
   Załącznik nr 11 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIE STUDENTA/  CZŁONKA RODZINY*  O ŹRÓDŁACH 

UZYSKIWANEGO DOCHODU OPODATKOWANEGO  I WOLNEGO OD PODATKU1  

NA PODSTAWIE ART. 21 UST.1 PKT 148 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM   

Dane osoby pełnoletniej składającej oświadczenie: 
 

 

 

Oświadczam, że dochód dotyczący kalendarzowego roku bazowego 20…, wykazany na: 

 zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych;  

 oświadczeniu członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik nr 10); 

 zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o przychodzie nieopodatkowanym oraz PIT 11, PIT 36 lub 37 – przychody wskazane w art. 21 ust. 1 
pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, wolne od podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

 oświadczeniu członka rodziny o przychodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych  
  na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy (załącznik nr 10a); 

lub/ i uzyskany/ utracony w roku bieżącym (na podstawie złożonych dokumentów), został osiągnięty:  

Okres (dotyczy roku bazowego 20…  

do chwili obecnej/ nadal)** 

( p od ać  w  p or z ą d ku  c h r o no lo g ic z ny m )   

Źródła dochodu opodatkowanego/ wolnego od podatku***   

(np. nazwa zakładu pracy - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło; działalność 

gospodarcza; Biuro Pracy; renta, emerytura; zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, inne) 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

 
od ……………… 

 
do ……………… 

 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .2 

 
…….………….........……., dnia ……………………………                                                                                           ………..................................................................    
             miejscowość                                          data                                                                                                                                                   czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
*niepotrzebne skreślić 
** w tabeli należy wykazać źródła dochodu opodatkowanego/ wolnego od podatku dochodowego od roku bazowego, (od 01.01.20… r.) do chwili obecnej/ nadal 
*** na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

 
1 Od 1 sierpnia 2019 r. ze zwolnienia od podatku dochodowego osób fizycznych korzystają  podatnicy do ukończenia 26. roku życia wykazujący przychody wskazane w art. 21 ust. 1 
pkt 148 ustawy o pdof;  
2 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę  
do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 

PESEL            

Nazwisko i pierwsze imię  


