
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 7/2018 

Rektora UMCS   
 

  ..............................................................                                                                                    
                   ( nazwisko i imię ) 

............................................................ 
 ( tytuł naukowy/stanowisko/grupa pracownicza) 

............................................................ 
      ( nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

 

Oświadczenie pracownika  

dotyczące udziału w wynagrodzeniu zasadniczym honorarium autorskiego 

 
 

1.  Na podstawie Uchwały nr XXIV-13.2/18  Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów w wynagrodzeniu pracowników 

Uczelni oświadczam, że wynagrodzenie (honorarium), przysługujące z tytułu 

wykonywania prac o charakterze twórczym objęte ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych od * ……….. stanowi ……….. % mojego 

wynagrodzenia zasadniczego.  

2. Niniejsze oświadczenie składam w celu naliczania przez Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych z uwzględnieniem 50%  kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o 

podatku dochodowym od osób fizycznych.  

3. Zobowiązuję się złożyć nowe oświadczenie w przypadku  zmiany procentowego  udziału 

wynagrodzenia objętego prawami autorskimi najpóźniej do 15-go dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana ta ma obowiązywać.  

4. Są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie 

danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub zaniechanie zgłoszenia ich zmiany.    

5. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am  się z  treścią Uchwały nr XXIV -13.2/18              

z dnia 31 stycznia 2018 r. oraz będę wykonywał w ramach zakresu obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy prace objęte prawami autorskimi w zakresie działalności 

wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).          

6. Ponadto wyrażam zgodę by w przypadku wykonywania przeze mnie w ramach stosunku 

pracy utworów lub utworów zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), moje 

wynagrodzenie zasadnicze składało się z wynagrodzenia stanowiącego zapłatę za pracę 

twórczą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (honorarium)               

i pozostałej części wynagrodzenia nie objętej ochroną, wynikającą z prawa autorskiego. 

7. Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, a także autorskie 

prawa majątkowe utworów stanowiących samodzielne części innych utworów 

stworzonych przez mnie w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych w wyniku wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy wraz                     

z prawami zależnymi i zezwalaniem na wykonywanie praw zależnych – nabywa jako 

Pracodawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

8. Oświadczam, że autorskie prawa majątkowe do wszelkich przejawów mojej działalności 

nie stanowiących samoistnie przedmiotu prawa autorskiego stworzonych przez mnie                

w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nabywa jako Pracodawca 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 



9. Oświadczam, że prawa autorskie, o których mowa powyżej, przysługują Pracodawcy                             

- Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wszystkich polach eksploatacji 

utworu wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

*Podać miesiąc i rok           

         

 ............................................                                                                                                                                                      
(podpis pracownika) 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam, wskazany w oświadczeniu procentowy udział praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym  

 

Pani/Pana ..................................................................................  

 

 

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

(podpis/Rektora//Prorektora/Dziekana/Dyrektora/Kierownika) 


