
Zarządzenie nr 4/2019 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 
 

 

w sprawie: stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania 

przez twórców z praw autorskich. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1, art. 115, art. 116 ust. 7 oraz art. 136 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) art. 22 ust.9 pkt 3 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1509 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) ustalam, co następuje:  

 

 

§ 1 

Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą  

o indywidualnym charakterze. W zawiązku z tym wynagrodzenie za pracę nauczyciela 

akademickiego jest objęte w całości uprawnieniem do zastosowania 50 % kosztów uzyskania 

przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich. 

 

 

 § 2 

Składnikami wynagrodzenia za pracę nauczyciela akademickiego, o którym mowa w § 1 są  

w szczególności:  

1. wynagrodzenie zasadnicze; 

2. dodatek do stażu pracy; 

3. dodatek funkcyjny; 

4. dodatek zadaniowy; 

5. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe; 

6. inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo    

regulaminie wynagrodzenia; 

7. wynagrodzenie za płatny urlop naukowy; 

 

 

§ 3 

1. Nie stosuje się 50 % kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń/zasiłków 

wypłacanych za okres nieobecności w pracy, w szczególności: 

a. urlopu wypoczynkowego; 

b. urlopu dla poratowania zdrowia; 

c. urlopu okolicznościowego; 

d. urlopu macierzyńskiego; urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego; 

e. okresu zwolnienia lekarskiego; 

f. okresu opieki nad zdrowym dzieckiem; 

g. innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy; 

2. świadczeń wypłacanych przez ZUS; 

3. nagród jubileuszowych; 

4. dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 



5. odpraw emerytalno-rentowych; 

6. nagród Rektora; 

 

 

   § 4 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają prawo do 50 % kosztów 

uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich pod warunkiem złożenia przez 

pracownika w Dziale Kadr oświadczenia o deklarowanej procentowej części wynagrodzenia 

zasadniczego do której będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodu (załącznik nr 1) 

w terminie do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 50 % koszty 

uzyskania przychodu mają być zastosowane. 

2. Wynagrodzenie za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, z tytułu korzystania  

z praw autorskich nie może przekraczać 50 %  ich wynagrodzenia.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany procentowej części 

wynagrodzenia zasadniczego pracownika, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub zaprzestania 

wykonywania działalności o charakterze twórczym, pracownik zobowiązany jest złożyć 

niezwłocznie oświadczenie  korygujące.  

4. Zobowiązuje się każdego pracownika, o którym mowa w ustępie 1, do prowadzenia 

ewidencji prac objętych prawami autorskimi w jednostce organizacyjnej KPSW 

zatrudniającej pracownika.  

 

 

 § 5 

Postanowienia niniejszego zarządzenia stanowią podstawę do ustalenia wysokości kosztów 

uzyskania przychodu ze stosunku pracy, bez konieczności zmian zapisów w umowach  

o pracę.   

 

 

 § 6 

Traci moc zarządzenie Rektora KPSW nr 10/2018 z dnia 12 marca 2018 r. 

 

 

 § 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r   

 

 

 

 


