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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 
W ostatnim czasie w wielu uczelniach podjęto niekorzystne dla pracowników decyzje dotyczące 

możliwości korzystania z odpisów kosztów uzyskania przychodów należnych twórcom. 

Przypominamy, że Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” podjęła stosowne działania w tym 

zakresie, a w szczególności, zwróciliśmy się m.in. do ministrów Rozwoju i Finansów oraz Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wystosowanie stosownej wykładni prawnej. W rezultacie, 

ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwracając się w piśmie 

MNiSW.DBF.WFSN.174.4.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku do Ministerstwa Finansów nie tylko 

poparło naszą prośbę, ale podzieliło naszą wykładnię zaistniałych zmian. W wyniku tych działań 

Ministerstwo Finansów (MF) w piśmie DD3.8223.361.2017 z 20 grudnia 2017 roku (w zał.) 

skierowanym do J. M. Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika, 

a jednocześnie przekazanym do ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia swoją 

interpretację zaistniałych zmian prawnych. Odpowiedź ta została upubliczniona przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) by mogła stanowić ogólną wykładnię 

interpretującą zaistniałe zmiany prawne1. Należy zwrócić uwagę, że w podsumowaniu MF 

jednoznacznie wskazuje, że „omawiane zmiany, począwszy od 2018 r., nie oznaczają utraty 

prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych nauczycieli 

akademickich, o których mowa w art. 108 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy – 

niezależnie od zakwalifikowania do określonej grupy – w ramach stosunku pracy tworzą 

dzieła objęte ochroną praw autorskich.” Jest to konkluzja identyczna z popartą przez MNiSW 

interpretacją KSN w której twierdziliśmy, że zmiany „nie eliminują żadnej grupy pracowniczej, 

jeżeli efektem jest utwór chroniony prawem autorskim, a do jego realizacji niezbędne są działania 

wymienione w pkt. 2), chociażby wynagrodzenie obejmowało część tych działań”.  

                                                 
1
 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowe-zasady-korzystania-z-50-proc-kosztow-

uzyskania-przychodow.html; http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyjasnienia-ministerstwa-finansow-

w-zakresie-kosztow-uzyskania-przychodu.html 
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Przy tak jednoznacznych interpretacjach MF i MNiSW oraz mając na uwadze brak zmian 

w przepisach dotyczących definicji utworów chronionych prawem autorskim, a więc również 

dotychczasowej kwalifikacji poszczególnych utworów powstających w obszarze nauki 

i szkolnictwa wyższego, uważamy, że wprowadzanie ograniczeń na poziomie uczelni możliwości 

korzystania z odpisów kosztów uzyskania przychodów przynależnych twórcom jest działaniem 

podejmowanym nie tylko na szkodę pracownika, ale również danej uczelni. Dzieje się tak, 

ponieważ prowadzenie prac twórczych stanowi istotny element nierozerwalnie powiązany 

z oceną jakości jednostki należącej do tego obszaru. Przypominamy, że to właśnie Krajowa Sekcja 

Nauki w swoich uwagach do projektu Ustawy 2.0 domaga się wprowadzenia ustawowego zapisu 

nakazującego wprowadzenie obowiązkowej działalności twórczej w każdej szkole wyższej, na 

każdym poziomie kształcenia, w tym również w szkołach o profilu zawodowym. Watro przy tym 

pamiętać, że sprawa odpisów kosztów uzyskania dotyczy również pracowników, którzy nie będąc 

nauczycielami akademickimi wykonują pracę twórczą. 

Zwracamy się z apelem do poszczególnych Komisji Zakładowych o dołożenie wszelkich 

starań, by pracodawca nie ograniczał praw przysługujących jego pracownikom w tym 

zakresie. W działaniach tych należy zwrócić szczególną uwagę na podział obowiązków 

pracownika wynikających z zawartego stosunku pracy na prace powiązane z badaniami, nauką, 

kształceniem, a wreszcie pracami organizacyjnymi. Należy pamiętać, że zwiększone koszty 

powstania przychodu w przypadku twórców z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego, są 

szczególnie uzasadnione, gdyż wynikają z wielu działań, które muszą dodatkowo podejmować 

osoby je realizujące. 

Prosimy o przekazanie informacji zwrotnej do KSN o sytuacji w poszczególnych uczelniach.  

 
 
Z poważaniem 
 
 

Przewodniczący  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 

 
Bogusław Dołęga 

 

 

 

 

 

 

 
Zał. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące nowych zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania 

przychodów skierowane do J.M. Rektora PG prof. dr hab. inż. J. Namieśnika 


