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Nr listy/poz. (wypełnia Dział Płac /DP) …………………………………   Załącznik nr 7b do zarządzenia Rektora 
nr 6 z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 

RACHUNEK za1  całość /  etap nr …2 /  za okres od ………….. do ………….. 

dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa 

do umowy1  o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych                o przeniesienie autorskich praw majątkowych 

nr CRU – ……………….. z dnia …………………… 

za wykonanie (w przypadku umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych należy określić rezultat umowy  

w postaci utworu; w przypadku umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych należy określić utwór będący przedmiotem 

umowy): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Dane Wystawcy rachunku:     pracownik SGH1:      tak  nie  

Nazwisko i imiona: …………………………………….……….… PESEL: ……………….………... NIP3: ……………….……….....  

Adres zamieszkania4: ……………………………………….…………………………………………………………………………………… 

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

nr rachunku bankowego5:  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 mają charakter indywidualny i twórczy, oraz że korzystam z autorskich praw do tych prac i rozporządzam nimi 

na rzecz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również wnoszę o zastosowanie kosztów uzyskania przychodu w wysokości1: 

1) w przypadku gdy utwór i ww. przychód jest wynikiem działalności, o której mowa w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) 

 50% do kwoty brutto wynagrodzenia ……………………………… zł          0% do kwoty brutto wynagrodzenia ……………………………… zł6 

2) w pozostałych przypadkach:  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 dzieło nie było wykonywane w czasie pracy ani nie stanowi pracy rodzajowo tożsamej z wykonywaną na podstawie umowy o pracę w 
SGH.  
 

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

 

wypełnia SGH 

linia budżetowa:  …………………………………………… 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 finansowania7 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Zatwierdzono do wypłaty 

 
……………………………………… 

(data, podpis) 

 
……………………………………… 

(data, podpis) 

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

innego pełnomocnika) 

Obciążenie budżetu: 
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 (pozostałe opcje skreślić). 
2 Kolejny nr rachunku do danej umowy. 
3 Podać tylko w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
4 Nie dotyczy pracowników SGH, o ile adres nie jest inny niż wskazany w dokumentach pracowniczych zgromadzonych w jednostce właściwej ds. pracowniczych. 
5 Nie dotyczy osób będących pracownikami SGH. 
6 Zaznaczyć i wypełnić w przypadku, gdy suma kosztów uzyskania przychodu z tytułu autorskich praw majątkowych w roku podatkowym przekracza kwotę 85 258 zł. 
7 Podpis osoby akceptującej wniosek Workflow na poziomie kontroli I stopnia. 


