
Załącznik nr 2 

 

TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK 

 

TABELA A.  Dla pracowników inżynieryjnych i technicznych, organizacyjno-ekonomicznych, 

administracyjnych i pracowników obsługi 

 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

1 2 3 

1 Dyrektor jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, zastępca dyrektora (do spraw 

ekonomicznych, administracyjnych, technicznych, innych równorzędnych)  

w jednostkach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a‒d, naczelny inżynier, 

kierownik zakładu doświadczalnego 

XVII—XX 

2 Główny księgowy XVII—XX 

2a Pełnomocnik do spraw finansowych XVI—XIX 

3 Główny specjalista, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych XV—XIX 

4 Radca prawny XV—XIX 

5 Kierownik komórki (wydziału, zakładu, działu, oddziału zamiejscowego) 

podległej bezpośrednio dyrektorowi lub zastępcy dyrektora, prowadzącej 

prace związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową,  

zastępca kierownika oddziału zamiejscowego, starszy specjalista 

XV—XVIII 

6 Audytor wewnętrzny XIV—XIX 

7 Kierownik działu technicznego, ekonomicznego, do spraw pracowniczych 

lub równorzędnego, kierownik ośrodka informacji naukowej, zastępca 

dyrektora jednostki, o której mowa w § 2 pkt 2, kierownik domu pracy 

twórczej 

XIV—XVIII 

8 Specjalista, starszy dokumentalista XIII—XVII 

9 Zastępca kierownika domu pracy twórczej XIV—XVII 

10 Starszy mistrz, kierownik zmiany XII—XVI 

11 Stanowiska pracy takie jak: matematyk, fizyk, chemik, socjolog, historyk, 

psycholog, ekonomista, referent prawny, mechanik, technolog, konstruktor  

i inne równorzędne, dokumentalista, analityk i projektant systemów 

X—XVI 

12 Konstruktor, technolog, mechanik, elektryk, energetyk, chemik, ekonomista, 

starszy technik dokumentalista, starszy programista, administrator (sieci,  

baz danych), konserwator sieci 

X—XVI 

13 Kierownik działu administracyjnego i jego zastępca, kierownik sekcji: 

technicznej, ekonomicznej, do spraw pracowniczych 
X—XVI 

14 Samodzielny referent, samodzielny księgowy, rewident, redaktor techniczny, 

starszy laborant, inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 
X—XVI 

15 Mistrz, majster X—XIV 

16 Kierownik magazynu VIII—XV 

17 Starszy referent, starszy księgowy, starszy magazynier, kasjer,  

młodszy dokumentalista, technik dokumentalista, technik ogrodnik, 

programista, informatyk, składacz komputerowy 

VII—XV 

 



1 2 3 

18 Kierownik archiwum, kierownik sekcji w dziale administracyjnym, 

gospodarczym, sekretarka, recepcjonista 
VI—XIII 

19 Referent, młodszy technik dokumentalista, korektor, magazynier, laborant V—XI 

20 Konserwator maszyn i urządzeń IX—XIII 

21 Starszy rzemieślnik VIII—XIII 

22 Rzemieślnik w zawodzie: ślusarz, mechanik, elektromonter, murarz, stolarz, 

ogrodnik itp. 
VI—XI 

23 Palacz centralnego ogrzewania IV—X 

24 Robotnik wykwalifikowany, opiekun ekspozycji, starsza pokojowa, praczka, 

szwaczka, prasowaczka 
IV—XI 

25 Starszy woźny, starszy dozorca, starszy strażnik II—VI 

26 Szatniarz, woźny, pokojowa, sprzątaczka, dozorca, portier, strażnik, robotnik 

do prac lekkich 
I—V 

27 Kierowca autobusu, samochodu ciężarowego, samochodu osobowego IX—XI 

 

TABELA B.  Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, 

archiwach i muzeach 

 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

1 Starszy kustosz XV—XVI 

2 Starszy konserwator XII—XV 

3 Kustosz XII—XIV 

4 Konserwator X—XIII 

5 Starszy bibliotekarz, starszy archiwista, starszy introligator,  

starszy dokumentalista, starszy renowator, adiunkt muzealny,  

adiunkt archiwalny, adiunkt konserwatorski 

X—XII 

6 Renowator IX—XI 

7 Bibliotekarz, dokumentalista, archiwista, introligator, starszy asystent 

muzealny, archiwalny i konserwatorski, renowator przyuczony,  

starszy magazynier archiwalny, starszy magazynier biblioteczny 

VIII—X 

8 Młodszy renowator, młodszy bibliotekarz  

Młodszy dokumentalista, młodszy konserwator, młodszy archiwista, 

magazynier archiwalny, magazynier biblioteczny 

V—IX 

9 Przewodnik muzealny, asystent muzealny, archiwalny i konserwatorski V—VIII 

 

TABELA C. (uchylona) 

 



TABELA D.  Dla pracowników działalności opiekuńczo-terapeutycznej  

i medyczno-rehabilitacyjnej zatrudnionych w domach seniora  

i innych  placówkach sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej 

1 Kapelan XIV—XVI 

2 Specjalista XIII—XV 

3 Starszy inspektor terapii zajęciowej XII—XIV 

4 Instruktor terapii zajęciowej XII—XIII 

5 Bibliotekarz VII—X 

6 Starsza pokojowa VII—IX 

7 Pokojowa VI—VIII 

Pracownicy działalności medyczno-rehabilitacyjnej 

8 Starszy lekarz XVII—XVIII 

9 Przełożona pielęgniarek XIV—XVI 

10 Lekarz XV—XVI 

11 Starsza pielęgniarka XIII—XVI 

12 Starszy technik fizjoterapii XIII—XIV 

13 Starszy masażysta XII—XIV 

14 Pielęgniarka XII—XIII 

15 Starszy dietetyk XII—XIII 

16 Dietetyk, technik fizjoterapii XI—XII 

17 Masażysta X—XII 

17a Opiekun medyczny IX—XI 

18 Opiekun VII—X 

 

TABELA E.  Dla pracowników zatrudnionych przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków 

 

Lp. Stanowisko 
Kategoria 

zaszeregowania 

1 2 3 

1 Kierownik działu żywienia XIV—XVI 

2 Kierownik: stołówki, bufetu, szef kuchni XI—XIV 

3 Zastępca: kierownika stołówki, szefa kuchni IX—XIII 

4 Kuchmistrz, mistrz garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski VIII—XII 

5 Technolog, kucharz VIII—XI 

6 Młodszy technolog, barman VII—IX 

7 Garmażer, cukiernik VI—IX 
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8 Sprzedawca, dietetyk, intendent, starszy kelner VI—IX 

9 Starszy bufetowy, kelner, młodszy kucharz V—VIII 

10 Bufetowy, wykwalifikowana pomoc kuchenna III—VII 

11 Młodszy kelner, kawiarka II—VI 

12 Pomoc kuchenna, pomoc bufetowa I—V 

 

 


