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 12 x przeci tna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzaj
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O wiadczenie obejmuje nast puj ce dochody w zakresie niepodlegaj cym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym (art. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom 

n. zm.)) w zwi zku  
z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

n. zm.): 
- renty okre lone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennyc

lonych 
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i w

- wiadczenia pieni lone w przepisach o wiadczeniu pieni nym  
cych by wojskowej przymusowo zatrudnianym  

w kopalniach w
ek kompensacyjny okre lone w przepisach  

o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych ofiarami represji wojennych i okresu powojenne
- wiadczenie pieni ne okre lone w przepisach o wiadczeniu pieni cym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz  Niemieck
lub Zwi

 w latach 1939-1945 

 kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 
zku  

z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niem

ów oraz  
w przepisach o systemie ubezpiecze

- rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz dów pa
mi dzynarodowych lub mi ce ze rodków 
bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych  
z tymi pa ciwego ministra lub 
agencje rz rodków jest dokonywane za 
po rednictwem podmiotu upowa nionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

y
- nale no izycznych maj cych miejsce zamieszkania 

cych czasowo za granic  -  
- w wysoko ci odpowiadaj cej równowarto bowej poza granicami kraju 
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pa stwowych lub samorz dowych jednostkach sfery 
bud etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r

- nale no ci pieni
wojskowych i jednostek policyjnych u ytych poza granicami pa

stwa albo pa enia 
e nale no ci pieni

cym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
mi

- nale no ci pieni by kandydackiej przez 
stwowej Stra y Po du

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop

lone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wy
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo
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deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszdeportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz  Niemieck Niemieck

 w latach 1939-1945  w latach 1939-1945 

 kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny  kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 

z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemz przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niem

rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzrodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz dów padów pa

bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych  bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych  

rednictwem podmiotu upowarednictwem podmiotu upowa nionego do rozdzielania nionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

yy
izycznych majizycznych maj
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- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  - stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopo stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop

Prawo o szkolnictwie wyPrawo o szkolnictwie wy
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spona podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo
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z pó n. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym o

wykonuj ce czynno ci zwi
- nale no ci pieni cinnych w budynkach mieszkalnych 

onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj cym  

- dodatki za tajne nauczanie okre lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej okre lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicz

- ekwiwalenty pieni ne za deputaty w glowe okre ji 
i prywatyzacji przedsi biorstwa pa

gla okre lone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 
w

- wiadczenia okre

- dochody uzyskiwane za granic
za granic  Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz zkowe ubezpieczenia 

- renty okre lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz cych  
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach  

rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

- pomoc materialn  o charakterze socjalnym okre lon  w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia  
1991 r. o systemie o n. zm.) oraz pomoc materialn
okre lon
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym. 
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lone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa lone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 
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n. zm.) oraz pomoc materialnn. zm.) oraz pomoc materialn

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyz dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym. szym. 


