Informacja z zebrania Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 18 grudnia 2018 roku
Zebranie Komisji otworzył Jacek Bujko, powitał przybyłych na ostatnie w 2018 roku zebranie
Komisji Zakładowej.
Jacek Bujko poinformował, że na posiedzeniu Senatu Akademickiego SGGW w dniu 17 grudnia 2018 roku
przyjęta została Uchwała Nr 21-2018/2019 w sprawie możliwości stosowania podwyższonych kosztów
uzyskania przychodów do przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych przez pracowników SGGW
będących nauczycielami akademickimi.
Przyjęta i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 roku Uchwała uchyla Uchwałę Senatu Nr 20 -2017/2018
z dnia 18 grudnia 2017 r. i zmieniającą ją Uchwałę Senatu SGGW Nr 39-2017/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.
Uchwała wymienia składniki wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, do których stosuje się stawkę 50%
kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego,
na które składają się wymienione w Uchwale składniki w całości ( 100 %) objęte jest 50 % stawką kosztów
uzyskania przychodów bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
Pan Przewodniczący przypomniał, że Komisja Zakładowa NSZZ „ Solidarność” SGGW już w październiku
2018 roku skierowała Do Władz Uczelni pismo z apelem o jak najszybsze uchylenie obowiązującej Uchwały
Senatu z dnia 26 lutego 2018 r. i zastosowanie procedury zgodnej z obowiązującą wykładnią Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego uzgodnioną z Ministerstwem Finansów i opublikowanej w biuletynach MNiSzW z
dnia 5 10 . 2018 r i 12.10.2018 r.
Członkowie Komisji Zakładowej wyrazili zadowolenie, ze po wielu dyskusjach z Władzami Uczelni
prowadzonymi przez Komisję Zakładową, także w ramach Senackiej Komisji ds. Finansowych udało się
doprowadzić do wprowadzenia zasad zgodnych z zapisem art. 116 ust.7 nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie
Wyzszym i Nauce.
Zwrócili jednak uwagę na zapis w § 1 pkt. 4 dotyczący nie objęcia stawką 50% kosztów uzyskania
przychodów za okres nieobecności w pracy wynikający z urlopu wypoczynkowego i zwolnienia lekarskiego.
Naszym zdaniem jest on niezgodny z zapisem zamieszczonym na stronie internetowej Konstytucja dla Nauki
i w biuletynie MNiSzW z 7.12. 2018 r., w którym podkreślono:
„ Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich stosuje się również do
wynagrodzeń w okresach urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności nauczycieli akademickich…”
Maria Wesołowska stwierdziła, że należy nadal z pełną determinacją domagać się zmiany krzywdzącego
nauczycieli akademickich zapisu w przyjętej przez Senat Uchwale.
Po dyskusji członkowie Komisji Zakładowej jednogłośnie podjęli Uchwałę o wystąpieniu do Państwowej
Inspekcji Pracy i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o oficjalną interpretację w zakresie
stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń za urlop wypoczynkowy oraz czas
usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej np. chorobą.
O godz. 16.00, przy błyszczącej światełkami choince rozpoczęliśmy nasze Wigilijne Spotkanie , w którym
uczestniczyły Władze Rektorskie i Administracyjne SGGW.
Maria Kupczyk, Jacek Bujko
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