
  

 

 

Regulamin 

Funduszu Stypendialnego Rektora 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
 

 

§ 1 

1. Fundusz Stypendialny Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

stanowi Własny Fundusz Stypendialny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II w rozumieniu art. 420 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 92 ust. 3 Statutu KUL. 

2. Fundusz Stypendialny Rektora przeznaczony jest na stypendia dla studentów 

i doktorantów KUL, które są przyznawane i wypłacane na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2 

1. Fundusz Stypendialny Rektora KUL może być tworzony z: 

1) odpisu w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej, w 

wysokości nie większej niż 20% planowanego zysku netto na dany rok; 

2) wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na ten fundusz. 

2. Stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL przyznawane jest w zależności 

od posiadanych środków. 

3. Rektor lub upoważniony prorektor właściwy ds. studenckich określa wysokość stypendium 

i okres, na jaki zostaje przyznane. 

4. Stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL przyznawane jest w uzgodnieniu 

odpowiednio z uczelnianym organem wykonawczym samorządu studentów 

lub z uczelnianym organem wykonawczym samorządu doktorantów.  

 

§ 3 

1. Stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL może być przyznane za wyniki 

w nauce w szczególności: 

1) studentom lub doktorantom uczestniczącym w programach naukowo-badawczych 

albo dydaktycznych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 

2) studentom i doktorantom uprawnionym do otrzymywania stypendium rektora, które nie 

może zostać wypłacone z funduszu stypendialnego. 

2. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie może być przyznane stypendium 

dla studentów i doktorantów cudzoziemców. 

 

§ 4 

1. Rektor lub upoważniony prorektor właściwy ds. studenckich może wstrzymać wypłatę 

przyznanego stypendium lub cofnąć decyzję o przyznaniu stypendium w przypadku: 

1) zawieszenia stypendiobiorcy w prawach studenta lub doktoranta KUL; 

2) skreślenia stypendiobiorcy z listy studentów lub doktorantów KUL; 

3) ukończenia studiów przez stypendiobiorcę. 

2. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student 

lub doktorant został zawieszony w prawach studenta lub doktoranta KUL, został skreślony 

z listy studentów lub doktorantów KUL albo ukończył studia na KUL. 
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