
Ustawa 2.0   oraz  50% KUP (koszty uzyskania przychodu) 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Pracom legislacyjnym poddawane jest równocześnie kilka projektów ustaw (Ustawa  2.0 – 

PSW wraz z ustawą wprowadzającą czy ustawa o związkach zawodowych) , których 

ostateczne zapisy bardzo interesują środowisko akademickie. Szczególnie w przypadku 

projektów skierowanych do prac w komisjach sejmowych, niezwykle ważna jest rola posłów 

do których podejmujemy próby dotarcia ze swoimi uwagami i propozycjami konkretnych 

zmian zapisów. Zarówno  KSN, jak również inicjatywy lokalnych środowisk akademickich 

włączyły się w te działania.  

12 kwietnia z inicjatywy kol. Marii Sapor (z-cy przewodniczącego KSN) w siedzibie KZ 

NSZZ „Solidarność” AGH odbyło się spotkanie przedstawicieli  Uczelni Krakowa, podczas 

którego wypracowano stanowisko w sprawie projektu ustawy 2.0 z dnia 26 marca br. 

Z treścią niniejszego porozumienia można zapoznać się  TUTAJ 

Należy również wskazać, że Rada KSN w dniu 21 kwietnia 2018 roku również podjęła 

stanowisko w tej sprawie. Z treścią uwag w sprawie Ustawy 2.0 można zapoznać się na 

stronie http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/159/ .  

Jak przekazuje Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” – Bogusław Dołęga , „ ostatnio w 

kilku uczelniach niestety, ale nastąpiło pogorszenie spraw związanych z utrzymaniem 

przynależnych twórcom kosztów uzyskania. Stało się tak głównie ze względu na otrzymane 

przez niektórych rektorów informacje na ich zapytania skierowane do Głównego Dyrektora 

Izby Skarbowej „ . 

W podanych poniżej linkach można znaleźć treści wzmiankowanych interpretacji w tej,  

rozpalającej emocje środowiska akademickiego, sprawie:  

http://sip.mf.gov.pl/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-

indywidualnej.xhtml?dokumentId=529709&print=true&indexAccordionPanel=-

1&poziomDostepu=PUB  

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-

indywidualnej.xhtml?dokumentId=528795&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-

1#tresc 

ciekawy jest też wyrok NSA: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/43B43141F0 

Należy jednak pamiętać, iż nadal obowiązuje: 

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-

indywidualnej.xhtml?dokumentId=373650&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-

1#tresc 
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Jak wskazuje w dalszej wypowiedzi Przewodniczący KSN ,” że mimo, że odpowiedzi te nie 

stanowią prawa, ani nie są wykładniami ogólnymi i ostatecznymi, to: 

1.) pojawia się brak zgody urzędu na odliczenia w zaliczkowaniu dzieł (nasze pobory 

uzyskujemy na dzień pierwszego na poczet prac, które będziemy wykonywać) i jest to 

problem, który musimy rozwiązać na szczeblu ministerialnym, 

2.) nie ma zgody urzędu na % określanie kosztów działalności twórczej „ 

Podsumowując, nie należy ustawać w działaniach, aby odzyskać prawa do ulgi w zakresie 

KUP dla pracowników szkolnictwa wyższego.   

 

opracowała: Anna Młynarczykowska,  
 

 


