
Uchwała 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 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 29 statutu SGH, w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) Senat SGH uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Pracownicy SGH z tytułu wykonywanej w ramach stosunku pracy działalności 
twórczej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) mają prawo do 
stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. 

2. Udział procentowy wynagrodzenia, do którego stosuje się 50% stawkę kosztów 
uzyskania przychodów, w wynagrodzeniu za pracę stanowi, z zastrzeŜeniem § 2 i § 3, 
równowartość rzeczywistego udziału prac twórczych w całości prac wykonywanych 
w ramach stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do nauczycieli akademickich – nie 
więcej niŜ 90% wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje: 
1) wynagrodzenie zasadnicze; 
2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe; 
3) wynagrodzenie za płatny urlop dla celów naukowych, jeśli w czasie jego trwania 

powstał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
4) płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej. 

§ 2 

W całości 50% stawką kosztów uzyskania przychodów są objęte: 
1) wynagrodzenie za recenzję rozprawy doktorskiej oraz recenzję w postępowaniu 

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego 
profesora, a takŜe za opracowanie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego 
i organizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na 
stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego;  

2) dodatek specjalny, jeśli został przyznany w związku z realizacją pracy, w wyniku 
której powstał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych; 

3) zwiększone wynagrodzenie wypłacane na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), jeŜeli 
zostało przyznane w związku z realizacją pracy, w wyniku której powstał utwór w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 3 

Nie stosuje się 50% stawki kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń wypłacanych 
za okres: 

1) urlopu wypoczynkowego; 
2) urlopu dla celów szkoleniowych; 



3) urlopu dla poratowania zdrowia; 
4) opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni; 
5) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa 

pracy, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie. 

§ 4 

1. JeŜeli zgodnie z niniejszą uchwałą zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania 
przychodów związane jest z powstaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, warunkiem zastosowania tej stawki jest przyjęcie 
utworu przez SGH i nabycie przez Uczelnię majątkowych praw autorskich do tego 
utworu w określonym zakresie zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami 
autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad ich 
komercjalizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

2. Dla potrzeb kontroli skarbowej, pracownicy Uczelni korzystający z 50% stawki 
kosztów uzyskania przychodu są zobowiązani do przechowywania utworów 
stanowiących podstawę zastosowania tej stawki przez okres 5 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego od 
osób fizycznych. 

§ 5 

Postanowienia uchwały stanowią podstawę do ustalania wysokości kosztów uzyskania 
przychodu ze stosunku pracy bez konieczności zmiany aktów mianowania i umów 
o pracę. 

§ 6 
1. Stosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów następuje na wniosek 

pracownika, zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej 
zatrudniającej pracownika. 

2. We wniosku pracownik wskazuje procentowy udział wynagrodzenia, do którego 
stosuje się 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów, w jego wynagrodzeniu za 
pracę. 

3. Szczegółowe zasady i tryb stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, 
w tym wzory i tryb składania wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Rektor 
w drodze zarządzenia. 

§ 7  

Traci moc uchwała nr 67 Senatu SGH z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia 
struktury indywidualnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich w celu prawidłowego 
naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.  

§ 8 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 listopada 2013 r. 
 


