
Porozumienie 

 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  
ze Związkami Zawodowymi 

 zawarte w dniu 19 października 2022 r.  
w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni 

 

 
 

Porozumienie uzgodnili: 

Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  

Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko 

Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” dr inż. Ewa Niewiara  

Prezes RU ZNP dr inż. Dariusz Sala 

  

Minister Edukacji i Nauki dokonał (Komunikat z dnia 21 września 2022 r.) zwiększenia subwencji 

na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego AGH w 2022 roku, 

z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. 

 

W wyniku uzgodnień ustalono poniższe zasady podwyższania wynagrodzeń. 

1. Podwyżka wynagrodzeń ma charakter obligatoryjny i obejmuje wszystkich pracowników, 

z wyłączeniem tych, których etaty w całości lub części finansowane są wprost z umownej 

działalności naukowo-badawczej. 

2. Podwyżka zostanie zrealizowana w formie przyznania pracownikowi okresowego dodatku, 

o którym mowa w § 19 i 20 Regulaminu wynagradzania pracowników AGH, za październik, 

listopad i grudzień br.  

3. Ze względu na wysoką inflację, najbardziej odczuwalną przez grupy pracowników najniżej 

uposażone, dodatek będzie wypłacany pracownikom w równej wysokości.  

4. Dla zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, dodatek ten miesięcznie będzie wynosił 

457,00 zł. 

5. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, otrzymają dodatek w wysokości 

proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

6. Kierownicy prac naukowo-badawczych rozważą możliwość zwiększenia wynagrodzenia tym 

pracownikom, którzy z podwyżek obligatoryjnych zostali wyłączeni. Stosowne wnioski 

o przyznanie dodatku z funduszy prac n-b, z uwzględnieniem zasad wynikających 

z niniejszego porozumienia, należy kierować do Rektora. 

7. Podwyżka wynagrodzeń zostanie przygotowana, zrealizowana i rozliczona centralnie. 

8. Dodatki zaczną być wypłacane wraz z najbliższą pensją.  

9. W przypadku otrzymania przez Uczelnię finansowych środków na wzrost wynagrodzeń 

w 2023 roku, forma i zasady podwyżek będą przedmiotem oddzielnego porozumienia. 
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