
ZARZĄDZENIE  Nr 96/2019 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 19 kwietnia 2019 r.  w sprawie zasad stosowania 50% 

kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy  

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późniejszymi 

zmianami), w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a oraz ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509,  

z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

19 kwietnia 2019 r.  w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów  ze 

stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 1. Pracownicy będący nauczycielami akademickimi mają prawo do kosztów 

uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu w stosunku do 

wynagrodzenia za pracę oraz innych przychodów z tytułu zatrudnienia w Uniwersytecie 

Wrocławskim, z zastrzeżeniem § 2 oraz § 6.”; 

 

2) ust. 3 w § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„3. Koszty uzyskania przychodu naliczone zgodnie z § 1 za okres styczeń – 

czerwiec 2019 r. zostaną uwzględnione w informacji rocznej o dochodach i pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2019.”; 

 

3) Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauki. 

 

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia  

1 lipca 2019 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

            R E K T O R  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 96/2019 
z dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 62/2019 
z dnia 19 kwietnia 2019 r.   

 

……………………………………………………….. 
(pieczęć jednostki/komórki organizacyjnej)  

       Wrocław, dnia………………………………….. 

 

 

        JM Rektor 

 

        …………………………………………… 

 

 

WNIOSEK 

W SPRAWIE ZASTOSOWANIA 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU 

 

 

Pani/a/………………………………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko/ 

 

Zatrudniona/y na stanowisku…………………………………………………………………………………… 

 

Świadoma/y treści przepisów prawa:  

1/ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1191, z późniejszymi zmianami); 

2/ art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a, ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późniejszymi 

zmianami) 

wnoszę o zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu od  ……………% wynagrodzenia 

zasadniczego na okres od ………….. do ………………  

 

Uzasadnienie – zakres powierzonych do realizacji zadań 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić właściwego kierownika o zmianach w zakresie 

realizowanych zadań chronionych prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, które 

mogą mieć wpływ na zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu. 

 

 

 

              …………………………………………..                              ………………………………………….. 
 (podpis dziekana/kierownika jednostki pozawydziałowej/                               (podpis pracownika) 
               kierownika komórki administracyjnej) 


