Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu
zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym
(746/II/11)1
Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 1 pkt 4
Statutu KUL, określa, co następuje:
§1
1. Przedmiotem prawa autorskiego w zakresie działalności nauczycieli akademickich w ramach stosunku
pracy jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2. Przedmiotem prawa autorskiego w ramach stosunku pracy nauczycieli akademickich mogą być
w szczególności:
1) w zakresie działalności naukowej, wszelkie formy aktywności naukowej, takie jak np.: formy
indywidualnej prezentacji odkryć oraz metod i wyników badań naukowych, rozprawy naukowe
i popularnonaukowe, podręczniki, skrypty, projekty, sprawozdania z prac naukowo-badawczych,
raporty naukowe oraz sprawozdania naukowe i dydaktyczne, opinie, ekspertyzy i recenzje
naukowe, oceny dorobku naukowego, itp.;
2) zajęcia dydaktyczne, w szczególności w postaci: wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń
zrealizowanych według indywidualnie opracowanego przez nauczyciela programu i metod;
3) odczyty, referaty oraz opracowania programów nauczania i programów zajęć dydaktycznych, itp.
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§2
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowodydaktycznym składa się z:
1) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych i zajęć
dydaktycznych w postaci wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń zrealizowanych
według indywidualnie opracowanego przez nauczyciela akademickiego programu i metod –
stanowiącego 95% wynagrodzenia zasadniczego;
2) pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nieobjętą ochroną
wynikającą z prawa autorskiego – stanowiącego 5% wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku naukowym
składa się z:
1) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych –
stanowiącego 95 % wynagrodzenia zasadniczego;
2) pozostałej części wynagrodzenia za pracę organizacyjną nieobjętą ochroną wynikającą z prawa
autorskiego – stanowiącego 5% wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dydaktycznym
składa się z:
1) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim zajęć dydaktycznych w szczególności
w postaci: wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń zrealizowanych według
indywidualnie opracowanego przez nauczyciela akademickiego programu i metod – stanowiącego
80% wynagrodzenia zasadniczego;
2) pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nieobjętą ochroną
wynikającą z prawa autorskiego – stanowiącego 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku dyplomowanego
bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej składa się z:
1) wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych –
stanowiącego 95% wynagrodzenia zasadniczego;
Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
nowelizacji uchwały Senatu KUL z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy
ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym (779/II/8) i
uchwałą Senatu z dnia 13 grudnia 2018 r. (797/II/2).
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2) pozostałej części wynagrodzenia za pracę organizacyjną nieobjętą ochroną wynikającą z prawa
autorskiego – stanowiącego 5% wynagrodzenia zasadniczego.
§3
Podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu honorarium za prace autorskie i twórcze w wysokości
50% są również stosowane do:
1) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe;
2) wynagrodzenia za płatny urlop dla celów naukowych, jeśli w czasie jego trwania powstaje utwór
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
3) wynagrodzenia za płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub
habilitacyjnej.
§4
1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji prac twórczych wykonanych
w danym roku podatkowym. Ewidencja jest prowadzona przy pomocy platformy e-KUL.
2. Nauczyciel akademicki przekazuje kierownikowi jednostki wyciąg z ewidencji prac twórczych
wykonanych w danym roku podatkowym do dnia 10 stycznia roku następującego po roku
podatkowym.
3. Zasady przyjmowania utworów przez Uniwersytet oraz dysponowania autorskimi prawami
majątkowymi określa Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
4. Nauczyciel akademicki podejmując zatrudnienie składa oświadczenie o przyjęciu zasad wypłaty
wynagrodzenia na zasadach określonych w § 2 lub składa oświadczenie o indywidualnym określeniu
części wynagrodzenia za pracę objęte prawami autorskimi w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 obowiązuje do chwili jego wycofania lub zmiany.
W przypadku wycofania oświadczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych są
naliczane na zasadach ogólnych.
§5
1. Podwyższanych kosztów uzyskania przychodu z tytułu honorarium za prace autorskie i twórcze
w wysokości 50% nie stosuje się w czasie przebywania nauczyciela akademickiego na urlopie
wypoczynkowym.
2. Nie stosuje się 50% stawki kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń lub zasiłków za okres:
1) urlopu dla poratowania zdrowia;
2) urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego;
3) usprawiedliwionej nieobecności w pracy z tytułu choroby pracownika;
4) opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny;
5) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy przewidzianej przepisami prawa pracy, za którą
pracownik otrzymuje wynagrodzenie;
6) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§6
Oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 4 przechowuje się w Sekcji Rachuby Płac przez okres 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego od osób
fizycznych.
§7
Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 przechowuje się w jednostkach organizacyjnych
zatrudniających nauczycieli akademickich przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w
którym upłynął termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.
§8
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Tracą moc:
1) Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia elementów
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego (602/II/4);
2) Uchwała Senatu Akademickiego KUL z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie uzupełnienia Uchwały
Senatu Akademickiego KUL z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia elementów
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego (603/II/1).
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
§ 10
§ 2 ust. 4 traci moc w dniu 30 września 2020 r.
Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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Załącznik nr 1 do uchwały Senatu KUL z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy
ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym (746/II/11, ze zm.)

.........................................................................
(imię i nazwisko)

…....................................................................
(stanowisko)

…....................................................................

(jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika)

OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 4 ust. 4 uchwały Senatu KUL z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę
o charakterze twórczym (746/II/11, ze zm.) proszę o potrącenie zaliczek na poczet podatku dochodowego
od osób fizycznych z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu od tej części wynagrodzenia,
które otrzymuję z tytułu wykonywania zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych, w wymiarze
określonym w § 2 uchwały.
Oświadczam także, że z tytułu wykonywania przeze mnie ww. prac nie pobierałem(łam) wynagrodzenia
z innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia, umowy autorskiej, licencyjnej lub innych). Jednocześnie w
przypadku zmiany udziału procentowego praw autorskich w części wynagrodzenia zasadniczego,
zobowiązuję się złożyć w Sekcji Rachuby Płac nowe oświadczenie.
Oświadczam również, że po zakończeniu roku kalendarzowego, w sytuacji, gdy procent wykonanej przeze
mnie pracy wskazany w niniejszym oświadczeniu będzie mniejszy niż deklarowany – zobowiązuję się do
korekty złożonego oświadczenia i wskazania rzeczywistego udziału praw autorskich w wynagrodzeniu
zasadniczym w danym roku kalendarzowym, do dnia 10 stycznia kolejnego roku.

Lublin, dnia ........................................

..........................................................
(podpis pracownika)

4

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu KUL z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy
ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym (746/II/11, ze zm.)

.........................................................................
(imię i nazwisko)

…....................................................................
(stanowisko)

…....................................................................

(jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika)

OŚWIADCZENIE
Na podstawie § 4 ust. 4 uchwały Senatu KUL z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
postępowania przy ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym części wynagrodzenia za pracę
o charakterze twórczym (746/II/11, ze zm.) oświadczam, że w ramach wykonywania obowiązków
dydaktycznych oraz naukowo-badawczych .........% wykonywanej przeze mnie pracy objęte jest
prawami autorskimi w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).
W związku z powyższym proszę o potrącenie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych
z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu od tej części wynagrodzenia, które otrzymuję z tytułu
wykonywania zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych.
Oświadczam także, że z tytułu wykonywania przeze mnie ww. prac nie pobierałem(łam) wynagrodzenia
z innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia, umowy autorskiej, licencyjnej lub innych). Jednocześnie w
przypadku zmiany udziału procentowego praw autorskich w części wynagrodzenia zasadniczego,
zobowiązuję się złożyć w Sekcja Rachuby Płac nowe oświadczenie.
Oświadczam również, że po zakończeniu roku kalendarzowego, w sytuacji, gdy procent wykonanej przeze
mnie pracy wskazany w niniejszym oświadczeniu będzie mniejszy niż deklarowany – zobowiązuję się do
korekty złożonego oświadczenia i wskazania rzeczywistego udziału praw autorskich w wynagrodzeniu
zasadniczym w danym roku kalendarzowym, do dnia 10 stycznia kolejnego roku.

Lublin, dnia ........................................

..........................................................
(podpis pracownika)
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