
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  
z dnia 8 maja 2013 roku zmieniające Zarządzenie nr 24/96 z 7 listopada 1996 roku, 
Zarządzenie nr 30/99 z 16 grudnia 1999 roku oraz Zarządzenie nr 38/2000 z dnia  
22 grudnia 2000 roku w sprawie prowadzenia ewidencji prac stanowiących 
przedmiot prawa autorskiego 
 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z roku 2012 poz. 361 z późn. zm.) zarządzam 
co następuje: 
 
 

§1 
 

W zarządzeniu nr 24/96 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego wprowadza się 
następujące zmiany: 
1. W § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„Po zakończeniu roku kalendarzowego w terminie do 15 stycznia roku 
następnego kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni składają w Dziale Płac 
rozliczenie procentowe wynagrodzenia podległych pracowników na podstawie 
faktycznie wykonanych prac „Wykaz prac objętych prawami autorskimi w roku….” – 
Załącznik nr 1 - oraz „Oświadczenie” pracowników o wykonanych pracach 
objętych ochroną praw autorskich za rok…. – Załącznik nr 2”. 

2. W § 3 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: 
„Łącznie koszty uzyskania przychodów w tytułu praw autorskich nie mogą 
przekroczyć w 2013 roku 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego 
przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset 

sześćdziesiąt cztery złote)”. 
3. W § 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 

„Limit dotyczy łącznych dochodów osiąganych przez pracownika ze wszystkich 
źródeł do których mają zastosowanie przedmiotowe koszty, tj. umów o pracę 
oraz umów cywilnoprawnych z prawami autorskimi zawieranych z AWF  
w Krakowie, jak i innymi jednostkami. Obowiązek monitorowania powyższego 
limitu spoczywa na samym pracowniku (podatniku)”. 

4. W § 3 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 
„W związku z art. 32 ust 7 oraz art. 41 ust 11 ustawy o podatku od osób 
fizycznych pracownik ma możliwość złożenia pisemnego „Oświadczenia  

o rezygnacji ze stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów”, dla każdego roku 
podatkowego odrębnie. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
nr 24/96, będące Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia”. 



5. W § 3 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 
„Pracownik wykonujący pracę do której mają zastosowanie 50% koszty 
uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy powinien zastosować 
obowiązujące przepisy w dokumencie „Wykaz prac objętych prawami autorskimi 
w roku …..” – Załącznik nr 1 oraz złożyć „Oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 

50% kosztów uzyskania przychodów” w przypadku uzyskania limitu ze wszystkich 
źródeł w trakcie roku. 
Po zakończeniu roku kalendarzowego Dział Płac rozliczy nadpłatę podatku  
w PIT 11 za 2013 rok zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych”. 
6. W § 3 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: 

„Pracownik wykonujący pracę do której mają zastosowanie 50% koszty 
uzyskania przychodu z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych powinien 
złożyć w Dziale Płac, „Oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów 

uzyskania przychodów” zaraz po uzyskaniu limitu łącznie ze wszystkich źródeł.  
Na podstawie złożonego „Oświadczenia o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów 

uzyskania przychodów” Dział Płac zaprzestanie stosowania 50% kosztów uzyskania 
przychodów, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pracownik takie oświadczenie złoży”. 

 
§ 2 

 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do rozliczeń 

za rok 2013. 
2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 24/96 z dnia 7 listopada 1996 roku 

pozostają bez zmian. 
 
 
 

REKTOR 

             Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 

 



Załącznik nr 1 do 
Zarządzenia Rektora nr 13/2013 

z 8 maja 2013  
 
 

Załącznik nr 3 
 
 

Kraków, dnia…………………. 
 
 
………………………………………….    

(imię i nazwisko) 
 
 

………………………………………….         
(miejsce pracy ) 
 

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

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że z dniem …………………................……… rezygnuję  

z dalszego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu  

praw autorskich w 2013 roku ponieważ ich wysokość przekracza limit 

42.764 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote). 

 

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

         (podpis) 


