
 

……………………………………………………….     …………………………… …………………………… 
name of the candidate        city          date (dd-mm-yyyy) 

 
………………………………………………………. 
surname of the candidate 

 

………………………………………………………. 
e-mail address of the candidate 

 

Prof. Jarosław Poznański 

Director 

Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences 

Pawińskiego Str. 5A 

02-106 Warsaw 

 

APPLICATION 
 

I hereby apply for a position at the Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of 

Sciences. 
 

Selected job offer: HR-REC/2022/………… 
 

I hereby give consent for processing of my personal data included in the documents submitted for 

recruitment procedure to the Institute in accordance with the act of the European Parliament and of the 

Council (UE) 2016/679 of 27 April, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free flow of such data and repealing Directive 95/46 /EC (General Data Protection 

Regulation). 
 

I declare that I have read the information clause on personal data processing available at: 

https://ibb.edu.pl/en/career/  
 

I declare that I agree to place information about the job competition winner on the IBB PAS website dedicated 

to job offers. 

 

…………………………………………………………………… 
                             signature of the candidate 

 

Attachments (please submit your application and the attachments listed below as a single pdf file):   

1. A scientific curriculum vitae including information on your educational background, previous employment/professional 
experience, internships and training, a brief description of your main scientific achievements/research carried out, research 
methods you know/use, and other relevant information (awards, honors, organization of conferences/workshops, mentoring of 
students/staff, participation in popularization of science or education, lectures delivered at conferences or by invitation, 
management of grants obtained through open competitions) 

2. A copy of PhD diploma or any other document which confirms PhD promotion; alternatively, information on the expected date 

of PhD promotion. 

3. A list of the candidate's publications and patents (if any). We recommend indicating ORCID number (Open Researcher and 
Contributor ID; https://orcid.org/) or other unique identifier of the researcher. Indicating the unique identifier of the researcher 
is not obligatory. 

4. Contact information (including email address) for at least two individuals who have agreed to provide an opinion about the 
candidate, including at least one direct supervisor. Opinions should not be attached to the application. Contact information may 
be included in the scientific curriculum vitae. 

  

https://ibb.edu.pl/en/career/


 

……………………………………………     …………………………… …………………………… 
imię kandydata                                miejscowość           data (dd-mm-rrrr) 

 
………………………………………….. 
nazwisko kandydata  

 
………………………………………….. 
adres poczty elektronicznej (e-mail) kandydata  

 

Prof. dr hab. Jarosław Poznański 

Dyrektor 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 

ul. Pawińskiego 5A 

02-106 Warszawa 

 

PODANIE 
 

Zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. 
 

Wybrana oferta pracy: HR-REC/2022/………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla 

potrzeb procesu rekrutacji do Instytutu 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  
 

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną 

na stronie internetowej: https://ibb.edu.pl/oferty-pracy/  
 

Oświadczam, że zgadzam się na umieszczenie informacji o zwycięzcy konkursu na stronie IBB PAN 

dedykowanej ofertom pracy. 

 

 

             …………………………………………… 
podpis kandydata 

 

 

Załączniki (prosimy o przesłanie podania i wymienionych poniżej załączników jako jeden plik pdf):   

1. Życiorys naukowy zawierający informacje na temat wykształcenia, dotychczasowego zatrudnienia/doświadczenia zawodowego, 

odbytych stażach i szkoleniach, krótkiego opisu głównych osiągnięć naukowych/przeprowadzonych badań, 

znanych/wykorzystywanych przez kandydata metod badawczych, oraz innych istotnych informacji (nagrody, wyróżnienia, 

organizacja konferencji/warsztatów naukowych, doświadczenie w opiece nad studentami/pracownikami, udział w popularyzacji 

nauki lub kształceniu, wykłady wygłoszone na konferencjach lub na zaproszenie, kierowanie grantami uzyskanymi w otwartych 

konkursach).  

2. Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora; alternatywnie oświadczenie 

kandydata o przewidywanym terminie uzyskania stopnia doktora. 

3. Lista publikacji i patentów kandydata (jeśli posiada). W dokumencie rekomendujemy wskazanie numeru ORCID (Open 

Researcher and Contributor ID; https://orcid.org/) lub innego unikalnego identyfikatora naukowca. Wskazanie unikalnego 

identyfikatora naukowca nie jest obowiązkowe. 

4. Dane kontaktowe (w tym adres poczty elektronicznej) do co najmniej dwóch osób, które zgodziły się wydać opinię na temat 
kandydata, w tym do przynajmmniej jednego bezpośredniego przełożonego. Opinii nie należy załączać do aplikacji. Dane 
kontaktowe można umieścić w życiorysie naukowym. 

https://ibb.edu.pl/oferty-pracy/

