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UCHWAŁA  NR  R.0000.63.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie 

 

wynagradzania z tytułu przeniesienia na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu autorskich praw 

majątkowych do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy 

 

 

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oświadcza, iż zakres obowiązków służbowych 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu obejmuje obowiązki, w ramach 

których może powstać utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).  W związku z powyższym, w celu odzwierciedlenia 

tego stanu w funkcjonującym systemie wynagrodzenia oraz w celu umożliwienia nauczycielom 

akademickim korzystania z prawa do obliczania kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 

22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 

80 poz. 350 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), stworzonych przez nauczycieli 

akademickich w granicach wynikających z celu zawartego stosunku pracy. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku asystenta mogą wykonywać m.in. następujące 

obowiązki służbowe, w ramach których może powstać utwór, do którego prawo nabędzie, zgodnie z 

ust. 1, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 

A. obowiązki dydaktyczne: 

a) inicjować i opracowywać podręczniki, skrypty oraz inne pomoce dydaktyczne; 

B. obowiązki naukowe: 

a) inicjować i prowadzić badania naukowe, prace rozwojowe oraz rozwijać twórczość naukową, 

której rezultatem są dzieła naukowe; 

b) opracowywać recenzje. 

3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego 

lub adiunkta mogą wykonywać m.in. następujące obowiązki służbowe, w ramach których może 

powstać utwór, do którego prawo nabędzie, zgodnie z ust. 1, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu: 

A. obowiązki dydaktyczne: 

a) opracowywać podręczniki, skrypty oraz inne pomoce dydaktyczne; 

B. obowiązki naukowe: 

a) inicjować i prowadzić badania naukowe, prace rozwojowe oraz rozwijać twórczość naukową, 
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której rezultatem są dzieła naukowe; 

C. obowiązki związane z kształceniem kadr: 

a) opracowywać recenzje. 

 

§ 2 

 

1. W związku z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, 

75% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego stanowi wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, o ile 

utwory stworzone przez nauczyciela akademickiego w danym miesiącu stanowić będą utwory w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 

24 poz. 83 z późn. zm.), a kwota wynagrodzenia nauczyciela akademickiego należna z tytułu 

przeniesienia majątkowych praw autorskich na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w danym 

miesiącu odpowiada przyjętemu stosunkowi procentowemu. 

2. W przypadku, gdy w danym miesiącu kwota wynagrodzenia nauczyciela akademickiego z tytułu 

przeniesienia majątkowych praw autorskich na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w danym 

miesiącu będzie wyższa lub niższa niż 75% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego 

nauczyciela akademickiego strony umowy o pracę/aktu mianowania zawrą w formie pisemnej 

stosowne porozumienie, które stanowić będzie podstawę rozliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 

§ 3 

 

1. Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mogą korzystać z prawa do 

obliczania kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). 

2. W celu korzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nauczyciel akademicki składa w 

Katedrze, w której jest zatrudniony oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. W terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez nauczyciela akademickiego oświadczenia, o 

którym mowa w ust. 2 powyżej, z nauczycielem akademickim podpisuje się aneks zmieniający treść 

umowy o pracę/aktu mianowania w części dotyczącej struktury miesięcznego wynagrodzenia i 

deklaracji korzystania z prawa do obliczania kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 

22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 

1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). 

4. Do chwili złożenia przez nauczyciela akademickiego oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

całość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego będzie ustalana bez 

uwzględnienia kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). 

 

§ 4 

 

1. Nauczyciel akademicki, który złoży oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2, w terminie do 

dziesiątego dnia każdego miesiąca będzie obowiązany do przedstawienia do akceptacji odpowiednio: 

a) Kierownika Katedry, w której jest zatrudniony – dotyczy nauczycieli akademickich; 

b) Dziekana Wydziału, w którym jest zatrudniony – dotyczy Kierowników Katedr; 
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ewidencji utworów, które nauczyciel akademicki stworzył w danym miesiącu, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. W terminie do piętnastego każdego miesiąca nauczyciel akademicki będzie obowiązany dostarczyć 

zaakceptowaną, zgodnie z ust. 1 powyżej, ewidencję utworów do Działu Spraw Personalnych. 

3. W przypadku niedostarczenia przez nauczyciela akademickiego ewidencji utworów, w terminie o 

którym mowa w ust. 2 powyżej, całość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 

akademickiego będzie ustalana bez uwzględnienia kosztów o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 

z późn. zm.). 

 

§ 5 

 

1. Tracą moc: 

a) Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego z dnia 29 października 1996 r. w 

sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich 

w celu prawidłowego naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych; 

b) Uchwała nr 29/2004 Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego z dnia 15 czerwca 2004 

r. w sprawie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy pracowników naukowych 

Akademii. 

2. Rektor w Zarządzeniu określi szczegółowe warunki rozliczeń wynikające z niniejszej Uchwały. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr R.0000.63.2018 z 28 czerwca 2018 r. 

 

 

Wrocław, dn. ……………… 

 

 

Oświadczenie o korzystaniu z prawa do obliczania kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa 

w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

dane pracownika 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

stanowisko, miejsce wykonywania pracy pracownika 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. dobrowolnie deklaruję chęć korzystania z prawa do obliczania kosztów uzyskania przychodów, o 

którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) z tytułu przeniesienia na Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych w ramach 

stosunku pracy; 

2. przyjmuję do wiadomości, że za utwór rozumie się każdy przejaw działalności twórczej o 

indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia 

i sposobu wyrażenia; 

3. przyjmuję do wiadomości, że w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca będę obowiązany do 

przedstawienia do akceptacji odpowiednio: 

a) Kierownika Katedry, w której jestem zatrudniony – dotyczy nauczycieli akademickich; 

b) Dziekana Wydziału, w którym jestem zatrudniony – dotyczy Kierowników Katedr; 

ewidencji utworów, które stworzyłem w danym miesiącu; 

4. przyjmuję do wiadomości, że w terminie do piętnastego dnia każdego miesiąca będę obowiązany 

dostarczyć zaakceptowaną, zgodnie z ust. 3 powyżej, ewidencję utworów do Działu Spraw 

Personalnych; 

5. mam świadomość, że organy podatkowe mogą kontrolować prawidłowość obliczenia podatku z tytułu 

wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz że w przypadku kontroli moich 

indywidualnych rozliczeń podatkowych, obowiązek złożenia stosownych wyjaśnień oraz dowodzenia, 

iż przekazywane przeze mnie dzieła stanowiły utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), będzie ciążył na 

mnie w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.); 

6. mam świadomość, że w przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe moich indywidualnych 

rozliczeń podatkowych, obowiązek uregulowania zaległości w podatku dochodowym od osób 

fizycznych wraz z odsetkami w związku z zaległością podatkową powstałą w wyniku korzystania z 
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prawa do obliczania kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. 

zm.) ciąży na mnie i nie wniosę w tym zakresie roszczeń do Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu; 

7. mam świadomość, że w przypadku niedostarczenia ewidencji utworów, w terminie całość mojego 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego będzie obciążana bez uwzględnienia kosztów o których 

mowa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). 

 

 

 

 

………………………………………………………………………… 

podpis pracownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


