
 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE  

Nr 64/2018 
 

 

Rektora 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 
 

 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 
 

 

w sprawie ustalania przychodów ze stosunku pracy do których zastosowanie mają 

koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), 

zarządzam: 

 

§ 1 

Pracownicy Uniwersytetu zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy mogą korzystać                   

z 50 % normy kosztów uzyskania przychodu przewidzianej w przepisach ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych z tytułu rozporządzenia na rzecz Uniwersytetu autorskimi 

prawami majątkowymi do utworów wytworzonych w ramach stosunku pracy                                

z Uniwersytetem. 

 

§ 2 
Normy kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w §1 stosowane są do przychodów 

uzyskiwanych przez nauczycieli akademickich z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy  

z UMCS, obejmującego: 

1) wynagrodzenie zasadnicze, 

2) zwiększenie wynagrodzenia, 

3) dodatek za staż pracy, 

4) dodatek funkcyjny, 

5) dodatek zadaniowy, 

6) dodatek specjalny, 

7) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 

8) wynagrodzenie z tytułu korzystania z płatnego urlopu naukowego, urlopu 

doktorskiego, 

urlopu szkoleniowego,  

9) wynagrodzenie za pełnienie funkcji recenzenta lub promotora oraz członka komisji 

habilitacyjnej, 



 

10)  premię rekrutacyjną, 

11)  opiekę nad praktykami, 

12) inne dodatki określone w regulaminie wynagradzania. 

 

§ 3 

1. Pracownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania 

przychodu w przypadku: 

1) ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 

2) nagród: jubileuszowych, inauguracyjnych, nagrody Ministra, nagrody Rektora,  

nagrody za konkurs sztuki, nagrody Marii Curie-Skłodowskiej,  

3) odprawy emerytalno-rentowej, 

4) odprawy pieniężnej, 

5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

2. Prawo do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu nie przysługuje także                    

w przypadku nieświadczenia pracy z powodu: 

1) urlopu dla poratowania zdrowia, 

2) urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, 

3) w każdym innym przypadku nieświadczenia pracy z powodu choroby, opieki nad 

chorym dzieckiem lub członkiem rodziny, opieki nad zdrowym dzieckiem, opieki 

nad dzieckiem art.188 KP, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, 

urlopu ojcowskiego). 

 

§ 4 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 7/2018 Rektora 

UMCS 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. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

                 R E K T O R 
 

 

 
 

 

 
 

 

            prof. dr hab. Stanisław Michałowski 


