
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 65/2008

 Senatu PWSZ w Nowym Sączu
z dnia  21 listopada 2008 r.

                                                                                        Nowy Sącz, dnia …………….
………………………………… .............

(Imię i nazwisko)

……………………………………..….….
(Stanowisko)  

……………...........................................
(Jednostka organizacyjna)

Oświadczenie  
 (o udziale części wynagrodzenia objętej ochroną  z tytułu prawa autorskiego)

1. Oświadczam,  że  w  roku  ....................  w  ramach  wykonywania  obowiązków 
dydaktycznych  oraz  działalności  naukowej  niezbędnej  do  realizacji  procesu 
dydaktycznego  ........%  mojego  wynagrodzenia  objęte  jest  prawem  autorskim 
(w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych). W związku z powyższym, wnoszę o potrącanie zaliczek na poczet 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,  z  uwzględnieniem  50%  kosztów 
uzyskania przychodów od tej części wynagrodzenia zasadniczego.  

2. Jednocześnie  stwierdzam,  że  z  tytułu  wykonania  przeze  mnie  prac  
o charakterze twórczym, nie pobrałem(am) wynagrodzenia z innego tytułu (np. 
umowy: o dzieło, zlecenia, licencyjnej lub innych).

3. W  przypadku  zmiany  udziału  procentowego  praw  autorskich  w  części 
wynagrodzenia  zasadniczego  zobowiązuję  się  złożyć  niezwłocznie  w  Dziale 
Finansowo – Płacowym oświadczenie korygujące.

4. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z § 8  ust. 3 Uchwały Nr 65/2008 Senatu 
Państwowej  Wyższej  Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 
2008 r.,   zaliczka na poczet  podatku dochodowego z tytułu  należnego urlopu 
wypoczynkowego rozliczana będzie przez cały rok, w ratach miesięcznych przy 
wypłacie wynagrodzenia.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem,  świadom 
odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 Kodeksu karnego,

Nowy Sącz, dnia  …………..                                        ………………………………
                                                                                          (podpis  pracownika)

                                            



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 65/2008 

 Senatu PWSZ w Nowym Sączu
z dnia 21 listopada 2008 r. 

Nowy Sącz, dnia  ……….........................

...............................................................
(Imię i nazwisko)

...............................................................
 (Stanowisko) 

 
...............................................................

(Nazwa jednostki organizacyjnej)

Oświadczenie 
     (o udziale wynagrodzenia objętego ochroną z tytułu prawa autorskiego za godziny 

ponadwymiarowe ) 

Oświadczam,  że  w  roku  ....................  w  ramach  wykonywania  obowiązków 
dydaktycznych  ........%  wynagrodzenia  za  pracę  w  ramach  godzin 
ponadwymiarowych objęte jest ochroną z tytułu prawa autorskiego (w myśl art. 1 ust.  
1  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych).  
W  związku  z  powyższym,  wnoszę  o  potrącenie  zaliczki  na  poczet  podatku 
dochodowego  od  osób  fizycznych,   z  uwzględnieniem  50%  kosztów  uzyskania 
przychodów od wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 Kodeksu karnego
  

...........................................
  (Data i podpis pracownika)



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/2008

Senatu PWSZ w Nowym Sączu 
z 21 listopada 2008 r. 

                                                                                                  

……………………………….
          (Imię i nazwisko)

……………………………….
           (Stanowisko)

………………………………..
      (Jednostka organizacyjna)

Oświadczenie korygujące  
                                       

      Oświadczam,  że  w   roku  ....……..  w  ramach  wykonywanych  przez  mnie 
obowiązków  dydaktycznych  oraz  działalności  naukowej  niezbędnej  do  realizacji 
procesu  dydaktycznego  wynikających  ze  stosunku  pracy,   zmieniam   udział  
procentowy wynagrodzenia z objętego ochroną z tytułu  prawa autorskiego z  ....... % 
na ...…%.
     Świadom odpowiedzialności karnej określonej art. 233 Kodeksu karnego, proszę 
o  dokonanie  stosownej  korekty  w  obliczeniu  zaliczki  na  poczet  podatku 
dochodowego.

      

      

………………………                                             ……………………………...........….
          (data)                                                                             (imię i nazwisko oświadczającego)

 



Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr 65/2008

 Senatu PWSZ w Nowym Sączu 
z dnia  21 listopada 2008 r.

..........................................................
(Imię i nazwisko) 

..........................................................
(Stanowisko) 

..........................................................
(Jednostka organizacyjna) 

Ewidencja prac objętych prawem autorskim
za okres od ........................... do ………………………

wykonanych w ramach umowy o pracę
  

Lp. 
Rodzaje prac objętych prawem autorskim zgodnie z § 2 ust. 2 i 4  uchwały Senatu 
Nr 65/2008 z dnia 21 listopada 2008 r. za które nie otrzymałem(am) dodatkowych 
wynagrodzeń 

 

 

1. Ewidencję sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jedną przekazuje się 
na koniec roku kalendarzowego dyrektorowi instytutu, a  drugą przechowuje 
się  w  archiwum  domowym.  Ewidencja  podlega  archiwizowaniu  i 
przechowywaniu  przez okres 5 lat.

2. Pracownik  winien  posiadać  w  archiwum  domowym  wszelkie  materiały 
związane z działalnością objętą wynagrodzeniem z tytułu prawa autorskiego 
dla celów kontroli podatkowej. Materiały powinny być  przechowywane przez 
okres 5 lat.

…………………….......................                 ………………………………………………
         (data, podpis pracownika)                                                           (podpis dyrektora instytutu)
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