KOMUNIKAT
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
I DOKTORANTÓW
Toruń, 13-15 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,
mam zaszczyt poinformować, że IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Pomoc materialna
dla studentów i doktorantów odbędzie się w Toruniu w dniach 13-15 czerwca 2022 r.
Przypomnieć należy, że wszystko zaczęło się w 2012 roku i od tego czasu kolejne edycje naszych spotkań
spotykają się z życzliwym przyjęciem. W konferencji biorą udział P.T. Pracownicy odpowiedzialni za tytułowe
stypendia i zapomogi – reprezentanci uczelni z całej Polski. Tradycją stały się coroczne spotkania, oparte na
wymianie poglądów, prezentacji zmian w prawie, czy omawianiu aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu
Administracyjnego. Oczywiste okoliczności spowodowały, że w latach 2020-2021 nie udało się zorganizować
kolejnych edycji konferencji. Uznaliśmy wtedy, że spotkamy się, gdy tylko warunki na to pozwolą.
Dziś więc wracamy z dobrą informacją. Najwyższa pora spotkać się w Toruniu! Zachęca do tego nie tylko
aktywny udział P.T. Uczestników w poprzednich edycjach, ale również szeroki odzew w ramach dotychczas
organizowanych webinarów. Trzeba wyraźnie wskazać również na zmiany prawa oraz nowe wyzwania
związane z pomocą materialną dla studentów. Wreszcie, podczas konferencji chcemy zaprezentować
środowiskowy projekt reformy pomocy materialnej, wypracowany na kanwie postulatów, które również Państwo
do nas przesyłali. Wyniki obrad przedstawimy również Ministrowi Edukacji i Nauki.
Najbliższe dni chcemy wykorzystać na przygotowania konferencji na możliwie wysokim poziomie.
Będziemy działać według harmonogramu, aby z wyprzedzeniem móc przedstawić atrakcyjny program
i sylwetki prelegentów.
W dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) została udostępniona ankieta programowa, która będzie aktywna
do dnia 15 marca 2022 r. Wyniki zostaną poddane analizie i do dnia 10 kwietnia 2022 r. zostanie
udostępnione zaproszenie wraz z otwarciem rejestracji. Wtedy też zostanie przesłany komunikat II - Zaproszenie
do udziału w konferencji.
Podkreślić należy, że konferencja nie ma charakteru teoretycznego. Chodzi o dyskusję i debatę, a także
praktyczny wymiar obrad. Dlatego jeszcze raz zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety programowej.
Wyrażam nadzieję, że tegoroczna konferencja spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zwracamy się również
z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w gronie P.T. Współpracowników. Dodatkowe informacje,
w tym ankieta programowa, formularz rejestracji, udostępnione zostaną na stronie: fpm.edu.pl/pl/fpm

Do zobaczenia w Toruniu!
Jacek Pakuła

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

AGENDA
PROGRAM
Propozycje tematyczne
• prezentacja środowiskowego projektu reformy pomocy materialnej dla studentów
• najnowsze orzecznictwo NSA i WSA w sprawach stypendialnych
• podział i wydatkowanie dotacji na pomoc materialną
• warunki ustawowe a kryteria świadczeń pomocy materialnej
• przesłanki negatywne w dostępie do pomocy materialnej
• stypendium rektora – porównanie modeli
• stypendium socjalne - wybrane problemy związane z obliczaniem dochodu w rodzinie studenta
• stypendium dla osób niepełnosprawnych - data orzeczenia a nowe zasady na kolejnych kierunkach
• zapomoga – przesłanki i wysokość pomocy
• regulamin świadczeń dla studentów - co warto uwzględnić w przepisach uczelnianych
• odpowiednie stosowanie regulaminu świadczeń dla studentów do doktorantów

HARMONOGRAM:
• Komunikat: 1 marca 2022 r.
• Ostateczny terminy wypełniania ankiet: 15 marca 2022 r.
• Komunikat II (program i otwarcie rejestracji): do 10 kwietnia 2022 r.
• Konferencja: 13-15 czerwca 2022 r

Ramowy program uwzględnia:
• 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek):
» 12.00-12.30: otwarcie i rozpoczęcie
konferencji
» 12.30-14.00: prezentacja środowiskowego projektu założeń reformy pomocy
materialnej dla studentów
» 14.00-15.00: pamiątkowe zdjęcie,
obiad
» 15.00-17.30: obrady
» 17.30-19.00: czas wolny
» 19.00-22.00: kolacja
• 14 czerwca 2022 r. (wtorek):
» 9.00-11.00: obrady
» 11.00-11.15: przerwa kawowa
» 11.15-12.45: obrady

» 12.45-13.00: przerwa kawowa
» 13.30-14.30: obrady
» 14.30-15.30: obiad
» 15.30-17.00: obrady
» 17.00.-19.00: czas wolny, konsultacje
» 19.00-20.00: kolacja
• 15 czerwca 2022 r. (środa):
» 8.30-10.00: obrady
» 10.00-10.15: przerwa kawowa
» 10.15-11.45: obrady
» 11.45-12.00: przerwa kawowa
» 12.00-13.30: obrady
» 13.30-15.00: zamknięcie i podsumowanie konferencji, obiad

Obrady i zakwaterowanie:
• hotel Toruń Mercure Centrum, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
• mgr Jacek Pakuła, tel. 604 64 35 54, e-mail: jacekpakula@fpm.edu.pl
Strona internetowa
IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
fpm.edu.pl/pl/fpm

