
   Załącznik do Uchwały Nr 57. z dn 29.11.2018r. 

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

Nazwisko i imię 

 

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

Stanowisko 

 

………………………………………. 

Jednostka organizacyjna 

 

DEKLARACJA 

 

dla celów ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów  z tytułu wykonywania prac 

będących przedmiotem praw autorskich i pokrewnych 

 

 Zapoznany z przepisami: art. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018, poz.1291), art. 1 ust. 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 
2018 r. poz. 1191), art. 22 ust.9 pkt 3 oraz ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509),  oraz § 59 ust. 2 
pkt 20 Statutu, 
 

oświadczam, 

 

że przewidziane do wykonania przeze mnie prace w ramach wymiaru zajęć począwszy od 

dnia ………………………………………..20…..r. stanowiące przedmiot prawa autorskiego, 

będą obejmować: 

 

…………………% mojego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego w ramach stosunku 

pracy, za utwory powstałe w wyniku procesu dydaktycznego, 

………………....% mojego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego w ramach stosunku 

pracy, za utwory powstałe w wyniku prowadzonych badań naukowych, 

…………………% mojego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego w ramach stosunku 

pracy, za utwory powstałe w godzinach ponadwymiarowych (ponad dydaktyczne pensum). 

 W związku z powyższym, uprzedzony i poinformowany o odpowiedzialności za 

zobowiązania podatkowe oraz odpowiedzialności karnej za  narażenie na uszczuplenie 

podatku (art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy, tekst jednolity 

Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.), wnioskuję o naliczanie od zadeklarowanej części 

wynagrodzenia zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. 

       
Deklaracja powyższa obowiązuje do jej zmiany. 
 

 

………………………………..      ……………………………… 
(miejscowość i data )       (podpis pracownika) 

 

Potwierdzam, że zadeklarowane prace są przedmiotem prawa autorskiego i zostaną 

wykorzystane przez pracodawcę do prowadzenia działalności. 

 

                        ……………………………………………………………………………………… 

                        (Prorektor /Dziekan/Dyrektor Instytutu/ Kierownik jednostki  organizacyjnej - data, pieczątka, podpis)  *                             

                                                                                                                       
*właściwe zaznaczyć 


