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Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 – stanowiska produkcyjne obejmuje 237 stanowisk z 9 różnych 

pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do 

jednego z pięciu szczebli: zarząd/władze firmy, kadra zarządzająca, specjaliści, pracownicy wsparcia, 

pracownicy fizyczni. 

Każdy szczebel zatrudnienia podzielony jest na kilka poziomów. Przykładowo, szczebel specjalista 

podzielony jest na cztery poziomy: młodszy (SM), doświadczony (SD), starszy (SS) oraz ekspert (SE). 

 

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska  

o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości. 

Np. w kategorii 4 znajdują się:  

 brygadzista w dziale utrzymania ruchu (FB), szczebel: pracownik fizyczny, poziom: brygadzista, 

 inżynier procesu produkcji (SM), szczebel: specjalista, poziom: młodszy 

KATEGORIA 

STANOWISKA  

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY  

zarząd/władze 
firmy 

kadra  
zarządzająca 

specjalista 
pracownik  
wsparcia  

pracownik 
 fizyczny 

12  
prezes, dyrektor 

generalny 
        

11  
dyrektor jednostki 

biznesu 

dyrektor pionu - 
poziom wyższy (DII) 

      

10    
dyrektor pionu - 

poziom niższy (DI) 
      

9    
kierownik - poziom 

wyższy (KII) 
      

8    
kierownik - poziom 

niższy (KI) 
      

7    
kierownik (KI)/  

lider zespołu (LZ) 
ekspert (SE)     

6    lider zespołu (LZ) starszy (SS)     

5      doświadczony (SD) starszy (WS)    

4      młodszy (SM) doświadczony (WD)  brygadzista (FB) 

3      
 

młodszy (WM) starszy (FS) 

2        
 

doświadczony (FD) 

1        
niewykwalifikowany 

(WN) 
początkujący (FP) 
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Naczelne kierownictwo 

Zarząd/Władze firmy 

Dyrektor generalny 
Dyrektor oddziału 
Dyrektor zakładu 

 

Pion produkcyjny 

Zarządzanie produkcją 

Dyrektor produkcji (DII)  
Dyrektor produkcji (DI)  
Kierownik produkcji (KII)  
Kierownik produkcji (KI)  
Kierownik projektu produkcyjnego (KII) 
Kierownik projektu produkcyjnego (KI)  
Kierownik ds. nowych uruchomień (KI)  
Kierownik linii produkcyjnej (KI)  
Kierownik zmiany (KI)  
Mistrz produkcji (LZ)  
Inżynier procesu/produkcji (SS)  
Inżynier procesu/produkcji (SD)  
Inżynier procesu/produkcji (SM) 
Główny spawalnik (SE) 
Kontroler produkcji (SS)  
Kontroler produkcji (SD)  
Kontroler produkcji (SM)  
Specjalista ds. normowania procesów produkcyjnych (SD) 
Analityk kosztów produkcji (SD) 
Asystent/pracownik ds. produkcyjnych (WM) 

Planowanie produkcji 

Kierownik ds. planowania produkcji (KI)  
Specjalista ds. planowania produkcji (SS)  
Specjalista ds. planowania produkcji (SD)  
Specjalista ds. planowania produkcji (SM) 

Obsługa produkcji 

Brygadzista w dziale produkcji (FB)  
Programista CNC (SD)  
Elektronik (WS)  
Elektronik (WD)  
Elektronik (WM)  
Operator CNC (FD)  
Operator CNC (FP)  
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej (FD) 
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej (FP) 
Operator/ustawiacz maszyny (FS) 
Operator/ustawiacz maszyny (FD) 
Operator/ustawiacz maszyny (FP)  
Operator urządzeń obróbki cieplnej (FD) 
Operator urządzeń obróbki cieplnej (FP) 
Operator urządzeń obróbki procesów chemicznych (FS)  
Operator urządzeń obróbki procesów chemicznych (FD) 
Operator urządzeń obróbki procesów chemicznych (FP)  
Operator maszyn dźwigowo-transportowych (FD) 

Operator wiertarek (FD) 
Drukarz (FS) 
Drukarz (FD)  
Drukarz (FP) 
Monter (FS) 
Monter (FD)  
Monter (FP)  
Tokarz (FS)  
Tokarz (FD)  
Ślusarz (FS)  
Ślusarz (FD)  
Ślusarz (FP)  
Frezer (FS)  
Frezer (FD)  
Szlifierz (FS)  
Szlifierz (FD)  
Szlifierz (FP)  
Spawacz (FS) 
Spawacz (FD)  
Spawacz (FP)   
Lakiernik (FS)  
Lakiernik (FD)  
Lakiernik (FP)  
Pracownik produkcyjny (FD)  
Pracownik produkcyjny (FP)  
Galwanizer (FD)  
Pracownik odlewni (FD)  
Pracownik odlewni (FP) 
Blacharz (FD)  
Zgrzewacz (FD) 
Stolarz (FD)  
Szwaczka (FD) 
Pakowacz/konfekcjoner (FD) 
Pakowacz/konfekcjoner (FP)  

 

Pion techniczny 

Nadzór techniczny 

Dyrektor ds. technicznych (DI)  
Kierownik ds. technicznych (KII)  
Kierownik ds. technicznych (KI)  
Asystent/pracownik ds. technicznych (WM) 

Utrzymanie ruchu 

Kierownik działu utrzymania ruchu (KI)  
Mistrz utrzymania ruchu (LZ)  
Specjalista ds. utrzymania ruchu (SS)  
Specjalista ds. utrzymania ruchu (SD)  
Specjalista ds. utrzymania ruchu (SM)  
Brygadzista w dziale utrzymania ruchu (FB)  
Pracownik działu utrzymania ruchu (FD)  
Pracownik działu utrzymania ruchu (FP) 
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Stanowiska specjalistyczne UR 

Główny energetyk (SE) 
Energetyk (SS)  
Energetyk (SD)  
Główny elektryk (SE)  
Elektryk (WS)  
Elektryk (WD)  
Elektryk (WM)  
Elektromonter (FD)  
Elektromechanik (WS)  
Elektromechanik (WD)  
Elektromechanik (WM)  
Główny automatyk (SE) 
Automatyk (SS)  
Automatyk (SD)  
Automatyk (SM) 
Hydraulik (WS) 
Hydraulik (WD) 

Warsztat mechaniczny 

Główny mechanik (SE)  
Kierownik warsztatu mechanicznego (LZ)  
Mechanik (WS)  
Mechanik (WD)  
Mechanik (WM)  
Monter maszyn i urządzeń mechanicznych (FD)  

Narzędziownia 

Kierownik narzędziowni (LZ)  
Technik narzędziowiec (WS) 
Technik narzędziowiec (WD)  
Narzędziowiec (FD) 
Narzędziowiec (FP) 

Zarządzanie budynkami 

Kierownik zarządzający budynkami i budowlami (KI) 
Specjalista ds. zarządzania budynkami i budowlami (SS) 
Specjalista ds. zarządzania budynkami i budowlami (SD) 

 

Pion serwisu 

Serwis 

Kierownik serwisu (KII) 
Kierownik serwisu (KI) 
Specjalista ds. serwisu (SS) 
Specjalista ds. serwisu (SD) 
Specjalista ds. serwisu (SM) 
Serwisant (FS) 
Serwisant (FD) 
Serwisant (FP) 
Asystent/pracownik działu serwisu (WM) 

 

Pion badań i rozwoju  

Badania i rozwój 

Dyrektor ds. badań i rozwoju (DI)  
Kierownik działu badań i rozwoju (KII)  
Kierownik działu badań i rozwoju (KI)  
Kierownik projektu badawczo-rozwojowego (KI) 

Specjalista ds. badań i rozwoju (SS)  
Specjalista ds. badań i rozwoju (SD)  
Specjalista ds. badań i rozwoju (SM)  
Asystent/pracownik działu badań i rozwoju (WM) 
Specjalista ds. rozwoju produktu (SS)  
Specjalista ds. rozwoju produktu (SD)  
Specjalista ds. rozwoju produktu (SM)  

Dział konstrukcyjny/technologiczny 

Kierownik działu konstrukcyjnego (KI)  
Konstruktor (SS)  
Konstruktor (SD)  
Konstruktor (SM)  
Główny technolog (SE)  
Technolog (SS)  
Technolog (SD)  
Technolog (SM) 
Specjalista metalurg (SS) 
Specjalista metalurg (SD) 

Laboratorium 

Kierownik laboratorium (KI)  
Koordynator zespołu laborantów (LZ) 
Laborant (SS)  
Laborant (SD)  
Laborant (SM) 

 

Pion jakości 

Kontrola jakości 

Dyrektor ds. jakości (DI)  
Kierownik działu jakości (KII)  
Kierownik działu jakości (KI)  
Kierownik jakości procesu (KI)  
Specjalista ds. kontroli jakości (SS)  
Specjalista ds. kontroli jakości (SD)  
Specjalista ds. kontroli jakości (SM) 
Specjalista metrolog (SS) 
Specjalista metrolog (SD)  
Inspektor NDT (WS)  
Inspektor NDT (WD)  
Asystent/pracownik działu jakości (WM) 
Brygadzista w dziale kontroli jakości (FB)  
Kontroler jakości produktu (FS)  
Kontroler jakości produktu (FD)  
Kontroler jakości produktu (FP)  

Systemy zarządzania jakością 

Pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania jakością 
(SE) 

Systemy jakości 
Kierownik ds. systemów jakości (KI)  
Specjalista ds. systemów jakości (SS)  
Specjalista ds. systemów jakości (SD)   
Specjalista ds. systemów jakości (SM)  

Lean Manufacturing 

Kierownik ds. Lean Manufacturing (KI)  
Specjalista ds. Lean Manufacturing (SS)  
Specjalista ds. Lean Manufacturing (SD) 
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BHP i ochrona środowiska 

BHP 

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (KI)  
Inspektor BHP (SS)  
Inspektor BHP (SD)  
Inspektor BHP (SM)  

Ochrona środowiska 
Specjalista ds. ochrony środowiska (SS)  
Specjalista ds. ochrony środowiska (SD)  
Specjalista ds. ochrony środowiska (SM) 

Ochrona przeciwpożarowa 
Inspektor ochrony przeciwpożarowej (SS) 
Inspektor ochrony przeciwpożarowej (SD) 

 

Pion zakupów i logistyki 

Zakupy 

Dyrektor działu zakupów i logistyki (DI)  
Dyrektor działu zakupów (DI)  
Kierownik działu zakupów (KII)  
Kierownik działu zakupów (KI)  
Specjalista ds. zakupów (SS)  
Specjalista ds. zakupów (SD)  
Specjalista ds. zakupów (SM)  
Asystent/pracownik ds. zakupów (WM) 

Rozwój dostawców 

Inżynier ds. rozwoju dostawców (SS) 
Inżynier ds. rozwoju dostawców (SD) 
Inżynier ds. rozwoju dostawców (SM) 

Logistyka 

Dyrektor działu logistyki (DI)  
Kierownik działu logistyki (KII)  
Kierownik działu logistyki (KI)  
Specjalista ds. logistyki (SS)  
Specjalista ds. logistyki (SD)  
Specjalista ds. logistyki (SM)  
Asystent/pracownik ds. logistyki (WM) 
Dyspozytor (SD)  

Magazyn 

Kierownik magazynu (KI)  
Koordynator magazynu (LZ)  
Specjalista ds. magazynowych (SD)  
Specjalista ds. magazynowych (SM)  
Operator SAP (SD)  
Magazynier brygadzista (FB)  
Operator wózka widłowego (FD)  
Operator wózka widłowego (FP) 
Kontroler jakości dostaw (FD)  
Pracownik magazynu/magazynier (FD)  
Pracownik magazynu/magazynier (FP)  
Operator systemu automatycznego pakowania (FD)  

Flota samochodowa 
Kierownik floty samochodowej (KI) 
Specjalista ds. floty samochodowej (SS)  
Specjalista ds. floty samochodowej (SD)  
Kierowca/dostawca samochodu do 3,5 tony (WD)  
Kierowca/dostawca samochodu powyżej 3,5 tony (WD) 
Kierowca samochodu osobowego (WD) 

 

Stanowiska z branży budowlanej 

Wykonawstwo – nadzór 
        Kierownik budowy (KII) 

Kierownik robót budowy (KI) 
Inżynier budowy (SD) 
Operator sprzętu ciężkiego (FD) 
Pracownik budowlany wykwalifikowany (FD) 

 
Projektowanie 

Kierownik biura projektów (KII) 
Kierownik projektu (KI) 
Projektant instalacji (SS) 

         Asystent projektanta (SM) 
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KONTAKT 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy 

 do kontaktu z naszymi konsultantami: 

tel. (12) 625 59 16, (12) 625 59 10 

e-mail: raport@sedlak.pl 
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