Uchwała Nr 17/2018/2019
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie:

uchylenia 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 (z późn. zm.) oraz w sprawie określenia zasad rozliczania
wynagrodzenia nauczyciela akademickiego (koszt uzyskania przychodu) zatrudnionego
w AWF Warszawa na podstawie umowy o pracę lub mianowania, obowiązujących
w stosunku do wynagrodzenia uzyskiwanego za pracę wykonaną w okresie począwszy
od dnia 1 stycznia 2019 r.
§1

Niniejszą uchwałę Senat AWF Warszawa przyjmuje na podstawie art. 116 ust. 7 oraz art. 28 ust. 1 pkt 7
(w związku z art. 23 ust. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz.1668), a także w związku z brzmieniem:
1)
2)
3)
4)

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r.,
nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a oraz 9b pkt 8 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.),
art. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669),
art. 408 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.
§2

Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 18 grudnia 2018 r., w związku
z brzmieniem obowiązującego art. 116 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce („Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego stanowi działalność twórczą
o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (…)) oraz oficjalną wykładnią ww. przepisu w aspekcie podatkowym
dokonaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przekazanym rektorom piśmie z dnia
23 listopada 2018 r., znak: DBF.WFSN.74.135.2018.HŻ, postanawia:
1)

Uchylić uchwałę 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 (z późn. zm.).

2)

Potwierdzić, w związku z brzmieniem art. 116 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, iż całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela
akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa w ramach stosunku pracy (umowa o pracę lub
mianowanie) stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191
i 1293).

3)

Przyjąć jako zasadę (z zastrzeżeniem pkt 4 i dalszych zapisów niniejszej uchwały), iż całość
wynagrodzenia nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa na podstawie umowy

o pracę lub mianowania, uzyskanego z tytułu wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego,
począwszy od wynagrodzenia przysługującego temu nauczycielowi akademickiemu za pracę wykonaną
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r., będzie rozliczana na zasadach 50% kosztu uzyskania przychodu,
tzn. na podstawie i zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego będzie rozliczane na zasadach 50%
kosztu uzyskania przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone
przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
4)

Ustalić, że nauczyciel akademicki, o którym mowa w pkt 2, 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.
§3

1.

2.
3.

4.

Zgodnie z art. 22 ust. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w niniejszej uchwale
(50% koszty z tytułu działalności twórczej), nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę
pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Na chwilę podjęcia niniejszej uchwały górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której
mowa w ust. 1, stanowi kwota 85 528 zł.
W przypadku zmiany wysokości górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa
w ust. 1 i 2, wysokość ta zostanie zaktualizowana przez Kwesturę AWF Warszawa, w celu
prawidłowego rozliczenia przychodu nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa.
Aktualizacja, o której mowa w ust. 4, nie wymaga zmiany niniejszej uchwały.
§4

1.

2.

50% koszty uzyskania przychodu nie będą stosowane do wynagrodzeń wypłacanych za okres urlopu
(z zastrzeżeniem ust. 2) oraz do wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub za
czas innej usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Wyłączenie wskazane w ust. 1 nie dotyczy urlopu naukowego, wskazanego w art. 130 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którego okres, o ile nauczyciel akademicki na
nim przebywający nie złoży oświadczenia, o którym mowa w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały, jest
rozliczany z zachowaniem prawa 50% kosztu uzyskania przychodu.
§5

1.

Zgodnie z art. 115 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
wykładnią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonaną w piśmie, o którym mowa na wstępie
§ 2 niniejszej uchwały, w zakres obowiązków nauczyciela akademickiego, których wykonywanie
stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze zgodnie z art. 116 ust. 7 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, korzystając tym samym z prawa naliczania 50%
kosztów uzyskania przychodu, wchodzą:
1) kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, a także
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałe podnoszenia kompetencji
zawodowych – w przypadku pracowników dydaktycznych,
2) prowadzenie działalności naukowej lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów, a także
uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałe podnoszenia kompetencji
zawodowych – w przypadku pracowników badawczych,
3) prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie
w kształceniu doktorantów, a także uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz
stałe podnoszenia kompetencji zawodowych – w przypadku pracowników badawczo-dydaktycznych.

2.

Składnikami wynagrodzenia nauczyciela akademickiego korzystającymi z prawa naliczania 50%
kosztów uzyskania przychodu są, zgodnie z art. 136 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wykładnią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonaną
w piśmie, o którym mowa na wstępie § 2 niniejszej uchwały:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek za staż pracy,
dodatek funkcyjny,
dodatek zadaniowy,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe,
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie
wynagradzania.
§6

Korzystanie przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa w ramach stosunku pracy
(umowa o pracę lub mianowanie) z prawa naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu nie wymaga
składania przez niego dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości
utworów zrealizowanych w ramach stosunku pracy. Nie jest również wymagane podpisanie aneksu do
umowy o pracę lub aktu mianowania, chyba że Rektor, wykonujący obowiązki pracodawcy na podstawie art.
23 ust. 2 pkt 5 i 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postanowi inaczej.
§7
1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat AWF Warszawa i ma zastosowanie
do wynagrodzeń nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWF Warszawa na podstawie umowy
o pracę lub mianowania, uzyskanych z tytułu wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego,
począwszy od wynagrodzeń przysługujących nauczycielom akademickim za pracę wykonaną w okresie
od dnia 1 stycznia 2019 r.
2. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa na podstawie umowy
o pracę lub mianowania, przysługujące za pracę wykonana w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. będzie
rozliczane na zasadach dotychczasowych, tzn. określonych 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 (z późn. zm.) oraz z zachowaniem wymogów i obowiązków nauczycieli
akademickich określonych w wydanym na jej podstawie (§ 3 ust. 3 uchwały) zarządzenia Rektora
(Zarządzenie Nr 13/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dokumentowania prac
twórczych nauczycieli akademickich oraz składania oświadczeń o wykonaniu prac objętych ochroną
prawa autorskiego).
3. Niniejsza uchwała przekazana zostanie do wiadomości Kwestury AWF Warszawa w celu jej
wykonania.
PRZEWODNICZĄCY
Senatu AWF w Warszawie
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