
Załącznik nr 2

Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego
dla pracowników zatrudnionych w obszarze: administracyjnym, bibliotecznym,

technicznym, IT i obsługi.

Lp obszar stanowisko Wymagania kwalifikacyjne
minimalna

stawka
wynagrodzenia

zasadniczego

stawka dodatku funkcyjnego

wykształcenie liczba lat
pracy

minimalna maksymalna

1

Obszar
administracyjny,

pracownik
administracji

Dyrektor 
administracyjny

wyz�sze
magisterskie

8, w tym 4 na
stanowisku

kierowniczym

5500 300 1900

Kwestor wyz�sze
magisterskie

8, w tym 4 na
stanowisku

kierowniczym
lub

samodzielnym

5500 300 1900

Zastępca dyrektora 
administracyjnego

wyz�sze
magisterskie

6, w tym 3 na
stanowisku

kierowniczym
lub

samodzielnym

4500 200 1600

Zastępca kwestora wyz�sze
magisterskie

6, w tym 3 na
stanowisku

kierowniczym
lub

samodzielnym

4500 200 1600

Dyrektor/kierownik 
jednostki 
organizacyjnej

wyz�sze
magisterskie 5

3800 200 1000

Zastępca 
dyrektora/kierownika 
jednostki 
administracyjnej

wyz�sze
magisterskie 5

3500 200 900

Kierownik sekcji wyz�sze
magisterskie

3 3000 200 400

Pełnomocnik, ekspert  
oraz inne stanowiska 
pracownicze 
uregulowane 
odrębnymi przepisami
(doradca zawodowy, 
rzecznik patentowy 
redaktor naczelny, 
inspektor ds. BHP, 
inspektor nadzoru, 
inspektor ochrony 
danych osobowych)

wyz�sze magisterskie
lub

według odrębnych przepiso0 w

2600

Gło0 wny specjalista wyz�sze 5 3500

Starszy specjalista 
(sekretarz wydziału)

wyz�sze 5 3400

Specjalista (fotograf) wyz�sze 3 3000

Samodzielny referent 
(duszpasterz, 

__ 2800



samodzielny 
magazynier)

starszy redaktor,

wyz�sze

4
Starszy referent 
(korepetytor,  
redaktor, magazynier 
biblioteczny, 
magazynier)

Wyz�sze
s0rednie

__ 2600

2 Obszar 
badawczo-
techniczny

Gło0 wny specjalista wyz�sze 8 3500

Starszy specjalista 
badawczo-techniczny

wyz�sze 5 3200

Specjalista badawczo-
techniczny

wyz�sze 3 3000

Obszar
pracownik 

inz�ynieryjno-
techniczny

Samodzielny referent 
techniczny (grafik 
komputerowy, starszy 
operator składu 
komputerowego 
kartograf, stroiciel)

wyz�sze __ 2800

Starszy referent 
techniczny (starszy 
technik, operator 
składu 
komputerowego)

wyz�sze __ 2600

3 Obszar IT Programista wyz�sze 3400

Administrator 
systemo0 w 
informatycznych

minimum s0rednie 3300

Konsultant minimum s0rednie 3200

Serwisant 
(konserwator sprzętu)

minimum s0rednie 2600

4

Obszar
biblioteczny,
pracownik

biblioteczny

Starszy kustosz 
(starszy 
dokumentalista)

wyz�sze
magisterskie

(preferowane w
zakresie

bibliotekoznawst
wa lub informacji

naukowej, albo
nauk pokrewnych

(bibliologia,
informatologia)

lub podyplomowe
w tym zakresie 

co najmniej
5 lat na

stanowisku
kustosza

bibliotecz-
nego

3400

Kustosz 
(dokumentalista, 
kustosz muzealny)

wyz�sze
magisterskie

(preferowane w
zakresie

bibliotekoznawst
wa lub informacji

naukowej, albo
nauk pokrewnych

(bibliologia,
informatologia)

lub podyplomowe
w tym zakresie 

co najmniej
5 lat w

bibliotece
naukowej
lub 8 lat w

innej

3200

Starszy bibliotekarz wyz�sze
magisterskie

2 lata w
bibliotece

2800



(preferowane w
zakresie

bibliotekoznawst
wa lub informacji

naukowej, albo
nauk pokrewnych

(bibliologia,
informatologia)

lub podyplomowe
w tym zakresie 

naukowej
lub 4 lata w

innej

Bibliotekarz 
(konserwator ksiąz�ki)

……………………………..
konserwator ksiąz�ki

wyz�sze
magisterskie

(preferowane w
zakresie

bibliotekoznawst
wa lub informacji

naukowej, albo
nauk pokrewnych

(bibliologia,
informatologia)

lub podyplomowe
w tym zakresie 
………………………

wyz�sze
magisterskie
kierunkowe:

konserwacja dzieł
sztuki:

specjalizacja –
konserwacja

papieru i sko0 ry

      __ 

………………. 
co najmniej 
3 letnie 
dos0wiadcze
nie 
zawodowe 
na 
stanowisku 
młodszego 
konserwato
ra ksiąz�ki 
lub 
podobnym

2600

5

Obszar obsługi,
pracownik

obsługi

Pracownik z 
kwalifikacjami 
specjalistycznymi 
(blacharz, cies0 la, 
elektromonter, 
elektryk, hydraulik, 
kierowca, malarz, 
murarz, robotnik, 
stolarz, s0 lusarz)

zasadnicze
zawodowe

2700

Pracownik bez 
kwalifikacji 
specjalistycznych 
(dozorca, ogrodnik 
tereno0 w zieleni, 
portier, starszy 
portier, porządkowa 
pomieszczen0  
dydaktycznych, 
pracownik 
gospodarczy, 
recepcjonista, starszy 
straz�nik ochrony 
mienia, straz�nik 
ochrony mienia, 
starszy woz0ny, woz0ny, 
szatniarz, kelner, 
kucharz, starszy 
kucharz, szef kuchni)

zasadnicze
zawodowe

2600


