
Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniu pt. Pomoc materialna dla studentów – wybrane problemy, które 

odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. jako webinar online.

Jest to pierwsze spotkanie adresowane do P.T. Prawników akademickich, odpowiedzialnych za obsługę 

prawną uczelni, instytutów naukowych i instytutów badawczych. Zaproszenie kierujemy w szczególności do 

adwokatów i radców prawnych, a także przedstawicieli biur i działów prawnych. 

Program spotkania koncentruje się wokół dwóch zagadnień, które od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, były źródłem istotnym trudności dla organów przyznających 

tytułowe stypendia i zapomogi. Chcąc zaś przygotować webinar na możliwie wysokim poziomie, analizie 

poddano ponad 150 wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. 

Pierwsza część poświęcona jest prawidłowej wykładni ograniczenia zawartego w art. 93 PSWiN (tzw. 6 

lat) wraz ze wskazaniem, jak nowe przepisy należy interpretować. Mogłoby się wydawać, ze spór koncentruje 

się wokół odpowiedzi na proste pytanie: pobieranie, czy studiowanie? Tymczasem zagadnienie to wywołuje 

inne praktyczne problemy i wymaga wskazania, od kiedy należy liczyć początek terminu, a nawet czy 6 lat 

rzeczywiście oznacza 72 miesiące, czy jednak należy przyjąć inną jednostkę miary. W tej części omówione 

zostaną również zmiany wprowadzone nowelą z dnia 17 listopada 2021 r., której przepisy w zakresie dostępu 

do pomocy materialnej będą dotyczyć nowego – letniego – semestru 2021/2022. 

W ramach drugiej części zostanie zaprezentowany model postępowania ze studentami wykazującymi 

niewielkie dochody, którzy zobowiązani są – na podstawie art. 88 ust. 4 PSWiN – do przedstawienia 

zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej. Brak takich szczegółowych informacji nie zamyka studentowi 

drogi do stypendium socjalnego. Zastosowanie jednak wyjątku, zgodnie z art. 88 ust. 5 PSWiN, łączy się 

jednak z regułą tzw. trzech pytań. Ważne są więc wyjaśnienia studenta i ocena organu, czy udokumentowano 

źródła utrzymania rodziny.

Program oparty jest na przystępnej formule; webinar realizowany jest w czasie rzeczywistym, a P.T. 

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań. Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracji, można 

znaleźć na stronie: www.fpm.edu.pl/pl/kpa – w zakładce: KPA webinar. 

Z poważaniem
Jacek Pakuła
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AGENDA
Webinar pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – WYBRANE PROBLEMY
Data: 23 marca 2022 r., w godz. 9.00-12.15.

Program:
I. Prawidłowa wykładnia ograniczenia w dostępie do pomocy materialnej 

• Studiowanie, czy pobieranie?
• Od kiedy liczyć okres 6 lat?
• Jak liczyć okres 6 lat?
• Stypendium dla osób niepełnosprawnych jako wyjątek?
• Zmiana prawa polegające na przyjęciu 12 semestrów

II. Postępowanie ze studentami wykazującymi niewielkie dochody
• Wymóg przedstawienia zaświadczenia o sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny
• Obowiązek współdziałania studenta z organem przyznającym pomoc
• Prawidłowa treść zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 PSWiN
• Dopuszczalność przyznania stypendium na postawie art. 88 ust. 5 PSWiN a reguła trzech pytań
• Wyjaśnienia studentów a ich kwalifikacja w orzecznictwie sądów administracyjnych 

Opłata: 
obejmuje numerowany certyfikat oraz materiały szkoleniowe (przesłane w dniu 22 marca br.) i udział webinarze 
(dostęp do nagrania przez 7 dni) – 250 zł (Vat zw. – dotyczy również uczelni niepublicznych, kancelarii, itd.)

Ważne daty:
• Rejestracja udziału: do dnia 21 marca 2022 r. – do godz. 12.00;
• Potwierdzenie udziału wraz z przesłaniem linku do wydarzenia: 21 marca 2022 r.;
• Możliwość przetestowania platformy ClickMeeting: 22 marca 2022 r., a także wcześniej – według 

indywidualnych zgłoszeń;
• Wysyłka certyfikatu (plik pdf): do 31 marca 2022 r.;
• Płatność: po zakończeniu webinaru wraz z certyfikatem zostanie przesłana faktura z terminem płatności 

14 dni. 

Wykładowca: MGR JACEK PAKUŁA, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. 
Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji 
naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej. Pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. 
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