
Uchwała Rady Naukowej lnstytutu Paleobio|ogii PAN
dotycząca przeprowad zania kon ku rsów na stanowis ka n aukowe

w Instytucie Paleobiologii PAN

Zgodnie ań. 91 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Po|skiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr
96, po2.619,2010) Rada Naukowa lnstytutu Paleobiologii PAN na posiedzeniu wdniu 28
lutego 2011 r. podjęła uchwałę dotyczącąsposobu itrybu pzeprowadzania konkursów na
stanowiska naukowe.

s1
1. Zatrudnienie pracownika na stanowisku naukowym w Instytucie Paleobiologii PAN,
zwanym dalej Instytutem, jest poprzedzone konkursem.

2. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje dyrektor Instytutu.

3. ogłoszenie o przeprowadzaniu konkursu jest zamieszczane na stronie podmiotowej w
Biuletynie |nformacji Publicznej ministra właściwego dla spraw nauki, a także na stronie
internetowej I nstytutu.

4. Postępowanie konkursowe na stanowisko naukowe w Instytucie następuje z inicjatywy
dyrektora Instytutu. Kierownik jednostki organizacyjnej lnstytutu lub projektu badawczego
kieruje wniosek o Wszczęcie postępowania do dyrektora Instytutu.

5' Wniosek o ktorym mowa w pkt. 4 powinien okreś|ac zakład, w którym zatrudniony ma
zostaÓ pracownik ptzyjęty w trybie konkursowym, stanowisko naukowe, na którym ma byó
zatrudniony oraz sposób finansowania stanowiska tworzonego do rea|izacji zadań
pozastatutovvych.

6' ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje dotyczące stanowiska oraz
wymagania, jakie mają spełniaó kandydaci, W szczególności'
- stanowisko będące przedmiotem konkursu, z zakresem zadań;
- Wymagania w stosunku do kandydatÓw;
- okreś|enie jednostki organizacyjnej, w któo pracownik zostanie zatrudniony;
- vlykaz dokumentów Wymaganych od kandydatow;
- tryb, termin składania Wymaganych dokumentów (nie krótszy niz 30 dni od dnia ogłoszenia
konkursu);
- termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia
ogłoszenia konkursu).

s2
Komisja konkursowa, zwana da|ej komisją składa się z co najmniej 3 członkow, ktorych
powołuje dyrektor Instytutu. W skład komisji wchodzi z urzędu z-ca dyrektora ds. naukowych.
WiększoŚĆ składu komisji stanowiÓ powinny osoby zatrudnione na stanowisku profesora
zwyczajnego |ub nadzwyczajnego. Pzewodniczącym komisji, ktorego Wznacza dyrektor
Instytutu, może być osoba posiadająca tytuł profesora, zatrudniona na stanowisku profesora
zwyczajnego.

s3
1. Po uptywie terminu składania dokumentÓw komisja pzygotowuje listę kandydatow, któzy
spełniają wymagania okreś|one w ogłoszeniu.
Komisja moze prosiĆ kandydatów o uzupełnienie brakow forma|nych w złozonych
dokumentach.
2. Po dokonaniu czynnościwymienionych w pkt. 1 komisja moie wezwać na rozmowę
kwa|ifikacyjną kandydatow spełniających wymagania konkursowe. Podczas rozmowy
kwalifikacyjnej komisja weryfikuje kwa|ifikacje kandydatÓw i ich pzydatnoŚÓ do pracy na
stanowisku będącym pzedmiotem 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 zadnego z kandydatow.
6. Komisja spoządza protokół z czynności wymienionych w pkt. 14.



s4
1' Dyrektor Instytutu podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata. Decyzja jest pub|ikowana
na stronie internetowej Instytutu.
2. Dyrektor zawiadamia o wynikach konkursu wszystkich kandydatów'

s5
Kandydat ma prawo zapoznać się z treścią uchwały komisji konkursowej i protokołem komisji
w części dotyczącej jego osoby.

s6
W pzypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dyrektor Instytutu moie ogłosic nowy konkurs, W
ktorym mogą uczestniczyc rownież kandydaci biorący udział w popzednim konkursie.

s7
Do konkursów na stanowisko profesora anyczĄnego i nadzwyczajnego stosuje się
postanowienia niniejszej uchwały, ztym, Że
- mianowania (profesora tytularnego) na stanowisko profesora zwyczajnego i
nadzvtyczĄnego dokonuje Prezes PAN, na wniosek dyrektora lnstytutu, po zaopiniowaniu
wzez Radę Naukową |nstytutu.

Uchwała wchodziw życie z dniem jej podjęcia przez Radę Naukową |nstytutu Paleobiologii
PAN.
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