
Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w  seminarium dyskusyjnym pt. Pomoc materialna dla studentów 
w   nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pierwsze doświadczenia i problemy uczelni 
Wybrzeża, które odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 26 lutego 2020 r.

Celem spotkania, zgodnie z tytułem, jest prezentacja i wymiana poglądów, a także próba zmierzenia 
się z rozwiązaniami przyjętymi w nowej ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce, jak również z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce – w zakresie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. 

Zaproszenie do udziału w seminarium kierujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za tytułową pomoc  
materialną, w szczególności kierowników działów spraw studenckich, sekcji ds. stypendiów, przewodniczą-
cych i członków komisji stypendialnych, a także prorektorów i prodziekanów ds. studenckich. 

Harmonogram seminarium uwzględnia prezentację wybranych problemów związanych z przyznawa-
niem stypendiów i zapomóg. Przewidujemy również czas na dyskusję i wymianę poglądów. 

Wyrażamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zwracamy się  również 
z prośbą o rozpowszechnienie zaproszenia do udziału w seminarium w gronie P. T.  Współpracowników. 
Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracji, udostępnione zostaną na stronie: http://fpm.edu.pl/ 
w zakładce Nadchodzące wydarzenia.

Do zobaczenia!
mgr Jacek Pakuła
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Seminarium: Pomoc materialna dla studentów w nowej ustawie  
— Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Pierwsze doświadczenia i problemy uczelni Wybrzeża

czas: 26 lutego 2020 r., godz. 9.30-15.30
miejsce: Uniwersytet Gdański

 

Program
I. Zagadnienia ogólne:

a. termin do złożenia wniosku o pomoc 
 materialną 

b. okres 6 lat
II. Stypendium socjalne:

a. pojęcie trudnej sytuacji materialnej
b. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
c. pojęcie rodziny 
d. gospodarstwo rolne
e. alimenty
f. dochody niestandardowe

III. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
a. przesłanki przyznania 
b. wysokość i okres świadczenia 

IV. Stypendium rektora:
a. obliczanie liczby miejsc stypendialnych
b. status olimpiady i pojęcie zawodów o tytuł 

Mistrza Polski
c. stypendium na I roku studiów II stopnia

V. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
a. powstanie niepełnosprawności
b. pojęcie kolejnego kierunku

VI. Zapomoga:
a. pojęcie trudnej sytuacji życiowej a trudna 

 sytuacja materialna 
b. wysokość zapomogi

Opłata (zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat udziału w seminarium, serwis kawowy):
• 250 zł

Ww. opłata = Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych. Dane do przelewu zostaną podane  
po zarejestrowaniu P.T. Uczestnika.

Wykładowca: JACEK PAKUŁA —  prawnik, 
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwią-
zany z Zakładem Sądownictwa Administracyjne-
go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Łódzkiego. Członek i przewodniczący, najpierw 
Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla studen-
tów, a następnie Odwoławczej Komisji Stypen-
dialnej Doktorantów, pomysłodawca ogólno-
polskiej konferencji naukowo-szkoleniowej 
pt. „Pomoc materialna dla studentów i dok-
torantów”, Konferencji Prodziekanów ds. 
Studenckich, a  także Konferencji Dyrekto-
rów i Kadry Kierowniczej Szkół Doktorskich 
(do 2019 r.: Konferencji Kierowników Studiów 
Doktoranckich).  Autor artykułów prasowych 
(Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Fo-
rum Akademickie) i  publikacji naukowo-szko-
leniowych z  zakresu pomocy materialnej, m.in. 
„Pomoc materialna dla studentów. Podręcz-
ny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory 
pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu 
„System stypendiów i kredytów dla studentów” 
podczas konferencji programowej Narodowego 
Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkol-
nictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).
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