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……………………………………….                                                                                                         Zał. nr 1 

(Nazwisko i imię) 

………………………………………. 

(Stanowisko) 

………………………………………. 

(Jednostka organizacyjna) 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Oświadczam, że w roku …………… w ramach wykonywanych przeze mnie obowiązków dydaktycznych 

oraz naukowo-badawczych, artystycznych i projektowych wynikających ze stosunku pracy 

wykonałam/em na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie niżej wymienione prace 

autorskie i twórcze podlegające przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 

1.   z tytułu działalności naukowo-badawczej, artystycznej i projektowej: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………. 

co stanowi ……….% mojego wynagrodzenia zasadniczego 

2.  z tytułu działalności dydaktycznej: 

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

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

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

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

co stanowi ………% mojego wynagrodzenia zasadniczego. 

Prawidłowość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, mając świadomość odpowiedzialności 

karno-skarbowej w przypadku danych niezgodnych z prawdą. 

Kraków, dn. ………………………… 

……………………………………….. 

Podpis Pracownika 

Potwierdzam, wykonanie przez pracownika w/w dzieł. 

Kraków, dn. ………………………… 

………………………………………… 

Podpis Dziekana Wydziału/                                                                                                    

Kierownika Jednostki Międzywydziałowej/ Rektora 

 

Pracownik jest zobowiązany przechowywać dokumentację związaną z prawem do korzystania z 50 % 

kosztów uzyskania przychodu przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął 

termin rozliczenia podatku od osób fizycznych. 
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……………………………………….                                                                                                         Zał. nr 2 

(Nazwisko i imię) 

………………………………………. 

(Stanowisko) 

………………………………………. 

(Jednostka organizacyjna) 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

Oświadczam, że w roku …………… zamierzam wykonać następujące prace o charakterze autorskim i 

twórczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

1. z tytułu działalności naukowo- badawczej i artystycznej: 

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

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

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

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

2.  z tytułu działalności dydaktycznej: 

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

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

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

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

W związku z powyższym proszę o stosowanie 50 % normy kosztów uzyskania przychodów w stosunku 

do określonego w umowie o pracę/aktu mianowania wynagrodzenia, stanowiącego w …………..% prace 

naukowo- badawcze, artystyczne i projektowe, w ………….% prace dydaktyczne, łącznie stanowiące 

…….……% całości wykonywanych przeze mnie prac w ramach stosunku pracy. 

 

Kraków, dn. …………………………… 

 

………………………………… 

Podpis Pracownika 
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……………………………………….                                                                                                         Zał. nr 3 

(Nazwisko i imię) 

………………………………………. 

(Stanowisko) 

………………………………………. 

(Jednostka organizacyjna) 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

Oświadczam, że w semestrze zimowym/letnim roku akademickiego …………………………………. 

wykonałam/em  w ramach godzin ponadwymiarowych niżej wymienione zajęcia dydaktyczne objęte 

ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

W związku z powyższym …………….% mojego wynagrodzenia za pracę w ramach godzin 

ponadwymiarowych objęte jest prawami autorskimi. 

 Świadoma/y odpowiedzialności karno-skarbowej, proszę o uwzględnienie w rozliczeniu wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 %. 

 

 

Kraków, dn. ………………………… 

……………………………………….. 

Podpis Pracownika 

Potwierdzam, że zajęcia w w/w zakresie zostały przeprowadzone i miały charakter twórczy. 

Kraków, dn. ………………………… 

………………………………………… 

Podpis Dziekana Wydziału/Rektora/ 

                                                            Kierownika Jednostki Międzywydziałowej 
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……………………………………….                                                                                                         Zał. nr 4 

 (Jednostka organizacyjna) 

 

POTWIERDZENIE PRACY TWÓRCZEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM 

Potwierdzam, że Pani/Pan …………………………………..……….. w miesiącu ………………. 

wykonał/a następujące prace o charakterze twórczym zgodnie z zakresem czynności odpowiednim dla 

danego stanowiska tj. 

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

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

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

W związku z powyższym proszę o zastosowanie 50-procentowych kosztów autorskich w stosunku do …. 

% wynagrodzenia zasadniczego 

 

Kraków, dn. ………………………… 

………………………………………… 

Podpis  Kierownika Jednostki/ Kierującego Pionem 

 


