
Instytut Fizyki Jądrowej 
im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
poszukuje kandydatów/tek na stanowisko: 

 
INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ 

 
 
Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi: 

• nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności w zgodności z posiadanymi decyzjami i/lub 
zezwoleniami; 

• prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej; 
• nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym 

stanowisku pracy; 
• dokonywanie okresowej oceny narażenia pracowników na podstawie ewidencji dawek 

indywidualnych oraz wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy; 
• współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program ochrony 

radiologicznej i służbami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
jonizującym; 

• określenie zasad i nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami radioaktywnymi  
• informowanie o stanie ochrony radiologicznej oraz propozycji w zakresie polepszenia tego stanu 

lub usunięcia nieprawidłowości; 
• nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego; 
• nadzór nad dokumentacją, o której mowa w przepisach regulujących szczegółowe warunki 

bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego; 
• prowadzenie gospodarki dozymetrami indywidualnymi oraz środowiskowymi, środkami ochrony 

indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do 
ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym; 

• współpraca w zakresie organizacji szkoleń dla operatorów akceleratorów (S-A), ochrony 
radiologicznej pacjenta (ORP) oraz na inspektora ochrony radiologicznej (IOR-R, IOR-S). 

 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe, 
• minimum roczne doświadczenie w pracy z promieniowaniem jonizującym 
• dobry stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie w narażeniu na promieniowanie jonizujące, 
• znajomość ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe, 
• umiejętność efektywnej pracy w zespole i zdolności interpersonalne, 
• sumienność i odpowiedzialność, 
• dokładność, rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania; 
• znajomość pakietu MS Office 

 
Mile widziane: 

• doświadczenie zawodowe zdobyte na podobnym stanowisku pracy 
• aktualne uprawnienia IOR-3 nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistykilub gotowość 

do uzupełnienia tych uprawnień w okresie roku od momentu zatrudnienia, 
• aktualne uprawnienia IOR-R nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub gotowość do 

uzupełnienia tych uprawnień w okresie roku od momentu zatrudnienia, 

Oferujemy: 

• pracę w pełnym wymiarze godzin, 
• stabilne warunki pracy. 



WYMAGANE DoKUMENTY: 

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona 
rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia (CV), 

• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,  
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście 

motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są 
szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oświadczenie o którym 
mowa, może być sformułowane w następujący sposób: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w CV,  liście 
motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  

 

Dokumenty prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN w terminie do 
30.06.2019 r. na adres: 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 

ul. Radzikowskiego 152 

31-342 Kraków, 

email: rekrutacja@ifj.edu.pl 

z dopiskiem DSP/11/19 
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