
KONKURS 

 

na stanowisko dyrektora 

Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lutego 2019 r. 

 

 

Rada Naukowa Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie powołała komisję 

konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Naukowej 

PAU i PAN w Krakowie.  

 

Kandydatem na stanowisko dyrektora Biblioteki może być osoba, która spełnia 

następujące wymagania:  

 

1. wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem magistra;   

2. co najmniej stopień naukowy doktora; 

3. udokumentowany staż pracy w instytucjach naukowych; 

4. udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w polskiej instytucji 

naukowej; 

5. udokumentowaną znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, 

znajomość innych języków obcych może być dodatkowym atutem;             

6. pełną dyspozycyjność pracy na cały etat;  

7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe;  

8. korzysta z pełni praw publicznych. 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

 

1. koncepcję działalności wraz z kierunkiem rozwoju Biblioteki opracowaną przez osobę 

przystępującą do konkursu, 

2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie 

obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami: 

a) wykaz publikacji, 

b) udział w grantach.  

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: 

a) przebieg pracy zawodowej, 

b) posiadany tytuł lub stopień naukowy. 

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  

5. oświadczenie o  niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe. 

6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi, (ustawa z dnia 17 grudnia  2004 roku o 

odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych),    

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach 

konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

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

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 



Warunkiem wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora jest złożenie 

pisemnej oferty w terminie do  7 grudnia  2018 roku. 

 

Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w § 4 Regulaminu wraz z 

adresem do doręczeń, należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Biblioteki 

Naukowej PAU i PAN, ul. Sławkowska 17, Kraków; w dni robocze: od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.30 - 14.00 z dopiskiem Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki 

Naukowej PAU i PAN w Krakowie.   

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

1. etap obejmuje ocenę zgłoszeń i dołączonych do nich dokumentów pod względem   

formalnym oraz ocenę merytoryczną spełniania warunków dotyczących 

wykształcenia, doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów; 

2. etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą: 

a) wiedzę i predyspozycje kandydatów do kierowania Biblioteką Naukową PAU i PAN,  

b) koncepcję działalności i kierunki rozwoju Biblioteki, 

c) umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Umiejętności; ul. 

Sławkowska 17 , 31-016 Kraków  tel.: 12  424 02 00; www.pau.krakow.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować 

się poprzez adres poczty elektronicznej:  iodo@pau.krakow.pl 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN. 

5.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 

konkursowego w 2018 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez 

Administratora. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 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), zwanym dalej 

„RODO”.  

7. Posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 
 

 

Kraków, 13.11.2018 r. 

http://www.pau.krakow.pl/
mailto:iodo@pau.krakow.pl

