
Awans na wyższe stanowisko w służbie bibliotekarskiej

Pracuję od 14 lat w miejskiej bibliotece publicznej na całym etacie w wypożyczalni, kiedy  
zatrudniałam się w bibliotece miałam wykształcenie średnie. Zaraz po przyjęciu do pracy  
ukończyłam tygodniowy kurs bibliotekarski i wtedy otrzymałam stanowisko młodszego  
bibliotekarza.  W  2007  r.  rozpoczęłam  studia  licencjackie  na  Wydziale  Politologii  
o  kierunku  komunikacja  społeczna  (public  relations).  Zajmuję  się  wypożyczaniem 
książek,  organizuję  różne  imprezy  dla  młodzieży,  obsługuję  czytelnię  internetową  
i wykonuję inne czynności związane z funkcjonowaniem biblioteki. Zwracam się o pomoc 
i  podanie  podstawy  prawnej  do  zmiany  stanowiska  z  młodszego  bibliotekarza  na 
bibliotekarza i czy wtedy też należy mi się wyższy angaż?

Do  czasu  ukończenia  studiów  kierunku  komunikacji  społecznej,  przełożony 
(dyrektor)  nie  ma  podstawy  prawnej  do  awansowania  Pani  na  wyższe  stanowisko 
służbowe. Do zajmowania stanowiska bibliotekarza i  wyższych stanowisk pracowników 
służby bibliotecznej wymagane jest wykształcenie bibliotekarskie i odpowiedni staż pracy, 
np. dla stanowiska bibliotekarza wyższe wykształcenie bibliotekarskie lub wyższe innego 
kierunku  odpowiadające  profilowi  biblioteki,  czy  wykonywanej  specjalności 
lub ukończenie  studium  bibliotekarskiego,  czy  posiadanie  wykształcenia  średniego 
bibliotekarskiego i co najmniej dwuletni staż pracy. Po ukończeniu przez Panią studiów 
licencjackich kierunku komunikacji społecznej, dyrektor biblioteki będzie miał podstawę 
do uznania Pani wykształcenie za odpowiadające wykonywanej specjalności w bibliotece, 
uwzględniając  długoletni  staż  bibliotekarski.  Będzie  to  stanowiło  także  podstawę  do 
awansowania Pani na wyższe stanowisko służbowe i podwyższenia wynagrodzenia.

Miesięczne  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  dla  stanowiska  bibliotekarza 
mieszczą się w kategoriach od XI do XII. Rozpiętość stawek wynagrodzenia jest duża  
a ich wysokość ustala dyrektor biblioteki zatrudniającej pracownika. Proszę o zapoznanie 
się  z  podstawami  prawnymi  regulującymi  sprawy  wymagań  kwalifikacyjnych  do 
zajmowania  określonych  stanowisk  w  bibliotekach  oraz  sprawy  wynagrodzenia 
pracowników instytucji kultury rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 
1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych 
stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (DzU z 1999 r. Nr 41, 
poz.419)  i  rozporządzeniem  Ministra  Kultury  z  10  listopada  2004  r.  zmieniającym 
rozporządzenie  w  sprawie  zasad  wynagrodzenia  pracowników  zatrudnionych  
w  instytucjach  kultury  prowadzących  w  szczególności  działalność  w  zakresie 
upowszechniania kultury (DzU Nr 255, poz. 2561).

Teksty rozporządzeń można znaleźć w Internetowym Systemie Informacji Prawnej.
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