
 
 
 
 

Uchwała nr 116/2017/2018 
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 
 

w sprawie kosztów uzyskania przychodu  
pracownika wykonującego prace twórcze 

 
 
Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu UAM,  w związku z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 
880 z późn. zm.) oraz w związku z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032  
z późn. zm.) 
  

 
Senat UAM uchwala, co następuje: 

   
§ 1 

Pracownicy uczelni, którzy w ramach stosunku pracy wykonują utwory (dzieła) 
chronione prawem autorskim, mają prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu.    

 
§ 2 

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw pracy twórczej  
o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od 
wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 

2.  Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. 
 

§ 3 
1. Udział honorarium, za wykonywanie prac twórczych i tworzenie utworów  

w ramach stosunku pracy będących przedmiotem prawa autorskiego,  
w wynagrodzeniu pracownika stanowi nie więcej niż 75%. 

2. Wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1, jest: 
1) wynagrodzenie zasadnicze; 
2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe; 
3) wynagrodzenie za urlop naukowy. 

3. Wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1, może być także dodatek specjalny 
przyznany za prace twórcze.  

4. Wynagrodzenie za recenzje w przewodach doktorskich, postępowaniach 
habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu profesora jest objęte  
w całości 50% kosztem uzyskania przychodu. 

5. Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi wynagrodzenie za: 
1) urlop wypoczynkowy; 
2) urlop dla poratowania zdrowia; 
3) urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski; 
4) opiekę nad zdrowym dzieckiem; 
5) okres choroby; 



6) przyznane nagrody. 
 

§ 4 
1. Pracownicy składają oświadczenie określające planowany procentowy udział 

prac o charakterze twórczym, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok 
podatkowy.  

2. Wykonywanie prac o charakterze twórczym potwierdza dziekan lub kierownik 
jednostki organizacyjnej nie będącej wydziałem zatrudniającej pracownika.  

3. W przypadku zmiany udziału procentowego prac o charakterze twórczym, 
pracownik składa korektę oświadczenia. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w  ust. 1  stanowi podstawę do zastosowania 
50% kosztów uzyskania przychodu. 

 
§ 5 

Pracownicy, o których mowa w § 4, zobowiązani są przez okres 5 lat od zakończenia 
roku podatkowego do archiwizacji utworów powstałych w wyniku pracy twórczej 
uprawniającej do 50% kosztów uzyskania przychodu, w celu ich udokumentowania 
przed organami podatkowymi. 

 
§ 6 

Traci moc uchwała Senatu nr 188/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie 
ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli 
akademickich w celu naliczenia zgodnego z prawem autorskim podatku 
dochodowego od osób fizycznych. 

  
§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że jej postanowienia dotyczą 
wynagrodzeń należnych pracownikom od 1 stycznia 2018 r. 
 
 
 
 

R e k t o r 
 
 
 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki 


