
RADA NAUKOWA INSTYTUTU PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO w WARSZAWIE  

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU 

I. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku i instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, 

poz. 618 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 

października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora 

instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215 poz. 1412), kandydaci na stanowisko Dyrektora powinni 

spełniać następujące wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujących 

dopuszczenie do udziału w konkursie:  

1. posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora, 

2. korzystanie z pełni praw publicznych, 

3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, 

4. znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego w stopniu, który umożliwia   

   swobodną komunikację w obszarze dotyczącym badań naukowych i prac rozwojowych. 

II. Kandydat nie może być karany za umyślne przestępstwo, w tym także za przestępstwo skarbowe. 

III. Kandydaci uczestniczący w konkursie, do zgłoszenia powinni dołączyć następujące dokumenty i    

      oświadczenia: 

1. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, zawierającą opis zakresu obowiązków 

związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie 

podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych, 

2. koncepcję rozwoju instytutu w formie prezentacji multimedialnej - na nośniku elektronicznym, 

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy 

zawodowej i wykształcenia, 

4. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

6. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

7. poświadczony za zgodność z oryginałem dokument poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do 

informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

poddanie się procedurze sprawdzającej w tym zakresie. 

IV. Po złożeniu dokumentów i oświadczeń wymienionych w punktach III.1 oraz III. 3-7, kandydaci będą 

mogli do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń uzyskać w sekretariacie Instytutu przy ul. Annopol 6 

w Warszawie (pokój 110, tel. 22-8111231 w. 280), w godzinach 8.00 – 14.00, wgląd do Statutu, 

Regulaminu Organizacyjnego Instytutu i sprawozdania finansowego za  2014 rok. 

V. Zgłoszenia wraz z dokumentami należy dostarczyć do dnia 12 czerwca 2015 roku, do godziny 15-tej 

do sekretariatu Instytutu przy ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa, w kopertach zabezpieczonych przed ich 

otwarciem, umieszczając na kopercie napis: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu”. Zgłoszenia 

dostarczone po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą przyjmowane.  


