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Szanowni Państwo, 

uprzejmie zapraszam do udziału w  przedsięwzięciu pn. Pomoc materialna dla studentów 
i doktorantów – warsztaty, które odbędzie się w Łodzi w dniach 6-7 września 2018 r. 
 Celem niniejszego projektu jest zaprezentowanie w przystępnej formule zagadnień związa-
nych z  tytułową pomocą materialną, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian prawa, jakie 
miały miejsce w mijającym roku akademickim, jak również omówienie aktualnego orzecznictwa sądo-
woadministracyjnego w zakresie przyznania pomocy materialnej. Z tego względu warsztaty adresuje-
my do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie stypendiów i zapomóg w Państwa jednostce.
 Mając na uwadze prace legislacyjne program uwzględnia również projektowane zmiany 
w ramach tzw. ustawy 2.0 – uczciwość akademicka nakazuje jednak wyjaśnić, że nowe prawo w za-
kresie stypendiów ma obowiązywać dopiero od 1 października 2019 r. Przed nami więc rok przejścio-
wy, który warto wykorzystać jednak na uporządkowanie aktualnej wiedzy.
 Zaletą warsztatów jest ich praktyczny wymiar. Omówione zostaną zagadnienia m.in. takie jak 
postępowanie ze studentami wykazującymi tzw. zerowy dochód, kryteria poszczególnych świadczeń, 
dochody niestandardowe, ale i przychody, których nie należy traktować jako dochód, a także zasady 
obliczania dochodu utraconego i uzyskanego, ważne przy składaniu wniosków o stypendium. Przybli-
żony zostanie katalog przykładowych osiągnięć naukowych wraz ze wskazaniem, czego nie należy 
punktować. Dopełnieniem będzie zaprezentowanie wzorów wniosków, ażeby wydawanie decyzji nie 
było nader uciążliwe. Nie zabraknie również dobrych praktyk, odnoszących się do działalności orga-
nów przyznających wsparcie, jak i wprost mających przełożenie na uzasadnianie decyzji.
 Wskazać należy na wysoki poziom merytoryczny. Od 2012 roku organizujemy największe 
środowiskowe przedsięwzięcie – ogólnopolską konferencją pt. Pomoc materialna dla studentów i dok-
torantów, która co roku gromadzi blisko 100 uczestników. W tracie trzech dni obrad wymieniamy po-
glądy, ale i staramy się rozwiązać problemy, z jakimi stykają się osoby reprezentujące uczelnie z całej 
Polski. 
 Dogodny wydaje się również termin warsztatów – pozwalający na spokojne opanowanie 
ostatnich zmian, jak również przygotowanie się do nadchodzącego roku akademickiego.
 Wyrażam nadzieję, że nasze warsztaty zyskają Państwa uznanie. Jednocześnie proszę o roz-
powszechnienie tej informacji wśród P.T. Współpracowników. Liczba miejsc jest ograniczona – decydu-
je kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje (m.in. terminy i formularz rejestracyjny, a także informację 
o zniżkowych opłatach) można znaleźć na stronie www.fpm.edu.pl
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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: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – warsztaty, 

Czas i miejsce: Łódź, dn. 6-7 września 2018 r., (I dzień od godz. 11 do 17; II dzień od godz. 9 do 15), 

Program

I dzień (godz. 11.00-17.00)

Podstawy prawne pomocy materialnej dla studentów i dok-
torantów:

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

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
• 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.

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
• stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
• zapomoga.

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

nia pomocy materialnej
• status prawny studenta i doktoranta a prawo do pomocy 

materialne
• organy przyznające pomocy materialną
• 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 Starym Mieście.

II. dogodny: wariant podstawy połączony z noclegiem w pok. 2 os. (z 6 na 7 
września br. ze śniadaniem.

III. kompleksowy: wariant podstawowy połączony z noclegiem w pok. 1 os. (z 6 
na 7 września br. ze śniadaniem).

Opłaty:
I. tzw. szybka rejestracja do dnia 14 sierpnia 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.

Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu (np. 5-6 września br.; pok. 
1 os. ze śniadaniem = 160 zł; pok. 2 os. = 110 zł/osoba). Istnieje możliwość 
udziału z osobą towarzyszącą.

Ostateczny termin rejestracji upływa w dniu 28 sierpnia br. (organizatorzy zastrze-
gają prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania 
miejsc).

Należność za uczestnictwo w seminarium należy uiścić na konto: 
Pracownia Szkoleniowo-Doradcza Jacek Pakuła, ul. Olszowa 7 lok. 49, 87-800 

Włocławek,
NIP: 8361719627 
rachunek bankowy mBank: 15 1140 2004 0000 3302 7668 3619 
z dopiskiem: FPM + nazwisko + jednostka (np. FPM Pakuła, UMK w Toruniu).
Kontakt: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54,  

e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl


