
 
Zarządzenie nr 24/2018/2019  

Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie  
z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z 

dnia 15 stycznia 2018 r. wydanego w sprawie określania zasad i trybu postępowania przy 
ustalaniu udziału w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagrodzenia za 

pracę o charakterze twórczym. 
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) w zw. z art 9 § 4 i art 9 § 
1 pkt 9 Statutu Akademii Ignatianum w Krakowie zarządza się co następuje:  
 

§ 1  
W zarządzeniu Rektora nr 28/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 
stycznia 2018 r. wydanego w sprawie określania zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału 
w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników Uczelni części wynagrodzenia za pracę o charakterze 
twórczym zmianie ulega: 
 

1. § 6  ust. 1, który otrzymuje następującą treść: „Do dnia 07.01.2019 każdy pracownik Uczelni 
składa w sekretariacie swojego dziekanatu deklarację dotyczącą przewidywanego zakresu 
prac objętych ochroną prawa autorskiego w roku 2019 – wzór stanowi Załącznik 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

2. W § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Każdy pracownik jest zobowiązany do uzupełnienia 
na stronach wirtualnej uczelni pozycji: „referaty” „udział w konferencjach” oraz zawiesić 
sylabus do prowadzonych przez siebie przedmiotów 
<https://wu.ignatianum.edu.pl/wu/DokumentyDydaktyk.aspx>.  

 
§ 2 

Zmianie ulega wzór Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 28/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum 
w Krakowie z dnia 15 stycznia 2018 r., którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.  
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

 
 
Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 

Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie 
 
 
 
 

 
 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 
grudnia 2018 r.  
 
 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2017/2018 Rektora Akademii lgnatianum w Krakowie z dnia  

15 stycznia 2018 r. 
 
 
------------------------------------------ 
(imię i nazwisko pracownika) 
 
 
------------------------------------------- 
(jednostka organizacyjna) 
 
WYKAZ PRAC TWÓRCZYCH/ROZLICZENIE za rok podatkowy 2018 
 
Osiągnięcia chronione prawem autorskim, o których mowa w art. 22 ust. 9 b ustawy o PIT:  

1. wykaz moich publikacji naukowych znajduje się w bazie uczelni na stronie 
https://wu.ignatianum.edu.pl/ („dorobek naukowy”), 

2. wykazu konferencji i referatów w których brałem udział znajduje się w bazie uczelni na 
stronie https://wu.ignatianum.edu.pl/ („dorobek naukowy”), 

3. sylabusy do prowadzonych przeze mnie przedmiotów są na stronie „wirtualnej uczelni”. 
 
Powyższy wykaz prac twórczych jest przechowywany w Dziale Kadr 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam , iż z tytułu wykonania prac wymienionych w powyższym wykazie prac twórczych nie 
pobierałem wynagrodzenia z innego tytułu, niż umowa o pracę (tj. takich jak: umowa o dzieło, 
umowa zlecenia, umowy licencyjne i inne). 
 
----------------------------------------------------- 
(data, podpis pracownika 
 
----------------------------------------------------- 
(podpis bezpośredniego przełożonego) 
 
 
Podpisane oświadczenia należy złożyć w dziekanatach wydziałów do 07.01.2018 


