
 

UCHWAŁA Nr 137/2007 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 listopada 2007 r. 

 
w sprawie ustalenia wysoko ści honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym  

wynikaj ącym ze stosunku pracy i wykazu nieobecno ści w pracy, które nie stanowi ą 

podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów 

 

 

Na podstawie § 43 ust. 2 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Senat pozytywnie opiniuje 

przedstawione przez Rektora zasady ustalania wysokości honorarium w wynagrodzeniu 

zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią 

podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów w poniŜszym brzmieniu: 

 
§ 1 

 
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowo-dydaktycznego składa się z: 

a) honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych niezbędnych 

do prowadzenia procesu dydaktycznego, stanowiącego  30% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów 

oraz opracowania programów zajęć dydaktycznych stanowiących do 55% wynagrodzenia 

zasadniczego, 

c) pozostałej części wynagrodzenia (do 70%) za pracę dydaktyczną i organizacyjną  nieobjętą 

ochroną wynikającą z prawa autorskiego. 

 
§ 2 

 
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika dydaktycznego składa się z: 

a) honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów 

oraz opracowania programów zajęć dydaktycznych, stanowiącego do 60% wynagrodzenia 

zasadniczego, 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną organizacyjną nieobjętą ochroną 

wynikającą z prawa autorskiego. 

 
§ 3 

 
Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego składa się z: 

a) honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych, 

stanowiącego do 60% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę organizacyjną nie objętą ochroną wynikającą  

z prawa autorskiego. 
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§ 4 

 
Wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników 

dokumentacji i informacji naukowej składa się z: 

a) honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników indywidualnej twórczej 

działalności stanowiącego do 60% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną nie objętą ochroną 

wynikającą z prawa autorskiego. 

 
§ 5 

 
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składa się z: 

a) honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników indywidualnej twórczej 

działalności stanowiącego do 60% wynagrodzenia zasadniczego, 

b) pozostałej części wynagrodzenia za pracę nie objętą ochroną wynikającą z prawa 

autorskiego.  

 
§ 6 

 
1. Z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego wymienionymi w § 1-5 niniejszych zasad mogą 

być zawierane aneksy do aktu mianowania lub umowy o pracę, w których zostanie określony 

procentowy udział wynagrodzenia zasadniczego z tytułu prac autorskich w wynagrodzeniu za 

pracę. 

2. Podstawą zawarcia aneksu jest informacja Dziekana (kierownika jednostki pozawydziałowej) 

o udziale procentowym poszczególnych składników wynagrodzenia, ustalanym indywidualnie 

dla kaŜdego pracownika. Informacja powyŜsza jest składana w Dziale Kadr.   

3. Nauczyciele akademiccy składają w terminie wskazanym w ust. 5 w Dziale Płac 

„Oświadczenie” (Załącznik nr 1) o wykonaniu prac (zgodne z corocznym sprawozdaniem  

z wykonania zajęć dydaktycznych), których wyniki chronione są prawem autorskim oraz  

o udziale procentowym wynagrodzenia za te prace w całości  wynagrodzenia. Wykonanie 

prac wskazanych przez pracownika winno być poświadczone przez  dziekana (kierownika 

jednostki pozawydziałowej). Odpowiedzialność prawną za treść oświadczenia ponosi 

pracownik i dziekan (kierownik jednostki pozawydziałowej) - kaŜdy w zakresie swojego 

działania. 

4. Dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi podstawowym dokumentem 

uzasadniającym uprawnienie do stosowania  50% kosztów uzyskania przychodów, jest zakres 

czynności, znajdujący się w aktach osobowych w Dziale Kadr. Do rozliczenia rocznego tej 

grupy pracowniczej niezbędne jest „Oświadczenie” (Załącznik nr 2) potwierdzone przez 

kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej, złoŜone w Dziale Płac. 

5. Oświadczenia są składane w terminie do 31 stycznia następnego roku w celu naliczenia przez 

Kwesturę właściwych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych. 
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§ 7 

 
Wszelkie zmiany w stosunku pracy wpływające na stopień korzystania przez pracownika z praw 

autorskich wymagają zmiany aneksu do mianowania lub umowy. 

 
§ 8 

  
1. Od wynagrodzeń zasadniczych stanowiących podstawę do zastosowania 50% normy kosztów 

odlicza się wynagrodzenie płatne z tytułu następujących rodzajów nieobecności w pracy: 

- urlop wypoczynkowy, 

- urlop na przygotowanie pracy doktorskiej, 

- urlop na przygotowanie pracy habilitacyjnej, 

- urlop dla celów naukowych, 

- urlop dla poratowania zdrowia, 

- urlop macierzyński, 

- zwolnienie lekarskie, 

- opieka nad zdrowym dzieckiem - 2 dni, 

- zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki 

nad zdrowym dzieckiem do lat 8, 

- nieobecność usprawiedliwiona, (np. zwolnienie od pracy w związku ze ślubem 

pracownika). 

2. Odliczenia powyŜsze za dany miesiąc będą rozliczane w miesiącu następnym. 

 
§ 9 

 
1. Tracą moc:  

- Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 1996 r. w sprawie 

ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku 

pracy, 

- Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie zmiany 

uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 października 1996 r. w sprawie 

ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku 

pracy. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r. 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 prof. dr hab. Leszek Pacholski 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2007 r. 

 

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

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

  (stanowisko) 
 
........................................................................ 
   (jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika) 
 
NIP .................................................................................. 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie umowy  

o pracę lub mianowania.  

 

Ja niŜej podpisana(y) oświadczam, Ŝe w roku 200..... byłam(em) zatrudniona(y) w Uniwersytecie 

Wrocławskim jako pracownik naukowo-dydaktyczny*/, pracownik dydaktyczny/naukowy*/, 

dyplomowany bibliotekarz*/, dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej*/  -  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) wygłosiłam(em) wykład(y)        tak – nie * 

3) opracowywałam(em) programy zajęć dydaktycznych    tak – nie * 

 

Ww. czynności objęte były ochroną prawa autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 24, poz.83) i stanowiły .......................... % kwoty 

rocznej wynagrodzeń zasadniczych,  były zgodne z aneksem do umowy o pracę lub mianowania oraz 

sprawozdaniem z wykonania zadań dydaktycznych.  

 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.    

 

 

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

 (podpis pracownika) 

 

 

Wrocław, dnia ..................... 200..... rok.    ............................................................. 

        (Dziekan, kierownik jednostki) 

 
 
 
--------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/2007 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 28 listopada 2007 r. 

 

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

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

  (stanowisko) 
 
........................................................................ 
   (jednostka organizacyjna zatrudniająca pracownika) 
 
NIP .................................................................................. 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
pracownika niebędącego nauczycielem akademickim zatrudnionego w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

Ja niŜej podpisana(y) oświadczam, Ŝe w roku 200..... byłam(em) zatrudniona(y) w Uniwersytecie 

Wrocławskim jako pracownik naukowo-techniczny */, pracownik inŜynieryjno-techniczny*/, pracownik 

biblioteczny*/ -  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) wygłosiłam(em) wykład(y)        tak – nie * 

3) opracowywałam(em) programy zajęć dydaktycznych    tak – nie * 

 

Ww. czynności objęte były ochroną prawa autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 24, poz.83) i stanowiły .......................... % kwoty 

rocznej wynagrodzeń zasadniczych i były zgodne z aneksem do umowy o pracę lub mianowania.  

 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.    

 

 

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

 (podpis pracownika) 

 

 

Wrocław, dnia ..................... 200..... rok.    ............................................................. 

        (Dziekan, kierownik jednostki) 

 
 
 
--------------------------------- 
* niepotrzebne skreślić 

 


