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REKTOR 
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 
w Warszawie 

ADOIL/AZOWA-0161/ZR-69-411/13 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 69 
z dnia 12 grudnia 2013 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50% stawki kosztów uzyskania 

przychodów ze stosunku pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 143 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r.  

w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Zastosowanie stawki 50% kosztów uzyskania przychodów przy naliczaniu zaliczki 

na podatek dochodowy od osób fizycznych w ramach stosunku pracy następuje 

na podstawie złoŜonego przez pracownika wniosku zawierającego oświadczenie, 

w którym pracownik określa procentowy udział wynagrodzenia za prace twórcze  

w działalności naukowej i dydaktycznej w wynagrodzeniu za pracę. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, akceptuje: 

1) Rektor – w odniesieniu do dziekana i kierownika jednostki pozakolegialnej; 

2) dziekan kolegium – w odniesieniu do dyrektora instytutu i kierownika katedry; 

3) dyrektor instytutu lub kierownik katedry – w odniesieniu do nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w tych jednostkach; 

4) kierownik jednostki pozakolegialnej – w odniesieniu do nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w tych jednostkach; 

5) kanclerz – w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi. 
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3. Łączny udział wynagrodzenia za pracę twórczą w otrzymywanym wynagrodzeniu 

za pracę nie moŜe przekroczyć rzeczywistego udziału prac twórczych w całości 

prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do 

nauczycieli akademickich nie moŜe przekroczyć 90%. 

4. Wzór wniosku zawiera załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Pracami twórczymi w rozumieniu zarządzenia są w szczególności: 

1) w zakresie działalności dydaktycznej: 

a) wykłady, odczyty, referaty, 

b) seminaria, konsultacje, pytania egzaminacyjne, sylabusy, 

c) zajęcia projektowe i laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne i lektoraty, 

d) prowadzenie prac dyplomowych; 

2) w zakresie działalności naukowej: 

a) wszelkie formy indywidualnej prezentacji odkryć oraz metod i wyników badań 

naukowych, 

b) rozprawy naukowe i popularnonaukowe, podręczniki, skrypty, projekty, 

c) sprawozdania i raporty naukowe i dydaktyczne, 

d) programy kształcenia i opracowania metod nauczania; 

3) w pozostałym zakresie: 

a) załoŜenia do programów komputerowych, 

b) programy komputerowe, 

c) ekspertyzy i opinie. 

§ 3 

1. Warunkiem zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu 

korzystania z praw autorskich jest złoŜenie wniosku w Dziale Płac najpóźniej do 

dnia 18 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.  

2. Pracownikom, którzy nie złoŜą wniosku w terminie określonym w ust. 1, zaliczka 

na podatek dochodowy zostanie naliczona bez uwzględnienia 50% kosztów 

uzyskania przychodów, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. Pracownik, który nie złoŜył wniosku zgodnie z ust. 1 i przewiduje wykonanie prac 

twórczych w ciągu roku podatkowego, składa wniosek najpóźniej do piątego dnia 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przystępuje do wykonywania prac 

twórczych. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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4. W przypadku zmiany w otrzymywanym wynagrodzeniu udziału procentowego 

wynagrodzenia za prace twórcze, pracownik zobowiązany jest złoŜyć nowy 

wniosek najpóźniej do piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 

zmiana ma obowiązywać. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do naliczania 

kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2014 r. 
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            prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


