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Załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 
nr 51 z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

Nr listy/poz. (wypełnia Dział Płac /DP) ………………………………… 

RACHUNEK 1 � promotora / � członka komisji habilitacyjnej / � recenzenta 
dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa 

do umowy nr CRU – ……………….. z dnia …………………… 

za wykonanie następujących prac: 

− sporządzenie autorskiej recenzji1: 

� rozprawy doktorskiej / � dorobku habilitacyjnego / � dorobku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora; 

− pełnienie obowiązków1: � promotora / � członka komisji habilitacyjnej; 

w postępowaniu Pana/Pani: .............................................................................................................................................................  

na kwotę brutto …………………..……… zł (słownie złotych: …………………………..………………………………………………….). 

Dane Wystawcy rachunku:     pracownik SGH 1:     � tak � nie 

Nazwisko i imiona: …………………………………….…………………..………………….. PESEL: ……………………………………….  

Adres zamieszkania2: ……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, gmina, powiat) 

nr rachunku bankowego3: � znany kwesturze 

                                
                                

w przypadku cudzoziemców: SWIFT         

dla celów podatkowych urząd skarbowy  właściwy dla miejsca zamieszkania: ………………..……………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
(nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) 

Proszę o odpowiednie odprowadzenie zaliczki na poczet podatku dochodowego wg stawki1: � 18% � 32%. 
Oświadczam, że wyżej wymienione prace maj ą charakter indywidualny i twórczy, oraz że korzystam z autorskich praw do tych prac i rozpor ządzam nimi 
na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak równie ż wnosz ę o zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w wysok ości 1: 

1) w przypadku gdy utwór, którego dotyczą, i wskazane powyżej wynagrodzenie, jest wynikiem działalno ści, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia  
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyc znych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) /recenzent/ 

� 50% do kwoty brutto wynagrodzenia ……………………………… zł � 0% do kwoty brutto wynagrodzenia ……………………………… zł4 
2) w przypadku gdy utwór, którego dotyczą, i wskazane powyżej wynagrodzenie, nie jest wynikiem działalno ści, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyc znych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.) /promotor; członek komisji habilitacyjnej/: 
� 20% do kwoty brutto wynagrodzenia ……………………………… zł. 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
Jednocześnie oświadczam, że umowa zlecenia/o dzieło nie była realizowana w czasie pracy w SGH, a jej wykonywanie nie stanowi pracy rodzajowo tożsamej  
z wykonywaną na podstawie umowy o pracę w SGH, oraz że przedmiot umowy nie pokrywa si ę z zakresem prowadzonej przeze mnie działalno ści 
gospodarczej . 
 

 .....................................................  
(data, podpis wystawcy rachunku) 

 

wypełnia SGH 

linia bud żetowa:  …………………………………………… na podstawie wniosku nr (Workflow)  ……………………………………...… 

� Stwierdzam zgodność wykonania z warunkami umowy i przyjęcie pracy bez zastrzeżeń oraz przekazanie materiałów określonych w umowie. 
Zatwierdzono pod względem merytorycznym. 

� Zgłaszam zastrzeżenia. � Naliczono kary umowne w kwocie ………………………… zł. 

 ..........................................................  
(data, podpis przyjmującego pracę) 

Sprawdzono pod względem zgodności  
z warunkami finansowania5 

Sprawdzono pod względem formalnym  
i rachunkowym Zatwierdzono do wypłaty 

……………………………………… 
(data, podpis) 

……………………………………… 
(data, podpis) 

……………………………………… 
(data, podpis Rektora/kanclerza/  

innego pełnomocnika) 

Obciążenie bud żetu:  
Dekret: 

(podpis dekretującego) 

Załączniki : Cudzoziemiec: wypełniona część C dokumentu IFT-1/IFT-1R. 
Uwagi: Rachunek musi być składany terminowo, zgodnie z treścią umowy..

                                              
1 Wybrać właściwe. 
2 Nie dotyczy pracowników SGH, o ile adres nie jest inny niż wskazany w dokumentach pracowniczych zgromadzonych w jednostce właściwej ds. pracowniczych. 
3 Nie dotyczy osób będących pracownikami SGH. 
4 Zaznaczyć i wypełnić w przypadku, gdy suma kosztów uzyskania przychodu z tytułu autorskich praw majątkowych w roku podatkowym przekracza  kwotę 85 258 zł. 
5 Podpis osoby akceptującej wniosek Workflow na poziomie kontroli I stopnia. 
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Nr listy/poz. (wypełnia Dział Płac /DP) ………………………………… 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY 
niebędącego pracownikiem SGH – wypełnia osoba podpisuj ąca umow ę zlecenia 

(promotor / członek komisji habilitacyjnej) 

nr CRU – ………………., dotyczy rachunku z dnia ……………………… …. 

umowa zawarta na okres od ………………………… do ………………………… 
 

Dane osobowe 

Nazwisko i imiona  

Nazwisko rodowe 
(jeśli była dokonywana zmiana nazwiska) 

 

PESEL  

NIP  
(obowiązkowo podają osoby prowadzące 
działalność gospodarczą) 

 

Obywatelstwo  

Odział NFZ  

 
Adres stałego miejsca pobytu 

(zameldowania) 
Adres do korespondencji 

(jeżeli jest inny ni ż zameldowania)  

Województwo   

Kod 
pocztowy/Poczta   

Miejscowość   

Gmina/Powiat   

Ulica   

Nr domu/mieszkania   

Państwo   

Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (wła ściwe zaznaczy ć i uzupełni ć)1: 

�  Pozostaję w stosunku pracy: w pełnym/niepełnym 1 wymiarze czasu pracy (jeśli 

tak, należy podać pełną nazwę i adres zakładu pracy): .............................................. 

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................., 

a umowa o pracę została zawarta na czas nieokre ślony/okre ślony 1  

od: ............................................ do: ........................................... 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy 

jest niższa/wyższa1 od minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego  

w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów2. 

                                              
1 Wybrać właściwe. 
2 Aktualne stawki publikowane będą na stronie internetowej Kwestury. 
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Przebywam/nie przebywam 1 na urlopie bezpłatnym/wychowawczym 1 w okresie 

od: ............................................ do: ........................................... 

�  Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia .................................... do 

dnia .................................... i z tego tytułu odprowadzam składki na obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne od podstawy równej co najmniej 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego w Monitorze Polskim  

w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej2. 

�  Oprócz zawieranej umowy zlecenia mam  zawartą umowę zlecenia z innym niż 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zleceniodawcą, w okresie  

od: ............................................ do: ..........................................., 

od której są/nie są1 potrącane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 

od podstawy równej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 

określonemu dla danego roku kalendarzowego, ogłaszanego w Monitorze Polskim 

w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów2. 

�  Jestem studentem  przed ukończeniem 26 lat (jeśli tak, należy podać nazwę 

szkoły/uczelni wraz z kierunkiem) ………………………………………………………. 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

�  Jestem emerytem/rencist ą1 i pobieram rentę z tytułu niezdolno ści do 

pracy/rent ę rodzinn ą/inne świadczenie: ……………………............................... ..1 

(nr świadczenia: ………………………………………………………………) w okresie 

od: ............................................ do: ........................................... 

�  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy 

zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ............................................................... 

(podać stopień: ..........................................) w okresie od: ………………………… 

do: ………………………… 

�  Wnoszę o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym. 

Skutki prawne i finansowe błędnie wypełnionego oświadczenia lub niepoinformowanie 

o wszelkich zmianach mających wpływ na obowiązek ubezpieczenia w terminie 3 dni 

od daty powstania tychże zmian obciążają Zleceniobiorcę. 

Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
..…………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis Zleceniobiorcy) 


