
 
 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów 

 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje działania 

podejmowane przez niektóre konferencje rektorów, a w rezultacie przez senaty uczelni, 

które wprowadzają utrudnienia w możliwości korzystania z odpisów kosztów uzyskania 

przychodów przysługujących twórcom. Ubolewamy, że działania te dotykają 

pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, a więc pracujących w obszarach w których 

wyniki właśnie pracy twórczej, decydują o konkurencyjności naszego kraju w stosunku 

do znacznie lepiej finansowanej konkurencji. W uzasadnieniu tych działań przywoływana 

jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 27 października 2017 roku, 

a w szczególności wprowadzone zmiany art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. W ramach zmian tego artykułu dodano ust. 9b uszczegóławiający katalog 

prowadzonych działalności w stosunku do których może mieć zastosowanie odliczenie 

kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%. W przypadku pracowników uczelni 

i instytucji naukowych zastosowanie ma pkt. 2) ujmujący działalności „badawczo-

rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną”. Mając na uwadze ustawę o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. należy zwrócić uwagę, że wprowadzane 

zapisy nie zmieniają ustawowych definicji utworów chronionych prawem. Według naszej 

opinii, uściślenie katalogu działań, które mogą podlegać obliczaniu kosztów uzyskania 

przychodów w wysokości 50% nie eliminuje żadnej grupy pracowniczej, jeżeli efektem 
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jest utwór chroniony prawem autorskim, a do jego realizacji niezbędne są działania 

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

Rozbieżność w interpretacji zapisów dotyczy głównie pracowników naukowych lub 

dydaktycznych, gdyż ze względu na specyfikę ich pracy twórczej pojawia się szczególne 

uwypuklenie aspektu nauki lub dydaktyki. Warto nadmienić, że po stronie twórcy (czyli 

pracownika) zawsze ciąży aspekt dowodowy prowadzonej działalności jako działalności 

twórczej, a pracodawca w stosunku do kosztów uzyskania dokonuje bardziej czynności 

administracyjnych powiązanych z finansowaniem tej działalności. 

 Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie interpretacji 

ministerstwa, która umożliwi utrzymanie dotychczasowych zasad rozliczania kosztów 

uzyskania przychodów pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.  

 
Z wyrazami szacunku 
 
 

Przewodniczący  
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność 

 
Bogusław Dołęga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do wiadomości: 
Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło 
Prezes Prawa i Sprawiedliwość Pan Jarosław Kaczyński 


