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Szkolenie online  

„Problematyka świadczeń pomocy materialnej w ujęciu wieloaspektowym"  

dla pracowników kadry administracyjnej i kierowniczej 

 

 

Cele szkolenia 

Celem szkolenia jest przekrojowe zapoznanie uczestników z prawnymi uwarunkowaniami 

dotyczącymi uczelnianego systemu przyznawania pomocy materialnej wraz z szerokim 

komentarzem praktycznym oraz wskazaniem dobrych praktyk i orzecznictwa sądowego w 

zakresie przyznawania świadczeń. Szkolenie ma także wyposażyć uczestników w umiejętności 

związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji w celu samodzielnego 

rozwiązywania problemów w zakresie świadczeń pomocy materialnej.  

 

Forma realizacji  

Szkolenie dla dwóch 12 osobowych grup realizowane w formule online w systemie 6 spotkań 2 

godzinnych dla każdej z grup – w sumie 12h na grupę.  

  

Program szkolenia 

1. Świadczenia pomocy materialnej dla studentów:  

1) jakie są podstawy prawne przyznawania świadczeń, rodzaje tych świadczeń oraz jak 

wyglądają organy stypendialne? 

2) regulamin świadczeń dla studentów – zakres i znaczenie tej regulacji; 

3) postępowanie administracyjne w sprawie przyznania pomocy materialnej – 

najważniejsze zasady kodeksu postępowania administracyjnego: możliwość odwołania 

się, pouczenia, wymogi formalne, decyzje związane i uznaniowe; 

4) ograniczenia możliwości przyznawania świadczeń. 

 

2. Warunki przyznawania świadczeń studentom-cudzoziemcom.  

1) którzy cudzoziemcy mogą się ubiegać o stypendium socjalne, a którym przysługują 

pozostałe świadczenia pomocy materialnej – omówienie kategorii uprawnionych; 

2) jakie są obowiązki studentów cudzoziemców w tym zakresie? 

3) szczególne uregulowania prawa do stypendium socjalnego i zapomogi dla studentów- 

obywateli Ukrainy. 

3. Stypendium socjalne – omówienie zasad ustalania dochodu w rodzinie studenta na 

podstawie przepisów oraz orzecznictwa: 
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1) kryterium dochodowe, które uprawnia do stypendium socjalnego dla studentów – 

zmiany od 1 stycznia 2023 r.; 

2) kogo należy uwzględnić w składzie rodziny studenta – interpretacja pojęcia opiekuna 

faktycznego i dzieci na utrzymaniu studenta; 

3) samodzielność finansowa studenta; 

4) stypendium socjalne a dochody zerowe studenta – wymóg zaświadczenia z ośrodka 

pomocy społecznej i kiedy można odstąpić od tego wymogu; 

5) dochód uzyskany i utracony; 

6)  gospodarstwo rolne i wysokość dochodu; 

7) jakich dochodów nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu; 

8) alimenty a dochód. 

4. Sposób ustalania dochodu studentów-cudzoziemców w przypadku obywateli Ukrainy, 

Białorusi i Rosji (omówienie przykładowych dokumentów) do celów przyznania 

stypendium socjalnego.  

1) składanie oświadczeń o sytuacji rodzinnej i materialnej przez studentów- obywateli 

Ukrainy; 

2) dokumentowanie sytuacji materialnej w rodzinie studenta-cudzoziemca. 

5. Wymagane przesłanki do nabycia świadczeń w świetle przepisów i orzecznictwa:  

1) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – decyzja uznaniowa; 

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

3) zapomoga – decyzja uznaniowa o przyznaniu zapomogi; 

4) stypendium rektora. 

6. Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia: 

1) ustawowe elementy decyzji; 

2) znaczenie uzasadnienia – orzecznictwo sądów administracyjnych: 

a) uzasadnienie decyzji o odmowie przyznania świadczenia; 

b) najczęściej popełnianie błędy. 

3) sposoby i znaczenie doręczenia decyzji; 

4) wnoszenie odwołania od decyzji a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy: terminy 

do załatwienia sprawy, przywrócenie terminu.  

W trakcie szkolenia omawiane będą aktualne regulacje w zakresie przyznawania świadczeń 

stypendialnych dla studentów, w szczególności wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (ustawy 2.0). W trakcie szkolenia będą analizowane przypadki z praktyki 

dotyczące trudnych kwestii w zakresie poruszanej problematyki, uwzględniające najnowsze 

orzecznictwo sądów administracyjnych.  
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Informacje o prowadzącym szkolenie 

Marek Balicki – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca 

prawny od 2006 r. wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Związany ze 

szkolnictwem wyższym od 2001 r., w tym obsługa prawna dużej uczelni niepublicznej (od 2007 r.).  

Posiada spore doświadczenie procesowe obejmujące prowadzenie spraw sądowych: przed sądami 

powszechnymi, a także administracyjnymi (WSA, NSA), a także doświadczenie szkoleniowe 

obejmujące przeprowadzenie w latach 2019-2022 kilkudziesięciu szkoleń dla pracowników 

różnych uczelni z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dydaktyczne: zajęcia dla 

studentów prawa i uczestników studiów podyplomowych, z prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. 

 

Harmonogram szkolenia w terminach: 

10-17 lutego 2023r. – 1 grupa 

21-28 lutego 2023r. – 2 grupa 

 

  

Godziny zajęć Zakres tematyczny 

Dzień pierwszy 

 

8.00 – 9.30 

 

Test sprawdzający (pre test) 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów – zagadnienia 

ogólne – cz. 1 

Dzień drugi 

8.00 – 9.30 

 

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów – zagadnienia 

ogólne – cz. 2 

Warunki przyznawania świadczeń studentom-cudzoziemcom 

Dzień trzeci 

8.00 – 9.30 

 

Stypendium socjalne – omówienie zasad ustalania dochodu w 

rodzinie studenta na podstawie przepisów oraz orzecznictwa – 

cz. 1 

Dzień czwarty 

8.00 – 9.30 

 

Stypendium socjalne – omówienie zasad ustalania dochodu w 

rodzinie studenta na podstawie przepisów oraz orzecznictwa cz. 

2 

Sposób ustalania dochodu studentów-cudzoziemców. 

Dzień piąty 

8.00 – 9.30 

 

Wymagane przesłanki do nabycia świadczeń w świetle 

przepisów i orzecznictwa – problem decyzji uznaniowych. 

Dzień szósty 
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8.00 – 9.30 

 

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania 

świadczenia w przepisach kodeksu postępowania 

administracyjnego oraz w orzecznictwie sądów 

administracyjnych 

Test sprawdzający (post test) 

Ankieta ewaluacyjna 

 

 


