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Zarządzenie nr 149/2010 
 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 z dnia 29 listopada 2010 roku 
 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 54/2009  

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2009 roku 
 
 
Na podstawie § 8 uchwały nr 238/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
24 listopada 2010r. w związku z § 42 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr 54/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
z dnia 28 stycznia 2009 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z zastrzeŜeniem, Ŝe do rozliczeń wynagrodzeń 
za 2010 rok stosuje się przepisy przyjęte uchwałą nr 54/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku (tekst 
pierwotny). 
 
 
 

Rektor 
 
 
         

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik do zarządzenia nr 149/2010  
Rektora UP w Poznaniu z dnia 29 listopada 2010r. 

 

Uchwała nr 54/2009 
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

/tekst jednolity/ 
 
w sprawie: ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu naliczenia, zgodnego z prawem 
autorskim, podatku dochodowego od osób fizycznych 

 
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 1 - 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 
9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 
2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 28 Statutu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje: 

 
§ 1 
 

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kaŜdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleŜnie od wartości, przeznaczenia 
i sposobu wyraŜenia (utwór), nieobjęte odrębnymi umowami, a w szczególności: 

1) wszelkie formy indywidualnej prezentacji odkryć oraz metod i wyników badań naukowych; 
2) publikacje naukowe, dydaktyczne i popularnonaukowe; 
3) opinie i ekspertyzy naukowe; 
4) referaty i koreferaty; 
5) projekty prac naukowo-badawczych; 
6) raporty i sprawozdania naukowe; 
7) recenzje; 
8) konspekty zajęć dydaktycznych; 
9) programy nauczania; 
10) opracowania metod nauczania; 
11) pomocnicze materiały dla studentów (komentarze, konspekty, szkice, materiały 

multimedialne, prezentacje multimedialne – w tym filmy, streszczenia, wybory, analogie, 
tłumaczenia urywków i wyjątków literatury obcej, wyciągi z literatury), jeŜeli posiadają 
cechy określone w § 1 ust. 1; 

12) zajęcia dydaktyczne – o objęciu ochroną prawnoautorską zajęć dydaktycznych decyduje 
oryginalność i indywidualność m.in. formy, układu, wyboru materiału lub sposobu, 
w którym wykład, seminarium, zostają przedstawione słuchaczom; 

13) inne prace twórcze związane z działalnością dydaktyczną i naukową, jeŜeli spełniają 
warunek, o którym mowa w ust. 1. 

2. Podmiotem prawa autorskiego są wszyscy pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu (zwanego dalej Uczelnią), którzy w ramach stosunku pracy tworzą lub 
współtworzą prace będące przedmiotem praw autorskich w rozumieniu przepisów art. 1-4 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., 
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

3. Zakwalifikowanie określonego rodzaju prac do prac o charakterze twórczym naleŜy do 
pracownika i w tym zakresie przejmuje on na siebie pełną odpowiedzialność, co potwierdza w 
stosownych oświadczeniach, o których mowa w § 10 ust. 1, 3 i 5. 

 
 



§ 2 
 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego Uczelni składa się z: 

a) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych 
i ustalonych wyników pracy dydaktycznej, stanowiącego do 90% wynagrodzenia 
zasadniczego; 

b) pozostałej części wynagrodzenia, nie mniejszej niŜ 10%, za pracę dydaktyczną 
i organizacyjną nieobjętą ochroną wynikającą z prawa autorskiego. 

 
§ 3 
 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego Uczelni składa się z: 

a) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim ustalonych wyników pracy 
dydaktycznej stanowiącego do 75% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nieobjętą ochroną 
wynikającą z prawa autorskiego. 

 
§ 4 
 

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego Uczelni składa się z: 

a) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych 
stanowiącego do 75% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę organizacyjną nieobjętą ochroną wynikającą 
z prawa autorskiego. 

 
§ 5 
 

Wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej Uczelni składa się z: 

a) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników indywidualnej twórczej 
działalności stanowiącego do 75% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nieobjętą ochroną 
wynikającą z prawa autorskiego. 

 
§ 6 
 

Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uczelni 
moŜe składać się z: 

a) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników indywidualnej twórczej 
działalności stanowiącego do 30% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę nieobjętą ochroną wynikającą z prawa 
autorskiego. 

 
§ 7 
 

1. Do wynagrodzeń z tytułu chronionych prawem autorskim prac twórczych, o których mowa w § 
2 - 6 lit. a, wykonywanych przez pracowników Uczelni stosuje się normę 50% kosztów 
uzyskania przychodu. 

2. Normę 50% kosztów uzyskania przychodu stosuje się równieŜ do wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe w rozumieniu przepisów art. 131 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyŜszym 
w zakresie wskazanym procentowo przez pracownika we „Wniosku pracownika”, o którym 
mowa w § 10 ust. 5. 

 
 
 



§ 8 
 

1. Obowiązek dokumentowania, ewidencjonowania i przechowywania prac twórczych 
w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych spoczywa na pracowniku. 

2. Pracownicy korzystający z 50% kosztów uzyskania przychodu zobowiązani są prowadzić 
ewidencję prac twórczych chronionych prawem autorskim, której wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały, oraz przechowywać ją wraz z niezbędną dokumentacją przez okres 5 
lat liczonych od końca roku podatkowego, którego ewidencja dotyczy, dla potrzeb kontroli 
podatkowej. Prace, o których mowa w ust. 1, nie obejmują prac, za które pracownik otrzymał 
wynagrodzenie z innego tytułu (umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.). 

 
§ 9 
 

1. Wprowadza się w Uczelni ewidencję prac wykonywanych w ramach stosunku pracy, 
stanowiących przedmiot prawa autorskiego w postaci: 

1) sprawozdań dydaktycznych potwierdzonych przez dziekana i prorektora ds. studiów, 
2) ewidencji prac twórczych chronionych prawem autorskim, o której mowa w § 8 ust. 2, 

potwierdzanych przez bezpośredniego przełoŜonego pracownika. 

2. Sprawozdania dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przechowuje Dział Studiów 
i Spraw Studenckich Uczelni. 

3. Ewidencję prac twórczych chronionych prawem autorskim, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
prowadzi pracownik i jednostka organizacyjna, w której jest on zatrudniony. 

 
§ 10 
 

1. Planowany udział procentowy wynagrodzenia zasadniczego z tytułu prac autorskich 
i twórczych określa indywidualnie kaŜdy pracownik w złoŜonym „Wniosku pracownika”, 
którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. „Wniosek pracownika”, o którym mowa w ust. 1 i 5, naleŜy złoŜyć w Dziale Osobowym 
i Spraw Socjalnych w terminie do 5 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy 
planowany. W przypadku zmiany, w trakcie danego roku, udziału procentowego 
wynagrodzenia zasadniczego z tytułu ww. prac, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie, 
tj. w terminie umoŜliwiającym prawidłowe rozliczenie naleŜności podatkowych, powiadomić o 
powyŜszym Dział Osobowy i Spraw Socjalnych. 

3. Rzeczywista wysokość naleŜnego podatku od osób fizycznych z uwzględnieniem normy 50% 
kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym zostanie wyliczona (skorygowana) 
na podstawie złoŜonego „Oświadczenia – sprawozdania pracownika”, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. „Oświadczenie – sprawozdanie pracownika”, o którym mowa w ust. 3, naleŜy złoŜyć w Dziale 
Osobowym i Spraw Socjalnych do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym – 
kalendarzowym. 

5. Planowany udział procentowy wynagrodzenia z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych, z 
uwzględnieniem procentowym prac o charakterze twórczym będących przedmiotem prawa 
autorskiego, określa indywidualnie pracownik we „Wniosku pracownika” stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie 
naliczana na podstawie i zgodnie z ww. wnioskiem i oświadczeniami złoŜonymi przez 
pracownika. 

7. W razie niezłoŜenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 5 lub 
niedotrzymania przez pracownika terminów określonych w ust. 2 i 4 do obliczania wysokości 
podatku dochodowego stosowane będą ogólne zasady rozliczeń, tj. bez uwzględniania 
50% kosztów uzyskania przychodu. 



8. Potwierdzenie złoŜenia wniosku i oświadczeń, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, przechowuje 
pracownik.  

 
§ 11 
 

Normy 50% kosztów uzyskania przychodu nie stosuje się przy obliczaniu podatku dochodowego 
od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom za okres: 

a) urlopu wypoczynkowego; 
b) urlopu dla poratowania zdrowia; 
c) urlopu macierzyńskiego; 
d) usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu choroby pracownika; 
e) opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny; 
f) świadczenia rehabilitacyjnego; 
g) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy lub 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym, za którą pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie. 

 
§ 12 
 

Dział Osobowy i Spraw Socjalnych zobowiązany jest do przygotowania zmian indywidualnych 
umów o pracę i aktów mianowania zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, 
w szczególności poprzez określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego z podziałem na: 

a) wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw autorskich; 
b) pozostałego wynagrodzenia zasadniczego za pracę organizacyjną. 

 
§ 13 
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do określenia zakresu prac o charakterze 
twórczym w zakresach obowiązków słuŜbowych podległych pracowników. 

 
§ 14 
 

Traci moc uchwała nr 23/96 Senatu AR z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia struktury 
indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich w celu naliczania, 
zgodnego z prawem autorskim, podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 
§ 15 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. 
 
 
 
 

  R e k t o r  
 
 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik nr 1 do uchwały 
nr 54/2009 Senatu UP w Poznaniu 

 
 
Poznań, dnia…………………. 

………………………………. 
(Imię i nazwisko) 
.................................................
.... 
(stanowisko) 
.................................................
.... 
(jednostka organizacyjna) 

 

EWIDENCJA PRAC TWÓRCZYCH CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM * 
 
za okres od ........................... do ……………………… 
wykonanych w ramach aktu mianowania/umowy o pracę 
 

Lp. 
Zajęcia dydaktyczne** (nazwa przedmiotu, forma zajęć, kierunek i stopień kształcenia), prace 
naukowe oraz inne prace twórcze, za które nie otrzymano dodatkowych wynagrodzeń (tytuł 
opracowania i adres bibliograficzny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* na podstawie § 1 ust. 1 

** Przy wypełnianiu wykazu zajęć dydaktycznych objętych prawem autorskim pracownik winien 
przechowywać konspekt danych zajęć. Wszelkie materiały związane z działalnością dydaktyczną 
a takŜe naukową pracownik powinien zachować celem ewentualnego udostępnienia kierownikowi 
jednostki lub właściwym organom kontrolnym. Wykaz podlega przechowywaniu przez okres 
zgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
 
 
……………….......................                      ……………………………………………………… 
    (Podpis pracownika)                                (Podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 



Załącznik nr 2 do uchwały 
nr 54/2009 Senatu UP w Poznaniu 

 
 

Poznań, dnia  …………………… 
…………………………………………… 

(Nazwisko i imię) 

……………………………………..….…. 
(Stanowisko ) 

……………................................................. 
(Jednostka organizacyjna) 

 
 
 

WNIOSEK  PRACOWNIKA 
 
 

W związku z planowanym przeze mnie wykonywaniem prac autorskich i twórczych 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) w roku …………, proszę o stosowanie 50% normy kosztów uzyskania przychodu w 
stosunku do: 
 

1) określonego w akcie mianowania /umowie o pracę wynagrodzenia, stanowiącego  w 
..........% prace naukowo-badawcze, w .........% prace dydaktyczne, łącznie stanowiące 
…....% całości wykonywanych przeze mnie prac w ramach stosunku pracy, z 
zastrzeŜeniem pkt 2 oraz 

2) wynagrodzenia tytułem zaplanowanych godzin ponadwymiarowych, w ramach 
wykonywania obowiązków dydaktycznych, ..........%  tego wynagrodzenia objęte jest 
prawami autorskimi,  

 
co jest zgodne z treścią aktu mianowania/ zawartej umowy o pracę. 
 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe zostałem pouczony i przyjmuję do wiadomości fakt, Ŝe 
w przypadku niewykonania przeze mnie wyŜej określonych prac zastosowane 50% koszty 
uzyskania przychodu będą skorygowane, a powstała niedopłata podatku wymagać będzie 
wyrównania (pobrania) w rocznym rozliczeniu podatkowym (zgodnie z przepisem art. 45 ust. 4 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Wiadomo mi równieŜ, Ŝe w razie zmiany danych w punkcie 1 lub 2, w ciągu roku 
podatkowego, zobowiązany jestem dokonać zmiany niniejszego wniosku, a wówczas ewentualne 
korekty będą dokonywane na bieŜąco. 

Ponadto oświadczam, Ŝe z tytułu wykonania przeze mnie ww. prac o charakterze 
twórczym nie pobrałem/am/ wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia, 
licencyjnej lub innych). 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 kodeksu karnego proszę 
o uwzględnienie w rozliczeniu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 i 2, kosztów uzyskania 
przychodów w wysokości 50%. 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
……………………….…………                          ………..………………………………………………… 
(data i podpis pracownika)                                 (data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 



Załącznik nr 3 do uchwały 
nr 54/2009 Senatu UP w Poznaniu 

 
 

Poznań, dnia…………………. 
................................................. 
(Nazwisko i imię) 

.................................................. 
(Stanowisko) 

................................................................... 
(Nazwa jednostki organizacyjnej) 
 
 

OŚWIADCZENIE - SPRAWOZDANIE PRACOWNIKA 
 
 
Oświadczam, Ŝe w roku ................. w ramach wykonywanych przeze mnie obowiązków 

dydaktycznych oraz naukowo-badawczych wynikających ze stosunku pracy wykonałem/łam 
prace autorskie i twórcze podlegające przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 
Szczegółowa ewidencja prac objętych prawami autorskimi znajduje się 

w........................................................................................................................................................
......... 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 
 

Jednocześnie oświadczam, Ŝe ww. prace stanowią w ................% prace naukowo- 
badawcze, w ................% prace dydaktyczne, łącznie stanowią ..............% całości 
wykonywanych przeze mnie prac w ramach stosunku pracy i w takim procencie od 
wynagrodzenia zasadniczego przysługuje mi za te prace wynagrodzenie określone w umowie o 
pracę (mianowaniu), w stosunku do którego winna być zastosowana 50% norma kosztów 
uzyskania przychodu. 

 
Oświadczam równieŜ, Ŝe ww. prace zrealizowane w ramach wykonanych godzin 

ponadwymiarowych, stanowią w ramach wykonywania obowiązków dydaktycznych ...........% 
i w takim procencie od wynagrodzenia za te prace, winna być zastosowana 50% norma kosztów 
uzyskania przychodu. 

 
Oświadczam ponadto, Ŝe z tytułu wykonania przeze mnie ww. prac nie pobrałem/łam 

wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia, licencyjnej lub innych). 
 
 

...................................................................... 
(Data i podpis pracownika) 

 
Ewidencję prac objętych prawami autorskimi (wykonanych w ramach stosunku pracy) 
otrzymałem/łam i nie zgłaszam do niego uwag. 
 
 

...................................................................... 
(Data i podpis bezpośredniego przełoŜonego) 

 


