
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 7/2018 

Rektora UMCS   
................................................................ 

           (Nazwisko i imię) 

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

(Nazwa jednostki organizacyjnej) 

 

 

Oświadczenie pracownika dotyczące wykonania pracy o charakterze twórczym  

z tytułu godzin ponadwymiarowych w danym roku akademickim  

oraz recenzji naukowych 

 

 

1. Po zapoznaniu się z Uchwałą 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 wykonałem/am pracę                        

o charakterze twórczym z tytułu*: 

 

 godzin ponadwymiarowych w roku akademickim ……./……., 

 recenzji ( w tym  rozprawy doktorskie,  habilitacyjne,  postępowanie o nadanie tytułu 

naukowego profesora, opracowanie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie 

na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego), 

 

w wyniku czego ……..% wykonywanej przeze mnie pracy objęte jest prawami  

autorskimi w  myśl  art. l ust. l ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                    

i prawach pokrewnych  i stanowi wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych do stworzonego w ramach tych prac utworów na Uniwersytet. 

 

2. W związku z powyższym, świadom/świadoma odpowiedzialności karnej określonej 

w Kodeksie karnym skarbowym, proszę o potrącenie zaliczek na poczet podatku 

dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania 

przychodów od powyższego wynagrodzenia. 

3. Jednocześnie oświadczam, że z tytułu wykonania przeze mnie w/w prac  

o charakterze twórczym nie pobrałem/am wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy  

o dzieło, zlecenia, licencyjnej lub innych).  

4. 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 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. 

5. 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. 



6. 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. 

7. 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.” 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 *właściwe zaznaczyć 

 

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

 
 

 

Ewidencję prac twórczych (utworów) objętych prawami autorskimi wykonywanych w ramach 

stosunku pracy przyjąłem/am  i nie zgłaszam do niej uwag. 

 

 
………………………………….. 

(podpis bezpośredniego przełożonego 

akceptującego powyższe dane) 
 


