
Zarządzenie Nr 25/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 14 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie:  uchylenia zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 13/2009/2010 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 

 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie art. 116 ust. 7 oraz 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),  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. 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,  

a także w związku z § 6 i innymi zapisami uchwały 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. uchylam w całości, wraz z załącznikami 

i z zastrzeżeniem § 2 niniejszego zarządzenia, zarządzenie Rektora AWF Warszawa 

Nr 13/2009/2010 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. 

2. Uchylenie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje w związku z oficjalną 

wykładnią art. 116 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce 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 („całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego 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”), oraz stwierdzeniem ww. Ministerstwa, iż korzystanie przez nauczyciela 

akademickiego zatrudnionego 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.  

 

 

 

 

 



3. Przyjmuje się za zasadę, zgodnie z uchwalą Senatu AWF Warszawa, o której mowa 

w ust. 1 (jednakże z zastrzeżeniem możliwości wskazanej w ust. 4), 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.  

4. Nauczyciel akademicki zatrudniony w AWF Warszawa na podstawie umowy o pracę lub 

mianowania 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 

 

Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w AWF Warszawa na podstawie 

umowy o pracę lub mianowania, przysługujące za pracę wykonaną w okresie do dnia 

31 grudnia 2018 r. jest rozliczane na zasadach dotychczasowych, tzn. z zachowaniem zasad 

i obowiązków wskazanych w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa Nr 13/2009/2010 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 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

2. W związku z wejściem w życie niniejszego zarządzenia nie jest 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, z inicjatywy własnej lub na wniosek danego 

nauczyciela akademickiego, postanowi inaczej.  

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się postanowienia 

uchwały 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. 

 

 

                                                                                
                   Rektor 

 

                                                                         

                                                                      Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 


