
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 13 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy 

nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

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. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

 

§1 

 

Wynagrodzenie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Lublinie uzyskiwane z tytułu działalności twórczej w ramach stosunku pracy podlega 

opodatkowaniu przy zastosowaniu 50% stawki kosztów uzyskania przychodów. 

§2 

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

tytułem: 

1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

2. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, 

3. ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 

4. wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, 

5. wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia, 

6. wynagrodzenia za urlopu macierzyński  i wychowawczy oraz inne  urlopy  związane z 

rodzicielstwem, 

7. nagród, 

8. odpraw, 

9. usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu choroby pracownika, 

10. nieobecności z tytułu sprawowania opieki, 

11. innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy za którą nauczyciel otrzymuje 

wynagrodzenie lub innego okresu, w którym pracownik nie wykonuje pracy o 

charakterze twórczym. 

§3 

Stosuje się stawki 50% kosztów uzyskania przychodu do wypłat na rzecz nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie tytułem: 

1. wynagrodzenia zasadniczego, 

2. dodatku za staż pracy, 

3. dodatku funkcyjnego, 

4. dodatku specjalnego, 

5. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, 

6. wynagrodzenia za pełnienie funkcji recenzenta, promotora lub członka komisji, 

7. wynagrodzenia za korzystanie z płatnego urlopu naukowego. 
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§4 

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w deklaracji PIT-11 wykazuje koszty faktycznie 

zastosowane w roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. 

2. Korekty kosztów uzyskania przychodu za każdy rok podatkowy pracownik może 

dokonać indywidualnie, przy rozliczaniu rocznego podatku dochodowego od osób 

fizycznych składanego na deklaracji PIT. 

 

§5 

 

1. Traci moc zarządzenie Rektora nr 19 z  dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zasad 

pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego od wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe, należnego pracownikom naukowo-dydaktycznych i dydaktycznym 

zatrudnionym w Akademii Rolniczej w Lublinie. 

2. Traci moc zarządzenie Rektora nr 36 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zasad 

pobierania zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych wypłacanych 

przez pracowników Akademii Rolniczej w Lublinie wykonujących chronione prawem 

autorskim prace twórcze. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Rektor 

 

/-/ prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk                                               

 

 

 

 


