
 
 
 

Zarządzenie Nr R-41/2008 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 11 sierpnia 2008 r.  
 

 
w sprawie określenia zasad prowadzenia ewidencji działalności uprawniającej 

do korzystania z 50% normy kosztów uzyskania przychodu 
 

 
Działając w oparciu o postanowienia § 7 Uchwały Nr 23/2008/IV Senatu 

Politechniki Lubelskiej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości 
kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli 
akademickich wynikających w ramach stosunku pracy czynności stanowiących 
przedmiot prawa autorskiego  z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

1. W związku z podziałem wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 
akademickich  na część podlegającą ochronie z tytułu prawa autorskiego i na 
część niepodlegającą takiej ochronie, fakt wykonywania zadań, których 
wyniki chronione są prawem autorskim, określany jest indywidualnie dla 
każdego nauczyciela akademickiego w oparciu o protokoły odbioru prac 
naukowo-badawczych i sprawozdania z realizacji zadań dydaktycznych.  

 

2. Na początku każdego roku akademickiego kierownik: jednostki 
organizacyjnej wydziału, jednostki międzywydziałowej, jednostki 
ogólnouczelnianej, w oparciu o dokumentację, o której mowa w ust. 1, określa 
procentowy udział poszczególnych składników wynagrodzenia zasadniczego 
podległych nauczycieli akademickich. 

 

3. W każdej jednostce organizacyjnej prowadzony jest wykaz nauczycieli 
akademickich potwierdzający fakt wykonywania zadań, których wyniki 
chronione są prawem autorskim oraz określający indywidualnie dla każdego 
nauczyciela akademickiego procentowy udział poszczególnych składników 
wynagrodzenia zasadniczego. Tak sporządzony wykaz zatwierdza dziekan 
wydziału, a w przypadku jednostki międzywydziałowej, jednostki 
ogólnouczelnianej właściwy prorektor.  Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego zarządzenia.  

 

4. Kierownik: jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki międzywydziałowej, 
jednostki ogólnouczelnianej zobowiązany jest w terminie do dnia 10 stycznia 



każdego roku kalendarzowego składać w Dziale Rachuby Płac wykaz,  
o którym mowa w ust. 3. 

 

5. W przypadku zmian w wykonaniu zadań podlegających przepisom ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kierownik: jednostki 
organizacyjnej wydziału, jednostki międzywydziałowej, jednostki 
ogólnouczelnianej powinien dokonać korekty w złożonym wykazie. Każda 
zmiana wymaga akceptacji dziekana wydziału lub w przypadku jednostek 
międzywydziałowych, jednostek ogólnouczelnianych właściwego prorektora.  

 
§ 2. 

 
1. Przy nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem akademickim kierownik: 

jednostki organizacyjnej wydziału, jednostki międzywydziałowej, jednostki 
ogólnouczelnianej określa procentowy udział poszczególnych składników 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego. Informacja 
powyższa po uzyskaniu akceptacji dziekana wydziału lub w przypadku 
jednostek międzywydziałowych, jednostek ogólnouczelnianych właściwego 
prorektora składana jest w Dziale Spraw Osobowych. Wzór informacji 
stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Warunkiem objęcia wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego 
50% normą kosztów uzyskania przychodu jest dokonanie odpowiednich 
zmian w akcie mianowania lub w umowie o pracę. 

 

3. Wszelkie zmiany w stosunku pracy wpływające na stopień korzystania przez 
nauczyciela akademickiego z praw autorskich wymagają zmiany w akcie 
mianowania lub w umowie o pracę. Zmiany te dokonywane są na zasadach 
określonych w ust. 1. 

 

4. Nauczyciel akademicki w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku składa  
w Dziale Rachuby Płac oświadczenie o wykonaniu prac, których wyniki 
chronione są prawem autorskim. Odpowiedzialność za treść oświadczenia 
ponosi pracownik. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

 

§ 3. 
 
 

Traci moc Zarządzenie Nr R-15/96 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia w wynagrodzeniu 
zasadniczym nauczycieli akademickich wynikającym ze stosunku pracy 
honorarium za wykonywanie zadań podlegających przepisom ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

 



 
§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 
 
 
R e k t o r  

 
Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr R-41/2008 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 11 sierpnia 2008 r.  

 

 
.......................................................................... 
        Jednostka organizacyjna Uczelni  

 

Wykaz 
Pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych wykonujących zadania, 
których wyniki podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i  prawach 
pokrewnych 
 

Wynagrodzenie zasadnicze w % 

Lp. Imię i nazwisko Honorarium 
za badania 
naukowe 

Honorarium 
za pracę 

dydaktyczną 
Pozostałe 

Podpis 
pracownika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
            

                 ................................................................................ 
        kierownik: jednostki organizacyjnej wydziału,  

            jednostki międzywydziałowej, jednostki ogólnouczelnianej*)      
 
 
Zatwierdził:  .......................................................................... 
                                         dziekan wydziału/prorektor*)      

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

 
*) niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr R-41/2008 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 11 sierpnia 2008 r.  

 
 
 

Dotyczy pracowników naukowo-dydaktycznych 
 

W oparciu o Zarządzenie Nr R-…/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej  
w Lublinie z dnia …………. 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia 
ewidencji działalności uprawniającej do korzystania z 50% normy kosztów 
uzyskania przychodu informuję, że wynagrodzenie zasadnicze Pani/Pana*)      
.........................................................................................  od dnia ................................................... składa się: 
 

a) z wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań 
naukowych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktycznego  
w wymiarze 25% wynagrodzenia zasadniczego; 

b) z wynagrodzenia z tytułu chronionej prawem autorskim pracy dydaktycznej 
w wymiarze ......................... % wynagrodzenia zasadniczego; 

c) pozostałej części wynagrodzenia za prace niebędące przedmiotem prawa 
autorskiego. 

 

W związku z powyższym proszę o dokonanie zmian w akcie mianowania / 
umowie o pracę *).      
 
 

 
              ............................................................................... 
             data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 
 
 

 
                   ........................................................... 
                    data i podpis dziekana/prorektora*)       
 
 
 
Decyzja rektora ..............................................................             ........................................................... 

           data i podpis rektora 

 

 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr R-41/2008 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 11 sierpnia 2008 r.  

 

 

Dotyczy pracowników dydaktycznych 

 
W oparciu o Zarządzenie Nr R-…/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej  

w Lublinie z dnia …………. 2008 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia 
ewidencji działalności uprawniającej do korzystania z 50% normy kosztów 
uzyskania przychodu informuję, że wynagrodzenie zasadnicze Pani/Pana*)      
.........................................................................................  od dnia ................................................... składa się: 
 

a) z wynagrodzenia z tytułu chronionej prawem autorskim pracy dydaktycznej 
w wymiarze ......................... % wynagrodzenia zasadniczego; 

b) pozostałej części wynagrodzenia za prace niebędące przedmiotem prawa 
autorskiego. 

 

W związku z powyższym proszę o dokonanie zmian w akcie mianowania / 
umowie o pracę. *)      
 
 
 
 
               .............................................................................. 
               data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej 
 
 

 
                   ........................................................... 
                      data i podpis dziekana/prorektora*)      
 
 
 
Decyzja rektora ..............................................................             ........................................................... 

             data i podpis rektora 

 

 

 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 4 
do Zarządzenia Nr R-41/2008 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 11 sierpnia 2008 r.  

 
 

............................................................................... 
             Imię i nazwisko 
 

............................................................................... 
                 Stanowisko 
 

................................................................................. 
Jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika 
 

 

Oświadczenie 
pracownika naukowo-dydaktycznego/dydaktycznego*) zatrudnionego  
w Politechnice Lubelskiej na podstawie mianowania/umowy o pracę*)       

 
 

Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że w roku .................... byłam(em) 
zatrudniona(y) w Politechnice Lubelskiej jako pracownik naukowo-
dydaktyczny/pracownik dydaktyczny*) i w ramach stosunku pracy: 
 
1. prowadziłam(em) badania naukowe niezbędne do prowadzenia procesu 

dydaktycznego, których wyniki zostały ogłoszone (w formie pisemnej lub 
ustnej) 

         tak   - nie*)      
 

2. prowadziłam(em) zajęcia dydaktyczne będące przedmiotem prawa 
autorskiego 

         tak   - nie*)      
 

3. opracowałam(em) programy zajęć dydaktycznych 
         tak   - nie*)      
 

Jednocześnie proszę o rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu od 
całości/części*) (określić procentowy udział ......................) czynności wynikających 
z  pkt  2  i  3 wyżej wymienionego oświadczenia. 
 
 
            ................................................................... 

                 podpis pracownika 
Lublin, dnia  .................................... 
 

 
 
*)  niepotrzebne skreślić 


