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S E N A T 

 

UCHWAŁA  NR  R.0000.7.2021 

 
SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 
 

w sprawie 
 

 
zmiany uchwały nr R.0000.64.2019 z późn. zm. Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1426, z późniejszymi zmianami), postanawia się co następuje: 

§ 1 

 W uchwale nr R.0000.64.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 27 

czerwca 2019 r. wraz z późn. zm. w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu 

ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. Uchyla się § 1 ust.2.  

 

2. W § 2  ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

3) wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego, a także za 

opracowanie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora lub profesora uczelni,  

4) wynagrodzenie należne promotorowi/promotorom i promotorowi pomocniczemu w postępowaniu w 

sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz członkowi komisji habilitacyjnej. 

3. § 2  ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

„3. Pracownicy będący nauczycielami akademickimi mają prawo do kosztów uzyskania 

przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu w stosunku do następujących składników 

wynagrodzenia: 
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1) nagroda Rektora, 

2) nagroda jubileuszowa, 

3) nagroda Ministra, 

4) odprawa rentowa/emerytalna, 

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

6) wynagrodzenie w trakcie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalent za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy. 

 

3. Wprowadza się § 3 o brzmieniu: 

Przepis § 1 nie ma zastosowania do wynagrodzenia należnego za okres, w którym nauczyciel 

akademicki nie wykonywał obowiązków nauczyciela akademickiego, a powstrzymywał się od 

pracy, tj. nie wykonywał działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa  

w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, w tym wynagrodzenia z tytułu urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

 

§ 2 

Tekst jednolity uchwały R.0000.64.2019 w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania 

przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z uwzględnianiem 

zmian wprowadzonych niniejsza uchwała oraz uchwałami nr R.0000.152.2019 i R.0000.161.2019 

stanowi załącznik do uchwały.  

 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od  

12 grudnia 2020r. 

 
 

Rektor  

  

  

prof. dr hab. Andrzej Kaleta  
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Załącznik do uchwały Senatu nr R.0000.7.2021 z 21 stycznia 2021 r.  

 
 

UCHWAŁA NR R.0000.64.2019 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie 

 

zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy  

w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

 

Na podstawie 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 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz.U. z 2018r. poz.1509),  

z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą o indywidualnym 

charakterze. Wynagrodzenie za pracę nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:  

1) badawczo-dydaktycznym;  

2) badawczym;  

3) dydaktycznym  

jest objęte w całości uprawnieniem do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o którym 

mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

2.  uchylony. 

 

§ 2 

 

1. Zgodnie z art. 136 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce za składniki wynagrodzenia uważa się:  

1) wynagrodzenie zasadnicze,  

2) dodatek funkcyjny,  

3) dodatek zadaniowy,  

4) dodatek za staż pracy,  

5) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,  

6) inne dodatki jeżeli zostały określone w regulaminie wynagradzania,  
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7) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub godziny nadliczbowe  

2. Do wynagrodzenia zalicza się również:  

1) wynagrodzenie za płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań, albo udzielony osobie 

przygotowującej rozprawę doktorską,  

2) wynagrodzenie za płatny urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo 

dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych 

prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej,  

3) wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego, a także za 

opracowanie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu 

kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora lub profesora uczelni,  

4) wynagrodzenie należne promotorowi/promotorom i promotorowi pomocniczemu w postępowaniu w 

sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz członkowi komisji habilitacyjnej.  

3. Pracownicy będący nauczycielami akademickimi mają prawo do kosztów uzyskania przychodów  

w wysokości 50% uzyskanego przychodu w stosunku do następujących składników wynagrodzenia: 

1) nagroda Rektora, 

2) nagroda jubileuszowa, 

3) nagroda Ministra, 

4) odprawa rentowa/emerytalna, 

5) dodatkowe wynagrodzenie roczne, 

6) wynagrodzenie w trakcie urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy. 

§ 3 

 

Przepis  § 1 nie ma zastosowania do wynagrodzenia należnego za okres, w którym nauczyciel akademicki 

nie wykonywał obowiązków nauczyciela akademickiego, a powstrzymywał się od pracy, tj. nie wykonywał 

działalności twórczej o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie 

autorskim, w tym wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia. 

 

 

§ 4 

uchylony 

 

§ 5 

 

1. W razie sprzeczności innych uchwał Senatu UE z powyższymi unormowaniami, zastosowanie mają 

przepisy niniejszej Uchwały.  

2. Z dniem 30 czerwca 2019 r. traci moc uchwała Senatu UE nr R.0000.82.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.  

w sprawie zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu. 

3. Zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu określone w niniejszej uchwale obowiązują od 1 

stycznia 2019 r. 


