UCHWAŁA NR 8/2003
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie udziału honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych
w wynagrodzeniach nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w UKSW
§1
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie
wyższym ( Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz w związku z art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) i art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§2
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników naukowo — dydaktycznych zatrudnionych w UKSW, łącznie
z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe oraz zwiększeniem dokonanym na podstawie art. 117 a ust. 5
ustawy o szkolnictwie wyższym, składa się z:
a) honorarium z tytułu chronionych prawem autorskim wyników badań naukowych, stanowiącego maksymalnie
35% wynagrodzenia zasadniczego, wynoszącego dla poszczególnych stanowisk:
- do 35% dla wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych,
b) honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz
opracowywania programów zajęć dydaktycznych, stanowiącego maksymalnie 50% wynagrodzenia zasadniczego,
wynoszącego dla poszczególnych stanowisk:
- do 50% dla profesora zwyczajnego i dla profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł
naukowy, dla profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień doktora lub doktora
habilitowanego, profesora kontraktowego, dla adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora
habilitowanego i docenta,
- do 45% dla adiunkta posiadającego stopień doktora,
- do 40% dla asystenta,
c) pozostałej części wynagrodzenia, nie objętej ochroną wynikającą z prawa autorskiego, za pracę dydaktyczną
i organizacyjną.
§3
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach starszego wykładowcy
i wykładowcy w UKSW łącznie z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe oraz zwiększeniem dokonanym
na podstawie art. 117 a ust. 5 ustawy o szkolnictwie wyższym, składa się z:
a) honorarium z tytułu chronionego prawem autorskim przygotowania i wygłoszenia wykładów oraz
opracowywania programów zajęć dydaktycznych, stanowiącego maksymalnie 45% wynagrodzenia zasadniczego,
b) pozostałej części wynagrodzenia, nie objętej ochroną wynikającą z prawa autorskiego, za pracę dydaktyczną
i organizacyjną.
§4
Szczegółowy tryb wnioskowania o przyznanie 50 % kosztów uzyskania przychodów oraz ich rozliczania za każdy
rok kalendarzowy, a także wzory dokumentów w tych sprawach określi Rektor.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

