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Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam do udziału w szkoleniach poświęconych pomocy materialnej dla studentów, które odbędą
się w listopadzie i grudniu br.
Nasz cykl adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za proces przyznawania stypendiów i zapomóg
w szkole wyższej, w szczególności Przewodniczących i Członków komisji stypendialnych, jak również
Prorektorów i Prodziekanów odpowiedzialnych za sprawy studenckie.
W listopadzie br. odbędzie się trzydniowy kurs pt. Stypendium socjalne dla studentów – wyzwania w roku
akademickim 2021/2022 (II edycja). Program koncentruje się wokół wybranych zagadnień problemowych.
Zajęcia będą odbywać się w kolejne poniedziałki, począwszy od 15 listopada br. Uczestnicy tuż po zakończeniu
pierwszych zajęć otrzymają dostęp do nagrania, a wydłużony czas trwania kursu ma służyć rozwiązywaniu
tych spraw, które dosłownie trafiły na „nasze biurko”. Podczas zajęć możliwe będzie zadawanie dodatkowych
pytań.
Zrealizowane zostaną również kolejne edycje webinarów poświęconych pisaniu uzasadnień decyzji
w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego i stypendium rektora. Odbędzie się także szkolenie
pt. Zapomoga i stypendium dla osób niepełnosprawnych. Dopełnieniem będzie 2-dniowy kurs adresowany
do osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań odwoławczych w przedmiocie pomocy materialnej.
W grudniu br. planowane są dwa wydarzenie. Pierwsze z nich to kolejny z cyklu webinar prezentujący
najnowsze orzecznictwo sądowoadministracyjne w tzw. sprawach stypendialnych, podczas którego omawiane
są wybrane – istotne – wyroki, obejmujące okres od końca września br. do końca listopada br. Drugie to
3-dniowy kurs pt. Pomoc materialna dla studentów – tryby nadzwyczajne weryfikacji decyzji, obejmujący m.in.
postepowanie wznowieniowe, a także zmianę decyzji na wniosek studenta.
Wyróżnikiem każdego ze spotkań jest m.in. codziennie aktualizowana baza orzeczeń sądów
administracyjnych, a także praktyczny wymiar zajęć, oparty na konkretnych przykładach.
Wyrażam nadzieję, że nasze zaproszenie wzbudzi Państwa zainteresowanie. Dodatkowe informacje
można znaleźć na stronie internetowej www.fpm.edu.pl w zakładce: Nadchodzące wydarzenia.

Z poważaniem
mgr Jacek Pakuła

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl

Kurs pt. STYPENDIUM SOCJALNE DLA STUDENTÓW - WYZWANIA W ROKU AKADEMICKIM
2021/2022 – II edycja
• obejmuje trzy spotkania: 15, 22 i 29 listopada września 2021 r., w godz. 8.30-11.20

Program:
• okres 6 lat w dostępie do pomocy materialnej
• tzw. pit dla młodych
• świadczenia w ramach anty-covid a dochód
w rodzinie studenta
• utrata dochodu z powodu covid
• pojęcie rodziny studenta a pomoc osób trzecich
• obowiązek alimentacyjny a uprawnienie
do ubiegania się o stypendium socjalne
• gospodarstwo rolne i jego dzierżawa
• samodzielność finansowa studenta
• zaświadczenie o sytuacji majątkowej
i dochodowej studenta i jego rodziny

• reguła trzech pytań a udokumentowanie źródeł
utrzymania
• dochody pomijane w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce
• fakt a prawo, czyli dochody utracone
i uzyskane
• dochody z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej
• słuszność w prawie a nadużycie uprawnienia,
czyli jak napisać uzasadnienie decyzji

Opłata obejmuje: udział w kursie, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat pdf, dostęp do nagrań,
możliwość zadawania pytań oraz konsultacje:
600 zł (Vat zw., dotyczy również uczelni niepublicznych).
Webinar pt. UZASADNIANIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYZNANIA
STYPENDIUM SOCJALNEGO
• 16 listopada br., w godz. 8.30-11.20

Program:
• struktura decyzji administracyjnej
• zbyt wysoki dochód w rodzinie studenta
• brak zaświadczenia z ośrodka pomocy
społecznej
• tłumaczenia studentów sprzeczne
z doświadczeniem życiowym i logiką
• niemożność ustalenia stanu faktycznego
• jaskrawie niska kwota dochodu rodziny studenta
• samodzielność finansowa przy jednoczesnym
braku jakichkolwiek dochodów

• powołanie się na obniżenie wynagrodzenia
z powodu Covid-19 a aktualnie uzyskiwany
dochód
• błędna kwalifikacja w przedmiocie dochodu
utraconego na przykładzie zamknięcia
działalności gospodarczej przez członka
rodziny przy jednoczesnym rozpoczęciu
działalności gospodarczej przez drugiego
członka rodziny
• brak sformalizowanych alimentów

Opłata obejmuje: udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat pdf, możliwość zadawania
pytań oraz konsultacje:
250 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).
W przypadku udziału w webinarach: Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
socjalnego oraz Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora, opłata łączna
za oba wydarzenia wynosi 400 zł (Vat zw.).

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl

Webinar pt. ZAPOMOGA I STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• 17 listopada br. w godz. 8.30-11.20

Program:
• organ wydający decyzję i organy opiniujące
• pojęcie trudnej sytuacji życiowej a inne świadczenia
• postępowanie w przedmiocie przyznania zapomogi
• stypendium dla osób niepełnosprawnych na pierwszym kierunku
• przedłużenie ważności orzeczeń dla osób z niepełnosprawnością
• moment powstania niepełnosprawności a możliwość przyznania stypendium na kolejnym kierunku
• postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych
Opłata obejmuje: udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat pdf, możliwość zadawania
pytań oraz konsultacje:
250 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).
Webinat pt. UZASADNIANIE DECYZJI W PRZEDMIOCIE ODMOWY PRZYZNANIA
STYPENDIUM REKTORA
• 18 listopada br. w godz. 8.30-11.20

Program:
• struktura decyzji administracyjnej
• warunki ustawowe i kryteria regulaminowe
przyznania stypendium rektora
• termin do złożenia wniosku
• realizacja programu studiów jako warunek sine
qua non
• zgłoszenie a udokumentowanie osiągnięć
• niewystarczająca liczba punktów
• przeliczenia średniej ocen

• osiągniecia sportowe
• charakter prawny zaświadczenia o udziale
konferencji
• dokumentowanie przebiegu postępowania
• reprezentowanie innej uczelni a osiągnięcia
sportowe na użytek stypendium rektora
• działalność organizacyjna a działalność
o charakterze naukowym

Opłata obejmuje: udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat pdf, możliwość zadawania
pytań oraz konsultacje:
250 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).
W przypadku udziału w webinarach: Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
socjalnego oraz Uzasadnianie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora, opłata łączna
za oba wydarzenia wynosi 400 zł (Vat zw.).

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl

Kurs pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
• obejmuje dwa spotkania: 23 i 25 listopada br. w godz. 8.30-11.20

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

Opłata obejmuje: udział w kursie, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat pdf, możliwość zadawania
pytań oraz konsultacje:
• 450 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).
Webinar pt. AKTUALNE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH W PRZEDMIOCIE
PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
• 1 grudnia br. w godz. 8.30-11.20

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl

Program obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów
administracyjnych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną wydane w ostatnim czasie wyroki przydatne
podczas rozpatrywania wniosków studentów w przedmiocie przyznania pomocy materialnej.
Kurs pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – TRYBY NADZWYCZAJNE WERYFIKACJI
DECYZJI
• obejmuje trzy spotkania: 2, 7 i 9 grudnia br. w godz. 8.30-11.20

Program:
• zasada trwałości decyzji administracyjnej
• wznowienie postępowania administracyjnego
• przebieg postępowania wznowieniowego
• decyzja kończąca postępowanie
wznowieniowe
• uchylenie lub zmiana decyzji
• przebieg postępowania w sprawie uchylenia
lub zmiany decyzji
• decyzja uchylająca lub zmieniająca

• stwierdzenie nieważności decyzji
• przebieg postępowania w sprawie stwierdzenia
nieważności
• decyzja w sprawie stwierdzenia nieważności
• wygaśnięcie decyzji administracyjnej
• wzruszenie decyzji na podstawie przepisów
szczególnych z uwzględnieniem ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy
o świadczeniach rodzinnych

Opłata obejmuje: udział w kursie, materiały szkoleniowe, numerowany certyfikat pdf, możliwość zadawania
pytań oraz konsultacje:
• 600 zł (Vat zw., również uczelnie niepubliczne).

Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK
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 2021
r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów.

Obok webinarów otwartych organizujemy również szkolenia zamknięte. Program każdego z takich szkoleń
ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego. Możliwe jest zorganizowanie spotkania
poświęconego konkretnym zagadnieniom tematycznym, jak również w formule tzw. quizu, podczas którego P.T.
Uczestnicy mogą otrzymać odpowiedź na zadane przez siebie pytania. Każdy z webinarów realizowany jest
w formule online, w czasie rzeczywistym. Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT: mgr Jacek Pakuła, tel. 604 643 554, e-mail: webinar@fpm.edu.pl

