
REGULAMIN  
rekrutacji na stanowiska naukowe 

w Instytucie Paleobiologii 
Polskiej Akademii Nauk 

 
 
Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzania rekrutacji na stanowiska naukowe (asystenta, 
adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i profesora wizytującego) w Instytucie 
Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk (zwanego dalej Instytutem), w zgodzie z art. 91 ust. 5 i 6 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2010 nr 96, poz. 619 z późn. zm.). 

 
§ 1 

1. Zatrudnienie pracownika na stanowisku naukowym w Instytucie  odbywa się na drodze konkursu 
ogłaszanego przez dyrektora Instytutu. 
 
2. Postępowaniu konkursowemu na stanowisku naukowym w Instytucie podlegają osoby nowo 
zatrudniane oraz ubiegające się o zmianę stanowiska na naukowe.  
 Pracownicy już zatrudnieni na etatach naukowych w Instytucie mogą być awansowani na 
kolejne stanowiska naukowe, w zgodzie z Regulaminem Pracy Instytutu, bez potrzeby 
przeprowadzania konkursu.   
 Konkurs nie jest również ogłaszany w przypadku zatrudnienia na czas określony pracownika 
naukowego: 
a) skierowanego do pracy na podstawie umowy zawartej z zagraniczną instytucją naukową; 
b) na okres realizacji projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowanego 

w trybie konkursowym ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę lub środków 
finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi (jeśli warunki realizacji projektów nie stanowią inaczej), 

c) na tym samym stanowisku, jeżeli poprzednia umowa o pracę była zawarta na czas nie krótszy niż 
trzy lata. 

 
3. Ogłoszenie o przeprowadzaniu konkursu jest zamieszczane na stronie podmiotowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej ministra właściwego dla spraw nauki, a także na stronie internetowej Instytutu.      
 
4. Postępowanie konkursowe na stanowisko naukowe w Instytucie następuje z inicjatywy  dyrektora 
Instytutu. Kierownik jednostki organizacyjnej Instytutu lub projektu badawczego kieruje wniosek o 
wszczęcie postępowania do dyrektora Instytutu.    
 
5. Wniosek o którym mowa w pkt. 4 powinien określać zakład, w którym zatrudniony ma zostać 
pracownik przyjęty w trybie konkursowym, stanowisko naukowe, na którym ma być zatrudniony oraz 
sposób finansowania stanowiska tworzonego do realizacji zadań pozastatutowych. 
 
6. Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje dotyczące stanowiska oraz wymagania, jakie mają 
spełniać kandydaci, w szczególności: 
- stanowisko będące przedmiotem konkursu, z zakresem zadań; 
- wymagania w stosunku do kandydatów; 
- określenie jednostki organizacyjnej, w której pracownik zostanie zatrudniony; 
- wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów; 
- tryb, termin składania wymaganych dokumentów (nie krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia 
konkursu); 
- termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia ogłoszenia 
konkursu). 
 

§ 2 
Komisja konkursowa, zwana dalej komisją składa się z co najmniej 3 członków, których powołuje 
dyrektor Instytutu. W skład komisji wchodzi z urzędu z-ca dyrektora ds. naukowych. Większość składu 
komisji stanowić powinny osoby zatrudnione na stanowisku profesora zwyczajnego lub 



 2 

nadzwyczajnego. Przewodniczącym komisji, którego wyznacza dyrektor Instytutu, może być osoba 
posiadająca tytuł profesora, zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego.  
 

§ 3 
1. Po upływie terminu składania dokumentów komisja przygotowuje listę kandydatów, którzy 
spełniają wymagania określone w ogłoszeniu. 
Komisja może prosić kandydatów o uzupełnienie braków formalnych w złożonych dokumentach.  
2. Po dokonaniu czynności wymienionych w pkt. 1 komisja może wezwać na rozmowę kwalifikacyjną 
kandydatów spełniających wymagania konkursowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja 
weryfikuje kwalifikacje kandydatów i ich przydatność do pracy na stanowisku będącym przedmiotem 
konkursu. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się przez podjęcie przez komisję uchwały zawierającej 
uzasadnienie. 
4. Uchwały komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym, większością głosów. 
5. Komisja przedstawia dyrektorowi Instytutu pisemną rekomendację zatrudnienia wybranego 
kandydata lub nie zatrudniania żadnego z kandydatów. 
6. Komisja sporządza protokół z czynności wymienionych w pkt. 1-4. 
 

§ 4 
1. Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata. Decyzja jest publikowana na 
stronie internetowej Instytutu.  
2. Dyrektor zawiadamia o wynikach konkursu wszystkich kandydatów. 
 

§ 5 
Kandydat ma prawo zapoznać się z treścią uchwały komisji konkursowej i protokołem komisji w 
części dotyczącej jego osoby. 
 

§ 6 
W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs, w którym 
mogą uczestniczyć również kandydaci biorący udział w poprzednim konkursie. 

 
§ 7 

Do konkursów na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego stosuje się postanowienia 
niniejszej uchwały, z tym, że: 
- mianowania (profesora tytularnego) na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 
dokonuje Prezes PAN, na wniosek dyrektora Instytutu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową 
Instytutu.   
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Radę Naukową Instytutu Paleobiologii PAN. 
 
Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 25 kwietnia 2019 r.  Jednocześnie 
traci moc Uchwała Rady Naukowej dotycząca przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe z 
dnia 28 lutego 2011 r. 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Naukowej                                                               Dyrektor Instytutu 
Instytutu Paleobiologii PAN 
 
Prof. dr hab. Marcin Machalski                                                                  Prof. dr hab. Jarosław Stolarski 


