
 

 

 

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego 

ADIUNKTA – 2 stanowiska 

W INSTYTUCIE PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa 

 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata o predyspozycjach do działalności naukowej  

i rozwojowej oraz realizacji celów i zadań Instytutu Przemysłu Organicznego  na stanowisku 

objętym konkursem. 

2. Kandydaci na powyższe stanowisko powinni posiadać: 

 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, 

 udokumentowany adekwatny do stanowiska dorobek naukowy, 

 dorobek publikacyjny w danej dziedzinie oraz inne osiągnięcia (uzyskane patenty, 

wdrożenia, itp.), 

 doświadczenie i samodzielność w realizacji prac badawczo – rozwojowych, obejmujące 

co najmniej trzy obszary z niżej podanego zakresu: 

- technologia materiałów wybuchowych kruszących, 

- technologia prochowych materiałów napędowych i stałych paliw rakietowych, 

- badania instrumentalne materiałów wysokoenergetycznych, 

- bezpieczeństwo użytkowania wyrobów, dokonywane zgodnie z obowiązującymi aktami 

prawnymi, dotyczącymi wytwarzania, magazynowania, obrotu i stosowania materiałów 

wybuchowych, 

 predyspozycje do pracy naukowej oraz umiejętność pozyskiwania funduszy na prowadzenie 

badań, 

 znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielność publikacyjną i aktywny udział 

w działalności seminaryjno-konferencyjnej, 

a także  

 wysoką komunikatywność oraz kulturę osobistą gwarantującą budowanie relacji w zespole. 

 

3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia nw. dokumentów: 

 

 CV oraz informację o dorobku naukowym i zawodowym, 

Dodatkowo: 

 list motywacyjny, 

 kopie dokumentów stwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe, poświadczone  

za zgodność z oryginałem przez kandydata, 

 opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w tym osiągnięcia  

naukowo – badawcze i organizacyjne, 

 inne dokumenty, w tym potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe 

kandydata, 

 oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, w stopniu 

umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych, 

 



4. Dokumenty z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko Adiunkta”, należy składać 

osobiście lub listem poleconym w terminie do dnia 13.09.2018 r. na adres Instytut Przemysłu 

Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa. Informacji dotyczących konkursu udziela Pani 

Aneta Szczęsna – tel. 22 811 12 31 wew. 284. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie przekazane  telefonicznie, e-mailem lub listownie. 

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie  

(03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów 

rekrutacyjnych*.” 

* - jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. 
Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres 
trzech lat. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak 

skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Instytucie Przemysłu 

Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych. 

 

 

Klauzula informacyjna 
(Druk: Polityka Bezpieczeństwa. Załącznik N2) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. 

Annopol 6. Dane przekazano dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej 

zamieszczonej zgodzie. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami). 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 

05.04.2016 r.), tzw. RODO. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Tomasz Sałaciński 

Tel. (22) 811 12 31 wew. 394 

Adres e-mail: odo@ipo.waw.pl 

ul. Annopol 6, 03-185 Warszawa 

 


