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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Uprzejmie prosimy o jednoznaczne rozstrzygnięcie kwestii stosowania 50% stawki kosztów uzyskania 

przychodu od wynagrodzeń za prace będące przedmiotem prawa autorskiego. Jest to związane z przywróce-

niem dotychczasowych rozstrzygnięć. 

Problem wystąpił na naszej macierzystej uczelni, Politechnice Śląskiej, lecz prawdopodobnie dotyczy 

również innych uczelni, szczególnie technicznych. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego wynika, że w sprawie podatków nic się nie zmieniło. Niestety władze naszej uczelni podję-

ły działania, zgodnie z ich informacją oparte na przepisach prawa, które spowodowały znaczące zmiany 

w zakresie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu. 

Działania te obejmują m.in.: 

– obniżenie z 90% do 45% kwoty objętej kosztami uzyskania przychodu (nie wiadomo, jak to obliczono), 

– wyłączenie zajęć dydaktycznych z działań podlegających prawu autorskiemu, 

– powołanie wydziałowych komisji do kwalifikowania działalności pracowników do prac nieobjętych 

prawem autorskim (Jakie kwalifikacje, kompetencje i uprawnienia mieliby członkowie tych komisji? Kto 

rozstrzygnie sprzeczności dotyczące ocen pracownika i komisji?). Notabene, o ile pamięć nas nie myli, ostat-

nio komisje wydziałowe były powoływane do weryfikacji pracowników w stanie wojennym. 

Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy taka interpretacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przycho-

du wynika z błędnego stanowiska Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych, jednakże odpowiedzialno-

ścią za zaistniałą sytuację z pewnością będzie obarczany nasz rząd. 

Skutki zmienionej interpretacji przepisów to niewątpliwie m.in. wygenerowanie konfliktów pomiędzy 

pracownikami i członkami komisji, niepotrzebna strata czasu zarówno pracowników, jak i członków komisji, 

a także stworzenie nieprzychylnej rządowi atmosfery na uczelni. 

Najważniejszym skutkiem zasygnalizowanego problemu będzie jednak – a właściwie już jest, służby po-

datkowe uczelni obliczają bowiem co miesiąc wyższe stawki obciążeń podatkowych – spadek realnych do-

chodów. Dotyczy to szczególnie młodszych pracowników nauki. Szacuje się, że roczny spadek dochodów 

jest zbliżony do średniej miesięcznej pensji adiunkta. Warto przy okazji przypomnieć, że wynagrodzenia 

pracowników uczelni, o czym powszechnie wiadomo, nie należą do najwyższych i już od dłuższego czasu nie 

były rewaloryzowane. 
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