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Szanowny Panie Profesorze, 
 
w odpowiedzi na pismo z dnia 28 września 2022 r. znak KRASP/177/2022 

w sprawie zabezpieczenia środków na utrzymanie skutków finansowych 

podwyżek przyznanych pracownikom uczelni publicznych od 1 października 

2022 r. uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia. 

W dniu 27 września 2022 r. na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji i Nauki 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MEiN został opublikowany komunikat 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 września 2022 r. o zwiększeniach wysokości 

subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego, 

przyznanych w trybie art. 368 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), 

z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni 

publicznych od 1 października 2022 r. 

Przedmiotowe zwiększenia otrzymały 92 publiczne uczelnie nadzorowane przez 

Ministra Edukacji i Nauki oraz 6 uczelni niepublicznych, prowadzonych przez 

kościoły i inne związki wyznaniowe, finansowanych na zasadach określonych dla 

uczelni publicznych.  

Jak wskazano w objaśnieniach do ww. komunikatu środki te nie zostaną 

uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2023. Powyższe wynika 

z faktu, ze środki te nie obejmują całorocznego finansowania dokonywanych 

regulacji i włączenie tych środków do podstawy naliczenia kolejnej subwencji 
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powodowałoby zaniżenie stałej przeniesienia w stosunku do faktycznych skutków 

regulacji płac.  

Mając na uwadze powyższe, środki finansowe na pokrycie całorocznych skutków 

przechodzących podwyżek przyznanych od 1 października 2022 będą przyznane 

odrębnym zwiększeniem wysokości subwencji w trybie art. 368 ust. 9 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w kwotach proporcjonalnych do 

zwiększeń przyznanych komunikatem z 21 września 2022 r. i dopiero całoroczny 

skutek przyznanych środków na podwyżki będzie miał charakter trwały, tj. 

w zostanie uwzględniony w podstawie naliczenia subwencji na rok 2024. 

Analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte dla podwyżek przyznanych od 1 

października 2020 r. i ich kontynuacji w roku 2021. 

Jednocześnie chciałbym jednoznacznie podkreślić, że środki na pokrycie 

całorocznych skutków finansowych podwyższenia wynagrodzeń pracowników 

uczelni przyznanych od 1 października 2022 r. zostały zabezpieczone 

w budżecie na rok 2023, w ramach przyznanego limitu wydatków dla części 

budżetowej 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka. 
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