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POROZUMIENIE

w sorawie zasad zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego
pracownikcm Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej od 1 stycznia 2023 r.

oraz uzgodnienia treści Regulaminu Wynagradzania UMCS,

zawarte w dniu 7 marca 2023 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dalej „Uniwersytet”
reprezentowanym przez prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego — Rektora,

a związkami zawodowymi działającymi w UMCS reprezentowanymi przez:

lub „UMCS",

1) mgr. Jacka Kota Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS
w Lublinie,

2) dr. Henryka Kowalskiego — Prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS,
3) mgr Elżbietę Chodzyńską Przewodniczącą Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”80 w UMCS

dalej „Strony Porozumienia”

1.

2.

3.

Sl
Środki finansowe przyznane w ramach zwiększenia subwencji na rok 2023 zgodnie
z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2023 r. zostaną przeznaczone
na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2023 r.,
pracownikom Uniwersytetu.
Zwiększeniem wynagrodzenia zasadniczego objęte są osoby, które w dniu podpisania
Porozumienia sąpracownikami Uniwersytetu.
Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w ust. 1, w przypadku
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje
proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Porozumienie nie obejmuje pracowników Uniwersytetu:
1) których wynagrodzenia wypłacanesą z innych środków niż subwencja, o której mowa
WSI ust. 1;



1.

2.

1.

2.

3.

2) zatrudnionvch w grupie nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, dla
których Un wersytet nie jest podstawowym miejscem pracy;

3) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet nie jest
głównym miejscem pracy.

Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowiskach badawczo-dydaktycznych i badawczych będzie uzależnione od

zajmowanego stanowiska w ramach grupy pracowniczej i wyniesie miesięcznie:
1) profesor - 400,00 zł brutto
2) profesor uczelni - 400,00 złbrutto
3) adiunkt ze stopniem dr. hab. - 480,00 złbrutto
4) adiunkt - złbrutto
5) asystent - 400,00 złbrutto

Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na

stanowiskach dydaktycznych jest niezależne od zajmowanego stanowiska i wynosi 300,00

złbrutto mies ęcznie.

Zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi wynosi 110,00 zł brutto miesięcznie, niezależnie od

zajmowanegc stanowiska.
Po zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 1, dodatkowe
zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika niebędącego nauczycielem
akademickim obejmuje kwoty:
1) wynikające ze zmiany tabel minimalnego wynagrodzenia zasadniczego stanowiących

załączniki nr 2-9 do Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie,

2) przyznane poszczególnym pracownikom w ramach środków finansowych
przekazanvch do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych, proporcjonalnie
do liczby pracowników tych jednostek.

Kwota, o ktcrej mowa w ust. 2 pkt 2) zostanie przyznana na podstawie wniosków
kierowników jedrostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę ocenę jakości pracy i

wyróżniająceg się aktywności zawodowej.

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników
obsługi, wypłacane na dzień 10 marca 2023 r., zostanie zwiększone do wysokości określonej
w tabelach stanowiących załączniki nr 5-8 do niniejszego Porozumienia.

1. Działając na :)0dstawie art. 772 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.
Dz.U. Nr 2022 poz. 1510 z późn. zm.), związki zawodowe działające na UMCS uznają
przedstawioną przez Rektora zmianę Regulamin Wynagradzania Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie stanowiącą załączniki nr 1-9 do niniejszego Porozumienia,

za uzgodnioną.



2. W związku z faktem uzgodnienia zmian Regulaminu Wynagradzania, Rektor w trybie art.

126 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U.

Nr 2022 poz. 574 z późn. zm.) wyda stosowne zarządzenie zmieniające załącznikinr 2-9 i

21 do Regulamin Wynagradzania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Porozumienia

Załącznik nr 2
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
NAUKOWO-TECHNICZNYCH 1 INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

zatrudnionych w pełnymwymiarze czasu pracy

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

Stanowisko

Główny specjalista
Starszy specjalista
Specjalista
Samodzielne stanowisko
pracy
Samodzielny technik
Samodzielny referent

Samodzielny mistrz

Starszy technik
Starszy referent

Starszy mistrz
Technik
Referent

Mistrz
Stroiciel

Laborant
Model
Pomoc techniczna

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
5000,00
4300,00
4100,00

3900,00

3780,00

3700,00

3650,00

3600,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6

2-4
1-2



Załącznik nr 2

do Porozumienia

Załącznik nr 3

do Regulaminu Wynagradzania

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH (W TYM PRACOWNIKÓW

ARCHIWUM 1 MUZEUM UMCS)

Lp.

1

2

3
4

5

6
7

8
9
10

11
12
13

14
15

Stanowisko

starszy kustosz dyplomowany
starszy dokumentalista dyplomowany
kustosz dyplomowany
dokumentalista dyplomowany
kustosz
starszy technik dokumentalista
starszy bibliotekarz
starszy dokumentalista
bibliotekarz
dokumentalista
konserwator książki
starszy magazynier biblioteczny
magaz nier biblioteczny

młodszy bibliotekarz
młodszy dokumentalista

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
5100,00
5100,00

4500,00
4500,00
4100,00
4100,00
3900,00
3900,00
3800,00
3800,00
3800,00
3800,00
3600,00
3600,00
3600,00

Kategorie
dodatku

funkc oneo
4-6

4-6

1-2
1-2



Załącznik nr 3
do Porozumienia

Zalqcznik nr 4
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW WYDAWNICTWA UMCS

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stanowisko

Główny
Starszy specjalista
Starszy redalăor

Specjalista
Starszy księgarz

Operator
kompuLerowego
Samodzielny referent
Redaktor
Grafik
Księgarz

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
5000,00
4300,00

3900,00

3900,00

3780,00

3650,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6
2-4

1-2

składu



Załącznik nr 4

do Porozumienia

Zalqcznik nr 5
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Stanowisko

Zastępca Kanclerza

Zastępca Kwestora
Audytor wewnętrzny
Radca prawny
Rzecznik patentowy

Główny specjalista
- ds. administraęji wydziałowej
- ds. finansów i zamówień publicznych
- ds. informacji i promocji
- asystent dziekana
- asystent dyrektora
- ds. obsługi studentów i doktorantów
- ds. jakości kształcenia
- ds. obsługi procesu dydaktycznego
- ds. obsługi badań naukowych i

komeręjalizacji
- ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej
- ds. finansowych
- ds. administracyjnych
- ds. administracyjnych szkoły doktorskiej
- ds. promocji

Główny specjalista ds.

bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy specjalista
- ds. administracji wydziałowej
- ds. finansów i zamówień publicznych
- ds. informacji i promocji
- asystent dziekana
- asystent dyrektora
- ds. obsługi studentów i doktorantów
- ds. jakości kształcenia
- ds. obsługi procesu dydaktycznego
- ds. obsługi badań naukowych i

komerqjalizacji
- ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej
- ds. finansowych
- ds. administracyjnych

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
7500,00

6500,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

4300,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

7

7

6

6

4-6

4-6

2-4



8

9

10

11

12

13

14

15

16

- ds. administracyjnych szkoły doktorskiej
- ds. promocji

Starszy specjalista ds.

bezpieczeństwa i higieny pracy
inspektorStarszy ds.

bezpieczeństwa i higieny pracy
Starszy inspektor nadzoru
inwestorskiego
Specjalista
- ds. administracji wydziałowej
- ds. finansów i zamówień publicznych
- ds. informacji i prcmocji
- asystent dziekana
- asystent dyrektora
- ds. obsługi studentów i doktorantów
- ds. jakości kształcenia
- ds. obsługi procesu dydaktycznego
- ds. obsługi badań naukowych i

komercjalizacji
- ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej
- ds. finansowych
- ds. administracyjnych
- ds. administracyjnych szkoły doktorskiej
- ds. promocji

Specjalista ds. bezpieczeństwa i
higieny pracy
Inspektor ds. bezpieczeństwa i

4300,00

3900,00

3900,00

3780,00

2-4

1-2

higieny pracy
Inspektor ds.

przeciwpożarcwej
Inspektor

inwestorskiego
Samodzielnv referent

ochrony

nadzoru

- ds. administracji wydziałowej
- ds. finansów i zamówień publicznych
- ds. informacji i promocji
- asystent dziekana
- asystent dyrektora
- ds. obsługi studentów i doktorantów
- ds. jakości ksz--ałcenia
- ds. obsługi procesu dydaktycznego
- ds. obsługi bacań naukowych i

komercjalizacji
- ds. badań naukov.ych i współpracy
międzynarodowej
- ds. finansowych
- ds. administracyjnych
- ds. administracyj nych szkoły doktorskiej
- ds. promocji



17

18

19

Starszy referent
- ds. administracji wydziałowej
- ds. finansów i zamówień publicznych
- ds. informacji i promocji
- asystent dziekana
- asystent dyrektora
- ds. obsługi studentów i doktorantów
- ds. jakości kształcenia
- ds. obsługi procesu dydaktycznego
- ds. obsługi badań naukowych i

komercjalizacji
- ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej
- ds. finansowych
- ds. administracyjnych
- ds. administracyjnych szkoły doktorskiej
ds. promocji

Referent
- ds. administracji wydziałowej
- ds. finansów i zamówień publicznych
- ds. informacji i promocji
- asystent dziekana
- asystent dyrektora
- ds. obsługi studentów i doktorantów
- ds. jakości kształcenia
- ds. obsługi procesu dydaktycznego
- ds. obsługi badań naukowych i

komercjalizacji
- ds. badań naukowych i współpracy
międzynarodowej
- ds. finansowych
- ds. administracyjnych
- ds. administracyjnych szkoły doktorskiej
- ds. promocji

Pomocniczy pracownik
administracji

3700,00

3650,00

3600,00



Załącznik nr 5

do Porozumienia

Załącznik nr 6
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Lp.

I

2

3

4

5

6

7

tanowisko

Pomoc laboratoryjna

Pracownik gospodarczy
Pomocniczy pracownik obsługi

Kierowca
Konserwator do prac: *
- ogólnobudowlanych
- sanitarno-gazowych
- ciepłowniczo-
klimatyzacyjnych
- elektryczno-nomiarowych
- związanych z serwisem
pojazdów
- związanych z serwisem sprzętu
technicznego
Robotnik wykwalifikowany do
prac:
- ogólncoudowlanych
- sanitarno-gazowych
- ciepłowniczo-
klimatyzacyjnych
- elektryczno-pomiarowych
- związanych z serwisem
pojazdów
- związanych z serwisem sprzętu
technicznego
Robotnik gospodarczy
zatrudniony przy pracy
ciężkiej

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
3650,00

3600,00

3650,00
3650,00

3650,00

3600,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego



Załącznik nr 6
do Porozumienia

Załączniknr 7
do Regulamin Wynagradzania

TABELE MINIMALNYCH WYNAGRODZEŃ STAWEK PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACJI 1 OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH
W AKADEMICKIM CENTRUM KULTURY UMCS

Pracownicy administracji
Lp.

2

Stanowisko

Główny specjalista:
- ds. administracyjnych
ds. finansowych

- ds. zamówień publicznych
- instruktor artystyczny (ds. tańca, śpiewu,
muzyki, choreograf, dyrygent, kierownik
zespołu)
- instruktor zespołu zainteresowań
- instruktor animator kultury
- redaktor (naczelny) radia/TV
- kurator
- ds. edukacji
ds. promocji

- realizator (telewizyjny, radiowy, sceny,
dźwięku, światła, multimediów)

Starszy specjalista:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
ds. zamówień publicznych

- instruktor artystyczny (ds. tańca, śpiewu,
muzyki, choreograf, dyrygent, zastępca
kierownika zespołu)
- instruktor zespołu zainteresowań
- instruktor animator kultury
- kustosz zbioru filmowego
- redaktor (naczelny) radia/TV
- operator
- organizator pracy artystycznej
- ds. edukacji
- ds. promocji
- realizator (telewizyjny, radiowy, sceny,
dźwięku, światła, multimediów)
- technik sprzętu elektronicznego

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze

5000,000

4300,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6

2-4



Specjalista:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
- instruktor artystyczny (ds. tańca, śpiewu,
muzyki, choreograf, dyrygent)
- instruktor zespołu zainteresowań
- instruktor aninałor kultury
- filmograf, konserwator taśmy filmowej
- kinooperator
- kustosz zbioru filmowego
- redaktor naczehy) radia/TV
- operator
- organizator pracy artystycznej
- ds. edukacji
- ds. promocji
- realizator (telewizyjny, radiowy, sceny,
dźwięku, światła, multimediów)
- technik sarzętu elektronicznego

Samodzielny referent:
- ds. administrtmrjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
- instruktor aftystyczny (ds. tańca, śpiewu,
muzyki, chorecgraf, dyrygent)
- instruktor zesD0łu zainteresowań
- instruktcr animator kultury
- filmograf, konserwator taśmy filmowej
- kinooperator
- kustosz zbicrŁ1 filmowego
- redaktor (radWTV)
- operator
- organizator pracy artystycznej

- ds. edukacji
- ds. promocji
- realizatcr (telewizyjny, radiowy, sceny,
dźwięku, światła multimediów)
- technik snrzę:uelektronicznego
Starszy referent:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowvch
- ds. zamowień publicznych
- instruktor artys:yczny (ds. tańca, śpiewu,
muzyki, choreograf, dyrygent)
- instruktcx• zespołu zainteresowań
- instruktor annr-ator kultury
- starszy filmograf, konserwator taśmy filmowej
- kinooperator.
- kustosz zbioru filmowego
- redaktor (radia,TV)
- operator
- organizator pracy artystycznej

- ds. edukacji
- ds. promocji
- realizator (telewizyjny, radiowy, sceny,
dźwięku, światła, multimediów)

3900,00

3780,00

3700,00

1-2



6,

- technik sprzętu elektronicznego

Referent:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
- instruktor artystyczny (ds. tańca, śpiewu,
muzyki, choreograf, dyrygent)
- instruktor zespołu zainteresowań
- instruktor animator kultury
- filmograf, konserwator zbiorów filmowych,
- kustosz zbioru filmowego
- operator
- organizator pracy aftystycznej
ds. edukacji
ds. promocji

- realizator (telewizyjny, radiowy, sceny,
dźwięku, światła, multimediów)
- technik sprzętu elektronicznego

Pracownicy obsługi
Lp Stanowisko

3650,00

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze

3650,00

3600,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

l.

2.

Rzemieślnik

Pracownik gospodarczy



Załącznik nr 7
do Porozumienia

Załącznik nr 8
do Regulaminu Wynagradzania

TABELE MINIMALNYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI,
INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH 1 OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH

CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ UMCS

Pracownicy administracji
Lp.

2

5,

Stanowisko

Główny specjalista:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
Starszy specjalista:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych

Specjalista:
- ds. adminisncyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych

Samodzielnv referent
- ds. adminislracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień ubliczn ch

Starszy referent:

- ds. adminiscracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
Referent:
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
5000,00

4300,00

3900,00

3780,00

3700,00

3650,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6

2-4

1-2



Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowisko

Główny specjalista:
- instruktor pływania
- innej dyscypliny sportowej

Starszy specjalista:
- instruktor pływania
- innej dyscypliny sportowej

Specjalista:
- instruktor pływania
- innej dyscypliny sportowej

Samodzielny referent
- instruktor pływania
- innej dyscypliny sportowej

Starszy referent:
- instruktor pływania
- innej dyscypliny sportowej

Referent:
- instruktor pływania
- innej dyscypliny sportowej

Pracownicy obsługi

Lp.

7.

Stanowisko

Pracownik gospodarczy

Minimalne wynagrodzenie
zasadnicze
5000,00

4300,00

3900,00

3780,00

3700,00

3650,00

Minimalne wynagrodzenie
zasadnicze
3600,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6

2-4

1-2

Kategoria dodatku
funkcyjneg0



Załącznik nr 8

do Porozumienia

Zalqcznik nr 9
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACJI, NAUKOWO-TECHNICZNYCH, INŻYNIERYJNO-

TECHNICZNYCH 1 OBSŁUGI
ZATRUDMONYCH W OGRODZIE BOTANICZNYM UMCS

Pracownicy administracji

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowisko

Główny specjalista
- ds. administracyjnych
- ds. finansovch
- ds. zamóĂień ublicznych
Starszy specjalista
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
Specjalista
- ds. administracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
Samodzielny referent
- ds. admin-stracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
Starszy referent
- ds. adminis:racyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych
Referent
- ds. adminisŁracyjnych
- ds. finansowych
- ds. zamówień publicznych

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
5000,00

4300,00

3900,00

3780,00

3700,00

3650,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6

2-4

1-2



Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Stanowisko

Główny specjalista
- opiekun kolekcji roślin,
- do spraw edukacji i promocji,
- do s raw ochrony roślin
Starszy specjalista
- opiekun kolekcji roślin,
- do spraw edukacji i promocji,
- do s raw ochron roślin
Specjalista
- opiekun kolekcji roślin,
- do spraw edukacji i promocji,
- do s raw ochron roślin
Samodzielny referent
- opiekun kolekcji roślin,
- do spraw edukacji i promocji,
- do s raw ochron roślin
Starszy referent
- opiekun kolekcji roślin,
- do spraw edukacji i promocji,
- do spraw ochrony roślin

Referent
- opiekun kolekcji roślin,
- do spraw edukacji i promocji,
- do s raw ochrony roślin

Pracownicy obsługi

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
5000,00

4300,00

3900,00

3780,00

3700,00

3650,00

Minimalne
wynagrodzenie
zasadnicze
3700,00
3650,00
3650,00

3650,00
3600,00
3600,00

3600,00

3600,00

Kategoria dodatku
funkcyjnego

4-6

2-4

1-2

Kategoria dodatku
funkcyjnegoLp.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Stanowisko

Starsz o rodnik
Rzemieślnik*
Robotnik wykwalifikowany
O rodnik
Pracownik o rodu
Pracownik gospodarczy
- do spraw porządkowych
- dozorca
- kasjer

Robotnik gospodarczy
zatrudniony przy pracy
ci żkie•
Strażnik ochron mienia



Załącznik nr 9
do Porozumienia

Załącznik nr 21
do Regulaminu Wynagradzania

TABELA PODSTAWOWYCH STANOWISKPRACY 1 WYMAGAŃ
KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW WYDAWNICTWA UMCS

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stanowisko

Główny specjalista
Starszy specjalista
Starszy redaktor
Specjalista

Starszy księgarz

Operator składu
komputerowego
Samodzielny referent

Redaktor
Grafik
Księgarz

Wymagania kwalifikacyjne
Wyksztalcenie

Wyższe
Wyższe
Wyższe
Wyższe
Srednie
Wyższe
Srednie
Wyższe
Srednie
Wyższe
Srednie
Wyższe
Srednie

Srednie
Zasadnicze zawodowe

Liczba lat pracy
6

5

4

3

8

1

3

3

8

4

2

2

Dla pracowników Wydawnictwa UMCS preferowane jest: •

posiadanie wykształcenia wyższego z lub wyższego specjalistycznego (filologiczne,
polonistyczne ze specjalnością redaktorską lub edytorską, dziennikarskie) oraz kursy
redaktorskie,

- oraz poświadczone umiejętności w zastosowaniu nowoczesnychtechnologii informatycznych
w procesie wydawmczym.


