
Uchwała nr 256/2015 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

 

w sprawie: warunków i trybu przeprowadzenia konkursu na kierującego Rolniczym 

Gospodarstwem Doświadczalnym Dłoń 

 

 

 

Na podstawie § 57 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, 

co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Określa się następujące warunki dla kandydatów biorących udział w konkursie na kierującego 

Rolniczym Gospodarstwem Doświadczalnym Dłoń: 

1. Wymaga się spełnienia następujących kryteriów: 

1) wykształcenie wyższe rolnicze lub ekonomiczno-rolnicze, 

2) co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie/przedsiębiorstwie rolnym lub 

w instytucji obsługi rolnictwa lub w wyższej uczelni o profilu rolniczym, 

3) znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych branży rolniczej, 

4) pożądana znajomość funkcjonowania rolniczych zakładów doświadczalnych 

w strukturach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

5) pożądana znajomość podstawowych przepisów prawnych związanych 

z funkcjonowaniem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i zakładów 

doświadczalnych Uniwersytetu 

6) pożądana znajomość języka angielskiego. 

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

1) pisemne zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym, 

2) adres do korespondencji, 

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

postępowania konkursowego, 

4) Curriculum Vitae z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i uzyskanych w niej 

osiągnięć oraz list motywacyjny uzasadniający udział w konkursie, 

5) uwierzytelnione odpisy następujących dokumentów: 

a) dowodu tożsamości, 

b) dyplomu ukończenia studiów, 

c) dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, 

6) zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku postępowań karnych toczących 

się wobec kandydata, 

7) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, 

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz zdolności do 

czynności prawnych. 
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§ 2 

 

Określa się następujący tryb postępowania konkursowego: 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie, zawierające komplet wymaganych dokumentów, musi 

wpłynąć w zaklejonej kopercie do dnia ……………. 2015 r. wyłącznie na adres: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dział Osobowy, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 

Poznań, z dopiskiem „Konkurs RGD Dłoń”. 

2. Zgłoszenia złożone przez kandydatów po upływie terminu wskazanego w pkt. 1 nie 

podlegają rozpatrzeniu. 

3. Postępowania konkursowe przeprowadzi Komisja powołana przez Rektora 

w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Rady ds. Zakładów Doświadczalnych lub inny członek Rady przez 

niego wskazany – Przewodniczący Komisji, 

2) Dyrektor ds. Zakładów Doświadczalnych, 

3) Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu lub inny 

członek Komisji przez niego wskazany, 

4) Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów lub inny członek Komisji 

przez niego wskazany, 

5) Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych lub inny członek Komisji 

przez niego wskazany. 

W posiedzeniach Komisji konkursowej biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele 

związków zawodowych działających w Uniwersytecie, po jednym z każdego związku. 

4. Otwarcia zgłoszeń dokona Komisja konkursowa. Kandydaci spełniający wymogi, 

o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaną zaproszeni na rozmowę 

kwalifikacyjną, o której terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na wskazany 

przez nich adres. Po otwarciu zgłoszeń członkowie Komisji podpisują oświadczenie, że 

nie podlegają wykluczeniu w tym postępowaniu, w myśl art. 24 kpa. 

5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie Komisji będą podlegały w szczególności: 

1) wiedza kandydata w zakresie działalności rolniczych gospodarstw doświadczalnych 

uczelni wyższej oraz w zakresie rolnictwa i instytucji obsługi rolnictwa, 

2) znajomość problemów ekonomiczno-prawnych branży rolniczej, 

3) znajomość zagadnień związanych z kierowaniem i zarządzaniem zespołem 

pracowników, 

4) doświadczenie niezbędne dla sprawnego kierowania rolniczym zakładem 

doświadczalnym 

5) dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość języka angielskiego w stopniu 

komunikatywnym. 

6. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie, na 

wskazany przez nich adres, przez Rektora lub upoważnionego przez Rektora 

przedstawiciela Uniwersytetu. 

7. Zatrudnienie nastąpi z dniem określonym przez Rektora. 

8. Uczelnia zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do zakończenia postępowania 

konkursowego w każdej chwili bez wyłaniania kandydatów. 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 


