
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BANKOWOŚCI  

I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

 

 

TOM II 

 

 

 

 

 

Redakcja naukowa 

Ewa Kowalewska 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZECIN 2016



 
  

 

Recenzenci: 

dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska prof. US 

dr Ewa Janik 

dr Wojciech Bożek 

 

 

Korekta językowa: 

Wojciech Bożek 

 

 

Skład i łamanie: 

Justyna Kapusta 

 

 

Projekt okładki: 

Paweł Mańczyk 

 

 

ISBN 

978-83-945471-1-0 

 

 

Wydawca: 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Szczeciński 

ul. Narutowicza 17a 

70-240 Szczecin 

 

 

Druk: 

ZAPOL Sobczyk Sp. j. 

Szczecin 2016



   
   

Spis treści 

SŁOWO WSTĘPNE ......................................................................................... 7 

PRAWNOFINANSOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI BANKÓW 

MAŁGORZATA BUTRYMOWICZ – ŁAPIŃSKA 
CSR jako podstawa funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 

bankowych .................................................................................................. 11 

MATEUSZ CIEPŁUCHA 
III filar Unii Bankowej a bezpieczeństwo finansowe depozytariuszy .......... 23 

KAMIL DĄBROWSKI 
Tajemnica bankowa a obowiązek denuncjacji ............................................ 33 

ADRIANNA JERZYK 
Bank centralny w Polsce i Niemczech –  analiza porównawcza  

wybranych zagadnień ................................................................................. 47 

PAULINA KLEPACKA 
Rodzaje rachunków bankowych na gruncie ustawy prawo bankowe – 

zagadnienia ogólne ..................................................................................... 59 

MIŁOSZ KŁOSOWIAK 
Znaczenie opodatkowania kapitału dla gospodarki .................................... 69 

EWA KOWALEWSKA 
Szczególna rola kredytów mieszkaniowych na rynku usług bankowych ..... 81 

MARTA MUSIAŁ 
Wpływ wiedzy i zachowań podatkowych Polaków na zarządzanie  

finansami gospodarstw domowych ............................................................. 97 

MONIKA PETTERSON-SOBCZAK 
Bariery wejścia przedsiębiorstwa bankowego na rynek finansowy 

w Polsce .................................................................................................... 109 

ZASADY GOSPODAROWANIA  ŚRODKAMI PUBLICZNYMI I PRYWATNYMI 

WOJCIECH BOŻEK 
Anglo-amerykański model nadzoru korporacyjnego na tle zasad  

nadzoru korporacyjnego przyjętych przez Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju – znaczenie dla rozwiązań przyjętych  

w Polsce .................................................................................................... 123 



 

  

ŁUKASZ DUBIŃSKI 
Prawnofinansowe aspekty zmian w polityce przestrzennej gminy 

(zagadnienia wybrane) ............................................................................. 139 

PRZEMYSŁAW KLEDZIK 
Podstawy normatywne stosowania ulg w spłacie niepodatkowych 

należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w stosunku  

do przedsiębiorców – wybrane problemy ................................................. 153 

EWA KONIUSZEWSKA 
Budżet partycypacyjny jako forma udziału członków wspólnoty 

samorządowej w planowaniu wydatków publicznych na poziomie 

lokalnym ................................................................................................... 173 

PAWEŁ KUPCZAK, PAWEŁ MAŃCZYK 
Preferencje podatkowe w zakresie stypendiów w podatku dochodowym  

osób fizycznych ......................................................................................... 189 

ADRIANNA OGONOWSKA 
Analiza wybranych instrumentów finansowych ochrony środowiska 

morskiego w prawie polskim .................................................................... 203 

PRZEMYSŁAW PIETRZAK 
Zasady funkcjonowania oraz finansowe i demograficzne problemy  

systemu emerytalnego – wybrane zagadnienia ......................................... 223 

PIOTR SYTA 
Wydatkowanie środków publicznych jednostek samorządu  

terytorialnego na przykładzie dotacji dla jednostek oświatowych ............ 251 

KATARZYNA ŚWIĘCH – KUJAWSKA 
Praktyczne problemy stosowania ulgi rehabilitacyjnej na przykładzie 

wydatków na leki ...................................................................................... 267 

DOMINIKA WRÓBLEWSKA 
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne ..................................................... 279 

WYKAZ WYBRANEJ LITERATURY ............................................................ 293 

WYKAZ WYBRANYCH AKTÓW PRAWNYCH ............................................. 309 

WYKAZ WYBRANYCH ORZECZEŃ ............................................................ 315 

WYKAZ STRON INTERNETOWYCH ........................................................... 318 

NOTKA O AUTORACH ............................................................................... 319



 

 

Paweł Kupczak, Paweł Mańczyk 

 

Preferencje podatkowe w zakresie stypendiów 

w podatku dochodowym osób fizycznych 

 
Streszczenie 

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie kwestii podatkowych 

związanych z uzyskaniem dochodu w postaci stypendium. Autorzy przybliżają 

kilka kategorii stypendiów, które wolą ustawodawcy zostały zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, wykorzystując w tym celu zarówno 

ustawodawstwo, orzecznictwo, jak i posiłkując się poglądami wyrażonymi  

w doktrynie prawa podatkowego. Autorzy we wnioskach konstatują,  

że analizowane preferencje podatkowe są pożądane ze względów celowościowych 

i stymulacyjnych, które to cechy przypisuje się stypendiom i nie stanowią one 

znacznego obciążenia dla budżetów fundatorów poszczególnych stypendiów 

(m.in. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego), a z drugiej strony 

stanowią znaczną pomoc finansową dla młodych, często niezamożnych, ludzi. 

 

Słowa kluczowe: stypendium, zwolnienie podatkowe, PIT 

 

Zagadnienia wstępne 

Podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest Ustawą z dnia  

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych345. Podatek ten ma 

bardzo szeroki zakres podmiotowy jak i przedmiotowy. Konstrukcję podatku 

dochodowego od osób fizycznych oparto bowiem na zasadzie powszechności. 

Konsekwencją tego jest objęcie zakresem podmiotowym niemalże wszystkich 

osób fizycznych zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  

(a w pewnych przypadkach także poza jej granicami)346, a co ważniejsze 

wszystkich przychodów osiąganych przez te osoby. Oznacza to, że co do zasady 

                                                           
345 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2012 r. poz. 361), dalej: uPIT. 
346 Zobacz szerzej: art. 3-5 u.PIT. 
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dochody opodatkowane są niezależnie od tego z jakich źródeł pochodzą.  

Takie założenie oparte jest na teorii przyrostu czystego majątku347.  

Zakres podmiotowy określony został w art. 1 u.PIT, zgodnie z którym u.PIT 

reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. 

Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 

natomiast dochód z określonych źródeł przychodów. Jedynie w enumeratywnie 

określonych przypadkach przedmiotem jest opodatkowania jest sam dochód348. 

U.PIT nie zawiera w swej treści definicji legalnej przychodu, wskazując jedynie 

na cztery kategorie wartości materialnych, które za przychód na gruncie u.PIT 

należy uznawać. Są to: pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych 

świadczeń w naturze oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń349. Przez 

dochód należy zaś rozumieć nadwyżkę przychodu nad kosztami jego uzyskania350. 

Dochód stanowi główną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych351.  

Określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego w żaden sposób nie 

wyczerpuje jednak szerokiego problemu zastosowania tego podatku. 

Powszechność podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie wyżej 

wymienionej ustawy doznaje jednak istotnych ograniczeń, bowiem nie każda 

majątkowa sytuacja faktyczna i prawna występująca u danego podatnika nakłada 

na niego obowiązek podatkowy352. Z jednej strony u.PIT przewiduje w art. 2 

szeroki, enumeratywny katalog wyłączeń podatkowych353, z drugiej natomiast 

strony wskazuje się w art. 9 u.PIT, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów 

wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.  

                                                           
347 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2014, s. 388. 
348 P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2014, s. 368. 
349 Zobacz szerzej: art. 11 u.PIT. 
350 P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo…, s. 372. 
351 Zobacz szerzej: art. 27 u.PIT. 
352 P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo…, s. 407-408.  
353 Zobacz szerzej: art. 2 u.PIT. 
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Spośród wszystkich wymienionych wyjątków w art. 9 u.PIT największe 

znaczenie ma art. 21 u.PIT. Zawiera on ponad 140 różnych zwolnień 

przedmiotowych. Choć niemal każda ustawa podatkowa przewiduje konstrukcję 

zwolnienia podatkowego354, jednak z uwagi na tak szeroki katalog, zwolnienia 

przewidziane w art. 21 u.PIT mają szczególny charakter, bo ze względu na swoją 

mnogość w dużej mierze kształtują zakres przedmiotowy podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Są to przepisy będące lex specialis w stosunku do przepisów 

zawartych w rozdziale 2 u.PIT, a tym także do art. 9 u.PIT355, który stanowi 

generalną zasadę określająca zakres przedmiotowy podatku dochodowego od 

osób fizycznych356.  

Pełny obraz zakresu przedmiotowego podatku dochodowego od osób 

fizycznych uwidacznia się zatem po uwzględnieniu zwolnień podatkowych 

przewidzianych w art. 21 u.PIT. Przewidziane zostały tam sytuacje, kiedy dane 

źródło przychodu, mimo iż teoretycznie mieści się w zakresie przedmiotowym 

podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest nim objęte357, ponieważ 

określony przepis prawa wyłącza określoną kategorię stanu faktycznego lub 

prawnego od opodatkowania. Generalnie przyjmuje się, że ratio legis zwolnień 

podatkowych są względy celowościowe358. Nie jest to jednak stanowisko 

powszechne359.  

Wśród szczegółowo wymienionych zwolnień podatkowych ustawodawca 

wskazał na stypendia. Podobnie jak w przypadku większości zwolnień, zwolnienie 

to ma charakter celowościowy, z uwagi na stymulacyjny charakter stypendiów360. 

Same stypendia, które są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych 

nie tworzą jednak jednolitej kategorii, ponieważ u.PIT przewiduje różne kategorie 

                                                           
354 A. Bartosiewicz R. Kubacki, PIT Komentarz, Warszawa 2015, s. 405. 
355 R. Mastalski, Prawo…, s. 414. 
356 Tamże, s. 408. 
357 P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo…, s. 379-380. 
358 A. Bartosiewicz R. Kubacki, PIT..., s. 405. 
359R. Mastalski wskazuje, że na podstawie analizy przepisów zawartych w art. 21 u.PIT nie można 

jednoznacznie stwierdzić, jakimi przesłankami kierował się ustawodawca konstruując katalog 

zwolnień przedmiotowych. Autor wskazuje w tym zakresie na brak myśli przewodniej, która legła  
u podstaw tego katalogu. R. Mastalski, Prawo…, s. 415, Podobnie:  

A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 580-581. 
360 A. Bartosiewicz R. Kubacki, PIT..., s. 519. 
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stypendiów. Pamiętać należy, że niezależnie od tego z jakim mamy do czynienia 

stypendium, konstrukcja zwolnień podatkowych jest wyjątkiem od zasady 

sprawiedliwości podatkowej. Oznacza to, że wykładnia przepisów 

przewidujących zwolnienia podatkowe powinna być dokonywana ściśle. Z uwagi 

na to, iż wiele terminów z obszernego katalogu zwolnień z art. 21 u.PIT nie 

doczekało się definicji legalnych zarówno w u.PIT jak i innych ustawach, należy 

unikać dowolności i wykładni rozszerzającej. Dla rozumienia tych pojęć  

w pierwszej kolejności odwoływać należy się znaczeń ustawowych, a jedynie 

subsydiarnie, w kwestiach nierozstrzygniętych przez akty prawne, należy 

odwoływać się do znaczeń pozaprawnych361. Podobnie w przypadku definiowania 

terminu „stypendium”. Samo bowiem nazwanie konkretnego dochodu jako 

stypendium nie jest wystarczające dla uzyskania zwolnienia, a onus probandi  

w tym zakresie obciąża podatnika, który ubiega się o zwolnienie362. Biorąc pod 

uwagę jedynie znaczenie słownikowe jakie nadaje się terminowi „stypendium” 

należałoby stwierdzić, że jest to „zapomoga pieniężna wypłacana przez określony 

czas z funduszów społecznych lub państwowych, przeznaczona dla uczącej się 

młodzieży, osób twórczo pracujących lub na prace specjalne”. Jest to wyraz 

pochodzenia łacińskiego i w łacinie znaczący „płaca”363. 

 

Stypendia z art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

W art. 21 ust. 1 pkt. 39 u.PIT ustawodawca wskazał konkretne akty prawne na 

podstawie, których przyznane stypendium może korzystać ze zwolnień. Wyróżnić 

można stypendia otrzymywane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  

w zakresie sztuki364, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie Ustawy 

                                                           
361 Marciniuk J. (red), Podatek dochodowy od osób fizycznych, Warszawa 2015, s. 267 
362 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1997 r.,SA/Sz 1140/97, LEX nr 32014. 
363 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/ 

doroszewski/stypendium;5502052.html (dostęp: 22.11.2016 r.). 
364 Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.), dalej: u.s.t.n. 
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z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym365 oraz inne stypendia 

naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone 

przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

Zgodnie z art. 22 u.s.t.n. osobom, którym wszczęto przewód doktorski, mogą 

być przyznawane stypendia. Generalną podstawą udzielania stypendiów na 

gruncie P.s.w. jest natomiast art. 104 P.s.w., który pozwala uczelni na utworzenie 

własnego funduszu stypendialnego, z którego mogą być wypłacane stypendia 

doktorantom. W orzecznictwie przyjmuje się, że posłużenie się przez 

ustawodawcę pojęciem „Prawo o szkolnictwie wyższym” oznacza zwolnienie od 

podatku dochodowego tylko świadczeń przyznanych na podstawie P.s.w.366. 

Przyznanie środków na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki367 nie można uznać za przyznanie środków w ramach szeroko 

rozumianej P.s.w., ponieważ są to dwa odrębne akty prawne368. Nie oznacza to 

bynajmniej, że przepis art. 21 ust. 1 pkt. 39 u.PIT dotyczy wyłącznie stypendiów 

wypłacanych na podstawie P.s.w.369. Zauważyć należy, że stypendia naukowe 

(stypendia rektora dla najlepszych studentów) dla studentów, o których mowa  

w art. 173 P.s.w nie są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 39 u.PIT, bowiem 

objęte są one zwolnieniem przewidzianym dla świadczeń pomocy materialnej370.  

W przypadku wymienionych wyżej dwóch kategorii stypendium istotne jest 

to, na jakiej podstawie prawnej zostały wypłacone. Nie ma tutaj znaczenia źródło, 

z którego pochodzą środki stypendialne371. Nieco inaczej jest natomiast  

w przypadku trzeciej kategorii stypendiów przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt. 39 

                                                           
365 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.  

poz. 1842 ze zm.), dalej: P.s.w. 
366 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2014 r., II FSK 603/12, LEX  

nr 1427284. 
367 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. 

poz. 1620 ze zm.). 
368 Tamże. 
369 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 września 2012 r., 

I SA/Bk 212/12, LEX nr 1221241. 
370 A. Bartosiewicz R. Kubacki, PIT.., s. 521. 
371 Marciniuk J. (red) Podatek…, s. 388. 
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u.PIT, a więc innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, których zasady 

przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

Nie ma tutaj mowy o przepisach ustawy, które stanowiłby podstawę do przyznania 

stypendium. W tym przypadku wymagane jest jedynie zatwierdzenie zasad ich 

przyznawania przez wskazane w przepisie organy, a więc ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania372. Stypendium będzie zwolnione także wtedy, kiedy zasady 

przyznawania stypendiów naukowych zostały określone w statucie uczelni,  

a minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ów statut zatwierdził po 

zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w zakresie 

przyznawania tych stypendiów373. Warto podkreślić, że w przypadku ministra 

szkolnictwa wyższego konieczne jest zasięgnięcie opinii Rady Głównej Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego. Językowe brzmienie przepisu prowadzi jednak do 

wniosku, że ustawodawca nie przewidział zasięgania opinii Rady Głównej Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w przypadku zatwierdzenia dokonywanego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Pamiętać należy jednak,  

że stypendium przyznawane na tej podstawie, choć nie jest uregulowane  

w ustawie, to podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej wymienionych 

kategorii stypendiów podstawą jego przyznania jest również akt normatywny.  

Wskazać należy również, że dla prawidłowej subsumcji określonego 

świadczenia jako stypendium w ramach art. 20 ust.1 pkt. 39 u.PIT konieczne jest 

prawidłowe zdefiniowanie terminu stypendium, w oparciu o wytyczne wcześniej 

przedstawione w orzecznictwie374, ustawodawca nie zawarł bowiem w u.PIT 

definicji legalnej „stypendium”.  

                                                           
372 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2012 r., II FSK 2617/10, LEX 

nr 1167140. 
373 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2009 r., III 

SA/Wa 3132/08, LEX nr 532673. 
374 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1997 r., SA/Sz 1140/97, LEX nr 32014.  

http://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520626369/1/iii-sa-wa-3132-08-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie
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Termin „stypendium” w kontekście art. 20 ust.1 pkt. 39 u.PIT był 

niejednokrotnie przedmiotem definiowania w interpretacjach podatkowych  

i orzeczeniach sądów administracyjnych375. Jak wskazał Minister Finansów 

należy posługiwać się językowym brzmieniem tego terminu i sięgnąć do 

słownikowego brzmienia tego terminu, które określa stypendium jako pieniądze 

wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie 

kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza 

miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy376. Próbując natomiast 

zdefiniować stypendium, orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje,  

że stypendium, o którym mowa w art. art. 20 ust.1 pkt. 39 u.PIT to stypendium 

związane z działalnością twórczą i badawczą związane „z pobieraniem nauki”  

w sensie zdobywania wiedzy. Termin stypendia naukowe, użyty w tym przepisie 

obejmuje wspieranie przez wykonywanych w ramach twórczej i badawczej 

działalności w dziedzinie nauki, prowadzonej bądź indywidualnie, bądź przez 

powołane do tego instytucje, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, związane ze 

zdobywaniem stopni naukowych, stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich, 

związane także ze zdobywaniem stopnia naukowego doktora377. Wskazano 

również, że o naukowym charakterze stypendium winien każdorazowo 

decydować cel i rodzaj działalności stypendysty, nie zaś formalna nazwa 

stypendium378. Wskazać należy, że podjęte próby zdefiniowania tego terminu 

odnoszą się jedynie do stypendium przewidzianego w art. w art. 21 ust. 1 pkt. 39 

u.PIT. Trafne wydaje się również tym kontekście stanowisko judykatury,  

w którym stwierdzono, że jeżeli ustawodawca chciałby użyć w art. 21 ust. 1 pkt. 

39 u.PIT terminu „stypendia naukowe” w sensie wszystkich stypendiów 

związanych zarówno z działalnością twórczą i badawczą w dziedzinie nauki,  

                                                           
375 Marciniuk J. (red) Podatek…, s. 387. 
376 Interpretacja Ministra Finansów DD3/033/43/OBQ/09/280 z 21 kwietnia 2009 r. 

http://www.epodatnik.pl/interpretacje-podatkowe/wykaz.php?id=126035-2009-04-21-minister-

finansow-dd3-033-43-obq-09-280 (dostęp: 22.11.2016 r.).  
377 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2003 r., III SA 

148/02, LEX nr 90321. 
378  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2000 r., III SA 

1939/99, LEX nr 47512. 

http://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520141208/1/iii-sa-1939-99-wyrok-naczelnego-sadu-administracyjnego-do-2003-12-31-w-warszawie
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jak i ze zdobywaniem wiedzy, przepis art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT traciłby 

jakikolwiek sens379. 

 

Stypendia z art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

Kolejną kategorią stypendiów zwolnionych od podatku dochodowego od osób 

fizycznych są stypendia przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT. Zgodnie z tym 

przepisem wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej 

dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób 

uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół  

i uczelni – przyznane na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty380 oraz P.s.w. Źródłem przedmiotowej kategorii stypendiów mogą być 

zatem zasoby budżetu państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz 

środki własne szkół i uczelni, natomiast podstawą przyznania u.s.o. lub P.s.w.  

Zgodnie z postanowieniami u.s.o., pomoc materialna ma charakter socjalny 

albo motywacyjny. W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przyznawane jest stypendium szkolne, natomiast świadczeniami pomocy 

materialnej o charakterze motywacyjnym są: stypendium za wyniki w nauce lub 

za osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Świadczenia 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) w oparciu o regulamin przyjmowany w drodze 

uchwały rady gminy. Świadczenia te przyznawane są z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego, który zasilany jest dotacjami celowymi z budżetu 

państwa. Ponadto finansowanie świadczeń pomocy o charakterze motywacyjnym 

w postaci stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe również 

odbywa się z dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Stypendium Prezesa 

                                                           
379 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2003 r… 
380 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze 

zm.), dalej: u.s.o. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17215286
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Rady Ministrów jest finansowane z budżetu państwa, a stypendium ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego są finansowane z budżetu 

państwa z części, których dysponentami są odpowiednio minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

Stypendia dla studentów, o których mowa w P.s.w. zwolnione są w tym 

przypadku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT381. Stypendia te są bowiem 

formą pomocy materialnej, a środki przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu 

państwa. Zgodnie z art. 173 P.s.w., pomoc materialna udzielona studentowi ze 

środków budżetu państwa może mieć formę stypendium socjalnego, stypendium 

specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

 W orzecznictwie sporna jest kwestia czy w ramach zwolnienia 

przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT mieszczą się stypendia przyznane na 

innej podstawie niż u.s.o. i P.s.w. Z jednej strony prezentowane jest stanowisko, 

zgodnie z którym w art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT ustawodawca wskazał konkretne 

akty prawne, na podstawie których muszą zostać przyznane dane środki,  

aby mogły skorzystać z opisanych w tych przepisach zwolnień podatkowych  

i dlatego brak jest uzasadniania dla odwoływania się do przepisów innych aktów 

prawnych. W konsekwencji wolne od podatku są świadczenia pomocy materialnej 

przyznane wyłącznie na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz  

o szkolnictwie wyższym, a nie na podstawie przepisów o zasadach finansowania 

nauki382. Zgodnie natomiast z innym stanowiskiem przyjętym w judykaturze, 

wskazuje się, że przepisy dotyczące zasad finansowania nauki mieszczą się  

w grupie przepisów prawa z zakresu szkolnictwa wyższego383, a samo 

                                                           
381 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT…, s. 521. 
382 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2014 r., II FSK 

834/12, LEX nr 1471280, a także Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

z dnia 20 lutego 2014r., II FSK 603/12, LEX nr 1427284. 
383 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2010 r.,  

 III SA/Wa 15/10 LEX nr 620039, a także  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 3 marca 2010r., III SA/Wa 16/10, LEX nr 612063. 

http://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520713735/1/iii-sa-wa-15-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie
http://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520705759/1/iii-sa-wa-16-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie
http://sip.lex.pl/#/orzeczenie/520705759/1/iii-sa-wa-16-10-wyrok-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie
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sformułowanie przepisu wskazuje, że chodzi o szerokie rozumienie Prawa  

o szkolnictwie wyższym, tj. jako wszelkich przepisów regulujących 

funkcjonowanie szkolnictwa wyższego384.  

Za przyjęciem pierwszego stanowiska przemawia kilka argumentów.  

Po pierwsze takie rozumienie art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT jest spójne z analogiczną 

regulacją przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt. 39 u.PIT , gdzie również mowa  

o stypendium przyznanym na podstawie przepisów Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Po drugie przemawia za tym aspekt temporalny, bowiem orzeczenia 

aprobujące pierwsze stanowisko zapadły chronologicznie później, niż te które 

prezentują odmienne stanowisko. Po trzecie, za przyjęciem pierwszego 

stanowiska przemawia również prestiż i ranga sądu orzekającego, bowiem 

stanowisko takie zajmował Naczelny Sąd Administracyjny, podczas gdy 

odmienne stanowisko ugruntowało się w orzecznictwie Sądów Apelacyjnych. 

Warto zauważyć, że paradoksalnie stypendium rektora dla najlepszych 

studentów za osiągane wyniki w nauce jest wolne od podatku na podstawie  

art. 21 ust. 1 pkt. 40 u.PIT jako świadczenie pomocy materialnej, a nie na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 39 u.PIT jako stypendium naukowe385. 

 

Stypendia z art. 21 ust. 1 pkt. 40 b ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych  

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 40b u.PIT wolne od podatku dochodowego są 

stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały 

określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, 

oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie386, (na podstawie regulaminów zatwierdzonych 

przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą 

Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla 

                                                           
384 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 stycznia 2011 r., I SA/Kr 

2030/10, LEX nr 886893. 
385 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT…, s. 522. 
386 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), dalej: u.p.p.w. 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17030487#art%283%29ust%282%29
http://sip.lex.pl/#/dokument/17030487#art%283%29ust%283%29
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zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł. 

Ratio legis zwolnienia tego rodzaju stypendium od podatku dochodowego od 

osób fizycznych jest przydatność społeczna pomocy niesionej przez podmioty 

i organizacje społeczne, które angażują się w proces kształcenia387. Podmiotami, 

które przyznają przedmiotowe stypendium są jednostki samorządu terytorialnego 

oraz organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych388 lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami  

i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi 

osobami prawnymi, a także niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne 

lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem 

partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne. Zgodnie 

natomiast z art. 3 ust. 3 u.p.p.w., działalność pożytku publicznego może być 

prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania389, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki 

akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie390, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 

                                                           
387 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT.., s. 522. 
388 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 

1870 ze zm.). 
389 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1169), Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 231 poz. 1965 ze zm.). 
390 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.). 

http://sip.lex.pl/#/dokument/17569559
http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17030487_art%283%29_4?pit=2016-03-14
http://sip.lex.pl/#/dokument/17030487#art%283%29ust%283%29
http://sip.lex.pl/#/hipertekst/17030487_art%283%29_2?pit=2016-03-14
http://sip.lex.pl/#/dokument/17631344
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dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 

między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Zauważyć należy, iż fundator stypendium nie musi posiadać przymiotu 

organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, że jest on organizacją pozarządową, 

która prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. Warunkiem 

koniecznym jest natomiast, aby stypendia przyznawane były na podstawie 

regulaminów. Regulaminy te zatwierdzane są przez odpowiednie organy 

statutowe danych organizacji. Ponadto muszą być one ogólnie dostępne- 

rozpowszechnione za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub 

wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie 

dostępnych391. De lege lata limit zwolnienia stypendium, o których mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 40b u.PIT ma charakter roczny i wynosi 3 800zł392. 

 

Podsumowanie  

Zwolnienie stypendiów od podatku dochodowego od osób fizycznych na 

gruncie u.PIT nie budzi większych kontrowersji. Zjawisko to jest pożądane  

i powszechnie aprobowane, a przemawiają za tym względu celowościowe  

i funkcja stymulacyjna stypendium. Niewątpliwie zwolnienie to stanowi pewne 

uszczuplenie środków, w których partycypuje Skarb Państwa, jednak mając na 

uwadze cel jaki przyświeca tej regulacji należy uznać, że idea zwolnienia 

podatkowego młodych zdolnych osób, czy osób z niezamożnych środowisk ma 

większą wartość niż realizacja powszechności obowiązku podatku dochodowego 

od osób fizycznych lub bezwzględna realizacja funkcji fiskalnej tej daniny 

publicznej. Liczne zwolnienie przedmiotowe stypendium wychodzą naprzeciw 

potrzebom osobom uczącym się i bynajmniej nie stanowią niepożądanego 

wyłomu od zasady sprawiedliwości podatkowej. Warto wskazać, że ustawodawca 

w wielu przypadkach nie wprowadza żadnych obostrzających, zaporowych czy 

trudnych do spełnienia pod względem prawnym kryteriów uzyskania stypendium, 

                                                           
391 A. Bartosiewicz R. Kubacki, PIT..., s. 523. 
392 Tamże, s. 522. Przed 1 stycznia 2011 r. regulacja było nieco inna, ponieważ przepisy zwalniały 

z podatku dochodowego od osób fizycznych stypendium do wysokości 380 zł miesięcznie. W praktyce 

limit ten jednak nie uległ zmianie. Zobacz szerzej: A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT, Warszawa 2015, 

s. 522, J. Marciniuk (red.) Podatek…, s. 390. 
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pozostawiając to w gestii fundatorów. Ponadto na podstawie licznych przepisów 

wielu ustaw stwarza możliwości prawne zarówno dla fundatorów  

jak i beneficjentów, widząc korzyści jakie płyną z funkcji stymulacyjnej 

stypendium. Najważniejsze znaczenie w większości przypadków ma dla 

ustawodawcy podstawa prawna udzielenia świadczenia, natomiast wysokość oraz 

podmiot udzielający stypendium ma dla ustawodawcy znaczenie wtórne. Wydaje 

się, że konstrukcje przyjęte przez ustawodawcę w zakresie zwolnień stypendiów 

de lege lata są zupełne, a samo jego podejście ma charakter paternalistyczny, 

ponieważ tworząc odpowiedni katalog podstaw prawnych i podmiotów 

udzielających stypendium nie pozwala na nadużycia podatkowe w tym zakresie 

oraz traktowanie beneficjentów stypendium jako pełnoprawnych podatników. 

Niewątpliwie takie ujęcie zwolnień stypendiów na gruncie podatku dochodowego 

od osób fizycznych sprzyja potencjalnym beneficjentom tego świadczenia  

i doskonale się wpisuje w cel jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu 

katalogu zwolnień podatkowych.  

 

TAX PREFERENCES IN TERMS OF SCHOLARSHIPS IN THE INCOME TAX OF 

INDIVIDUALS 

 

Summary 

This paper aims to bring the tax issues related to obtaining income in the form 

of a scholarship. The authors indicate several categories of scholarships, which 

were exempted from PIT, using for this purpose both the legislation, case law, and 

the views of the doctrine of tax law. The authors admit a in applications that 

analyze tax preferences are desirable for teleological and stimulus, which features 

attributed to scholarships and do not represent a significant burden on the budgets 

of the founders of individual grants (including the Polish Treasury and local 

government units), on the other hand, they are a substantial financial assistance 

for the young, often poor, people. 
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