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Kraków, 28.07.2022 r.  

 

 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk 

poszukuje pracownika na stanowisko 

 

Specjalisty do spraw promocji i komercjalizacji badań  

 

 

 

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) z siedzibą  

w Krakowie oferuje zatrudnienie w Dziale Transferu Technologii na podstawie umowy  

o pracę w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 8 tys. zł brutto/m-c, na okres  

22 miesięcy z możliwością przedłużenia.  

 

Zatrudnienie w ramach programu MEiN pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa", którego 

celem jest poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, inicjacja 

działalności innowacyjnej oraz ułatwienie tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych. 

 

 

 

Zadania Działu Transferu Technologii: 

• Identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstałych w Instytucie Farmakologii; 

• Komercjalizacja wyników badań; 

• Transfer wiedzy i technologii; 

• Usprawnienie procesu sprzedaży, licencjonowania lub zakupu technologii; 
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• Kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości wśród naukowców; 

prowadzenie intensywnych działań networkingowych między potencjalnymi 

partnerami; 

• Promowanie oferty badawczo-usługowej podczas targów i spotkań partneringowych; 

• Identyfikowanie oraz połączenie zespołów naukowych IF PAN z partnerami 

biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:  

–   komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,  

–   konsorcjum w projektach finansowanych w ramach środków UE,  

– podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach finansowanych w ramach   

     środków UE; 

• Zarządzanie własnością intelektualną. 

 

 

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie w szczególności: 

1. Aktywna promocja wyników badań prowadzonych w Instytucie wśród potencjalnych 

partnerów gospodarczych, przygotowywanie ofert współpracy oraz jej nawiązywanie; 

2. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Klaster LifeScience 

Kraków; 

3. Utrzymywanie regularnego kontaktu z działającymi w Polsce firmami 

farmaceutycznymi i biotechnologicznymi; 

4. Promocja Instytutu i nawiązywanie kontaktów z partnerami gospodarczymi w ramach 

konferencji/targów branżowych; 

5. Budowanie sieci kontaktów z działami transferu technologii innych instytutów 

badawczych, w tym w szczególności z jednostkami Sieci Łukasiewicza. 

 

 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe; 

2. Biegła znajomość języka angielskiego; 

3. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w skutecznej realizacji prac wdrożeniowych  

i komercjalizacji wyników naukowych. 
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Wymagane dokumenty: 

1. CV wraz z listem motywacyjnym; 

2. Kserokopie (skany) dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

3. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów rekrutacji (formularz w załączniku). 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 31.08.2022 r., na adres e-mail: ifpan@if-pan.krakow.pl. 

 

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z: 

Prof. dr hab. Małgorzata Filip – Dyrektor Instytutu,  

e-mail: mal.fil@if-pan.krakow.pl 

 

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. instytutu – Z-ca Dyrektora ds. Naukowych,  

e-mail: janrod@if-pan.krakow.pl 

 

 

 

IF PAN zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego ze zgłoszonych 

kandydatów lub zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych 

kandydatów. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Instytut Farmakologii im Jerzego Maja Polskiej 

Akademii Nauk informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego 

Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez 

Dyrektora Instytutu. 

2. W Instytucie Farmakologii im Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk został powołany 

Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail:  iod@if-pan.krakow.pl, tel.: 501 979 962. 

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym 

m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze ) oraz art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie 

jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO 

(zgoda osoby której dane dotyczą).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury 

rekrutacyjnej. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji, a w przypadku wyłonienia 

Pani/Pana kandydatury podanie danych jest warunkiem zawarcia ww. umowy. 

6. W przypadku zawarcia ww. umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na 

podstawie ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162), w  celu wykonywania umowy o pracę oraz na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w procesie rekrutacji. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa m.in. ZUS, odpowiedni urząd skarbowy, 

NFZ. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia 

procedury rekrutacji, a w razie zawarcia umowy o pracę po jej wygaśnięciu w celach 

archiwalnych przez 10 lat. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,  

a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia  
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sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych  

w Rozporządzeniu Ogólnym. 

11. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można 

przesłać  

a. e-mailem na adres: kadry@if-pan.krakow.pl , 

b. pocztą tradycyjną na adres: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej 

Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, 

c. lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu 

Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. 

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 
 
 
 
 

……………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 
 
 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy  

(w zakresie wykraczającym poza zakres obowiązków ustawowych) dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną 

dołączoną do mojej zgody. 
 
 
 

                                                                                 ……………………………………… 
Miejscowość, data, czytelny podpis 


