
 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

 

Nr 7/2018 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

 

z dnia 5 marca 2018 r. 

 

w sprawie wprowadzenia oświadczeń stanowiących podstawę ustalenia wysokości 

honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów                  

w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich Uniwersytetu  

przy zastosowaniu 50 % normy kosztów uzyskania przychodu 

 
  

Na  podstawie  art.  66  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r. - Prawo                           

o  szkolnictwie wyższym  (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2183 ze zm.) oraz § 8 Uchwały                            

Nr XXIV – 13.2/18 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia                 

31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników Uczelni, 

 

zarządzam: 

§ 1 

1. Wprowadza się nowe wzory oświadczeń pracowników stanowiących podstawę ustalenia 

wysokości honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów 

w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej             

w Lublinie. 

2. Wzór oświadczenia pracownika dotyczącego udziału w wynagrodzeniu zasadniczym 

honorarium autorskim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wzór oświadczenia pracownika dotyczącego wykonania pracy o charakterze twórczym             

z tytułu godzin ponadwymiarowych w danym roku akademickim oraz recenzji stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Pracownik zainteresowany zastosowaniem do określonej części jego wynagrodzenia 

podwyższonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich zobowiązany jest 

złożyć w Biurze Płac odpowiednio oświadczenie dotyczące udziału w wynagrodzeniu 

zasadniczym honorarium autorskim (załącznik nr 1) lub/i oświadczenie dotyczące 

wykonania pracy o charakterze twórczym z tytułu godzin ponadwymiarowych w danym 

roku akademickim oraz recenzji (załącznik nr 2). 



2. Z zastrzeżeniem ust. 3, oświadczenie dotyczące udziału w wynagrodzeniu zasadniczym 

honorarium autorskim (załącznik nr 1) pracownik składa tylko raz w trakcie całego 

okresu zatrudnienia na Uniwersytecie. 

3. W przypadku zmiany w otrzymywanym wynagrodzeniu zasadniczym udziału 

procentowego honorarium za pracę twórczą w rozumieniu prawa autorskiego, pracownik 

obowiązany jest złożyć nowe oświadczenie dotyczące udziału w wynagrodzeniu 

zasadniczym honorarium autorskiego (załącznik nr 1) o planowanym udziale najpóźniej 

do 15-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana ta ma 

obowiązywać. 

4. Oświadczenie dotyczące wykonania pracy o charakterze twórczym z tytułu godzin 

ponadwymiarowych w danym roku akademickim oraz recenzji (załącznik nr 2) należy 

złożyć każdorazowo w przypadku wykonania pracy o charakterze twórczym z tytułu 

godzin ponadwymiarowych w danym roku akademickim oraz recenzji.  

 

§ 3 

1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc obowiązujące Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za wykonanie prac będących przedmiotem praw 

autorskich z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodu. 

2. Z dniem 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe oświadczenia złożone zgodnie                           

z Zarządzeniem Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania 

wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za 

wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich z zastosowaniem 50% kosztów 

uzyskania przychodu tracą ważność. 

3. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wzory aneksów, o których mowa w § 1 ust. 4 uchylonego 

Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie               

z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania 

wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za 

wykonanie prac będących przedmiotem praw autorskich z zastosowaniem 50% kosztów 

uzyskania przychodu przestają obowiązywać. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia       

2018 r. 

 

 

        R E K T O R  

 

 

 

       prof. dr hab. Stanisław Michałowski 

 

 


