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Komunikat nr 37 

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum  

z dnia 13 grudnia 2017 roku  

 

w sprawie: 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców  

                        z praw autorskich 

 

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175), do czasu uzyskania przez Uniwersytet Jagielloński  

– Collegium Medicum interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w UJ CM 

od dnia 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały następujące zasady składania oświadczeń 

o deklarowanej wysokości procentowej przychodów (wynagrodzenia zasadniczego), do których 

zastosowanie będą miały koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw 

autorskich. 

 

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na treść nowego art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.): 

„Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:  

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, 

literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów 

komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;   

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;   

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki 

tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, 

kostiumografii, scenografii;   

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, 

montażystów, kaskaderów;  

5) publicystycznej.” 
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Oświadczenia, o których mowa w niniejszym komunikacie, należy złożyć w Dziale Spraw 

Osobowych CM w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2017 roku. Złożenie 

oświadczenia w terminie późniejszym będzie skutkowało zastosowaniem podwyższonych kosztów 

uzyskania przychodu najwcześniej od miesiąca lutego 2018 r.   

 

 Informuję również, że w przypadku zmiany w określonym przez pracownika udziale 

procentowym praw autorskich w części wynagrodzenia zasadniczego, pracownik zobowiązany jest 

każdorazowo w terminie do 10. dnia następnego miesiąca złożyć w Dziale Spraw Osobowych CM 

nowe oświadczenie.  

 

 

 

 

 



 
 

 Przypominam także, że dla potrzeb kontroli podatkowej obowiązkiem każdego pracownika 

jest prowadzenie ewidencji prac objętych prawem autorskim. Ewidencja ta winna być 

przechowywana w jednostce organizacyjnej Uczelni zatrudniającej pracownika.  

 

Jednocześnie – z uwagi na możliwość wystąpienia różnic w deklarowanej i rzeczywistej 

wysokości określonego powyżej procentu udziału prac objętych przeniesieniem praw autorskich 

oraz prac innych – zobowiązuję pracowników do złożenia oświadczenia korygującego w przypadku 

wystąpienia różnicy w ww. wysokości. Na zakończenie roku kalendarzowego, w sytuacji, 

gdy procent wykonanej pracy wskazany w oświadczeniu o udziale prac objętych prawami 

autorskimi w ramach wykonanych obowiązków naukowo-dydaktycznych, badawczo-rozwojowych 

lub innych wskazanych w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych będzie mniejszy niż deklarowany – pracownik obowiązany jest do korekty 

złożonego oświadczenia do dnia 10 grudnia i wskazania rzeczywistego udziału praw autorskich 

w wynagrodzeniu zasadniczym w danym roku kalendarzowym,. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór oświadczenia dla nauczycieli akademickich; 

2. Wzór oświadczenia dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.  

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ds. Collegium Medicum 

 

 prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Art. 22  ust. 9 pkt 3:  

Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców 

z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% 

uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a i 9b, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez 

płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 

26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód; 

Art. 22 ust. 9a: 

W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć kwoty 

stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. 

 



 
 

Załącznik nr 1  

do komunikatu nr  37 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum  z dnia 13 grudnia 2017 r. 

..............................................................................................................  

                              (imię i nazwisko) 

..............................................................................................................  

                                 (stanowisko) 

.............................................................................................................  

 (jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika) 

 

OŚWIADCZENIE 
(dot. wynagrodzenia zasadniczego) 

 

Po zapoznaniu się z: 

 zarządzeniem nr 74 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 roku w sprawie opodatkowania wynagrodzeń 

pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych za działalność twórczą 

wykonywaną w ramach stosunku pracy oraz  

 art. 22 ust. 9 pkt 3, ust 9a, ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)  

oraz odpowiedzialności karno-skarbowej i finansowej z tytułu złożenia nieprawdziwego oświadczenia, 

oświadczam, że w roku 2018 .................................% wykonywanej przeze mnie działalności naukowo-

dydaktycznej lub badawczo-rozwojowej lub innej wskazanej w art. 22 ust. 9b objęty jest prawami 

autorskimi w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.).  

Oświadczam, że prowadzę szczegółową ewidencję prac objętych niniejszym oświadczeniem 

oraz oświadczam, że ww. ewidencja złożona została w zatrudniającej mnie jednostce organizacyjnej 

Uczelni.  

W związku z powyższym proszę o potrącenie zaliczek na poczet podatku dochodowego  

od osób fizycznych z uwzględnieniem 50% kosztów uzysku od części wynagrodzenia zasadniczego, 

wskazanej powyższym procentem.  

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 Dziale Spraw Osobowych CM  zaktualizowane oświadczenie.  

Oświadczam również, że na zakończenie 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 wraz z nową ewidencją, zaktualizowaną wg 

stanu faktycznego wykonania, do dnia 10 grudnia. 

 

 

Kraków, dnia .................................................                                             .........................................................................................  

(podpis pracownika) 

 

Potwierdzenie złożenia ewidencji prac w jednostce organizacyjnej Uczelni: 
 

 

 

Kraków, dnia .................................................                                             .........................................................................................  

   (podpis bezpośredniego przełożonego pracownika) 



 
 

Załącznik nr 2 

do komunikatu  nr 37 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum  z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 ...................................................................................  

                          (imię i nazwisko) 

  

...................................................................................  

                             (stanowisko) 

  

...................................................................................  

 (jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika)  

 

OŚWIADCZENIE 
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

(dot. wynagrodzenia zasadniczego) 

 

Świadomy treści przepisów: 

 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 

z późn. zm.);  

 art. 22 ust. 9 pkt 3, ust 9a, ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)  

oraz odpowiedzialności karno-skarbowej i finansowej z tytułu złożenia nieprawdziwego oświadczenia, 

oświadczam, że w roku 2018 będę wykonywał(a) następujące prace objęte prawami autorskimi  

z tytułu działalności wskazanej w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..,  

 

2. ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..,  

 

3. ……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..,  

 

co w mojej ocenie stanowi .................................%  czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.  

Oświadczam także, że z tytułu wykonywania przeze mnie ww. prac nie pobierałem(am) i nie  

będę pobierał(a) wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło, innych). 

W przypadku, gdy udział procentowy praw autorskich w części wynagrodzenia zasadniczego ulegnie 

zmianie, zobowiązuję się poinformować o tym Pracodawcę i złożyć w Dziale Spraw Osobowych CM nowe, 

zaktualizowane oświadczenie.  

Oświadczam również, że na zakończenie 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, wg stanu faktycznego wykonania,  

do dnia 10 grudnia. 

 

 

Kraków, dnia ...........................................                                        ...........................................................  
     (podpis pracownika) 

 

 

..................................................................  
          Weryfikacja merytoryczna  

bezpośredniego przełożonego pracownika 


