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Odpowiedź/Stan 
realizacji Sugerowane wskaźniki (albo rodzaj pomiaru) 

 
Zasady OTM-R 
 
1. 
Czy opublikowaliśmy wersję naszej 
polityki OTM-R online (w języku 
polskim i angielskim)? 

x x x 

-/+ TAK częściowo 
 

W Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
przeprowadzany jest obecnie proces wdrożenia zasad Otwartej, 
Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji Naukowców (OTM-R). 
Wykonaliśmy przegląd stanu wdrożenia zasad Kodeksu postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych według tego formularza.  
Formularz OTM-R będzie umieszczony na stronie internetowej 
Instytutu poświęconej tematyce HRS4R https://min-
pan.krakow.pl/dzialalnosc-naukowa/hrs4r-euraxess/ 
W chwili obecnej pracujemy także nad adaptacją nowych przepisów 
ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce”. Ta ustawa zmieniła 
przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników naukowych oraz 
określiła nowe wymagania związane z realizacją ich ścieżki kariery. 
Nakłada się na to również oczekiwana zmiana ustawy o Polskiej 
Akademii Nauk, która dotyczyć będzie naszego Instytutu, a także 
wszystkich innych instytutów PAN w kraju i wymusi dalsze zmiany w 



naszych wewnętrznych przepisach i regulacjach. W rezultacie, 
wszystkie dokumenty HR będą stopniowo aktualizowane, a ostateczna 
ich forma powstanie gdy zapowiadany proces zmian prawnych 
zostanie zakończony.  

2. 
Czy posiadamy wewnętrzny 
przewodnik określający jasne 
procedury i praktyki OTM-R dla 
wszystkich rodzajów stanowisk? 

x x x 

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

W 2013 r. MEERI PAS wdrożył tryb i kryteria postępowania 
obowiązujące przy występowaniu o zatrudnienie pracowników na 
stanowiskach naukowych asystenta, adiunkta, profesora 
nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (zarządzenie nr 1/2013). 
Dwa lata później zarządzeniem Dyrektora Instytutu nr 1/2015 
wdrożono zasady udzielania zgody i zatrudniania w MEERI PAS, w 
przypadku pracowników którzy pracują również w innej jednostce 
naukowej. Z kolei zarządzeniem nr 6/2017 wdrożono regulamin 
przyznawania środków statutowych na rozwój młodej kadry. W roku 
2019, w ramach działającego w Instytucie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania (ISO 9001 i 14001:2015) opracowano nową procedurę 
pozyskiwania i zatrudniania pracowników na stanowiska  naukowe 
oraz inżynieryjno-techniczne. Wszystkie zarządzenia Dyrektora są 
dostępne dla pracowników w systemie intranet. Ze względu na zmiany 
prawne, zaplanowane działania przewidują opracowanie wewnętrznej 
Polityki HRS4R Instytutu i dobrych praktyk, będących adaptacją 
Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania. Polityka ta 
będzie umieszczona na stronie internetowej naszego Instytutu w 
części HRS4R. 

3. 
Czy wszyscy zaangażowani w proces 
są wystarczająco przeszkoleni w 
zakresie OTM-R? 

x x x 

-/+ TAK częściowo 
 

W roku 2018 w Instytucie zorganizowano szkolenie w zakresie 
wymagań nowej reformy edukacji. Brało w nim udział 8 osób (w tym 
dyrekcja instytutu oraz pracownicy komórki HR).Osoby powoływane 
do komisji rozstrzygających konkursy na stanowiska naukowe są 
każdorazowo instruowane przez Zastępcę Dyrektora  Instytutu ds. 
naukowych o obowiązujących zasadach wewnętrznych o 
wynikających z HRS4R. Zapewnienie przebiegu konkursu zgodnie z 
tymi zasadami zapewnia obecność tej osoby w Komisji . Obecnie 
Instytut jest w trakcie powoływania zespołu roboczego: "Komitet ds. 
Implementacji Strategii HRS4R”, którego zadaniem będzie 
koordynacja całości polityki HRS4R w naszym Instytucie. W ramach 
tych działań od 3 kw. 2020 r. przewidujemy organizację dedykowanych 
szkoleń dla pracowników naukowych w zakresie zasad HRS4R.  

4. 
x x  

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

Instytut w dużym stopniu posługuje się narzędziami internetowymi w 
procesie rekrutacji. Oferty pracy umieszczane są na stronie 
internetowej MEERI PAS, na stronie BIP Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz stronie Euraxess. Oferujemy możliwość 



Czy w sposób wystarczający 
wykorzystujemy narzędzia e-
rekrutacji? 

składania aplikacji i wniosków drogą e-mailową (na wskazany adres 
osoby merytorycznej, odpowiedzialnej za prowadzenie konkursów na 
stanowiska naukowe). Również komunikacja zwrotna odbywa się przy 
wykorzystaniu kanałów internetowych. Tą drogą przekazywane są 
pracownikom również istotne komunikaty dyrekcji Instytutu oraz 
zarządzenia. Instytut posiada wewnętrzny zasób danych cyfrowych w 
postaci zorganizowanej strony Intranetu, niewidocznej na zewnątrz i 
zaopatrzonej w narzędzie spersonifikowanego dostępu do 
udostępnianych treści. Zewnętrzna strona internetowa Instytutu jest 
prowadzona po polsku. Najważniejsze treści są również dostępne w 
języku angielskim.  

5. 
Czy mamy system kontroli jakości dla 
OTM-R? 

x x x 

+/-TAK w znacznym 
stopniu 
 

Proces rekrutacji i wymagania są precyzyjnie zdefiniowane w każdym 
konkursie, mając umocowania w wewnętrznych dokumentach. Każdy 
konkurs odbywa się zgodnie z regulaminem i przebiega zgodnie z 
opracowaną procedurą. Na poprawnością realizacji procedury czuwa 
powoływana indywidualnie komisja konkursowa, złożona z kierownika 
pracowni w której będzie zatrudniany nowy kandydat, Zastępcy 
Dyrektora Instytutu ds. naukowych i 3 pracowników naukowych – 
specjalistów w danej dziedzinie, zwykle zarówno kobiet ja i mężczyzn. 
Zasady konkursu i wymagania są sformułowane w sposób przejrzysty 
i transparentny, również dla kandydatów z zagranicy.  
Wyniki konkursu przedstawiane są Radzie Naukowej, a zatrudnienie 
kandydata wymaga jej zgody.  

6. 
Czy nasza obecna polityka OTM-R 
zachęca kandydatów zewnętrznych do 
składania aplikacji? 

x x x 

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

Oferty pracy umieszczane są na stronie internetowej MEERI PAS, na 
stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stronie 
Euraxess. Zasady konkursu i wymagania są sformułowane w sposób 
przejrzysty i transparentny, również dla kandydatów z zagranicy. W 
ostatnim czasie, na kilka organizowanych konkursów, 
zarejestrowaliśmy aplikacje kandydatów również z zagranicy. To dobry 
wynik, biorąc pod uwagę, że nasz Instytut zatrudnia tylko 115 
pracowników (w tym administrację). Na stażach naukowych gościmy 
również osoby z zagranicy, którzy mają możliwość współpracy z 
naszymi doświadczonymi naukowcami.  
Bazując na liczbie zgłaszanych aplikacji, obserwujemy rosnące 
zainteresowanie konkursami na stanowiska naukowe w naszym 
Instytucie. Proces rekrutacyjny odbywa się zarówno w języku polskim 
jak i angielskim. Poza nielicznymi wyjątkami, w konkursach na 
stanowiska naukowe przyjmowani są kandydaci, którzy dotychczas nie 
byli zatrudnieni w Instytucie.  



7. 
Czy nasza obecna polityka OTM-R jest 
zgodna z polityką przyciągania 
naukowców z zagranicy? 

x x x 

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

Jak już wspominano, warunki uczestnictwa w konkursach naukowych 
są przejrzyste i transparentne dla wszystkich kandydatów, również 
zagranicznych. Proces rekrutacyjny jest dwujęzyczny; istnieje 
możliwość zaczerpnięcia informacji dodatkowych, jeżeli pojawiają się 
wątpliwości związane z interpretacją zapisów konkursowych. 
Badanie przeprowadzone wśród naukowców pokazuje, że nie ma 
dyskryminacji w Instytucie. Wszyscy są traktowani w ten sam sposób, 
niezależnie od kraju pochodzenia, płci, koloru skóry, pochodzenia 
społecznego, przekonań politycznych lub religii. 
 

8. 
Czy nasza obecna polityka OTM-R jest 
zgodna z polityką przyciągania 
niedoreprezentowa-nych grup? 

x x x 

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby nasze zasady i 
procedury były przejrzyste i sprawiedliwe, tak aby nikt nie był 
wykluczony ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie społeczne, 
przekonania polityczne lub religię lub jakiekolwiek inne różnice. Nasza 
polityka rekrutacyjna jest przejrzysta, każdy konkurs jest 
przeprowadzany zgodnie z wewnętrznymi procedurami i wymaganą 
dokumentacją. 
Zakres kwalifikacji jest zawsze ustalany na równi dla mężczyzn i 
kobiet. Podstawowym kryterium jest pozyskanie kandydata, którego 
kwalifikacje odpowiadają potrzebom wynikającym z planowanych 
badań. 
Według naszej struktury zatrudnienia udział płci w Instytucie jest 
dobrze zrównoważony. 
Nasi naukowcy, którzy niedawno mieli okazję wyrazić swoją opinię w 
ankiecie wewnętrznej, zgadzają się z tym stwierdzeniem. 

9. 
Czy nasza obecna polityka OTM-R jest 
zgodna z politykami zapewniającymi 
naukowcom atrakcyjne warunki 
pracy? 

x x x 

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

W Instytucie na przestrzeni kilku ostatnich lat kilkukrotnie 
akutalizowany był Regulamin wynagrodzeń, podążający za ogólnymi 
trendami wzrostu płac. Regulamin wynagradzania definiuje zasady 
wynagradzania dla różnych grup zaszeregowania, zarówno 
pracowników naukowych, jak i inżynieryjno-technicznych i 
administracji. Ścieżka awansu naukowego jest podyktowana 
ramowymi zapisami ustawy o PAN, natomiast ścieżka wzrostu 
wynagrodzeń wynika z kolei z wymogów prawnych (minimalne 
poziomy wynagradzania dla pracowników na stanowiskach 
naukowych), możliwości finansowych Instytutu oraz indywidualnych 
ustaleń wewnętrznych pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, w 
zgodzie z obowiązującymi regulaminami wynagradzania dla 
poszczególnych kategorii zaszeregowania. Wszystkie istotne 
dokumenty organizujące warunki pracy w Instytucie podążają za 
zmianami prawnymi w otoczeniu i są do nich każdorazowo 



dostosowywane. W Instytucie prowadzi się też ogólnodostępne 
szkolenia merytoryczne, dziedzinowe, podnoszące kompetencje 
pracowników.  

10. 
Czy mamy sposoby monitorowania 
czy aplikują najbardziej przydatni 
naukowcy? 

   

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

Działania kontrolne są elementem działań osób odpowiedzialnych za 
proces rekrutacji oraz komisji konkursowej. Proces monitorowania 
poziomu kompetencji kandydatów aplikujących jest elementem 
dyskusji komisji konkursowych. Ponadto warunki konkursu i 
wymagania formalne nakładają obowiązek przedstawienia dorobku 
naukowego, osiągnięć popularyzujących naukę oraz doświadczenia 
praktycznego każdego kandydata. Aplikacje niekompletne są 
odrzucane, w niektórych przypadkach żąda się uzupełnień. 
Wymagania wobec kandydatów na stanowiska naukowe są też 
precyzyjne sformułowane w zarządzeniu Dyrektora Instytutu nr 
1/2013. Przewiduje się aktualizację tego dokumentu do końca 2 kw. 
2020 r. Aktualizacja obejmie wymagania Polityki HRS4R Instytutu oraz 
zmieniające się regulacje prawne. Powstanie również angielska wersja 
tego zarządzenia.  

 
Faza ogłoszenia i aplikacji 
 
11. 
Czy mamy jasne wytyczne lub wzory 
(na przykład EURAXESS) ogłoszeń o 
pracę? x x  

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

W MEERI PAS stosuje się opracowane wzory dokumentów 
aplikacyjnych. Informacje o konkursach umieszczanych na platformie 
Euraxess są też zgodne z obowiązującymi wymogami. Jasno 
zdefiniowane są również zasady odbywania staży i praktyk. Prace nad 
dostosowaniem zasad odbywania praktyk i staży w MEERI PAS oraz 
nad opracowaniem angielskiej wersji tych dokumentów zaplanowano 
na 1 i 2 kw. 2020 r.  

12. 
Czy w ogłoszeniach dotyczących ofert 
pracy / są linki do elementów 
przewidzianych w odpowiedniej sekcji 
zestawu narzędzi? 

x x  

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

W ogłoszeniach o pracę (komunikatach konkursowych) określa profil 
stanowiska oraz zakres wymagań (stanowisko, dziedzina i dyscyplina 
naukowa). Komunikat określa również wymagania formalne: (podanie, 
CV, odpis dyplomu, certyfikat językowy na poziomie min. B2, spis 
osiągnięć naukowych, oświadczenia o miejscu pracy, oświadczenia o 
akceptacji warunków konkursu). Określone są również terminy 
aplikowania, rodzaj umowy o pracy, data rozstrzygnięcia konkursu, 
termin rozpoczęcia pracy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
w celach związanych z konkursem. Informacja o konkursie jest 
prezentowana na stronie internetowej Instytutu, w sekcji Kariera, 
stronie internetowej BIP MNiSW, oraz stronach Euraxess, zgodnie z 
wymaganiami formularzy tam umieszczonych. Informacja o konkursie 



jest prezentowana na stronie internetowej Instytutu, w sekcji Kariera, 
stronie internetowej BIP MNiSW, oraz stronach Euraxess, zgodnie z 
wymaganiami formularzy tam umieszczonych. 
Działania nad doskonaleniem Polityki HRS4R w MEERI PAS ujęte, w 
Action Plan zakładają opracowanie informacji o warunkach pracy, 
dostępie do zaplecza laboratoryjnego, perspektywach rozwoju 
naukowego i warunkach wynagradzania przed końcem 3 kw. 2020 r.  

13. 
Czy w pełni wykorzystujemy 
EURAXESS, aby zapewnić, że nasze 
oferty pracy dotrą do szerszej grupy 
odbiorców? 

x x  

++ TAK całkowicie 
 

Intencją dyrekcji Instytutu jest, aby każdorazowo informacja o 
konkursie na nowe stanowisko pracy docierała do możliwie szerokiego 
grona odbiorców. Regulacje prawne oraz zarządzenia wewnętrzne 
wymagają prezentacji informacji o konkursie w sekcji Kariera na 
stronie internetowej Instytutu, stronie BIP MNiSW, oraz stronach 
Euraxess, zgodnie z wymaganiami formularzy tam umieszczonych.  
 

14. 
Czy korzystamy z innych form 
ogłaszania ofert pracy? 

x x  

++ TAK całkowicie 
 

W niektórych przypadkach informacje o wakatach w Instytucie 
umieszczane są na różnych, ogólnie dostępnych serwisach 
internetowych, również w trybie ogłoszeń płatnych. Dotyczy to 
najczęściej konkursów na stanowiska inne niż naukowe.  

15. 
Czy utrzymujemy obciążenie 
administracyjne na minimalnym 
poziomie dla kandydata? 

x   

+/- TAK w znacznym 
stopniu 
 

Polityka kadrowa Instytutu zakłada, że zakres wymaganych informacji 
i dokumentów powinien być zgodny z regulacjami prawnymi i zarazem 
niezbędny, aby właściwie zinterpretować kompetencje i 
doświadczenie aplikantów w procesie rekrutacji. Udostępniamy kanały 
elektroniczne (e-mail) w procesie rekrutacji, ograniczając 
korespondencję papierową do minimum.  

 
Faza wyboru i oceny 
 
16. 
Czy mamy jasne zasady dotyczące 
powoływania komisji konkursowych?  x x 

++ TAK całkowicie 
 

Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/2013 oraz Procedurą wyłonienia 
i przyjęcia nowego pracownika wraz z Instrukcją do niej, przewidują 
każdorazowo powołanie komisji konkursowej, której skład ma być tak 
dobrany, aby zapewnić możliwie obiektywną i właściwą ocenę 
zgromadzonej dokumentacji konkursowej i wybór najlepszego 
kandydata. Rezultatem pracy komisji jest każdorazowo protokół. 

17. 
Czy mamy jasne zasady dotyczące 
składu komisji konkursowych?  x x 

++ TAK całkowicie 
 

Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/2013 stwierdza, że skład komisji 
konkursowej wchodzą: Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, 
3 samodzielnych pracowników naukowych oraz osoba wnioskująca o 
ogłoszenie konkursu – tj. kierownik danej pracowni naukowej. Skład 
samodzielnych pracowników naukowych jest dobierany indywidualnie, 
zgodnie ze specyfiką konkursu.  



18. 
Czy komisje konkursowe są 
wystarczająco zrównoważone pod 
względem płci? 

 x x 

++ TAK całkowicie 
 

Struktura płci komisji jest naturalną konsekwencją doboru najlepszych 
kandydatów spośród samodzielnych pracowników naukowych. W 
niektórych przypadkach może zatem zdarzyć się niezrównoważony 
udział płci. Warto jednak dodać, iż aktualnie w naszym Instytucie 
udział procentowy kobiet i mężczyzna jest zbliżony.  

19. 
Czy mamy jasne wytyczne dla komisji 
konkursowych, które pomagają ocenić 
kompetencje w sposób prowadzący 
do wyboru najlepszego kandydata? 

  x 

++ TAK całkowicie 
 

Komisja konkursowa posługuje się opracowanym wzorem formularza 
protokołu. Ocenie podlegają aspekty formalne, kompetencje, dorobek 
naukowy i staż pracy. Protokół kończy się rekomendacjami komisji dla 
Rady Naukowej Instytutu, która aprobuje kandydata polecając 
Dyrektorowi Instytutu jego zatrudnienie.   

 
Faza spotkania 
 
20. 
Czy wszystkich kandydatów 
informujemy o wynikach po 
zakończeniu procesu wyboru? 

 x  

++ TAK całkowicie 
 

Każdy kandydat drogą mailowa lub telefoniczne jest informowany o 
wyniku konkursu, w pierwszej kolejności – kandydat wybrany. Po 
zatrudnieniu go na stanowisku jego dane zostają udostępnione, 
między innymi na stronie internetowej Instytutu.  

21. 
Czy przekazujemy respondentom 
odpowiednią informację zwrotną 

 x  

-/+ TAK w znacznym 
stopniu 
 

Kandydaci otrzymują informację zwrotną o wynikach konkursu.  
Działania związane z doskonaleniem Polityki HRS4R w MEERI PAS 
ujęte, w Action Plan zakładają opracowanie Karty/Formularza oceny 
kandydatów w procesach rekrutacji i dobrych praktyk w zakresie 
komunikacji zwrotnej przed końcem 2 kw. 2020 r. Zakres komunikatów 
przekazywanych do wiadomości o osoby biorącej udział w konkursie i 
dotyczącej jego słabych i mocnych stron w odniesieniu do wymagań 
konkursowych powinien zwiększyć wiarygodność i transparentność 
podejmowanych decyzji rekrutacyjnych.  

22. 
Czy mamy odpowiedni mechanizm 
składania skarg? 

 x  

-/+Tak częściowo 
 

Aktualnie Tryb i kryteria postępowania w procesach rekrutacji są 
dostosowane do wymogów prawnych i w takim reżimie czasowym 
przebiegają. Zasadniczo, nie weryfikujemy kompletności i jakości 
nadesłanych dokumentów przed posiedzeniem komisji konkursowej 
(zakładamy, że warunki konkursu i zakres wymagań jest jasno 
sformułowany). Jednakże o ile pracownik administracji odbierający 
dokumentację zauważy braki, to informuje o nich kandydata prosząc o 
uzupełnienie brakujących elementów. Ze względu na ograniczenia 
kadrowe, doskonalenie regulaminu i kryteriów postępowania w 
procesach rekrutacyjnych pozostaje głównie w gestii dyrekcji Instytutu.  



 
Ocena ogólna 
 
23. 
Czy mamy system pozwalający na 
ocenę czy OTM-R realizuje swoje 
cele? 

   

-/+ TAK częściowo Jakość polityki rekrutacyjnej jest bezpośrednio weryfikowana przez 
poziom zadowolenia kierownictwa Instytutu i bezpośredniego 
przełożonego, w oparciu o osiągnięcia naukowe i jakość pracy 
pracownika. Aktualnie kandydat od razu zatrudniany jest na czas 
nieokreślony. Zauważamy, że nie jest to rozwiązanie najbardziej 
efektywne.  
Z tego powodu planujemy, aby docelowo proces zatrudnienia 
obejmował w pierwszej fazie propozycję zatrudnienia na określony 
czas. Następnie, jeżeli kandydat spełnia stawiane mu wymagania, 
osiągając satysfakcjonujące rezultaty, będzie podpisywał kolejną 
umowę na czas nieokreślony. Kodeks Pracy, w uzasadnionych 
przypadkach, przewiduje możliwość zwolnienia dyscyplinarnego. 
Osiągnięcia kadry naukowej Instytutu podlegają ocenie okresowej. 
Planujemy, aby w przyszłości do zadań zespołu pracującego przy 
Polityce HRS4R należało również wskazanie osób do wyróżnień oraz 
ciągłe doskonalenie polityki HR w Instytucie. Zadania te zostały objęte 
Planem Działania (Action Plan) na rok 2020.  

 


