
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie ustalania wynagrodzenia 
pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw autorskich 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo                                     
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 t.j.) oraz § 5 Uchwały Nr 202/V/XI/2013 
Senatu PWSZ w Koninie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalania struktury 
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich oraz realizacji prawa autorskiego 
dotyczącego utworów pracowniczych, zarządzam, co następuje:  

 
                                                               § 1 

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (twórcy) za wykonywanie 
działalności naukowo - dydaktycznej oraz prac badawczo - rozwojowych w ramach stosunku 
pracy mają prawo do stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu.  
 

    § 2 
1. Podstawą do potrącenia pracownikowi zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy                      

z uwzględnieniem 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, jest wniosek pracownika 
zawierający wykaz prac o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz badawczo-
rozwojowym. W celu weryfikacji załączonego wykazu władze Uczelni mogą zażądać 
złożenia wykazanego dorobku na nośniku elektronicznym. Wniosek rozliczany jest 
w okresach półrocznych w roku podatkowym: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 
31 grudnia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do komórki właściwej do spraw kadrowych 
w następujących terminach: 

1)  do 1 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, którego dotyczy wniosek,  
2) do 1 czerwca w roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. 

Wzór wniosku stanowi załącznik do zarządzenia.  
3. Wniosek zatwierdza z upoważnienia Rektora Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy 

Międzynarodowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosków. 
 

§ 3 
Zobowiązuje się pracowników korzystających z praw autorskich do archiwizacji utworów 
powstałych w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych w zakresie działalności 
naukowo-dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, dla potrzeb kontroli 
podatkowej. 
 
 



§ 4 
1. Wnioski o zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów złożone i podlegające 
rozliczeniu na rok podatkowy 2018 należy traktować jako złożone i podlegające rozliczeniu  
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2018 r. 
2. Wnioski o zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów za okres od 1 sierpnia 
do 31 grudnia należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. 
 

§ 5 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy 
Międzynarodowej. 
 

§ 6 
Traci moc zarządzenie Nr 144/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Koninie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie 
ustalania wynagrodzenia pracowników za wykonywanie prac będących przedmiotem praw 
autorskich. 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
                                                                                                       REKTOR 
                  /-/prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 

 
 

 
 
 
 
 
RADCA PRAWNY 
/-/ K. Klapsa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2018  Rektora PWSZ w Koninie 

Konin, dnia ……………………………. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 

………………………………………….……. 

              (imię i nazwisko) 

……………………………………………….. 

                (stanowisko) 

……………………………………………….. 

(nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

Wniosek o zastosowanie 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów 

Niniejszym oświadczam, że w roku podatkowym …………….. w okresie od …………………..do…………………….. w ramach 
wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, wykonam prace stanowiące przejaw działalności naukowo-
dydaktycznej oraz prac badawczo-rozwojowych w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 880)  w związku z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 
1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z póź.zm.)  
i załączam wykaz prac wykonywanych w roku………………….. 

Wykaz powinien zawierać w szczególności informacje, o których mowa w załączniku. 

Akceptując uprawnienie pracodawcy na jego żądanie przedłożę wskazane w załączonym wykazie prace do wglądu.  

  
W związku z powyższym wnoszę o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem 50% kosztów 
uzyskania przychodu od: …………. % wynagrodzenia zasadniczego oraz za godziny ponadwymiarowe. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.   

 
……………………………………… 
           (podpis pracownika)             

 

                  

Zatwierdzam wniosek bez korekt/z korektami*. Planowane prace objęte ochroną prawa autorskiego zgodnie z w/w ustawami,  

Pani/Pana ………….……………………………………………………  w roku ………... w okresie od ……………………………… 

będą stanowiły:   …………. % wynagrodzenia zasadniczego oraz  za godziny ponadwymiarowe.   

  

 ........................                       ..................................................................... 

     (data)                                                                                   (podpis Rektora/Prorektora)  

 



Załącznik 
do wniosku o zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów 
 

Wykaz prac o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz badawczo-rozwojowym 
wykonywanych w okresie rozliczeniowym 

 
• autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych i podręczników (autor/autorzy, 

tytuł monografii/podręcznika, wydawnictwo, miejsce i rok wydania); 
• redagowanie lub współredagowanie monografii naukowych (redaktor/redaktorzy, tytuł 

monografii, wydawnictwo, miejsce i rok wydania); 
• opublikowane artykuły w czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach 

naukowych (autor/autorzy, tytuł artykułu/rozdziału, nazwa czasopisma/monografii, 
tom/numer, rok wydania); 

• wygłoszone referaty na konferencjach naukowych (autor/autorzy, tytuł referatu, 
nazwa konferencji, organizator konferencji, miejsce i data konferencji); 

• wykonane ekspertyzy naukowe oraz inne opracowania na zamówienie (autor/autorzy, 
tytuł ekspertyzy/opracowania, podmiot zamawiający, data wykonania/upublicznienia); 

• kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami naukowymi, badawczymi            
i wdrożeniowymi oraz udział w takich projektach (tytuł projektu, okres trwania 
projektu itp.); 

• uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych 
i krajowych (nazwa programu, podmiot finansujący, tytuł projektu, okres trwania 
projektu, charakter uczestnictwa w projekcie); 

• udział w radach naukowych/programowych i komitetach organizacyjnych 
międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych; 

• kierowanie projektami realizowanymi we współpracy we współpracy z podmiotami 
publicznymi i prywatnymi (tytuł projektu, okres trwania projektu itp.); 

• udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism (tytuł czasopisma, 
funkcja pełniona w komitecie/radzie); 

• udział w zespołach eksperckich i konkursowych (nazwa zespołu, cel funkcjonowania 
zespołu, okres udziału w zespole, funkcja pełniona w zespole); 

• recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych (rodzaj projektu [badawczy, 
wdrożeniowy, edukacyjny itp.], podmiot zlecający opracowanie recenzji, itp.); 

• recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych (nazwa 
czasopisma itp.). 

 
 


