
 

 
        Centrum Badań Kosmicznych PAN jest jedynym instytutem w Polsce, którego działalność  

związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni okołoziemskiej, ciał Układu Słonecznego  
i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i satelitarnych. 

 

W związku z rozwojem Instytutu poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Adiunkt  

w Zakładzie Fizyki Układu Słonecznego i Astrofizyki 

WR.110.K.1.2020 

Zakres obowiązków: 

• Prowadzenie zespołowych i samodzielnych badań naukowych w obszarze fizyki 

heliosfery 

• Rozwijanie oprogramowania służącego badaniom 

• Systematyczne publikowanie otrzymywanych wyników w recenzowanych 

czasopismach oraz w postaci prezentacji konferencyjnych 

• Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu 

• Przygotowywanie aplikacji grantowych  

• Rozwój kompetencji  naukowych i praca nad habilitacją 

• Realizację obowiązków sprawozdawczych w zakresie wymaganym przez wewnętrzne 

uregulowania CBK PAN oraz grantodawców 

Kwalifikacje: 

• Doktorat z astronomii, fizyki lub dziedzin pokrewnych 

• Umiejętność programowania w zakresie niezbędnym do tworzenia komputerowych 

modeli zjawisk fizycznych i prowadzenia analizy danych eksperymentalnych  

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w zakresie niezbędnym  

do samodzielnego poruszania się w środowisku naukowymi publikowania wyników) 

• Umiejętność pisania publikacji naukowych 

• Umiejętność wnikliwego i krytycznego studiowania literatury fachowej 

• Zdolność do rozwijania i stosowania nowych koncepcji, 

• Twórcze podejście do rozwiązywania nowych problemów,  

• Zdolność do efektywnej współpracy w niewielkim zespole bezpośrednich 

współpracowników oraz w szerszym zespole międzynarodowym 

• Umiejętność biegłej obsługi komputera osobistego w zakresie niezbędnym do pracy 

naukowej 



 

• Zalety charakteru niezbędne do efektywnej pracy naukowej, w tym m.in. uczciwość, 

lojalność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, ciekawość świata,  

chęć podejmowania wyzwań, chęć poszerzania własnych horyzontów, zdolność do 

szybkiego przyswajania wiedzy 

Oferujemy:  

• Umowę o pracę na cały etat 

• Możliwość uzyskania dodatków z projektów po pomyślnym zakończeniu 3-

miesięcznego okresu próbnego 

• Zaangażowanie we wspólne misje kosmiczne z NASA (Interstellar Boundary 

Explorer, Interstellar Mapping and Acceleration Probe) 

• Pracę przy opracowaniu i realizacji eksperymentów kosmicznych, w tym w 

opracowanie i realizację fotometru Lyman-α przeznaczonego na sondę kosmiczną 

IMAP 

• Zaangażowanie eksperymenty kosmiczne na sondach kosmicznych NASA: IBEX-Lo i 

IMAP-Lo – analiza danych doświadczalnych, opracowanie programu naukowego 

• Dofinansowanie do wypoczynku 

• Dofinansowanie do karty MultiSport 

Wymagane dokumenty : 

• List motywacyjny 

• CV 

• lista publikacji z liczbą cytowań poszczególnych pozycji 

• Wykaz wystąpień konferencyjnych (referatów i plakatów) 

• Kopia dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia doktora lub (w przypadku 

kandydatów, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze dyplomu 

doktorskiego) zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego oraz oświadczenie o 

jego aktualnym stadium i przewidywanym terminie nadania stopnia 

• formalną zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN informacji podanych przez 

kandydata w związku z przystąpieniem do konkursu w zakresie niezbędnym do 

rozstrzygnięcia go.  

• Dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację, np. certyfikat kwalifikacji 

językowych, potwierdzenie odbycia szkoleń itp. 

Informacje dodatkowe: 

Informacje odnośnie zakresu obowiązków, prowadzonych badań itp.:  

dr hab. Maciej Bzowski, prof. CBK PAN, kierownik Zakładu Fizyki Układu Słonecznego 

 i Astrofizyki CBK PAN, bzowski at cbk.waw.pl, 22 4966308 

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.  

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  rekrutacja@cbk.waw.pl 

mailto:rekrutacja@cbk.waw.pl


 

             Termin nadsyłania zgłoszeń 10 kwietnia 2020 r. 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 

dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00-716, dla potrzeb procesu rekrutacji 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).  

 

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej 

klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia 

mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Administratorem danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

z siedzibą w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 18A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbk.waw.pl. Dane osobowe są przetwarzane 

wcelu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody oraz na potrzeby wykonania obowiązków archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W tym względzie prawnie 

uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie realizacji przez administratora procesu rekrutacji. Informujemy o prawie do wycofania zgody w 

dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane 

osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres dwóch lat. W przypadku, w którym dane osobowe stanowią dowód 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, czas przechowywania 

ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane służbom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub innym organom władzy 

publicznej, którym przysługuje prawo dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia 

rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. 

Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie skargi |do organu nadzorczego. 

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk nie stosuje w procesach rekrutacji profilowania ani zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.  
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