
 
 

Współpraca z WSTiH = wymierna korzyść finansowa dla pracodawców 

 

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku i na podstawie 

przepisów Polskiego Ładu skorzystanie z ulgi w podatku dochodowym, tzw. ulgi sponsoringowej. 

Z ulgi sponsoringowej mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (nowy przepis art. 26ha ustawy o PIT) jak i osoby 

prawne rozliczające się na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (nowy 

przepis art. 18ee ustawy o CIT).   

Ulga podatkowa wynikająca ze współpracy z WSTiH polega na odliczeniu za rok podatkowy 150 % 

wydatków na następujące formy wspierania szkolnictwa wyższego i nauki: 

1) stypendia, o których mowa w: 

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie 

zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie; 

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i 

praktyki przewidziane programem studiów; 

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk; 

5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika 

organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu 

absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię. 

* Odliczenie kosztów, o których mowa w pkt 3-5, przysługuje pod warunkiem, że są ponoszone na 

podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. 

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. 

Przedsiębiorca lub zakład pracy, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania 

przychodu, uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od 

podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym można 

rozliczyć 150% poniesionego kosztu. 

 

 

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/wynagrodzenie/


 
 
Przykłady: 

1. Jeżeli zakład pracy sfinansuje pracownikowi w roku 2022 studia podyplomowe w WSTiH za 6 000 

zł to może zaliczyć w koszty prowadzonej działalności 6 000 zł i jednocześnie rozliczyć w ramach 

ulgi sponsoringowej 3 000 zł w rozliczeniu rocznym za 2022 r. 

2. Jeżeli przedsiębiorca rozliczający się według 19 % stawki w podatku dochodowym od osób 

fizycznych zatrudni absolwenta WSTiH przez 6 miesięcy i wypłaci wynagrodzenie wraz z 

pochodnymi na poziomie 30 000 zł to zyskuje 5 700 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do 

kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 2 850 zł, z racji możliwości odliczenia od 

podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 15 000 zł. Łącznie przedsiębiorca obniża 

swój podatek o 8 550 zł. 

3. Jeżeli pracodawca przyjmie na staż lub praktykę studenta WSTiH i wypłaci łączne wynagrodzenie 

wraz z pochodnymi w kwocie 10 000 zł to odliczy od podstawy opodatkowania 10 000 zł oraz 

dodatkowo 5 000 zł w rozliczeniu rocznym w ramach ulgi sponsoringowej. 


