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Nasza oferta – warsztaty, seminaria i coroczne konferencje poświęcone problematyce nauki i szkol-
nictwa wyższego – obejmuje również szkolenia zamknięte. 
Zapraszamy do kontaktu!
mgr Jacek Pakuła, nr tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w warsztatach pt. 
Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta,  
Warszawa, dn. 30 stycznia 2018 r.

Problematyka niniejszego przedsięwzięcia koncentruje się wokół stypendium socjalnego i  szczegó-
łowych zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta. W tych sprawach stosuje się przepisy ustawy 
o świadczeniach rodzinnych z pewnymi odrębnościami zawartymi w Prawie o szkolnictwie wyższym.  

Celem warsztatów jest zaprezentowanie podstaw prawnych z uwzględnieniem ostatnich noweli-
zacji prawa, jak również – na podstawie wniosków o przyznanie stypendium socjalne – omówienie 
praktycznych aspektów wydawania decyzji. Wskazać w tym miejscu należy na nowelizację Kodeksu 
postępowania administracyjnego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., oraz na ustawę 
o świadczeniach rodzinnych, obowiązującą w nowym brzmieniu od dnia 1 sierpnia 2017 r. Wprowa-
dzone zmiany mają zastosowanie do aktualnie rozpatrywanych wniosków w przedmiocie przyznania 
pomocy materialnej.

Adresatami naszego przedsięwzięcia są P.T. Osoby odpowiedzialne za przyznawanie tytułowych 
świadczeń, w szczególności członkowie komisji stypendialnych, kierownicy działów spraw studenckich 
i  działów ds. pomocy materialnej, kierownicy studiów doktoranckich, przedstawiciele samorządów 
studenckich i samorządów doktorantów. Z uwagi na termin, do udziału zapraszamy także członków 
odwoławczych komisji stypendialnych.

Formuła zajęć koncentruje się wokół praktycznych aspektów przyznawania tytułowego wsparcia. 
Program uwzględnia nie tylko ostatnie zmiany w prawie i najnowsze orzecznictwo, ale również zagad-
nienia, które dotychczas nie znalazły się na wokandzie Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Wyrażam nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa uznanie. Jednocześnie proszę o  rozpo-
wszechnienie tej informacji wśród P.T. Współpracowników. Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczo-
na – decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa nie dłużej niż do dnia 22 stycznia 2018 r. Do-
datkowe informacje (m.in. formularz rejestracyjny, a także informację o zniżkowych opłatach) można 
znaleźć na stronie www.fpm.edu.pl

mgr Jacek Pakuła



Agenda warsztatów
Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta, 
Czas i miejsce: dn. 30 stycznia 2018 r., godz. 9.30-15.30,  

Warszawa,  
As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, Aleje Jerozolimskie 81.

Program

I. Zagadnienia wprowadzające:
• cel pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
• podstawowe akty prawne,
• regulamin przyznawania pomocy materialnej.

II. Postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium socjal-
nego:

• zasady pracy organów przyznających stypendia so-
cjalne,

• status studenta a uprawnienie do stypendium socjalnego,
• przebieg postępowania, w tym charakter prawny termi-

nu do złożenia wniosku o stypendium socjalne,
• wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
• decyzja w przedmiocie przyznania stypendium socjal-

nego,
• postępowanie odwoławcze w przedmiocie stypendium 

socjalnego.

III. Katalog dochodów i ich udokumentowanie: 
• pojęcie rodziny, w tym konkubenci i rodzeństwo mające 

własne dzieci,
• alimenty,
• gospodarstwo rolne i dzierżawa,
• dochody z zagranicy,
• dochód uzyskany i utracony, w tym nowe zasady kwali-

fikowania dochodu utraconego,
• brak dochodu zerowego w w przypadku dochodów 

opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem,
• zmiana dochodu w trakcie pobierania stypendium 

socjalnego.
IV. Pozostałe świadczenia:

• tzw. dopłata mieszkaniowa,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• zapomoga.

Udział w warsztatach wiąże się z odpłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 31 grudnia 2017 r.

• 420 zł. brutto.
II.  rejestracja  w terminie późniejszym, tj. do dnia 22 
stycznia 2018 r.:

• 520 zł. brutto.

Uwaga: P.T. Osoby reprezentujące jednostki, których przedstawi-
ciele brali udział w corocznej konferencji pt. Pomoc materialna dla 
studentów i  doktorantów oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Pro-
dziekanów ds. Studenckich korzystają z  obniżonej opłaty: 360 
zł. (tzw. wczesna rejestracja) oraz 460 zł. (rejestracja w terminie 
późniejszym).

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 22 stycznia 2018 r. 
(organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia re-
jestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Opłata obejmuje:

• udział w warsztatach;
• certyfikat i materiały szkoleniowe;
• wyżywienie (serwis kawowy i obiad).

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu. Należność za uczest-
nictwo w warsztatach należy uiścić do dnia 22 stycznia 2018 r. 
na konto:

Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Dominiak,  
ul. Bema 12/12 , NIP 773 212 89 79, REGON 340320106 
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: FPM dochód + nazwisko + jednostka (np. FPM dochód Pakuła, UMK).

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

Wykładowca 
JACEK PAKUŁA — prawnik, absolwent 
Wydziału Prawa i  Administracji Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w  Toruniu, po-
mysłodawca ogólnopolskiej konferencji 
naukowo-szkoleniowej pt.  „Pomoc mate-
rialna dla studentów i  doktorantów” oraz 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenc-
kich. Autor opinii prawnych, artykułów 
prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, 
Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i pu-
blikacji naukowo-szkoleniowych z  za-
kresu pomocy materialnej,  m.in. „Pomoc 
materialna dla studentów. Podręczny ko-
mentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory 
pism”  (Toruń 2014), prelegent w  ramach 
panelu „System stypendiów i kredytów dla 
studentów”  podczas konferencji progra-
mowej Narodowego Kongresu Nauki pt. 
Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższe-
go (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).


