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Szanowni Państwo, 

mam przyjemność zaprosić do udziału w projektach, które odbędą się w najbliższym czasie:
• seminarium pt. Aktualne problemy przyznawania pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów z uwzględnieniem projektu tzw. ustawy 2.0, Warszawa, 
23 marca 2018 r.;

• seminarium pt. Regulamin przyznawania pomocy materialnej i  inne akty prawa 
zakładowego w zakresie stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów, 
Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.;

• szkolenie pt. Wydawanie decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej 
dla studentów i doktorantów, Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.;

• Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – warsztaty, Toruń, 12-13 czerwca 
2018 r.

Celem niniejszych przedsięwzięć jest prezentacja zagadnień związanych z  tytułowymi stypendiami 
i zapomogami. Cechą wszystkich projektów jest ich formuła, która koncentruje się wokół praktycznych 
aspektów przyznawania pomocy materialnej. Chodzi tu o uporządkowanie wiedzy, ale również uzy-
skanie odpowiedzi na pytania, jakie pojawiły się w związku z np. bieżącym rozpatrywaniem wniosków 
w przedmiocie przyznania pomocy materialnej. Program każdego wydarzenia uwzględnia najnowsze 
zmiany w prawie, jak i aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analizowane są 
również problemy, które dotychczas nie były przedmiotem spraw sądowoadministracyjnym. Podkreślić 
należy, że wyróżnia nas jakość, a przy tym umiarkowana cena względem inicjatyw typowo komercyj-
nych.

Zakres tematyczny seminariów jest dopasowany do różnych grup adresatów. Chodzi tu o P.T. Oso-
by odpowiedzialne za proces przyznawania pomocy materialnej: Kierowników działów spraw stu-
denckich i działów pomocy materialnej, ale również Prorektorów i Prodziekanów, Kierowników studiów 
doktoranckich, Prawników uczelnianych, a przede wszystkim do Przewodniczących i Członków komisji 
stypendialnych i odwoławczych komisji stypendialnych oraz Przedstawicieli władz samorządów stu-
denckich i samorządów doktorantów. 

Wyrażam nadzieję, że nasze inicjatywy zyskają Państwa uznanie. Jednocześnie proszę o rozpo-
wszechnienie tej informacji wśród P.T. Współpracowników. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje 
kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje (m.in. terminy i formularz rejestracyjny, a także informację 
o zniżkowych opłatach) można znaleźć na stronie www.fpm.edu.pl

mgr Jacek Pakuła



Wykładowca 
JACEK PAKUŁA — prawnik, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wielo-
letni członek i  przewodniczący, najpierw 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla 
studentów WPiA UMK, a  następnie Od-
woławczej Komisji Stypendialnej Dokto-
rantów UMK w  Toruniu, pomysłodawca 
ogólnopolskiej konferencji naukowo-szko-
leniowej pt. „Pomoc materialna dla studen-
tów i  doktorantów” oraz Konferencji Pro-
dziekanów ds. Studenckich. Autor opinii 
prawnych, artykułów prasowych (Dziennik 
Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum 
Akademickie) i publikacji naukowo-szkole-
niowych z zakresu pomocy materialnej, m.
in. „Pomoc materialna dla studentów. Pod-
ręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. 
Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ra-
mach panelu „System stypendiów i kredy-
tów dla studentów”  podczas konferencji 
programowej Narodowego Kongresu Na-
uki pt. Finansowanie nauki i  szkolnictwa 
wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Agenda
Seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 23 marca 2018 r., godz. 9.30-15.00,  

As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,  
Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program

1. Stypendium socjalne:
• pojęcie rodziny i tzw. samodzielność finansowa,
• alimenty,
• gospodarstwo rolne i dzierżawa,
• dochody z zagranicy,
• nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
• dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,
• stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projako-

ściowe jako dochód.
2. Stypendia o charakterze naukowym:

• stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium dla najlepszych doktorantów,
• stypendium doktoranckie,
• tzw. stypendium projakościowe.

3. Pozostałe świadczenia:
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• tzw. dopłata mieszkaniowa,
• zapomoga.

4. Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego 
w przedmiocie przyznania pomocy materialnej:

• status studenta i doktoranta a prawo do pomocy material-
nej,

• terminy do złożenia wniosku,
• elementy decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem uza-

sadnienia decyzji negatywnej,
• wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności,
• zmiana, uchylenie i wygaśniecie decyzji w przedmiocie 

przyznania pomocy materialnej.

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 12 marca 2018 r.

• 390 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym:

• opłata wynosi 460 zł. brutto.
Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 16 marca br. 
(organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego za-
mknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Cena obejmuje:

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

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu.  Należność 
za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto:

Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Do-
miniak,  
ul. Bema 12/12 , NIP 773 212 89 79, REGON 
340320106 
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: FPM + nazwisko + jednostka (np. 
FPM 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 Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wielo-
letni członek i  przewodniczący, najpierw 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla 
studentów WPiA UMK, a  następnie Od-
woławczej Komisji Stypendialnej Dokto-
rantów UMK w  Toruniu, pomysłodawca 
ogólnopolskiej konferencji naukowo-szko-
leniowej pt. „Pomoc materialna dla studen-
tów i  doktorantów” oraz Konferencji Pro-
dziekanów ds. Studenckich. Autor opinii 
prawnych, artykułów prasowych (Dziennik 
Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum 
Akademickie) i publikacji naukowo-szkole-
niowych z zakresu pomocy materialnej, m.
in. „Pomoc materialna dla studentów. Pod-
ręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. 
Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ra-
mach panelu „System stypendiów i kredy-
tów dla studentów”  podczas konferencji 
programowej Narodowego Kongresu Na-
uki pt. Finansowanie nauki i  szkolnictwa 
wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Agenda
Seminarium pt. Regulamin przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawa 

zakładowego w zakresie stypendiów i zapomóg dla studentów 
i doktorantów

Czas i miejsce: Warszawa, dn. 24 kwietnia 2018 r., godz. 9.30-15.00,  
As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,  
Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program

1. Wprowadzenie do problematyki:
• redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych.

2. Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla stu-
dentów i doktorantów, m.in.:

• ustrój organów przyznających pomoc materialną,
• szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń 

pomocy materialnej dla studentów,
• sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać 

stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• wzory wniosków o przyznanie świadczeń,
• wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na 

innym kierunku studiów,
• sposób udokumentowania sytuacji materialnej stu-

denta.

3. Akty prawne w  zakresie pomocy materialnej wydawane 
przez:

• rektora,
• kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej,
• pozostałe organy.

4. Zasady oceny pracy doktoranta na użytek stypendium dokto-
ranckiego.

5. Regulamin przyznawania tzw. stypendium projakościowego.
6. Pomoc materialna a  regulamin studiów i  inne akty prawa 

uczelnianego.
7. Projektowane zmiany w ramach tzw. ustawy 2.0.

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 22 marca 2018 r.

• 390 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym:

• opłata wynosi 460 zł. brutto.
Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 12 kwietnia 
br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego 
zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Cena obejmuje:

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

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu.  Należność 
za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto:

Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Do-
miniak,  
ul. Bema 12/12 , NIP 773 212 89 79, REGON 
340320106 
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Regulamin + nazwisko + jednostka 
(np. Regulamin 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 Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wielo-
letni członek i  przewodniczący, najpierw 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla 
studentów WPiA UMK, a  następnie Od-
woławczej Komisji Stypendialnej Dokto-
rantów UMK w  Toruniu, pomysłodawca 
ogólnopolskiej konferencji naukowo-szko-
leniowej pt. „Pomoc materialna dla studen-
tów i  doktorantów” oraz Konferencji Pro-
dziekanów ds. Studenckich. Autor opinii 
prawnych, artykułów prasowych (Dziennik 
Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum 
Akademickie) i publikacji naukowo-szkole-
niowych z zakresu pomocy materialnej, m.
in. „Pomoc materialna dla studentów. Pod-
ręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. 
Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ra-
mach panelu „System stypendiów i kredy-
tów dla studentów”  podczas konferencji 
programowej Narodowego Kongresu Na-
uki pt. Finansowanie nauki i  szkolnictwa 
wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Agenda
Szkolenie pt. Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy 

materialnej dla studentów i doktorantów
Czas i miejsce: Warszawa, dn. 25 kwietnia 2018 r., godz. 9.30-15.00,  

As-Bud Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,  
Aleje Jerozolimskie 81 (obok Dworca PKP Warszawa Centralna)

Program

1. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

2. Wszczęcie postępowania i postępowanie dowodowe.
3. Student i doktorant jako strona postępowania.
4. Organy przyznające pomoc materialną.
5. Elementy formalne decyzji administracyjnej.
6. Specyfika postępowania  w  poszczególnych rodza-

jach świadczeń:
• stypendium socjalne,
• stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• zapomoga,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium dla najlepszych doktorantów,
• stypendium doktoranckie,
• stypendium projakościowe.

7. Wznowienie postępowania administracyjnego i stwierdzenie 
nieważności decyzji.

8. Zmiana, uchylenie i wygaśnięcie decyzji.
9. Nadzór rektora i  dziekana na działalnością odwoławczej 

i wydziałowej komisji stypendialnej.

Udział w seminarium wiąże się z opłatnością:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 22 marca 2018 r.

• 390 zł. brutto.
II. rejestracja w terminie późniejszym:

• opłata wynosi 460 zł. brutto.
Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 12 kwietnia 
br. (organizatorzy zastrzegają prawo wcześniejszego 
zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania miejsc).
Cena obejmuje:

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

Ww. opłata nie obejmuje kosztów noclegu.  Należność 
za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto:

Pracownia Wydawnicza Eikon Dorota Do-
miniak,  
ul. Bema 12/12 , NIP 773 212 89 79, REGON 
340320106 
07 1140 2004 0000 3102 7572 9963
z dopiskiem: Decyzje + nazwisko + jednostka 
(np. Regulamin 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 Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wielo-
letni członek i  przewodniczący, najpierw 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla 
studentów WPiA UMK, a  następnie Od-
woławczej Komisji Stypendialnej Dokto-
rantów UMK w  Toruniu, pomysłodawca 
ogólnopolskiej konferencji naukowo-szko-
leniowej pt. „Pomoc materialna dla studen-
tów i  doktorantów” oraz Konferencji Pro-
dziekanów ds. Studenckich. Autor opinii 
prawnych, artykułów prasowych (Dziennik 
Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum 
Akademickie) i publikacji naukowo-szkole-
niowych z zakresu pomocy materialnej, m.
in. „Pomoc materialna dla studentów. Pod-
ręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. 
Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ra-
mach panelu „System stypendiów i kredy-
tów dla studentów”  podczas konferencji 
programowej Narodowego Kongresu Na-
uki pt. Finansowanie nauki i  szkolnictwa 
wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Agenda
Warsztaty: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 
Czas i miejsce: Toruń, dn. 12-13 czerwca 2018 r.,  

(I dzień od godz. 11 do 17; II dzień od godz. 9 do 15),  
hotel Mercure Toruń Centrum (ul. Kraszewskiego 1/3)

Program 

I dzień (godz. 11.00-17.00):
1. Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów:
• przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
• regulaminy i inne akty prawa zakładowego.

2. Status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy 
materialnej

3. Organy przyznające pomocy materialną
4. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta i dokto-

ranta:
• pojęcie rodziny studenckiej i tzw. samodzielność 

finansowa,
• alimenty,
• gospodarstwo rolne i dzierżawa,
• dochody z zagranicy,
• nowe zasady kwalifikowania dochodu utraconego,
• dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem,

• przeliczenie dochodu.
5. Pozostałe świadczenia pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów:
• tzw. stypendium mieszkaniowe,
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendium rektora dla najlepszych studentów,
• stypendium dla najlepszych doktorantów,
• zapomoga.

II dzień (godz. 9.00-15.00):
6. Wydawanie decyzji administracyjnych w  przedmiocie przy-

znania pomocy materialnej:
• wezwanie do uzupełnienia braków formalnych,
• decyzja pozytywna,
• decyzja negatywna,
• uchylenie, zmiana i wygaśnięcie decyzji,
• wznowienie postępowania.

Dla wygodny P. T. Uczestników oferujemy następujące warianty:
I. Podstawowy:

• udział w warsztatach,
• materiały szkoleniowe,
• certyfikat udziału w warsztatach,
• wyżywienie: całodzienne serwisy kawowe, dwa obiady, 
• zwiedzanie toruńskiej Starówki połączone z kolacją na Sta-
rym Mieście.

II. Dogodny: wariant podstawy połączony z noclegiem w pok. 2 os. 
(z 12 na 13 czerwca br. ze śniadaniem; nocleg zorganizowany w ho-
telu, w którym odbywają się warsztaty).
III. Kompleksowy: wariant podstawowy połączony z  noclegiem 
w pok. 1 os. (z 12 na 13 czerwca br. ze śniadaniem; nocleg zorgani-
zowany w hotelu, w którym odbywają się warsztaty).

Opłaty
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 29 kwietnia 2018 r.

• Wariant podstawowy = 740 zł. brutto.
• Wariant dogodny = 840 zł. brutto.
• Wariant kompleksowy = 890 zł. brutto.

II. rejestracja w terminie późniejszym:
• Wariant podstawowy = 840 zł. brutto.
• Wariant dogodny =  940 zł. brutto.
• Wariant kompleksowy = 990 zł. brutto.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 25 maja br. (organizato-
rzy zastrzegają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przy-
padku wyczerpania miejsc).
Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić 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: Warsztaty + nazwisko + jednostka (np. Warsztaty Pakuła UMK).

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


