INFORMACJA O STYPENDIACH SOCJALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
Próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego rośnie od 1
października 2015 r. z 592,8 zł do 668,2 zł netto. Stypendium socjalne mogą otrzymać również
studenci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu
studenckiego określi wyższy próg uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów – obecnie maksymalnie do 895,7 zł. Od 1 listopada 2015 r. kwota ta
wzrośnie do poziomu – do 1043,9 zł.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych do katalogu uwzględnianych
dochodów niepodlegających opodatkowaniu dodano: „świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną
określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693).”
Wprowadzono również niewielkie zmiany w definicjach utraty i uzyskania dochodu. Aktualne
brzmienie to:
Utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w
rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych
świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
Uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4)uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po
okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego,
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

