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Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam do udziału w  cyklu szkoleń poświęconych pomocy materialnej dla 
studentów, które odbędą się w najbliższym czasie.

Nasza przedsięwzięcia adresujemy do P.T. Osób odpowiedzialnych za przyznawanie 

tytułowych stypendiów i zapomóg dla studentów oraz doktorantów. Zróżnicowanie co do tematyki 

i długości trwania zajęć pozwala na dopasowanie webinarów do potrzeb uczestników.

W maju br. planujemy 4-dniowy kurs pt. Pomoc materialna dla studentów – stypendium 
socjalne, adresowany do osób rozpoczynających pracę, powracających z dłuższych urlopów, 

chcących uporządkować wiedzę itd. Program został ułożony w taki sposób, aby uczestnicy mogli 

zapoznać się z  zasadami przyznawania stypendium socjalnego i  rozpatrywać wnioski. Pod 

koniec maja br. odbędą się również 1-dniowe webinary poświęcone stypendium dla osób 
niepełnosprawnych i zapomodze (23 maja br.) oraz stypendium rektora (30 maja br.). 

W II połowie czerwca br. zapraszamy do udziału w 2-dniowym kursie pt. Regulamin świadczeń 
dla studentów (21 i 23 czerwca br.), a także 1-dniowych webinarach poświęconych: zmianom 
w  prawie (20 czerwca br.) oraz aktualnemu orzecznictwu sądów administracyjnych 
w sprawach stypendialnych (30 czerwca br.). 

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
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Kurs pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – STYPENDIUM SOCJALNE

• obejmuje cztery spotkania: 17, 24, 27 i 31 maja 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Opłata: 700 zł brutto (Vat zw.; obejmuje udział w czterech spotkaniach, materiały szkoleniowe, certyfikat 

w formacie pdf).

Program:

I dzień:

• prawne podstawy pomocy materialnej

• organy przyznające stypendia i zapomogi

• zasady postępowania administracyjnego 

w przedmiocie przyznania stypendium

• status studenta a dostęp do pomocy 

materialnej

• przesłanki przyznania stypendium 

socjalnego i zwiększenia tego świadczenia

• wniosek w przedmiocie przyznania 

stypendium

II dzień:

• odpowiednie stosowanie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych i innych 

przepisów

• dokumenty ilustrujące dochód oraz sytuację 

materialną

• przebieg postępowania z uwzględnieniem 

środków dowodowych

• zaświadczenie z ośrodka pomocy 

społecznej i udokumentowanie źródeł 

utrzymania

• pojęcie rodziny studenta

• tzw. samodzielność finansowa

III dzień:

• dochody z gospodarstwa rolnego

• alimenty

• dochody z zagranicy

• tzw. dochody pomijane

IV dzień:

• dochód i jego przeliczenia

• dochód uzyskany i dochód utracony

• obniżenie wynagrodzenia z powodu 

Covid-19 jako przesłanka utraty dochodu

• postępowanie ze studentami z Ukrainy 

w przedmiocie przyznania stypendium 

socjalnego

Webinar pt. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZAPOMOGA

• 23 maja 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Opłata: 250 zł brutto (Vat zw.; obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie pdf).

Program: 

• przesłanki pozytywne i negatywne ubiegania się o pomoc materialną dla studentów

• orzeczenie jako podstawa przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych

• zmiany polegające na przedłużeniu ważności orzeczeń

• trudna sytuacja życiowa a zapomoga

• postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi

• postępowanie ze studentami z Ukrainy w przedmiocie przyznania stypendium dla osób 

niepełnosprawnych i zapomogi
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Webinar pt. STYPENDIUM REKTORA

• 30 maja 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Opłata: 250 zł brutto (Vat zw.; obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie 

pdf).

Program: 

• warunki ustawowe a kryteria regulaminowe stypendium rektora

• uprawnienie studenta do ubiegania się o stypendium rektora a przesłanki negatywne

• wniosek w przedmiocie przyznania stypendium rektora

• termin do złożenia wniosku w przedmiocie przyznania stypendium rektora

• wniosek papierowy a wniosek „elektroniczny” 

• postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium rektora

• pojęcie wyróżniających wyników w nauce

• definiowanie osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych 

• statut prawny olimpiad i zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski

• sposób ustalania list rankingowych

• obliczanie limitu 10% miejsc stypendialnych

• ocena osiągnięć na I roku studiów II stopnia

Webinar pt. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW – ZMIANY W ROKU AKADEMICKIM 

2022/2023

• 20 czerwca 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Opłata: 250 zł brutto (Vat zw.; obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie 

pdf).

Program: 

• zmiany w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

• zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

• zmiany w tzw. tarczach antykryzysowych i ustawach podatkowych

• zmiany związane z progami dochodowymi

• zmiany w pozostałych aktach prawnych
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Kurs pt. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW

• 21 i 23 czerwca 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Opłata: 450 zł brutto (Vat zw.; obejmuje udział w dwóch spotkaniach, materiały szkoleniowe, certyfikat 

w formacie pdf).

Program:

• warunki ustawowe a szczegółowe kryteria przyznawania pomocy materialnej

• budowa regulaminu świadczeń dla studentów

• katalog świadczeń

• organy przyznające pomoc materialnej

• model postępowania w przedmiocie przyznania pomocy materialnej

• stypendium socjalne i zakres odpowiedniego stosowania ustawy o świadczeniach

• rodzinnych

• stypendium rektora a tworzenie list rankingowych

• szczegółowe regulacje związane z zapomogą

• termin do złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych

• procedura zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

Webinar pt. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH  

W TZW. SPRAWACH STYPENDIALNYCH

• 30 czerwca 2022 r., w godz. 8.30-11.45

Opłata: 250 zł brutto (Vat zw.; obejmuje udział w spotkaniu, materiały szkoleniowe, certyfikat w formacie 

pdf).

Program – stale aktualizowany na kanwie pojawiających się uzasadnień:

• przegląd orzecznictwa w zakresie przyznania pomocy materialnej dla studentów

• przegląd orzecznictwa w zakresie świadczeń rodzinnych i pojęcia dochodu

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.
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