
 
                                                                                        Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 49/2014  

                                                                                   Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

………………… dn., ……………………….. 
 

……………………………. 
Imię i nazwisko pracownika 
 

………………………………………….. 
nazwa jednostki organizacyjnej 

Kwestura 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Ciechanowie 

 

Wniosek o zastosowanie 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów do planowanych 

wypłat w roku podatkowym ………… 

 
Na podstawie zarządzenia nr ……/2014 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 17 grudnia 2014 r. proszę o 

zastosowanie do przysługującego mi wynagrodzenia w roku podatkowym …………., z tytułu wykonania w 

ramach stosunku pracy prac będących przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 50 % stawki 

kosztów uzyskania przychodu. 

 
Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 272 kodeksu karnego wnioskuję o objęcie 50 % 

kosztami uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich: 

 

……. % 

  

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

 

 

Wykaz przewidywanych zajęć, badań i prac objętych prawem autorskim: 

Okres realizacji prac  

Rodzaj prac autorskich Od do 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Zgodnie z § 5 w/w zarządzenia zobowiązuję się pisemnie poinformować Kwesturę w przypadku zmiany 

procentowego udziału mojego wynagrodzenia w pracy twórczej, będącej przedmiotem prawa autorskiego w 

terminie wskazanym w § 5 zarządzenia. 

 

 

   ……………………….. 
         podpis pracownika 

Wymienione wyżej prace, o ile zostaną wykonane, stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Potwierdzam to, świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 271 

kodeksu karnego i stwierdzam, iż wynagrodzenie z tytułu wykonania powyższych prac autorskich może być 

objęte 50 % stawką kosztów uzyskania przychodu. 
                    

 …………………………………. 
data i podpis kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej/dyrektora biblioteki/kanclerza 



 
Załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 49/2014  

                                                                                                                                                                                          Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

 

………………… dn., ……………………….. 

……………………………. 
Imię i nazwisko pracownika 
 

………………………………………….. 
nazwa jednostki organizacyjnej 

 

WYKAZ PRAC OBJĘTYCH PRAWAMI AUTORSKIMI ZA OKRES OD DNIA …../…../………. DO DNIA ……./……/……. 

 
l.p. Zajęcia objęte prawami autorskimi, rodzaj, nazwa Liczba 

godzin  
% 
uposażenia 
objętego 
prawem 
autorskim 

Prace naukowe niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego 

1. Opublikowane – tytuł i adres 
bibliograficzny 

2. W toku realizacji – temat, sposób 
wyrażenia 

% uposażenia objętego 
prawem autorskim 

      

Razem  Razem   

Zobowiązuję się do posiadania w swoim archiwum dokumentacji wszystkich prac objętych wykazem a także do udostępnienia ich na każde wezwanie 
przełożonego lub władz skarbowych.  

 
 
  …………………………………………….                               ………………………………………………….. 
                        podpis kierownika jednostki organizacyjnej                                                                  podpis pracownika 



 
Załącznik nr 3 do zarządzenia  nr 49/2014  

                                                                                   Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

………………… dn., ……………………….. 

 

……………………………. 

Imię i nazwisko pracownika 

 

………………………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej 

Kwestura 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Ciechanowie 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 O REZYGNACJI Z 50% STAWKI KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW 

 

 

 

 

Oświadczam, że od miesiąca …………………….. rezygnuję ze stosowania 50% stawki 

kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.  

 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/2014  

                                                          Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 17 grudnia 2014 r. 

 

 

 

………………………………………….. 

nazwa jednostki organizacyjnej 

Kwestura 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Ciechanowie 
 

Zaświadczenie do celów podatkowych 

Niniejszym, świadom/ma odpowiedzialności karnej określonej w art. 272 kodeksu karnego 

potwierdzam, że Pan/Pani ........................................................................ zatrudniony/a                   

………............................... na stanowisku .........................................w roku podatkowym ….. 

w ramach obowiązków ze stosunku pracy, wykonał prace wymienione we wniosku złożonym 

w dniu ..........................  r., które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 

z późn. zm.). 

Na wartość wykonanych prac składa się: 

1 ........ %  

wynagrodzenia zasadniczego                                         

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

co stanowi                            

……………....zł 

Wynagrodzenia te zostały podane na podstawie ewidencji prowadzonej przez Wydział. 

 

 

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

Za zgodność z ewidencją - Kwestura podpis dziekana//kierownika jednostki organizacyjnej 

lub osoby upoważnionej 

 
                                                                                           

 


