
KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE POBIERANIA ZALICZEK NA PODATEK 
DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2014 ROKU: 

Szanowni Państwo Pedagodzy. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tekstem niniejszego komunikatu w sprawie 
pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2014 roku. 

Na podstawie Uchwały Senatu Akademii Muzycznej w Poznaniu z dnia 11 
grudnia 1996 roku 
w sprawie ustalenia indywidualnych wynagrodzeń nauczycieli akademickich  
w celu naliczenia zgodnego z prawem autorskim podatku dochodowego od osób 
fizycznych, nauczyciel akademicki może ubiegać się o uwzględnienie wyższych 
kosztów uzyskania przychodu (50%) z tytułu wykonywania prac o charakterze 
twórczym. 

W/w uchwała przewiduje, że: 

1) wynagrodzenie pracowników naukowo – dydaktycznych tzn. profesorów 
zwyczajnych, profesorów nadzwyczajnych, doktorów habilitowanych i adiunktów 
II stopnia w Akademii Muzycznej składa się z: 

1. wynagrodzenia z tytułu przygotowania i wygłoszenia wykładów i seminariów – 
stanowiącego do 50% wynagrodzenia zasadniczego 

2. wynagrodzenie z tytułu twórczej prezentacji dzieła muzycznego – 
stanowiącego do 25% wynagrodzenia zasadniczego 

3. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczną i organizacyjną 

tzn., że stawka 50% kosztów uzyskania może być zastosowana łącznie do 75% 
wynagrodzenia zasadniczego i godzin ponadwymiarowych 

2)  wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowo – dydaktycznych 
zatrudnionych na stanowisku docenta, adiunkta I stopnia i asystenta oraz 
pracowników dydaktycznych w Akademii Muzycznej składa się z: 

1. wynagrodzenia z tytułu przygotowania i wygłoszenia wykładów stanowiącego 
do 50% wynagrodzenia zasadniczego 

2. pozostałej części wynagrodzenia za pracę dydaktyczna i organizacyjną 

tzn., że stawka 50% kosztów uzyskania może być zastosowana do 50% 
wynagrodzenia zasadniczego i godzin ponadwymiarowych 



Nauczyciele akademiccy składają pisemne oświadczenie (druk do pobrania  
w dziekanacie lub na stronie internetowej) o wynagrodzeniu za pracę o 
charakterze twórczym w całości wynagrodzenia zasadniczego oraz za godziny 
ponadwymiarowe, których merytoryczna zasadność podlega weryfikacji Dziekana 
Wydziału, a Międzywydziałowej Jednostki organizacyjnej przez Rektora. 

Nauczyciele akademiccy, chcący skorzystać z naliczania kosztów uzyskania 
przychodu 
w wysokości 50% zobowiązani są w terminie do 13 grudnia 2013 r. złożyć  
w Dziale Nauczania (właściwym dla nauczyciela akademickiego) oświadczenie  
z akceptacją osób jak w punkcie 3. 

Oświadczenie złożone po 13 grudnia 2013 r. spowoduje rozpoczęcie naliczania 
zaliczek z uwzględnieniem wyższych kosztów uzyskania od miesiąca następnego 
po dacie złożenia oświadczenia. 

Złożone przez pracownika oświadczenie jest traktowane jako ostateczne. 
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