
Uchwała Nr 28/2017/2018 

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego  

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 20 marca 2018 roku 

 

 

w sprawie:        zmian w uchwale Nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone 

w ramach stosunku pracy 
 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 2 pkt 29 Statutu AWF Warszawa, 

w związku z art. 1 pkt 8 lit. d i f 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. 2017 poz. 2175) oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 20 marca 2018 roku, 

postanawia dokonać następujących zmian w uchwale Nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy, zwanej 

dalej „uchwałą”: 

 

 

1) W § 1 uchwały dodaje się nowy ust. 3 i 4, o następującym brzmieniu: 

 

„3. Rektor, po analizie wykonywanej przez nauczyciela akademickiego w AWF Warszawa pracy, na 

wniosek tego nauczyciela akademickiego, może postanowić o innym procentowym podziale 

(przyporządkowaniu do rodzaju wykonywanych obowiązków) rozliczenia wynagrodzenia zasadniczego 

tego nauczyciela, niż wskazane w ust. 1 i 2. Rektor w sytuacji wyżej określonej może również, na 

wniosek nauczyciela akademickiego, postanowić o rozliczeniu części wynagrodzenia za wykonywaną 

pracę, przysługującego temu nauczycielowi akademickiemu z tytułu korzystania z praw autorskich 

i praw pokrewnych, poprzez odrębną umowę cywilnoprawną.  

4.    Nauczyciel akademicki ma prawo złożenia oświadczenia o rezygnacji z przysługującego mu prawa do   

naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i praw 

pokrewnych.” 

 

 

2) ust. 1 w § 3 uchwały zmienia brzmienie z: 

 

„Nauczyciel akademicki, wykonujący w ramach stosunku pracy w AWF w Warszawie prace, stanowiące 

przedmiot ochrony prawa autorskiego, ma prawo do naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych.” 

 

na: 

 

„Nauczyciel akademicki, wykonujący w ramach stosunku pracy w AWF w Warszawie prace, stanowiące 

przedmiot ochrony prawa autorskiego, ma prawo do naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych, pod warunkiem wykonywania działalności wskazanej 



w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. 

Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).” 

 

§ 2 

 

1. Pozostałe zapisy uchwały Nr 31/2008/2009 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

nauczycieli akademickich za czynności świadczone w ramach stosunku pracy pozostają bez zmian.  

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                             PRZEWODNICZĄCY 

Senatu AWF w Warszawie 

 

 

           Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


