
Podpisanie umowy z firmą Agraves 
 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. nasz Wy-
dział zawarł umowę o współpracy z firmą 
Agraves Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu.  
Z ramienia Wydziału umowę podpisał Dzie-
kan prof. dr hab. Walenty Poczta, zaś Spół-
kę reprezentował Prezes Zarządu – Pan 
Mikołaj Baum. 

Agraves Sp. z o.o. jest prywatną insty-
tucją doradztwa rolniczego, oferującą kom-
pleksowe usługi łączące doradztwo rolne, 
ekonomikę produkcji rolnej, doradztwo  
finansowe, rachunkowość i podatki oraz 
doradztwo prawne dla gospodarstw rolnych. 
Agraves to zespół 15 doradców o bogatej 
wiedzy i doświadczeniu z zakresu rolnic-
twa, ekonomii i prawa. Zespół posiada trzy-
nastoletnie doświadczenie w branży, które 
zaowocowało obsługą ponad 3 000 projek-
tów doradczych w gospodarstwach. Z usług 
Agraves korzystają zarówno gospodarstwa 
rodzinne, jak i duże przedsiębiorstwa rolne, 
przetwórcy, czy producenci maszyn i insty-
tucje finansowe działające na rynku rolnym. 
Z doświadczenia i wszechstronności zespo-
łu korzystają korporacje, dla których od 
kilku lat prowadzone są projekty szkolenio-
we i doradcze. Siedziba spółki znajduje się 
w Poznaniu, część zespołu pracuje wyłącz-
nie w terenie (cała zachodnia i środkowa Polska) codziennie spotykając się ze swoimi klientami 
w gospodarstwach. Agraves współpracuje także z instytutami naukowymi oraz jednostkami 
doradztwa z Niemiec. 

Podpisane porozumienie pozwala mieć nadzieję na realizację wielu korzystnych dla stu-
dentów i pracowników Wydziału Ekonomiczno-Społecznego przedsięwzięć i projektów. Firma 
zadeklarowała m.in. staże i praktyki dla studentów (a w efekcie możliwość przyjęcia naszych 
absolwentów do pracy) oraz przygotowanie przykładów i kazusów do rozwiązywania podczas 
zajęć (w ramach ćwiczeń, czy prac kół naukowych ale również specjalnych warsztatów dla 
chętnych). Przewiduje się również ciekawą grę/konkurs (za rozwiązanie konkretnego problemu, 
na biznesplan, itp.).    

Zacieśnienie kontaktów partnerskich umożliwi zatem rozwijanie współpracy w zakresie 
działań dydaktycznych – pozwoli nabrać studentom doświadczenia praktycznego a wykładow-
com materiału do zajęć. Dodatkowym celem będzie również prowadzenie wspólnych, obustron-
nych działań promocyjnych.  
 


