
Toruń, 26 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić do udziału w naszych przedsięwzięciach, które odbędą się w najbliż-

szym czasie:

•	 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 14-15 września 2016 r., 
Toruń,

•	 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w roku akad. 2016/2017 
– seminarium 23 września 2016 r., Toruń,

•	 Pomoc materialna dla doktorantów – 27 września 2016 r., Warszawa.

Wskazać należy na wyróżniki naszej oferty. Seminaria charakteryzuje wysoka jakość. W cha-

rakterze wykładowcy wystąpi mgr Jacek Pakuła, prawnik, wieloletni członek komisji stypendial-

nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, a przede wszystkim pomysłodawca i  twórca 

ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i  dokto-

rantów. Wydarzenie to, organizowane począwszy od 2012 roku, stanowi największe branżowe 

forum pracowników szkół wyższych oraz instytutów naukowych PAN zajmujących się pomocą 

materialną dla studentów i doktorantów. Podkreślenia wymaga fakt, że wyróżnia nas akademicka 

misja upowszechniania wiedzy, a nie chęć zysku. Z tego powodu nasza oferta charakteryzuje się 

także umiarkowaną ceną w porównaniu do szkoleń podmiotów komercyjnych – co wiąże się z re-

alizacją zajęć również w niewielkich grupach. 

Program warsztatów i szkoleń uwzględnia nie tylko podstawy prawne, ale przede wszystkim 

praktyczne problemy związane ze stosowaniem niejasnego prawa. Formułowane oceny i stano-

wiska nawiązują do aktualnych trendów w orzecznictwie, ze szczególnym uwzględnieniem spraw 

rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Administracyjny. W planie przewidziano również czas na 

dyskusję i pytania. 

Wyrażamy więc nadzieję, że nasze inicjatywy zyskają Państwa uznanie. Jednocześnie zwra-

camy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród P. T. Współpracowników.

Mając na uwadze komfort uczestników, liczba miejsce w naszych projektach jest ograniczona 

– decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja rozpocznie się w dniu 29 sierpnia br. (przy wyczer-

paniu limitu miejsc organizatorzy dopuszczają wcześniejsze zamknięcie rejestracji). Dodatkowe 

informacje (m.in. formularz rejestracyjny) można znaleźć na stronie www.fpm.edu.pl .

 Dorota Dominiak

Pracownia Wydawnicza EIKON 

Pracownia Wydawnicza EIKON

http://www.fpm.edu.pl


Warsztaty 
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 
Data: 14-15 września 2016 r. (I dzień: 10.00-16.00; II dzień: 9.00-15.00)

Miejsce: Hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Warsztaty adresowane są do osób, które rozpoczynają pracę w zakresie przyznawania stypen-

diów i zapomóg, jak również powracają do niej po dłuższej przerwie. Zakłada się udział 12 osób 

w ramach grupy. Wyróżnikiem jest tu udostepnienie uczestnikom wniosków wraz z dokumentacją, 

na podstawie których będą prezentowane i omawiane mechanizmy przyznawania pomocy mate-

rialnej. Obok treści podstawowych zaprezentowane zostaną również zagadnienia problematycz-

ne wraz z propozycjami rozwiązań, w oparciu o aktualny stan prawny i orzecznictwo. 

Program uwzględnia m.in. takie zagadnienia jak:

 » budowa i struktura funduszu pomocy materialnej,

 » system organów przyznających stypendia i zapomogi,

 » status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,

 » stypendium socjalne i  tzw. dopłata mieszkaniowa – z  uwzględnieniem zasad obliczania 

dochodu w rodzinie,

 » stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów,

 » stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 » zapomogi.

Wykładowca

JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysło-

dawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. 

Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) 

i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna 

dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014).

Udział w seminarium obejmuje dwa warianty. Pierwszy z nich – 800 zł. (VAT zw.) – zawiera:

 » udział w warsztatach;

 » certyfikat i materiały szkoleniowe;

 » wyżywienie (całodzienny serwis kawowy i dwa obiady)

 » zwiedzanie toruńskiej starówki pod opieką przewodnika w dniu 14 września br.

Wariant drugi – 950 zł. (VAT zw.) – obejmuje wariant pierwszy oraz nocleg (z 14 na 15 września 

br.) w pok. 1 os. ze śniadaniem w hotelu Mercure Toruń Centrum. 

Opłata za uczestnictwo w warsztatach powinna być uiszczona do dnia 9 września 2016 r. na kon-

to: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak 07 1140 2004 0000 3102 7572 9963 
z dopiskiem: Warsztaty FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Warsztaty FPM Jacek Pakuła, UMK 

w Toruniu).

Kontakt: trener mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl, 
www.fpm.edu.pl 

http://m.in
http://www.fpm.edu.pl


Seminarium 
Pomoc materialna dla studentów i  doktorantów w  roku akad. 
2016/2017
Data: 23 września 2016 r. (godz. 10.00-16.00)

Miejsce: Hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów. Program uwzględnia najnowsze zmiany w prawie, jak również aktualny 

przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednodniowa formuła pozwala w sposób do-

godny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej, bez po-

trzeby generowania dłuższej nieobecności w pracy. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, 

ażeby możliwe było rozwianie wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczę-

ciem nowego roku akademickiego.

Program uwzględnia m.in. takie zagadnienia jak:

 » autonomia szkolnictwa wyższego a orzekanie w sprawach z zakresu pomocy materialnej,

 » odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu 

pomocy materialnej,

 » organy przyznające stypendia i zapomogi,

 » status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,

 » stypendium socjalne i  tzw. dopłata mieszkaniowa – z  uwzględnieniem zasad obliczania 

dochodu w rodzinie oraz progów dochodowych obowiązujących od 1 listopada 2016 r.

 » stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium dla najlepszych doktorantów,

 » stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 » zapomogi,

 » stypendium doktoranckie i tzw. projakościowe.

Wykładowca

JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysło-

dawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. 

Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) 

i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna 

dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie 400 zł. (VAT zw.). Cena zawiera:

 » udział w seminarium;

 » certyfikat i materiały szkoleniowe;

 » wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad)

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 16 września 2016 r. 

na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak 07 1140 2004 0000 3102 7572 
9963 z dopiskiem: Seminarium FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Seminarium FPM Jacek 

Pakuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: trener mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl, 
www.fpm.edu.pl 

http://m.in
http://www.fpm.edu.pl


Seminarium 
Pomoc materialna dla doktorantów
Data: 27 września 2015 r. (godz. 9.00-16.00)

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowe, ul. Pankiewicza 3 (obok Dworca 
Centralnego)

Seminarium adresowane jest do osób, które zajmują się przyznawaniem pomocy materialnej dok-

torantów. Chodzi tu o świadczenia, o których mowa w art. 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-

szym oraz o stypendia doktoranckie i tzw. stypendia projakościowe. Z tego powodu zapraszamy 

do udziału P.T. Kierowników studiów doktoranckich, członków komisji doktoranckich, czy osoby 

zajmujące się obsługą doktorantów itd. Program uwzględnia najnowsze zmiany w  prawie, jak 

również aktualny przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednodniowa formuła pozwa-

la w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy mate-

rialnej doktorantom. Termin seminarium został zaś tak zakreślony, ażeby możliwe było rozwianie 

wątpliwości i uporządkowanie wiedzy jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Program uwzględnia m.in. takie zagadnienia jak:

 » autonomia szkolnictwa wyższego a orzekanie w sprawach z zakresu pomocy materialnej,

 » odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu 

pomocy materialnej,

 » organy przyznające stypendia i zapomogi doktorantom,

 » status doktoranta a prawo do pomocy materialnej i stypendiów doktoranckich,

 » stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,

 » stypendium socjalne i  tzw. dopłata mieszkaniowa – z  uwzględnieniem zasad obliczania 

dochodu w rodzinie oraz progów dochodowych obowiązujących od 1 listopada 2016 r.

 » stypendium dla najlepszych doktorantów,

 » stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 » zapomogi,

Wykładowca

JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysło-

dawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. 

Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) 

i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna 

dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014).

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością w kwocie 400 zł. (VAT zw.). Cena zawiera:

 » udział w seminarium;

 » certyfikat i materiały szkoleniowe;

 » wyżywienie (całodzienna przerwa kawowa i obiad)

Opłata za uczestnictwo w seminarium powinna być uiszczona do dnia 19 września 2016 r. 

na konto: Pracownia Wydawnicza EIKON Dorota Dominiak 07 1140 2004 0000 3102 7572 
9963 z dopiskiem: Doktoranci FPM + imię i nazwisko + jednostka (np. Doktoranci FPM Jacek Pa-

kuła, UMK w Toruniu).

Kontakt: Trener mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl, 
www.fpm.edu.pl
 

http://m.in
http://www.fpm.edu.pl

