Warszawa, dnia 11.08.2020 r.
Działając na podstawie przepisu art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii
Nauk (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1183) oraz na zasadach określonych w regulaminie konkursów na
stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk (IRWiR PAN), przyjętym przez Radę Naukową IRWiR PAN w dniu 21.11.2016 r.
DYREKTOR INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego:
asystenta w Zakładzie Ekonomii Wsi lub w Zakładzie Modelowania Ekonomicznego

Informacja o Instytucie:
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest jednostką naukową prowadzącą od 50 lat
interdyscyplinarne badania społeczne związane z obszarami wiejskimi. Naukowcy IRWiR PAN
prowadzą badania naukowe podstawowe i rozwojowe, realizują krajowe i międzynarodowe
projekty badawcze i wdrożeniowe (w tym w ramach programu UE Horyzont 2020). Pracownicy
Instytutu, jako eksperci i doradcy instytucji sektora publicznego, uczestniczą w kształtowaniu i
ewaluacji polityki rolnej, polityk rozwoju obszarów wiejskich, polityki rozwoju regionalnego i
innych polityk publicznych. Instytut prowadzi szeroko zakrojoną współpracę zagraniczną, dzięki
czemu oferuje możliwość realizacji projektów międzynarodowych, odbywania wizyt studyjnych
i staży w instytucjach zagranicznych. Instytut jako siódma jednostka naukowa w kraju otrzymał
logo HR Excellence in Research.
Liczba etatów: 1
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze na okres 12 miesięcy z możliwością
przedłużenia na czas nieokreślony.
Planowany początek zatrudnienia: 1.10.2020 r. (z możliwością przesunięcia, jednak nie dłużej
niż do 3 miesięcy).
Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 91a ustawy o PAN. Praca w projektach
finansowanych ze środków zewnętrznych dodatkowo wynagradzana w ramach funduszu
projektu.
1.
a)
b)
c)
d)

Opis zadań:
uczestnictwo w badaniach podstawowych i rozwojowych prowadzonych w Instytucie,
prowadzenie badań własnych,
ubieganie się o projekty badawcze,
upowszechnianie wyników pracy naukowej poprzez publikacje naukowe i prezentacje
wyników badań na konferencjach i seminariach,
e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, realizacja stopni naukowych,
f) angażowanie się w szeroko pojętą aktywność organizacyjną Instytutu (np. organizację
wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i edukacyjnych).

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.: (48-22) 826-63-71; 826-94-36; fax: (48-22) 657-27-50
http://www.irwirpan.waw.pl; e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl

2. Wymagane kwalifikacje:
a) dyplom magistra lub doktora nauk ekonomicznych bądź pokrewnych z dziedziny nauk
społecznych lub ścisłych,
b) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, na poziomie nie niższym
niż B2,
c) zainteresowanie problematyką przemian społeczno-gospodarczych zachodzących na
obszarach wiejskich,
d) umiejętność pracy zespołowej i dobra organizacja pracy,
e) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i wysoka kultura osobista.
3.
a)
b)
c)
d)

Dodatkowe kwalifikacje:
znajomość metod analizy i wnioskowania statystycznego,
znajomość metod GIS,
doświadczenie organizacyjne przy realizacji projektów badawczych,
znajomość innego języka nowożytnego.

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Możliwości rozwoju zawodowego:
praca w interdyscyplinarnym zespole,
publikowanie w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych,
premiowanie publikacji wysoko punktowanych,
udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
uczestnictwo w wizytach studyjnych i odbywanie staży w instytucjach krajowych i
zagranicznych,
f) rozwijanie i wzbogacanie warsztatu badawczego,
g) możliwy awans zawodowy na stanowisko adiunkta w pierwszym półroczu 2021 roku, w
przypadku, gdy kandydat posiada stopień doktora nauk w momencie zatrudnienia w
Instytucie.
5. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie
następujących dokumentów:
a) oświadczenia o posiadanym wykształceniu wraz z kopią dyplomu magisterskiego i
odpisu dyplomu doktorskiego (jeśli dotyczy),
b) listu motywacyjnego, zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia,
dane kontaktowe oraz określenie zainteresowań badawczych i propozycję możliwej do
podjęcia problematyki,
c) oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej z wyszczególnieniem aktywności naukowej
(projektów, konferencji, staży), dydaktycznej i organizacyjnej,
d) kopie najważniejszych publikacji z ostatnich pięciu lat (jeśli dotyczy),
e) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach wraz z dokumentami potwierdzającymi dane
zawarte w oświadczeniu (np. certyfikat z języka angielskiego, nagrody, wyróżnienia),
f) oświadczenie, że w wypadku wygrania konkursu, IRWiR PAN będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona
formalnej oceny złożonych ofert oraz wstępnej oceny kandydatów na podstawie prawidłowo
złożonych dokumentów. Najwyżej ocenieni kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani
kandydaci zostaną poinformowani na podany w dokumentach adres do kontaktu.
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Dokumenty należy składać do dnia 21.09.2020 r. do godziny 12.00, drogą elektroniczną
na adres irwir@irwirpan.waw.pl, lub w sekretariacie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc od poniedziałku do środy w godz. 9.00-15.00
na numer telefonu (22) 657-28-37 lub pisząc na adres e-mail: echalupczak@irwirpan.waw.pl
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk, którego siedziba mieści się w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72, a dane
kontaktowe to: tel. (22) 826-94-36, e-mail: irwir@irwirpan.waw.pl.
b) W IRWiR PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem mailowym: iod@irwirpan.waw.pl lub przesyłając list na adres IRWiR PAN.
c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IRWiR PAN postępowania
rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym
zawarciem umowy.
d) Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych:
imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą
się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22'
Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
e) Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie
rekrutacyjne, a ich niepodanie nie ma wpływu na przebieg rekrutacji. Jeżeli nie chce
Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w
dokumentach.
f) Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym konkursie będą przetwarzane
maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
g) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjnoorganizacyjną oraz podmioty uprawnione.
h) W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na
przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
i) Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez
profilowanie).
j) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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