
Załącznik nr 1 
 
 

Dyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie 
działając na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych  

(Dz. U. rok 2015 poz. 1095) 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWEGO  Z ZAMIAREM 
POWIERZENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ZAKŁADU BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH  

W INSTYTUCIE PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO  
ODDZIAŁ W PSZCZYNIE 

ul. Doświadczalna 27, 43 – 200 Pszczyna 
 

Zgodnie z wymogami powołanej ustawy oraz statutem Instytutu, zatrudnienie pracownika naukowego poprzedzone jest 
konkursem. Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim 
stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych, umiejętnością kierowania zespołem  
oraz posiadać wymagane kwalifikacje: 
 
Wymagane kwalifikacje 

1. Minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk weterynaryjnych, przyrodniczych, medycznych  
lub chemicznych. 

2. Wykształcenie kierunkowe w zakresie toksykologii, biologii, weterynarii, medycyny lub chemii. 
3. Znajomość języka angielskiego. 
4. Wysoką komunikatywność oraz kulturę osobistą gwarantującą budowanie profesjonalnych relacji biznesowych. 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z zakresu toksykologii. 

Wymagane dokumenty do zło żenia 
1. Deklaracja przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem wraz z oświadczeniem  

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do postępowania 
konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw rok 
2015 poz. 2135). 

2. Kopie dokumentów stwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność  
z oryginałem przez kandydata. 

3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia naukowo – badawcze i organizacyjne. 
4. Inne dokumenty, w tym potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata. 
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. 
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

W konkursie mogą wziąć udział także osoby aktualnie zatrudnione w IPO na stanowisku naukowym,  
które składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie w zakresie dotyczącym powierzenia funkcji 
KIEROWNIKA ZAKŁADU BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH. 

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie 14 dni 
roboczych od daty upływu terminu zgłoszeń. 
Zakwalifikowani kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani pisemnie lub e-mailem. 
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przedstawić koncepcję kierowania Zakładem Badań 
Toksykologicznych i wizję jego działalności naukowo – badawczej na najbliższe 5 lat. 
Kandydatom zakwalifikowanym do rozmowy kwalifikacyjnej udostępnione będą informacje o Oddziale pozwalające  
na przygotowanie koncepcji kierowania Zakładem Badań Toksykologicznych. 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 4 Ustawy, powierzenie funkcji Kierownika Zakładu Badań Toksykologicznych będzie 
mogło nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Instytutu. 
 
Termin i miejsce składania dokumentów 
Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi 
adresowymi kandydata wraz z dopiskiem „Konkurs na funkcję Kierownika Zakładu Badań Toksykologicznych”,  
na adres Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna. 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 30.04.2016r., o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.  
Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Instytutu 
Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie lub za pośrednictwem poczty. 
Informacji dotyczących konkursu udziela pani Małgorzata Białek – tel. 32 210 30 81 wew. 133 
 
 
 
 
 
 
 
 


