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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” 
Toruń, 1–3 czerwca 2015 r.

W dniach 1–3 czerwca 2015 r. po raz czwarty odbędzie się w Toruniu 
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Pomoc materialna 
dla studentów i doktorantów”. Patronat nad tym wydarzeniem objęli m.in. 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – 
prof. Wiesław Banyś, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – prof. 
Roman Hauser oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika – prof. Tomasz Justyński.

Konferencja adresowana jest w szczególności do osób bezpośrednio 
zajmujących się sprawami pomocy materialnej w szkołach wyższych i in-
nych jednostkach naukowych, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Chodzi tu o członków komisji stypendialnych, 
pracowników działów spraw studenckich, kadry kierowniczej, dyrektorów 
instytutów Polskiej Akademii Nauk, prorektorów odpowiedzialnych za 
funkcjonowanie systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 
na uczelniach.

Podstawowym celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy w za-
kresie pomocy materialnej, jak również wyszkolenie korpusu ekspertów, 
budowa forum wymiany tzw. dobrych praktyk oraz rozwiązywania pro-
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blemów związanych z przyznawaniem świadczeń. Charakter spotkania 
determinuje również do podjęcia dyskusji w przedmiocie efektywności 
obecnych regulacji prawnych systemu pomocy materialnej, sformułowania 
uwag de lege lata oraz postulatów de lege ferenda.

Na uwagę zasługuje fakt, że wykład otwierający konferencję wygłosi 
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
orzekający m.in. w sprawach z zakresu pomocy materialnej. Program trzy-
dniowej konferencji uwzględnia takie zagadnienia, jak: zasady podziału 
funduszu pomocy materialnej, tworzenie regulaminu przyznawania pomo-
cy materialnej, status prawny studentów i doktorantów, system organów 
przyznających pomoc materialną, postępowanie w przedmiocie przyzna-
wania świadczeń pomocy materialnej, odpowiedzialność dyscyplinarna 
i karna, obowiązek zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, dostęp do in-
formacji publicznej, ochrona danych osobowych. Omówione zostaną także 
najnowsze zmiany, wynikające z ustawy nowelizującej Prawo o szkolnic-
twie wyższym. 

Wyróżnikiem toruńskiej konferencji jest jakość i umiarkowana – w po-
równaniu do ofert komercyjnych – cena. Ze względu na złożoność proble-
matyki pomocy materialnej do udziału w charakterze wykładowców zapro-
szono ekspertów na co dzień zajmujących się pomocą materialną; w tym 
gronie znajdują się doświadczeni pracownicy uczelni, sędziowie sądów 
administracyjnych orzekający w sprawach studenckich, przedstawiciele in-
stytucji państwowych i samorządowych.

Względem ubiegłorocznej edycji, w której wzięło udział 150 osób 
z całej Polski, tegoroczna konferencja oparta będzie na zajęciach typowo 
warsztatowych. Z tego powodu liczba miejsc została ograniczona, co niesie 
za sobą jeszcze większy komfort dla uczestników spotkania.

Wyrażam więc nadzieję, że niniejsza inicjatywa zyska Państwa uzna-
nie. Uprzejmie zatem proszę o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród 
Współpracowników.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące konferencji (w tym 
formularz rejestracyjny), zasady uczestnictwa oraz program dostępne są na 
oficjalnej stronie internetowej pod adresem http://www.fpm.umk.pl.
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