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Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa rejestracja  udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkolenio-
wej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 maja 2018 roku w Toruniu. Organizatorem jest Zakład Są-
downictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wskazać należy, że niniejsze przedsięwzięcie stanowi największe, branżowe wydarzenie poświęcone 
prawnym aspektom pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Tytułowa problematyka, może nie 
najważniejsza, ale jednak istotna dla osób podejmujących studia. W praktyce wskazać należy na trud-
ności, które mają swoje podstawy nie tylko w niejasnym prawie, ale także w nieznajomości orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego. Z tego powodu do udziału w konferencji zapraszamy P.T. Pracowników odpo-
wiedzialnych za pomoc materialną w Państwa ośrodku.

Z uwagi na cykliczny charakter konferencji, organizowanej co roku, począwszy od 2012 r., wskazać 
należy, że tegoroczny program koncentruje się wokół trzech podstawowych zagadnień: legislacji uczel-
nianej, wydawania decyzji administracyjnych oraz projektu ustawy 2.0. Wychodzimy z założenia, że P.T. 
Uczestnicy zajmują się nie tylko bieżącą obsługą studentów i doktorantów, ale często projektują regulamin 
przyznawania pomocy materialnej, czy inne akty prawa zakładowego. Chcąc zaś uporządkować wiedzę 
z zakresu stypendiów i zapomóg, ważnym jest opanowanie sztuki „pisania pism” w ramach warsztatów 
praktycznych, zwłaszcza na przykładzie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy materialnej, 
ale i zmiany decyzji związanej ze zmianą sytuacji materialnej, wznowieniem postępowania, czy stwierdze-
niem nieważności. Dopełnieniem zaś jest omówienie projektowanych zmian w zakresie pomocy materialnej 
na kanwie tzw. ustawy 2.0. Nie sposób omawiać ww. treści bez uwzględnienia aktualnego orzecznictwa 
sądowoadministracyjnego w przedmiocie poszczególnych świadczeń. 

Zgodnie z przyjętą formułą wykład otwarcia wygłosi Pan Profesor Jan Paweł Tarno, sędzia NSA orze-
kający m.in. w  sprawach z  zakresu nauki i  szkolnictwa wyższego, jeden z  najwybitniejszych znawców 
tytułowej problematyki. W charakterze pozostałych wykładowców wystąpią eksperci na co dzień związani 
z praktyką. Program konferencji uwzględnia także czas na wymianę doświadczeń i promocję tzw. dobrych 
praktyk. 

Wyjaśnić również należy, że w stosunku do roku ubiegłego wprowadziliśmy zmiany. Przede wszystkim 
konferencja odbędzie się w hotelu Toruń Mercure Centrum, zaś liczba miejsc została ograniczona. Chcemy 
P.T. Uczestnikom zapewnić komfortowe warunki do pracy. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: www.fpm.edu.pl .

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa zyska Państwa zainteresowanie i w maju br. spotkamy się 
w Toruniu.

Z poważaniem
Jacek Pakuła
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