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Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję – w odpowiedzi na napływające zapytania – o organizowanych na początku grudnia
br. szkoleniach realizowanych w formule online jako webinary.
Zapraszamy do udziału w projektach szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej dla studentów:
• kurs pt. Pomoc materialna dla studentów – postępowanie odwoławcze (9-10 XII br.), adresowany
zgodnie z tytułem do P.T. Osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie odwołań od decyzji
w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów.
oraz 1-dniowe webinary:
• Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego (3 XII br.),
• Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora (4 XII br.)
• Uchylenie i zmiana decyzji w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów (7 XII br.),
• Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych (8 XII br.).
Spotkania odbywają się w formule online, w czasie rzeczywistym, z możliwością zadawania pytań,
zarówno podczas szkolenia, jak i już po jego zakończeniu, w ramach konsultacji. Program każdego z nich
opiera się na zajęciach w wymiarze: 90 minut + przerwa 15 minut + 60 minut. Wskazać należy na praktyczny
charakter, jak również odwołanie do aktualnego i najnowszego orzecznictwa, wypracowanego już na kanwie
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wyrażam nadzieję, że nasze inicjatywy spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Zwracam się również
z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowników. Dodatkowe informacje można znaleźć w załączonym materialne oraz na stronie internetowej: www.fpm.edu.pl w zakładce:
Nadchodzące wydarzenia.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

KONTAKT: sprawy organizacyjne i merytoryczne
mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
płatności i faktury

Dorota Helman, tel. 664 046 857, e-mail: publikkore@gmail.com

Kurs pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW — POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Dwa spotkania, każde w godz. 8.30-11.15, w dniach 9-10 XII br. (środa-czwartek)

Program
• Decyzja administracyjna jako przedmiot
odwołania
• Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania
• Podmioty uprawnione do wniesienia
odwołania
• Organ właściwy do rozpatrzenia odwołania
• Wymogi co do formy i treści odwołania
• Termin i tryb wniesienia odwołania
• Skutki prawne wniesienia odwołania
• Odwołanie a ponowne rozpatrzenie sprawy
• Postępowanie odwoławcze przed organem
pierwszej instancji
• Autokontrola organu pierwszej instancji
• Przekazanie odwołania i akt sprawy organowi
drugiej instancji
• Postępowanie odwoławcze przed organem
drugiej instancji
• Dopuszczalność odwołania
• Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia
odwołania
• Wstrzymanie wykonania decyzji

• Postępowanie dowodowe przed organem
odwoławczym
• Cofnięcie odwołania
• Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną
decyzję
• Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję
i rozstrzygająca sprawę co do istoty
• Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję
i umarzająca postępowanie w pierwszej
instancji
• Decyzja umarzająca postępowanie
odwoławcze
• Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję
w całości i przekazująca sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej
instancji
• Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję
i zobowiązująca organ pierwszej instancji do
wydania decyzji o określonej treści
• Zakaz reformationis in peius
• Wejście decyzji organu odwoławczego do
obrotu prawnego oraz jej status prawny

Webinar pt. UZASADNIENIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO
Czwartek, 3 XII br., godz. 8.30-11.15
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione wzory uzasadnień decyzji administracyjnych w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego – na przykładzie wybranych stanów faktycznych.

Program
• Struktura decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego
• Zbyt wysoki dochód w rodzinie studenta
• Brak zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
• Niemożność ustalenia stanu faktycznego
• Jaskrawie niska kwota dochodu rodziny studenta
• Błędna kwalifikacja w przedmiocie dochodu utraconego na przykładzie zbycia gospodarstwa rolnego
• Powołanie się na obniżenie wynagrodzenia z powodu Covid-19 a aktualnie uzyskiwany dochód
• Samodzielność finansowa z uwagi na kryterium wieku przy jednoczesnym braku jakichkolwiek
dochodów
• Brak sformalizowanych alimentów.

Webinar pt. UZASADNIENIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA
Piątek, 4 XII br., godz. 8.30-11.15
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione wzory uzasadnień decyzji administracyjnych w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora – na przykładzie wybranych stanów faktycznych.

Program:
• Struktura decyzji administracyjnej w przedmiocie przyznania stypendium rektora
• Warunki ustawowe a kryteria regulaminowe
• Niewystarczająca liczba punktów
• Realizacja programu studiów jako warunek sine qua non
• Wykazanie a udokumentowanie osiągnięć
• Publikacja a dzieło naukowe lub artystyczne
• Działalność społeczna a działalność naukowa
• Rola w projekcie badawczym
• E-sport
• Okres uzyskania osiągnięć sportowych
Webinar pt. UCHYLENIE I ZMIANA DECYZJI W PRZEDMIOCIE PRZYZNANIA POMOCY
MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
Poniedziałek, 7 XII br., godz. 8.30-11.15
Podczas spotkania zostaną zaprezentowane i omówione mechanizmy uchylenia oraz zmiany decyzji w przedmiocie przyznania wybranych świadczeń pomocy materialnej – z uwzględnieniem zmiany decyzji pozytywnych, przeliczenia dochodu w trakcie roku akademickiego, uzyskania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

Program
• Zasada trwałości decyzji
• Decyzja ostateczna, na mocy której strona nie nabyła prawa
• Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo
• Specyfika postępowania w przedmiocie stypendium socjalnego
• Specyfika postępowania w przedmiocie stypendium dla osób niepełnosprawnych
• Specyfika postępowania w przedmiocie stypendium rektora
Webinar pt. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W TZW.
SPRAWACH STYPENDIALNYCH
Wtorek, 8 XII br., godz. 8.30-11.15
Podczas spotkania zostanie zaprezentowane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w przedmiocie przyznania pomocy materialnej dla studentów zapadłe na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce.

Program
• Badanie zasadności skargi
• Prawidłowa wykładnia tzw. okresu 6 lat w dostępie do pomocy materialnej

• Samodzielność finansowa studenta
• Przeliczenie dochodu zgodnie z art. 5 ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych
• Jaskrawie niska kwota dochodu w rodzinie studenta
• Stypendium twórcze a dochód
• Stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku
• Zasady pracy organów kolegialnych a zdolność do podejmowania rozstrzygnięć
• Stypendium jako zatrudnienie in signum specificum

Opłata obejmuje:
• udział w spotkaniu,
• materiały szkoleniowe,
• numerowany certyfikat w formacie pdf,
• konsultacje po szkoleniu.
Zgodnie z przyjętą praktyką przygotowaliśmy pakiety webinarowe, gdzie opłata uzależniona jest od liczby
wybranych szkoleń (szkolenie=1 dzień szkoleniowy):
• udział w jednym webinarze = 200 zł
• pakiet dwóch webinarów = 380 zł (190 zł/1 webinar)
• pakiet trzech webinarów = 540 zł (180 zł/1 webinar)
• pakiet czterech webinarów = 680 zł (170 zł/1 webinar)
• pakiet pięciu webinarów = 800 zł (160 zł/1 webinar)
• pakiet sześciu webinarów = 900 zł (150 zł/1 webinar).
Przykładowo, udział 1 os. w kursie pt. Pomoc materialna dla studentów – postepowanie odwoławcze
(2 dni) oraz w webinarze pt. Uzasadnienie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego
(1 dzień) wynosi 540 zł (pakiet 3 webinarów).
Wszystkie ceny brutto (Vat zw.), dotyczy również uczelni niepublicznych. Płatność za zakończeniu szkoleń;
istnieje możliwość wystawienia np. faktury pro forma.
Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA — prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013-2016 pełnomocnik Dziekana WPiA UMK ds. Kontaktów z Interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału
Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od
2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Dodatkowe informacje, w tym rejestracja: www.fpm.edu.pl – w zakładce Nadchodzące wydarzenia
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