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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Wynagradzania 
 

Tabela podstawowych stanowisk, kwalifikacji, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie  

badawczo-technicznej 

Nazwa 
stanowiska 

Wykształcenie 

Min. Staż 
pracy w 
danym 

obszarze 

Dodatkowe wymagania  
Minimalne 

wynagrodzenie  

Młodszy 
specjalista 
badawczo – 
techniczny  

wyższe - 

Po upływie 36 m-cy zatrudnienia 
konieczność uzyskania wskaźników 
określonych w Zarządzeniu Rektora w 
sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i 
corocznej ewaluacji nauczycieli 
akademickich dla stanowiska asystenta 

2 700,00 

Specjalista 
badawczo – 
techniczny  

wyższe 3 lata 

Uzyskanie wskaźników określonych w 
Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i 
trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji 
nauczycieli akademickich dla stanowiska 
asystenta  

3 000,00 

Po upływie 4 lat pracy na stanowisku; 
wymagana ocena min. na poziomie adiunkta 
badawczo-dydaktycznego  
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Tabela podstawowych stanowisk, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie technicznej 

 

Stanowisko Wykształcenie 
Min. Staż pracy 

w danym 
obszarze 

Minimalne 
wynagrodzenie  

Technik  średnie 0 2 240,00 

Młodszy specjalista 
techniczny  

średnie 3 lata 2 400,00 

Specjalista 
techniczny  wyższe 5 lat 2 800,00 

Samodzielny 
specjalista 
techniczny 

wyższe 7 lat 3 000,00 
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Tabela podstawowych stanowisk, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie administracyjnej  

 

Stanowisko Wykształcenie 
Min. staż pracy 

w danym 
obszarze 

Minimalne 
wynagrodzenie  

Referent  średnie 0 2 240,00  
Młodszy specjalista  średnie 3 lata 2 400,00 
Specjalista wyższe 5 lat 2 800,00 
Samodzielny 
specjalista  

wyższe 7 lat 3 000,00 

Główny specjalista/ 
pozostałe stanowiska 
samodzielne  

wyższe 

7 lat, chyba że 
przepisy 

szczególne 
stanowią inaczej 

3 000,00 

Stanowiska 
kierownicze 

wyższe 7 lat 3 000,00 

Kanclerz/Zastępcy 
Kanclerza  

wyższe 10 lat 5 000,00 
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Tabela podstawowych stanowisk, stażu pracy w danym obszarze i dodatkowych wymagań oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na stanowiskach w grupie pracowników obsługi  

 

Stanowisko Minimalne wynagrodzenie  

Porządkowa pomieszczeń  2 240,00 

Portier/portier-szatniarz  2 240,00 

Pracownik gospodarczy 2 240,00 

Dozorca 2 240,00 

Konserwatorzy  2 240,00 

Kierowca  2 240,00 

 

 


