Załącznik nr 1 do uchwały Nr 99 /2016
Senatu PWSZ w Płocku
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

.......................................
(jednostka organizacyjna)

........................................
(stanowisko)

Kwestura
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku
WNIOSEK
Na podstawie zmiany Uchwały Nr 27/2015 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY ZAWODOWEJ w Płocku z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalania struktury
wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz realizacji prawa autorskiego za czynności
będące przedmiotem prawa autorskiego – Uchwała Nr 99/2016 Senatu PWSZ w Płocku z
dnia 20 grudnia 2016 r., o ś w i a d c z a m, że udział mojego wynagrodzenia za pracę o
charakterze twórczym w okresie
od ........................................... do ......................................... będzie wynosił ..................... %
(słownie %: ............................................... ) wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i wnoszę o:
1. Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy za ........................... rok z uwzględnieniem
wskazanego udziału prac twórczych w rocznym wynagrodzeniu ze stosunku pracy, co do
którego należy uwzględnić 50 % kosztów uzyskania przychodów.
2. W przypadku niższego od przewidywanego udziału pracy twórczej, pracownik
zobowiązuje się do zwrotu nie dopłaconej z tego tytułu kwoty podatku przy rocznym
rozliczeniu podatku dochodowego.
Wyłączone jest wynagrodzenie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku oraz za urlop i inną usprawiedliwioną
nieobecność w pracy przewidzianą przepisami prawa pracy lub ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie.
Zobowiązuję się do prowadzenia ewidencji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 oraz
przekazania dokumentów dziekanowi/kierownikowi jednostki międzywydziałowejlub
jednostki ogólnouczelnianej do końca września każdego roku lub do końca okresów
zatrudnienia.
Oświadczam, że znam przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i kwalifikuję w/w prace do
działalności korzystającej z 50 % kosztów uzyskania. Jako twórca rozporządzam tymi prawami,
ponoszę pełną odpowiedzialność za ocenę i ewentualne konsekwencje.
Powyższe oświadczenie należy złożyć w Kwesturze PWSZ w Płocku przed rozpoczęciem każdego roku
akademickiego oraz w przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie prac o charakterze twórczym. Brak
oświadczenia spowoduje naliczenie zaliczki na podatek dochodowy na ogólnych zasadach tj. bez uwzględniania
50 % kosztów uzyskania przychodu.

Potwierdzam
..........................................................

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

( imienna pieczęć i podpis dziekana /
kierownika jednostki międzywydziałowej
lub jednostki ogólnouczelnianej)

(podpis pracownika)

