
Załącznik  

do uchwały 31/08/09 

ANEKS 

do UMOWY o PRACĘ/AKTU MIANOWANIA* NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  

Imię i nazwisko pracownika 

………………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko 

………………………………………………………………………………………………………… 

Jednostka organizacyjna  

……………………………………………………………………………………………………………  

§ 1  

 

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie nr 31/2008/2009 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów uzyskania przychodów w wynagrodzeniu zasadniczym 

i w wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich za czynności 

świadczone w ramach stosunków pracy – do treści umowy o pracę /aktu mianowania* dodaje 

się zdanie: 

Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego składa się z:  

1) 10% wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego zapłatę za wykonanie lub 

pozostawanie w gotowości do prowadzenia prac o charakterze organizacyjnym, 

2) 90% wynagrodzenia zasadniczego stanowiącego zapłatę za wykonywanie 

przynajmniej jednego spośród niŜej wymienionych rodzajów prac twórczych 

(honorarium z tytułu praw autorskich): 

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  

 

Wystarczającym przejawem prac twórczych, o których mowa w § 1 niniejszego Aneksu jest: 

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

studenckich kół naukowych, 



2) przygotowanie własnej oferty dydaktycznej, 

3) aktywne uczestniczenie w dyskusjach naukowych, seminariach, konferencjach 

i sympozjach w ramach stosunku pracy,  

4) kaŜde naukowe opracowanie afiliowane przez AWF w Warszawie. 

 
§ 3  

1. Pracownik zobowiązuje się składać corocznie „Oświadczenie nauczyciela akademickiego 

– zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę” według ustalonego wzoru 

w terminie do dnia 15 stycznia za rok ubiegły. 

2. NiezłoŜenie oświadczenia przez nauczyciela akademickiego spowoduje konieczność 

dokonania korekty podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym 

z urzędem skarbowym indywidualnie przez pracownika.  
 

§ 4 

 

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2009 roku. 

 

§ 5 

 

Pozostałe warunki stosunku pracy nie ulegają zmianie.  

 

 

 

 

Warszawa, dnia …………………………….. 

 

 Pracownik                                                                                  Rektor   

 

……………………………..                                            ……………………………… 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pracownik  

2.  Kwestura – Dział Płac 

3. Dział Spraw Pracowniczych  

 

 



*niepotrzebne skreślić  


