
Zarządzenie Nr 19/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu 

zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych  oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW 

 

Na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 roku o szkolnictwie wyższym /Dz.U. 2012 poz. 572 z późn.zm./, ustawy z dnia 

04. 02. 1994 roku o prawie autorskim /Dz.U. 2006 poz. 631 /, ustawy z dnia 26. 07. 1991 roku o podatku dochodowym 

od osób fizycznych /Dz.U. 2012 poz 361 z późn.zm./  

 

zarządzam co następuje, 

§ 1 

 

Do wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych 

pracowników dyplomowanych bibliotekarzy UKW mogą być stosowane 50-procentowe koszty uzyskania przychodów, 

na zasadach określonych niniejszym zarządzeniem. 

§ 2 

 

Wynagrodzenie pracowników naukowo-dydaktycznych będące przedmiotem prawa autorskiego może stanowić 

maksymalnie 75% wynagrodzenia zasadniczego i składa się z: 

 

1. wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu 

dydaktycznego  –  max. do 25% wynagrodzenia zasadniczego, 

2. wynagrodzenia z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz opracowania 

programów i przeprowadzenia innych zajęć dydaktycznych – max. do 50% wynagrodzenia zasadniczego, 

3. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną prawa autorskiego. 

§ 3 

 

Wynagrodzenie pracowników dydaktycznych będące przedmiotem prawa autorskiego może stanowić maksymalnie 

50% wynagrodzenia zasadniczego i składa się z: 

 

1. wynagrodzenia z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz opracowania 

programów i przeprowadzenia innych zajęć dydaktycznych– max. do 50% wynagrodzenia zasadniczego, 

2. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną prawa autorskiego. 

§ 4 

 

Wynagrodzenie dyplomowanych bibliotekarzy będące przedmiotem prawa autorskiego może stanowić maksymalnie 

75% wynagrodzenia zasadniczego i składa się z: 

 



 

1. wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim badań naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu 

dydaktycznego –  max. do 25% wynagrodzenia zasadniczego, 

2. wynagrodzenia z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz opracowania 

programów i przeprowadzenia innych zajęć dydaktycznych – max. do 50% wynagrodzenia zasadniczego, 

3. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną prawa autorskiego. 

§ 5 

 

1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i bibliotekarze dyplomowani UKW zamierzający korzystać z 

ochrony prawa autorskiego przy potrącaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zobowiązani są 

złożyć oświadczenia o tym, jaka część ich pracy oraz w jakim okresie winna być objęta ochroną prawa autorskiego 

oraz wykaz prac objętych prawem autorskim. Za rzetelność danych zawartych w oświadczeniu odpowiedzialna jest 

osoba składająca oświadczenie oraz osoba je potwierdzająca. 

2. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Oświadczenie nr 1 składa się, do Działu Płac UKW, raz w roku na okres roku kalendarzowego.  

4. Pracownicy, którzy chcą korzystać z możliwości stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od pierwszego 

miesiąca kolejnego roku zobowiązani są do złożenia niniejszego oświadczenia w terminie do   30 listopada roku 

poprzedniego.  

5. Oświadczenie złożyć można w trakcie roku kalendarzowego, wówczas ww. koszty uwzględnione zostaną od 

następnego miesiąca br. W przypadku złożenia oświadczenia w trakcie roku nie ma możliwości korekty, przez 

UKW wcześniejszych miesięcy danego roku. Zgodnie z przepisami podatnik ma prawo do uwzględnienia tzw. 

kosztów autorskich w pominiętych miesiącach w swoim rozliczeniu rocznym.  

6. W dokumentacji podatnik zobowiązany jest do przechowywania wykazu zajęć dydaktycznych objętych prawem 

autorskim oraz wykazu prac naukowych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego w danym roku 

podatkowym, podpisany przez pracownika oraz dziekana bądź kierownika samodzielnej jednostki. Wykazy muszą 

być archiwizowane przez 7 lat. 

7. Pracownik, który w trakcie roku kalendarzowego podejmie decyzję o rezygnacji z możliwości stosowania 50% 

kosztów uzyskania przychodów, składa do Działu Płac oświadczenie stanowiące załącznik nr 1a. 

§ 6 

 

W oświadczeniach pracowników o uzyskaniu praw autorskich oraz w wykazach prac objętych prawami autorskimi za 

dany rok podatkowy nie można ujmować takich zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych z tym związanych, za 

które pracownik otrzymał już wynagrodzenie z innego tytułu. 

 

§ 7 

 

1. Zasada zawarta w §§ 2, 3 i 4 określająca maksymalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego objętego prawem 

autorskim ulega systemowo zmianie w poniższych sytuacjach tj.: 



 

a. w czasie urlopu naukowego – maksymalnie do 25% wynagrodzenia zasadniczego, 

b. w czasie urlopu wypoczynkowego - maksymalnie do 25% wynagrodzenia zasadniczego, 

c. w czasie urlopu dla poratowania zdrowia - nie przysługuje prawo do korzystania z praw autorskich.  

d. w czasie urlopu macierzyńskiego - nie przysługuje prawo do korzystania z praw autorskich.  

e. w czasie niezdolności do pracy z tytułu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny /zwolnienie 

lekarskie/ - pomniejszane proporcjonalnie o ilości dni nieobecności w pracy /za każdy dzień/. 

2. Systemowa zmiana, o której mowa w pkt. 1, nie wymaga od pracowników składania nowych oświadczeń. Zmiana 

ta przeprowadzana jest przez Dział Płac UKW. 

3. Za czas urlopu wypoczynkowego przyjmuje się okres od lipca do września każdego roku. 

§ 8 

 

Maksymalna część wynagrodzenia objęta ochroną prawa autorskiego z tytułu zajęć dydaktycznych może wynosić 

50% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wykonania całego obowiązującego pensum dydaktycznego. 

Natomiast w przypadku wykonania części pensum prawo autorskie stosuje się proporcjonalnie do wykonania 

obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych. 

§ 9 

 

1. Godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, ustalone na podstawie karty 

miesięcznej godzin, są chronione prawem autorskim i uwzględniane są 50% koszty uzyskania przychodów. 

2. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 10 

 

Osoby podające lub potwierdzające dane niezgodne ze stanem faktycznym ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w 

ustawie karno-skarbowej z dnia 10.09.1999 roku /Dz. U. 1999 Nr 83, poz. 930 z późn. zm.). 

 

§ 11 

 

Traci moc Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 34/96/97 z dnia 10.09.1997 r. oraz Zarządzenie Nr 42/08/09 z dnia 

21.04.2009 r.  

 

§ 12 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

                         Rektor 
 
 
                                                                                                                                               prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 
 
 



 

Załącznik  Nr 1 
do zarządzenia Nr 19/2012/2013 

Rektora UKW 
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

 
 
 
 
 

  
Termin składania oświadczenia 
do 30 listopada każdego roku * 

Nazwisko i imię   

 
 
 
 

 * wyjątkowo w 2013 roku oświadczenia można składać do 

15 lutego 2013. 
Dotychczas złożone oświadczenia na nowy rok akad. będą 
uwzględniane w rozliczeniu wynagrodzenia do końca 
lutego 2013.  

Stanowisko   

 
O Ś W I A D C Z E N I E   P R A C O W N I K A dotyczące uwzględniania  

50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW  
 

Oświadczam, że w ramach wykonywania obowiązków dydaktycznych oraz naukowo – badawczych będę wykonywał(a) 

prace objęte prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Proszę o uwzględnianie, w poszczególnych miesiącach ……………………………....roku, 50% kosztów uzyskania przychodów 

do wskazanej części mojego wynagrodzenia zasadniczego tj.: 

STYCZEŃ  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

LUTY  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

MARZEC  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

KWIECIEŃ  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

MAJ  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

CZERWIEC  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

LIPIEC *  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

SIERPIEŃ *  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

WRZESIEŃ *  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

* czas urlopu wypoczynkowego tzw. wakacje akademickie 

PAŹDZIERNIK  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

LISTOPAD  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 

GRUDZIEŃ  % wynagrodzenia zasadniczego objętego kosztami autorskimi 



 

Szczegółową specyfikację prac objętych prawami autorskimi zawiera Wykaz prac objętych prawami autorskimi, 
znajdujący się w:  

 
 
 
 
 
 
 

(pieczątka jednostki organizacyjnej) 

 
W związku z powyższym proszę o pobieranie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, z 
uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów od części wynagrodzenia, którą będę otrzymywał(a) w ramach 
stosunku pracy. 
 
Jednocześnie oświadczam, że z tytułu wykonywania ww. przeze mnie prac nie będę pobierał(a) wynagrodzenia z 
innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia). 
 
Upoważniam pracodawcę do kontroli wysokości kosztów, zgodnie z art. 22 ust 9a ustawy pdof, z tytułu praw 
autorskich i zaprzestania ich uwzględniania, w zakładzie pracy (UKW) zarówno z tyt. umowy o pracę jak i umów 
cywilnoprawnych, w danym roku podatkowym.  
 
Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z treścią par. 7 Zarządzenia Retora UKW w sprawie zasad ustalania i 
ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo -
dydaktycznych i dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW. 
 
Powyższe oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy(a) odpowiedzialności z tytułu podania 
nieprawdziwych danych.  
 
        

 
................................................................... 

       data i podpis pracownika 
 

 
 
 
Potwierdzam zaplanowanie w roku akademickim powyższych prac. 
 
 
          ………………............................................................ 
        pieczątka i podpis Dziekana lub Kierownika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik  Nr 1a 
do Zarządzenia Nr 19/2012/2013 

Rektora UKW   
z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

 
 
 
 
 

  

Nazwisko i imię   

 
 
 
 
 

   

Stanowisko   

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E   P R A C O W N I K A – REZYGNACJA   
z 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW  

 
 

 

 

Oświadczam, że rezygnuję ze stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek  

 

 

dochodowy począwszy od miesiąca ………………………………….…………………………….. br. 

 
 
 
        

 
................................................................... 

       data i podpis pracownika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2012/2013 
Rektora UKW  z dnia 20 grudnia 2012 r. 

…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
……………………………………………..……………. 
(stanowisko) 

 
……………………………………………………………. 
(jednostka organizacyjna) 

Wykaz prac objętych prawami autorskimi 
 

za okres od      ……….…/………..…./…………. do  …………./……………../………… 
       DD  MM      RR  DD   MM          RR 
Lp. Zajęcia dydaktyczne*/nazwa Liczba 

godzin 
% uposażenia 
zasadniczego objętego 
prawem autorskim  

Prace naukowe niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego 

1. Opublikowane – tytuł i adres bibliograficzny 
2. W toku realizacji – temat, sposób jej wyrażenia  

% uposażenia zasadniczego 
objętego prawem autorskim 

      

 
Razem 

  
Razem 

  

*/ Przy wypełnianiu wykazu zajęć dydaktycznych objętych prawem autorskim pracownik winien posiadać w archiwum domowym konspekt danych zajęć. Wszelkie materiały związane z działalnością 
dydaktyczną, a także badawczą winien zachować celem ewentualnego udostępnienia kierownikowi jednostki lub właściwym władzom skarbowym. 
Wykaz podlega archiwizowaniu przez okres 7 lat. 

 
      …………………………………………….   …………………………………………………………………………….. 
           (podpis pracownika)    (podpis dziekana lub kierownika innej samodzielnej jednostki  



 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2012/2013 
Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r. 

…………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
……………………………………………..……………. 
(stanowisko) 

 
……………………………………………………………. 
(jednostka organizacyjna) 

Wykaz zajęć dydaktycznych (godzin ponadwymiarowych) objętych prawami autorskimi * 
 

za okres od      ……….…/………..…./…………. do  …………./……………../………… 
       DD  MM      RR  DD   MM          RR 
Lp. Zajęcia dydaktyczne nazwa Liczba godzin 

   

 
Razem 

 

*/Wykaz należy dołączyć do zbiorczego sprawozdania z miesięcznego wykonania godzin ponadwymiarowych.      
       
 

…………………………………………….   …………………………………………………………………………….. 
           (podpis pracownika)    (podpis dziekana lub kierownika innej samodzielnej jednostki  



 
 
 
 
 


