
KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ogłasza konkurs na stanowisko  
dyrektora jednostki działającej pod nazwą 

Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 3 miesięczny okres próbny (od listopada br.), 
następnie na czas określony do 33 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;   

Osoba na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za kompleksowe zarządzanie 
działalnością Domu Pracy Twórczej w Wierzbie, w tym: 

1) nadzór nad funkcjonowaniem jednostki w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących jej działalności, organizacji pracy oraz przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i osób korzystających z usług jednostki, 

2) zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, w tym wprowadzanie, 
utrzymanie i doskonalenie najwyższych standardów, 

3) odpowiedzialność za politykę usługową obiektów jednostki, w tym budowanie relacji  
z obecnymi oraz nowymi klientami i ich pozyskiwanie, 

4) planowanie i nadzór nad realizacją zadań remontowo-inwestycyjnych obiektu, w tym 
monitorowanie przebiegu realizacji i finansowania ww. procesów, 

5) koordynacja działań dotyczących utrzymania i eksploatacji infrastruktury technicznej 
obiektu, 

6) przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 
7) zarządzanie podległym zespołem, 
8) opracowanie projektu rocznego planu zadaniowego jednostki i skorelowanego z nim 

planu finansowego z uwzględnieniem potencjalnego wzrostu rentowności, 
9) realizacja zatwierdzonych planów w ciągu roku budżetowego z zastosowaniem 

przepisów prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, 
10) sporządzanie raportów z prowadzonej działalności, 

 
Wymagania niezbędne: 
 
- wykształcenie wyższe magisterskie,  
- wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie, marketingowe, sprzedażowe, organizacyjne i 
interpersonalne, 
- udokumentowany minimalny 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, w tym 
preferowane doświadczenie w prowadzeniu ośrodków konferencyjno-wypoczynkowych, 
hotelowych lub podobnym profilu funkcjonowania, 
- kreatywność, a zarazem odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki, 
- znajomość przepisów prawa, w tym ustaw i rozporządzeń dotyczących ustaw o finansach 
publicznych, prawa zamówień publicznych, zarządzania nieruchomościami oraz kodeksu 
pracy, organizacji wypoczynku, rekreacji i turystyki, bezpieczeństwa i higieny pracy w 
ośrodkach konferencyjno-wypoczynkowych,  
- swobodne posługiwanie się aplikacjami MS Office, 
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

Oferujemy: 
 
- ambitną, interesującą pracę, 
- dużą samodzielność działania, 
- zamieszkanie na terenie PAN DPT w Wierzbie. 
 
Zgłoszenie Kandydata powinno zawierać: 
 

1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami 
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 

2. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, 



dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia (w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami 
i pełnionymi funkcjami); 

3. koncepcję funkcjonowania ww. jednostki opracowaną przez osobę przystępującą do 
konkursu (w formie pisemnej); 

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk moich danych 
osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego na stanowisko dyrektora PAN DPT w Wierzbie” 

Informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu 
rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 
03, e-mail: akademia@pan.pl (dalej: Akademia); 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się 
poprzez adres poczty elektronicznej:  iod@pan.pl 

3. Podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym 
zakresie podanie danych jest dobrowolne; 

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § 
Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych 
osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie 
wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na 
pracowników Akademii; 

5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od 
momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2019 r.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. 
danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym; 

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 usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.  Wniesienie  żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału                                 
      w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię; 

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do 25 października 2019 r. na 
adres: Polska Akademia Nauk, Zespół Spraw Pracowniczych, Plac Defilad 1, 00-901 
Warszawa, z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko dyrektora – PAN DPT w Wierzbie” 
lub składać osobiście pod ww. adresem do Zespołu Spraw Pracowniczych piętro XXV, pok. 
2512 w godz. 9.00-16.00. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy podczas 
rozmowy rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż 
pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia oraz zaprezentują koncepcję funkcjonowania 
jednostki. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 
1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.12.2019 roku. 

Materiały informacyjne dotyczące jednostki są na stronie internetowej http://wierzba.pan.pl/ 
  


