
 
 

Zarządzenie nr 49/2014 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu wynagrodzenia za prace o 

charakterze twórczym wykonywane w ramach stosunku pracy, za które przysługuje prawo 

stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów 

 

 

 

Na podstawie: 

− 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.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1278), 

− 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.), 

− uchwały Nr 19/II/2006 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie 

ustalenia struktury wynagrodzeń realizacji prawa autorskiego przez nauczycieli akademickich 

w PWSZ w Ciechanowie, 

z a r z ą d z a  się , co następuje: 

 

§ 1  

1. Pracownikom wykonującym w ramach stosunku pracy pracę chronioną prawem autorskim 

ze względu na jej twórczy, indywidualny charakter, przysługuje prawo do naliczania 50% 

kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych przy 

ustalaniu podstawy opodatkowania wynagrodzeń za te prace. 

2. Do prac, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych zalicza się w szczególności: 

a) Przygotowanie, opracowanie, indywidualne oraz twórcze prowadzenie zajęć 

dydaktycznych takich jak: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia terenowe, 

ćwiczenia projektowe i laboratoryjne, odczyty, referaty, seminaria, konsultacje, 

zajęcia projektowe i laboratoryjne, lektoraty itp.), 

b) opracowanie pytań i zadań na kolokwia, zaliczenia i egzaminy, opracowanie 

instrukcji do prowadzenia ćwiczeń, 

c) opracowanie konspektów zajęć dydaktycznych, 

d) opracowanie planów studiów i programów nauczania, 

e) sporządzanie recenzji prac dyplomowych, 

f) twórczy wkład w prowadzenie prac dyplomowych, 

g) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, 

h) opracowania wniosków aplikacyjnych dotyczących tematów badawczych, 

i) twórczość naukowa (publikacje, raporty naukowe, podręczniki, skrypty), 

j) aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowych, 

k) wszelkie formy indywidualnego przedstawiania odkryć lub badań naukowych, 

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

 

3. Nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich do 

wynagrodzeń płatnych z tytułów następujących nieobecności w pracy: 

a) urlop wypoczynkowy, 

b) urlop dla poratowania zdrowia, 

c) urlop macierzyński, 

d) zwolnienie lekarskie, 



e) innej nieobecności w pracy, podczas której nauczycielowi akademickiemu przysługuje 

wynagrodzenie. 

 

4. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich podlegające zastosowaniu 50% stawki kosztów 

uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich obejmuje wynagrodzenie zasadnicze, 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które mogą stanowić przedmiot prawa 

autorskiego, co jest zgodne z Uchwałą Senatu PWSZ w Ciechanowie i stanowi 

maksymalną wysokość udziału procentowego tj. 80% tego wynagrodzenia. 

5. Do celów naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z 

zastosowaniem stawki 50% kosztów uzyskania przychodów, przyjmuje się, że okresem 

planowanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich PWSZ w Ciechanowie 

są miesiące lipiec i sierpień, w wymiarze łącznym zgodnym z wymiarem przysługującego 

nauczycielowi w danym roku urlopu. Urlop rozlicza się przede wszystkim w sierpniu, a 

jeżeli wymiar przysługującego urlopu przekracza liczbę dni pracy w sierpniu, pozostałą 

część urlopu rozlicza się w lipcu.  

 

§ 2 

1. Zastosowanie 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu przy naliczaniu zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych w danym roku podatkowym następuje na 

potwierdzony wniosek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, 

sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, składany do 20 

grudnia danego roku na rok następny, zgodnie z § 4. 

2. Pracownicy korzystający w danym roku z 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu 

zobowiązani są w terminie do 20 grudnia danego roku złożyć w Kwesturze wykaz prac 

objętych prawami autorskimi według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

3. Ze względu na możliwość kontroli skarbowej w zakresie prawidłowości stosowania 50% 

stawki kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń, zobowiązuje się pracowników 

korzystających z tej stawki do archiwizacji utworów powstałych w wyniku ich działalności 

twórczej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 

płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.  

4. Wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 2, stanowi podstawę do wydania zaświadczenia do celów 

podatkowych. Zaświadczenie zawiera końcowe rozliczenie wykonanych prac i dane 

niezbędne do ustalenia pełnych kosztów uzyskania przychodu w roku podatkowym. Wzór 

zaświadczenia jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia.  

5. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, wykazuje się wartość wynagrodzenia 

stanowiącego podstawę naliczenia 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu, obniżoną z 

tytułu nieobecności.  

6. Zaświadczenie  do celów podatkowych podstawowe jednostki organizacyjne przesyłają do 

Kwestury do dnia 10 stycznia roku następnego po rozliczanym roku podatkowym. Jeden 

egzemplarz zaświadczenia podstawowa jednostka organizacyjna wydaje  

zainteresowanemu pracownikowi. 

 

§ 3 

1. Wniosek, o którym mowa w § 2, musi zawierać: 

1) określenie procentowego udziału wynagrodzenia, które ma być objęte 50 % stawką 

kosztów uzyskania przychodu,  

2) informacje dotyczące rodzaju i zakresu realizowanych zadań o charakterze działalności 

twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy; 

3) okres, w jakim należy stosować 50 % stawkę kosztów uzyskania przychodu. 

2. Nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, na 

wniosku, o którym mowa w § 2, zobowiązani są uzyskać potwierdzenie właściwego 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. 

3. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, w celu potwierdzenia własnego 

wniosku, o którym mowa w § 2, składają go bezpośrednio do Rektora. 

 



§ 4 

1. Warunkiem zastosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania 

z praw autorskich jest złożenie wniosku bezpośrednio w Kwesturze do 20 grudnia roku 

poprzedzającego w stosunku do roku, którego wniosek dotyczy. 

2. Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50 %, zgodnie ze złożonym wnioskiem, będą 

stosowane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony.  

3. Pracownikom, którzy nie złożą w terminie wniosku, zaliczka na podatek dochodowy za 

dany miesiąc zostanie naliczona bez uwzględnienia 50 % stawki kosztów uzyskania 

przychodu. 

§ 5 

W przypadku zmiany wysokości udziału procentowego wynagrodzenia, które ma być objęte 

50 % stawką kosztów uzyskania przychodu, pracownik jest obowiązany złożyć w Kwesturze 

nowy wniosek, z zachowaniem procedury określonej w § 3, lub prośbę o zaprzestanie 

stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu, najpóźniej do 15 dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana ta ma obowiązywać. Wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 6  

1. Obniżenie podstawy naliczenia 50 % stawki kosztów uzyskania przychodu z tytułu 

nieobecności, będzie realizowane na podstawie ewidencji urlopów, zwolnień od pracy oraz 

zwolnień lekarskich składanych przez jednostki organizacyjne w Dziale Kadr i Spraw 

Osobowych a dalej przekazywanych do Kwestury. 

2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1, dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

będzie stosowane do wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu, w którym 

dokumenty określone w ust. 1 zostały złożone.  

 

 

§ 7 

 

Traci moc zarządzenie nr 25 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 15 listopada 2006 r. w 

sprawie trybu postępowania przy rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzenia za 

prace stanowiące przedmiot prawa autorskiego, wykonywane w ramach stosunku pracy, z 

zastosowaniem 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów.  

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.  

 

 

 

 

 

  

 R E K T O R 

 

doc. dr Leszek Zygner 
                     

 


