
REGULAMIN 
sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko naukowe  

w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt  
Polskiej Akademii Nauk 

 
§ 1 

 
1. Zatrudnienie pracownika na stanowisku naukowym w Instytucie Systematyki i Ewolucji 

Zwierząt Polskiej Akademii Nauk jest poprzedzone konkursem (zgodnie z art. 91 pkt 5 
Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r.) 

2. Wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko naukowe w Instytucie może 
nastąpić na wniosek kierownika zakładu lub z inicjatywy dyrektora. 

3. Wniosek powinien zawierać określenie stanowiska naukowego, wskazać zakład w którym 
będzie zatrudniona osoba wyłoniona z konkursu. 

4. Ogłoszenie konkursu polega na podaniu informacji do wiadomości publicznej poprzez 
umieszczenie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 
właściwego do spraw nauki, na stronie internetowej Komisji Europejskiej Euraxess Jobs 
& Funding oraz na stronie internetowej Instytutu. 

5. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje dyrektor Instytutu. 
6. Informacja o konkursie powinna zawierać: 

 stanowisko będące przedmiotem konkursu oraz warunki pracy, 
 zakład w którym pracownik naukowy ma być zatrudniony, 
 określenie wymagań stawianych kandydatowi w zakresie jego kwalifikacji 

oraz osiągnięć naukowych i organizacyjnych; 
 wykaz wymaganych od kandydata dokumentów; 
  termin i miejsce składania dokumentów nie krótszy niż 30 dni od daty 

ogłoszenia konkursu; 
  termin rozstrzygnięcia konkursu; 
  określenie ewentualnych dodatkowych wymagań.  

7. Datą ogłoszenia konkursu jest data pojawienia się informacji na stronie podmiotowej 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§2 
 

1. Komisja konkursowa składa się z co najmniej trzech członków. 
2. Członków komisji każdorazowo, w tym przewodniczącego, powołuje dyrektor Instytutu. 
3. Obligatoryjnie w skład komisji wchodzą: Dyrektor Instytutu lub jego przedstawiciel oraz 

kierownik zakładu wnioskujący o zatrudnienie lub inna wskazana przez niego osoba. 
 

§ 3 
 
Do konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego stosuje się postanowienia niniejszego 
regulaminu z zastrzeżeniem, że: 
 mianowania (profesora tytularnego) na stanowisko profesora zwyczajnego dokonuje 

Prezes Polskiej Akademii Nauk, na wniosek dyrektora Instytutu, po uzyskania opinii 
rady naukowej. 

 przewodniczącym komisji może być wyłącznie osoba posiadająca tytuł naukowy 
profesora i zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego, a  skład komisji 
konkursowej stanowić powinny osoby zatrudnione na stanowisku profesora 



zwyczajnego lub nadzwyczajnego, reprezentujące specjalizacje naukową tę sama lub 
pokrewną do tej, której dotyczy konkurs. 

 
§4 

 
1. Po upływie terminu składania dokumentów komisja sporządza listę kandydatów 

spełniających wymogi określone w ogłoszeniu. 
2. Komisja może wezwać kandydatów do uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji 

odnotowując to w protokole podsumowującym działania komisji. 
3. Komisja może wezwać na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów spełniających 

wymagania. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej komisja weryfikuje umiejętności 
i kwalifikacje, oraz przydatność do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu. 

4. Komisja rozstrzyga konkurs uchwałą, która zawiera uzasadnienie. 
5. Uchwały komisji konkursowej podejmowane są w głosowaniu tajnym i wymagają 

bezwzględnej większości głosów. 
6. Komisja przedstawia dyrektorowi Instytutu rekomendację zatrudnienia wybranego 

kandydata, lub nie zatrudnienia żadnego. 
7. Z wykonanych czynności komisja konkursowa sporządza protokół. 
 

§ 5 
 
1. Dyrektor podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata wyłonionego w konkursie. Decyzja 

jest ogłaszana na stronie internetowej Instytutu. 
2. Dyrektor zawiadamia wszystkich kandydatów o wyniku konkursu. 
 

§ 6 
 
Kandydat ma prawo zapoznania się z protokołem i uchwałą komisji w części dotyczącej jego 
osoby. 
 

§ 7 
 
W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu, dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs, 
w którym mogą uczestniczyć kandydaci, biorący udział w poprzednim konkursie. 
 
 

§ 8 
 
Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Radę Naukową Instytutu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
DYREKTOR 

INSTYTUTU SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 
ogłasza konkurs na stanowisko  

♦ profesora zwyczajnego w ZAKŁADZIE ...................................   
 
Kandydaci  powinni  spełniać  warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk  
z dnia 30 kwietnia 2010 (DzU. 96 poz. 619) 
 
Wymagania dodatkowe: 

♦ tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk biologicznych, 
♦  
♦ , 
♦  
♦  
♦  
♦ biegła znajomość języka angielskiego, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć następujące dokumenty (w 3 egzemplarzach – 
dotyczy dokumentów papierowych): 
 
1. Podanie, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych świadectw 

potwierdzających posiadane kwalifikacje. 
2. Autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne 

oraz dotychczasowe osiągnięcia. 
3. Wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, opublikowane referaty 

itp., udział w pracach badawczych), dydaktycznego (magistranci, doktoranci) 
i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji itp.). Wykazy należy przygotować 
z wyraźnym zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu.  

4. Opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie ISEZ PAN (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 
III piętro) lub elektronicznie na adres office@isez.pan.krakow.pl w temacie wpisując nazwę 
stanowiska zamieszczonego w ofercie, w terminie do dnia  
 

data 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie  data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@isez.pan.krakow.pl


Załącznik nr 2 
DYREKTOR 

INSTYTUTU SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 
 
ogłasza konkurs na stanowisko  

♦ profesora nadzwyczajnego w ZAKŁADZIE ...................................   
 
Kandydaci  powinni  spełniać  warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 30 kwietnia 2010 (DzU. 96 poz. 619) 
 
Wymagania dodatkowe: 

♦ stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, 
♦  
♦ , 
♦  
♦  
♦  
♦ biegła znajomość języka angielskiego, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć następujące dokumenty (w 3 egzemplarzach – 
dotyczy dokumentów papierowych): 
 

1. Podanie, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych świadectw 
potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

2. Autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne 
oraz dotychczasowe osiągnięcia. 

3. Wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, opublikowane 
referaty itp., udział w pracach badawczych), dydaktycznego (magistranci) 
i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji itp.). Wykazy należy przygotować 
z wyraźnym zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu.  

4. Opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie ISEZ PAN (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 
III piętro) lub elektronicznie na adres office@isez.pan.krakow.pl w temacie wpisując nazwę 
stanowiska zamieszczonego w ofercie, w terminie do dnia  
 

data 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@isez.pan.krakow.pl


Załącznik nr 3 
DYREKTOR 

INSTYTUTU SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 
ogłasza konkurs na stanowisko  

♦ adiunkta w ZAKŁADZIE ...................................   
 
Kandydaci  powinni  spełniać  warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 30 kwietnia 2010 (DzU. 96 poz. 619) 
 
Wymagania dodatkowe: 

♦ stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, 
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦ biegła znajomość języka angielskiego, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć następujące dokumenty (w 3 egzemplarzach – 
dotyczy dokumentów papierowych): 
 

1. Podanie, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych świadectw 
potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

2. Autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne 
oraz dotychczasowe osiągnięcia. 

3. Wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, opublikowane 
referaty itp., udział w pracach badawczych). Wykazy należy przygotować z wyraźnym 
zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu.  

4. Opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie ISEZ PAN (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 
III piętro) lub elektronicznie na adres office@isez.pan.krakow.pl w temacie wpisując nazwę 
stanowiska zamieszczonego w ofercie, w terminie do dnia  
 

data 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@isez.pan.krakow.pl


Załącznik nr 4 
DYREKTOR 

INSTYTUTU SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 
 
ogłasza konkurs na stanowisko  

♦ asystenta w ZAKŁADZIE ...................................   
 
Kandydaci  powinni  spełniać  warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 30 kwietnia 2010 (DzU. 96 poz. 619) 
 
Wymagania dodatkowe: 

♦ stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk biologicznych, 
♦  
♦ , 
♦  
♦  
♦  
♦ biegła znajomość języka angielskiego, 
♦ pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć następujące dokumenty (w 3 egzemplarzach – 
dotyczy dokumentów papierowych): 
 

1. Podanie, kwestionariusz osobowy, odpisy dyplomów oraz innych świadectw 
potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

2. Autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne 
oraz dotychczasowe osiągnięcia. 

3. Wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, opublikowane 
referaty itp., udział w pracach badawczych). Wykazy należy przygotować z wyraźnym 
zaznaczeniem dorobku po uzyskaniu ostatniego awansu.  

4. Opinia z poprzedniego miejsca pracy. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie ISEZ PAN (31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17 
III piętro) lub elektronicznie na adres office@isez.pan.krakow.pl w temacie wpisując nazwę 
stanowiska zamieszczonego w ofercie, w terminie do dnia  
 

data 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie data 
 
 
 

mailto:office@isez.pan.krakow.pl

