
Załącznik nr 1 
do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI” 

 
 
 

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią 

tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym 

partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania 

naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi 

ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe 

traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-

społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR 

EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty 

Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. 

1. Wymagania stawiane kandydatowi: 

▪ tytuł magistra inżyniera, 

▪ szczególne zainteresowania w dziedzinie biotechnologii i mikrobiologii żywności, 

▪ znajomość zagadnień związanych z mikrobiologią żywności ze szczególnym uwzględnieniem 

mikroorganizmów probiotycznych i ich wykorzystaniem w procesach produkcji żywności, 

▪ co najmniej roczny staż dydaktyczny,  

▪ umiejętność samodzielnego organizowania i planowania badań, 

▪ dobra znajomość technik analitycznych zwłaszcza w zakresie klasycznych i genetycznych 

metod analizy mikrobiologicznej żywności, 

▪ pracowitość i umiejętność pracy w zespole, kreatywność, 

▪ dorobek publikacyjny z zakresu mikrobiologii, 

▪ znajomość języka angielskiego (włączając prowadzenie zajęć), 

▪ pożądana znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć) 

 

2. Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem: 

▪ pełny etat, 

▪ termin rozpoczęcia pracy: 21.11.2022 

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków: 

▪ prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

▪ udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie, 

▪ aktywny udział w działalności organizacyjnej i naukowej Instytutu, 

 

4. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ; 

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, 

stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY 

MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”; 

3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R 

– OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”; 

4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-

R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”; 

5) odpisy/kopie dyplomów; 

6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. 



5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru). 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 29.10.2022 r. w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173, budynek A4, III piętro, pokój nr 319 w 

formie papierowej lub elektronicznie na adres: w5i53@adm.p.lodz.pl. 

Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych dokumentów przez okres 30 dni od daty zakończenia 

konkursu. 

6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty 

i ich skany. 

Anna Kwaśniak,  

Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii 

90-530 Łódź, ul. Wólczańska 171/173 

w5i53@adm.p.lodz.pl. 

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.11.2022 r. 

8. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację 

„oferta kandydata do pracy”. 
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Załącznik nr 1.1 

do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI” 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ 

O ZATRUDNIENIE W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................................................... 

 

2. Data urodzenia ..................................................................................................................................... 

 

3. Dane kontaktowe ................................................................................................................................. 
 (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie) 

4. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) ...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) .......................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
 (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych........................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 

 …………………………… …..…………………………………… 
 (miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 



Załącznik nr 1.2 
do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI” 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, Dz. Urz. UE L 119/1) –, zwanego dalej „RODO”, – 

informujemy, że: 

1) Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 

adresem e-mail rbi@adm.p.lodz.pl; pod numerem telefonu 42 631 2039; lub pisemnie na adres 

naszej siedziby: Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź; 

3) Jako administrator będziemy przetwarzać dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na 

wskazane stanowisko na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

5) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych jw. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że 

w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6) Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV, kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie i kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, 

dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się 

roszczenia związane z procesem rekrutacji, czyli przez 6 miesięcy od zakończenia procesu 

rekrutacji. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, 

w którym wyrażona była zgoda; 

7) Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich 

przetwarzania w ramach wykonywanych obowiązków służbowych; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu; 

9) Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu ponadto: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 …………………………… 
 (data i podpis kandydata)
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Załącznik nr 1.3 
do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI” 

 
 
 

Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Łódzką, 

będącą Administratorem danych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach, 

zatytułowanych: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

w celu rekrutacji/ realizacji zatrudnienia*. 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania udzielonej zgody w 

dowolnym momencie, co stanie się skuteczne od daty złożenia wycofania zgody. 

 

Jednocześnie Administrator (osoba upoważniona) poinformował mnie, że wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed 

jej wycofaniem.  

 

 

..................................................................... 
 (data i podpis Kandydata) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex no. 1 

to The OTM-R POLICY - OPEN TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT  

 

Assistant Professor in the group of research and teaching staff in the Institute of 

Fermentation Technology and Microbiology 

 Lodz University of Technology is one of the finest universities of technology in Poland. Its 

tradition and experience in training professionals and conducting research date back more than 

75 years. It is an attractive partner for business. It cooperates with the largest national and 

international corporations. It conducts research of a European standard, develops new 

technologies and creates innovation in collaboration with the leading research centers all over 

the world. One of the pillars of Lodz University of Technology management is equal treatment 

of staff regardless of their gender, age, race or other demographic and social characteristics. In 

2016, TUL was the first technical university in Poland to receive the HR EXCELLENCE IN 

RESEARCH award certifying that the University adheres to the principles of the European 

Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. 

1. The requirements to be met by the candidate: 

▪ the title of Engineer and Master of Science 

▪ special interest in biotechnology and food microbiology 

▪ the knowledge of issues related to food microbiology with particular emphasis on 

probiotic microorganisms and their application in food production 

▪ at least a year practice in teaching students 

▪ ability to independently organize and plan research 

▪ good knowledge of analytical techniques, in particular in the field of classical and 

molecular biology methods in food microbiological analysis 

▪ diligence, ability to work in a team, creativity 

▪ documented scientific achievements (publications in the field of microbiology) 

▪ good knowledge of English (including teaching students) 

▪ recommended knowledge of Polish (including teaching students) 

 

2. Specification of the terms and conditions of employment and authority associated with the 

position: 

▪ full-time 

▪ start date: 21.11.2022 

 

3. Description of the expected responsibilities and duties: 

▪ conduct teaching (in Polish and in English) 

▪ participate in research projects conducted in the Institute 

▪ participate actively in research activities and organizational works of the Institute 

 

4. List of the required documents:  

1) application for employment to the Rector of Lodz University of Technology;  

2) personal questionnaire for a person applying for employment at Lodz University of 

Technology, as provided in Annex no. 1.1 to the OTM-R POLICY - OPEN 

TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT;  

3) Data Privacy Statement as provided in Annex no. 1.2 to the OTM-R POLICY - OPEN 

TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT;  

4) Consent to the processing of personal data, as provided in Annex no. 1.3 to the OTMR  

POLICY - OPEN TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT;  

5) true copies/copies of diplomas;  



6) other documents proving the qualifications.  

 

5. The place, manner, and deadline for submitting the documents (as well as information 

concerning their return);  

Applications should be submitted until 29.10.2022 r. to the secretary of the Institute of 

Fermentation Technology and Microbiology Lodz University of Technology, Wolczanska 

171/173, 90-530 Lodz, building no. A-4, 3nd floor, room no. 319 in a paper form or sent in 

electronic form to the e-mail address: w5i53@adm.p.lodz.pl. 

Candidates will be able to collect the submitted documents for a period of 30 days from the 

closing date of the competition. 

 

6. Contact person and postal and e-mail addresses to which documents or scans thereof may 

be forwarded;  

Anna Kwaśniak,  

Lodz University of Technology, Institute of Fermentation Technology and Microbiology 

90-530 Lodz, Wolczanska 171/173 

w5i53@adm.p.lodz.pl. 

 

7. The expected date of the announcement of the decision: 04.11.2022 r.  

8. If documents are sent by post, please include the notification 'Job Application' on the 

envelope. 

 

  

mailto:w5i53@adm.p.lodz.pl
mailto:w5i53@adm.p.lodz.pl


Annex no. 1.1 

to The OTM-R POLICY - OPEN TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT  

  

PERSONAL INFORMATION FORM 

FOR APPLICANTS FOR EMPLOYMENT AT LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

1. First name(s) and family name .......................................................................................................  

2. Date of birth ....................................................................................................................................  

3. Contact details ................................................................................................................................  
(provided by the applicant) 

 

4. Education (where required for specific duties or jobs) ...................................................................  

.............................................................................................................................................................  
(name of school and graduation date) 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
(occupation, specialization, degree, professional title, academic title) 

 

5. Professional qualifications (where required for specific duties or jobs) ........................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
(courses, postgraduate education, other forms of further development of knowledge and skills) 

 

6. Employment history (where required for specific duties or jobs) ..................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
(employment periods and jobs held at previous employers') 

 

7. Additional personal information, where the right or the duty to disclose it exists under specific 

regulations…........................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 

 

 

……………………………     .…………………………………… 
        (place and date)                       (signature of the applicant) 

 

 

  



Annex no. 1.2  

to The OTM-R POLICY - OPEN TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT  

 

Data Privacy Statement for job candidates 

 

Pursuant to Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of 

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

Data Protection Regulation, Official Journal of the EU L 119/1), hereinafter referred to as "GDPR", 

we inform you as follows:  

1) Lodz University of Technology with the registered office in Lodz is the Controller of your 

personal data;  

2) We have appointed a Data Protection Officer to supervise the compliance of personal data 

processing, who can be contacted in matters concerning the protection of your personal data at 

the following e-mail address: rbi@adm.p.lodz.pl; telephone number: 42 631 2039; or in writing 

to the address of our registered office: Lodz University of Technology, Zeromskiego 116, 90-

924 Lodz;  

3) As the controller, we will process your data for the purpose of the recruitment process for the 

position indicated, based on your consent (Article 6(1)(a) GDPR);  

4) You have the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, 

but such withdrawal shall not affect the lawfulness of the processing effected on the basis of 

your consent prior to its withdrawal;  

5) You have the right to lodge an objection against the processing of the data as set out above at 

any time. We will cease to process your data for these purposes unless we can demonstrate that 

there are compelling legitimate grounds for us to do so which override your interests, rights, and 

freedoms, or that your data will be required for the possible establishment, assertion, or defense 

of claims;  

6) Your personal data provided in the CV, personal information form for the applicant for 

employment, and copies of documents supporting your professional experience, education, 

additional credentials and qualifications will be processed for the period in which claims related 

to the recruitment process may arise, i.e. for 6 months following the conclusion of the 

recruitment process. For individuals who have given their consent to the processing of personal 

data for the purposes of future recruitment, for a period of 12 months following the conclusion 

of the recruitment process during which the consent has been given;  

7) Only individuals authorized by the Controller to process your data in the performance of their 

duties will have access to your data;  

8) Your personal data will not undergo automated processing and will not be subject to profiling;  

9) Under GDPR, you shall further have:  

a) the right to access your data and to receive copies thereof,  

b) the right to rectification (amendment) of your data,  

c) the right to erasure/to be forgotten, restriction of data processing,  

d) the right to data portability,  

e) right to file a complaint to the supervisory authority - President of the Personal Data Protection  

 

Office, Stawki 2, 00-193 Warsaw.  

 

 

 

…………………………………….  
  (date and signature of the candidate) 
 

  



Annex no. 1.3  

to The OTM-R POLICY - OPEN TRANSPARENT MERIT-BASED RECRUITMENT  

 

Consent of the candidate to the processing of personal data 

(pursuant to Article 7 GDPR) 

 

I consent to the processing of my personal data by Lodz University of Technology, the Controller 

of the data included in the following documents that I have submitted:  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

for the purpose of recruitment/employment*.  

 

I hereby declare that I have been informed of the right to withdraw my consent at any time, 

effective as of the date of submission of the withdrawal of consent.  

 

The Controller (or an authorized representative) has also informed me that the withdrawal of 

consent does not affect the lawfulness of the processing performed on the basis of the said consent 

prior to its withdrawal.  

 

 

 

.....................................................................  
         (date and signature of the candidate) 
 

 

 

 

*delete as appropriate 

 


