
druk nr 1 
 
  ..............................................................                                                                                    
                   ( nazwisko i imię ) 
............................................................ 
            ( tytuł naukowy/stanowisko) 
............................................................ 
      ( nazwa jednostki organizacyjnej) 

 
Oświadczenie pracownika  

dotyczące planowanego udziału w wynagrodzeniu zasadniczym honorarium autorskiego 
 
Ja, niŜej podpisana(y), zatrudniona(y) w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  jako*  : 

 pracownik naukowo – dydaktyczny            pracownik dydaktyczny              pracownik naukowy 
 dyplomowany bibliotekarz              dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej 
 pracownik naukowo-techniczny           pracownik inŜynieryjno-techniczny         inny pracownik 

 

w ramach stosunku pracy w 20.....   roku  
* zaznaczyć właściwe 

wykonam utwory: 
a/ realizując badania naukowe niezbędne do prowadzenia procesu dydaktycznego, których udział  

w wynagrodzeniu zasadniczym wyniesie ................. % 

b/ realizując zajęcia dydaktyczne o charakterze twórczym i opracowując programy zajęć 

dydaktycznych, których udział w wynagrodzeniu zasadniczym wyniesie .......... %, 

c/ w związku z pracą związaną z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

rozwijaniem twórczości naukowej lub artystycznej, których udział w wynagrodzeniu zasadniczym 

wyniesie .......... %,  

d/ w związku z wykonywaniem obowiązków słuŜbowych innych niŜ wykazane w lit. a – c, których 

udział w wynagrodzeniu zasadniczym wyniesie .......... %. 

                                                                      
Razem udział w wynagrodzeniu zasadniczym 

części wynagrodzenia z tytułu honorarium autorskiego będzie wynosił ............. %. 
 

Niniejsze oświadczenie składam w celu naliczania przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania               
w wysokości 50 % przychodu wyliczonego zgodnie z pkt a-d, pomniejszonego o potrącone przez UMCS w 
danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. 
 

Ponadto zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Dział Kadr i Płac, poprzez złoŜenie stosownego 
oświadczenia, o kaŜdym przypadku jakichkolwiek zmian mających wpływ na wysokość udziału wynagrodzenia 
objętego prawami autorskimi od następnego miesiąca. Zobowiązuje się równieŜ przedłoŜyć kierownikowi 
jednostki niezwłocznie po zakończeniu roku podatkowego oświadczenie dotyczące faktycznego udziału 
honorarium autorskiego w wynagrodzeniu wraz z ewidencją utworów. 
 

Są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych 
ze stanem faktycznym lub zaniechanie zgłoszenia ich zmiany.                                   

            

         ............................................ 
                                                                                                                                                                            (data i podpis pracownika) 

Opinia przełoŜonego........................................................................................................................................................................ 

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

Potwierdzam, Ŝe planowane prace objęte ochroną prawa autorskiego zgodnie z ustawą Pani/Pana 
.................................................................................w roku .......... będą stanowiły ...........%  wynagrodzenia 
zasadniczego wynikającego z aktu mianowania/umowy o pracę. 

 

 
.......................................................................................................... 
data i podpis/Rektora//Prorektora/Dziekana/Dyrektora/Kierownika 


