
Uchwała nr  55/2014 
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 
 

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w 
wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, 
wynikającym ze stosunku pracy nauczycieli akademickich, podlegającej ustawie z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3, ust. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz 
art. 1, art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) ustala się co następuje: 

 
§ 1 

1. Nauczyciele  akademiccy (twórcy) za wykonywanie działalności twórczej w ramach 
stosunku pracy, chronionej prawem autorskim, mogą korzystać z kosztów uzyskania 
przychodów w wysokości 50 %. 

2. Do działalności twórczej w rozumieniu prawa autorskiego zalicza się: 

1) wygłaszanie wykładów oraz przygotowywanie zajęć dydaktycznych  ze studentami, 
bez względu na ich rodzaj, 

2) opracowywanie pytań i zadań na kolokwia, zaliczenia i egzaminy, 

3) przygotowanie konspektów zajęć dydaktycznych, 

4) opracowywanie planów studiów i programów nauczania, 

5) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych  oraz udział w tych badaniach 

i pracach, 

6) sporządzenie opinii, recenzji i ekspertyz w zakresie problematyki objętej 

działalnością naukową i dydaktyczną, 

7) inne prace wykonywane w ramach stosunku pracy o charakterze twórczym.  

3. Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć ½ 
kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której 
mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 2 
1. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich w rozumieniu niniejszej uchwały stanowi 

honorarium za korzystanie z praw autorskich lub rozporządzanie nimi w zakresie w 
jakim w danym roku podatkowym nauczyciel akademicki realizuje zadania związane 
z przygotowaniem utworów oraz korzystaniem z nich w szczególności w postaci 
wygłaszania wykładów, a także rozporządzaniem tymi utworami. 

2. Honoraria, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć, w roku podatkowym:  

a/ 75 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowo-dydaktycznego, 



b/ 75 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika dydaktycznego, 

c/ 75 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowego, 

d/ 30 % wynagrodzenia dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego 
    pracownika dokumentacji i informacji naukowej. 
 

3. W uzasadnionych przypadkach, gdy udział działalności twórczej nauczyciela 
akademickiego w całości zadań realizowanych w ramach stosunku pracy będzie 
wyższy niż określony w ust. 2, Rektor, na pisemny wniosek pracownika, może ustalić 
wyższy procentowy udział wynagrodzenia z tytułu korzystania przez nauczyciela 
akademickiego z praw autorskich. 

4. Udział realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, we wszystkich zadaniach 
realizowanych w danym roku podatkowym określają nauczyciele akademiccy 
w oświadczeniu składanym w Dziale Płac do 10 grudnia roku poprzedzającego rok 
podatkowy. Treść oświadczenia zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, 
w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki składający oświadczenie, 
w przypadku kierowników jednostek organizacyjnych dziekan danego wydziału, 
a w przypadku kierowników jednostek międzywydziałowych, dziekanów i 
prorektorów  Rektor. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w trakcie roku podatkowego składają 
oświadczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. 

5. W przypadku zmiany w trakcie roku podatkowego udziału realizacji zadań, o których 
mowa w ust. 1 we wszystkich zadaniach realizowanych w danym roku podatkowym, 
nauczyciel akademicki jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Dział Płac 
w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.  

§ 3 
Nie stosuje się 50 % kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń wypłacanych za okres: 
 

a/ urlopu wypoczynkowego, 

b/ urlopu dla poratowania zdrowia, 

c/ urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego, 
 
d/ zwolnienia lekarskiego, 
 
e/ innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy,  
    za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie, za wyjątkiem urlopów naukowych i  
    szkoleniowych, jeżeli w czasie trwania tego urlopu powstanie utwór w rozumieniu  
    ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
§ 4 

1. Nauczyciele akademiccy obowiązani są prowadzić wykaz prac twórczych 

wykonywanych w ramach stosunku pracy. W ciągu 14 dni po zakończeniu roku 

podatkowego nauczyciel akademicki przekazuje wykaz do właściwego dziekanatu lub 



do sekretariatu jednostki międzywydziałowej, gdzie jest on przechowywany przez 

okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku za dany 

rok podatkowy. Treść wykazu potwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, w 

której zatrudniony jest nauczyciel akademicki prowadzący wykaz, w przypadku 

kierowników jednostek organizacyjnych dziekan danego wydziału, a w przypadku 

kierowników jednostek międzywydziałowych, dziekanów i prorektorów Rektor. Wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do prac twórczych wykonywanych w ramach stosunku pracy i wymienianych w 

wykazie, o którym mowa w ust. 1 nie mogą być zaliczane prace wykonywane przez 

nauczycieli akademickich na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z 

Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  

3. Utwory wykonywane i wykorzystywane w ramach stosunku pracy, w związku 
z którymi stosowano 50 % koszty uzyskania przychodów, nauczyciele akademiccy 
zobowiązani są przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym 
upłynął termin płatności podatku za dany rok podatkowy. 

 
§ 5 

Nauczyciele akademiccy, którzy od dnia 01 lipca 2014 roku zamierzają korzystać nadal z 50 

% kosztów uzyskania przychodów, są zobowiązani złożyć w terminie do 10 czerwca 2014 

roku w Dziale Płac oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 4 według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz prowadzić od dnia 01 lipca 2014 roku wykaz, o 

którym mowa w § 4 ust.1. 

 
§ 6 

Traci moc uchwała nr 30/96 Senatu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu z dnia 12 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia struktury indywidualnych 

wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich w celu zgodnego z prawem autorskim 

naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, z tym że złożone na podstawie tej 

uchwały oświadczenia w sprawie struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych będą 

stosowane do wynagrodzeń zasadniczych wypłacanych do 30 czerwca 2014 roku. 

   
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
           
 
          R e k t o r 
     
         
         prof. dr hab. Jacek Wysocki 
 
 



 
   Załącznik nr 1 do uchwały Senatu  Nr  55/ 2014 z dnia 30.04.2014r. 

 
 
Poznań, dnia …………………. 

…………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 
…………………………………. 
(stanowisko) 
 
…………………………………. 
(miejsce pracy) 

UNIWERSYTET MEDYCZNY 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu 

 
OŚWIADCZENIE 

Stosownie do § 2 ust. 4 Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu nr ….. z dnia …..2014 r. w sprawie określenia zasad i 

trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części 

wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym, wynikającym ze stosunku pracy 

nauczycieli akademickich, podlegającej ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, iż w ….. roku udział realizacji zadań 

związanych z wykonywaniem pracy twórczej oraz korzystaniem z utworów dających 

prawa do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów we wszystkich zadaniach 

realizowanych w ramach stosunku pracy wyniesie ….. % 

(słownie……………………………………………%). 

W przypadku zmiany w trakcie roku podatkowego udziału realizacji zadań, o których 

mowa powyżej we wszystkich zadaniach realizowanych w ramach stosunku pracy 

zobowiązuję się poinformować Dział Płac w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.  

 

…………………………………. 

                  podpis pracownika 

 

Niniejszym zatwierdzam zaplanowaną wysokość udziału prac twórczych we 

wszystkich zadaniach realizowanych w ramach stosunku pracy za ww. okres. 

…………………………………. 

podpis osoby zatwierdzającej 



                                                                                                     Załącznik nr 2 do 

Uchwały Senatu nr 55/2014  z dnia 30.04 2014r. 
 

…………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………. 

(stanowisko) 

 

…………………………………. 

(miejsce pracy) 

WYKAZ PRAC TWÓRCZYCH W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO 
WYKONYWANYCH I WYKORZYSTYWANYCH W RAMACH STOSUNKU PRACY W ROKU… 

 
Lp. Prace twórcze związane z 

zajęciami dydaktycznymi 
Prace naukowe i inne prace twórcze 

 Przedmiot, forma zajęć, 
kierunek i stopień 
kształcenia, liczba godzin 

Publikacje – tytuły i adresy 
bibliograficzne 

Tematy badawcze oraz 
inne prace twórcze 

    
    
    
 
 
 
……………………………………………………….      
 ……………………………………………………………. 

(podpis osoby zatwierdzającej)        
             ( podpis nauczyciela akademickiego) 

 

 

 
 


