
Strona 1 z 3 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

ZAŚWIADCZENIE Z POLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych 

oraz o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-

154, tj. o: 

• dochodach osób poniżej 26 roku życia, zwolnionych z PIT 

• dochodach osób, które przeniosły swoje miejsce zamieszkania do Polski, zwolnionych 

z PIT (na podst. Polskiego Ładu) 

• dochodach osób posiadających co najmniej czworo dzieci, zwolnionych z PIT (na 

podst. Polskiego Ładu) 

• dochodach otrzymanych przez osoby, które po ukończeniu 60. r.ż. kobiety/65. r.ż. 

mężczyźni pomimo nabytych uprawnień do emerytury nadal pracują, zwolnionych z 

PIT (na podst. Polskiego Ładu) 

musi złożyć ZAWSZE wnioskodawca oraz każdy pełnoletni na dzień składania wniosku 

członek rodziny, nawet jeśli nie mieli żadnych dochodów/przychodów wolnych od podatku 

dochodowego.  

BRAK DOCHODÓW 

1. Osoby nie mające żadnych dochodów, a mieszkające/pracujące na Białorusi, muszą 

złożyć zaświadczenie z Inspektoratu Ministerstwa ds. podatków i opłat Republiki 

Białorusi o braku dochodów za dany rok oraz dodatkowo książkę pracy wraz z 

tłumaczeniami. 

2. Osoby nie mające żadnych dochodów, a mieszkające/pracujące na Ukrainie, muszą 

złożyć zaświadczenie z Państwowej Inspekcji Podatkowej o braku dochodów za dany 

rok wraz z tłumaczeniem. 

3. Osoby nie mające żadnych dochodów, a mieszkające/pracujące w innych krajach, niż 

ww., muszą złożyć zaświadczenia z odpowiednich urzędów, poświadczające brak 

dochodów za dany rok wraz z tłumaczeniem. 

PRZEBYWANIE W POLSCE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Osoby, które choć część roku bazowego przebywały w Polsce, muszą złożyć zarówno 

zaświadczenie z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach 

ogólnych oraz o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 
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148 i 152-154, jak i zaświadczenie o dochodach uzyskanych w swoim kraju macierzystym (np. 

Białoruś, Ukraina) wraz z tłumaczeniami. W przypadku braku dochodów w kraju 

macierzystym, należy złożyć zaświadczenie z Inspektoratu Ministerstwa ds. podatków i opłat 

Republiki Białorusi o braku dochodów za dany rok oraz dodatkowo książkę pracy wraz z 

tłumaczeniami (Białoruś) lub zaświadczenie z Państwowej Inspekcji Podatkowej (Ukraina) o 

braku dochodów za dany rok wraz z tłumaczeniem lub zaświadczenie z odpowiednich 

urzędów w innych krajach, poświadczające brak dochodów za dany rok wraz z tłumaczeniem. 

PRACA ZA GRANICĄ 

1. Osoby posiadające inne niż polskie obywatelstwo (np. białoruskie, ukraińskie) i 

pracujące za granicą, a nie w swoim kraju macierzystym (np. pracujące w Rosji, W. 

Brytanii), muszą złożyć zaświadczenie o dochodach uzyskanych za granicą (np. w 

Rosji, W. Brytanii) wraz z tłumaczeniem ORAZ zaświadczenie o braku dochodów za 

dany rok w swoim kraju macierzystym (patrz pkt. BRAK DOCHODÓW). 

2. Osoby z polskim obywatelstwem pracujące za granicą muszą złożyć zaświadczenie z 

polskiego Urzędu Skarbowego o braku dochodów opodatkowanych na zasadach 

ogólnych i przychodów wolnych od podatku dochodowego na podst. art. 21 ust. 1 pkt 

148 i 152-154 ORAZ zaświadczenie od pracodawcy poświadczające dochód uzyskany 

za granicą wraz z tłumaczeniem. 

DOCHÓD NA OSOBĘ PONIŻEJ 600 zł 

1. W przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego obowiązującego w systemie pomocy społecznej (tj. 600 zł), 

należy OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku o stypendium socjalne aktualne 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej 

studenta i rodziny studenta. 

2. Ww. zaświadczenie musi być wystawione przez ośrodek pomocy społecznej, 

działający w polskim systemie pomocy społecznej (czyli położony na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej). Dotyczy to również cudzoziemców. 

BRAK ALIMENTÓW 

W przypadku studentów, pochodzących z krajów, gdzie obowiązek alimentacyjny rodziców 

wygasa z chwilą ukończenia przez dziecko 18 roku życia (np. Białoruś, Mołdawia) lub 23 roku 

życia (np. Ukraina), jeżeli alimenty nie są już płacone przez rodzica, należy dostarczyć 
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zaświadczenie o dochodach tego rodzica. To samo dotyczy osób, które w ogóle nie 

występowały o alimenty wobec rodzica – należy dostarczyć dochody obojga rodziców. 

KIEDY NIE UWZGLĘDNIAMY DOCHODÓW RODZICA/RODZICÓW 

Dochody danego rodzica/rodziców nie są uwzględniane tylko i wyłącznie w n/w przypadkach: 

• Gdy jeden z rodziców / oboje rodziców płaci/-ą na rzecz studenta alimenty (tylko i 

wyłącznie alimenty zasądzone wyrokiem sądu, bądź też wynikające z ugody sądowej 

lub zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem) – wtedy należy 

zamiast dochodów rodzica/rodziców doliczyć kwotę zasądzonych alimentów  

• Gdy rodzice dziecka nie żyją lub jeden z rodziców nie żyje (należy dostarczyć akt 

zgonu) 

• Gdy ojciec dziecka jest nieznany (należy dostarczyć odpis zupełny aktu urodzenia) 

• Gdy powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 

zostało oddalone przez sąd (należy dostarczyć wyrok sądu) 

• Gdy sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego 

na rzecz tego dziecka (należy dostarczyć wyrok sądu) 

JAKIE DOCHODY UWZGLĘDNIĆ W OŚW. O DOCHODACH? 

Należy uwzględnić wszystkie dochody, uzyskiwane w roku bazowym 2021, zarówno 

utracone, jak i uzyskane w trakcie roku bazowego, jak również dochody uzyskane już po roku 

bazowym 2021, a trwające na dzień składania wniosku (Wypełniając oświadczenie o 

dochodach na rok 2022/23 należy uwzględnić wszystkie dochody z roku 2021, również te 

utracone, jak również dochody uzyskane po 01.01.2022., jeśli trwają na dzień składania 

wniosku – np. jeśli ktoś przestał pracować w X.2021, ale zaczął nową pracę od II.2022 i praca 

ta trwa na dzień składania wniosku, to dochód z tej pracy –rozpoczętej od II.2022 - należy też 

uwzględnić jako dochód uzyskany). 


