
 

UCHWAŁA NR 348/XX/XV/2018 

Senatu Politechniki Białostockiej 

z dnia 20 grudnia 2018 roku 

 

➢ w sprawie zaopiniowania zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów  

do wynagrodzeń ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Politechnice Białostockiej 

 

Senat Politechniki Białostockiej, działając na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 26 Statutu 

Politechniki Białostockiej, w związku z art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), uwzględniając stanowisko 

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, 

wyrażone w piśmie z dnia 23 listopada 2018 roku znak: DBF.WFSN.74.135.2018.HŻ, 

popiera pozytywnie opiniuje zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów 

do wynagrodzeń ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Politechnice Białostockiej. 

§ 1 

Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego, zatrudnionego 

w grupie pracowników: 

1) naukowo – dydaktycznych (obecnie: badawczo-dydaktycznych); 

2) naukowych (obecnie: badawczych); 

3) dydaktycznych, 

w całości objęte jest 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich 

lub rozporządzania nimi.  

 

§ 2 

1. Do składników wynagrodzenia objętych 50 % kosztami uzyskania przychodu, o których mowa 

w § 1, zalicza się:  

1) wynagrodzenie zasadnicze; 

2) dodatek za staż pracy; 

3) dodatek funkcyjny; 

4) dodatek zadaniowy; 

5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe; 

6) dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych;  

7) inne dodatki, określone w Regulaminie wynagradzania Pracowników Politechniki 

Białostockiej. 

2. Kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w § 1, objęte jest również wynagrodzenie za: 

1) płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań;  

2) płatny urlop naukowy udzielony przygotowującemu rozprawę doktorską; 

3) płatny urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo 

dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach 

naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy 

o współpracy naukowej; 

4) inne płatne urlopy naukowe udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i trwające w dniu 1 września 2018 r. 



 

 

§ 3 

Nie stosuje się 50 % kosztów uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, do wynagrodzeń 

(lub zasiłków) wypłacanych za okres nieobecności w pracy, w trakcie którego nauczyciel 

akademicki nie wykonuje obowiązków służbowych, tj. za okres:  

1) urlopu wypoczynkowego;  

2) urlopu dla poratowania zdrowia; 

3) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 

rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego; 

4) urlopu wychowawczego; 

5) zwolnienia lekarskiego; 

6) opieki nad zdrowym dzieckiem − 2 dni; 

7) innego urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

 

§ 4 

Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzeń ze stosunku pracy 

nauczycieli akademickich w Politechnice Białostockiej stosuje się od dnia 1 września 2018 

roku. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        

        

 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


