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cym opodatkowaniu
OĞwiadczenie obejmuje nastĊpujące dochody w zakresie niepodlegającym
nia 2007 r. o pomocy osobom
podatkiem dochodowym (art. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia
n. zm.)) w zwi
ązku
XSUDZQLRQ\P GR DOLPHQWyZ '] 8 ]  U 1U  SR]  ] SyĨn.
związku
ZLDGF]HQLDFKURG]LQQ\FK ']8]U1U
z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ĞZLDGF]HQLDFKURG]LQQ\FK
SR]]SyĨn. zm.):
KLZRMVNRZ\FKRUD]LFKURG]LQ
- renty okreĞlone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennycKLZRMVNRZ\FKRUD]LFKURG]LQ
Ğlonych
 UHQW\Z\SãDFRQHRVRERPUHSUHVMRQRZDQ\PLF]ãRQNRPLFKURG]LQSU]\]QDQHQD]DVDGDFKRNUH
UHQW\Z\SãDFRQHRVRERPUHSUHVMRQRZDQ\PLF]ãRQNRPLFKURG]LQSU]\]QDQHQD]DVDGDFKRNUHĞlonych
RMVNRZ\FKRUD]LFKURG]LQ
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wRMVNRZ\FKRUD]LFKURG]LQ
lone w przepisach o ĞĞwiadczeniu
wiadczeniu pieni
ĊĪnym
- Ğwiadczenia pieniĊĪQH RUD] U\F]DãW HQHUJHW\F]Q\ RNUHĞlone
pieniĊĪnym
by wojskowej przymusowo zatrudnianym
L XSUDZQLHQLDFK SU]\VãXJXMących ĪRãQLHU]RP ]DVWĊSF]HM VãXĪby
JODNDPLHQLRãRPDFK]DNãDGDFKUXGXUDQXLEDWDOLRQDFKEXGRZODQ\FK
w kopalniach wĊJODNDPLHQLRãRPDFK]DNãDGDFKUXGXUDQXLEDWDOLRQDFKEXGRZODQ\FK
ek kompensacyjny okre
Ğlone w przepisach
 GRGDWHN NRPEDWDQFNL U\F]DãW HQHUJHW\F]Q\ L GRGDWek
okreĞlone
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojenne
o kombatantach oraz niektórych osobach bĊdących
powojenneJR
wiadczeniu pieni
ĊĪQ\P SU]\VãXJXM
ącym osobom
- Ğwiadczenie pieniĊĪne okreĞlone w przepisach o Ğwiadczeniu
pieniĊĪQ\P
SU]\VãXJXMącym
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz
RzeszĊ
Niemiecką
Ċ Niemieck
lub Zwią]HN6RFMDOLVW\F]Q\FK5HSXEOLN5DG]LHFNLFK
HPHU\WXU\LUHQW\RWU]\P\ZDQHSU]H]RVRE\NWyUHXWUDFLã\Z]URNZZ\QLNXG]LDãDĔ
 HPHU\WXU\LUHQW\RWU]\P\ZDQHSU]H]RVRE\NWyUHXWUDFLã\Z]U
RNZZ\QLNXG]LDãDĔ w latach 1939-1945
Z
OXEHNVSOR]MLSR]RVWDã\FKSRWHMZRMQLHQLHZ\SDãyZLQLHZ\EXFKyZ
OXEHNVSOR]MLSR]RVWDã\FKSRWHMZRMQLHQLHZ\SDãyZLQLHZ\EXFKy
 UHQW\LQZDOLG]NLH]W\WXãXLQZDOLG]WZDZRMHQQHJR kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny
RUD] F]ãRQNyZ LFK URG]LQ UHQW\ Z\SDGNRZH RVyE NWyU\FK LQZDOLG]WZR SRZVWDãR Z ]ZL
]ZLązku
LHFNLHM Z ODWDFK  RWU]\P\ZDQH
NiemLHFNLHM
z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niem
]]DJUDQLF\
UROQLN
 ]DVLãNL FKRURERZH RNUHĞORQH
oraz
ORQH Z SU]HSLVDFK R XEH]SLHF]HQLX VSRãHF]Q\P UROQLNów
w przepisach o systemie ubezpieczeĔVSRãHF]Q\FK
VSRãHF]Q\FK
paĔ
- Ğrodki
REF\FK RUJDQL]DFML
rządów paĔVWZ
rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów
miĊdzynarodowych lub miĊG]\QDURGRZ\FK
ze Ğrodków
G]\QDURGRZ\FK LQVW\WXFML ILQDQVRZ\FK SRFKRG]ące
SRFKRG]
bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych
z tymi paĔVWZDPL
ministra lub
5DGĊ 0LQLVWUyZ ZãDĞciwego
VWZDPL RUJDQL]DFMDPL OXE LQVW\WXFMDPL SU]H] 5DGĊ
ZãD
agencje rząGRZH ZW\PUyZQLHĪ ZSU]\SDGNDFKJG\SU]HND]DQLHW\FK Ğrodków jest dokonywane za
poĞrednictwem
rednictwem podmiotu upowaĪnionego
upowaĪnionego do rozdzielania Ğrodków
Ğrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
QDU]HF]SRGPLRWyZNWyU\PPDVãXĪyüWDSRPRF
QDU]HF]SRGPLRWyZNWyU\PPDVãX
ĪyüWDSRPRF
- naleĪnoĞFL]HVWRVXQNXSUDF\OXE]W\WXãXVW\SHQGLXPRVyEIizycznych
mających miejsce zamieszkania
FL]HVWRVXQNXSUDF\OXE]W\WXãXVW\SHQGLXPRVyEIizycznych maj
SU]HE\ZDMących
czasowo
za
granicą
QD WHU\WRULXP 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM SU]HE\ZDM
- w wysokoĞci
odpowiadającej
równowartoĞFL
SRGUyĪ\ VãXĪbowej poza granicami kraju
ci odpowiadaj
ącej równowarto
ĞFL GLHW ] W\WXãX SRGUy
paĔstwowych
samorządowych jednostkach sfery
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pa
Ĕstwowych lub samorz
budĪetowej
etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 rr².RGHNVSUDF\ ']8]U1U
SR]]SyĨQ]P
Q]P 
RãQLHU]RP FHOQLNRP L SUDFRZQLNRP MHGQRVWHN
- naleĪnoĞci pieniĊĪQH
ĊĪQH Z\SãDFRQH SROLFMDQWRP ĪĪRãQLHU]RP
uĪytych
paĔVWZD Z FHOX XG]LDãX Z NRQIOLNFLH
wojskowych i jednostek policyjnych u
Īytych poza granicami pa
paĔVWZVRMXV]QLF]\FKPLVMLSRNRMRZHMDNFML]DSRELHĪenia
]EURMQ\POXEZ]PRFQLHQLDVLãSDĔstwa
EURMQ\POXEZ]PRFQLHQLDVLãSDĔstwa albo pa
ĔVWZVRMXV]QLF]\FKPLVMLSRNRMRZHMDNFML]DSRELH
WDNĪe
naleĪnoĞci pieniĊĪQH Z\SãDFRQH ĪRãQLHU]RP SROLFMDQWRP
DNWRP WHUURU\]PX OXE LFK VNXWNRP D WDN
Īe nale
SHãQLącym
FHOQLNRP L SUDFRZQLNRP SHãQL
ącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji
miĊG]\QDURGRZ\FKLVLãZLHORQDURGRZ\FK
G]\QDURGRZ\FKLVLãZLHORQDURGRZ\FK
- naleĪnoĞci
pieniĊĪQH
VãXĪERZHJR
VãXĪby kandydackiej przez
noĞci pieni
ĊĪQH ]H VWRVXQNX VãX
ĪERZHJR RWU]\P\ZDQH Z F]DVLH VãX
3DĔstwowej
PoĪDUQHM 6WUDĪ\ *UDQLF]QHM %LXUD 2FKURQ\ 5]ądu
IXQNFMRQDULXV]\ 3ROLFML 3D
Ĕstwowej StraĪy
Stra
REOLF]RQH]DRNUHVZNWyU\PRVRE\WHX]\VNDã\GRFKyG
W\WXãX F]ãRQNRVWZD Z UROQLF]HM VSyãG]LHOQL
 GRFKRG\ F]ãRQNyZ UROQLF]\FK VSyãG]LHOQL SURGXNF\MQ\FK ] W\WXã
SURGXNF\MQHMSRPQLHMV]RQHRVNãDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRãHF]QH
SURGXNF\MQHMSRPQLHMV]RQHRVNãDGNLQDXEH]SLHF]HQLDVSRãHF]QH
 DOLPHQW\QDU]HF]G]LHFL
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
stopQLDFK LW\WXOH Z ]DNUHVLH V]WXNL '] 8 1U 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop
]SyĨQ
RNUHĞlone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
SR]  ]Sy
ĨQ ]P  VW\SHQGLD GRNWRUDQFNLH RNUH
wyĪV]\P
']81USR]]SyĨQ]P VW\SHQGLDVSRUWRZHSU]\]QDQH
Prawo o szkolnictwie wy
ĪV]\P ']81USR]]Sy
spoUFLH '] 8 1U  SR] 
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo
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SU]\]QDQHXF]QLRPOXEVWXGHQWRP
z póĨn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnymSU]\]QDQHXF]QLRPOXEVWXGHQWRP
G RVyE IL]\F]Q\FK RWU]\P\ZDQH SU]H] RVRE\
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym oG
]NyZVSRãHF]Q\FKLRE\ZDWHOVNLFK
wykonujące czynnoĞci zwią]DQH]SHãQLHQLHPRERZLą]NyZVSRãHF]Q\FKLRE\ZDWHOVNLFK
cinnych w budynkach mieszkalnych
- naleĪnoĞci pieniĊĪQH RWU]\P\ZDQH ] W\WXãX Z\QDMPX SRNRL JRĞcinnych
ącym
onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj
SRãRĪonych
przebywającym
QDZ\SRF]\QNXRUD]X]\VNDQH]W\WXãXZ\Ī\ZLHQLDW\FKRVyE
lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
- dodatki za tajne nauczanie okreĞlone
]U1USR]]SyĨQ]P 
ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie
 GRFKRG\ X]\VNDQH ] G]LDãDOQRĞci
ekonomiczQ\FK
lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomiczQ\FK
specjalnej strefy ekonomicznej okreĞlonej
ORQHZSU]HSLVDFKRNRPHUFMDOL]DFMLUHVWUXNWXU\]DF ji
- ekwiwalenty pieniĊĪne za deputaty wĊglowe okreĞORQHZSU]HSLVDFKRNRPHUFMDOL]DFMLUHVWUXNWXU\]DFji
VWZRZH
i prywatyzacji przedsiĊbiorstwa paĔVWZRZHJRÅ3ROVNLH.ROHMH3DĔVWZRZH
lone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa
 HNZLZDOHQW\]W\WXãXSUDZDGREH]SãDWQHJRZĊgla okreĞlone
wĊJODNDPLHQQHJRZODWDFK
ORQHZSU]HSLVDFKRZ\NRQ\ZDQLXPDQGDWXSRVãDLVHQDWRUD
- Ğwiadczenia okreĞORQHZSU]HSLVDFKRZ\NRQ\ZDQLXPDQGDWXSRVãDLVHQDWRUD
 GRFKRG\X]\VNDQH]JRVSRGDUVWZDUROQHJR
]DSãDFRQ
- dochody uzyskiwane za granicą 5]HF]\SRVSROLWHM 3ROVNLHM SRPQLHMV]RQH RGSRZLHGQLR R ]DSãDFRQH
ązkowe ubezpieczenia
za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz VNãDGNLQDRERZL
VNãDGNLQDRERZLązkowe
VSRãHF]QHLRERZLą]NRZHXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQH
rodków pochodz
lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ĞĞrodków
- renty okreĞlone
pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na
R ZVSLHUDQLX UR]ZRMX REV]DUyZ ZLHMVNLFK ] XG]LDãHP Ğrodków
U]HF]5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
okreĞloną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeĞnia
wrze
- pomoc materialną o charakterze socjalnym okreĞloną
ZLDW\ ']8]U1USR]]SyĨn.
']8]U1USR]]SyĨn. zm.) oraz pomoc materialną
materialn
1991 r. o systemie oĞZLDW\
okreĞloną Z DUW  XVW  SNW   L  DUW D DUW  XVW  SNW   L  L DUW D XVWDZ\
wyĪszym.
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyĪszym.
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