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Zarządzenie nr 2/2020 

Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku 

pracy nauczycieli akademickich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 116 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz w związku  

z art. 22 ust. 9 pkt 3 i ust. 9a – 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Od dnia 1 stycznia 2020 r., do przychodów nauczycieli akademickich uzyskiwanych z tytułu 

wynagrodzenia ze stosunku pracy z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie, zwaną dalej 

„ChAT”, z uwzględnieniem art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. 

 

§ 2. 

 

1. Nauczyciele akademiccy mogą, według własnego uznania, zastosować 50% koszty uzyskania 

przychodu do całości swojego wynagrodzenia, wraz z jego składnikami za okres od dnia 1 stycznia 

2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., poprzez odpowiednie ujęcie kwot wypłaconego wynagrodzenia 

w rocznym zeznaniu podatkowym. 

2. W celu umożliwienia nauczycielom akademickim zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu 

do całości swojego wynagrodzenia za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., 

Kwestor, na wniosek nauczyciela akademickiego, wydaje informację o kwotach wynagrodzenia  

z tytułu rozporządzenia rzecz ChAT autorskimi prawami majątkowymi do utworów stworzonych  

w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.  

do dnia 31 grudnia 2019 r., według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT  
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora ChAT nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

Warszawa, dnia 27.02.2020 r. 

      Pani/Pan 

 

      ………………………………………………………… 

 

      nr PESEL ………………………………………….. 

 

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

DO INFORMACJI PIT-11 

dla nauczycieli akademickich  

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

za rok 2019 
 

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie informuje, że w związku z obowiązującym 
stanem prawnym a także indywidualnymi interpretacjami podatkowymi Dyrektora Krajowej  Informacji 
Skarbowej dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości 
zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie 
stosunku pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie mogą zastosować 50% koszty 
uzyskania przychodu od całości swojego wynagrodzenia, wraz ze wszystkimi jego składnikami  
(z wyłączeniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Pracowniczych). 

Powyższe ma zastosowanie do wynagrodzenia otrzymanego za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. 
do dnia 31 grudnia 2019 r. 
  

W związku z powyższym ma Pani/Pan możliwość, według swojego uznania, uwzględnienia 
następujących kwot w swoim rocznym zeznaniu podatkowym lub korekcie tego zeznania za rok 2019. 

 

 

Źródła przychodów 

 

Przychód 

Koszty 

uzyskania 

przychodó

w 

Dochód  

(b-c) 

Dochód 

zwolniony od 

podatku 

Zaliczka 

pobrana 

przez 

płatnika 

a b c d e f 

Należności ze stosunku: pracy, służbowego, 

spółdzielczego i z pracy nakładczej, wypłacone 

przez zakład pracy, o którym mowa w art. 31 

ustawy, oraz płatników, o których mowa w art. 

42e ust. 1 ustawy z wyjątkiem należności 

wykazanych w wierszu 2. 

29. 

 

0,00 

30. 

 

0,00 

31. 

 

 

0,00 

32. 33. 

 

W poz. 34 należy wykazać przychody, do 

których zastosowano odliczenie kosztów 

uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 

pkt 3 ustawy 

34. 

0,00 

35. 

0,00 

 

…………………………………………………………………………… 

            (pieczęć i podpis pracownika ds. płac) 


