DO/0210/24/2018

Zarządzenie

Nr 24/2018

Dyrektora Morskiego Instytutu R y b a c k i e g o - P a ń s t w o w e g o Instytutu
Badawczego
z dnia 19 w r z e ś n i a 2018 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pra
cowników naukowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Ba
dawczym.
Na podstawie §16 Statutu Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego
zarządza się, co następuje:
§1.
1. Wprowadza się do stosowania w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie
Badawczym „Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników
naukowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym",
zwany dalej „Regulaminem".
2. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia
§2.
Traci moc obowiązującą Zarządzenie Dyrektora MIR-PIB w Gdyni Nr 10/2016 z dnia 4 marca
2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania konkursowego przy zatrudnianiu
pracowników naukowych w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badaw
czym.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października
2018 r.

Załącznik do zarządzenia Dyrektora MIR-PIB
nr 24/2018 z dnia 19.09.2018 r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
PRZY ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
W MORSKIM INSTYTUCIE RYBACKIM - PAŃSTWOWYM
INSTYTUCIE BADAWCZYM
Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych
w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym (MIR-PIB) zo
stał przygotowany w oparciu o Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba
dawczych oraz Statut MIR-PIB. W regulaminie uwzględniono również zasady zawar
te w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracow
ników naukowych.
§1-

Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku:
1)
asystenta;
2)
adiunkta;
3)
profesora instytutu;
4)
profesora.
§2.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników naukowych Instytutu, ich
uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych
stanowisk określa Ustawa o instytutach badawczych, zwana dalej „ustawą"
i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w wewnętrznych aktach
normatywnych obowiązujących w Instytucie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy prawa pracy.
Zatrudnienie
pracownika
naukowego
poprzedzone
jest
konkursem
z zastrzeżeniem § 6 niniejszego Regulaminu.
Wzór ogłoszenia konkursu na stanowisko naukowe stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.

Konkurs ogłasza Dyrektor MIR-PIB.
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 mo
bilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców;
c) na stronie internetowej MIR-PIB.
Informacja o konkursie powinna zawierać:
a) wymagania stawiane kandydatowi;
b) wykaz wymaganych dokumentów, w tym obligatoryjnie: życiorys naukowy
oraz informacja o dorobku naukowym i zawodowym;
c) termin złożenia dokumentów, jednak nie krótszy niż 2 miesiące od daty
ogłoszenia konkursu;

d) termin rozstrzygnięcia konkursu.
§4.

1.

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji konkursowej wchodzą członkowie komisji ds. kadry naukowej
Rady
Naukowej,
Dyrektor
lub
jego
zastępca,
osoba
wnioskująca
0 zatrudnienie/kierownik zakładu naukowego, w którym jest przeprowadzany
konkurs. W skład komisji mogą być również powołani przez Dyrektora Instytutu
członkowie dodatkowi do konkretnych konkursów, którzy są specjalistami
w dziedzinie, w której kandydat prowadzi działalność naukową.
2. Skład komisji powinien być zrównoważony pod względem płci.
3. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
§5.

1.
a)
b)
c)
d)

Przebieg konkursu na stanowisko naukowe obejmuje następujące etapy:
ogłoszenie i aplikację;
ocenę i selekcję kandydatów;
rekomendację przez komisję kandydata;
decyzja dyrektora o zatrudnieniu po uprzednim uzyskaniu opinii Rady
Naukowej o kandydacie.
2. Kandydat składa dokumenty zgodnie z treścią ogłoszenia.
3. Komisja dokonuje weryfikacji dokumentów kandydatów pod względem formal
nym.
4. Komisja, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zwrócić się
do kandydata o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwier
dzających kwalifikacje i dorobek naukowy wymaganych w ogłoszeniu, pod rygo
rem niedopuszczenia do udziału w konkursie.
5. Komisja dokonuje oceny i selekcji kandydatów spełniających wymogi formalne
konkursu.
6. Komisja, po czynnościach wskazanych w § 5 ust. 5, zaprasza kandydatów
na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której weryfikuje kwalifikacje i przygotowanie
kandydata do zatrudnienia.
7. Komisja dokonuje oceny kandydatów wyłącznie na podstawie kwalifikacji
1 dorobku naukowego oraz posiadanego doświadczenia zawodowego. Niedo
puszczalne jest stosowanie kryteriów innych niż wyżej wymienione, takich jak kry
teria personalne, narodowościowe, rasowe, światopoglądowe czy ze względu na
niepełnosprawność.
8. Z prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz
członkowie Komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.
9. Komisja, na podstawie wyników oceny punktowej, rekomenduje Dyrektorowi
kandydata do zatrudnienia.
10. Ogłoszenie wyników konkursu następuję najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia
ostatniego spotkania Komisji poprzez ogłoszenie ich na stronie MIR-PIB. Obo
wiązkiem Przewodniczącego Komisji jest powiadomienie kandydatów, którzy od
byli rozmowę rekrutacyjną o mocnych i słabych stronach złożonych przez nich
aplikacji.
11. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od wyników konkursu w
terminie 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej MIR-PIB.
§6.

Postępowania konkursowego nie przeprowadza się w następujących przypadkach:

