
Uchwała 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  

 

 

Działając na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83), art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 90, poz. 416) oraz § 50 ust. 2 pkt 22 Statutu Akademii, Senat 

Uczelni, na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2008 r., uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się, Ŝe: 

1. 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego stanowi zapłatę za wykonanie lub 

pozostawanie w gotowości do prowadzenia prac o charakterze organizacyjnym, 

2. 90% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela akademickiego stanowi zapłatę za wykonywanie 

przynajmniej jednego spośród niŜej wymienionych rodzajów prac twórczych: 

a) przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami lub doktorantami, bez 

względu na ich organizacyjną formę,  

b) opracowywanie programów, sylabusów, testów zaliczeniowych i egzaminacyjnych dla 

studentów lub doktorantów, 

c) udział w prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych (własne, statutowe i inne projekty 

badawcze) oraz publikowanie wyników badań, 

d) sporządzanie wniosków o granty, opinii, recenzji i ekspertyz w zakresie problematyki objętej 

działalnością naukową AWF w Warszawie, 

e) inną twórczą działalność prowadzoną w ramach zajmowanego stanowiska.  

 

§ 2 

 
Przejawem prac twórczych, o których mowa w § 1 ust. 2 Uchwały jest: 

 

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych bez względu na ich wymiar godzinowy, w tym 

studenckich kół naukowych, 

b) przygotowanie własnej oferty dydaktycznej, 

c) aktywne uczestniczenie w dyskusjach naukowych, seminariach, konferencjach i sympozjach 

w ramach stosunku pracy,  

d) kaŜde naukowe opracowanie afiliowane przez AWF w Warszawie  

 

 

 



  

§ 3 

 

1. 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. 

2. Nauczyciele akademiccy są zobowiązani sporządzać wykazy prac podlegających ochronie prawa 

autorskiego, wykonanych w danym roku kalendarzowym. 

3. Szczegółowe warunki dokumentowania prac twórczych nauczycieli akademickich oraz składania 

oświadczeń przez nauczycieli akademickich określa Zarządzenie Rektora. 

 

§ 4 

1. Warunkiem naliczania podwyŜszonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 %, jest 

podpisanie aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania. 

2. PodwyŜszone 50% koszty uzyskania przychodu nie będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych za 

okres urlopu oraz do wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub za czas innej 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

 

§ 5 

1. Nauczyciel akademicki, w terminie do dnia 15 stycznia kaŜdego roku, składa w Kwesturze w Dziale 

Płac oświadczenie o wykonaniu prac, których wyniki są chronione prawem autorskim. 

Odpowiedzialność za treść oświadczenia i rzetelność danych w nim zawartych ponosi nauczyciel 

akademicki. 

2. NiezłoŜenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, przez nauczyciela akademickiego, spowoduje 

konieczność dokonania korekty podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym 

z urzędem skarbowym, indywidualnie przez nauczyciela akademickiego.  

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Traci moc prawną uchwała Senatu Akademii 

z dnia 9 lipca 1996 r. 

 

 

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                       Senatu AWF w Warszawie 

 

 

                                                                           Dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer 

 

 

 

 


