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ZARZĄDZENIE  DYREKTORA  IWNiRZ-PIB 

Nr 35/2022   z  DNIA 29 września 2022 r. 

 Numer dokumentu:                         Wydanie z dnia 19.08.2022 r. 

 

 

Dot.: Konkursu na stanowisko profesora w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii 

Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w 

Poznaniu 

 

Na podstawie  art. 43 ust.6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych  

( Dz.U. z 2022 r., poz.486) oraz § 11 Statutu zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Ogłaszam konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii Instytutu 

Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy zlokalizowanym 

w Plewiskach koło Poznania. 

 

 

§ 2 

Celem przeprowadzenia postępowania konkursowego  powołuję  Komisję Konkursową  

w składzie:  

1. prof. dr hab. Bogusław Czerny, Dyrektor ds. Naukowych IWNiRZ-PIB - 

Przewodniczący Komisji 

2. prof. dr hab. Anna Bogacz - Członek Komisji 

3. dr Katarzyna Wielgusz - Sekretarz Komisji 

 

 

§ 3 

 

1. Zarządzam termin zamieszczenia ogłoszenia o konkursie, zgodnie z § 11 ust. 4 

Statutu, w dniu 29 września 2022 r.  

2. Wyznaczam termin składania ofert na 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia o 

konkursie na stronie internetowej Instytutu.  

 

 

§ 4 

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.   

 

§ 5 
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

Załącznik: nr 1  do Zarządzenia  - Ogłoszenie o konkursie (wersja w języku polskim i w 

języku angielskim). 
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Załącznik: Nr 1 z dnia 29.09.2022r. 

do Zarządzenia  Dyrektora  

Nr  35/2022 z dnia 29.09.2022r. 

 

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

otwarty konkurs na stanowisko profesora w Zakładzie Farmakologii i Fitochemii,  Instytutu 

Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, 

zlokalizowanym w Plewiskach.  

 

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. Posiadanie tytułu profesora w zakresie nauk farmaceutycznych 

2. Aktualny i znaczący dorobek naukowy z zakresu farmakologii 

3. Komunikatywna znajomość języka polskiego 

4. Dyspozycyjność 

5. Uzyskanie grantu, projektu naukowego, lub kierowanie przynajmniej jednym takim 

grantem, projektem lub zespołem w ramach takiego grantu, projektu 

6. Uczestniczenie w międzynarodowej działalności naukowej  

Mile widziane: 

1. Doświadczenie z zakresu wydawania opinii na temat kwalifikacji i bezpieczeństwa    

    stosowania środków spożywczych wymagających powiadomienia Głównego    

    Inspektora Sanitarnego takich jak: suplementy diety i środki spożywcze specjalnego  

    przeznaczenia medycznego 

2. Doświadczenie z zakresu wydawania opinii dotyczących bezpieczeństwa stosowania  

    w żywności różnorodnych surowców roślinnych i ich przetworów 

3. Wiedza z zakresu analiz fitochemicznych 

4. Umiejętność pracy zespołowej. 

Wymagane dokumenty: 

1. CV 

2. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego 

3. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej 

4. Kwestionariusz osobowy 

Dodatkowe informacje: 

Postępowanie konkursowe  przeprowadzi  Komisja Konkursowa w składzie:  

1. prof. dr hab. Bogusław Czerny, Dyrektor ds. Naukowych IWNiRZ-PIB - 

Przewodniczący Komisji 

2. prof. dr hab. Anna Bogacz - Członek Komisji 

3. dr Katarzyna Wielgusz - Sekretarz Komisji 
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1. Instytucja ogłaszająca konkurs: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB 

2. Miasto: Poznań (Plewiska k. Poznania) 

3. Stanowisko: Profesor (1/2 etatu) 

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 w FA” 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 Farmakologii i Fitochemii. 

 

Termin składania dokumentów: 13 październik 2022r. 

 

 

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 Department of 

Pharmacology and Phytochemistry (FA). 

 

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. The title of professor in the field of pharmaceutical sciences 

2. Current and significant scientific achievements in the field of pharmacology 

3. Communicative knowledge of the Polish language 

4. Availability 

5.Obtaining a grant, research project, or managing at least one such grant, project or team    

    under such grant, project 

6. Participation in international research activities 

 

 

Additional requirements, but not mandatory: 

1.Experience in the field of issuing opinions on the qualifications and safety of the use  

    of foodstuffs requiring notification of the Chief Sanitary Inspector, such as: dietary  

    supplements and foodstuffs for special medical purposes 

2. Experience in issuing opinions on the safety of using various plant materials and their  

    products in food 

3. Knowledge of phytochemical analyzes 

4. Ability to work in a team. 
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Required documents: 

1. CV 

2. Documents confirming obtaining academic degrees or an academic title 

3. List of achievements in scientific and research work 

4. Personal questionnaire 

 

Additional information 

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

1. prof. dr hab. Bogusław Czerny, Scientific Director of IWNiRZ-PIB - Chairman   

    of the Committee  

2. prof. dr hab. Anna Bogacz - Member of the Committee  

3. dr  Katarzyna Wielgusz - Secretary of the Committee 

 

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

Plants – State Research Institute 

2. City: Poznań (Plewiska near Poznań) 

3. Position: professor (half-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: personally or by post or electronically to 

the following address: sekretariat@iwnirz.pl (with the annotation „Professor FA") 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 Pharmacology and 

Phytochemistry. 

 

Deadline for submitting documents: October 13, 2022. 

 

 


