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Tematy prezentacji
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1. Idea Sieci EURAXESS

2. Informacje i pomoc prawno-administracyjna

3. Co znajdziesz na stronach EURAXESS

4. Europejska strategia kadrowa (HR)

5. EURAXESS w Polsce i na świecie



Idea sieci EURAXESS
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• powstała w 2004 r. by wspierać mobilnych naukowców 

przyjeżdżających do Europy i przemieszczających się pomiędzy 

krajami 

• bez znaczenia źródło finansowania mobilności naukowców 

• inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich UE

• sieć wpiera też rozwój kariery zawodowej naukowców

• finansowana przez kraje i częściowo przez KE (projekty)
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• zagraniczni naukowcy i ich rodziny

• pracodawcy – uczelnie, instytuty, firmy

• naukowcy wyjeżdżający za granicę

wjazd do PL – wizy

legalizacja pobytu

zezwolenia na pracę

informacje o opiece medycznej

ZUS, podatkach itd.

a także źródła finansowania mobilności

EURAXESS – informacje prawno-administracyjne

500 punktów 

EURAXESS 

w 42 krajach



www.euraxess.pl
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EURAXESS – strony krajowe



www.euraxess.pl/pl
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EURAXESS – strony krajowe



EURAXESS – strona europejska
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• 8,5 tys. ofert pracy, w tym w projektach  

H2020, MSC, ERC

• 500 ofert finansowania (granty, stypendia)

• 17 tys. zarejestrowanych organizacji

• 24 tys. zarejestrowanych naukowców z całego świata

* dane liczbowe na dzień 23.03.2020 Jedna z najczęściej 

odwiedzanych stron KE

1,2 mln wyświetleń /msc.



EURAXESS – rozwój kariery naukowej
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Specjaliści EURAXESS do spraw rozwoju zawodowego w 

różnych krajach:

opracowują materiały i narzędzia wspomagające naukowców 

udzielają indywidualnych porad, prowadzą szkolenia z zakresu
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www.euraxess.pl

Europejska strategia kadrowa (HR)

• Tworzenie sprzyjających warunków pracy

i rekrutacji naukowców

• Karta i Kodeks podstawą strategii HR

• Instytucje wdrażające strategię otrzymują

europejskie wyróżnienie
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Europejska strategia kadrowa (HR)

85 instytucji w Polsce uzyskało logo HR

Jak je uzyskać?

1. Wyślij deklarację do KE

2. Przeprowadź audyt wewnętrzny pod kątem zasad Karty

i Kodeksu i wyślij go do KE

3. Decyzja KE o przyznaniu wyróżnienia

4. Cykliczne raportowanie co 2-3 lata

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami!

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy
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EURAXESS Polska

• Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

• Politechnika Gdańska

• Politechnika Śląska

• Politechnika Krakowska

• Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

• Uniwersytet Łódzki

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

• Poznański Park Naukowo-Technologiczny

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w

w Szczecinie

• Politechnika Wrocławska

www.euraxess.pl



EURAXESS na świecie
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Informacje dla naukowców przebywających poza UE:

• możliwości finansowania i współpracy

• wydarzenia dla naukowców

• promocja Europy jako dobrej destynacji do prowadzenia 

badań naukowych

www.euraxess.pl



KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY 

PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Koordynator:

Anna Wiśniewska anna.wisniewska@kpk.gov.pl

Helpdesk:

Monika Zaremba monika.zaremba@kpk.gov.pl

Marika Kowalska marika.kowalska@kpk.gov.pl
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