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Warszawa, 2018-10-23
Jego Magnificencja
Rektor SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Bielawski

Szanowny Panie Rektorze,
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW zwraca się z apelem o jak
najszybsze uchylenie obowiązującej Uchwały Senatu z dnia 26.02.2018 „w sprawie
możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla przychodów
uzyskiwanych przez pracowników SGGW związanych z ich działalnością twórców”
i zastosowanie procedury zgodnej z obecnie obowiązującą wykładnią Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

uzgodnioną z Ministerstwem Finansów i opublikowanej w

biuletynach MNiSzW z dnia 5.10.2018 (w załączniku) i 12.10.2018 roku.
W uchwalonej

nowej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw.

Konstytucji dla nauki wyraźnie stwierdzono w art. 116. ust.7, że:
” Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą
o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
a w w/w biuletynach opublikowano jednolite zasady interpretacji tego zapisu w aspekcie
stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, zgodne z interpretacją rządową:
„….całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach
stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło)….. bez konieczności
składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości
utworów wykonanych w ramach umowy o pracę.”
Wprowadzenie tych zasad poprzez uchylenie obwiązującej ale niezgodnej z nimi
Uchwały Senatu SGGW już na najbliższym posiedzeniu Senatu leży w interesie pracowników
i

umożliwi prawidłowe wyliczenie kosztów uzyskania przychodów i wielkości

wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGGW
przynajmniej przy ostatniej tegorocznej wypłacie w grudniu. Wydaje się też, że w świetle
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oficjalnej interpretacji rządowej powinno się te jednolite zasady zastosować w stosunku do
wszystkich nauczycieli akademickich od początku 2018 roku, poprzez anulowanie
poprzednich, wewnętrznych, niezgodnych z nią

przepisów oraz korektę do tej pory

naliczanych kosztów uzyskania przychodu i odprowadzanej zaliczki na podatek dochodowy,
co najmniej w PIT-11 wystawianych przez płatnika dla potrzeb podatkowego rocznego
rozliczenia pracowników z Urzędem Skarbowym.

Z poważaniem
dr inż. Jacek Bujko
Przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” SGGW

Do wiadomości:
prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Prorektor ds. Rozwoju SGGW w Warszawie

