
Załącznik Nr 3 
do Regulaminu wynagradzania  

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH  
ORAZ KATEGORII MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA 

 PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
(ADMINISTRACYJNYCH I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI) 

 

Lp. Stanowisko 

Minimalne wymagania 
kwalifikacyjne 

Kategoria 

wykształcenie liczba lat pracy 
minimalnego 
zaszeregowa

nia 

dodatku 
funkcyjne

go 

1 Kanclerz wyższe 
8, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym 
X 10 

2 Kwestor wyższe 

8, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

IX        7-8 

3 Zastępca kanclerza wyższe 

6, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

IX 7-8 

4 Zastępca kwestora wyższe 

6, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

VIII 4-7 

5 Dyrektor biura lub centrum wyższe 

6, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

VII-VIII 4-7 

6 Dyrektor biblioteki głównej wyższe 

6, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym lub 
samodzielnym 

VII 8-9 

7 Radca prawny wg odrębnych przepisów VII 2-6 

8 
Audytor wewnętrzny, Pełnomocnik 
do spraw ochrony informacji 
niejawnych 

wg odrębnych przepisów VII - 

9 

Zastępca dyrektora biura, centrum 
lub biblioteki, główny specjalista, 
kierownik działu, kierownik biura, 
kierownik dziekanatu 
równorzędnej komórki 
organizacyjnej 

wyższe 5 VII 2-5 

10 
Główny specjalista do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

wg odrębnych przepisów VII - 

11 
Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych 

wyższe 5 VII - 



12 

Starszy specjalista naukowo-
techniczny, starszy specjalista 
inżynieryjno-techniczny, starszy 
specjalista w zakresie prac 
finansowych lub ekonomicznych 
albo związanych z dydaktyką, 
badaniami, informatyką, 
administracją; zastępca kierownika 
działu lub innej równorzędnej 
jednostki organizacyjnej; starszy 
administrator systemu lub sieci 

wyższe 5 VI-VII 2-4 

13 

Specjalista naukowo-techniczny, 
specjalista inżynieryjno-
techniczny, specjalista w zakresie 
prac finansowych lub 
ekonomicznych albo związanych 
z dydaktyką, badaniami, 
informatyką, administracją, 
asystent, administrator systemu 
lub sieci, programista 

wyższe 3 

V 1-4 
średnie 8 

14 Specjalista ds. bhp wg odrębnych przepisów V - 

15 
Starszy inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

wg odrębnych przepisów 

IV 1-2 

16 
Starszy inspektor do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

IV - 

17 Inspektor nadzoru inwestorskiego III 1 

18 
Inspektor ds. bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

III - 

19 Młodszy specjalista  wyższe - II-III - 

20 
Starszy (lub samodzielny): 
magazynier referent, księgowy, 
kreślarz-plastyk  

średnie 4 II-III - 

21 
Referent techniczny, 
ekonomiczny, administracyjny, 
finansowy, technik, magazynier,  

średnie - 
II 

 
- zasadnicze 

zawodowe 
2 

22 

Operator uzdatniania wody, 
elektryk, pracownik gospodarczy/ 
elektryk; pracownik gospodarczy 
/instalator wod.-kan. 

średnie - 
II 

 
- 

zasadnicze 
zawodowe 

2 

23 Ratownik wodny wg odrębnych przepisów II - 

24 
Starszy strażnik ochrony mienia, 
szatniarz /strażnik ochrony mienia 

średnie - I - 

25 
Pracownik gospodarczy, 
sprzątaczka woźny 

podstawowe - I  

 

 

 



KWALIFIKACJE I KATEGORIE MINIMALNEGO ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW 
ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 

 

 

Lp. 

 

 

Wymagane kwalifikacje 

 

Kategoria 
minimalnego 

zaszeregowania 

1 Robotnicy bez przygotowania zawodowego I 

2 
Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie 
potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym 

I 

3 
Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w 
zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub 
samodzielnie 

I 

4 
Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania 
samodzielnej pracy o charakterze złożonym 

IV 

5 
Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem 
technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują 
samodzielnie trudne i precyzyjne prace 

V 

6 Kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów I 

7 Kierowca samochodu ciężarowego – według odrębnych przepisów II 

 

 

 



 

MINIMALNE STAWKI WYNAGRODZENIA, STANOWISKA, KWALIFIKACJE  

ORAZ DODATKI FUNKCYJNE PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH 

 I INFORMACJI NAUKOWEJ 

 

Lp
. 

Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne Kategoria 
minimalnego 

zaszeregowania wykształcenie 
liczba lat pracy i 

wymagana praktyka 

1 
Kustosz 
biblioteczny wyższe magisterskie  

10 lat w bibliotece 
naukowej  

V 

2 
Starszy 
bibliotekarz wyższe  6 lat w bibliotece naukowej  IV 

3 Bibliotekarz 

wyższe  3 

III 
studium bibliotekarskie 5 

średnie bibliotekarskie 6 

inne średnie 8 

4 
Starszy 
magazynier 
biblioteczny 

średnie 6 III 

5 

Młodszy 
bibliotekarz 

wyższe lub studium 
bibliotekarskie 

- II 

 średnie bibliotekarskie 1  

 
średnie oraz przeszkolenie 
bibliotekarskie 

-  

6 
Magazynier 
biblioteczny 

średnie lub zasadnicze 
zawodowe 

- II 

 

 

MIESIĘCZNE STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PEŁNIĄCYCH FUNKCJE 
KIEROWNICZE 

PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH I INFORMACJI NAUKOWEJ  

 

Lp. Funkcja 

Stawka dodatku 
funkcyjnego* 

- procent wynagrodzenia 
profesora 

Minimalny Maksymalny 

1 Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej,  2,5% 

(160) 

8% 

(513) 2 Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece specjalistycznej 

* w zaokrągleniu do pełnych złotych (z zastosowaniem reguł matematycznych) 

   W nawiasie podano stawki dodatku w dniu wejścia w życie Regulaminu (w złotych). 



 

 

STANOWISKA PRACY, WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE I MINIMALNE 
ZASZEREGOWANIE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ  

 

Lp. Stanowisko 

Wymagania kwalifikacyjne Kategoria 

Wykształcenie 
Liczba lat 

pracy 

Minimalnego 
zaszeregowa

nia 

Dodatku 
funkcyjne

go 

1 
Kierownik (dyrektor) 
wydawnictwa lub redaktor 
naczelny 

Wyższe 

6, w tym 4 na 
stanowisku 

kierowniczym 
lub 

samodzielny
m 

VI 3-5 

2 Starszy redaktor Wyższe 4 IV - 

3 Redaktor techniczny Średnie 3 III - 

4 Redaktor Wyższe 2 III - 

6 Grafik 

Wyższe - III 

- 

Średnie 1 II 

7 
Operator składu komputerowego 
lub grafiki komputerowej 

Wyższe - III 

- 

Średnie 2 II 

8 Informatyk, technolog 

Wyższe - III 

- 

Średnie 1 II 

9 Kreślarz, korektor, księgarz Średnie - II - 

 

 

 


