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Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu ogłasza 

otwarty konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Agrotechniki Roślin Użytkowych,  

Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy                         

w Poznaniu. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2022 r. poz.498) oraz spełniają 

następujące kryteria kwalifikacyjne: 

 

Podstawowe wymagania formalne: 

1. Uzyskany tytuł Profesora Belwederskiego w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, 

2. Doświadczenie w zakresie agrotechniki roślin użytkowych, dotyczące głównie:   

   - produkcyjnych  aspektów nawożenia roślin uprawnych w różnych systemach  uprawy 

- efektywności wykorzystania składników z nawozów; 

- badań środowiskowych z pogranicza rolnictwa i ochrony środowiska 

- badań nad metalami ciężkimi w glebach i roślinach 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek do Dyrektora IWNiRZ PIB o przyjęcie do pracy w IWNiRZ PIB na 

stanowisku profesora,  

2. Życiorys kandydata (CV) wraz z opisem dorobku naukowego, 

3. Odpis decyzji Prezydenta RP w sprawie nadania tytułu Profesora Belwederskiego, 

4. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących                          

w IWNiRZ PIB 

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z postępowaniem 

konkursowym. 

 

 

Postępowanie konkursowe  przeprowadzi  Komisja Konkursowa w składzie:  

1. prof. dr hab. Bogusław Czerny - Przewodniczący Komisji 

2. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ-PIB - Członek Komisji 

3. dr hab. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ-PIB  - Sekretarz Komisji 

 

1. Instytucja ogłaszająca konkurs: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB 

2. Miasto: Poznań 

3. Stanowisko: Profesor (pełen etat) 

4. Dyscyplina naukowa: Rolnictwo i ogrodnictwo lub pochodne 
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5. Liczba wakatów: 1 

6. Adres, na który należy składać dokumenty: osobiście lub listem poleconym z dopiskiem 

„Profesor NR” w kadrach Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB, ul. 

Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań lub elektronicznie na adres: sekretariat@iwnirz.pl 

7. Zakład, w którym Kandydat miałby pracować: Zakład Agrotechniki Roślin Użytkowych 

IWNiRZ-PIB 

 

Termin składania dokumentów: 28.11.2022 r. 

 

ANNOUNCEMENT OF THE COMPETITION FOR A SCIENTIFIC POSITION 

 

The Director of the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, State Research Institute 

in Poznan announces an open competition for the position of professor at the Depertment of 

Agronomy of Useful Plants 

 

The competition is open to person who meet the conditions set out in the 30 April 2010 on the 

research institutes (Journal of Laws of 2022, item 498 as amended) and meet the following  

qualification criteria: 

   

 

Qualification requirements: 

1. Obtained the title of  Professor in the discipline of agriculture and horticulture. 

2. Experience in the field of crop plant agrotechnics, mainly concerning:- - the productive 

aspects of fertilizing crops in different cultivation systems: 

- the efficiency of using nutrients from fertilizers, 

- environmental research on the border of agriculture and environmental protection, 

- heavy metals research in soils and plants. 

 

Required documents: 

1. Application to the Director Institute of Natural Fibers & Medicinal Plants -National 

Research Institute for admission to work in INF&MP-NRI as a professor, 

2. Candidate's CV together with a description of the scientific achievements, 

3. A copy of the decision of the President of the Republic of Poland regarding the award of 

the title of Professor , 

4. The candidate's declaration on the acceptance of the terms of the competition in INF&MP-

NRI 

5. Consent to the processing of personal data of the candidate in connection with the 

competition proceedings. 

 

 

The competition procedure will be conducted by the Competition Commission composed of: 

1. prof. dr hab. Bogusław Czerny - Chairman of the Committee  

2. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ-PIB - Member of the Committee  

3. dr hab. Marcin Ożarowski, prof. IWNiRZ-PIB  - Secretary of the Committee 



Zarządzenie Dyrektora IWNiRZ - PIB Nr 57 z dnia 14.11.2022 r. 

 

1. The institution announcing the competition: Institute of Natural Fibers and Medicinal  

    Plants – State Research Institute 

2. City: Poznań 

3. Position: Professor (full-time) 

4. Scientific discipline: Agriculture and horticulture or derivatives of agricultural science 

5. Number of vacancies: 1 

6. Address to which documents should be submitted: personaly or by post or electronically to 

the following address: sekretariat@iwnirz.pl (with the annotation "Professor NR") to the 

Institute of Natural Fibers and Medicinal Plants - State Research Institute, Wojska Polskiego 

71 B street, 60-630 Poznan  

7. Department in which the candidate would work: Depertment of Agronomy of Useful Plants 

 

Deadline for submitting documents: 28.11.2022  
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