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INSTYTUT MATEMATYCZNY 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

 

Instytut Matematyczny PAN  
poszukuje osoby na stanowisko kierownika Biblioteki IM PAN 

Wymagane dokumenty. 
1. CV z wyróżnionymi kwalifikacjami i doświadczeniem przydatnym w kierowaniu 

biblioteką. 
2. Wizja rozwoju biblioteki uwzględniająca m.in.: 

(a) zmiany technologiczne i zmiany w sposobie użytkowania biblioteki, 
(b) sposób pracy i wykorzystania źródeł przez pracowników IM PAN, 
(c) efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, 
(d) współpracę z innymi jednostkami. 

3. Oświadczenia o: 
(a) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
(b) braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 

publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, 

(c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych. 

Wymagane kwalifikacje biblioteczne. 
1. Wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa lub wyższe inne i 

podyplomowe bibliotekarskie. 
2. Co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy w bibliotece. 
3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania bibliotek (w tym 

ustawy o bibliotekach i aktów wykonawczych) oraz przepisów prawa 
zamówień publicznych, 

4. Znajomość procesów gromadzenia, opracowania, udostępniania i selekcji 
zbiorów bibliotecznych. 

5. Znajomość rynku wydawniczego publikacji naukowych z uwzględnieniem baz 
danych. 

6. Znajomość bibliotek cyfrowych i repozytoriów cyfrowych. 
7. Znajomość specjalistycznych bibliotecznych programów komputerowych i 

formatów danych takich jak NUKat, MARC 21, rekord bibliograficzny, Dublin 
Core, oprogramowanie OCR. 

Wymagane kwalifikacje organizacyjne i językowe. 
1. Doświadczenie w kierowaniu projektami i pozyskiwaniu środków 

pozabudżetowych (projekty ministerialne, unijne, inne). 
2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie 

B2). 
3. Znajomość cyrylicy. 
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4. Komunikatywność, dokładność i umiejętność kierowania zespołem. 
5. Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność 

realizacji zadań pod presją czasu,  
6. Umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań.  

Jednocześnie Instytut informuje, że oferty bez wymaganych dokumentów nie 
będą rozpatrywane. 
 

Dokumenty prosimy przesyłać do Instytutu Matematycznego PAN 
w terminie do dnia 03.11.2022r. 
na adres: rekrutacja@impan.pl 

 
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie wzorem umieszczonym w załączniku 
numer 1. 
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