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REGULAMIN KONKURSÓW 

NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH 

W INSTYTUCIE MATEMATYCZNYM PAN 

 
 

Preambuła 

Przy wyborze kandydatów Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej 

„Instytutem”, kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie 

postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz zasadami OTM-R otwartych i 

przejrzystych procesów rekrutacji. Pod uwagę brana jest doskonałość w prowadzeniu badań 

naukowych, samodzielność naukowa, dorobek naukowy, mobilność, jak również 

doświadczenie zdobywane przez kandydatów w innych dyscyplinach naukowych.  
 

§ 1 

1. Regulamin konkursów na stanowiska pracowników naukowych został opracowany na 

podstawie art. 91 ust.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

(Dz. U. z 2017r., poz.1869) oraz Regulaminu Rady Naukowej IM PAN. 

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania otwartych konkursów poprzedzających 

zatrudnienie w Instytucie na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora 

nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta i asystenta. 

 

§ 2 

1. Konkurs ogłasza Dyrektor Instytutu. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do wiadomości: 

a. w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw nauki; 

b. na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla 

mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców 

(w dniu wejścia w życie Regulaminu: portal Euraxess); 

c. na stronie internetowej Instytutu; 

3. Informacja o konkursie powinna zawierać: 

a. określenie wymagań stawianych kandydatom; 

b. określenie przewidywanej daty i okresu zatrudnienia; 

c. wykaz wymaganych dokumentów; 

d. określenie terminu składania dokumentów; 

e. określenie terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

4. Przepisów §2 ust 2.a,b nie stosuje się w przypadku konkursu na stanowiska 

asystentów dla doktorantów Instytutu 

 

§ 3 

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Rady Naukowej Instytutu ds. 

Zatrudnienia i Oceny Działalności Naukowej Pracowników. 

2. W przypadku konkursu na stanowisko finansowane z funduszy zewnętrznych 

Dyrektor Instytutu może powołać inną komisję w porozumieniu z kierownikiem 

projektu. 

3. W przypadku konkursu na stanowiska asystentów dla doktorantów Instytutu Dyrektor 

Instytutu powołuje komisję w porozumieniu z kierownikiem Studium doktoranckiego.  

4. Zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca w komisjach konkursowych 

powinna istnieć w miarę możliwości odpowiednia reprezentacja płci. 
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5. Komisja zasięga opinii Kierownika Zakładu lub Pracowni, gdzie kandydat miałby być 

zatrudniony oraz może poprosić o opinię specjalistów w dziedzinach badań kandydata. 

6. Komisja przygotowuje rekomendację i listę rankingową kandydatów uczestniczących 

w postępowaniu konkursowym, kierując się przy tym zasadami zawartymi w 

„Europejskiej karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji 

pracowników naukowych” i przedstawia ją Dyrektorowi Instytutu. 

 

§ 4 

1. W oparciu o rekomendację Komisji konkursowej, Dyrektor Instytutu podejmuje  

decyzję o zatrudnieniu kandydata w Instytucie Matematycznym PAN po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Naukową. 

2. O wyniku konkursu kandydaci zostają powiadomieni pisemnie, a ostateczna lista osób 

zatrudnionych w ramach konkursu będzie umieszczana (od 2018 roku) na stronie 

internetowej IMPAN w zakładce 'konkursy zakończone'.  

 

§ 5 

1. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska rekomendacji Komisji, lub w określonym 

terminie nie wpłynie żadna kandydatura, Dyrektor Instytutu może zrezygnować z 

obsadzenia stanowiska lub ogłosić nowy konkurs. 

2. W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających zatrudnienie na stanowisku, 

jakiego dotyczył konkurs, Dyrektor Instytutu może konkurs unieważnić. 

 

§ 6 

1. Przepisów regulaminu można nie stosować 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 finansowanego w trybie konkursowym ze środków 

finansowych na naukę lub środków finansowych pochodzących z Unii 

Europejskiej lub innych podmiotów przyznających grant; 

c. ubiegającego się o przedłużenie zatrudnienia na tym samym stanowisku, jeżeli 

poprzedni okres zatrudnienia był nie krótszy niż trzy lata. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może odstąpić od 

stosowania Regulaminu i podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika naukowego na 

okres nie przekraczający 6 miesięcy. 

 

§ 7 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Instytutu.  

2. Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu 

Matematycznego PAN w dniu 25 stycznia 2018 r. 

 

 

https://www.impan.pl/pl/instytut/strategia-hr
https://www.impan.pl/pl/instytut/strategia-hr

