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UCHWAŁA  NR  R.0000.82.2018 

 

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 

WE WROCŁAWIU 
z dnia 20 grudnia 2018 r 

 

 

w sprawie 

 

 
zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

 

W związku z art. 116 ust. 7 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz  

w zw. z art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2073) postanawia się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Pracownicy będący nauczycielami akademickimi, w tym adiunkci biblioteczni, kustosze 

dyplomowani i starsi kustosze dyplomowani, którzy obowiązani są w ramach stosunku pracy 

prowadzić działalność badawczo-rozwojową, naukową, naukowo-dydaktyczną, badawczo-

dydaktyczną oraz dydaktyczną mają prawo do stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu  

z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami.  

2. Ustala się, że wynagrodzenie z tytułów, o których mowa w ust. 1 wynosi dla: 

a) pracowników zatrudnionych w katedrach do 75%: wynagrodzenia zasadniczego (w tym w trakcie 

urlopu naukowego) i godzin ponadwymiarowych, 

b) dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece Głównej do 50 % wynagrodzenia zasadniczego, 

c) dla pracowników zatrudnionych w Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu do 50 %: wynagrodzenia zasadniczego i godzin ponadwymiarowych. 

 

 

§ 2 

 

 

Nie stosuje się 50 % kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń wypłacanych za okres nieobecności 

w pracy, w szczególności: 

1) w okresie urlopu wypoczynkowego. Dla prawidłowego rozliczania przyjmuje się okres urlopu 

w miesiącach lipiec-sierpień zgodnie z ilością dni przysługującego pracownikowi urlopu, 

2) urlopu dla poratowania zdrowia, 

3) urlopu okolicznościowego, 
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4) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, 

urlopu ojcowskiego, 

5) zwolnienia lekarskiego, 

6) z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, 

7) zwolnienia od pracy udzielonego z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem. 

 

 

§ 3 

 

1. Warunkiem stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu działalności określonej w art. 22 

ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.  z 2018 r. 

poz. 2073) będzie złożenie przez pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 1, oświadczenia 

określającego procentowy udział wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe stanowiące przychód z tytułu przedmiotowej działalności. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się co najmniej raz w roku w Dziale Spraw 

Personalnych na dany rok kalendarzowy, najpóźniej do 1 grudnia przed rokiem kalendarzowym, 

w którym to wynagrodzenie będzie wypłacane, z zastrzeżeniem zdania następnego. 

Oświadczenie składane po wejściu w życie niniejszej uchwały powinno zostać złożone w Dziale 

Spraw Personalnych do 10 stycznia 2019 r. i będzie ono stanowić podstawę do zastosowania 50 % 

kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia począwszy od stycznia 2019 r. Po 

złożeniu w terminie oświadczenia, o którym mowa powyżej, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu dokona wyrównania wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2019 r.  

3. Pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 1, którzy nie złożą w terminie oświadczenia, zostanie 

naliczona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych bez uwzględnienia 50% kosztów 

uzyskania przychodu. 

4. W przypadku  zmiany w określonym przez pracownika udziale procentowym praw autorskich 

w części wynagrodzenia zasadniczego pracownik zobowiązany jest w terminie do 15-go dnia 

miesiąca złożyć w Dziale Spraw Personalnych nowe oświadczenie. 

5. W przypadku złożenia oświadczenia w innych terminach niż wskazane w ust. 2, nie później niż do 

15-o danego miesiąca, podwyższone koszty uzyskania przychodu będą stosowane od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono oświadczenie. 

 

 

§ 4 

 

1. Utwory powstałe w ramach stosunku pracy w związku z działalnością twórczą obowiązkowo 

podlegają ewidencji i archiwizacji przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, 

w którym upłynął termin płatności podatku dla celów dowodowych, w tym do ewentualnego 

przedstawienia organom podatkowym. 

2. Dla celów dowodowych obowiązek ewidencjonowania i archiwizowania utworów spoczywa na 

pracowniku.  
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§ 5 

 

Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu określone niniejszą uchwałą mają zastosowanie do wynagrodzenia 

przysługującego pracownikom, o których mowa w § 1 ust. 1, od 1 stycznia 2019 r. z zastrzeżeniem § 3 

ust. 3 i 5. 

 

 

 

 Rektor 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


