
Staż podoktorski do realizacji projektu NCN Sonata Bis 
 
Poszukujemy osoby, która będzie zatrudniona w realizacji projektu NCN Sonata Bis 4  pt. 
„Wpływ interakcji mi ędzy informacją socjalną oraz struktur ą krajobrazu na 
zachowania i rozmieszczenie zwierząt”. 
 
 
Opis problemu badawczego  
 
Wzorce rozmieszczenia i liczebności wielu organizmów zwierzęcych są najczęściej 
tłumaczone jako wynik selektywnego wyboru siedliska w oparciu o jego fizyczne i 
strukturalne atrybuty. Jednakże występowanie gatunku w danym siedlisku może być 
zależnie nie tylko od jego cech strukturalnych, ale również od interakcji z osobnikami tego 
samego lub innego gatunku. Ponieważ samo środowisko jest często bardzo zmienne, 
zwierzęta mogą podwyższać swoje dostosowanie kierując się przy wyborze siedliska 
różnoraką informację socjalną i publiczną, niesioną przez inne osobniki lub inne gatunki. 
Informację taką stanowić może sama obecność osobników, ich zachowania lub nawet ślady 
ich obecności. 
             Celem projektu jest poznanie relatywnych efektów zróżnicowanej informacji 
socjalnej i publicznej, heterogeniczności środowiska i interakcji między tymi dwoma 
zjawiskami w kształtowaniu rozmieszczenia organizmów (ptaków) oraz ich liczebności. 
 
Opis zadań dla kandydata 
  
1. Prowadzenie obserwacji ptaków w terenie w ramach eksperymentalnych badań na temat 
wpływu informacji socjalnej oraz publicznej na rozmieszenie europejskich ptaków w 
środowisku, 
2. Prowadzenie obserwacji ptaków w terenie w ramach eksperymentalnych badań nad 
wpływem heterogeniczności środowiska na wykorzystanie informacji socjalnej oraz 
publicznej przez organizmy, 
3. Planowanie niezależnych badań (własnych pomysłów) oraz zdobywanie funduszy na ich 
realizację, 
4.Uczestniczenie w nadzorowaniu pracy doktorantów. 
 
 
Wymagania 
 
1. Tytuł doktora biologii lub ekologii, 
2 . Umiejętność identyfikacji europejskich ptaków w terenie, wiedza o ich biologii oraz 
doświadczenie w pracy terenowej, 
3. Mile widziana znajomość technik GIS, 
4. Znajomość ogólnych zagadnień statystycznych 
5. Udokumentowany dorobek naukowy (wykaz publikacji z tzw. listy filadelfijskiej), 
6. Duża motywacja do pracy naukowej i rozwoju naukowego, 
7. Znajomość języka angielskiego, 
8. Prawo jazdy kat. B. 
 
 



Warunki zatrudnienia : 
 
 
Wynagrodzenie w formie etatu finansowanego z projektu  NCN (5000 zł/miesiąc brutto = ok. 
3000 zł/miesiąc netto). Okres zatrudnienia: 23.5 miesiąca. Zatrudnienie początkowo na okres 
próbny (3 miesięcy). Początek zatrudnienia: 01 marca 2019. 
 
 
Dodatkowe informacje: 
 
 
Informacji udziela kierownik projektu: dr hab. Piotr Skórka 
(https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Skorka) 
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, e-mail: pskorka@iop.krakow.pl 
 
Konkurs na charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z 
regulaminem NCN http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-
rady/2013/uchwala50_2013.pdf. 
 
Wymagane dokumenty: 
 
- list motywacyjny 
- opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji) oraz zainteresowań 
- życiorys 
- kopia dyplomu doktorskiego 
- list polecający (opcjonalnie). 
 

Termin składania ofert: 15 luty 2019 

O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego 

rozstrzygnięciu 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania 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 i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii 
Nauk, adres siedziby al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, nr tel. 12 632 22 21. 



W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z 
Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod@iop.krakow.pl 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy³ będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego¹ na staż podoktorski w projekcie badawczym 
„Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i 
rozmieszczenie zwierząt”   finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 
Bis 4, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody². 

Podstawami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą: 
•¹ art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
•² art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
•³ art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest 
obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Pani/Pana  na staż 
podoktorski  
w projekcie „Wpływ interakcji między informacją socjalną oraz strukturą krajobrazu na zachowania i 
rozmieszczenie zwierząt”, realizowanym w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie 
Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w 
dowolnym czasie. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
• podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych oraz 
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy 
wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, 
•podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie. 
 
Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 
zakończenia procesu rekrutacji. 
W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 
przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy. 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do 
sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej 
wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo 
żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 
 
W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 


