
Regulamin Komisji Odwoławczej przy Radzie Naukowej IFJ PAN  
od decyzji Komisji Konkursowych ds. zatrudniania pracowników naukowych na stanowiskach 

finansowanych z subwencji na podstawową działalność statutową IFJ PAN 
 

1. Komisja Odwoławcza od decyzji Komisji Konkursowych ds. zatrudniania pracowników naukowych 
na stanowiskach finansowanych z subwencji na podstawową działalność statutową (dalej: Komisja 
Odwoławcza) jest powoływana przez Radę Naukową IFJ PAN spośród jej członków na cały okres 
trwania kadencji Rady. 

2. Komisja Odwoławcza liczy 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego. 

3. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania złożone w formie pisemnej do sekretariatu Rady 
Naukowej IFJ PAN zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminie zatrudniania adiunktów  
i asystentów oraz profesorów i profesorów instytutu w IFJ PAN na stanowiskach finansowanych z 
subwencji na podstawową działalność statutową  (Załączniki nr 2 oraz 3 do Zarządzenia nr 38/2018 
z dnia 10 grudnia 2018 r.). 

4. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w ciągu 4 tygodni od ich otrzymania z sekretariatu 
Rady Naukowej IFJ PAN. 

5. Zebrania Komisji Odwoławczej zwoływane są przez przewodniczącego i mogą odbywać się w trybie 
zdalnym. 

6. Przebieg zebrania dokumentowany jest protokołem, podpisanym przez uczestniczących członków 
Komisji Odwoławczej i przechowywanym w dokumentacji Rady Naukowej IFJ PAN. 

7. Komisja Odwoławcza ma prawo wystąpić do przewodniczącego właściwej Komisji Konkursowej  
o wgląd do dokumentacji konkursowej osoby składającej odwołanie oraz do pełnego protokołu  
z prac tej Komisji. 

8. Komisja Odwoławcza może zwrócić się do przewodniczącego odpowiedniej Komisji Konkursowej 
o dodatkowe wyjaśnienia w badanej sprawie. 

9. Komisja Odwoławcza upoważniona jest do rozstrzygania wyłącznie spraw proceduralnych  
i formalnych dotyczących konkursu, co do którego wniesione zostało odwołanie. 

10. Decyzja Komisji Odwoławczej dot. przyjęcia lub odrzucenia odwołania uzyskana jest w drodze 
głosowania. 

11. Decyzja Komisji Odwoławczej wraz z uzasadnieniem, w formie dokumentu podpisanego przez 
wszystkich jej członków, jest przekazywana: 

11.1. w przypadku, gdy Komisja Odwoławcza uzna odwołanie za niezasadne: wnioskodawcy, 
dyrektorowi IFJ PAN oraz przewodniczącemu Rady Naukowej IFJ PAN, 

11.2.  w przypadku, gdy Komisja Odwoławcza uzna odwołanie za zasadne: dyrektorowi IFJ PAN 
oraz przewodniczącemu Rady Naukowej, a następnie, po decyzji dyrektora o unieważnieniu 
konkursu w części objętej odwołaniem, wnioskodawcy. 

12. Przewodniczący Komisji Odwoławczej lub osoba przez niego wyznaczona przedstawia przebieg 
prac Komisji na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej IFJ PAN. 

 

Regulamin został przyjęty przez Radę Naukową IFJ PAN dnia 21.07.2020 r. 


