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

otwarty konkurs na stanowisko profesora IWNiRZ w Zakładzie Innowacyjnych Technologii 

Włókienniczych,  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 stopień doktora habilitowanego, 

2. Znajomość metod i technologii naturalnego barwienia, 

3. Min. 6-letni staż pracy na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym, 

4. Min. 8 publikacji w czasopismach znajdujących się na liście  Journal Citation Report, 

przy czym przynajmniej w czterech jako autor wiodący, 

5. Czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych, 

6. Autorstwo lub współautorstwo rozdziałów monografii lub książek,   

7. Krajowy lub zagraniczny staż naukowy, 

8. Rola kierownika przynajmniej w dwóch projektach badawczych krajowym lub 

międzynarodowym, 

9. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na badania, w tym 

pozyskiwanie projektów w programach krajowych lub europejskich, 

10. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Mile widziane: 

1. Doświadczenie w komercjalizacji badań,  

2. Przynajmniej jedno zgłoszenie patentowe lub patent.  

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek do Dyrektora IWNiRZ PIB o zatrudnienie na stanowisko profesora IWNiRZ 

PIB,  

2. Życiorys kandydata (CV) zawierający ścieżkę edukacji, zatrudnienia,  

3. Odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, 

4. Referencje z poprzedniego miejsca pracy lub opinia przełożonego,  

5. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie kryteriów obowiązujących dla profesora 

Instytutu ze stopniem doktora habilitowanego, 
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6. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w 

IWNiRZ PIB 

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

konkursowym. 

Dodatkowe informacje 

Postępowanie konkursowe  przeprowadzi  Komisja Konkursowa w składzie:  

1. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ-PIB - Przewodniczący Komisji 

2. dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, 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 nauki rolnicze 

5. Liczba wakatów: 1 

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

„Profesor BM” 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 Innowacyjnych Technologii 

Włókienniczych 

 

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 in the Department of 

Innovative Textile Technologies 

 

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. Habilitation, 

2. Experience in research on natural dyeing, 

3. Work experience - min. 6 years as a scientist and/or academic lecturer,  

4. Publication activity - author of scientific articles - min. 8 articles (at least four as the 

lead author) published in journals included in the Journal Citation Report,  

5. Active participation in conferences and scientific symposia, 

6. Authorship or co-authorship of monographs, books or chapters,  

7. National or foreign scientific internship, 
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8. The role of the coordinator in at least two national or international research projects, 

9. Experience in obtaining external funds for research, including obtaining projects in 

national or European programs, 

11. Knowledge of English language. 

 

Additional requirements, but not mandatory: 

1. Experience in commercialization of research,  

2. At least one patent application or patent. 

 

Required documents: 

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

Research Institute for admission to work as a professor IWNiRZ PIB, 

2. CV of the candidate containing the path of education, employment, 

3. A copy of the diploma confirming obtaining of habilitation, 

4. References from a previous workplace or an opinion of a supervisor,  

5. Documentation confirming the meeting of the criteria applicable to a professor of the 

Institute, 

6. The declaration of acceptance of the terms of the competition at IWNiRZ PIB, 

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

competitive procedure.  

 

 

Additional information 

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

1. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ-PIB - Chairman of the Committee  

2. dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ-PIB - Member of the Committee  

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

 

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 BM") 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: Department of Innovative Textile 

Technologies 

 

 

Deadline for submitting documents: 28.11.2022. 
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