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PROGRAM 

25.10.2019, piątek 
Sala Senatu Politechniki Wrocławskiej, bud. A1, Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 
10:00 Oficjalne otwarcie  

10:15 - 11:45 Panel "Młodzi Naukowcy obywatelami regionu" 

11:45 - 12:00  przerwa kawowa  
12:00 - 13:30 Panel "Rada Uczelni. Platforma współpracy nauka-biznes-

samorząd" 

13:30 - 14:15  Lunch  
14:15 - 15:45 Panel "Organizacje Pozarządowe przy uczelniach wyższych. 

Szanse i wyzwania"  

15:45 - 17:15 Panel "Działalność badawczo-rozwojowa w regionie. Strategie 
współpracy" 

17:15-17:30 Przerwa kawowa 
17:30 - 17:50 Spotkanie z przedstawicielem biznesu  

17:50 - 18:00 Zamknięcie dnia pierwszego 
20:00 - 00:00 Kolacja i integracja 
26.10.2019, sobota 
Wrocławskie Centrum Akademickie, Rynek 13 
09:00 Rejestracja i rozpoczęcie dnia drugiego 
09:10 - 09:20 Prezentacja Academia Europaea Knowledge Hub 

Węzeł Wiedzy Akademii Europejskiej we Wrocławiu 
09:30-11:00 Szkolenie "Rozwijaj swoją karierę naukową z EURAXESS. 

Aktualna oferta stypendialna dla doktorantów" 
Elżbieta Olejnik, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, 
Koordynatorka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów 
Badawczych Unii Europejskiej 

11:00-11:15  Przerwa kawowa  
11:15-13:00  
 

Szkolenie "Jak dać się znaleźć rekruterom? Budowanie marki 
osobistej w sieci"  
Aneta Giza, Recruitment & People Specialist w LiveChat Software S.A. 

13:00-14:00 Lunch 
14:00 - 15:30 szkolenie "Kreatywność w biznesie - twórcze rozwiązywanie 

problemów"  
dr Andrzej Raszkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 
ekspert zewnętrzny PARP, NCBiR, NAWA 

16:00 - 17:30 Panorama Racławicka - wejściówki dla osób zadeklarowanych  



 

  
 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków MNiSW w ramach programu 
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 

 
 

 

Rozwijaj swoją karierę naukową z EURAXESS. Aktualna oferta 

stypendialna dla doktorantów 

Elżbieta Olejnik 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Koordynatorka Regionalnego Punktu 

Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej 

 

Aktualną ofertę stypendialną dla doktorantów można najogólniej podzielić ze 

względu na dwa źródła finasowania. Są to pieniądze uzyskane ze środków Unii 

Europejskiej, szczególnie z największego programu finansowania badań i innowacji – 

Horyzont 2020 (H2020), działania Marie Skłodowska Curie oraz ze środków krajowych: 

Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz nowopowstałej Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (NAWA). Tabela 2 przedstawia wybrane stypendia dla doktorantów,  

w których nabór wniosków jest ogłaszany cyklicznie. Oczywiście istnieje jeszcze wiele 

innych programów, wspierających początkujących naukowców w rozwoju ich kariery 

naukowej, umożliwiających im prowadzenie badań w środowiskach 

międzynarodowych, jak chociażby stypendia Fulbright, Fundacji Kościuszkowskiej czy 

stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD. Aby móc w pełni 

korzystać z dostępnych środków na prowadzenie badań, na wczesnym etapie swojej 

kariery, należy zapoznać się z ofertami stypendialnymi dostępnymi na rynku, 

dopasować odpowiedni program do swoich potrzeb oraz właściwie przygotować 

wniosek. Każdy konkurs rządzi się swoimi wymogami formalnymi, dlatego tak ważne 

jest zapoznanie się z dokumentacją konkursową. Jest ona dostępna na stronach 

internetowych odpowiednich programów (Tabela 1). 
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Tabela 1. Wykaz stron internetowych: 

Program H2020 Marie Skłodowska Curie https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home 

Narodowe Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-

nauki/konkursy/typy 

Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej 

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-

im-iwanowskiej 

 

Warto pamiętać również, że istnieją organizacje wspierające początkujących 

naukowców w aplikowaniu o granty na badania naukowe. W przypadku programów 

europejskich istnieją krajowe punkty kontaktowe ds. programów międzynarodowych, 

rozmieszczone w całej Europie i pomagające naukowcom nie tylko w przygotowaniu 

wniosku, ale w przypadku otrzymania finansowania również w realizacji i rozliczeniu 

otrzymanego grantu. W Polsce naukowcom w zrozumieniu idei grantów 

międzynarodowych pomaga Sieć KPK finansowana przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto działa Sieć EURAXESS, która bezpłatnie udziela 

praktycznych informacji związanych z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych 

naukowców w Polsce. Badaczom w Polsce, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej 

kariery o wymiar międzynarodowy, udziela informacji na temat grantów i stypendiów 

zagranicznych w tym finansowanych przez program H2020 Marie Skłodowska Curie. 

EURAXESS Polska jest częścią europejskiej sieci wspierającej międzynarodową 

mobilność i karierę naukowców w Europie. To również największa wyszukiwarka ofert 

pracy dla naukowców, w tym ofert stypendialnych dla doktorantów. 
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Tabela 2. Podział stypendiów dla doktorantów ze względu na źródło finansowania 
(stypendia cykliczne) 

 
 Programy europejskie Programy krajowe 

Nazwa 

programu 
Program H2020 NCN NAWA 

Nazwa 

konkursu 

ITN RISE Cofund 

Preludium 
Preludium 

BIS 
Etiuda 

Program im. 

Iwanowskiej 

Innovative 

Training 

Networks 

Research 

and 

Innovation 

Staff 

Exchange 

Co-funding 

of regional, 

national and 

international 

programmes 

Termin 

aplikowania 

14.01. 

2020 

28.04. 

2020 

29.09. 

2020 

16.12. 

2019 

16.12. 

2019 

03. 

2020 

18.12. 

2019 

Dziedziny 

badań 

Dowolna dziedzina badań, badania 

podstawowe i stosowane 

Badania podstawowe – 25 

paneli NCN 

HS –nauki humanistyczne, 

społeczne i o sztuce 

NZ – nauki o życiu 

ST – nauki ścisłe i techniczne 

Dowolna 

dziedzina 

 

H2020 ITN - Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 

Działanie Innowacyjne Sieci Szkoleniowe naukowców ma na celu wyszkolenie 

kreatywnych i przedsiębiorczych początkujących naukowców, zwiększenie możliwości 
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ich zatrudnienia w różnych sektorach oraz ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów w 

wyniku: 

 prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach międzynarodowych 

zespołów badawczych,  

 stażów i szkoleń w sektorze nieakademickim,  

 rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu 

technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami 

badawczymi. 

Projekty trwające do 4 lat są składane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji, 

które następnie w otwartych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu 

EURAXESS) zatrudnia początkujących naukowców do realizacji projektu badawczego 

na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, 

szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza 

konsorcjum projektu. ITN obejmują 3 typy projektów: 

1. European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów 

członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferują wspólny i komplementarny 

program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez 

przyjmowanych początkujących naukowców. 

2. European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych 

krajów oraz z 2 różnych sektorów oferują studia doktoranckie, w ramach których 

doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim 

(nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do 

przyznawania stopnia naukowego doktora. 

3. European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów 

uprawnione do nadawania stopnia doktora oferują wspólny programu studiów 

doktoranckich i przyznają wspólny stopień doktora. 
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H2020 RISE - Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF 

EXCHANGE 

Projekty RISE to wymiana pracowników zajmujących się badaniami 

i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, 

administracyjna i techniczna), którzy pracują w różnych krajach i sektorach, w celu 

wymiany wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz 

przyczyniające się do rozwoju innowacji, zaawansowania poziomu europejskich badań 

i rozwoju kariery pracowników. Są to 4-letnie projekty realizowane przez konsorcjum 

składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (min. 2 kraje muszą być 

członkowskie UE lub stowarzyszone z H2020). RISE polega na oddelegowywaniu 

pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do partnerów projektu. Pracownicy biorący 

udział w projekcie RISE musza być związani z instytucją wysyłającą przez co najmniej 

1 miesiąc. Działania powinny także zawierać organizację i udział pracowników  

w szkoleniach i konferencjach. Unijne fundusze wspierają:  

 wymianę międzysektorową pracowników pomiędzy krajami członkowskimi UE/ 

stowarzyszonymi oraz krajami trzecimi,  

 wymianę pracowników pomiędzy instytucjami europejskimi i krajów trzecich  

z dowolnego sektora; 

 kombinację obu powyższych możliwości. 

H2020 COFUND - Marie Skłodowska-Curie CO-FUNDING OF REGIONAL, 

NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES  

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych 

programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów 

wspierających rozwój kariery naukowców. Projekt realizowany od 36 do 60 miesięcy 

przez jedną organizację z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z H2020 

opiera się na dofinansowaniu (do 10 mln euro/projekt) istniejących lub nowo 

utworzonych programów ukierunkowanych na międzynarodowe, międzysektorowe, 
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interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową 

mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na:  

 Doctoral Programmes – przeznaczone dla początkujących naukowców  

 Fellowships Programmes – skierowane do doświadczonych naukowców. 

Źródło – materiały KPK 

 

NCN PRELUDIUM 

Konkurs na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców nieposiadających 

stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 

zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 

miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może 

się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna 

naukowego. Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba 

nieposiadająca stopnia naukowego doktora w dniu, w którym upływa termin składania 

wniosków. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej 

rozprawy doktorskiej. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. We 

wniosku należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołu 

badawczego.  

NCN PRELUDIUM BIS 

Konkurs skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem 

konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie 

projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach 

przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Czas trwania projektu od 36 do 48 

miesięcy. 

Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy 

są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu 

badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 
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Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie 

promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS. 

Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach 

badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS. 

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić podmiot prowadzący szkołę 

doktorską określony w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz każdy z podmiotów prowadzących wspólnie szkołę 

doktorską na zasadach określonych w art. 198 ust. 5 tejże ustawy, dla którego 

finansowanie nie będzie stanowić pomocy publicznej. 

Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor 

doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 

realizuje doktorant wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję 

powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie 

realizowany projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada 

stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej. Doktorant 

będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS jest zobowiązany do uzyskania stopnia 

doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 

NCN ETIUDA 

Konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, 

które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód 

doktorski. Laureat zobowiązany jest do uzyskania stopnia naukowego doktora  

w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie 

wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Okres przyznania 

stypendium od 6 do 12 miesięcy oraz obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 

6 miesięcy. Staż powinien odbyć się w wybranym ośrodku naukowym w kraju 

należącym do listy określonej przez NCN w trakcie pobierania stypendium lub do 12 

miesięcy od daty zakończenia pobierania stypendium. 

Kryteria oceny wniosków: 
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 spełnienie kryterium badań podstawowych przez prowadzone badania 

naukowe w ramach stypendium, 

 osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, 

 jakość wykonywanych badań, w tym poziom naukowy wykonywanych badań, 

 zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, 

 sposób przygotowania wniosku. 

NAWA PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ 

Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów 

poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań 

naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, 

zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzenia zajęć 

dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej 

powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach 

na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt 

w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację 

projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy. 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu: 

 odbycie w zagranicznym ośrodku goszczącym części kształcenia związanego 

z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,  

 prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej, 

  pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej; 

 zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami 

ogłoszonymi przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,  

 prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie 

powyższych celów,  

 inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane 

z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów. 
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O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę 

doktorską: 

 uczestnicy szkół doktorskich,  

 doktoranci,  

 w chwili składania wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych 

jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty 

przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku)  

 realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”. 

Otrzymanie stypendium w ramach różnych programów wymaga przygotowania 

dobrego wniosku. Etapy z jakimi się trzeba zmierzyć przygotowując wniosek 

przedstawia schemat 1. 

 

W celu przygotowania dobrego wniosku należy: 

 dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, szczególnie  

z kryteriami oceny, 

 dopasować pomysł do wymogów konkursu, 

 wykazać znajomość aktualnego stanu wiedzy w danych obszarach, 

 dobrze dopasować zespół badawczy (uczymy się od najlepszych i czy będą 

potrafili współpracować), 

 posiadać czas na właściwe przygotowanie wniosku, prace w zespole, 

 przygotować logiczną, przemyślaną i uporządkowaną strukturę wniosku 

(powiązać wszystkie części wniosku), zadbać o stronę graficzną (diagramy, 

rysunki, przejrzysty tekst, wyróżnić istotne informacje zwłaszcza  

w kontekście kryteriów oceny), 

 skorzystać ze wsparcia zewnętrznego, z oferty szkoleń i konsultacji 

Krajowego Punktu Kontaktowego, Regionalnych Punktów Kontaktowych ds. 

programu H2020, NCN, NAWA, a także z bezpośrednich kontaktów  

z osobami realizującymi podobne granty. 
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Schemat 1. Etapy realizacji projektu 
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Jak dać się znaleźć rekruterom? Budowanie marki osobistej w sieci  

Aneta Giza 

Recruitment & People Specialist w LiveChat Software S.A. 

 

Większość osób jest już obecna w sieci. Według raportu opublikowanego na 

www.interaktywnie.com miesięczna liczba aktywnych użytkowników Facebooka na 

koniec marca 2019 roku wynosiła 2,38 miliarda. W Unii Europejskiej ponad połowa 

mieszkańców (56%) w wieku od 16 do 74 lat regularnie korzystało z serwisów 

społecznościowych, a trendy pokazują, że ta liczba stale rośnie. Portale takie jak 

Facebook, LinkedIn, Instagram czy Twitter stały się świetnym narzędziem do 

kreowania własnego wizerunku. Warto je w tym celu wykorzystywać. Świadome 

dzielenie się treścią w Internecie może wyraźnie pomóc nam w karierze zawodowej, 

ale może też utrudnić nam znalezienie nowej pracy, jeśli nie będziemy przestrzegać 

kluczowych zasad. 

Dlaczego obecność w sieci jest teraz tak ważna? 

Aktywne wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych, speakerów czy 

pracowników jest dzisiaj normą i nie ogranicza się jedynie do stanowisk dyrektorskich 

czy rzadkich do znalezienia specjalistów. Obecnie każda dojrzała firma inwestuje 

w wewnętrzny dział rekrutacji lub korzysta z agencji rekrutacyjnych i profesjonalnych 

headhunterów, którzy żyją z dostarczania kandydatów firmom na każde istniejące 

stanowisko.  

Najpopularniejszym narzędziem jakim posługują się rekruterzy do znalezienia 

kandydatów są właśnie portale społecznościowe. Ich popularność jest tak ogromna, 

że praktycznie każda grupa zawodowa znajdzie coś dla siebie. Mamy portale 

dedykowane lekarzom, copywriterom, naukowcom (np. www.researchgate.net lub 
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www.nauka-polska.pl). Najbardziej popularnym jednak jest LinkedIn, który skupia 

pracodawców i specjalistów wszystkich branż na całym świecie. LinkedIn to ponad 650 

mln zarejestrowanych użytkowników globalnie, z czego ponad 3 mln to użytkownicy 

z Polski. Średnio co sekundę rejestrują się kolejne 2 osoby. LinkedIn w swojej bazie 

posiada już ponad 30 mln firm, a nowych stron firmowych z dnia na dzień przybywa. 

To pokazuje, że portal jest ciągle dobrym źródłem pozyskiwania kandydatów i relacji 

biznesowych. Pomimo relatywnie wysokich kosztów korzystania z LinkedIna, firmy 

ciągle w niego inwestują, dlatego warto się tam pojawić. 

Jak stworzyć profesjonalny profil na LinkedIn? 

Aby konto było skuteczne, nie wystarczy się jedynie zarejestrować. Na początku 

efektywność Twojego profilu jest na poziomie początkującym, co nie daje wysokich 

szans na bycie znalezionym przez rekruterów. Zasada jest prosta - zrób wszystko, aby 

osiągnąć poziom najwyższego stopnia. Poniżej znajdziesz krótki przewodnik jak krok 

po kroku stworzyć profesjonalny profil na LinkedIn. 

 

Zdjęcie 

Dodanie zdjęcia profilowego zwiększa jego skuteczność aż 36-krotnie. Zdjęcia do 

dokumentów (paszportu czy dowodu osobistego) wypadają zazwyczaj mało 

atrakcyjnie, nie wspominając o tym, że przeważnie nie są aktualne. Tu można pozwolić 

sobie na trochę więcej swobody – zdjęcie powinno być profesjonalne, ale i wyrażać 
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Twój charakter. Jakość zdjęcia ma ogromne znaczenie, musi być wyraźne 

i odpowiednio wykadrowane. Unikaj zeskanowanych fotografii, zdjęć z wakacji, czy 

zdjęć grupowych, np. z imprezy. 

 

Nagłówek 

Nagłówek na LinkedIn jest główną częścią profilu. Tam znajduje się Twoje imię  

i nazwisko, stanowisko oraz lokalizacja. Ważne abyś zadbał o aktualną nazwę 

stanowiska. To właśnie ona jest frazą, której najczęściej używają rekruterzy 

wyszukując potencjalnych kandydatów. Warto w nagłówku dodać kilka dodatkowych 

słów kluczowych, które zwięźle określają to czym się zajmujesz. Im precyzyjniej, tym 

lepiej. Aby edytować nagłówek, przejdź na swój profil, wybierz „ołówek” znajdujący 

się na prawo od twojego zdjęcia i edytuj pole „Nagłówek” (lub „Headline” jeśli 

korzystasz z angielskiej wersji portalu). Pamiętaj, że masz do wykorzystania 1200 

znaków. Słowa kluczowe w pozostałych częściach (podsumowanie, doświadczenie, 

umiejętności) również wpływają na wynik wyszukiwania, ale to właśnie nagłówek 

i aktualne stanowisko są widoczne w wyszukiwarce rekrutera. 
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Podsumowanie 

To 2000 znaków, które możesz wykorzystać do opisania w kilku zdaniach czym się 

zajmujesz. Zastanów się jakie są Twoje główne obowiązki, za co odpowiadasz i w czym 

czujesz się najlepiej. Informacje, które warto wymienić to: obecne stanowisko, branża, 

obszar, w którym masz największe doświadczenie oraz Twoje osiągnięcia.  

Zwróć uwagę na słowa kluczowe i zadbaj o odpowiednią długość. Skup się na 

najważniejszych informacjach. Podsumowanie jest sekcją, w której możesz zamieścić 

informacje w którym kierunku chcesz się rozwijać – to na pewno pomoże rekruterowi 

w wybraniu odpowiedniej oferty dla Ciebie. 

Doświadczenie i wykształcenie 

Potraktuj tą sekcję tak, jakbyś tworzył swoje CV. Skup się na dokładności 

i aktualności informacji jakie zamieszczasz. Każda pozycja wymaga podania nazwy 

stanowiska, pracodawcy oraz czasu pracy. Opcjonalnie możesz dodać pole z opisem. 

Warto wykorzystać to miejsce, aby przybliżyć swoje obowiązki i narzędzia z jakich 

korzystałeś. W tej sekcji można dodać również “Media”, czyli linki do przykładowych 

projektów, w których brałeś udział. W części poświęconej wykształceniu, LinkedIn sam 

podpowiada nazwę uczelni po wpisaniu kilku pierwszych liter. Nie ma potrzeby 
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wpisywania swojej wcześniejszej edukacji (szkoły średniej czy podstawowej), ale warto 

dopisać temat swojej pracy inżynierskiej lub/i magisterskiej. To dobra podpowiedź dla 

rekruterów w jakiej dziedzinie się rozwijałeś. 

Umiejętności 

Dobrze wymienić 5-20 umiejętności jakie posiadamy. To kolejne słowa klucze, 

które wpisują w wyszukiwarkę rekruterzy. Jest to proste narzędzie do weryfikacji 

Twoich kompetencji, dlatego poproś znajomych o ich potwierdzenie. LinkedIn 

automatycznie pokazuje 3 główne umiejętności – czyli te, które zbiorą największą 

liczbę potwierdzeń od znajomych. 

Sieć kontaktów 

Mimo iż, dla rekrutera liczba Twoich kontaktów nie ma większego znaczenia, o tyle 

determinuje ona Twoją pozycję w wyszukiwarce. Potrzebujesz minimum 50 kontaktów, 

aby Twój profil był efektywny. Im jest ich więcej, tym więcej kręgów sieci kontaktów 

jest w Twoim zasięgu. Im bliżej jesteśmy kręgu danego rekrutera, tym większa szansa, 

że pojawimy się w jego wyszukiwaniu. Dodaj do swoich kontaktów osoby, z którymi 

studiowałeś i pracowałeś. Zapraszaj również rekruterów z Twojej branży – im też 

zależy na poszerzeniu sieci specjalistów. Drugim ważnym aspektem jest zasięg treści 

jakie publikujesz.  Duża liczba kontaktów może pomóc Ci zwiększyć widoczność Twoich 

postów. 

Są to podstawowe kroki, aby poprawić swoją widoczność w sieci i dać się znaleźć 

rekruterom. Należy pamiętać o regularnym uzupełnianiu profilu o nowe stanowiska 

pracy i realizowane projekty. W ten sposób zwiększamy szansę na otrzymywanie coraz 

większej liczby ofert oraz propozycji współpracy.  

Warto pomyśleć o utworzeniu profili w innych mediach społecznościowych (Twitter, 

Instagram, Facebook) i zachowaniem spójności w kreowaniu swojego wizerunku  

w sieci. Powodzenia! 
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Kreatywność w biznesie - twórcze rozwiązywanie problemów 

dr Andrzej Raszkowski 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ekspert zewnętrzny PARP, NCBiR, NAWA 

 

Kreatywność może wspomagać procesy powstawania nowych pomysłów, idei, 

ścieżek rozwojowych opartych na oryginalnym, pełnym inwencji sposobie myślenia. 

Jest swoistym unifikatorem łączącym świat nauki, przedsiębiorczości i sztuki, który 

przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz otwiera go na nowe 

horyzonty, będące odpowiedzią na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie 

organizacji. Jednostki kreatywne, artyści, ludzie nauki często współtworzą produkty  

i usługi nacechowane innowacyjnością, niepowtarzalnością, unikalnym designem, 

prokonsumenckimi rozwiązaniami. Wzbogacają produkt i usługi o dystynktywny 

„ładunek emocjonalny”, który pozwala uczynić je bardziej konkurencyjnymi, w czasach 

odchodzenia od klasycznej promocji korzyści funkcjonalnych, na rzecz zaspakajania 

ludzkich marzeń, aspiracji, potrzeb wynikających z chęci wyróżnienia się w określonej 

grupie społecznej oraz poczucia bycia wyjątkowym odbiorcą oferty danej organizacji1. 

Kapitał ludzki, często postrzegany jako jeden z kluczowych czynników rozwojowych, 

kreatywność przenosić może na inny poziom egzystencjonowania, w którym staje się 

on kapitałem kreatywnym2. Wśród najpopularniejszych dziedzin kojarzonych 

z kreatywnością można wymienić naukę, sztukę oraz publiczną aktywność. 

Kreatywność w tym wypadku dotyczy myślenia o problemach w sposób nieszablonowy, 

eksperymentalny, oryginalny, zdolny do wyznaczania nowych trendów, 

niekonwencjonalny, ukazujący rozwiązania pozornie niedostępne, wymuszający 

                                                           
1 A. Raszkowski, Culture-based creativity in relation to enterprise development strategies, w: Academic Coordination 
Centre and Technology Transfer in Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, red. K. Biniek, T. Winnicki, Karkonosze College in 
Jelenia Góra, Jelenia Góra 2014, s. 73-74. 
2 F. Oort, O. Raspe, Urban Heterogeneity in Knowledge – related Economic Growth, w: Knowledge Externalities, 

Innovation Clusters And Regional Development, red. J. Surinach, R. Moreno, E. Vaya, Edward Elgar Publishing, 

Cheltenham 2007, s. 280-282. 
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spojrzenie na sytuację z innej perspektywy, elastyczny. Myślenie kreatywne pozwala 

zatem generować innowacje, stwarzać nowe możliwości rozwojowe3. 

Definiowanie oraz przesłanki znaczenia kreatywności w organizacjach  

Ważne dla funkcjonowania organizacji usługowej jest postrzeganie kreatywności 

przez pryzmat procesu rozwijania oraz implementacji nowatorskich pomysłów w celu 

rozwiązywania problemów i/lub zaspakajania potrzeb. Przyjmuje się, że na 

kreatywność jednostki wpływają zasadniczo trzy komponenty4: wiedza, umiejętność 

twórczego myślenia oraz motywacja. Pod pojęciem wiedzy rozumiemy w tym wypadku 

wiedzę techniczną, znajomość zasad i procedur organizacyjnych oraz potencjał 

intelektualny danej jednostki. Twórcze myślenie uwidacznia się w sposobach podejścia 

do zaistniałych problemów, jest pochodną funkcji osobowości, obranego stylu pracy  

i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów w obliczu niepowodzeń. Bodźce 

motywacyjne mogą być zasadniczo zewnętrzne i wewnętrzne. Wśród zewnętrznych 

stymulatorów w organizacji wymienić możemy chociażby premie i awanse. 

Wewnętrzna motywacja napędzana jest pasją, ciekawością otaczającego nas świata  

i ma większe znaczenie w kontekście kreatywności na rzecz funkcjonowania 

organizacji.   

Wśród wybranych przesłanek wzrostu znaczenia kreatywności w organizacjach 

usługowych, wymienić można: 

– rozprzestrzenianie się koncepcji 3T5 (Technologia, Talent, Tolerancja), w myśl której 

kreatywność, w przeciwieństwie do klasycznych czynników wytwórczych, jest zasobem 

niewyczerpanym, ulepszającym się i odnawialnym. Każdego pracownika organizacji 

traktuje się jako jednostkę potencjalnie kreatywną, rozwój nie jest zatem 

                                                           
3 C. Landry, F. Bianchini, The Creative City, Demos, London 1998, s. 18.  
4 Managing creativity and innovation. Practical strategies to encourage creativity, Harvard Business Essentials, 
Harvard Business School Publishing Cooperation, Boston 2003, s. 82-84. 
5 R. Florida, The Rise of the Creative Class. Revisited, Basic Books, New York 2012, s. 228. 
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zarezerwowany dla wybranych grup społecznych. Zakłada się, że w końcowym 

rozrachunku ludzka wiedza, umiejętności, aspiracje czynią dane miejsce atrakcyjnym, 

budują jego potencjał kulturalny, rynkowy, społeczny i polityczny6; 

– wzrastająca rola kultury, która jest w szczególny sposób powiązana z organizacjami 

usługowymi i stanowi ich ważny segment (w zakresie usług niematerialnych). 

Kreatywność oparta na kulturze może przyczyniać się do generowania wartości 

ekonomicznych i społecznych7, powodując tym samym stymulowanie rozwoju 

organizacji oraz, w szerszym ujęciu, rozwoju społeczno-ekonomicznego. 

Uwarunkowane jest to przejawianiem się kreatywności poprzez ludzką wrażliwość, na 

którą składają się m.in. wyobraźnia, intuicja, wspomnienia. Kreatywność w tym 

kontekście staje się uprzywilejowanym wyrazem egzystencji, podejmowanych działań, 

wartości, estetyki, pomysłowości, konstruktywności. 

– promowanie i wspieranie (m.in. systemy motywacyjne, cykle szkoleń, rozszerzanie 

delegowania uprawnień) postaw kreatywnych podnosi jakość kapitału ludzkiego 

organizacji, który jest szczególnie ważny w kontekście funkcjonowania organizacji 

usługowych. 

W literaturze przedmiotu spotyka się liczne próby zdefiniowania pojęcia 

kreatywności. Przykładowo, bywa ona postrzegana w kategoriach indywidualnego 

talentu, który objawia się zdolnością do formułowania nowych idei, pomysłów, 

nietypowych rozwiązań pojawiających się nierzadko w nieoczekiwanych momentach, 

wypływających z wnętrza ludzkiego umysłu8. Spotyka się również podejście kojarzące 

kreatywność z wrodzoną motywacją, która stymuluje działania dążące do osiągnięcia 

wyznaczonego celu, wymagające twórczego podejścia i rozwiązań9. Z punktu widzenia 

                                                           
6 S. Anholt, Competitive Identity. The New Branding Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave 

Macmillan, New York 2007, s. 75-76. 
7 The impact of culture on creativity, A Study prepared for the European Commission (Directorate – General for 

Education and Culture), KEA European Affairs, Brussels 2009, s. 4-6. 
8 A. Green, Creativity in Public Relations, Kogan Page Publishers, London 2010, s. 4. 
9 B. Hennessey, T. Amabile, The conditions of creativity, w: The Nature of creativity: contemporary psychological 
perspectives, red. Robert J. Sternberg, Cambridge University Press, New York 1988, s. 13. 



 

  
 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków MNiSW w ramach programu 
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 

 
 

funkcjonowania organizacji usługowych ważne jest podejście, w którym kreatywność 

oznacza zdolność do tworzenia nowych form, które charakteryzują się użytecznością  

i innowacyjnością.  

 

Oddziaływanie kreatywności na funkcjonowanie organizacji usługowych 

Spektrum czynników wpływających na funkcjonowanie organizacji usługowych jest 

bardzo szerokie (np. społeczne, ekonomiczne, techniczne, prawne, kulturowe, 

polityczne), uzależnione w dużej mierze od przyjętego kryterium wyodrębniania. Nie 

bez znaczenia w tym przypadku jest również podział na usługi sektora publicznego 

oraz komercyjnego. W ramach ogólnego spojrzenia na omawiane zagadnienie 

wymienić można chociażby regulacje prawne, systemy finansowania, możliwości 

pozyskiwania kapitału, wielkość i chłonność rynku docelowego, liczbę i jakość 

konkurencyjnych podmiotów, etykę w biznesie, infrastrukturę społeczną i techniczną, 

procesy internacjonalizacji, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-

badawcze, jakość kapitału ludzkiego, itd. 

Poniżej (tab. 1) wyodrębnione zostały trzy obszary oddziaływania, czynniki, które  

z jednej strony są istotne w funkcjonowaniu organizacji usługowej, z drugiej 

kreatywność ma w ich przypadku znaczące oddziaływanie pozytywne. 

 

Tabela 1. Korzyści z kreatywności w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji 

usługowych 

Obszar 

oddziaływania 
Potencjalne korzyści 

Menedżerowie 

organizacji 

usługowych 

• menedżerowie wykazują się większą elastycznością, 
nieszablonowanymi rozwiązaniami, wykraczają poza utarte 
schematy postępowania. W czasach zintensyfikowanej 
konkurencji oraz dążenia do nieustannej poprawy jakości 
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oferowanych usług, wizjonerzy pracujący w organizacji 
mogą stanowić najistotniejszą przewagę konkurencyjną, 

• umiejętność tworzenia wielowariantowych scenariuszy 
rozwiązywania zaistniałych problemów organizacyjnych, 
pozwala to na uniknięcie sytuacji braku alternatywnego 
planu na wypadek niepowodzenia, 

• jednostki cechujące się kreatywnością są najczęściej 
niezależne w swoim sposobie myślenia, zainteresowane 
bieżącymi sprawami organizacji, dociekliwe i precyzyjne w 
swoich działaniach, 

• w organizacji występuję stosunkowo wysoki poziom 
tolerancji w stosunku do postaw i zachowań pracowników, 
jeśli tylko są zgodne z powszechnie obowiązujący prawe, 
ułatwia do rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

• interdyscyplinarne spojrzenie na problemy organizacyjne, 
pozwalające na lepsze zrozumienie procesów zachodzących 
w bliższym i dalszym otoczeniu. Interdyscyplinarność, 
wpisana jest niejako w procesy kreatywnego myślenia, 
wymagające analizy różnych aspektów życia społeczno-
gospodarczego, 

• pojawiające się w organizacji pokłady empatii, wrażliwości 
społecznej warunkowane twórczym myśleniem, tolerancją 
dla odmienności, wrodzonymi talentami. Ułatwiają one 
realizację projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności 
biznesu, które są ważne dla organizacji usługowej z punktu 
widzenia jej wizerunku w środowisku funkcjonowania, 

• kreatywność przekłada się często na postawę nacechowaną 
orientacją na działania, która ułatwia wdrażanie celów 
rozwojowych organizacji, 

• tworzenie innowacyjnych, użytecznych rozwiązań wymaga 
umiejętności systematycznej pracy, konsekwencji w dążeniu 
do realizacji obranych celów, ponadprzeciętnego 
zaangażowania, umiejętności pracy pod presją czasu. 
Wymienione elementy są pożądane i wpływają pozytywnie 
na funkcjonowanie organizacji. 

Systemy 

zarządzania 

organizacji 

usługowych 

• systemy motywacyjne w organizacji usługowej oparte na 
nagradzaniu za kreatywność, innowacje, użyteczne 
rozwiązania są lepiej postrzegane przez pracowników w 
porównaniu do klasycznych rozwiązań, ponadto, poza 
aspektem finansowym, dają im większe poczucie wpływu na 
funkcjonowanie swojej organizacji, 



 

  
 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków MNiSW w ramach programu 
„Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” 

 
 

• w procesie zarządzania często pojawia się podejście 
systemowe, które, przy umiejętnej implementacji, wydaje się 
korzystnym rozwiązaniem w odniesieniu do sektora usług 
(m.in. uwzględnianie zachodzących zmian w podsystemie 
społecznym, techniczno-technologicznym, ekonomicznym), 

• organizacja postrzegana jako system tworzy wspólnotę ze 
środowiskiem swojej egzystencji. Wartości powiązane z 
kreatywnością (np. talent, wrażliwość, tolerancja, 
innowacje) pozwalają na bardziej zharmonizowane 
współistnienie tych elementów, 

• efektywniejsza analiza otoczenia oraz wnętrza organizacji 
skutkująca niekonwencjonalnym, cechującym się dużą 
wrażliwością dostrzeganiem, diagnozowaniem i 
wykorzystywaniem pojawiających się trendów.  

Oferta organizacji 

usługowych 

• usługi, w których procesie tworzenia wykorzystywano 
potencjały kreatywne, cechują się zazwyczaj większym 
dopasowaniem do wymogów współczesnych konsumentów, 

• wzrasta popyt na usługi powstałe w procesie działań 
kreatywnych, związane jest to z globalnym i jednocześnie 
zindywidualizowanym preferencyjnie społeczeństwem, 
wzrostem poziomu wykształcenia klientów, większym 
zainteresowaniem dobrami kultury, 

• w ramach procesów kreatywnych oferowane usługi 
nacechowane są większą innowacyjnością, wyznaczają 
trendy w danych segmentach rynku, są bardziej odporne na 
kopiowanie zastosowanych rozwiązań ze strony 
konkurencyjnych podmiotów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Florida, The Rise of the Creative Class and How It's Transforming 

Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York 2002; A. Raszkowski, Creativity in the context 

of regional development – selected issues, w: Regional  Economy  in  Theory  and  Practice,  red.  E. Sobczak, A. 

Raszkowski, Research Papers of Wrocław University of Economics 286, Publishing House of Wrocław University of 

Economics, Wrocław 2013; S. Cohen, W. Eimicke, T. Heikkila, The effective public manager. Achieving success in 

a changing government, John Wiley and Sons, San Francisco 2008; T. Flew, The Creative industries. Culture and 

policy, SAGE Publications, London 2012; M. Gallaher, A. Link, J. Petrusa, Innovation in the U.S. Service Sector, 

Routledge, New York 2007; J. Olmstead, Creating the Functionally Competent Organization. An Open Systems 

Approach, Greenwood Publishing Group, Westport 2002. 

 

Przedstawione zestawienie ma charakter skrótowy, nie wyczerpuje złożonego 

charakteru funkcjonowania organizacji usługowych i stanowi wstęp do dalszych analiz. 

Uwaga została zwrócona na obszary, czynniki szczególnie istotne w procesie rozwoju 

http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Steven+Cohen%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+B.+Eimicke%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.pl/search?hl=pl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tanya+Heikkila%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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organizacji. Menedżerowie kreatywni stanowią cenny, poszukiwany zasób, od ich 

działań i wizji rozwojowych zależy pozycja organizacji na rynku. Efektywne systemy 

zarządzania (w układzie decyzyjnym, wykonawczym, informacyjnym) są rdzeniowym 

elementem sprawnej organizacji. Wysoka jakość i dopasowanie do potrzeb klientów 

oferowanych usług wpisuje się w sens egzystencji organizacji usługowej, zarówno 

w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 

Na bazie dotychczasowych rozważań, można sformułować wniosek, że kreatywność, 

a bardziej precyzyjnie, procesy kreatywne, wpływają w sposób pozytywny 

na funkcjonowania organizacji usługowych. Oddziaływanie to może się uwidaczniać, 

zarówno na poziomie podnoszenia jakości kapitału ludzkiego (kapitału kreatywnego) 

organizacji, jak i struktur organizacyjnych, systemów zarządzania, oferty rynkowej 

(podmiotów komercyjnych i publicznych). Uwarunkowane jest to niewątpliwie 

dostrzeganiem roli kreatywności, promowaniu i nagradzaniu postaw kreatywnych. 

Ponadto, organizacje usługowe powinny być szczególnie uwrażliwione na rolę 

kreatywności, z uwagi na specyfikę swojej działalności (usługi dla konsumentów, 

szeroko rozumianego biznesu oraz ogólnospołeczne, z podkreśleniem roli administracji 

publicznej). 

Materiał pomocniczy na szkolenie powstał na bazie opracowania: Raszkowski A., 2015, Rola 

kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych, [w:] Zmiany koncepcji zarządzania, finansów, 

marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach, red. Rosa G., Ostrowska I., Problemy 

Zarządzania, Finansów i Marketingu Nr 37, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 850, s.23-

31, ISSN: 1509-0507. 
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