
Dochód utracony –  

W przypadku utraty dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, w roku 

kalendarzowym 2019 bądź 2020 student ma prawo ubiegać się o odliczenie tego dochodu.   

Utratę dochodu należy udokumentować np.: 

- świadectwo pracy, umowa zlecenie , umowa o dzieło + pit 11 za 2019 r.; 

- zaświadczenie o utracie renty, zasiłku przedemerytalnego + pit 40 za 2019 r.; 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zawieszeniu bądź zamknięciu działalności 

gospodarczej + pit z działalności gospodarczej; 

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu jako bezrobotny + pit 11 za 2019 r. ; 

- zakończenie zasiłku rodzicielskiego – zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej 

o zakończeniu pobierania zasiłku rodzicielskiego; 

- przejście na zasiłek wychowawczy – zaświadczenie od pracodawcy o przyznaniu urlopu 

wychowawczego. Zaświadczenie powinno zawierać informację od kiedy pracownik 

przechodzi na urlop i na jaki okres + pit 11 za 2019 r. 

 

Dochód uzyskany –  

W przypadku gdy student lub członek rodziny studenta, w roku 2019 bądź 2020: 

- rozpoczął pracę lub zmieniał zakład pracy, 

- zgłosił w Urzędzie Skarbowym prowadzenie działalności gospodarczej,  

- zarejestrował się w Urzędzie Pracy, 

-  powraca do pracy po zasiłku wychowawczym 

-  uzyskał rentę/ emeryturę/ zasiłek chorobowy bądź rehabilitacyjny  

student ma obowi ązek zgłosi ć uzyskanie dochodu  i przedstawić dokumenty: 

1. Jeżeli dochód został uzyskany w 2019 r .: 

- gdy została podjęta praca – zaświadczenie od pracodawcy od kiedy została podjęta 

praca i w jakiej wysokości wypłacono wynagrodzenie (kwota brutto i netto) bądź umowa 

o pracę + pit 11 za 2019 r.; 

- prowadzenie działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

z informacją od kiedy działalność została rozpoczęta i na jakich zasadach + pit z działalności 

gospodarczej za 2019 r., 

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu (od kiedy) z prawem czy bez 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli z prawem do zasiłku to na jaki okres został 

przyznany + pit 11 za 2019r.  

- gdy nastąpi powrót do pracy po urlopie wychowawczym – zaświadczenie od 

pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego + pit 11 za 2019 r.  

- gdy została przyznana renta/ emerytura – decyzja o przyznaniu renty/ emerytury 

+ pit 40 za 2019 r.; 



- gdy został przyznany zasiłek chorobowy/rehabilitacyjny po utarcie pracy –

zaświadczenie z ZUS od kiedy został przyznany zasiłek chorobowy/rehabilitacyjny oraz 

wysokość pobranego zasiłku w 2019 r. kwota brutto i netto. 

 

2. Jeżeli dochód został uzyskany w 2020 r.:  

– rozpoczęcie pracy - umowa o pracę (oryginał i kopia) oraz zaświadczenie od 

pracodawcy o wysokości otrzymanego wynagrodzenia za drugi miesiąc po rozpoczęciu 

pracy z kwotą brutto i netto (np. jeżeli rozpoczęcie pracy nastąpiło w maju to zaświadczenie 

powinno zawierać informację o zarobkach za czerwiec); 

- prowadzenie działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 

z informacją od kiedy działalność została rozpoczęta i na jakich zasadach + oraz 

zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu za drugi miesiąc prowadzenia działalności 

przychód i dochód netto (np. jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w maju 

to zaświadczenie powinno zawierać informację o dochodzie za czerwiec); 

- gdy nastąpi powrót do pracy po urlopie wychowawczym – zaświadczenie od 

pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego  oraz zaświadczenie o wysokości 

osiągniętego dochodu za drugi przepracowany miesiąc (kwota brutto i netto); 

- rejestracja w Urzędzie pracy jako bezrobotny - zaświadczenie z Urzędu Pracy 

o zarejestrowaniu (od kiedy) z prawem czy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych jeżeli 

z prawem do zasiłku to zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku za drugi miesiąc 

pobierania zasiłku (brutto i netto); 

- gdy został przyznany zasiłek chorobowy/rehabilitacyjny po utarcie pracy – 

świadectwo pracy + pit 11 za 2019 r. oraz zaświadczenie z ZUS od kiedy został przyznany 

zasiłek chorobowy/rehabilitacyjny oraz wysokość pobranego zasiłku za drugi miesiąc 

pobierania (kwota brutto i netto); 

- gdy została przyznana renta/emerytura – decyzja o przyznaniu renty/emerytury. 


