Zarządzenie Nr 24/2018/2019
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z
praw autorskich w ramach realizowanych umów cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§1
1. Zwiększone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu pomniejszonego o należne
składki na ubezpieczenie społeczne mogą być stosowane do wynagrodzenia z tytułu realizowanych
umów cywilnoprawnych.
2. 50% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 b ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych mogą być stosowane z tytułu rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi
do utworów wyłącznie w przypadku uzyskania dochodów z działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki,
literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej,
programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz
dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki
tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki,
kostiumografii, scenografii;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku,
montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.
3. W przypadku, kiedy w umowie dojdzie do rozporządzenia autorskimi prawami majątkowymi do
utworu, ale będzie ona wykonywana w ramach innego rodzaju działalności niż te wymienione w
ust. 2, to nie będzie można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu-wówczas zastosowanie
mają zwykłe 20% koszty uzyskania.
4. Utworem o którym mowa w ust. 2, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych, jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w
jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia przy czym
nauczyciele akademiccy tworzą odpowiednio:
1) utwory dydaktyczne takie jak w szczególności: materiały dydaktyczne, opracowania,
prezentacje, zestawy pytań egzaminacyjnych, testy i inne formy weryfikacji efektów
kształcenia, skrypty, podręczniki.
2) utwory naukowe takie jak w szczególności: artykuły naukowe, referaty wygłaszane na
konferencjach naukowych, wykłady autorskie, opracowania wyników badań naukowych, w
tym w formie raportów z badań i inne publikacje naukowe, w tym książki, tłumaczenia
naukowe.

5. Podwyższonych kosztów uzyskania przychodu nie stosuje się w odniesieniu do czynności
realizowanych w ramach umów cywilnoprawnych, które ze względu na ich charakter nie stanowią
utworu w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
1) czynności z zakresu prowadzonego promotorstwa,
2) czynności z zakresu prowadzonych zajęć w ramach seminariów, ćwiczeń, lektoratów
3) czynności w ramach prowadzonych zajęć w terenie,
4) czynności pomocnicze przy badaniach naukowych i zajęciach laboratoryjnych,
5) czynności z zakresu prowadzonych zajęć w ramach konwersatoriów,
6) czynności na zajęciach z zakresu studium wychowania fizycznego oraz obozach sportowych,
7) czynności w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych o charakterze odtwórczym lub
powtarzalnym,
6. Szczegółowa informacja o zaistnieniu sytuacji uzasadniającej zastosowanie podwyższonych
kosztów uzyskania przychodu musi wynikać z umowy oraz przekazanego Uczelni rachunku, o
których mowa w Zarządzeniu Nr 1/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia
1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów
wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
7. Skutkiem nieprawidłowego zastosowania 50% kosztów uzyskania będzie konieczność dopłaty
podatku wraz z odsetkami przez wykonawcę, zleceniobiorcę
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się do umów cywilnoprawnych zawartych
po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

