
Zarządzenie nr 59/2018 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie: stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy 
nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 
Ciechanowie. 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) oraz w związku z art. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 20 l 8r. poz. 1669) i z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz.. 1509 z późn. zm.), 
uwzględniając stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Jarosława Gowina, wyrażone w piśmie z dnia 23 listopada 2018 r. 
(DBF.WFSN.74.135.2018.HŻ), zarządza się, co następuje: 

§1

l. Uznaje się całość obowiązków wykonywanych przez nauczycieli akademickich w ramach
stosunku pracy za pracę o charakterze twórczym.

2. Na podstawie art. 114 w związku z art.116 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 20 l 8r. poz. 1668) obowiązki nauczyciela akademickiego zatrudnionego w
uczelni stanowią działalność twórczą o indywidualnym charakterze.

3. Do składników wynagrodzenia nauczyciela akademickiego stanowiących podstawę do
uznania ich jako element wynagrodzenia za pracę twórczą i zastosowania 50% kosztów
uzyskania przychodu w danym roku podatkowym należą:

1) wynagrodzenie zasadnicze;
2) dodatek za staż pracy;
3) dodatek funkcyjny;
4) dodatek zadaniowy z wyłączeniem dodatków związanych z realizacją projektów

unijnych;
5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe;
6) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych;
7) dodatek specjalny z wyłączeniem dodatków związanych z realizacją projektów

unijnych;
8) wynagrodzenia za płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań;
9) wynagrodzenia za płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej;
1 O) wynagrodzenia za płatny urlop udzielony w celu odbycia za granicą kształcenia,
stażu naukowego lub dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we
wspólnych badaniach prowadzonych z pódmiotem zagranicznym na podstawie umowy
o współpracy naukowej.

§2

Nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzenia wypłacanego za 
określone nieobecności w pracy, w szczególności: 

1) urlopu wypoczynkowego;
2) urlopu dla poratowania zdrowia;
3) urlopu macierzy11skiego, rodzicielskiego i ojcowskiego;
4) zwolnienia lekarskiego;



5) opieki nad dzieckiem czy innym członkiem rodziny;
6) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy,

za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie, zasiłek lub inne świadczenie.

§3

Nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzenja wyplacm1ego z.a m-c lipiec i sierpień 
k.aż.dego roku kalendarzowego ze względu na rozliczane w tym okresie urlopy wypoczynkowe. 

§4

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu do składników wynagrodzenia, o którym 
mowa w § I n ie wymaga składania u pracodawcy dodatkowych oświadcze11, ani prowadzenia 
ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów zrealizowanych w ramach umowy o pracę. 

§5

Traci moc zarządzenie nr 49/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
z dnia 17 grndnia 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu 
wynagrodzenia za prace o charakterze twórczym wykonywane w ramach stosunku pracy, za 
które przysługuje prawo stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania ma zastosowanie do wynagrodzeń 
wypłacanych od Ol .Ol .2019 r. 
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