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wsk.  
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wsk. 
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profesor zwyczajny 2,50 3,25 1,14 2,98 3 830 10 000 1,60 3,15 2,00 3,20 2,50 3,25

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł 

naukowy albo tytuł w zakresie sztuki, profesor 

wizytujący posiadający tytuł naukowy albo 

tytuł w zakresie sztuki

2,00 2,90 1,06 2,38 3 570 8 000 1,38 2,55 1,69 2,73 2,00 2,90

profesor nadzwyczajny posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub doktora 

albo stopień doktora habilitowanego lub 

doktora w zakresie sztuki, profesor wizytujący 

posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora albo stopień 

doktora habilitowanego lub doktora w zakresie 

sztuki

1,80 2,50 0,97 2,08 3 270 7 000 1,25 2,22 1,52 2,36 1,80 2,50

docent, adiunkt posiadający stopień naukowy 

doktora habilitowanego albo stopień doktora 

habilitowanego w zakresie sztuki; 

1,70 2,25 0,91 1,79 3 060 6 000 1,17 1,94 1,44 2,10 1,70 2,25

adiunkt posiadający stopień naukowy doktora

albo stopień doktora w zakresie sztuki, starszy

wykładowca posiadający stopień naukowy

doktora albo stopień doktora w zakresie

sztuki, starszy kustosz dyplomowany; starszy

dokumentalista dyplomowany

1,50 2,00 0,81 1,46 2 710 4 920 1,04 1,64 1,27 1,82 1,50 2,00

starszy wykładowca nieposiadający stopnia

naukowego albo stopnia w zakresie sztuki,

kustosz dyplomowany, dokumentalista

dyplomowany

1,20 1,50 0,64 1,14 2 150 3 840 0,83 1,26 1,01 1,38 1,20 1,50

adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i

informacji naukowej
1,10 1,30 0,56 1,02 1 890 3 420 0,74 1,11 0,92 1,21 1,10 1,30

Asystent 1,00 1,25 0,52 0,93 1 740 3 120 0,68 1,04 0,84 1,14 1,00 1,25

Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i

informacji naukowej
1,00 1,20 0,52 0,93 1 740 3 120 0,68 1,02 0,84 1,11 1,00 1,20

wykładowca, lektor, instruktor 1,00 1,30 0,50 0,95 1 690 3 180 0,67 1,06 0,83 1,18 1,00 1,30

ad. 9 - propozycja przeniesienia do grupy "profesorów" NA na stanowiskach z dr. hab
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 adiunktów i 

starszych 

wykładowców, 

kustoszy i 

dokumentalistów 

dyplomowanych

wyrażone we wskaźniku 

do średniej krajowej

Stawki wyn.zasadniczego 

proponowane przez KSN 

Propozycja tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego dla stanowisk nauczycieli akademickich 

*/Prognozowane wynagrodzenie brutto 2011=3359, do wyliczeń przyjęto 3360 zł

Wprowadzono  propozycje zmian w stosunku do pierwszej naszej propozycji taryfikatora wskaźnikowego w układzie (czcionka czerwona)
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Lp.

Grupa 

stanowisk
Stanowisko

Samodzielnych 

pracowników 

dydaktyczno-

naukowych – 

(profesorów i dr 

habilitowanych)

 w roku 2012                  w roku 2013                 

1

asystentów, 

wykładowców, 

lektorów, 

instruktorów, 

 w roku 2014                 

Stawki wynagrodzenia zasadniczego 

w  r. 2011                 wg taryf. 2006-

10 r 

wyrażone we 

wskaźniku do 

średniej krajowej */
w zł 

min

w zł  

max

propozycje dochodzenia do wskaźników w 

stosunku do średniego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w ciągu 3 lat


