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Możesz  wybierać

gdzie  być  albo nie  być ,

przeskoczyć ,  zboczyć

byle  nie  przeoczyć .

W i s ł a w a  S z y m b o r s k a ,  L a b i r y n t 
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Podziękowania

Powstanie naszego poradnika nie byłoby możliwe bez życzliwości władz Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej, zwłaszcza Macieja Żylicza i Włodzimierza Boleckiego. Szczególne zaś słowa 
podziękowania chcielibyśmy skierować do wciąż poszerzającego się grona osób, które podzie-
liły się z nami swoimi amerykańskimi doświadczeniami i uwagami do różnych części tekstu. 
Z największą przyjemnością odnotowujemy zatem celne uwagi Pawła Brzęka, Marka Cieplaka, 
Wojtka Czai, Michała Drahusa, Piotra Grodzińskiego, Eweliny Knapskiej, Jacka Kuźnickiego, 
Łukasza Cywińskiego, Barbary Gawrońskiej-Kozak, Jacka Jaworskiego, Sebastiana Maciaka, 
Marcina Nowotnego, Andrzeja S. Nowaka, Joanny Rutkowskiej, Łukasza Święcha, Remigiusza 
Urbanowskiego, Alexandra Włodawera i Adama Zięcika. 
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1

Zamiast wstępu: po co Ci staż 
podoktorski?

All Polish postdocs were quite successful in their work 
here, quickly learned the new techniques and wrote 
and published manuscripts in high-quality scientific 
journals. I am very satisfied with their performance. 
Of the three Polish postdocs who left my laboratory, 
one obtained an independent position in the United 
States, one works for a pharmaceutical company in 
Poland, and one is a full professor in Lodz.

Dr. Alexander Wlodawer, Laureat Polsko
Amerykańskiej Nagrody Naukowej
Chief, Macromolecular Crystallography Laboratory
National Cancer Institute

Zdecydowana większość laureatów Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ma za sobą dłu-
gookresowy staż naukowy za granicą. Najwyraźniej więc 1–2-letni wyjazd do renomowanego 
ośrodka zagranicznego jest ważnym czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu w nauce. 
Dostrzegają to decydenci wielu najlepszych krajowych instytucji naukowych, czyniąc odby-
cie długookresowego stażu zagranicznego warunkiem, który musi być spełniony przez nowo 
zatrudnianych pracowników. Choć powody takiego postępowania wydają się oczywiste, warto 
im poświęcić nieco miejsca. 

Rzecz jasna powracający z udanego stażu zagranicznego zwykle legitymują się znaczącym 
dorobkiem uzyskanym w efekcie współpracy z zagraniczną instytucją. Jednak, co równie ważne, 
przywożą ze sobą bagaż doświadczeń często na trwałe kształtujący postrzeganie sposobu upra-
wiania badań i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Taka formacyjna zmiana mentalności jest 
szczególnie cenna, choć bywa bolesna w zderzeniu z krajowymi realiami. Bez niej jednak nie 
ma co liczyć na skuteczne zakotwiczenie polskiej nauki w światowej czołówce, wymagające 
przezwyciężenia nadmiernej hierarchizacji struktur zarządzania, braku transparentności i sła-
bego ducha pozytywnej konkurencji. By wiedzieć, jak to zrobić, nie wystarczą wyjazdy stypen-
dialne na kilka tygodni bądź miesięcy. Przesiąknięcie kulturą pracy najlepszych światowych 
środowisk naukowych wymaga dłuższego okresu umożliwiającego obserwację mechanizmów 
ich działania „od środka”. Przyjeżdżając na kilka tygodni bądź miesięcy, nie przestajemy być 
chwilowymi gośćmi. Pozostając na dłużej, stajemy się częścią naukowej awangardy.
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Gdzie jej szukać? Jeśli sądzić na podstawie preferencji wyjazdowych polskich naukowców, serce 
współczesnej nauki bije w Europie, w tym szczególnie w Wielkiej Brytanii i Republice Federal-
nej Niemiec1. Tymczasem na osławionej Liście Szanghajskiej osiem na dziesięć najwyżej skla-
syfikowanych uniwersytetów – to uczelnie amerykańskie. Co więcej, geografia Nagród Nobla 
przyznanych w ostatnich dziesięcioleciach wskazuje, że znakomita większość laureatów pracuje 
w USA. Last but not least: amerykańskie wydatki badawczo-rozwojowe są o prawie jedną 
czwartą wyższe niż te w Unii Europejskiej2. Zatem wyraźna preferencja rodzimych badaczy do 
wyjeżdżania „tuż za miedzę” nie znajduje uzasadnienia w naukowym potencjale Europy i zwią-
zana jest głównie z ułatwieniami wynikającymi z polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. 
Do takiego właśnie wniosku doszliśmy kilka lat temu, analizując zmianę historycznie ugrunto-
wanej tendencji do wyjeżdżania Polaków na staże naukowe do USA na nową, ukierunkowaną 
na kraje Europy3. Jednakże „łatwiej” nie oznacza „lepiej”, gdyż, jak wspomnieliśmy wyżej, 
Stary Kontynent wciąż jeszcze odstaje pod względem rozwoju naukowo-technologicznego. 
Dlatego też naszym zasadniczym celem jest zachęcenie osób rozważających długookresowy 
staż naukowy do wyboru którejś z czołowych amerykańskich instytucji badawczych. 

Powtórzmy jeszcze raz: wyjazd na stypendium podoktorskie ma rzecz jasna przynieść nowe, 
wspaniałe doświadczenia. Ale, co równie ważne, ma przygotować do samodzielnej kariery 
naukowej, w tym szczególnie do założenia własnego zespołu badawczego. Tej umiejętności 
nie da się nauczyć jedynie z artykułów i książek. Natomiast można ją posiąść, ucząc się od 
najlepszych, by z tej samodzielności zrobić jak najlepszy pożytek. Celnie to ujął chemik Thomas 
Cech, laureat Nagrody Nobla z Howard Hughes Medical Institute: „Starting your own lab is 
a lot like getting your driver’s license: It’s an exhilarating time. Now you have the freedom to go 
where you want to go and go as fast as you want to go. On the other hand, you have to pay for 
the gas. You’re not just a passenger anymore – you have responsibilities.”

W naszym najgłębszym przekonaniu wciąż nie ma lepszego miejsca na podpatrzenie umiejęt-
ności, o których wspomina Cech, niż USA. Zatem jedziemy na postdoka do Ameryki! Mamy 
nadzieję, że nasz poradnik w tej podróży się przyda.

Autorzy

1	 Bujnicki	J.	M.,	Hasiów-Jaroszewska	B.	i	Wierzchoń	M.	(red.).	Ekspertyza	Mobilności	Polskich	Naukowców.	Akademia	Młodych	
Uczonych,	Polskiej	Akademii	Nauk.	Warszawa	2015.
2 http://www.oecd.org/newsroom/china-headed-to-overtake-eu-us-in-science-technology-spending.htm 
3	 Żebrowska	G.	i	Konarzewski	M.	2014.	Choosing	between	the	United	States	and	the	EU:	Emigration	of	Polish	Researchers,	
1996–2012.	Science & Diplomacy,	3	(1).	http://www.sciencediplomacy.org/article/2014/choosing-between-united-states-an-
d-eu

http://www.oecd.org/newsroom/china-headed-to-overtake-eu-us-in-science-technology-spending.htm
http://www.sciencediplomacy.org/article/2014/choosing-between-united-states-and-eu
http://www.sciencediplomacy.org/article/2014/choosing-between-united-states-and-eu
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2

Badania naukowe w kraju,  
gdzie Ministerstwa Nauki brak

Krajobraz naukowy Stanów Zjednoczonych różni się od europejskiego swoją skalą, złożonością 
i brakiem centralnego zarządzania w postaci ministerstwa wyposażonego w armię urzędników. 
Do pewnego stopnia jego odpowiednikiem jest Biuro ds. Polityki Naukowej i Technologicznej 
(OSTP)4, które ma za zadanie doradzać prezydentowi oraz rządowi amerykańskiemu w stra-
tegicznych kwestiach dotyczących badań i rozwoju (R&D), a w szczególności priorytetów ich 
finansowania. Wydatki na R&D ponoszone pospołu przez amerykański prywatny biznes i rząd 
federalny są ogromne, zaś ich rozproszenie tak duże, że pełna statystyka staje się dostępna 
z 1–2-letnim opóźnieniem niezbędnym do zebrania wszystkich informacji. Stąd też najnowsze 
zestawienie, jakie jesteśmy w stanie skrótowo przedstawić, pochodzi z roku budżetowego 2013, 
w którym według oficjalnych danych5 USA przeznaczyło na R&D 456,1 mld USD, co stanowiło 
2,7% produktu krajowego brutto (PKB). Był to więc kolejny okres utrzymywania wysokich 
nakładów na badania i rozwój, które od połowy lat 60. ubiegłego wieku oscylują między 2,6% 
a 2,9% amerykańskiego PKB. Rzecz jasna zdaniem amerykańskich naukowców nakłady te 
są dalece niewystarczające. Zatem z nadzieją powitano w grudniu 2015 r. przyjęcie budżetu 
na 2016, w którym na badania przeznaczono o 8,1% więcej pieniędzy niż w 2015 r., a nawet 
o 1,5% więcej niż postulował Prezydent Obama. Największym beneficjentem zwiększonych 
funduszy zostały Narodowe Instytuty Zdrowia (National Institutes of Health, NIH6) – oprócz 
30,1 mld dolarów otrzymały one dodatkowe 2 mld, przede wszystkim na walkę z chorobami 
nowotworowymi. Ministerstwo Obrony (Department of Defence, DoD) otrzymało 1,4% więcej 
(2,31 mld USD) na finansowanie badań podstawowych. Pierwszy raz od wielu lat Kongres USA 
zgodził się również na większe o 5,5% środki na badania naukowe w Ministerstwie Energii 
(Department of Energy, DoE), w tym 14,6% więcej na komputery nowej generacji. 

Dla porównania warto może w tym miejscu przypomnieć, że według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego całość polskich wydatków na R&D (u nas znanych pod skrótem B+R) wynio-
sła w 2013 r. 14,424 mld zł (czyli ok. 4,5 mld USD), co stanowiło jedynie 0,87% PKB. Pod 
względem finansowania nauki i rozwoju jesteśmy zatem w porównaniu z USA mikrusem, 
wydającym na całą sferę R&D znacznie mniej niż pojedyncze amerykańskie agencje badawcze 

4	 Do	zadań	OSTP	należy	koordynacja	wydatków	na	sferę	R&D	poprzez	przygotowywanie	prezydenckiej	propozycji	budżetowej,	
integracja	działań	poszczególnych	agencji	rządowych,	współpraca	z	sektorem	prywatnym,	władzami	stanowymi	i	lokalnymi	oraz	
społecznością	akademicką.	W	administracji	Prezydenta	Obamy	Dyrektorem	OSTP	(nominowanym	przez	Prezydenta,	zatwierdza-
nym	przez	Senat)	był	fizyk	–	John	Holdren,	który	jednocześnie	piastuje	stanowisko	Assistant to the President for Science and 
Technology (APST).	Po	100	pierwszych	dniach	prezydentury	Donalda	Trumpa	stanowisko	Dyrektora	OSTP	wciąż	pozostawało	
nieobsadzone.
5 http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/ 
6	 W	oszczędnoścowym	(Skinny Budget)	projekcie	budżetu	federalnego	na	rok	2018	administracja	Prez.	Trumpa	przewiduje	
dramatyczną	redukcję	finansowania	NIH	aż	o	18%	(5,8	bln	USD).
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(choćby wspomniane Narodowe Instytuty Zdrowia z rocznym budżetem sięgającym prawie 
30 mld USD, o czym piszemy poniżej).

Względnie stabilny udział wydatków na R&D w budżecie USA nie odzwierciedla istotnych 
zmian proporcji zaangażowania prywatnych i państwowych środków w działalność badaw-
czo-rozwojową, które nastąpiły w ostatnim półwieczu. Na przykład w czasach technologicz-
nego wyścigu USA ze Związkiem Radzieckim środki federalne stanowiły większość funduszy 
przeznaczanych na rozwój amerykańskich programów lotów kosmicznych – w 1964 r. pokryto 
z nich 67% całkowitych kosztów eksploracji przestrzeni pozaziemskiej. Z czasem zaangażowa-
nie rządu uległo zmniejszeniu, by w dobie prezydentury Ronalda Reagana osiągnąć odwrócenie 
proporcji. Obecnie ponad 2/3 całych pieniędzy przeznaczanych na R&D pochodzi z prywat-
nego biznesu (Rys. 1). Nie oznacza to jednak, że amerykańscy przedsiębiorcy chętnie angażują 
się w finansowanie badań podstawowych. Wprost przeciwnie, wielkie laboratoria przemysłowe, 
utrzymywane ze źródeł prywatnych, takie jak Bell Laboratories, należą już do historii. Zamiast 
nich dzisiejszy biznes chętnie inwestuje w większość przedsięwzięć komercjalizacyjnych rodzą-
cych się ze wspomaganych federalnie badań podstawowych, dzięki czemu na ten cel USA 
przeznaczają prawie 80% swoich funduszy R&D. Curiosity driven science pochłania niecałe 
18% wydatków, pomimo coraz powszechniejszego przekonania o ich fundamentalnym zna-
czeniu dla podtrzymania wzrostu gospodarczego (wyrażonego np. w opublikowanym w 2015 r. 
raporcie MIT The Future Postponed. Why Declining Investment in Basic Research Threatens a US 
Innovation Deficit). Ze względu na niechęć prywatnych sponsorów do finansowania badań 
podstawowych, na większość owych 18% składają się fundusze federalne, a ponad połowa 
realizowanych dzięki nim projektów lokowana jest w instytucjach akademickich.
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Żródła finansowania R&D w USA
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Dzielenie pieniędzy

Finansowanie amerykańskiego R&D odbywa się poprzez powtarzaną corocznie procedurę 
budżetową. Na początku roku kalendarzowego Prezydent USA przedstawia Kongresowi pro-
pozycję budżetu na następny rok, zawierającą m.in. proponowane wydatki na R&D, określone 
przez OSTP na podstawie planów zgłaszanych wcześniej przez poszczególne agencje i insty-
tucje rządowe finansujące badania naukowe. Izba Reprezentantów i Senat USA korygują te 
propozycje (co w praktyce często oznacza ich redukcję), uzgadniają między sobą warunki 
ich przyjęcia, po czym projekt budżetu powraca do Białego Domu. Negocjowanie stanowisk 
trwa do momentu podpisania przez Prezydenta ustawy budżetowej zaakceptowanej przez obie 
izby Kongresu. Osiągnięcie kompromisu nie zawsze jest łatwe, szczególnie w odniesieniu do 
propozycji dotyczących finansowania instytucji rządowych, w tym badawczych. Brak zgody 
może w skrajnych przypadkach doprowadzić do wyczerpania przeznaczonych na to funduszy 
w danym roku fiskalnym i czasowego „zamknięcia” wszystkich instytucji oraz agend finanso-
wanych ze środków państwowych, jak to miało miejsce np. w roku 2013. Przez 16 dni 800 tys. 
pracowników rządowych nie mogło świadczyć pracy, a 1,3 mln było zobowiązane stawiać się 
w miejscu zatrudnienia bez pewności otrzymania wynagrodzenia. Dotyczyło to m.in. naukow-
ców zatrudnionych w NIH, w tym przebywających tam zagranicznych stypendystów. Można 
tylko żywić nadzieję, że w przyszłości tak dramatyczne sytuacje nie będą już miały miejsca.

Amerykańska procedura rozdziału funduszy federalnych jest niezwykle transparentna, dzięki 
czemu na każdym jej etapie można łatwo sprawdzić, kto w danym roku zyska, a kto straci 
na propozycjach federalnego finansowania, jakie badania będą priorytetowe, a jakie zostaną 
zawieszone ze względu na brak funduszy. Pieniądze federalne na badania i rozwój trafiają do 
15 ministerstw i 12 agencji rządowych. W 2013 r. była to suma 121,8 mld USD, z której ponad 
połowa zasiliła budżet Ministerstwa Obrony. 
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Rys. 2 
Wydatki federalne USA na R&D wojskowe i cywilne
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Od czasów II wojny światowej DoD pozostaje największym beneficjentem funduszy badawczo-
-rozwojowych rządu amerykańskiego, a ich wykorzystanie pozwoliło na realizację tak ambit-
nych przedsięwzięć, jak budowa bomby atomowej (projekt Manhattan), o budżecie przekracza-
jącym, wedle dzisiejszych kalkulacji, 23 mld dolarów. W roku 1987, u schyłku zimnej wojny, aż 
69,7% amerykańskich funduszy R&D przeznaczano na cele wojskowe. Budżet obronny USA 
wciąż pochłania większość rządowego finansowania R&D (76,6 mld USD w 2016 r.), a jego 
„niewielka” część rozdzielana jest w konkursowym trybie (otwartym dla instytucji cywilnych) 
przez słynną Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) z budżetem ok. 2,9 mld 
dolarów rocznie. Efekty projektów realizowanych w DARPA wykraczają poza zastosowania 
wojskowe, czego najlepszym przykładem było zainicjowanie rozwoju Internetu.

Pieniądze na badania cywilne (Rys. 2) dystrybuowane są przez instytucje centralne. Najwięcej, 
bo prawie 30 mld USD przeznacza na ten cel Ministerstwo Zdrowia (Department of Health and 
Human Services, HHS), głównie poprzez sieć Narodowych Instytutów Zdrowia. Ministerstwo 
Energii zasila budżet R&D kwotą bliską 10 mld USD, z której większość przeznaczana jest na 
badania prowadzone w podległych mu tak znanych ośrodkach, jak Argonne National Labo-
ratory, Lawrence Berkeley National Laboratory czy też SLAC National Accelerator Laboratory. 
Znacznie mniejszym budżetem badawczym, wynoszącym „tylko” 2 mld USD, dysponuje Mini-
sterstwo Rolnictwa (US Department of Agriculture, USDA), zarządzając nim poprzez Office of 
the Chief Scientist. Najmniejszym, lecz wciąż znaczącym budżetem R&D, rzędu 1,3 mld USD, 
zawiaduje Ministerstwo Handlu (Department of Commerce, DoC) któremu, co ciekawe, pod-
lega… National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zajmująca się badaniami 
oceanów i atmosfery. W strukturach DoC znajdziemy także Narodowy Instytut Standardów 
i Technologii (National Institute of Standards and Technology, NIST), a w nim laboratoria tak 
odległe od zagadnień związanych z wymianą handlową, jak NIST Center for Neutron Research.

Poza instytucjami centralnymi o charakterze ministerstw, rozdziałem funduszy R&D zajmują 
się dedykowane temu agendy rządowe, które wspólnie z nimi dystrybuują ponad 96% fede-
ralnych pieniędzy przeznaczonych na R&D. 

 

0

1953 1958

P R Z E S T R Z E Ń  
K O S M I C Z N A

O G Ó L N E E N E R G I A Z D R O W I EI N N E

Rys. 3 
Wydatki federalne na cywilne R&D według tematyki
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http://www.darpa.mil/
http://science.energy.gov/laboratories/argonne-national-laboratory/
http://science.energy.gov/laboratories/argonne-national-laboratory/
http://science.energy.gov/laboratories/lawrence-berkeley-national-laboratory/
http://science.energy.gov/laboratories/slac-national-accelerator-laboratory/
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=OCS
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=OCS
http://www.noaa.gov/
http://www.nist.gov
https://www.ncnr.nist.gov/
http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd
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Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na dwie z nich: wspomniane już wcześniej Narodowe 
Instytuty Zdrowia oraz Narodową Fundację Nauki (National Science Foundation, NSF).

National Institutes of Health (www.nih.gov)

Narodowe Instytuty Zdrowia pozostające w gestii Ministerstwa Zdrowia są pod względem 
wielkości dystrybuowanych funduszy badawczych niewątpliwym liderem wśród amerykań-
skich instytucji rządowych. Budżet NIH zasilany jest sumą ok. 30 mld dolarów rocznie, z czego 
znacząca część rozdzielana jest w drodze konkursów grantowych. W 2013 r. było to 28,2 mld 
dolarów, z których 6,7 mld przeznaczono na badania prowadzone w laboratoriach NIH lub 
laboratoriach zarządzanych przez firmy prywatne, ale w całości działające dzięki wsparciu 
federalnemu (tzw. Federally Founded Research and Development Centers, FFRDC). Poza wymie-
nionymi funduszami „wewnętrznymi” (tzw. intramural), aż 77% budżetu NIH przeznaczono 
dla „zewnętrznych” (tzw. extramural) instytucji naukowych, z czego 16,6 mld USD przypadło 
na uniwersytety, zaś 4,4 mld USD wsparło budżety organizacji typu non profit. Ponad połowa 
(52%) budżetu NIH obejmowała nauki podstawowe, a 48% – badania stosowane. Nic dziw-
nego, że projekty badawcze sponsorowane przez NIH stanowią najważniejsze źródło finanso-
wania staży podoktorskich w obszarze amerykańskich nauk biomedycznych, a znaczącej grupie 
polskich postdoków znane są doskonale instytuty NIH zlokalizowane w kampusie w Bethesdzie 
(w stanie Maryland).

National Science Foundation (www.nsf.gov)

Agencją rządową dedykowaną finansowaniu badań podstawowych jest Narodowa Fundacja 
Nauki. Około 95% budżetu NSF (5,3 mld USD w 2013 r.) wędruje przede wszystkim na uni-
wersytety, wspierając curiosity driven science w zakresie nauk ścisłych, inżynierii, naukach 
humanistycznych i edukacji. Obok grantów przyznawanych przez NIH, dotacje grantowe NSF 
stanowią drugą co do wielkości pulę pieniędzy umożliwiających tworzenie stanowisk podok-
torskich z funduszy federalnych.

Rozdział budżetu NSF odbywa się na zasadzie konkursowej, w panelach funkcjonujących wedle 
procedur, które zostały w dużej mierze zapożyczone przy tworzeniu systemu oceny projektów 
badawczych w naszym rodzimym Narodowym Centrum Nauki. Do pracy w tych panelach 
bywają zapraszani zagraniczni naukowcy czasowo lub na stałe pracujący w USA (w tym rów-
nież z Polski). 

Gdzie jeszcze po naukę i finansowanie?

NIH i NSF nie wyczerpują długiej listy instytucji finansujących amerykańskie R&D. Jej 
pobieżne omówienie byłoby dalece niepełne bez wspomnienia o National Aeronautics and 
Space Administration (NASA) rozporządzającej ok. 10 mld dolarów na badania przestrzeni 
kosmicznej. Swoje zadania NASA w coraz większym stopniu realizuje angażując prywatny 
biznes i przeznaczając na zewnętrznych kontraktorów większość (72%) swojego budżetu. Stąd 

https://nsf.gov/
http://www.nih.gov
http://www.nsf.gov
https://www.nasa.gov
https://www.nasa.gov
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też projekty realizowane przez NASA rozkładają się mniej więcej po równo między badania 
podstawowe i stosowane.
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Rys. 4 
Źródła finansowania R&D na uniwersytetach
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Istotnymi i zupełnie nieznanymi z polskiego podwórka źródłami finansowania R&D są w USA 
instytucje prywatne. Wiele z nich utrzymuje się z donacji poczynionych przez założycieli-
-przedsiębiorców, takich jak Andrew Carnegie i Howard Hughes. Andrew Carnegie, niegdy-
siejszy potentat na rynku węgla i stali, ufundował m.in. znakomity uniwersytet Carnegie Mellon 
w Pittsburghu, ale także Carnegie Institution for Science, działającą od ponad 100 lat wedle hasła 
from curiosity comes discovery, konsekwentnie realizowanego głównie w badaniach astrono-
micznych. Z kolei założony w 1953 r. The Howard Hughes Medical Institute (HHMI) stał się 
jednym z najważniejszych centrów biomedycznych, realizującym ambitne programy badawcze 
o łącznym budżecie ponad 8 mld USD. Warto zatem zauważyć, że fundusze przeznaczane 
przez HHMI na badania podstawowe znacznie przewyższają te, którymi dysponuje np. NSF.

Jeszcze inną potężną kategorią amerykańskich instytucji finansujących R&D jest wspomniany 
już pokrótce przemysł prywatny. Świat R&D prywatnego biznesu rządzi się innymi prawami 
niż akademicki. Miarą sukcesu nie są w nim publikacje w renomowanych czasopismach, lecz 
uzyskanie jak największych korzyści finansowych, o czym więcej piszemy w rozdziałach 12–14. 
Przedsiębiorstwa na liście najwięcej inwestujących w R&D to przede wszystkim przedstawiciele 
branży technologii informatyczno-komputerowych i produkcji farmaceutyków.
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http://www.cmu.edu/
https://carnegiescience.edu/
https://www.hhmi.org/
http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd
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Rys. 5 
Wydatki na R&D w firmach w 2016 r.
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Nic dziwnego, że koncentracja przemysłu opartego na nowoczesnych technologiach dokonała 
się w stanach będących siedzibami gigantów informatycznych czy też producentów medy-
kamentów. Palmę pierwszeństwa dzierży Kalifornia7, gdzie realizowanych jest 29% finanso-
wanych prywatnie projektów R&D. Nie oznacza to rzecz jasna, że pozostałe części USA są 
białą technologiczną plamą. Na przykład stan Waszyngton słynie z produkcji zaawansowanego 
oprogramowania, Michigan – z zaawansowanych technologii samochodowych, a New Jer-
sey i Connecticut – z firm farmaceutycznych. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki synergii 
uzyskiwanej z połączenia finansowania federalnego i prywatnego, która w USA udaje się, 
mimo, jak wspomnieliśmy, braku Ministerstwa Nauki koordynującego rozdział budżetu R&D 
na szczeblu centralnym. Dlatego też, co nie powinno być niespodzianką, w wydatkowaniu 
funduszy federalnych na R&D przoduje Kalifornia, choć niewiele jej ustępują stany Nowy Jork, 
Wirginia, Floryda i maleńki Maryland (ten ostatni będący siedzibą NIH i NIST). W każdym 
ze stanów biznes oparty na R&D koncentruje się w obszarach metropolitalnych z uniwersyte-
tami o światowej renomie. Zatem Zatoka San Francisco, Seattle/Tacoma, Los Angeles, Boston 
(z Providence i Rhode Island), Nowy Jork/Newark, a także Bethesda i ich obrzeża to miejsca, 
które z dużym prawdopodobieństwem mogą stać się celem Waszej naukowej przygody w USA.

Klęska urodzaju postdoków

Już z tej krótkiej charakterystyki można zorientować się, że w goszczącej Was instytucji zetkniecie 
się zapewne z projektami finansowanymi z bardzo różnych źródeł, pochodzących zarówno od 
agencji rządowych (NIH, NSF, NASA, DoD i inne), przemysłu, ale zapewne także rządów stano-
wych czy też fundacji i organizacji non profit. Od wiedzy i przedsiębiorczości Waszego mentora 
będzie zależało, jak duże pieniądze pozyska na realizację swoich pomysłów i czy zapewni ciągłość 

7 http://www.nsf.gov/statistics/2015/nsf15329/
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pracy kierowanego przez siebie zespołu, o czym piszemy w dalszych rozdziałach. Oczywiście 
z Waszego punktu widzenia najważniejsze będzie znalezienie pieniędzy na utrzymanie stanowisk 
postdoków. A z tym, niestety, w USA jest coraz gorzej. Nawet ogromny budżet przeznaczany 
przez USA na R&D nie jest w stanie udźwignąć kosztów utrzymania rosnącej liczby badaczy. 
„Nadprodukcja” młodych pracowników naukowych stała się poważnym problemem mogącym 
doprowadzić do załamania funkcjonowania amerykańskiego sektora badawczego. W swojej 
istocie jego źródło jest łatwe do zdiagnozowania: na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci 
liczba postoków gwałtownie rosła (więcej piszemy o tym w ramce), w przeciwieństwie do miejsc 
pracy oferowanych na amerykańskich uczelniach i w instytucjach badawczych. Choć więc aż 
65% młodych doktorów rozpoczyna staże podoktorskie, to tylko 15–20% z nich może liczyć na 
zatrudnienie prowadzące do uzyskania stabilizacji zawodowej (tenure track position). Stąd też 
narasta powolna erozja systemu zatrudniania i awansu młodych naukowców, czego najbardziej 
widocznym symptomem jest znaczące przedłużenie trwania przeciętnego stażu podoktorskiego. 
Znalazło to swój wyraz w pojawieniu się gorzko-prześmiewczego terminu permadoc, określa-
jącego osobę, której postęp kariery naukowej został „zamrożony” na etapie kolejnego (często 
trzeciego, a nawet czwartego) stażu podoktorskiego.

Jedna z propozycji rozwiązania problemu polega na… ponownym „odkryciu” zalet stano-
wisk wysoko kwalifikowanych pracowników technicznych (określanych terminem super-
docs). Takie stanowiska byłyby dostępne dla utalentowanych postdoków niemających jednak 
ambicji tworzenia własnych grup badawczych i uczestniczenia w morderczym wyścigu po 
finansowanie. Wymagałoby to jednak zwiększenia rocznych uposażeń postdoków z niecałych 
43 tys. do 50 tys. dolarów, kosztem ograniczenia funduszy przeznaczonych dla doktorantów. 
Dodatkowym efektem postulowanych zmian byłoby zmniejszenie wielkości grup badawczych. 
Rozważane jest również odgórne ograniczenie długości stażu podoktorskiego do 5 lat. Takie 
rozwiązanie zostało już wprowadzone np. przez Uniwersytet Kalifornijski, ale także w Wielkiej 
Brytanii, Francji i Niemczech (głównie pod naciskiem związków zawodowych dążących do 
stabilizacji pracowniczej młodych naukowców). Jednakże szybko okazało się, że trudno je egze-
kwować, a pozycje postdoków utrzymywane są pod inną nazwą, umożliwiającą przedłużanie 
kontraktowego zatrudnienia. Problem zatem narasta, a jego rozwiązania nie widać. Mimo to 
szanse na uzyskanie stabilnego zatrudnienia w amerykańskiej nauce są nadal daleko większe 
niż w Europie, gdzie np. w Wielkiej Brytanii może na to liczyć… ok. 3,5% postdoków.

Nadmiar postdoków

Na przestrzeni lat 2003–2008 Liczba postdoków utrzymujących się z funduszy 
NIH wzrosła o ok. 5 tys., podczas gdy budżet NIH nie wzrósł ani o centa. Wprost 
przeciwnie, po uwzględnieniu inflacji budżet NIH zmalał między 2003 i 2013 
o 19%, co rzecz jasna odbiło się na liczbie finansowanych projektów grantowych. 
Jeszcze w 2003 r. NIH finansowało ponad 29 600 grantów, podczas gdy w 2011 
już „tylko” 26 200. Sytuacja poprawiła się na krótko w 2009 r., gdy w środku 
narastającego kryzysu finansowego NIH otrzymał jednorazowo dodatkowe 
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fundusze wysokości 10 mld dolarów w ramach The American Recovery and 
Reinvestment Act (ARRA). Niestety, fundusze przyznane NIH z ARRA defini-
tywnie skończyły się w 2013 r., po drodze wymuszając obniżenie liczby finan-
sowanych grantów. Pozostawiło to „na lodzie” znaczącą grupę młodych bada-
czy i stało się jedną z przyczyn dramatycznego wzrostu ich frustracji. Według 
NSF Survey of Earned Doctorates liczba świeżo promowanych doktorów nauk 
biologicznych i medycznych planujących podjęcie stażu podoktorskiego spadła 
między 2010 a 2013 r. z 4397 do 3667, choć w tym samym okresie liczba osób 
podejmujących studia doktoranckie znacząco wzrosła. Można się domyślać, że 
spadek liczby postdoków byłby znacznie większy, gdyby nie stały dopływ chęt-
nych spoza USA, na co wskazuje ciągły wzrost liczby wiz H1B oraz niezmieniony 
wolumen przyznawanych wiz J1 (o których więcej piszemy w rozdziale 13). 

Jaskrawym świadectwem coraz większych trudności z rozpoczęciem samodziel-
nej kariery naukowej jest rosnące zaawansowanie wieku naukowców uzyskują-
cych po raz pierwszy niezależny grant badawczy NIH. O ile w 1980 r. średni wiek 
najmłodszych grantobiorców wynosił 38 lat, to w 2013 sięgnął 43 lat. W tym 
samym okresie odsetek kierowników grantów poniżej 36. roku życia spadł z 18 
do 3%, zaś liczba grantów przyznawanych badaczom powyżej 65. roku życia 
przewyższyła dwukrotnie liczbę projektów finansowanych w kategorii wiekowej 
poniżej 36 lat. Na to wszystko nakłada się znaczące obniżenie szans wygrania 
konkursu grantowego, które w NIH zmniejszyło się z 30 do 17%. Skąpe obdzie-
lanie grantami wymusiło również zwiększenie wysiłku finansowego uniwersy-
tetów, które jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku przeznaczały jedynie ok. 9% 
swoich budżetów badawczych na wspomożenie najmłodszych pracowników 
(głównie w formie funduszy przeznaczonych na założenie laboratorium – start-
-up money). Do 2013 r. kwoty te pochłonęły ok. 19% budżetów, co w skali całych 
USA oznaczało wydatki rzędu 12 mld dolarów.
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3

Jedziemy na postdoka!

It’s always healthy to be doing different things at one time and good to 
explore new possibilities before locking-in to something. Your main 
objective as a postdoc is to do great science and to establish yourself 
through publications, talks and interactions. I always fully support that 
with my students and postdocs.

David Jewitt
Laureat Nagrody Kavli’ego
Earth, Planetary, and Space Science Department
University of California, Los Angeles

Planujący wyjazd na postdoka powinni przede wszystkim możliwie precyzyjnie wybrać obszar 
badań, któremu poświęcą być może decydującą część swojej naukowej kariery. Wiąże się z tym 
niebywale istotne wyzwanie: pobyt w zagranicznym laboratorium ma być nie tylko ekscytującą 
naukową przygodą, ale musi także przynieść bardzo wymierne efekty, które staną się podstawą 
dalszej kariery realizowanej po powrocie do kraju. Wbrew pozorom przypomnienie obu tych 
wyzwań nie jest truizmem, a ich niedocenienie stanowi najczęstszą przyczynę niepowodzeń. 
Zastanówmy się zatem, jak ich uniknąć.

Przygotowanie się do wyjazdu na stypendium podoktorskie powinno być dla każdego bada-
cza okazją do głębszej, wręcz strategicznej refleksji nad swoimi planami naukowymi. Przede 
wszystkim zastanówmy się, czy realizowana przez nas do tej pory tematyka badawcza rzeczy-
wiście jest tą, dla której będziemy gotowi przez następne miesiące, a zapewne i lata poświę-
cać wolny czas, noce i weekendy. Praca badawcza w najlepszych amerykańskich zespołach 
naukowych (a tylko do takich warto jeździć) bywa często bardzo intensywna, a sprostanie jej 
możliwe jest tylko pod warunkiem posiadania naprawdę silnej motywacji (o kulturze pracy 
w amerykańskich zespołach badawczych piszemy w rozdziale 10). Jeśli zatem nie mamy prze-
konania do tego, co nas do tej pory zajmowało, to być może jesteśmy w krytycznym momencie 
życiowym, w którym powinniśmy to sobie i innym głośno powiedzieć. Ewentualna zmiana 
tematyki, a nawet dziedziny nie oznacza klęski. Wprost przeciwnie, jak będziemy przekonywać 
w innych częściach tekstu, istnieje życie poza nauką (rozdział 11), a amerykański rynek badań 
rozciąga się daleko poza zacisza uniwersyteckich laboratoriów. Równie istotną kwestią jest 
zastanowienie się nad tym, czy przypadkiem planowany wyjazd nie stanie się prostym przedłu-
żeniem naszej dotychczasowej aktywności. Czy nie będzie on, jak mawiają Amerykanie, more 
of the same? Jakich nowych umiejętności niedostępnych w rodzimej instytucji nabędziemy za 
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granicą? Czy poszerzymy naszą wiedzę, a po powrocie będziemy ją w stanie skutecznie wyko-
rzystać w kraju? Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe i pokrewne im pytania doprowadziło 
do określenia przez National Postdoctoral Association (NPA) – organizację skupiającą postdo-
ków pracujących w USA – sześciu zasadniczych obszarów kompetencji, których doskonalenie 
powinno stać się celem udanego stażu podoktorskiego. Przyjrzyjmy się im pokrótce:

1. Zdaniem NPA najważniejszym obszarem kompetencji jest rzecz jasna rozwój umiejęt-
ności badawczych w ramach uprawianej dyscypliny naukowej. Za szczególnie istotne 
uznano wykorzystanie potencjału kreatywności, innowacyjności i zdolności do krytycz-
nego myślenia. Celem rozwoju powinno być nabywanie umiejętności pozwalających na 
identyfikowanie nowych obszarów badań i luk w aktualnym stanie wiedzy. Na poziomie 
operacyjnym powinno znaleźć to wyraz w umiejętności samodzielnego formułowania 
inspirujących hipotez badawczych i ich skutecznego testowania.

2. Kolejnym obszarem kompetencji, wymienianym przez NPA, jest rozwijanie warsztatu 
badawczego, w tym szczególnie opanowania najnowocześniejszych technik badawczych, 
umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów, analizy i interpretacji uzy-
skanych wyników, efektywnego wykorzystania literatury przedmiotu oraz doskonalenia 
trudnej sztuki samodzielnego pisania tekstów naukowych.

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. NPA zwraca uwagę zarówno na doskona-
lenie przekazu bezpośrednio związanego z warsztatem naukowym (przygotowywanie 
projektów badawczych, publikacji i wystąpień publicznych), jak i „miękkich” umiejętno-
ści interpersonalnych, takich jak negocjowanie warunków zatrudnienia, postępowanie 
w sytuacjach konfliktowych, ale także doskonalenie znajomości języka angielskiego. Opa-
nowania wielu z tych „miękkich” umiejętności wciąż trudno nauczyć się w Polsce, stąd 
poświęcamy im szczególnie dużo uwagi w kolejnych rozdziałach naszego opracowania.

4. Profesjonalizm. Pod tym terminem należy rozumieć postępowanie zgodne z dobrymi 
praktykami naukowymi i akademickimi. W warunkach amerykańskich szczególnie 
istotne (i czasami trudne dla przybysza z Polski) jest dostosowanie się do formalizmu 
i regulaminów wdrożonych w instytucjach naukowych (więcej na ten temat piszemy 
w rozdziale 10). Punkt ten obejmuje również niezwykle istotne problemy związane z moż-
liwymi konfliktami interesów, w USA szczególnie ważne ze względu na częsty sponsoring 
badań naukowych przez przemysł i rozbudowane zasady ochrony praw autorskich (więcej 
– patrz rozdziały 11–13).

5. Zdolności menedżerskie. Staż podoktorski powinien stać się wstępem do samodzielnej 
kariery naukowej, a zatem tworzenia własnego zespołu badawczego. Odbycie go w świet-
nym zespole, pod okiem doświadczonego kierownika pozwala na podpatrzenie zasad jego 
funkcjonowania i wykorzystanie tych cennych doświadczeń po powrocie do kraju (zasady 
pracy w amerykańskich zespołach badawczych omawiamy w rozdziale 10).
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6. Odpowiedzialność w badaniach naukowych (Responsible Conduct of Research, RCR). 
W 2005 r. Office of Science and Technology Policy Białego Domu opracowało rekomen-
dacje mające przeciwdziałać coraz częstszym przypadkom sprzeniewierzania się etyce 
uprawiania badań naukowych. Zobowiązuje ono wszystkie instytucje federalne finan-
sujące sektor R&D do przestrzegania sformułowanych zasad i pociągania do odpowie-
dzialności karnej i finansowej łamiących je osób i instytucji. Jak będziemy wielokrotnie 
wspominać, USA jest krajem, w którym zwraca się dużą uwagę na przestrzeganie prawa, 
a także nieuchronność jego egzekucji. Warto o tym pamiętać.
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4

Gdzie pojechać?

Na University of Michigan pracowałem z wieloma 
postdokami z Polski. Ich umiejętności: dobre podstawy 
teoretyczne, szybkie przystosowanie się do nowych 
warunków. Słabe strony: nieznajomość systemu 
amerykańskiego, jak aplikuje się o fundusze na 
badania, nieśmiałość, słaba wiara w siebie, słaby 
angielski – ale to zwykle szybko nadrabiają. Rady: 
koniecznie przyjeżdżać na staż, najlepiej do czołowych 
uczelni, nawet jeśli warunki finansowe są marne.

Andrzej S. Nowak
Professor and Chair
Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair
Department of Civil Engineering
Auburn University

Wybór docelowej instytucji przyjmującej jest najważniejszą decyzją, jaką przychodzi pod-
jąć każdemu postdokowi. W tym miejscu, podobnie jak w innych rozdziałach, zastanowimy 
się nad tym, rozważając najczęściej spotykane scenariusze. Zacznijmy od wcale nierzadkiego 
„scenariusza marzeń”: oto właśnie z wyróżnieniem obroniliśmy doktorat u powszechnie uzna-
nego promotora, który niezwłocznie skontaktował się ze swoim co najmniej równie uznanym 
zagranicznym współpracownikiem, a ten równie niezwłocznie wyraził chęć przyjęcia nas do 
swojego zespołu badawczego. Choć scenariusz ten jest niemal bajkowy, to zanim zaczniemy 
go realizować, omówmy najważniejsze problemy, jakie mogą się wiązać z jego spełnieniem.

Nawet w tak szczęśliwym, naszkicowanym wyżej przypadku, warto zastanowić się nad tym, 
czy adres rekomendowany przez naszych dotychczasowych opiekunów jest najlepszym z moż-
liwych. Tu znowu rysuje się szereg istotnych zagadnień. Przede wszystkim gorąco namawiamy 
do krytycznego przyjrzenia się możliwie aktualnemu dorobkowi naukowemu mentora, do 
którego mamy jechać. Jest to łatwe, szczególnie w naukach przyrodniczych. Krótka wizyta 
na stronach bibliograficznych baz danych (PubMed, Web of Knowledge, Scopus) pozwoli na 
zorientowanie się o skali produktywności naszego przyszłego opiekuna. Szczególnie istotne 
będzie zwrócenie uwagi na dynamikę publikowania (czy aby jego/ jej grupa badawcza nie 
ma najlepszych lat już za sobą?) oraz jakości czasopism, w których ogłasza on/ ona swe arty-
kuły. Trzeba przy tym pamiętać, że w większości dziedzin amerykańscy badacze publikują 
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wielokrotnie więcej (i lepiej) od naszych naukowców, więc punktem odniesienia powinien 
być dla nas poziom międzynarodowy, a nie krajowy. W pierwszym przybliżeniu można w tej 
mierze skorzystać z ogólnie dostępnych baz osobowych, takich jak Google Scholar Citations 
czy ResearchGate, a w naukach społecznych i ekonomicznych – LinkedIn. Google Scholar Cita-
tions szereguje poszczególnych uczonych wedle liczby cytowań notowanych w Google Scholar, 
z podziałem na (niekiedy stosunkowo wąskie) dyscypliny wyróżniane przez uprawiających je 
badaczy. Z kolei ResearchGate wylicza dla każdej notowanej w niej osoby współczynnik „istot-
ności” skomponowany na podstawie liczby i jakości cytowań oraz aktywności na forum dys-
kusyjnym tej platformy. Natomiast zerknięcie w LinkedIn pozwoli na pozycjonowanie naszego 
potencjalnego szefa w sieci współpracy ekonomiczno-biznesowej. W dziedzinach nauk, w któ-
rych powinniśmy się spodziewać znalezienia istotnych dla nas informacji w wymienionych 
wyżej źródłach, ich przeszukanie pozwoli na w miarę precyzyjne zweryfikowanie autorytetu 
naukowego przyszłego mentora. Rzecz jasna naszą wiedzę znakomicie i miarodajnie możemy 
pogłębić, przeszukując przepastne bazy danych Web of Knowledge i Scopus, umożliwiające 
precyzyjne przefiltrowanie poszukiwanych informacji w interesującym nas zakresie.

W przypadku dziedzin, w których liczą się inne osiągnięcia (zaproszenia do wygłoszenia 
wykładów plenarnych na prestiżowych konferencjach, patenty, udział w gremiach zarządza-
jących dużymi przedsiębiorstwami itp.), cennych informacji może również dostarczyć proste 
przeszukanie Internetu. Wiele również możemy dowiedzieć się odwiedzając stronę domową 
naszego przyszłego pracodawcy. Większość aktywnych i uznanych naukowców czy też grup 
badawczych prowadzi własne strony www, dbając o ich aktualność i atrakcyjność. W wielu 
przypadkach można na nich znaleźć np. szczegółowe informacje o byłych współpracownikach 
oraz ich dalszych losach. Ta informacja powinna być dla nas szczególnie ważna, o czym poniżej.

Przypomnijmy jeszcze raz oczywistą prawdę: zagraniczne stypendium powinno przynieść bar-
dzo konkretny dorobek pozwalający na efektywny rozwój zawodowy po powrocie do Polski. 
Czy miejsce, do którego się wybieramy, pozwoli nam na to? Najprostszej, a jednocześnie bar-
dzo miarodajnej odpowiedzi dostarczy prześledzenie karier zawodowych osób, które wcześniej 
współpracowały z naszym przyszłym szefem. Ich nazwiska zidentyfikujemy, przeszukując strony 
internetowe docelowej grupy badawczej oraz publikacje współautorstwa jej członków. Taka kwe-
renda pozwoli na ustalenie, ilu spośród byłych współpracowników naszego przyszłego pryncy-
pała zdołało uzyskać pracę w liczących się instytucjach, a ilu zniknęło w coraz liczniejszej ciżbie 
naukowców niemogących znaleźć zatrudnienia. Co najważniejsze, wnikliwa analiza listy ich 
publikacji z afiliacją naszego potencjalnego gospodarza umożliwi zorientowanie się w spodzie-
wanej ilości i jakości ewentualnego dorobku, który będzie pokłosiem planowanego wyjazdu. 
Gorąco namawiamy do poświęcenia kilku godzin na przeprowadzenie omawianego tu „białego 
wywiadu”, gdyż z pewnością przyniesie on wiele miarodajnych informacji pozwalających na pod-
jęcie trafnej decyzji. Oczywiście jeśli tylko mamy możliwość uzyskania informacji z „pierwszej 
ręki” (np. od byłych bądź aktualnych współpracowników potencjalnego szefa), to należy z takiej 
okazji bezwzględnie skorzystać. Trzeba pamiętać, że zarówno o miłym, jak i nieznośnym (co 
niestety się zdarza) usposobieniu przyszłego pracodawcy nie dowiemy się z Internetu. Warto jest 
zatem nadstawić ucha, rzecz jasna zachowując przy tym dystans i krytycyzm.

http://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net
https://www.linkedin.com/
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Równie istotne jest zorientowanie się w bieżącej sytuacji finansowej przyjmującej nas jednostki. 
Coraz większa konkurencja o granty badawcze sprawia, że nawet renomowani amerykańscy 
naukowcy miewają kłopoty ze zdobyciem funduszy na badania. Jeśli nasz przyjazd do wybranej 
instytucji zbiegnie się z okresem finansowej posuchy, to może się on skończyć rozczarowaniem. 
Jednakże nawet w przypadku wyjazdu do miejsca zasobnego w fundusze badawcze, dobrze 
jest zawczasu dowiedzieć się, na co w tej mierze możemy liczyć (więcej o ustalaniu warunków 
przyszłej pracy piszemy w rozdziale 10).

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy plano-
waniu wyjazdu, jest usytuowanie wybranego przez nas gospodarza w szerszym kontekście 
instytucjonalnym, kulturowym i geograficznym. Czy przyszły szef i jego zespół nie jest przy-
padkiem jedyną „wyspą doskonałości” na morzu średniactwa charakteryzującego pozostałych 
pracowników naukowych przyjmującej nas instytucji? Pamiętajmy, że w USA funkcjonuje 
wiele uczelni, w tym również takich, gdzie po prostu nie warto trafić. Środowisko, w którym 
przyjdzie nam pracować, powinno być możliwie inspirujące, a inspiracji powinniśmy szukać 
nie tylko w najbliższym otoczeniu, lecz również korzystając z potencjału naukowego sąsia-
dów zza rogu korytarza, nie mówiąc już o seminariach i wykładach prominentnych gości 
odwiedzających przyjmującą nas instytucję. Na słabych uczelniach nie będziemy, niestety, mieli 
możliwości wysłuchania takich wykładów. Dalej, czy odpowiada nam życie w wielkim mieście, 
zmuszające do spędzania długich godzin w ulicznych korkach? A może lepiej poszukać małego, 
„butikowego” campusu odległego od wielkomiejskich centrów, ale pełnego naukowych gwiazd, 
które schroniły się tam przed zgiełkiem Nowego Jorku czy Chicago? I wreszcie warto również 
wziąć pod uwagę własne preferencje klimatyczne, by nie okazało się, że nie będziemy w stanie 
wydajnie pracować w upałach amerykańskiego południa bądź mrozach podczas uciążliwych 
zim w Wisconsin (warunki życia w USA omawiamy bardziej szczegółowo w rozdziale 15).

Jak postępować w sytuacji, gdy nie możemy liczyć na międzynarodowe kontakty naszego 
aktual nego, krajowego opiekuna? Pozostaje wtedy wzięcie całości spraw we własne ręce i samo-
dzielne poszukanie miejsca na staż podoktorski, co jak będziemy przekonywać, często odnosi 
pożądany skutek. By się jednak tak stało, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim 
największym atutem powinien stać się nasz dotychczasowy dorobek, który dla przyszłego pra-
codawcy będzie najbardziej miarodajnym źródłem informacji, na podstawie których zadecy-
duje o podjęciu ewentualnej współpracy. Dlatego też tak ważne jest ogłaszanie wyników włas-
nych badań w możliwie najlepszych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, co niestety, 
w odniesieniu do prac doktorskich (i nie tylko) nie jest jeszcze w Polsce normą. Równie ważne 
jest pozyskanie rzetelnych, dobrze napisanych listów rekomendacyjnych, a i to w polskich 
warunkach bywa trudne (więcej na ten temat w rozdziale 6). Co istotniejsze, niezależnie od 
pozostałych okoliczności szczerze namawiamy do podjęcia maksimum wysiłków w celu zna-
lezienia własnych funduszy pokrywających koszty naszego zagranicznego pobytu (o źródłach 
finansowania stypendiów piszemy szerzej w rozdziale 5).

Warto taki wysiłek podjąć nawet wtedy, gdy przyszły szef dysponuje możliwością sfinansowa-
nia naszego pobytu, np. opłacając go z własnego grantu badawczego. Otóż przyjazd „za własne 
pieniądze” spowoduje, że będziemy w nowym otoczeniu szczególnie mile widziani. Wiąże się to 
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zwykle z pewnymi przywilejami – np. większą samodzielnością umożliwiającą swobodniejsze 
planowanie wyjazdu. Co więcej, choć zdobycie stypendium wyjazdowego zawsze wymaga 
sporego nakładu pracy wynikającego z konieczności napisania aplikacji, to trud ten sowicie 
się opłaci. Mobilizuje on bowiem zarówno wyjeżdżającego, jak i przyjmującego do szczegó-
łowego przemyślenia celu i programu pobytu. Ponadto procedury konkursowe prestiżowych 
stypendiów wymuszają poddanie się krytycznej ocenie niezależnych ekspertów weryfikujących 
wartość naukową naszych planów. Wreszcie uzyskanie prestiżowego stypendium jest ogrom-
nym sukcesem zdecydowanie wartym odnotowania na poczesnym miejscu w CV.

Uważny czytelnik zauważył już zapewne w tym miejscu pewną „kwadraturę koła”. Przecież 
wymogiem aplikowania o większość stypendiów jest wskazanie instytucji przyjmującej, która 
w dodatku musi wyrazić wstępną akceptację naszej osoby. Praktyczne rozwiązanie tego pro-
blemu sprowadza się do odpowiednio wczesnego nawiązania kontaktów z przyszłym gospoda-
rzem naszego wyjazdu i przekonaniu go do napisania rekomendacji, która posłuży do skutecz-
nego ubiegania się o stypendium. To, jak takie kontakty nawiązywać, pokażemy w rozdziale 6. 

Tymczasem jednak zastanówmy się, jak zidentyfikować możliwie najlepszego mentora. Jaką stra-
tegię poszukiwawczą najlepiej jest obrać? Po prostu pomyślmy, do kogo chcielibyśmy pojechać. 
Kto spośród badaczy reprezentujących naszą (lub pokrewną) dyscyplinę jest naprawdę najlepszy? 
Warto przy tym być maksymalnie ambitnym, bo jedyne, co ryzykujemy, to uzyskanie odmow-
nej odpowiedzi. Co więcej, wysiłek włożony w przygotowanie korespondencji zaprocentuje 
dokładniejszym sprecyzowaniem naszych zainteresowań i celów badawczych, nie wspominając 
już o szlifowaniu znajomości języka angielskiego. Radzimy więc zacząć poszukiwania od „naj-
wyższej półki” potencjalnych mentorów, zidentyfikowanych na podstawie przemyślanej selekcji 
i skompilowania „listy marzeń”. Jeśli znajdują się na niej nazwiska laureatów Nagrody Nobla, to 
tym lepiej. Oczywiście zachęcamy do realistycznej oceny własnego potencjału naukowego, ale 
stanowczo odradzamy nieuzasadnione zaniżanie swoich możliwości i oczekiwań. 

Kolejnym etapem przygotowań będzie przejrzenie stron internetowych interesujących nas 
osób. Być może okaże się, że na kilku z nich znajdziemy informacje o poszukiwaniu chętnych 
na staż podoktorski. Najczęściej mają one formę krótkiego ogłoszenia, za którym kryje się 
mniej lub bardziej sformalizowana procedura konkursowa, którą szerzej omawiamy w roz-
dziale 7. Rzecz jasna zachęcamy do wysłania zgłoszenia! Warto przy tym dodać, że powszechnie 
przyjęte jest negocjowanie z kilkoma potencjalnymi gospodarzami równocześnie. Nikt w USA 
się za to nie obraża, choć oczywiście, niekoniecznie należy naszych potencjalnych opiekunów 
o tym już na wstępie informować. Dlatego też nic nie stoi na przeszkodzie, by rozesłać zgłosze-
nia pod wszystkie szczególnie interesujące nas adresy. Czyniąc tak, w oczywisty sposób zwięk-
szamy szansę sukcesu w przynajmniej jednym przypadku, licząc na to, że jedyną ewentualną 
niedogodnością będzie konieczność rezygnacji z nadmiarowych akceptacji.

A co robić, gdy pod żadnym adresem nie znajdziemy ogłoszenia o właśnie otwartym konkur-
sie? W dalszym ciągu warto spróbować podjęcia próby nawiązania kontaktu, gdyż może się 
okazać, że nasz ewentualny przyszły mentor będzie mimo to skłonny nas przyjąć, ale np. pod 
warunkiem zdobycia własnego stypendium. W najgorszym razie dowiemy się, że powinniśmy 
się skupić na innych adresach.
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5

Jak sfinansować wyjazd?

Obok zidentyfikowania możliwie najlepszej instytucji przyjmującej, znalezienie źródła finanso-
wania stażu naukowego jest drugim koniecznym warunkiem wyjazdu. Gdzie szukać pieniędzy? 
W najprostszym ujęciu są one dostępne w Polsce (lub szerzej w UE) oraz w USA. Zacznijmy 
od krajowych mechanizmów finansowania staży naukowych, wśród których niewątpliwie naj-
większe możliwości stwarza program Mobilność Plus prowadzony przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Program ten adresowany jest do osób poniżej 35. roku życia i pozwala 
na uzyskanie stypendium naukowego o długości do 36 miesięcy. Oferuje przy tym korzystne 
warunki finansowe (wysokości 10 tys. zł miesięcznie) z możliwością pokrycia kosztów pobytu 
członków rodziny (2 tys. zł dla współmałżonka i 1 tys. zł na każde dziecko) oraz przeprowadzki. 
Minusem programu jest opodatkowanie całości przychodów wedle stawek PIT, o czym szerzej 
piszemy w rozdziale 16. 

Kluczem do odniesienia sukcesu w programie Mobilność Plus jest nie tylko wysoka wartość 
naukowa zaproponowanego projektu badawczego, ale również ranga naukowa przyjmującego 
ośrodka zagranicznego, w tym dorobek badawczy przyszłego opiekuna naukowego. Stąd też 
tak ważny jest możliwie ambitny wybór zarówno docelowego miejsca wyjazdu, jak i ewentual-
nego mentora, o których pisaliśmy w poprzednim rozdziale. W najnowszej, czwartej edycji 
Mobilności Plus z programu skorzystało 65 laureatów.

Funduszami dedykowanymi transatlantyckiej wymianie naukowo-akademickiej już od ponad 
50 lat zawiaduje Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Wśród programów aktualnie pro-
ponowanych przez Komisję na szczególną uwagę zasługują dwa: Fulbright Senior Award oraz 
Fulbright-Schuman Award. Pierwszy z nich skierowany jest do naukowców zamierzających 
realizować własne projekty badawcze w USA, korzystając ze statusu Visiting Scholar w wybranej 
amerykańskiej instytucji. Poza kosztami utrzymania program zapewnia podstawowe ubezpie-
czenie medyczne, pokrycie kosztów podróży i zagospodarowania w USA. Komisja pomaga 
również w sprawnym załatwieniu formalności wizowych. Mankamentem programu jest krótki 
okres przyznawanego finansowania (od 4 do 9 miesięcy), który trudno zatem uznać za wystar-
czający do „przesiąknięcia” amerykańską kulturą naukową.

Drugi z programów – Fulbright-Schuman współfinansują Departament Stanu USA i Komisja 
Europejska, a o stypendia przyznawane w jego ramach mogą ubiegać się osoby zainteresowane 
realizacją badań nad bilateralnymi relacjami USA i Unii Europejskiej lub zagadnieniami zwią-
zanymi z UE. Laureaci ze stopniem doktora wspierani są finansowaniem w wysokości 3 tys.
euro miesięcznie, zaś doktoranci mogą liczyć na sumy rzędu 2 tys. euro miesięcznie. Zgłoszenia 

http://www.nauka.gov.pl/mobilnosc-plus/
http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/
http://www.fulbrightschuman.eu/
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kandydatów przyjmuje Komisja Fulbrighta w Brukseli, zaś szczegółowych informacji można 
szukać na jej stronie: www.fulbright.be.

Warte rozważenia są również możliwości wyjazdowe stwarzane przez program Komisji Euro-
pejskiej Maria Curie-Skłodowska Actions (MSCA), który ma na celu wspieranie międzynaro-
dowej mobilności naukowców. Choć jest on głównie pomyślany jako program umożliwiający 
wymianę osobową między krajami Unii Europejskiej, to nie wyklucza również ubiegania się 
o sfinansowanie wyjazdu do USA (w ramach tzw. Global Fellowships, będących częścią mecha-
nizmu Individual Fellowships), wszakże pod warunkiem, że po jego ukończeniu beneficjent 
podejmie pracę na obszarze UE przynajmniej przez okres 1 roku. Individual Fellowships umoż-
liwiają wyjazdy na 2–3-letnie stypendia przyznawane na realizację projektów badawczych przez 
osoby posiadające tytuł doktora lub udokumentowaną 4-letnią pracę badawczą. 

Istnieje również bardzo wiele możliwości ubiegania się stypendia wyjazdowe w ramach progra-
mów oferowanych przez różnorakie instytucje europejskie wspierające mobilność transatlan-
tycką. Ich mnogość, zróżnicowanie i czasami krótki żywot sprawiają, że nie podejmiemy się tu 
ich dokładnego przedstawienia. Zainteresowanych odsyłamy do strony EURAXESS prezentu-
jącej najbardziej aktualną ofertę w tym zakresie.

W USA najważniejszą instytucją zajmującą się już od 1925 r. wspieraniem polsko-amerykań-
skiej wymiany naukowo-akademickiej jest Fundacja Kościuszkowska. W ramach Program for 
Advanced Study, Research and/or Teaching in the United States Fundacja zapewnia pokrycie 
kosztów pobytowych stypendysty do wysokości $25,500, na okres do 10 miesięcy. Można 
również liczyć na sfinansowanie podróży i ubezpieczenia.

Najliczniejszą pulę stypendiów doktoranckich dostępnych w USA tworzą fundusze przyzna-
wane amerykańskim badaczom w ramach grantów finansowanych przez National Science 
Foundation i National Institutes of Health (które przedstawiliśmy w rozdziale 2). Uzyskanie 
takiego stypendium uzależnione jest od decyzji kierownika projektu (Principal Investigator, PI) 
i najczęściej odbywa się w drodze konkursu. Stąd też tak istotne jest nawiązanie bezpośredniego 
kontaktu z potencjalnym przyszłym mentorem, o czym pisaliśmy w poprzednim rozdziale. 
Choć nie jesteśmy w stanie powołać się na żadne konkretne zestawienia statystyczne, to nasze 
wieloletnie doświadczenie wskazuje, że co najmniej połowa polskich naukowców wyjeżdża na 
długookresowe staże do USA właśnie tą drogą.

http://www.fulbright.be/awards/grants-for-european-citizens/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/north-america
https://www.thekf.org/kf/?
http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
http://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
https://nsf.gov/
https://nsf.gov/
https://www.nih.gov
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6

Sztuka nawiązywania kontaktów 
naukowych

Współczesna nauka dusi się nadmiarem informacji. Przebicie się z własnym pozytywnym 
przekazem przez ciżbę podobnych komunikatów jest coraz trudniejsze i wymaga coraz więk-
szych umiejętności daleko wykraczających poza naukowy dyskurs. Dawniej wystarczyło 
dobre wychowanie poparte solidnymi argumentami merytorycznymi. Dziś bez umiejętności 
„sprzedaży” własnej osoby trudno liczyć na sukces. Dotyczy to również sztuki nawiązywania 
i prowadzenia kontaktów z przyszłym mentorem bądź pracodawcą, która na wielu amerykań-
skich uniwersytetach uczona jest w ramach specjalnych zajęć. W Polsce, niestety, umiejętność 
skutecznej komunikacji społecznej jest wciąż niedoceniana, a wśród wielu naukowców nadal 
pokutuje mylne wyobrażenie, że jeśli jesteśmy coś warci, to świat to sam odkryje i doceni. 
By się o tym przekonać, wystarczy porównać siermiężne strony internetowe wielu polskich 
instytucji naukowych ze stronami ich amerykańskich odpowiedników. Jeszcze gorzej wyglą-
dają personalne strony www krajowych uczonych, o ile w ogóle istnieją. Co zatem uczynić, by 
z pożytkiem zainteresować własną osobą i dorobkiem potencjalnego partnera, przyszłego szefa 
lub mentora? Poniżej pokrótce omówimy ABC Public Relations odnoszących się do działalności 
naukowej, jak zwykle zajmując się najbardziej typowymi sytuacjami.

Nawet najlepszy towar w nieatrakcyjnym opakowaniu źle się sprzedaje. Jest to szczególnie 
prawdziwe w odniesieniu do konsumentów wyjątkowo ceniących sobie czas, a do takich 
zapewne należy wybitny badacz, do którego chcemy dotrzeć. Dlatego też, poza niekwestiono-
waną wartością merytoryczną, nasz przekaz musi przede wszystkim być (1) zwięzły, (2) szcze-
gólnie ciekawy na tle podobnych informacji. Ową konieczną lapidarność komunikatu najlepiej 
oddaje określenie Elevator Pitch lub Elevator Talk, za którym kryje się umiejętność wykorzysta-
nia takiej oto hipotetycznej sytuacji. Wyobraź sobie Czytelniku, że właśnie wsiadłeś do windy 
wraz z osobą, którą koniecznie chcesz zainteresować swoją propozycją. Co prawda sytuacja 
nie jest zbyt komfortowa, ale ma ogromną zaletę: jesteś z rozmówcą sam na sam i raczej na 
pewno ewentualnej konwersacji nie przerwie w pół słowa nikt dołączający się do niej z boku. 
Masz zatem w najlepszym wypadku jedną bądź dwie minuty, by przekazać wszystko to, co 
najcenniejsze. Jak to zrobić?

Po pierwsze, o ile nie miałeś do tego wcześniej okazji, w kilku zdaniach przedstaw się inter-
lokutorowi. Wyraźnie wypowiedz swoje imię i nazwisko, a jeśli jest to możliwe, wskaż na 
identyfikator, na którym są one wypisane. Pisownia i wymowa słowiańskich imion i nazwisk 
często nastręcza wielu kłopotów, więc warto poświęcić parę sekund, by zostawić wyraźny ślad 
pamięciowy. Nie zapomnij również napomknąć o swojej macierzystej instytucji. W czasie 
rozmowy patrz w oczy i tylko z rzadka przenoś spojrzenia w bok, by nie stworzyć wrażenia 
zbytniej natarczywości. Kontakt wzrokowy zobowiązuje bardziej niż słowa, przymusza do 
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skupienia uwagi i poważnego potraktowania. Powstrzymaj się od nadmiernej gestykulacji, 
a podając rękę, pamiętaj, by uścisk był niezbyt mocny, ale też na tyle silny, by witający się z Tobą 
nie miał wrażenia, że właśnie trzymał w ręku śniętą rybę.

Całą resztę spotkania musisz skonstruować pod kątem zaprezentowania maksymalnie szero-
kiego pola wspólnych zainteresowań. W tym celu trzeba wcześniej odrobić „pracę domową” 
i dokładnie wiedzieć, czym Twój rozmówca aktualnie się zajmuje i co go może szczególnie 
zaciekawić. Szybkie wykazanie się taką wiedzą zademonstruje profesjonalizm i powagę intencji. 
Nie wplątuj się przy tym w omawianie wyjątków i potencjalnych problemów, gdyż doprowadzi 
to do odsunięcia uwagi od głównego wątku. Pamiętaj, Twoim zadaniem jest wskazywać roz-
wiązania, a nie mnożyć wątpliwości, które potem będą się rozmówcy kojarzyć z Twoją osobą! 
Dalszy zaś przekaz powinien pozwolić na płynne przekształcenie dotychczasowego monologu 
w krótką rozmowę. Najlepiej służą temu informacje prowokujące do zadawania łatwych do 
przewidzenia pytań, na które powinieneś, rzecz jasna, natychmiast odpowiedzieć. Nie można 
się gubić w szczegółach i broń Boże pokrywać swojej niepewności nadmiarem przymiotników 
(opowiadanie o tym, jak niebywale WAŻNA i INTERESUJĄCA jest zajmująca nas tematyka- 
to czysta strata czasu). 

Z drugiej jednak strony, przekaz nie może być suchą, pozbawioną emocji techniczną rela-
cją. Jego niebywale istotnym komponentem jest niewerbalna warstwa ukazująca entuzjazm 
i pasję. Rzadko kiedy udaje się na doświadczonym rozmówcy pozostawić niezatarte wrażenie 
pełnego warsztatowego profesjonalizmu. Mało tego, można z góry założyć, że każdy przyszły 
szef będzie gotów przyjąć współpracownika o słabszym przygotowaniu merytorycznym, o ile 
tylko będzie on bardzo chciał je nadrobić ciężką pracą, rzecz jasna popartą przyrodzonymi 
talentami. Pamiętajmy, przyszły szef zdaje sobie sprawę, że braki warsztatowe są do szybkiego 
wyrównania, natomiast brak motywacji – nie. Zatem zamanifestowanie swego zaangażowania 
i miłości do nauki jest warunkiem koniecznym szczęśliwego rozstrzygnięcia każdej rozmowy 
o zatrudnieniu!

Pamiętajmy też, że ta króciutka rozmowa NIE jest okazją do zademonstrowania swojej przyro-
dzonej skromności. W polskim kanonie kulturowym chwalenie się własnymi osiągnięciami nie 
jest dobrze widziane. Rozciąga się to również na środowisko naukowe, czego przykładem jest 
na szczęście zanikająca maniera pisania naukowych tekstów w formie bezosobowej. W kulturze 
amerykańskiej – wprost przeciwnie, umiejętności zaprezentowania swoich zdolności i osiąg-
nięć uczy się już od przedszkola. Dlatego też pozytywne odniesienie się do własnych sukcesów 
jest pożądanym elementem zapoznawczej rozmowy. Nie ma powodów, by z niego rezygnować.

Dalej: Twój rozmówca, choćby nie wiem jak genialny i utytułowany, jest tylko człowiekiem. Co 
więcej, znakomita większość wybitnych naukowców jest wspaniałymi, pełnymi empatii ludźmi, 
bo z jakichś powodów te cechy ściśle korelują z naukową doskonałością. W dodatku oni też 
byli kiedyś w Twojej sytuacji, więc po większości z nich możesz się spodziewać cierpliwości, 
wyrozumiałości i życzliwości.
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Możliwie często praktykuj przedstawianie się i Elevator Pitches. Zwróć uwagę, że wiele tych 
samych informacji będziesz miał do przekazania w krótkiej rozmowie ze swoim potencjal-
nym mentorem, jak i przypadkowym rozmówcą, który właśnie zatrzymał się przy Twoim 
konferencyjnym plakacie. Ba, zachęcamy do wypróbowania swoich umiejętności w kontak-
tach z osobami zupełnie niezwiązanymi zawodowo z tym, co robisz. Świetną okazją jest lapi-
darne opowiedzenie o swojej pracy dalekiemu krewnemu, z którym usadzono Cię przy stole 
podczas rodzinnego spotkania. Nie marnuj więc żadnej okazji do doskonalenia cennej sztuki 
prezentacji własnej osoby i dorobku! O tym, jak ważna jest ta umiejętność, najlepiej świadczy 
uwaga, jaką poświęca się jej przy wszelkiego rodzaju szkoleniach PR, również tych, będących 
coraz częściej punktem programów dużych zjazdów naukowych (np. Elevator Speech Contest 
organizowany w czasie kongresów The American Society for Cell Biology). Doniosłość Elevator 
Pitches doceniła również redakcja „Nature” (2013) w ciekawym tekście Roberty Kwok, który 
gorąco polecamy8.

Oczywiście opisany wyżej scenariusz krótkiego spotkania „w windzie” jest jednym z wielu 
możliwych. Dlatego też dobrze jest mieć w zanadrzu kilka dłuższych bądź krótszych prezentacji 
przygotowanych na różne okazje. Na przykład jeśli chcesz spotkać interesującą Cię osobę po 
zakończeniu jej wykładu, postaraj się w jego trakcie zadać ciekawe pytanie, co znacznie ułatwi 
nawiązanie późniejszego kontaktu. Jeśli się to nie uda, celne pytanie pozostanie wciąż znako-
mitym punktem zainicjowania krótkiej wymiany zdań, wychodzącej poza trywialne Great 
talk! Poczynając od niego, zgrabnie możesz przejść do meritum, tj. zaciekawienia rozmówcy 
własną osobą. Nie bierz sobie przy tym za punkt honoru natychmiastowego „załatwienia” 
całej sprawy, w tym szczególnie dopytania się o możliwość znalezienia miejsca na staż. Na 
tym etapie wystarczy, jeśli wywrzesz na potencjalnym szefie pozytywne wrażenie. Jeśli zaś 
subkultura uprawianej przez Ciebie dziedziny dopuszcza posługiwanie się wizytówkami (co 
jest powszechnie przyjęte wsród m.in. amerykańskich prawników i lekarzy, lecz jest rzadkością 
wśród np. fizyków), to wymień się nią przy końcu rozmowy. Taka wymiana jest więcej niż 
tylko uprzejmością, gdyż zapewne okaże się, że na wręczonym Ci właśnie kartoniku znajdziesz 
numer telefonu i adres mailowy nieosiągalny inną drogą. Ta bezcenna informacja pozwoli 
na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym, przyszłym szefem, z pominięciem 
często trudnych do przebycia przeszkód, np. jego/ jej sekretarki, służącej za osobisty firewall. 
Warto wtedy wzmocnić pozytywne wrażenie z odbytego spotkania możliwie szybkim, krótkim 
e-mailem, w którym możesz już sobie pozwolić na grzeczne pytanie o możliwość odbycia stażu.

Znakomitą okazję do spotkania stwarzają wszelkiego rodzaju przyjęcia organizowane w trak-
cie naukowych konferencji. Tylko jak w tłumie gości znaleźć właściwą osobę? Dobrze jest 
zawczasu nauczyć się rozpoznawania jej twarzy na podstawie zdjęć znalezionych w Internecie. 
Im sławniejszej persony szukamy, tym będzie z pewnością łatwiej. Takie krótkie przygotowanie 
uwolni nas od ciągłego i zwykle nieefektywnego wzrokowego skanowania identyfikatorów 
często niedbale zawieszanych przez konferencyjnych gości. Dalej, jeśli naprawdę bardzo nam 
zależy na spotkaniu, to warto dla niego zrezygnować z uganiania się za nie najlepszymi zwy-
kle koktajlowymi przegryzkami, a zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczyć na poszu-
kiwania i rozmowy. Dokładnie z tego powodu wytrawni dyplomaci chadzają na przyjęcia… 

8	 Kwok	R.	2013.	Two	minutes	to	impress.	„Nature”,	494:	137–138.
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najedzeni. Takie postępowanie ma jeszcze jedną zaletę: niestety Matka Natura nie wyposażyła 
nas w chwytny ogon, który bardzo przydałby się do przytrzymywania np. szklanki i umożliwił 
uwolnienie rąk przy powitaniu. Obładowani talerzem, sztućcami i napojem przestajemy być 
mobilni i raczej nie możemy liczyć na szybkie odszukanie interesującej nas osoby.

A jeśli coś nie wyjdzie, jeśli zaniemówisz bądź w gorączce rozmowy ochlapiesz rozmówcę 
trzymanym w ręku sokiem? Świat się nie skończy (o dziwo). Po prostu przeproś i poluj na 
następną okazję, przy której możesz zacząć od przypomnienia niefortunnego incydentu 
z sokiem i obiecania, że sytuacja się nie powtórzy, o ile interlokutor zechce Ci poświęcić kilka 
dodatkowych minut. Zresztą, faux pas może się równie dobrze zdarzyć i drugiej stronie. Na 
przykład przy ponowieniu kontaktu może się okazać, że Twój rozmówca najwyraźniej myli 
Cię z kimś innym, zapewne z osobą, z którą w międzyczasie rozmawiał na podobny temat. Nie 
obrażaj się, naukowe gwiazdy są zwykle oblegane, więc nie bierz opisanej pomyłki do siebie. 
Po prostu bądź przygotowany na to, by przyjaźnie pomóc rozmówcy wybrnąć z niezręcznej 
sytuacji, co z pewnością błyskawicznie stworzy dobry klimat do dalszej dyskusji.

Efektywne nawiązanie kontaktu nie zawsze wymaga osobistego spotkania. Równie dobrze 
na wstępnym etapie może się odbyć za pomocą wymiany e-maili. Jednakże główne zasady 
pozostają te same, jak w przypadku Elevator Pitch. Pierwszy email, którym zamierzamy się 
przedstawić, musi być krótki i obudowany wokół zagadnienia interesującego dla adresata. 
Oznacza to, że musi być on przemyślany i spersonalizowany! Stanowczo odradzamy poszu-
kiwania kontaktów poprzez hurtowe rozsyłanie standardowych e-maili. Ich skuteczność jest 
odwrotna od zamierzonej, co jednak nie odwodzi wielu młodych badaczy z egzotycznych stron 
świata od zapychania nimi skrzynek mailowych potencjalnych mentorów. Na pewno nie ma 
sensu do nich dołączać.

W znakomitej większości wypadków możesz liczyć na odpowiedź, choćby zdawkową i nega-
tywną. Amerykanie zwykle odpowiadają na e-maile, co niestety, nie jest światową normą. 
Jeśli zainteresowałeś swą osobą potencjalnego mentora, to z pewnością poprosi o dodatkowe 
informacje, w tym często, poza publikacjami i listem motywacyjnym, również o listy reko-
mendacyjne. Tu czasami pojawia się problem. Zwyczajowo taki list powinien pochodzić od 
dotychczasowego opiekuna naukowego. Tyle tylko, że sztuka pisania dobrych listów reko-
mendacyjnych nie jest wśród polskich naukowców zbyt powszechna. Często są one zdawkowe 
i pełne komunałów bądź przeciwnie, najeżone zbędnymi szczegółami. Należy również wywa-
żyć informacje dotyczące umiejętności i cech „miękkich” i „twardych” opiniowanego, by np. 
nieopatrznie nie stworzyć wrażenia, że jego/ jej głównymi zaletami jest koleżeńskość i miła 
powierzchowność (skądinąd bardzo istotne). Ważne w liście jest również to, czego w nim nie 
ma: np. brak informacji akcentujących umiejętności szczególnie istotne z punktu widzenia 
potencjalnej współpracy z pewnością poleceniu zaszkodzi, zamiast ją wzmacniać. Dlatego też 
list rekomendacyjny powinien być maksymalnie spersonalizowany pod kątem adresata. Warto 
zatem uzbroić aktualnego opiekuna w wiedzę, która pozwoli mu napisać przekonywający tekst. 
Zdarza się również, że zostaniemy poproszeni nie o listy rekomendacyjne, ale o adresy osób, 
do których nasz przyszły szef bądź jego instytucja mogą się zwrócić z prośbą o opinię. W takiej 
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sytuacji należy pamiętać, by przed udostępnieniem jakiegokolwiek nazwiska upewnić się, że 
wskazana osoba zechce taką opinię wyrazić.

Pierwszy list, którym nawiązujemy korespondencję, powinien mieć formalny charakter, a do 
adresata należy zwracać się z zachowaniem nazwiska oraz stopnia bądź tytułu naukowego. Jeśli 
uzyskana odpowiedź również zaczyna się od sakramentalnego „Dear Dr. …”, to w następnej 
wymianie korespondencji zachowujemy początkowy formalizm. Zwykle jednak Amerykanie 
szybko z niego rezygnują, a w nagłówku listu znajdziemy swoje imię, zaś w podpisie – imię 
adresata. W takim przypadku możemy sobie również pozwolić na zwracanie się do niego 
po imieniu. Warto jest jednak, dla zachowania dobrych manier i podkreślenia szacunku, 
w nagłówku pierwszego adresowanego w ten sposób listu po „Dear…” dopisać w nawiasie „if 
I may”. Jednakże przejście na mniej sformalizowany poziom korespondencji nie oznacza jesz-
cze, że nasze sprawy z pewnością idą w dobrą stronę. Amerykanie są do bólu praktyczni, a nie-
formalna konwencja wymiany informacji przede wszystkim służy jej uproszczeniu, a dopiero 
w drugiej kolejności – budowaniu poufałości. Dlatego też zdarza się, że również list odmowny 
rozpocznie się od imienia, by potem gładko przejść do fraz rozpoczynających się od „Regret-
tably…” bądź „I am sorry to inform you…”. Liczmy jednak na pozytywny rozwój wypadków, 
który w dalszej kolejności oznacza zwykle zaproszenie do mniej lub bardziej sformalizowanej 
rozmowy kwalifikacyjnej. O tym, jak się do niej przygotować i jak w jej trakcie zachowywać, 
napiszemy w następnym rozdziale.

Nim do niego dotrzemy, poświęcimy uwagę jeszcze jednej, istotnej kwestii. Otóż zapewne 
wkrótce po wymianie pierwszej korespondencji przyszły szef bądź ktoś z jego otoczenia wpisze 
w wyszukiwarkę internetową Twoje imię i nazwisko. Postaraj się, by uzyskane tą drogą infor-
macje były zachęcające. Wspomnieliśmy już o często zaniedbanych stronach www polskich 
instytucji naukowych. Upewnij się zatem, że na anglojęzycznej stronie internetowej macierzy-
stej jednostki można znaleźć informacje o Tobie i Twoich publikacjach. Najlepiej będzie jeśli 
obok nich zamieszczone zostanie budzące sympatię zdjęcie. Wystrzegaj się zatem zamiesz-
czania podobizn używanych do dowodów osobistych, których większość zwykle przedstawia 
osoby o marsowych minach i wzroku bezrefleksyjnie wbitym gdzieś obok oglądającego. Mniej 
formalne ujęcie, ozdobione ciepłym, lekkim uśmiechem na pewno zrobi lepsze wrażenie.

Załóż i zbuduj strony na profesjonalnych platformach internetowych (takich jak ResearchGate 
czy LinkedIn) i dbaj o ich kompletność i aktualność. Zachęcamy również do zadbania o treści 
zamieszczone na portalach społecznościowych. Jeśli np. napisałeś Czytelniku w swoim CV 
o pasji do jazdy na rowerze, to dobrze będzie, jeśli znajdzie ona odzwierciedlenie w najnow-
szych wpisach na Facebooku. To, że zapewne będziesz pisał po polsku nie ma znaczenia. 
W wielu amerykańskich zespołach badawczych (bądź ich najbliższym otoczeniu) pracują 
rodacy i być może ktoś z nich zostanie poproszony o bliższe przyjrzenie się Twojej osobie.
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Rozmowa kwalifikacyjna (interview)

Nie da się przeinwestować w naukę angielskiego!

Michał Drahus
Postdok: UCLA i Caltech
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, 
Uniwersytet Jagielloński

Nawet najlepsza dokumentacja przesłana przez kandydata na staż podoktorski nie dostarczy 
tylu miarodajnych informacji, co bezpośrednia rozmowa. Stąd też w zdecydowanej większości 
wypadków powinniśmy być na nią przygotowani. Jej forma i zakres mogą być bardzo zróżni-
cowane, począwszy od luźnej pogawędki przy lunchu, poprzez rozmowę z użyciem interneto-
wego komunikatora, aż po bezpośrednie przesłuchanie przed wieloosobową komisją, często 
połączone z prośbą o prezentację naszych najważniejszych badań. Wszystkie one mają wiele 
punktów wspólnych, ale też własną specyfikę. Zacznijmy od tego, co wspólne. Rzecz jasna roz-
mowa będzie się toczyła w języku angielskim. Dołóżmy zatem wszystkich starań, by opanować 
ten język w stopniu, który umożliwi skupienie się na tym, CO się chce powiedzieć, a nie JAK 
się potrafi powiedzieć. Nie wystarczy przy tym bezbłędnie władać słownictwem bezpośrednio 
związanym z przygotowaną prezentacją, gdyż niezbyt składna odpowiedź na pierwsze, mniej 
lub bardziej zaskakujące pytanie stworzy dysonans między „wykutą” a „swobodną” narra-
cją, ujawniający językowe niedokształcenie. Dziś w Polsce można nauczyć się angielskiego na 
naprawdę wysokim poziomie i gorąco zachęcamy do tej inwestycji o zadziwiająco wysokiej 
stopie zwrotu!

W każdym przypadku należy pamiętać, by w trakcie rozmowy przedstawić swoje zainteresowa-
nia i osiągnięcia w kontekście możliwie atrakcyjnym dla przyszłego mentora. Najogólniej rzecz 
biorąc, składają się na to elementy dobrze znane każdemu, kto choć raz w życiu rzetelnie napi-
sał grant badawczy. Zatem pierwszym zadaniem będzie umiejętne zaprezentowanie tego, co 
mamy do powiedzenia na tle ważnych i aktualnych problemów badawczych. Najważniejszą zaś 
częścią przekazu będzie możliwie precyzyjne określenie spodziewanego celu naszego pobytu, 
ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie może on przynieść naszemu gospodarzowi. 
W tym miejscu zdecydowanie bardziej należy skoncentrować się na hipotezach i problemach 
niż na technicznej stronie realizacji badań. O tym najlepiej jest wspomnieć w dalszej części 
rozmowy, co stanowi również dogodny pretekst do omówienia kwestii finansowych. Tu jed-
nakże eksperci radzą, by pozostawić inicjatywę stronie przyjmującej, a jeśli temat się nie pojawi, 
liczyć na to, że uda się do niego wrócić przy następnej okazji.
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Rzecz jasna spotkanie niekoniecznie musi się potoczyć wedle naszkicowanego tu scenariu-
sza. Ważne jest natomiast, by starać się prowadzić rozmowę w sposób umożliwiający zaak-
centowanie wymienionych wyżej elementów. Oprócz nich powinniśmy się spodziewać wielu 
szczegółowych pytań umożliwiających ocenę osobowości i przydatności ewentualnego członka 
zespołu. Dlatego też tak ważne jest, wspomniane w poprzednim rozdziale, uzyskanie możliwie 
szczegółowych informacji na temat specyfiki naszego przyszłego miejsca pracy i panujących 
tam zwyczajów. Takie przygotowanie umożliwi udzielenie gładkich odpowiedzi na najczęściej 
zadawane „rozgrzewkowe” pytania w rodzaju: „What attracted you to our laboratory?”. Jednakże 
na pewno padną także pytania sondujące preferowany styl pracy, np.: „Would you like to work 
as part of a team or independently?”, „Are you willing to work overtime?”, „Are you willing to 
travel frequently?”. W końcowej części rozmowy można się również spodziewać bezpośrednich 
pytań o kwestie finansowe: „What sort of funding level would you be willing to accept?”. Dlatego 
też konieczne jest staranne przemyślenie swoich oczekiwań i określenie nieprzekraczalnych 
warunków brzegowych, gdyż ich późniejsza zmiana może być bardzo trudna.

A zatem zaczynamy! Pamiętaj, by w czasie rozmowy nawiązywać kontakt wzrokowy z roz-
mówcą. Jest to szczególnie ważne przy rozmowach prowadzonych przez Internet, gdzie brak 
bezpośredniej interakcji z interlokutorem utrudnia skupienie się na obiektywie kamery. Jeśli 
stajesz przed komisją, od czasu do czasu obdarz ciepłym spojrzeniem każdego z jej członków. 
Wyłączne skupianie się na przewodniczącym/ przewodniczącej stworzy niepotrzebne wrażenie 
ignorowania pozostałych osób. Mów wolno, wyraźnie i głośno. Staraj się swoją wypowiedź 
aranżować w taki sposób, by prowokować wygodne dla Ciebie pytania. Jeśli masz możliwość 
wykorzystania prezentacji multimedialnej, to skorzystaj z niej. W trakcie „suchej” rozmowy 
zdarza się zapomnieć o istotnych faktach, o co jest trudno, mając przed oczyma ilustrujące je 
slajdy. Koniecznie jednak przećwicz ją zawczasu pod krytycznym okiem kogoś doświadczo-
nego. Pamiętaj przy tym o kilku prostych, kardynalnych zasadach, które szerzej omówiliśmy 
w poprzednim rozdziale. 

Do rozmów o charakterze nieformalnym (nawet tych odbywających się przy piwie) przygotuj 
się równie solidnie, jak do spotkania z komisją. Luźny charakter nie umniejsza ich znaczenia! 
Do takich spotkań w dużej mierze stosują się uwagi zamieszczone w poprzednim rozdziale. 
Pamiętaj, by wkrótce po spotkaniu wysłać rozmówcy krótkiego e-maila z podziękowaniami za 
spędzony wspólnie czas i nadzieją na ciąg dalszy. Jeśli spotkanie odbyło się tuż przed okresem 
świątecznym, możesz dodać stosowne życzenia, ale tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie 
wprowadzi to potencjalnego szefa w zakłopotanie (gdyż np. jest on/ ona wyznawcą hinduizmu). 

Jeśli spotkanie odbywa się w instytucji, do której aplikujesz, to z pewnością pojawi się moż-
liwość zapoznania się z szerszym gronem jej pracowników. Tu znowu kłania się konieczność 
odrobienia „pracy domowej”. Dowiedz się możliwie dużo o poszczególnych osobach i ich 
zainteresowaniach. Zapamiętaj nazwiska najważniejszych z nich (w tym szczególnie osób 
funkcyjnych). To znacznie ułatwi nawigowanie wśród większości przelotnych spotkań, które 
zapewne odbędziesz w czasie takiej wizyty, zwiększy szanse pozostawienia dobrego wraże-
nia (np. poprzez popisanie się znajomością tematyki będącej obsesją profesora przypadkowo 
spotkanego na korytarzu) i uniknięcia gaf (np. pomylenia osób bądź ich stanowisk). Takie 
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krótkie wymiany zdań mogą okazać się niebywale ważne, gdyż potencjalnie każdy ze spotka-
nych pracowników może zostać poproszony o nieformalną opinię. A te, choć powierzchowne, 
w oczach decydentów mogą stać się przysłowiowym „języczkiem u wagi”, gdyż określają coś, 
co w anglosaskiej literaturze przedmiotu określane jest terminem personal likeability.

By wzmocnić dobre wrażenie, staraj się w czasie tych krótkich spotkań (ale również wszystkich 
pozostałych) być maksymalnie pozytywny. Nie skrzyw się na kawę (choć zapewne ta, którą 
zostaniesz poczęstowany/ poczęstowana, będzie okropna), unikaj negatywnych wypowiedzi 
na temat np. marnego poziomu finansowania amerykańskiej nauki. Na dzielenie się takim 
krytycyzmem być może przyjdzie odpowiedni moment później, gdy miejmy nadzieję, zosta-
niesz pełnoprawnym członkiem lokalnej zbiorowości. Panuj również nad tempem i długością 
rozmów. Może się okazać, że wspomniany wyżej profesor zapamięta się w objaśnianiu Ci 
szczegółów ukochanej hipotezy i nie będzie skory do zakończenia konwersacji. Jak najbar-
dziej wypada wtedy znaleźć moment, by mu grzecznie przerwać i przeprosić, wymawiając się 
koniecznością spotkania innych, umówionych osób. Na odchodne zaś koniecznie i solennie 
przyrzeknij powrót do jakże przedwcześnie zakończonej wizyty.
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Prezentacja PowerPoint:  
narzędzie sukcesu bądź porażki

Umiejętność efektywnego i efektownego prezentowania własnych badań przed szerszą publicz-
nością jest istotną częścią warsztatu naukowego. Dlatego też z dużą dozą prawdopodobieństwa 
będzie ona jednym z kryteriów oceny przydatności Twojej osoby jako ewentualnego współ-
pracownika. Warto zatem, choćby tylko dla przypomnienia, pokrótce omówić najważniejsze 
zasady, które pomogą Ci zjednać słuchaczy i uniknąć prostych błędów mogących doprowadzić 
do zaprzepaszczania wysiłku włożonego w przygotowanie prezentacji.

Zasada 1. Staraj się powiedzieć raczej mniej niż więcej. Wielu mówców przekracza dany im 
czas, a tylko bardzo niewielu nie wykorzystuje go w pełni. 

Konstruowanie wypowiedzi zacznij od zastanowienia się, co powinno się stać jej „kręgo-
słupem”, a dopiero potem dodawaj kolejne wątki i szczegóły. Oczywiście wszystko wyda Ci 
się ważne i warte pokazania! Jeśli masz problem z rozstaniem się z nadmiarem ukochanych 
wyników, poproś o radę kogoś, kto nie jest do nich tak przywiązany, a zna się na rzeczy. Załóż 
z góry, że nie wszystko uda Ci się objaśnić w detalach. Tym lepiej, bo zostawisz pożywkę na 
ciekawą dyskusję!

W czasie prezentacji unikaj odchodzenia od powziętego wcześniej scenariusza, czynienia 
dygresji i wplatania nowych, choćby najgenialniejszych myśli, które właśnie Ci zaświtały w gło-
wie. To niechybnie zburzy gładką narrację i doprowadzi do przekroczenia przeznaczonego 
Ci czasu. Na każdy slajd (oczywiście poza tytułowym i kilkoma innymi, niewymagającymi 
dokładniejszego omawiania) przeznacz ok. minuty. W ten sposób będziesz w stanie dość pre-
cyzyjnie określić ich liczbę, a wystąpienia nie zamienisz w sprinterską gonitwę. 

Zasada 2. Pamiętaj, by przekaz był prosty, nie epatuj technicznym żargonem i szczegółami. 

Nawet eksperci nie lubią zbytniej drobiazgowości. Jest to szczególnie istotne, gdy występu-
jesz przed szerszą publicznością, z której część stanowią niespecjaliści. W takim przypadku 
pamiętaj o usytuowaniu tematyki w możliwie szerokim kontekście, łącząc ją z dziedzinami 
reprezentowanymi przez słuchaczy. Niedocenienie wrażenia, jakie wystąpienie wywrze np. 
na dziekanie, który nie reprezentuje Twojego obszaru badań, jest jedną z najczęstszych przy-
czyn porażki. Postaraj się zatem dowiedzieć, kogo możesz spodziewać się wśród publiczności 
i dobierz odpowiednie treści wystąpienia.
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Zasada 3. Zadbaj o czytelność slajdów. 

Nie stosuj małych czcionek. Użyj stonowanych kolorów możliwie kontrastowo dobranych 
względem kolorystyki liternictwa. Unikaj mieszania zieleni i czerwieni, bo wśród widzów mogą 
być osoby ich nierozróżniające. Pamiętaj, że paleta kolorów na udostępnionym Ci sprzęcie 
może odbiegać od zamierzonej. Jeśli możesz, sprawdź to zawczasu. 

Animacje wykorzystaj tylko tam, gdzie jest to naprawdę uzasadnione. To samo dotyczy wsta-
wek z filmami i ścieżkami dźwiękowymi. Są one najczęstszymi sprawcami kłopotów technicz-
nych, więc zastanów się, czy są absolutnie konieczne.

Unikaj tabel, gdyż szybko nużą widzów. 

Pamiętaj, by objaśnić osie wykresów (szczególnie pionowe, których opis jest zwykle mniej 
czytelny). To samo dotyczy skrótów, które powinny zostać rozwinięte już przy pierwszym 
użyciu. Przypominamy również o oddzielaniu miejsc dziesiętnych kropką, a nie przecinkiem 
(według standardów amerykańskich)!

Usuń ze slajdów wszelkie zbędne informacje (czyli te, do których nie odwołujesz się w trakcie 
prezentacji). Dodatkowe zdjęcia być może zdobią, ale w jeszcze większym stopniu rozpraszają.

Unikaj slajdów, za które musisz z góry przepraszać. Jeśli coś jest nieczytelne bądź niejasne, to 
nawet po przeprosinach takim pozostanie!

Zasada 4. Nie przeładowuj slajdów tekstem i unikaj jego czytania. 

To jedna z najczęściej łamanych zasad dobrej prezentacji. Wśród publiczności nie należy spo-
dziewać się analfabetów, więc czytanie tekstu będzie stratą cennego czasu. Wyjątkiem jest 
odczytanie szczególnie istotnej frazy w celu podkreślenia wagi przekazu. W innych przypad-
kach lepiej jest na slajdach przedstawić równoważniki zdań i w pełni rozwijać je w czasie 
wypowiedzi.

Zasada 5. Zwracaj się do publiczności, a nie do ekranu.

Objaśnienie skomplikowanych wykresów i  diagramów wymaga przeniesienia wzroku 
z publiczności na slajdy. Ważne, żeby już tam nie utkwił na dobre, bo szybko stracisz kontakt 
ze słuchaczami, a oni z Tobą. Poza tym „gadając do obrazu”, zwykle zwraca się mniejszą uwagę 
na precyzję wypowiedzi i ton głosu. Spoglądanie na twarze widowni mobilizuje!

Zasada 6. Jeśli potrafisz, uczyń swą prezentację dowcipną!

Amerykanie kochają mówców umiejących wpleść w swą wypowiedź celny żart, czasami przy-
prawiony autoironią. Jeśli masz dobry pomysł na rozbawienie słuchaczy, to koniecznie z niego 
skorzystaj. Pamiętaj jednak, by nie przeistoczyć swojego wystąpienia w zbyt kabaretowy popis! 
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Zasada 7. Używaj z rozmysłem laserowego wskaźnika. Jeśli świetlna plamka tańczy bez prze-
rwy po slajdach, to w końcu zacznie rozpraszać, zamiast skupiać uwagę. 

Zasada 8. Zarezerwuj 1–2 końcowe slajdy na take home messages sformułowane tak, by pro-
wokowały publiczność do zadawania pytań. Konkluzje muszą być jasne i klarowne, i krótkie! 

Zasada 9. Zachowaj prezentację na przynajmniej 2 nośnikach, a  jeszcze lepiej umieść ją 
„w chmurze”, by zawsze można ją było odzyskać. Pamiętaj także, że odwrotnie niż Polska, USA 
jest krainą Apple, a nie Microsoft. Zatem najpewniej dostaniesz do dyspozycji komputer firmy 
spod znaku nadgryzionego jabłka, na którym Twoja prezentacja może wyglądać niezupełnie 
zgodnie z oczekiwaniami. Sprawdź to zawczasu!

Zasada 10. Ćwicz, ćwicz, ćwicz (i nieustannie ucz się na swoich i cudzych błędach)!



37    A M E R Y K A  D L A  P O S T D O K Ó W

9

Nasz mentor: mistrz i przyjaciel  
czy wyzyskiwacz?

„One of the main challenges concerns the management 
of people. Over the years, I’ve had numerous 
postdoctoral fellows, graduate students, and 
undergraduates in my laboratory. I’ve found that it’s 
really important to treat people with respect and to set 
an example. It’s also important to develop a sense of 
teamwork and identity for your lab. If you get a good 
environment built up in your lab and you have more 
people wanting to come into your lab than you have 
room for – that is a sign of success. So, if I had one 
piece of advice to give, it’s that although you’ve been 
hired for your scientific skills and research potential, 
your eventual success will depend heavily on your 
ability to guide, lead, and empower others to do their 
best work.”

Thomas R. Cech,
laureat Nagrody Nobla, Prezydent HHMI

Niezależnie od uprawianej dyscypliny naukowej Twój staż podoktorski zawsze będzie opierał 
się na relacji mistrz-uczeń. Sukces tej relacji co najmniej w połowie będzie zależał od Twojej 
postawy i zaangażowania, a jego osiągnięcie – od precyzyjnego określenia tego, czego powinie-
neś oczekiwać od swego mentora oraz tego, czego on będzie oczekiwać od Ciebie. Omówienie 
relacji postdok-mentor zaczniemy od przedstawienia punktu widzenia przyszłego opiekuna 
naukowego, gdyż przynajmniej na początkowym etapie współpracy to on będzie w niej wio-
dący.

Umiejętność kierowania zespołem badawczym, a młodszymi pracownikami w szczególności, 
jest niezwykle ważnym elementem amerykańskiej kultury akademickiej i naukowej. W odróż-
nieniu od Polski, poświęca się mu wiele uwagi, słusznie upatrując w nim klucz do sukcesu 
w nauce. Na przykład istotnym komponentem oceny aplikacji o fundusze badawcze składane 
do NSF i NIH jest ewaluacja udziału aplikanta w rozwoju karier młodych pracowników nauki. 
Ich dalszy rozwój po uzyskaniu doktoratu staje się istotną metryką efektywności finansowa-
nia amerykańskich instytucji badawczych. Nacisk, kładziony na wdrażanie dobrych praktyk 
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kierowniczych, sprawia, że można z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż Twój przy-
szły szef uczestniczył w różnorakiego rodzaju szkoleniach, które pomogły mu posiąść trudną 
sztukę skutecznego zarządzania współpracownikami i efektywnej opieki nad ich rozwojem 
naukowym. Mało tego, skoro jest uznanym badaczem (a tylko do takich warto się wybrać), 
to zapewne łączy talenty naukowe z dużą wiedzą i umiejętnościami interpersonalnymi, bez 
których nie udałoby mu się osiągnąć eksponowanej pozycji i uznania. I właśnie tę wiedzę oraz 
umiejętności będzie z pewnością starał się wykorzystać do budowania możliwie dobrej relacji 
z Tobą. Przyjrzyjmy się zatem zasadniczym elementom kultury zespołowej pracy naukowej, 
którymi kierują się amerykańscy liderzy grup badawczych.

Ambicją każdego amerykańskiego szefa grupy badawczej (Principal Investigator, PI) jest wypra-
cowanie możliwie oryginalnego, nowatorskiego profilu naukowego, rzecz jasna kojarzonego 
z jego/ jej nazwiskiem. Dobrzy PI nie zawłaszczają jednak naukowej sławy, starając się nią 
dzielić ze swoimi współpracownikami, gdyż tylko w takich warunkach mogą liczyć na rzeczy-
wiście konstruktywne współdziałanie. Co ważniejsze, większość PI angażuje członków grupy 
w podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących przyszłych kierunków badawczych. Te 
podstawowe reguły prowadzenia grupy badawczej celnie sformułował wybitny mikrobiolog 
B. Brett Finlay z University of British Columbia: „I decide the area in which we’re going to work, 
but I let others have input into where within that area we should go. For example, at our lab 
retreat, I tell everyone not to talk about what they’ve done but instead to talk about where their 
project are going to be in six months, a year, two years. When we plan general lab strategy, we 
ask the questions where in the field should we be heading.”

Najważniejszym postulatem wpajanym każdemu amerykańskiemu pracownikowi nauki jest 
postępowanie według zasad, które uczynią go wzorcem do naśladowania (role model) dla pod-
opiecznych. Wśród nich, poza przymiotami odnoszącymi się stricte do aktywności naukowej 
(w tym w coraz większym stopniu umiejętność nawiązywania szerokiej współpracy interdy-
scyplinarnej), akcentuje się umiejętności umożliwiające młodszym współpracownikom pełne 
wykorzystanie swoich zdolności. Powtórzmy jeszcze raz: amerykański system nauki promuje 
samodzielność i krytyczne myślenie, a Twój szef zawdzięcza swoją pozycję zademonstrowaniu 
tych przymiotów w swojej dotychczasowej karierze naukowej. Dlatego też będzie od Ciebie 
oczekiwał dokładnie tego samego i najpewniej obdaruje Cię tak dużą niezależnością, jaką 
zdołasz udźwignąć. Uczyni to nie tylko w imię akademickich wartości, ale przede wszystkim 
własnego, dobrze pojętego interesu: opieka nad postdokiem charakteryzującym się więcej niż 
„zadaniowym” podejściem do pracy bywa trudna (o czym dalej), ale jeszcze częściej okazuje 
się naukowo inspirująca dla obu stron.

Ale jak można określić granice samodzielności? Tylko w jeden sposób: czasami ponosząc 
porażki. Warto tu zacytować hasła, którymi do znudzenia bombarduje się przyszłych liderów 
amerykańskiej nauki i biznesu: If you are not failing, you are not trying hard enough! Sometimes 
you need to fail to succeed! Rzeczywiście, w amerykańskiej mentalności akademickiej (ale także 
biznesowej) porażki traktowane są jako część procesu osiągania prawdziwego sukcesu. Stąd 
też, w porównaniu z polską kulturą uprawiania nauki, w USA będziesz mógł liczyć zarówno na 
większą swobodę, jak i zmierzyć się z jej konsekwencjami w postaci konieczności podejmowania 
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ryzyka. Oczywiście pisząc o porażkach, mamy na myśli nietrafione pomysły, a nie pospolite 
błędy będące rezultatem niedbałości bądź zbytniego pośpiechu. Jedynie ok. 10% badań nauko-
wych kończy się sukcesem. Zatem skuteczne radzenie sobie z porażkami ma fundamentalne 
znaczenie dla osiągnięcia ostatecznego celu (patrz ramka poświęcona Imposter Syndrome).

Imposter Syndrome

Jeśli Czytelniku masz poczucie, że nie sprostasz wyzwaniom związanym z zagra-
nicznym wyjazdem, że nie możesz się równać pod względem wiedzy, zdolności 
i umiejętności z Twoimi amerykańskimi współpracownikami, to zapewne cier-
pisz na imposter syndrome, po polsku niezbyt trafnie określanym jako „syndrom 
oszusta”. Dlaczego nietrafnie? Otóż jedyną osobą, którą ewentualnie oszukujesz, 
jesteś Ty sam, zaniżając własną samoocenę.

Imposter syndrome okazał się w środowiskach akademickich sporym i rozpo-
wszechnionym problemem, o czym łatwo się przekonać za pomocą wyszu-
kiwarek internetowych. Choć nie jest uważany za stan chorobowy, to potrafi 
negatywnie wpływać na podejmowane decyzje (zwykle poprzez pomniejszanie 
zdolności do podejmowania wyzwań i związanego z nimi ryzyka), nie mówiąc 
już o wyraźnym pogarszaniu nastroju. Być może pewnym pocieszeniem dla 
osób mających taki problem będzie fakt, że z imposter syndrome zmagało się 
wielu wybitnych naukowców, w tym… np. Karol Darwin. To, że ów syndrom 
jest czymś więcej niż tylko wdzięcznym tematem do blogowania, można się 
przekonać po lekturze tekstu opublikowanego w „Nature” (Woolston C. 2016. 
Faking it. „Nature” 529: 555–556).

Jak można sobie z takim kłopotem poradzić? Zakładając, że nie jest on na tyle 
poważny, by wymagał np. wizyty u psychoterapeuty, proponujemy, by osoby 
nim dotknięte spróbowały dać się przekonać kilkoma prostymi argumentami. 
Po pierwsze, w czasie wyjazdu do USA należy koniecznie zadbać o utrzymanie 
możliwie bliskiego kontaktu z bliskimi osobami mogącymi służyć psycholo-
gicznym wsparciem. W nawale zajęć, które zwykle spadają na przyjeżdżającego, 
łatwo takie kontakty zaniedbać, co później może być w trudnych momentach 
niemożliwe do nadrobienia. Po drugie, trzeba się nauczyć bycia własnym adwo-
katem. Uzyskanie możliwości wyjazdu na stypendium nie jest przypadkiem, ale 
wyrazem uznania będącym następstwem ciężkiej pracy. Zatem jeśli wyjeżdżamy, 
to tylko dlatego, że naprawdę jesteśmy dobrzy w tym, co robimy!

A czy mimo to nasi nowi współpracownicy nie okażą się lepsi? Oczywiście może 
tak być. Tyle tylko, że to właśnie maniera ciągłego porównywania się z oto-
czeniem łatwo wpędza w kłopoty, takie jak imposter syndrome. Warto się więc 
porównywać tylko wtedy, gdy daje nam to pozytywny impuls do stawania się 
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lepszym. W przeciwnym razie jest to droga do wpędzenia się w psychologiczne 
problemy.

Wreszcie najważniejsze: wykształcenie ogólne absolwentów polskich uczelni jest 
co najmniej tak dobre, jak absolwentów uniwersytetów amerykańskich. Świad-
czy choćby o tym znacząca liczba uczonych polskiego pochodzenia pracujących 
z powodzeniem w najbardziej prestiżowych instytucjach badawczych USA. Nie 
ma więc powodów, by czuć się gorszym już na starcie. Nie oznacza to rzecz jasna, 
że już wszystko umiemy. W końcu przyjechaliśmy się uczyć!

Dla zainteresowanych polecamy ciekawy tekst o imposter syndrome na blogu 
naukowym http://occamstypewriter.org/athenedonald/2012/01/29/what-am-
-i-doing-here/, wraz z odnośnikami, np. rozmową ze zmagającą się z tym syn-
dromem wybitną angielską biolożką Lindą Partridge:
Podcast http://downloads.royalsociety.org/audio/misc/Partridge_Donald.mp3

Oprócz promowania dużej samodzielności współpracowników, amerykańscy liderzy uczeni 
są utrzymywania szczerych i otwartych relacji budujących wzajemne zaufanie i zrozumienie. 
Dotyczy to również komunikowania wszelkiego rodzaju zastrzeżeń i rozwiązywania ewentual-
nych konfliktów na możliwie wczesnym etapie ich powstawania. Jeśli więc przyszły mentor 
będzie miał jakieś wątpliwości związane z Twoją pracą, to zapewne wyrazi je bez zwłoki i w nie-
koniecznie oględny sposób. Wysoki poziom asertywności jest szczególnie charakterystyczny 
dla najmłodszego pokolenia amerykańskich liderów, należących do tzw. generacji Y urodzo-
nej po 1977 r., ufającej w swoje siły i niemającej zahamowań w artykułowaniu swoich racji. 
Możesz jednak przy tym liczyć na rzeczowe uzasadnienie ewentualnych obiekcji i potrak-
towanie zaistniałych wątpliwości jako przyczynku do poprawy, a nie okazję do podkopania 
Twojej samooceny.

Oczywiście Twój szef będzie również sobie obiecywał, że wysiłek zainwestowany w opiekę nad 
Tobą sowicie mu się zwróci. Amerykańska nauka rozwija się w dużej mierze dzięki trudowi co 
najmniej 40 tys. armii postdoków, będących jej „roboczymi końmi” (patrz ramka). 

Armia postdoków

Dlaczego dobrzy postdocy są tak bardzo cenni i poszukiwani? Odpowiedź jest 
prosta: to oni tworzą znaczącą część publikacyjnego urobku. Cook et al. (2015) 
dokonali ostatnio szczegółowego porównania produktywności młodych bada-
czy, w odniesieniu do brytyjskich nauk biomedycznych. Okazało się, że dodanie 
do grupy badawczej jednego postdoka zwiększa liczbę opublikowanych przez 
nią prac średnio o 3,5 w ciągu 5 lat. Tymczasem dodatkowy doktorant wnosi 
w tym samym okresie średnio „tylko” 1,5 publikacji.

http://occamstypewriter.org/athenedonald/2012/01/29/what-am-i-doing-here/
http://occamstypewriter.org/athenedonald/2012/01/29/what-am-i-doing-here/
http://downloads.royalsociety.org/audio/misc/Partridge_Donald.mp3
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Ze względu na efektywność pracy postdoków coraz większe dyskusje wzbudza 
systematyczny spadek ich liczebności w USA. Najnowsze szacunki wskazują, że 
w 2010 r. amerykańskie instytucje biomedyczne zatrudniały 40 970 postdoków, 
ale w 2013 r. już tylko 38 719 (czyli mniej o 5,5%, Garrison et al. 2016). Ów 
spadek poprzedzony był dynamicznym wzrostem populacji postdoków w bio-
medycynie, która w latach 2003–2009 zwiększyła się o 37%. Jednakże wzrost we 
wszystkich dziedzinach amerykańskiej nauki był jeszcze bardziej dramatyczny 
i prawdopodobnie bliski 150% (Powell 2015)! Co ciekawe, przynajmniej w bio-
medycynie ten trend w dużym stopniu odzwierciedlał rosnący udział młodych 
naukowców spoza USA. O ile w 1979 r. zagraniczni postdocy stanowili ok. 25% 
ich całkowitej liczby, to w 1999 r. ów odsetek wzrósł do ponad 50% (Garrison 
et al. 2016)!

Notowane w ostatnich latach wyraźne zmniejszenie się liczby postdoków pracu-
jących w USA najprawdopodobniej spowodowane jest malejącą atrakcyjnością 
podejmowania karier naukowych, głównie z uwagi na coraz mniejsze szanse na 
znalezienie stałego zatrudnienia (faculty position) w amerykańskich instytucjach 
badawczych bądź akademickich. Problem ten pogłębia się wraz z malejącym 
prawdopodobieństwem uzyskania grantów badawczych przyznawanych mło-
dym naukowcom przez NIH i NSF. O pogłębiającym się kryzysie generacyjnym 
amerykańskich nauk przyrodniczych obszerniej pisaliśmy w rozdziale 2.
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W coraz częstszych przypadkach szefowie laboratoriów pełnią głównie rolę menedżerów 
i PR-owców, wiecznie zajętych zdobywaniem kolejnych funduszy na podtrzymanie aktywno-
ści swoich zespołów badawczych. Dlatego też coraz więcej czasu spędzają przed komputerami, 
pisząc kolejne granty, a coraz mniej w laboratoriach. Stąd też poleganie na młodszych pra-
cownikach stało się normą, doprowadzając do powstania pojęcia odwróconego mentoringu 
(reversed mentoring), określającego relację, w której to postdocy stają się dla swego szefa nie-
ocenionym źródłem szczegółowej wiedzy, jakiej po prostu nie ma on już czasu posiąść. Suma 
owej zbiorowej mądrości i fachowości wszystkich członków zespołu wciąż stanowi podstawę 
sukcesów amerykańskiej nauki.
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Relacja nawiązana z mentorem postępującym wedle opisanych wyżej zasad często okazuje się 
jednym z najważniejszych czynników wpływających na całą karierę zawodową podopiecznego. 
Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy ma on szczęście trafić pod skrzydła nie tylko wybitnego 
naukowca, ale przede wszystkim życzliwego człowieka, w pełni otwartego na poglądy i potrzeby 
swego otoczenia. W tym fortunnym i nierzadkim przypadku pobyt za granicą jest prawie idyllą 
niewymagającą dalszego, szczegółowego komentarza. Dlatego też teraz zajmiemy się mniej 
idyllicznymi scenariuszami, skupiając się na najbardziej typowych problemach, z jakimi mogą 
zetknąć się stypendyści.

Przypomnijmy sobie zatem warunki brzegowe określające interes stypendysty, gdyż ich przy-
wołanie jest wygodnym punktem startu do dalszych rozważań. Powtórzmy zatem ulubioną 
mantrę: zagraniczny staż powinien przysporzyć wymiernego zawodowego dorobku, co jest 
szczególnie istotne w warunkach nauki polskiej, nadmiernie ceniącej bibliometryczne porów-
nania i mnożenie publikacji. Na pierwszy rzut oka ten zasadniczy cel naszego wyjazdu jest 
całkowicie zbieżny z oczekiwaniami przyszłego mentora. I tak jest w większości przypadków, 
poza tymi, w których interesy stypendysty i gospodarza stypendium mogą się rozminąć. Dzieje 
się tak np. wtedy, gdy ambicją mentora jest zwieńczenie dłuższego cyklu badań możliwe najbar-
dziej znaczącymi publikacjami, co kłóci się z ogłaszaniem cząstkowych rezultatów. Wszystko 
idzie świetnie, gdy ostateczne wyniki są rzeczywiście oszałamiające, a szczęśliwy stypendysta 
może przywieźć do kraju być może nieliczne, ale za to znakomite jakościowo artykuły ogła-
szane w najbardziej renomowanych wydawnictwach. 

Co jednak czynić, gdy badania przeciągają się poza horyzont czasowy stypendium, a co gorsza, 
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Niestety, nie ma dobrego wyjścia z zarysowanego tu 
dylematu. Z jednej strony bez podejmowania ambitnych, a zatem ryzykownych zagadnień 
w nauce postępu nie będzie. Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że owo ryzyko często 
nie rozkłada się w równych proporcjach między stypendystę i mentora: pierwszemu z nich 
brak wymiernego dorobku może złamać karierę, podczas gdy drugi najczęściej jakoś sobie 
poradzi. Będzie to dla niego szczególnie łatwe w instytucjach, takich jak NIH, które przed-
kładają uzyskiwanie przełomowych rezultatów nad naukową produktywność. Dlatego też tak 
ważne jest zwrócenie uwagi na przebieg karier naukowych wcześniejszych współpracowników 
naszego ewentualnego mentora, co pozwoli nam ocenić, czy przypadkiem nie będziemy mieli 
do czynienia z niezwykle ambitnym naukowym hazardzistą, niekoniecznie dbającym o los 
swych współpracowników.

Istotnym testem intencji, na który warto zdecydować się przed wyjazdem, jest ustalenie zasad 
określania kolejności autorstwa przyszłych publikacji. Pamiętajmy, że w polskich realiach naj-
cenniejsze są publikacje z autorstwem wiodącym, podczas gdy nasz ewentualny mentor może 
mieć na ten temat inne zapatrywania, wynikające np. ze zobowiązań podjętych względem 
innych współpracowników. Jak już wspomnieliśmy, amerykańska kultura naukowa nagradza 
dobrze pojętą asertywność, zatem upominanie się o własny interes nie będzie postrzegane jako 
przysłowiowe rozpychanie się łokciami. Z powyższą kwestią w ścisły sposób łączą się ewen-
tualne problemy w nawiązaniu dobrej, a najlepiej przyjacielskiej współpracy z pozostałymi 



43    A M E R Y K A  D L A  P O S T D O K Ó W

członkami zespołu naszego mentora, dla których zasady podziału wspólnego dorobku będą 
równie istotne, jak dla nas.

Ważnym zyskiem ze współpracy z przyszłym mentorem powinno być nie tylko współautor-
stwo publikacji, lecz także możliwość podpatrywania jego/ jej sposobu myślenia, metod i stylu 
uprawiania nauki. Uzyskane tą drogą wiedza i umiejętności są szczególnie cenne, gdyż nie da 
się ich nabyć inaczej niż poprzez bliskie, osobiste kontakty. Stąd tak ważnym, a czasami niedo-
cenianym elementem zagranicznego pobytu będą dyskusje z przyszłym szefem, umożliwiające 
nam bezpośrednią wymianę poglądów i rzecz jasna, omawianie postępów naszej pracy. Z tym 
bywa jednak różnie, co ilustruje przypadek wybitnego polskiego naukowca, który wyjechał na 
staż podoktorski do laboratorium jednego z amerykańskich laureatów Nagrody Nobla. Pod 
koniec stażu doszło do pożegnalnej rozmowy, z przebiegu której jasno wynikało, iż mentor 
nie bardzo orientował się w zakresie tego, nad czym stażysta w jego laboratorium z wielkimi 
sukcesami się trudził. Mimo to staż okazał się niezwykle owocny, głównie dzięki współpracy 
z innymi znakomitymi postdokami, zwabionymi magią nazwiska wspólnego szefa.

Gdy pokłócisz się z szefem

Charakterystyczna dla amerykańskiej kultury intensywność pracy jest nie tylko źródłem jej 
efektywności, ale także stresu, a nierzadko również konfliktów interpersonalnych. Radzenie 
sobie z sytuacjami konfliktowymi jest ogromną umiejętnością życiową, którą w dużym stopniu 
można nabyć nie poprzez lektury, ale przede wszystkim doświadczenie. Nie mając ambicji do 
wyczerpującego przedstawienia związanych z tym zagadnień, chcielibyśmy w tym miejscu 
zaoferować kilka rad, mogących się okazać przydatne w najbardziej typowych sytuacjach.

Zacznijmy od nieco „wojowniczej” rekomendacji: nie warto za wszelką cenę unikać konfliktów, 
za każdym razem oddając pole i ustępując nawet tam, gdzie mamy przekonanie co do swojej 
racji. Wyjazd na stypendium zagraniczne powinien mieć wymiar formacyjny nie tylko pod 
względem nabywanej wiedzy i umiejętności, ale także zdolności do wyrażania i obrony własnej 
opinii, umiejętności podejmowania decyzji, a przede wszystkim samodzielnej pracy i brania 
za nią pełnej odpowiedzialności. Nie nauczymy się tego bez narażenia się na mniejsze bądź 
większe nieporozumienia.

Gros amerykańskich szefów jest ludźmi bardzo zajętymi, niemającymi czasu na zajmowanie 
się podejmowaniem bieżących decyzji. Stwarza to zarówno pole do budowy niezależności, jak 
i konfliktów. Czy powinniśmy zatem przy każdej wątpliwości zaprzątać nią naszego opiekuna, 
czy raczej próbować podjęcia samodzielnego, choćby nawet kontrowersyjnego rozstrzygnię-
cia? W udzieleniu odpowiedzi na ten dylemat pomocne będzie przywołanie maksymy znanej 
w anglosaskiej kulturze korporacyjnej, lecz nieznajdującej prostego odpowiednika w języku 
polskim: It is easier to obtain forgiveness than permission. Kryją się w niej trzy istotne elementy, 
warte bliższej uwagi. Po pierwsze, maksyma ta zachęca do samodzielności, nawet okupio-
nej koniecznością proszenia o wybaczenie. Po drugie, zwraca ona uwagę na to, że sam fakt 
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zwrócenia się z prośbą obarczony jest ryzykiem odmowy, niewystępującym rzecz jasna w sytu-
acji, gdy decyzję podejmujemy sami. I wreszcie, co bardzo istotne, podejmując ją, odciążamy 
zapracowanego szefa, czym w przypadku powodzenia zaskarbimy sobie jego uznanie torujące 
drogę do wzrostu naszej samodzielności.

Rzecz jasna przytoczona wyżej formuła może nam jedynie pomóc w podjęciu decyzji niena-
ruszających kompetencji innych osób, a tym bardziej przepisów i regulaminów. Trzeba pamię-
tać, że Amerykanie są legalistami, dla których przestrzeganie prawa, choćby sprzecznego ze 
zdrowym rozsądkiem, jest niepodważalne. Dla przybyszów z krajów takich jak Polska, wciąż 
charakteryzujących się dość lekceważącym stosunkiem do reguł prawnych, ten amerykański 
legalizm może być bolesnym, konfliktogennym zaskoczeniem. Dotyczy to w równym stopniu 
przepisów ruchu drogowego (choćby przykładnego przestrzegania ograniczenia prędkości 
przez większość amerykańskich kierowców, o czym piszemy w rozdziale 15), jak i stosowania 
się do wewnętrznych regulaminów uczelnianych czy też instytutowych. Dlatego też wkrótce 
po przyjeździe warto się z nimi zapoznać i poważnie potraktować, co pozwoli na uniknięcie 
ewentualnych nieprzyjemności.

Kiedy już dojdzie do konfliktu, warto pamiętać o kilku regułach. Najważniejszą z nich jest 
poskromienie własnych emocji i uczynienie wszystkiego, co możliwe, by nie brały one góry 
u skonfliktowanej z nami osoby. Pamiętajmy zatem, by sporne kwestie zawsze dyskutować 
w kontekście ad rem, a nie ad personam. Te dwie narracje łatwo rozróżnić po liczbie przymiot-
ników (nie wspominając już o epitetach) padających w trakcie czasami zupełnie niepotrzebnej 
wymiany zdań. Ścisłe trzymanie się argumentacji odnoszącej się do faktów pozwoli na oddzie-
lenie wątków osobistych i przybliżenie obu stron do satysfakcjonującego rozwiązania. Równie 
istotną zasadą jest skupienie dyskusji na tematach łączących wspólne interesy adwersarzy, miast 
akcentowania zaogniających sytuację różnic. Wreszcie, co jest często skuteczne, warto sobie, ale 
również oponentowi zadać proste pytanie: „Co byś zrobił/ zrobiła na moim miejscu?”. Chwila 
refleksji będąca efektem takiej wirtualnej zmiany ról, często pozwala uzmysłowić sobie racje 
drugiej strony i przyspieszyć rozwiązanie spornych kwestii.

Na szczęście tylko w bardzo rzadkich sytuacjach konfliktu nie udaje się rozwiązać. Jeśli jego 
trwanie w istotny sposób wpływa na jakość pracy i nasz stan psychiczny, to warto rozważyć 
podjęcie dalszych kroków w celu rozwiązania sporu. W każdym przypadku należy zadbać 
o możliwie obiektywne udokumentowanie jego przyczyn. Nie wahajmy się przed sporządze-
niem notatek umożliwiających późniejsze odtworzenie chronologii zdarzeń i konkretnych 
faktów. Rozważmy też przeprowadzenie rozmowy z kimś bezstronnym, komu możemy zaufać. 
Taka rozmowa pozwoli nam umocnić się w przeświadczeniu konieczności dalszych działań 
bądź też dostrzec okoliczności, które nas od tego odwiodą. Na wielu amerykańskich uczelniach 
działają specjalnie w tym celu utworzone biura rzeczników praw pracowniczych, służących 
pomocą i mediacją (przykładem może tu być The Ombuds Office funkcjonująca w strukturze 
Harvard Medical School).

W okolicznościach, gdy jesteśmy przekonani o swoich racjach, a sytuacja staje się nie do znie-
sienia, pozostaje odwołanie się do instancji wyższej – szefa naszego szefa. Pamiętajmy o tym, że 

https://hms.harvard.edu/departments/ombuds-office
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taka funkcyjna osoba jest m.in. opłacana za skuteczne rozwiązywanie konfliktów. W krytycznej 
sytuacji nie wahajmy się przed jej zaangażowaniem, dbając, by na spokojnie przemyśleć sposób 
zwięzłego i celnego przedstawienia naszych argumentów. Pamiętajmy przy tym również, że 
w niezmienionej formie będziemy zapewne musieli swoją argumentację przedstawić w cza-
sie konfrontacji z naszym oponentem. Pamiętajmy także, że ciąży na nas obowiązek powia-
domienia wyższej instancji administracyjnej, na szczęście w skrajnie rzadkich przypadkach, 
powzięcia uzasadnionego podejrzenia o przestępstwie (np. molestowaniu seksualnym) bądź 
naruszeniu podstawowych norm etycznych pracy naukowej (np. kradzieży własności intelek-
tualnej bądź fałszowania wyników badań).
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Codzienność w laboratorium

Amerykańskie zespoły naukowe

Struktury amerykańskich grup badawczych różnią się znacząco, w zależności od instytucjonal-
nego profilu i zasobności finansowej. Brak stabilnego finansowania doprowadził do nagmin-
nego zatrudniania pracowników na czasowych, zwykle 2–3-letnich kontraktach, najczęściej 
opłacanych z grantów badawczych (soft money). Wciąż dominujący na polskich uczelniach 
model zatrudniania na stałych pensjach (hard money), uzależnionych od dydaktycznego pen-
sum, już dawno w USA zanikł. Z tych samych powodów tylko nieliczne instytucje stać na 
utrzymywanie pracowników technicznych.

W odróżnieniu od krajowego rozdrobnienia, większość amerykańskich grup badawczych, 
szczególnie w dziedzinach eksperymentalnych, cechuje się znacznie większą obsadą osobową, 
zwielokrotnioną poprzez intensywną współpracę zarówno krajową, jak i międzynarodową. 
Zespoły pracujące na uczelniach zwykle mają w swym składzie co najmniej kilku studentów 
najstarszych lat (graduate students), kilku doktorantów i postdoków. Laboratoria afiliowane 
poza akademią znacznie rzadziej korzystają ze współpracy ze studentami. Wielkość jednych 
i drugich waha się zatem od 5–6 do kilkudziesięciu pracowników. Nie oznacza to oczywiście, 
że „duże” zawsze jest „piękne”. W USA od lat toczy się dyskusja nad optymalną wielkością grup 
badawczych, a przynajmniej w naukach biomedycznych najbardziej efektywni pod względem 
ilości i jakości publikacyjnego dorobku okazali się „średniacy” uzyskujący roczne finansowanie 
na poziomie, bagatela, ok. 750 tys. dolarów (patrz ramka).

W USA nadal istnieje wiele laboratoriów i instytucji, które mogą sobie pozwolić na obieranie tema-
tyki badawczej bez nadmiernego oglądania się na pieniądze, a przede wszystkim pracy pod dyk-
tando hasła Publish or Perish. Jednakże większość amerykańskich zespołów naukowych nabrała 
korporacyjnego charakteru, a nadrzędnym celem ich aktywności stało się zrealizowanie projektów 
finansowanych w drodze startu w konkursach grantowych, w których stale malejące prawdopo-
dobieństwo sukcesu wciąż jest jednak wyższe niż w NCN9. Pamiętaj zatem, że będziesz członkiem 
mikrokorporacji i większości przypadków możesz liczyć na rozwijanie własnych zainteresowań 
tylko w takim stopniu, w jakim stwarzają one „wartość dodaną” dla osiągnięcia celu nadrzędnego 

9	 Prawdopodobieństwo	uzyskania	finansowania	wniosku	badawczego	złożonego	do	NIH	systematycznie	maleje.	W	połowie	
lat	60.	ubiegłego	wieku	na	finansowanie	mógł	liczyć	co	drugi	aplikant.	Po	2010	r.	NIH	finansował	nieco	ponad	20%	wniosków	
badawczych	(Casadevall	A.	and	Fang	F.	C.	2012.	Reforming	Science:	Structural	Reforms.	Infection	and	Immunity.	80:	897–901).	
Podobny	spadkowy	trend	widoczny	jest	również	w	aplikacjach	składanych	do	NSF.	W	2001	r.	na	finansowanie	mógł	liczyć	co	
trzeci	wnioskodawca.	W	2014	prawdopodobieństwo	sukcesu	wyniosło	23%	(Tabela	1.	w:	Report	to	the	National	Science	Board	
on	the	National	Science	Foundation’s	Merit	Review	Process	Fiscal	Year	2014,	http://www.nsf.gov/nsb/publications/2015/
nsb201514.pdf).

http://www.nsf.gov/nsb/publications/2015/nsb201514.pdf
http://www.nsf.gov/nsb/publications/2015/nsb201514.pdf
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– satysfakcjonującego wywiązania się z zobowiązań wynikających z realizacji projektu utrzymują-
cego przy życiu zespół Twojego szefa i skutecznego aplikowania o kolejne finansowanie. Miejmy 
zatem nadzieję, że trafisz do jednego z takich dobrze prosperujących zespołów, zawdzięczających 
swoje sukcesy m.in. regularnym spotkaniom zespołowym, które omówimy poniżej.

Zespołowe zebrania robocze (lab meetings)

Kultura organizowania regularnych spotkań, na których omawiane są zarówno sprawy strate-
giczne, jak bieżące problemy, jest kluczowym elementem mechanizmu funkcjonowania amery-
kańskich społeczności naukowych. Choć trudno jest nam przywołać konkretne wyniki badań 
z zakresu socjologii nauki, to na podstawie długoletnich, porównawczych obserwacji wno-
simy, że brak autentycznej, wewnętrznej potrzeby systematycznego spotykania się najbliższych 
sobie współpracowników jest największą różnicą dzielącą polskich i amerykańskich badaczy. 
W dużej mierze winne jest tu przede wszystkim nadmierne rozdrobnienie polskich zespołów 
naukowych, które w wielu instytucjach wciąż składają się z udzielnego profesora, wiernego 
giermka w postaci adiunkta zbliżającego się do habilitacji, 1–2 doktorantów i co daj Boże, 
nielicznych magistrantów. W dodatku ta skromna garstka nie zawsze współpracuje ze świa-
tem zewnętrznym i zwykle już po krótkim czasie nie ma sobie nic świeżego do powiedzenia. 
Wszystko to czyni ją niezdolną do przekroczenia intelektualnej masy krytycznej, niezbędnej 
do zrodzenia nowatorskich pomysłów (patrz ramka).

Czy istnieje optymalna wielkość zespołu naukowego?

W ostatnich dziesięcioleciach wiele krajów (szczególnie europejskich) wspierało 
tworzenie dużych grup badawczych, choć trudno byłoby wskazać „twarde” dane 
demonstrujące ich przewagę. Większość znawców tematu zgadza się co do ist-
nienia zjawiska „malejących zysków” (diminishing returns) wraz ze wzrostem 
liczby współpracowników. Pogląd ten znalazł potwierdzenie w analizie prze-
prowadzonej w 2010 r. przez Dyrektora National Institute of General Medical 
Sciences (NIGMS – największej podjednostki NIH), Jeremiego Berga. Przeana-
lizował on naukową produktywność blisko 3 tys. naukowców, którzy uzyskali 
finansowanie z jego instytutu. Okazało się, że była ona największa wśród bada-
czy (a zatem kierowanych przez nich zespołów) uzyskujących finansowanie na 
poziomie 750 tys. dolarów rocznie. Wyższy poziom finansowania wiązał się 
z mniej niż proporcjonalnym przyrostem naukowej produktywności. Choć 
Berg przedstawił wyniki swej analizy na prowadzonym przez siebie blogu, to 
odbiły się one szerokim echem w bardziej formalnych wydawnictwach (np. patrz 
komentarz Meredith Wadman opublikowany w „Nature” (2010), 468: 356–357).

A jaka wielkość naukowego zespołu pozwala na przekroczenie intelektualnej 
„masy krytycznej”? Jak się łatwo domyśleć, zależy to od dyscypliny naukowej, 
co zademonstrowali R. Kenna i B. Berche (Critical mass and the dependency of 

https://www.nigms.nih.gov/
https://www.nigms.nih.gov/
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research quality on group size. Scientometrics (2011), 86: 527–540), korzystając 
z danych zgromadzonych w trakcie Research Assessment Exercise (RAE) pro-
wadzonym w Wielkiej Brytanii. I tak do osiągnięcia „masy krytycznej” w czy-
stej matematyce wystarczy… 2 badaczy. Jednakże sukces w naukach rolniczych 
wymaga już pięcioosobowego zespołu, zaś w biologii, chemii i naukach medycz-
nych – odpowiednio: 10, 18 i 20 naukowców.

Rytm aktywności większości amerykańskich grup badawczych wyznaczają zwykle cotygodniowe 
spotkania (research group meetings), służące omawianiu spraw bieżących, a często również dające 
możliwość do zaprezentowania postępu prac przez jednego bądź kilku jej członków. Ich zasad-
niczym celem jest stworzenie warunków do nieformalnej, nieskrępowanej dyskusji na absolut-
nie równych prawach. Dlatego też biorą w niej aktywny udział nawet najmniej doświadczeni 
współpracownicy, a najgorsze, co może im się w takiej dyskusji przydarzyć, to niezabranie głosu. 
Żywiołowość i otwartość sporów mających miejsce w czasie takich rutynowych spotkań mocno je 
odróżnia od nadmiernie ugrzecznionej wymiany poglądów na krajowym podwórku, nierzadko 
podszytym obawami o popełnienie kompromitującej gafy. Stąd regularny udział w research 
group meetings dla wielu przybyszów z Polski miewa charakter formacyjny, na trwale zmienia-
jący podejście do udziału w naukowym dyskursie. Już choćby z tego powodu warto na 1–2 lata 
owe podwórko opuścić.

Poza przeglądem dokonań z ostatniego okresu, spotkania grupowe służą również ustalaniu 
planów na bliższą i dalszą przyszłość. Ta ich część jest szczególnie istotna, gdyż umożliwia 
uniknięcie wielu błędów w planowaniu eksperymentów i konfliktów powstających w następ-
stwie braku właściwej komunikacji. Jest to ważne zwłaszcza dla kierownika grupy badawczej, 
gdyż regularne spotkania dostarczają najważniejszych informacji o całości jej funkcjonowania. 
W dużych zespołach badawczych spotkania informacyjne organizowane są również w podgru-
pach (breakout sessions), które później, stosownie do potrzeb, referowane są w szerszym gronie. 

W wielu zespołach, na każdym z poziomów ich organizacji, co jakiś czas odbywają się także 
sesje strategiczne (strategy sessions) poświęcone identyfikacji najbardziej obiecujących kierun-
ków przyszłych badań. Takie nieformalne „burze mózgów” nie tylko wnoszą twórczy ferment, 
ale także służą wzmacnianiu integralności zespołu i utrwalaniu poczucia jego misji. Umoż-
liwiają one również uściślanie zakresu przyszłych zainteresowań poszczególnych członków 
zespołu i planowanie współpracy.

Nawet brak istotnego powodu do spotkania nie stanowi przeszkody, by je zorganizować 
i poświęcić np. przedstawieniu i omówieniu ciekawego artykułu, który właśnie zaintrygował 
któregoś z badaczy. Takie spotkania znane jako journal club meetings są popularną metodą 
wzajemnego komunikowania najważniejszych doniesień publikacyjnych, dających początek 
własnym pomysłom i doskonaleniu naukowego warsztatu, w tym uczenia się na cudzych błę-
dach. Ich znaczenie dla efektywnego funkcjonowania zespołu dobrze ilustruje taka oto opinia 
mikrobiolożki z Washington University School of Medicine, dr Tamary Doering: „We discuss 
papers and talk about weaknesses, and it makes it clear that we don’t want our papers to have 
those kinds of weaknesses. I think the scientific rigor issues come up as we go along.” 
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Bardzo istotnym elementem funkcjonowania amerykańskich laboratoriów są spotkania o cha-
rakterze czysto towarzyskim. Odbywają się one zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. 
Pretekstem do spotkania się w miejscu pracy mogą być równie dobrze czyjeś urodziny (Ame-
rykanie imienin nie obchodzą), jak i sukces w postaci przyjęcia artykułu do druku czy też 
uzyskania finansowania grantu. Często spotkania inicjowane w laboratorium przenoszą się 
potem do którejś z licznych restauracyjek znajdujących się nieopodal instytucji badawczej. 
Warto tu jednak zauważyć, że podział ze względu na charakter spotkań jest w pewnej mierze 
sztuczny: zebrania o charakterze czysto towarzyskim często przeradzają się poważną naukową 
dyskusję, a wiele z przełomowych pomysłów zrodziło się przy przysłowiowym piwie. Stąd też, 
poza względami towarzyskimi, udział w bardziej niż nieformalnych dyskusjach jest niezwykle 
istotny. Dotyczy to również zwyczaju wspólnego spożywania lunchu. Posiłek ten jest dla Ame-
rykanów nie tylko okazją do miłego wspólnego spędzenia kilku chwil, ale często uważany jest 
za integralną część dnia pracy, służącą nawiązywaniu i cementowaniu kontaktów, wspólnemu 
rozwiązywaniu problemów i omawianiu planów na przyszłość. W amerykańskiej kulturze 
naukowej samotne zjadanie kanapek jest źle widziane, o czym warto pamiętać. 

Robocze spotkania z szefem

Poza zebraniami bardzo istotnym kanałem komunikacji są indywidualne spotkania odbywane 
przez kierownika grupy badawczej z każdym ze współpracowników. Takie spotkania będą 
dla Ciebie szczególnie znaczące na początku pobytu, gdyż pozwolą na sprawne włączenie się 
w prace zespołu i efektywne eliminowanie problemów. Warto więc zadbać, by stały się one 
niemęczącą rutyną, która umożliwi lepsze wykorzystanie Twojego pobytu za granicą. By tak 
się stało, radzimy planować je wedle kilku prostych reguł.

Po pierwsze, dobrze przygotuj się do spotkania, nawet jeśli ma być ono krótkie i dotyczyć 
szczegółowych kwestii. Przemyśl to, co chcesz zakomunikować, by zrobić to w możliwie kla-
rowny i zwięzły sposób. Dzięki temu oszczędzisz cenny czas i pokażesz, że Twoja wizyta miała 
uzasadnienie. Umawiaj się więc na spotkanie tylko wtedy, gdy jest ono naprawdę potrzebne. 
Choć wielu amerykańskich PI pracuje przy literalnie otwartych drzwiach swych biur, to nie licz 
na to, że każda Twoja wizyta spotka się z entuzjazmem. Po prostu liczba podobnych spotkań 
odbywanych przez kierowników grup badawczych potrafi być przytłaczająca, o czym warto 
pamiętać. Naszym zdaniem ich charakter dobrze oddaje następująca opinia B. Bretta Finlaya 
z University of British Columbia: „I do half-hour meetings with each person once a week. If they 
come in and say, «Nothing worked,» I say, «OK,» and change the subject because I realize that 
probably 90 percent of the experiments as a scientist don’t work. I’ve found that this approach is 
a very subtle but effective motivator. Most people don’t want to come into my office week after 
week and say, «Nothing worked.»”

Co pewien dłuższy czas (np. co kilka miesięcy) proś przełożonego o „strategiczną” rozmowę. 
Jej celem będzie podsumowanie dotychczasowych rezultatów Twojej pracy i omówienie planów 
na przyszłość. Dobrze jest ją poprzedzić napisaniem streszczenia, które przekażesz opiekunowi 
odpowiednio wcześniej przed spotkaniem, co pozwoli mu się do niej przygotować. Radzimy 
tak uczynić nie tyle ze względu na zamiłowanie do biurokracji, ile z prostej kalkulacji: koniec 
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końców efekty Twojej pracy przyjmą zapewne jakąś formę sprawozdania, a w ostatecznym 
kształcie – publikacji. Zatem cząstkowe teksty staną się znakomitym zaczynem do ich opraco-
wania. Poza tym konfrontowanie treści kolejnych notatek pozwoli na efektywniejsze śledzenie 
postępów, ale także identyfikację utrzymujących się problemów oraz precyzyjne odwoływanie 
się do wcześniejszych ustaleń. Proponujemy zatem, by w streszczeniu znalazły się następujące 
zagadnienia (talking points) dotyczące Twojej dotychczasowej i przyszłej pracy. Przygotuj się 
zatem na maksymalnie treściwe omówienie wskazanych punktów, nie tracąc przy tym czasu 
na zbędne dygresje (przykładowe talking points w ramce poniżej):

yy Overview of your research project and major accomplishments since the last meeting.

yy Problems encountered, and how you tackled them.

yy New areas of research or technical expertise acquired.

yy Your publications.

yy Seminar presentations and professional meetings attended (indicate titles and forms of 
presentation).

yy Oversight of junior collaborators (i.e., graduate and undergraduate students).

yy Teaching activity (lectures, seminars and/or lab training).

yy Honest indication of any issues that negatively affected your work.

Oczywiście w rozmowie nie powinno zabraknąć planów na przyszłość, np. przedstawio-
nych zgodnie z następującymi punktami:

yy Itemized short-term and long-term goals of upcoming research.

yy Potential impediments or obstacles and proposed remedies.

yy Any additional training, funding or logistics needed.

yy Anticipated publications.

yy Anticipated professional meetings.

yy Other professional activities not identified above.

Kilka powyższych punktów zasługuje na dodatkowy komentarz. Dwa z nich dotykają proble-
mów, z którymi zapewne przyszło bądź przyjdzie Ci się zmierzyć. Amerykanie bardzo sobie 
cenią proaktywną postawę umożliwiającą nie tylko identyfikację trudności, ale przede wszyst-
kim ich przezwyciężanie. Stąd też, jeśli tylko możesz, skup się na propozycjach wybrnięcia 
z już zaistniałych bądź antycypowanych komplikacji. W szczególności dotyczy to niepowodzeń 
badawczych, które w większym bądź mniejszym stopniu wszystkim się przecież przydarzają. 
Miej zatem na podorędziu propozycję „planu B”, a być może nawet „planu C”.
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Rozmowa z szefem jest również okazją do poruszenia pozamerytorycznych kwestii, które 
negatywnie wpływają na Twoją pracę. W szczególności dotyczy to wszelkich konfliktowych 
kwestii, których być może nie udało Ci się samodzielnie rozwiązać, np. dotyczących podziału 
obowiązków, zakresu kompetencji, współuczestnictwa w projektach badawczych i ustalania 
współautorstwa publikacji.

Rzecz jasna do pierwszej „strategicznej” rozmowy z nowym szefem będą miały zastosowanie 
tylko punkty odnoszące się do przyszłości. Poza nimi na tym wyjątkowo ważnym spotkaniu 
powinieneś wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z Twoją przyszłą pracą, których nie udało 
Ci się rozwiać jeszcze przed przyjazdem (o czym piszemy w następnym rozdziale). Na przykład 
spotkanie jest dogodną okazją, by poprosić o umożliwienie zachowania wzorca aktywności, 
który jest dla Ciebie najbardziej efektywny. Jeśli nie lubisz wstawać rano, ale za to dobrze Ci 
się pracuje nawet późnym wieczorem (lub odwrotnie), powiedz o tym. Amerykanie zwykle 
przedkładają produktywność nad czas spędzony w pracy. Oczywiście ów liberalizm ograni-
czany jest wymogami pracy zespołowej i zapewne okaże się, że w określonych porach dnia szef 
będzie się spodziewał Twojej obecności. 

Równie ważne będzie omówienie zasad i zwyczajów panujących w zespole oraz wszystkiego, 
co umożliwi Ci sprawne zorganizowanie pracy. Poproś o zaznajomienie Cię z procedurami 
dokumentowania badań, w tym prowadzenia laboratoryjnego notatnika (o którym piszemy 
w kolejnym rozdziale). Dopytaj się również o praktykę postępowania przy zakupach odczynni-
ków i sprzętu. Choć amerykańskie instytucje badawcze nie są skrępowane koszmarem przetar-
gów, to panujące w nich biurokratyczne procedury potrafią być równie frustrujące, jak polskie. 
Z pewnością Twój opiekun bądź ktoś z jego najbliższego otoczenia poinformuje Cię, jak sobie 
z nimi poradzić. Niemniej jednak bardzo ważne będzie Twoje szybkie usamodzielnienie się, 
gdyż z czasem Twojego nowego szefa zaczną najpewniej irytować powtarzające się pytania 
o kolejne, biurokratyczne zawiłości. Wykorzystaj zatem do maksimum pierwsze kilka spotkań, 
zanim kredyt cierpliwości się wyczerpie. 

Bardzo ważna będzie także „strategiczna” rozmowa kończąca Twój pobyt. Jej istotnym elemen-
tem może okazać się ustalenie zakresu, w jakim będziesz mógł kontynuować projekty rozpo-
częte w trakcie stypendium. Jest to szczególnie niebłahe w przypadku małych grup badawczych 
zajmujących się stosunkowo wąskimi, „niepodzielnymi” zagadnieniami. Dzielenie się tematyką 
badawczą może również być trudne, gdy pracowałeś w grupie młodego PI wciąż budującego 
własną reputację naukową. Bądź zatem proaktywny: zaproponuj dalszy scenariusz współpracy 
prowadzącej do osiągnięcia win-win situation. Pamiętaj przy tym, że zapewne to Tobie będzie 
na tym zależeć szczególnie, gdyż w USA współpraca międzynarodowa jest mniej ceniona niż 
w Polsce.

Prowadzenie notatnika laboratoryjnego (lab book)

Oprócz dobrej praktyki organizowania regularnych spotkań, w funkcjonowaniu amerykańskich 
zespołów badawczych znajdziemy jeszcze jeden element niezbyt rozpowszechniony w polskiej 
nauce – systematyczne prowadzenie laboratoryjnego notatnika – lab book. Choć na pierwszy 
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rzut oka amerykańskie przywiązanie do regularnego sporządzania notatek może się wydać 
przesadnie biurokratyczną mitręgą, to istnieje wiele powodów, dla których mimo upływu 
czasu i panoszącej się elektronizacji notatniki laboratoryjne są w USA wciąż w powszech-
nym użyciu. Najważniejszym z nich jest… zawodność ludzkiej pamięci. Codzienne, czasami 
bolesne doświadczenia tysięcy eksperymentatorów trudzących się w amerykańskich instytu-
cjach badawczych utrwaliły przekonanie o tym, że jedyną metodą identyfikacji i korygowania 
błędów wciąż pozostaje żmudne archiwizowanie nawet pozornie błahych detali stosowanych 
procedur pomiarowych, nie wspominając o źródłowych wartościach zebranych danych. Co 
więcej, dla obiektywnej oceny rzetelności i poprawności pomiarów musi być to uczynione 
w sposób umożliwiający ich szczegółowe odtworzenie przez osobę postronną, nawet kilka lat 
później. Dzięki takiej archiwizacji, poza obiektywizacją i powtarzalnością procedur, osiąga się 
jeszcze inne, bardzo ważne cele. 

Przede wszystkim pełna dokumentacja pracy laboratoryjnej umożliwia wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości związanych np. z sumiennością prowadzonych badań. Ostatnie kilka lat przyniosło 
wiele spektakularnych przykładów fałszowania publikowanych wyników, których wykrycie 
byłoby niemożliwe bez wglądu w oryginalne dane przechowywane w laboratoryjnych zapi-
skach. Na przykład na początku 2016 r. „Nature” wycofało artykuł ogłoszony w 2010 r. (sic!) 
przez ówczesnych pracowników University of Alabama, z których część, jak się okazało, dopu-
ściła się sfabrykowania informacji o strukturze białka C3b biorącego udział w procesach odpo-
wiedzi immunologicznej10. Z drugiej strony wgląd w oryginalne dane umożliwił oczyszczenie 
z zarzutu o nierzetelność Therezę Imanishi-Kari – byłą współpracownicę laureata Nagrody 
Nobla z 1975 r., Davida Baltimore’a. W 1986 r. oboje opublikowali w „Cell” artykuł opisujący 
mechanizm indukcji aktywności genów poprzez wprowadzenie obcych genów o zbliżonej 
funkcji. Rzetelność uzyskanych wyników została następnie podważona, a ponieważ badania 
prowadzone przez Imanishi-Kari i Baltimore’a finansowano z funduszy publicznych, sprawa 
nabrała rozgłosu i ciągnęła się przez dekadę, poruszając najwyższe instancje federalne, w tym 
Kongres USA i US Department of Health and Human Services11. W końcu, po wnikliwym zba-
daniu laboratoryjnego notatnika, uznano sprawę za niebyłą, co nie uchroniło Baltimore’a przed 
ustąpieniem ze stanowiska Prezydenta Uniwersytetu Rockefellera.

Konieczność szczegółowego dokumentowania badań w formie lab book wynika również z ame-
rykańskiego systemu prawnego i jak przed chwilą wspomnieliśmy, odnosi się szczególnie do 
badań finansowanych z funduszy federalnych. Teoretycznie każdy podatnik amerykański ma 
prawo zażądać wglądu w laboratoryjne zapiski, bo przecież ich powstanie opłacane jest z jego 
kieszeni! Na szczęście tylko bardzo niewielu z nich z tego prawa korzysta, ale jak pokazał 
opisany wyżej przypadek Imanishi-Kari i Baltimore’a, istnieją bardzo poważne powody, dla 
których instytucje finansowane z centralnego budżetu, takie jak NIH i NSF, oczekują od gran-
tobiorców szczegółowego prowadzenia dokumentacji badań. W przypadku NIH przyjęło to 

10	Więcej	na	ten	temat	można	znaleźć	w	artykule	zamieszczonym	w	„The	Scientist”:	http://www.the-scientist.com/?articles.
view/articleNo/44986/title/Fraudulent-Paper-Pulled/
11	Głośna	sprawa	Imanishi-Kari	i	Baltimore’a	stała	się	kanwą	wielu	opracowań,	w	tym	książkowych	(np.	Freeland	J.	H.	2004.	The	
Great	Betrayal:	Fraud	In	Science.	Orlando,	Harcourt).

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/44986/title/Fraudulent-Paper-Pulled/
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/44986/title/Fraudulent-Paper-Pulled/
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formę wytycznych zawartych w Guidelines for Scientific Record Keeping12. Podobne rekomen-
dacje zostały wdrożone bez mała we wszystkich amerykańskich instytucjach badawczych, 
zarówno prywatnych, jak i państwowych. Gorąco zatem namawiamy, by się zapoznać z tymi 
obowiązującymi w przyjmującym Cię laboratorium.

Poza już wymienionymi, istnieje jeszcze jeden ważki powód prowadzenia laboratoryjnego notat-
nika, który nabiera wyjątkowego znaczenia we wszystkich badaniach mogących zakończyć się 
patentem bądź komercjalizacją: zapiski zawarte w notatniku często bywają podstawą do okre-
ślenia własności bądź współwłasności intelektualnej, a zatem mogą być podstawą do osiągania 
niebagatelnych zysków (patrz rozdział 13). Tak! W świetle amerykańskich przepisów zawartość 
lab book ma moc prawną, o czym warto pamiętać w swoim własnym, dobrze pojętym interesie.

Jaką formę przyjmują amerykańskie lab book? Jak już napomknęliśmy wcześniej, wiele labo-
ratoriów oparło się w tej mierze cyfryzacji i nadal prowadzi je w tradycyjnej formie opraw-
nego w twarde okładki skoroszytu o numerowanych stronach. Ten tradycjonalizm ma swoje 
korzenie w amerykańskim systemie prawnym, w którym poczyniona odręcznie notatka jest 
zawsze znacznie silniejszym argumentem niż zapis elektroniczny. Oczywiście nie oznacza to, 
że prowadzony w takiej formie lab book ma zawierać literalnie wszystkie informacje i wyniki. 
Stopień szczegółowości zapisków dyktowany jest zdrowym rozsądkiem oraz lokalną kulturą 
badawczą, do czego za chwilę powrócimy.

Istnieją oczywiście laboratoria i instytucje, które już dawno zaadoptowały całkowicie zdigita-
lizowaną formę prowadzenia dokumentacji. Każda z nich, zarówno tradycyjna, jak i elektro-
niczna, ma swoje zalety i wady. Prowadzenie odręcznych notatek bywa bardzo pracochłonne 
i skomplikowane. Pozostawia jednak większą możliwość ich spersonalizowania, choćby wyni-
kającą ze zróżnicowania charakterów pisma. Zapis elektroniczny ma wiele oczywistych zalet, 
ale również wady, w tym podatność na ataki hakerskie czy też trywialną utratę kompatybilności 
programów komputerowych (jak bardzo kłopotliwa byłaby dziś konieczność odtwarzania lab 
book prowadzonego np. w zamierzchłych wersjach edytora WordPerfect).

Niezależnie od zaadaptowanego formatu, zawartość wszystkich lab book charakteryzuje się kil-
koma wspólnymi cechami. Przede wszystkim jest ona możliwie kompletnym, choć lapidarnym 
zapisem przeprowadzonych procedur badawczych, zawierającym najważniejsze informacje 
pozwalające na ich ewentualne pełne odtworzenie. Lab book powinien również zawierać wszyst-
kie wyniki uzyskane w rezultacie zastosowania tych procedur bądź precyzyjne odniesienia do 
dokumentacji (np. nazw elektronicznych baz danych), w której zostały one zgromadzone. Czytel-
ność i jednoznaczność notatek czynionych w lab book musi pozwalać na krzyżowe sprawdzanie 
dokładności zapisków, co jest szczególnie istotne w przypadku pracy zespołowej.

Oczywiście szczegółowe konwencje przyjęte w różnych laboratoriach sprawiają, że poza powyż-
szym, ogólnym zarysem trudno jest tu je szerzej omawiać. Niemniej jednak proponujemy, by przy 
prowadzeniu lab book w goszczącym Cię laboratorium wziąć pod uwagę następujące sugestie:

12 https://oir.nih.gov/sites/default/files/uploads/sourcebook/documents/ethical_conduct/guidelines-scientific_recordke-
eping.pdf

https://oir.nih.gov/sites/default/files/uploads/sourcebook/documents/ethical_conduct/guidelines-scientific_recordkeeping.pdf
https://oir.nih.gov/sites/default/files/uploads/sourcebook/documents/ethical_conduct/guidelines-scientific_recordkeeping.pdf
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yy Opis doświadczeń i procedur powinien być na tyle dokładny, by możliwe było ich powtó-
rzenie wyłącznie na podstawie sporządzonej notatki. Szczególnie ważne jest dokładne 
sprawozdawanie z wszelkich, nawet drobnych modyfikacji stosowanych uprzednio metod. 
Diabeł tkwi w szczegółach!

yy Wszystkie zbierane dane powinny być odnotowane w lab book. Odniesienia do pomiarów 
przechowywanych w formie elektronicznej muszą być na tyle precyzyjne, by umożliwić 
dotarcie do nich nawet wiele lat po ich zgromadzeniu.

yy Szczególnie ważne jest notowanie wszelkich detali technicznych (wskazanie konkretnego 
urządzenia, na którym dokonano pomiarów, rodzaju i ilości użytych odczynników (włącz-
nie z numerem serii produkcyjnej) itp.). Istotne jest notowanie parametrów pomiaru, które 
nie są archiwizowane przez użyte urządzenia (np. tempo obrotów zastosowane przy wiro-
waniu próbek). Ważne, by te i inne parametry były zapisywane w czasie rzeczywistym, a nie 
odtwarzane później z niestety czasami zawodnej pamięci. Choć takie postępowanie jest 
nużące, często pozostaje jedyną informacją pozwalającą na retrospektywną identyfikację 
źródła błędu lub niedokładności.

yy Dbaj o precyzyjne notowanie wszelkich odnośników niezbędnych do odtworzenia kolej-
ności zdarzeń (numerów stron, zbiorów danych, źródeł szczegółowego opisu stosowanej 
procedury itp.).

yy Rzecz jasna opis wszystkich czynności powinien jasno wskazywać na wykonawcę, co 
w wielu instytucjach wymagane jest potwierdzeniem własnoręcznym podpisem. W szcze-
gólnie ważnych eksperymentach stosuje się kontrasygnatę zapisków przez kierownika.

yy Stosuj jednolitą notację, najlepiej uzgodnioną z pozostałymi współpracownikami. Musi być 
dla nich np. jasne, że zapis 06.10.2016 odnosi się do 10 czerwca 2016 (zgodnie z notacją 
amerykańską), a nie 6 października 2016 (w notacji przyjętej w Polsce). Dbaj przy tym o pre-
cyzyjne rozróżnianie cyfr i liter (np. 1 i 7, które w odręcznym zapisie potrafią być bardzo 
podobne).

yy Zapomnij jak najszybciej o oddzielaniu dziesiętnego miejsca przecinkiem i systematycznie 
stosuj kropkę (według standardów amerykańskich).

yy Wszelkie błędne notatki przekreślaj jedną linią w taki sposób, by informacja wciąż pozo-
stawała czytelna. Bądź przy tym szczery do bólu. Nigdy nie usuwaj żadnych zapisków, np. 
poprzez wyrywanie kartek! Powtórzmy jeszcze raz: popełniane błędów jest w nauce normal-
nością, ich zacieranie – brakiem uczciwości prowadzącym do naruszeń etycznych, a czasami 
konfliktu z prawem.

yy Zakreślaj wolne miejsca na stronach, by uniemożliwić poczynienie późniejszych dopisków.

yy Lab book NIE powinien być wynoszony poza instytucję, w której powstał. Żadna jego część 
NIE jest Twoją wyłączną własnością. Oczywiście nie oznacza to, że nie można go kopiować 
wedle własnych potrzeb.
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Zanim wyjedziesz na stypendium

Bezproblemowe rozpoczęcie stażu w dużej mierze będzie zależało od tego, na ile uda Ci się go 
przygotować jeszcze przed wyjazdem z Polski. Sprawdź zawczasu, czy wszystko, czego będziesz 
potrzebować, okaże się dostępne już wkrótce po Twoim przyjeździe. Przygotuj możliwie pełną 
listę niezbędnego sprzętu i odczynników i dotrzyj do osób bądź osoby, która zajmuje się zaku-
pami i bieżącym planowaniem wykonania eksperymentów (tj. pełni funkcję lab managera). 
Jeśli dołączasz do dużego zespołu, to zapewne będzie nią któryś z (najczęściej najstarszy sta-
żem) postdoków bądź pracownik techniczny. Zapewne okaże się, że lab manager wie więcej 
o funkcjonowaniu laboratorium niż jego szef. Pamiętaj, że zapewne przyjdzie Ci dzielić się 
dostępem do funduszy i aparatury z innymi osobami. Oczywiście zrób wszystko, by brać ich 
potrzeby pod uwagę, ale też pozostań przyjaźnie asertywny: artykułuj swoje oczekiwania, mając 
zawsze na podorędziu merytoryczne argumenty.

Pamiętaj również, że przyszłe warunki pracy nie sprowadzają się tylko do finansowania oraz 
dostępu do aparatury. Równie ważne jest wynegocjowanie wygodnego biurka, przy którym 
przyjdzie Ci spędzać długie godziny, nie wspominając już o dostępie do wystarczającej prze-
strzeni laboratoryjnej. Warto też zorientować się w możliwościach skorzystania z pomocy 
technicznej, która stała się na uczelniach amerykańskich luksusem. Tylko na niewielu z nich 
wciąż można liczyć na kogoś, kto pomoże w najprostszych, ale niezwykle absorbujących czyn-
nościach, takich jak utrzymanie czystości w laboratorium czy też bieżąca konserwacja apa-
ratury. Weź to pod uwagę, gdyż zapewne część housekeeping stanie się Twoim obowiązkiem, 
solidarnie dzielonym z pozostałymi członkami zespołu.

Z pewnością pierwsze dni, a czasami nawet miesiące upłyną Ci na organizowaniu warsztatu 
badawczego. Może się okazać, że napotkane przeszkody logistyczne zmuszą Cię do zmiany 
uprzednich planów. Na przykład możesz dowiedzieć się, że nie uzyskasz dostępu do części 
pomieszczeń bądź procedur badawczych bez przejścia stosownych kursów i szkoleń. Stąd tak 
ważne jest, by zawczasu zebrać możliwie dużo informacji o czekających Cię warunkach pracy. 
Jeśli do jej rozpoczęcia konieczne są szkolenia, to przejdź je wszystkie, nie grymasząc i nie 
komentując ich jako oczywistej straty czasu. „Choroba szkoleniowa” już dawno i na dobre 
zadomowiła się w USA i stała się częścią kultury akademickiej. Zresztą część oferowanych 
bądź obowiązkowych kursów okaże się naprawdę potrzebna i ciekawa (np. zajęcia uczące 
zachowania się w czasie trzęsienia ziemi, jeśli trafisz do instytucji znajdującej się w regionie 
USA objętym zagrożeniem sejsmicznym). Z czasem zaś zorientujesz się, które z serwowanych 
ze śmiertelną powagą szkoleniowych zasad są powszechnie przestrzegane, a które traktowane 
ulgowo przez samych Amerykanów.

Jeśli przyjeżdżasz na miejsce kogoś, kto właśnie kończy współpracę, zadbaj o to, by zawczasu 
nawiązać ze swym poprzednikiem bliski kontakt. Taka osoba będzie dla Ciebie nieocenionym 
źródłem informacji, szczególnie wtedy, gdy Twoim zadaniem będzie kontynuowanie zbliżonej 
tematyki badawczej. 
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11

Postdok uprzemysłowiony

Nasz opis krajobrazu nauki amerykańskiej byłby niepełny bez przedstawienia ścieżek rozwoju 
zawodowego prowadzących poza karierę akademicką. „Nadprodukcja” osób z tytułem doktora 
(patrz rozdział 2) stała się przyczyną zwiększającego się zainteresowania Amerykanów poszu-
kiwaniem możliwości zatrudnienia w przemyśle, którego bujny rozwój, szczególnie w branży 
biomedycznej, stwarza poważną alternatywę względem malejących szans na uzyskanie stabi-
lizacji zawodowej w nauce.

Decyzję o spróbowaniu szczęścia w amerykańskim biznesie podejmuje również co roku kilku-
nastu naukowców z Polski. Ich motywacje są bardzo różne. Dla części badaczy praca w prze-
myśle staje się alternatywą dla nie zawsze satysfakcjonującej przygody z nauką akademicką. 
Jednakże wielu z nich w trakcie pobytu w USA odkrywa w sobie żyłkę przedsiębiorczości, która 
popycha ich w stronę często udanego poszukiwania zatrudnienia w amerykańskich firmach. 
Niezależnie od motywacji polscy naukowcy bardzo rzadko rozważają możliwość przejścia 
z nauki do przemysłu już w momencie wyjazdu do USA. Tymczasem splecenie aktywności 
naukowej i biznesowej stało się już częścią amerykańskiej kultury akademickiej (patrz rozdział 
12), której zaszczepienie byłoby również niezwykle korzystne w Polsce. Dlatego też pokrótce 
przedstawimy powody, dla których w trakcie pobytu w USA warto mieć na uwadze współpracę, 
a nawet pracę w przemyśle, zaś uzyskane w ten sposób doświadczenia wykorzystać po powrocie 
do kraju. Nie będziemy przy tym nawet próbować wyczerpująco przedstawić odnośnych zagad-
nień, gdyż wykraczają one poza ramy naszego opracowania. Osoby szczególnie zainteresowane 
perspektywami pracy w przemyśle zachęcamy do pogłębionych poszukiwań, poczynając np. 
od zasobu informacji dostępnych na portalu Cheeky Scientist Associates.

Zacznijmy od przywołania argumentów na rzecz atrakcyjności postdoków jako kandydatów 
na pracowników firm przemysłowych. Najważniejszy z nich zawiera się w krótkim haśle: 
You’ve learned how to learn. Tak! Uzyskanie doktoratu i doświadczenia w pracy naukowej jest 
świadectwem posiadania najważniejszych cech niezbędnych do odniesienia sukcesu w biznesie 
– elastyczności w myśleniu i działaniu, kreatywności, ale też umiejętności planowania i struktu-
ryzowania kolejnych etapów działalności, a wreszcie – dostarczania ostatecznego „produktu” – 
oryginalnego osiągnięcia naukowego, które w przemyśle przybiera formy nieopatrzone użytym 
przed chwilą cudzysłowem. By nie być gołosłownym, przyjrzyjmy się wymaganiom stawianym 
przez firmy poszukujące kandydatów do zatrudnienia w działach R&D. Wśród nich często 
znajdziemy takie jak: umiejętność planowania i przeprowadzania pomiarów i eksperymen-
tów, umiejętność analizy i syntetyzowania danych, umiejętność komunikowania uzyskanych 
rezultatów i dzielenia się wiedzą ze współpracownikami. Brzmi znajomo? To oczywiście nie 

http://cheekyscientist.com/
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jest przypadkowa zbieżność, gdyż praca w laboratoriach przemysłowych ma wiele wspólnego 
z uprawianiem działalności naukowej. 

Między codziennością w przemyśle i nauce zachodzą jednak również znaczące różnice, które 
mogą sprawić, że zatrudnienie w biznesie nie jest opcją odpowiednią dla wszystkich. Taka praca 
bywa bez porównania bardziej stresująca, choćby przez to, że średnio dziewięć na dziesięć pro-
jektów realizowanych w firmach działających w obszarach wysokiego ryzyka inwestycyjnego 
(a takim jest R&D) kończy się większym lub mniejszym niepowodzeniem. Zatem jeśli natura 
nie wyposażyła Cię w „grubą skórę”, to przygoda z biznesem zapewne nie jest dla Ciebie. Jeśli 
jednak posiadasz zdolność do znoszenia i przezwyciężania niepowodzeń, a także nie boisz się 
ryzyka, to transfer do biznesu może Ci przynieść wiele satysfakcji, w tym, nie ukrywajmy, rów-
nież finansowej i to w wymiarze niespotykanym w warunkach akademickiego zatrudnienia. 
Gdzie zatem można szukać swojej szansy poza nauką? Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie 
wymagałaby napisania osobnego poradnika. Tu ograniczymy się do wskazania najważniejszych 
kroków, jakie powinien podjąć postdok rozważający zatrudnienie w przemyśle.

Przede wszystkim gorąco zachęcamy do wykorzystania pobytu w  USA do zapoznania 
się z funkcjonującymi tam mechanizmami transferu technologii. Jest to niebywale istotne 
choćby z powodu silnego nacisku na komercjalizację wyników badań naukowych w Polsce. 
Wiedza i doświadczenie zdobyte za Atlantykiem mogą się zatem okazać niezwykle przydatne 
po powrocie do kraju. Jak je zdobyć? Proponujemy, by zacząć od przejrzenia ofert różnego 
rodzaju szkoleń i spotkań poświęconych transferowi technologii, zapewne łatwo dostępnych 
w przyjmującej Was instytucji. W części z nich przejście poświęconego im kursu może wręcz 
okazać się warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na pracę. Niezależnie więc od 
tego, czy wiążemy naszą przyszłość z przemysłem, czy nie, warto, a nawet trzeba w takich 
szkoleniach wziąć udział. Z pewnością ich organizatorem okaże się lokalne biuro transferu 
technologii (np. takie jak Office of Technology Licensing działające na Uniwersytecie Stanforda). 
Kontakt z podobną komórką okaże się i tak niezbędny, gdyż przy przyjęciu do pracy na pewno 
będziecie poproszeni o podpisanie umowy regulującej warunki uzyskania praw patentowych 
do Waszych ewentualnych odkryć (więcej na ten temat piszemy w rozdziale 13).

Wśród szkoleń i wykładów poświęconych transferowi technologii szczególnej uwadze pole-
camy te, na które będą zapraszani naukowcy mogący się pochwalić udokumentowanymi sukce-
sami biznesowymi. Równie pouczające okażą się spotkania z przedstawicielami potencjalnych 
inwestorów, w tym szczególnie wszelkiej maści aniołami biznesu i reprezentantami mniejszych 
lub większych funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka. Wszyscy oni razem tworzą wciąż 
niedościgniony „ekosystem” amerykańskiej innowacyjności, sprawiający, że kraj ten przoduje 
w globalnym wyścigu technologicznym. W tym miejscu, być może narażając się na irytację 
Czytelników, powtórzymy jeszcze raz: transfer technologii stał się tak ważnym elementem 
funkcjonowania współczesnej nauki światowej, że niezależnie od dalszych planów życiowych, 
poświęcenie choćby niewielkiej części czasu spędzonego w USA na zapoznanie się z mechani-
zmami komercjalizacji badań jest ze wszech miar godne polecenia!

http://otl.stanford.edu/
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Osoby, które poważnie rozważają zdobycie doświadczenia w przemyśle, powinny szczegól-
nie pieczołowicie zadbać o zbudowanie możliwie szerokiej siatki formalnych i nieformal-
nych kontaktów z przedstawicielami interesujących je branż. Wspomniane wyżej spotkania 
są znakomitą okazją do nawiązywania takich kontaktów, a trzeba pamiętać, że znalezienie 
pracy w małych firmach technologicznych bardzo często odbywa się na zasadzie polecenia. 
Powód jest prosty: small business nie stać na utrzymywanie działów HR, o korzystaniu z usług 
rekruterów nie wspominając. Ale również duże firmy, działające w oparciu o wielkie machiny 
rekrutacyjne, bardziej przychylnym okiem patrzą na osoby mogące się pochwalić szeroką siatką 
profesjonalnych znajomości. Posiadanie takiej siatki świadczy bowiem pośrednio o umiejętno-
ści nawiązywania pozytywnych relacji oraz stanowi potwierdzenie zawodowych kwalifikacji.

Rzecz jasna transfer do biznesu będzie o wiele łatwiejszy, jeśli zostanie poprzedzony zdoby-
ciem stosownego doświadczenia. Proponujemy zatem rozejrzeć się wokół. Jeśli ktoś ze znajo-
mych jest zaangażowany w procedurę patentową, to zaoferujmy mu choćby drobną pomoc, 
która pozwoli oswoić się ze specyfiką ochrony własności intelektualnej. Być może w sąsiednim 
budynku pracuje właściciel start-up’u wykorzystującego techniki, na których się znamy. Nawią-
zanie współpracy, nawet na zasadzie bezpłatnej porady technicznej, może być początkiem 
znacznie trwalszych związków bądź też pozwolić na zidentyfikowanie innych przedsiębiorców 
szukających kogoś o posiadanych przez nas kwalifikacjach. Warto również odwiedzać strony 
internetowe większych firm, gdyż często organizują one krótkie staże pracownicze, najczęściej 
w okresie wakacyjnym. Jeśli ktoś serio przymierza się do pracy w przemyśle, to należy rozważyć 
zamianę urlopu na taki staż, który być może otworzy szansę na uzyskanie zatrudnienia.

Bardzo ważnym elementem dokumentującym zawodową pozycję jest zawartość wpisów na 
profesjonalnych platformach społecznościowych, w tym szczególnie na LinkedIn (patrz ramka). 
Jest to zwłaszcza istotne przy aplikowaniu o zatrudnienie w dużych firmach, w których pra-
cownicy HR nie omieszkają zajrzeć na stosowne konto i ocenią jego zawartość pod kątem 
przydatności kandydata. 

LinkedIn

Powstały w 2002 r. LinkedIn jest profesjonalną platformą społecznościową 
skupiającą ponad 400 mln użytkowników. W przeciwieństwie do bardzo oso-
bistego i „plotkarskiego” Facebooka, LinkedIn przede wszystkim funkcjonuje 
jako wyszukiwarka zawodowych kontaktów, opierająca swe działanie na słowach 
kluczowych definiowanych przez posiadaczy kont. Stąd też przemyślany wybór 
tych słów jest jednym z podstawowych warunków „widoczności” użytkownika 
dla docelowych odbiorców informacji, w tym np. rekruterów. Szczególnie istotna 
jest zawartość nagłówka (headline), gdyż to od niego rozpoczyna się analiza 
zawartości wpisów. Równie ważne jest precyzyjne konstruowanie wszelkich 
notek odnoszących się do zawodowej aktywności, bowiem zastosowane w nich 
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frazy są używane przez algorytm LinkedIn do pozycjonowania użytkownika 
w wynikach wyszukiwania.

Istotną, często zaniedbywaną funkcją LinkedIn jest możliwość wzajemnego 
potwierdzania umiejętności użytkowników poprzez sekcję Skills & Endorse-
ments (skonstruowaną podobnie jak zbliżona pod względem działania naukowa 
platforma ResearchGate). Algorytm wyszukiwania i pozycjonowania uwzględ-
nia liczbę i znaczenie potwierdzeń umiejętności i ich skojarzanie ze słowami 
kluczowymi. 

Ze względu na profesjonalny charakter platformy należy unikać zamieszcza-
nia na LinkedInie informacji o charakterze osobistym, a specjaliści od wize-
runku wręcz zalecają, by nie publikować w nim linków do konta na Facebooku. 
Jednakże konto na LinkedIn nie powinno być całkowicie pozbawione personal 
touch. Na przykład należy je zaopatrzyć w stosowne zdjęcie o walorach szerzej 
przedstawionych w rozdziale 6 naszego opracowania.

Oczywiście dla potencjalnego pracodawcy bardzo istotnym źródłem informacji będzie prze-
słane mu CV. Częstym błędem popełnianym przez naukowców poszukujących pracy w prze-
myśle jest posiłkowanie się CV napisanym z myślą o odbiorcach naukowych. Nic bardziej 
błędnego! Konstruując „przemysłowe” CV, należy przede wszystkim uwzględnić zasadnicze 
różnice kulturowe dzielące świat biznesu i nauki. Tu zgotujemy naszym Czytelnikom zimny 
prysznic. Przemysł nie akceptuje tak powszechnego w nauce „gwiazdorstwa” i kładzie szcze-
gólny nacisk na pracę zespołową. Dlatego też przy aplikowaniu o pracę w firmie należy eks-
ponować nie to, z czego jako naukowcy jesteśmy dumni, ale to, czego ewentualnie będzie po 
nas oczekiwać przyszły pracodawca. Niestety, na decyzji o dopuszczeniu aplikanta do dalszych 
etapów selekcji niewiele waży jego dotychczasowy dorobek naukowy (czytaj: lista publikacji), 
a także staż pracy w nauce. Ten ostatni, jeśli jest długi, może wręcz być uznany za obciążenie, 
gdyż budzi wątpliwości co do umiejętności szybkiego przezwyciężenia akademickich nawyków, 
nie zawsze przydatnych w pracy w biznesie.

Dalej: rekruterzy odpowiedzialni za selekcję kandydatów do zatrudnienia w przemyśle poświę-
cają na lekturę pojedynczego CV średnio mniej niż… 10 sekund. Błędem jest więc rozpoczy-
nanie CV od wymieniania wspomnianych wyżej osiągnięć naukowych (chyba że mają one 
absolutnie bezpośrednie przełożenie na działalność firmy). Natomiast uwagę rekrutera z pew-
nością przykują odniesienia do przymiotów i umiejętności pożądanych przez konkretnego 
pracodawcę. Stąd też kardynalnym wymaganiem, które musi być spełnione przez aplikanta, 
jest „odgadnięcie” oczekiwań przyszłego, potencjalnego szefa i uwzględnienie ich w kilku 
pierwszych linijkach CV. Wymaga to wnikliwej analizy biznesowego profilu pracodawcy 
i odpowiedniego dostosowania tekstu. Stanowczo zatem odradzamy rozsyłania standardowych 
CV, nieuwzględniających specyfiki adresata (co także odnosi się do skutecznego aplikowania 
o pozycje badawcze, patrz rozdział 6).
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Kolejnym błędem, często popełnianym przez naukowców szukających szczęścia w biznesie, jest 
zbytnie eksponowanie „twardych” umiejętności (np. znajomości konkretnych technik anali-
tycznych) i zaniedbywanie umiejętności „miękkich” (takich jak zdolność do pracy zespołowej 
i przezwyciężania trudności). Jeśli więc możemy się pochwalić rozwiązaniem naukowego pro-
blemu, to pamiętajmy, że najprawdopodobniej na zatrudniających nas osobach większe wraże-
nie zrobi sama umiejętność poradzenia sobie z przeciwnościami niż ich naukowa doniosłość. 
Trzeba też pamiętać, że w wielu przypadkach pracodawcy będą przede wszystkim poszukiwać 
osoby zdolnej do szybkiego przekwalifikowania się i ciągłego adaptowania do dynamicznego 
rynku. Takie cechy są szczególnie cenione, gdyż w odróżnieniu od kwalifikacji technicznych 
trudniej je nabyć, a przez to są one bardziej pożądane.

Pamiętajmy również, że naciśnięcie send nie jest końcem procesu aplikacji o pracę, ale jego 
początkiem. Przy każdej możliwej okazji trenujmy small talks, takie jak omówione w roz-
dziale 6 Elevator Pitches. Ta umiejętność bardzo się nam przyda, gdy zadzwoni telefon od 
potencjalnego pracodawcy bądź jego przedstawiciela. Bez składnego przedstawienia swoich 
zalet na pewno ustąpimy miejsca komuś, kto zrobi to lepiej od nas.
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Pouczająca historia opatentowania 
OncoMouse

„Could you patent the sun?” 
Odpowiedź Jonasa Salka, współodkrywcy 
szczepionki przeciw polio, na pytanie o możliwość jej 
opatentowania, 1955 r. 

„We patent first and ask questions later.”
Margo Bagley,
the University of Virginia Law School, 2003 r.

Wedle potocznych opinii o amerykańskiej kulturze naukowej jej integralnym składnikiem 
jest przekonanie o potrzebie patentowania odkryć naukowych, a następnie dążenie do ich 
komercjalizacji. Jednakże powszechność patentowania wyników badań, szczególnie w ame-
rykańskich naukach biomedycznych, ma zadziwiająco krótką historię sięgającą ledwie lat 80. 
ubiegłego wieku. Jej przebieg nieodłącznie związany był z bardzo burzliwą dyskusją na temat 
prawnej, ale także moralnej i etycznej zasadności ochrony patentowej struktur biologicznych. 
Tymczasem w ówczesnej Polsce, ze względu na ekonomiczne zapóźnienie rozwojowe, dyskusja 
ta przeszła bez większego echa. Niemniej jednak dziś, z racji licznych zachęt do możliwie efek-
tywnej współpracy z przemysłem, przyjrzenie się krótkiej historii rozwoju ochrony własności 
intelektualnych w amerykańskich badaniach biomedycznych może być wielce pouczającym 
przykładem ilustrującym mechanizmy szybkich zmian mentalności społeczności naukowych.

W 1980 r. Ananda Mohan Chakrabarty – mikrobiolog pracujący w laboratoriach General 
Electric – złożył wniosek patentowy obejmujący genetycznie zmodyfikowaną bakterię mającą 
zdolność do odżywiania się ropą naftową. Patent został odrzucony, gdyż The U.S. Patent and 
Trademark Office uznał, iż bakteria jest tworem natury, który jako taki nie podlega ochronie 
dóbr intelektualnych. Jednakże Chakrabarty zaskarżył tę decyzję, argumentując, że zmiany 
wprowadzone w genomie bakterii są następstwem sztucznej manipulacji wykraczającej poza 
zmienność obserwowaną w przyrodzie. Sprawa skończyła się wyrokiem Sądu Najwyższego 
USA, który stosunkiem głosów 5 do 4 przyznał rację Chakrabartiemu. W ten sposób „skon-
struowana” przez niego bakteria stała się pierwszą formą życia objętą ochroną patentową.

Dyskusje wywołane opatentowaniem bakterii wkrótce okazały się burzą w szklance wody 
w porównaniu z kontrowersjami wywołanymi objęciem ochroną patentową formy życia 
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znacznie nam bliższej: OncoMouse – szczepu transgenicznych myszy13 o zwiększonej podat-
ności na nowotwory złośliwe. OncoMouse „narodziła się” w 1984 r. na Uniwersytecie Harvarda 
w wyniku współpracy dwóch wybitnych genetyków – Philipa Ledera i Timothy A. Stewarta. 
Prawa patentowe do OncoMouse posiadł Uniwersytet Harvarda, który następnie odsprzedał 
je przemysłowemu potentatowi, firmie DuPont. Wydawało się, że DuPont zrobił świetny, choć 
ryzykowny interes, czego wyrazem stało się uznanie OncoMouse za produkt roku przez popu-
larne pismo biznesowe „Fortune”. I wtedy wybuchła przysłowiowa bomba. Badacze zajmu-
jący się genetyką nowotworów złośliwych, którzy masowo zwracali się do Ledera i Stewarta 
o udostępnienie ich transgenicznych zwierząt, zaczęli spotykać się z odmowami i byli odsyłani 
do DuPont. DuPont z kolei z największą chęcią zgadzał się udostępniać OncoMouse, ale za 
opłatą sięgającą… 50 dolarów za sztukę i pod restrykcyjnie określonymi warunkami, o których 
piszemy niżej.

W ściśle współpracującej ze sobą społeczności genetyków-onkologów zawrzało. Jej ówczes na 
kultura uprawiania badań naukowych oparta była na swobodnej wymianie informacji, w tym 
materiału genetycznego uzyskiwanego w poszczególnych laboratoriach. Dotyczyło to w szcze-
gólności wsobnych linii myszy selekcjonowanych przez badaczy, stanowiących zwierzęce 
modele doświadczalne. Wymienianie się parami hodowlanymi takich zwierząt bądź tech-
nologią manipulacji genetycznych użytych do ich uzyskania znakomicie sprzyjało naukowej 
współpracy i przyspieszało kolejne odkrycia. Doskonałym przykładem efektywności takiej 
współpracy są osiągniecia badawcze zespołu Davida Batimore’a, ukoronowane przyznaniem 
mu Nagrody Nobla w 1975 r. Stąd też opatentowanie transgenicznych myszy, a następnie prze-
kazanie praw komercyjnej firmie stało w jaskrawej sprzeczności z powszechnie stosowaną 
i uznawaną praktyką i etyką badawczą. Wstrząs wywołany postępowaniem Ledera i Stewarta 
był tym większy, że ówcześni amerykańscy genetycy akademiccy w przeważającej większości 
nie cenili współpracy z przemysłem, w czym ich postawa przypominała nastawienie do nie-
dawna dominujące wśród polskich naukowców.

Reakcja środowiska naukowego na opatentowanie OncoMouse dosyć szybko doprowadziła 
do polaryzacji stanowisk, ale także ich ewolucji. Szczególny opór wzbudziło narzucone przez 
DuPont restrykcyjne ograniczenie swobody wymiany myszy transgenicznych między grupami 
badawczymi, wraz z kontrolą publikacji wyników uzyskanych z ich wykorzystaniem. Co więcej, 
DuPont rościł sobie również prawa do przyszłych odkryć dokonanych przy użyciu OncoMouse. 
Nieakceptowanie takich praktyk biznesowych przez środowisko naukowe wzmogło się jesz-
cze bardziej, gdy inne firmy komercyjne zaczęły iść w ślady DuPont. Osiągnęło ono szczyt na 
początku lat 90. ubiegłego wieku, gdy kalifornijskie przedsiębiorstwo GenPharm International 
obłożyło podobnymi ograniczeniami zastosowanie innego przełomowego modelu zwierzęcego 
– myszy nokautowych (knock-out mice14). Doprowadziło to do sabotowania praw patentowych 

13	Transgeniczne	organizmy	tworzy	się	poprzez	wprowadzenie	do	komórek	jajowych	fragmentu	DNA	zawierającego	aktywowany	
gen.	W	przypadku	OncoMouse	był	nim	onkogen,	którego	obecność	znacząco	zwiększa	zapadalność	na	nowotwory.	Następnie	
komórki	jajowe	są	transplantowane	do	narządów	rodnych	samic,	a	urodzone	potomstwo	daje	początek	kolejnym	generacjom	
o	pożądanych	właściwościach	biologicznych.	Tworzenie	transgenicznych	organizmów	stało	się	przełomem	w	poznawaniu	funkcji	
genów	wprowadzanych	tą	drogą	do	materiału	genetycznego.
14	Myszy	nokautowane	są	organizmami,	w	których	wyciszono	działanie	konkretnych	genów,	najczęściej	poprzez	wprowadzenie	
w	ich	miejsce	sztucznego,	nieaktywnego	fragmentu	DNA.	Badanie	konsekwencji	wyciszenia	genów	pozwala	na	poznanie	ich	
funkcji.	Technika	nokautowania	została	opracowana	w	1989	r.	przez	Mario	Chappechiego,	Martina	Evansa	i	Oliviera	Smithiesa,	
co	przyniosło	im	w	2007	r.	Nagrodę	Nobla.
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przez znaczącą grupę naukowców, lecz również podjęcia formalnych działań zmierzających 
do znaczącego zliberalizowania ograniczeń narzucanych przez firmy komercyjne. Szczególną 
rolę w tej mierze odegrały National Academies i National Institutes of Health, które podjęły roz-
mowy z DuPont. W ich następstwie DuPont wycofał się ze ścisłego kontrolowania zastosowań 
OncoMouse w badaniach podstawowych.

Tymczasem jednak wielu badaczy (nawet tych protestujących przeciw ograniczeniom narzu-
canym przez DuPont) zaczynało coraz przychylniej patrzeć na możliwości stwarzane przez 
patentowanie wyników badań. Z jednej strony kusiły ich perspektywy uzyskania poważnego 
finansowego wsparcia własnej pracy (czego najlepszym przykładem był Leder, który uzyskał 
od DuPont fundusze badawcze wysokości 6 mln dolarów), z drugiej zaś, mówiąc wprost, 
wzbogacenia się. Co najważniejsze, perspektywa udziału w zyskach wynikających z patento-
wania stała się ważnym argumentem, rozważanym przy podejmowaniu współpracy naukowej, 
który powoli zaczął odgrywać równie doniosłą rolę, co współautorstwo publikacji. Znacząco 
zmieniło się również nastawienie do naukowców chroniących swe wyniki za pomocą paten-
tów. Ubieganie się o nie, jeszcze kilka lat wcześniej niedodające prestiżu, stało się narzędziem 
budowania środowiskowej reputacji. Najbardziej błyskotliwi i produktywni badacze okazywali 
się jednocześnie autorami największej liczby patentów. W ten sposób początkowy dylemat 
„reputacja czy pieniądze?” szybko został zastąpiony przez hasło „reputacja i pieniądze”.

Oczywiście uzyskiwanie ochrony patentowej miało również swoje ciemniejsze strony. Z zasady 
twórcy patentów zaczęli gwarantować sobie swobodę w ich wykorzystaniu, której, przynajmniej 
czasowo, nie mieli ich naukowi współzawodnicy. Stwarzało to przewagę konkurencyjną, nie-
zwykle istotną w szybko rozwijających się dyscyplinach badawczych. Z drugiej strony firmy 
komercyjne, początkowo zachowujące się wobec środowiska naukowego jak przysłowiowy 
„słoń w składzie porcelany”, szybko zorientowały się, że liberalizacja zasad wykorzystania 
własności intelektualnej do celów badań podstawowych jak najbardziej leży w ich własnym 
interesie. Bardziej otwarte i przyjazne nastawienie partnerów przemysłowych wzbudziło zainte-
resowanie patentowaniem i współpracą komercyjną. W końcowym rezultacie dało to początek 
zbliżeniu środowiska akademickiego i przemysłu biomedycznego, przez co istotnie przyczyniło 
się do rozwoju najbardziej innowacyjnych firm tego sektora. Warto jeszcze dodać, że w 2005 r. 
prawa patentowe chroniące OncoMouse wygasły, a zatem obecnie każdy może bez ograniczeń 
wykorzystywać ten szczep w swoich badaniach.
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Postdok patentowany

Co zrobić, gdy w następstwie prowadzonych przez Was badań uzyskacie rezultaty nadające się 
do opatentowania w USA (patrz ramka), a w dalszej kolejności – komercjalizacji i czerpania ze 
związanych z tym pokaźnych finansowych profitów? Odpowiedź na to pytanie jest, niestety, 
bardzo złożona i mogłaby się zawrzeć w oddzielnym, obszernym opracowaniu, których wiele 
jest dostępnych na rynku księgarskim (np. książka Jamesa Rogersa The Complete Patent Kit15). 
Tutaj przedstawimy bardzo skrótowe wprowadzenie w celu zasygnalizowania najważniejszych 
kwestii mających decydujące znaczenie w procesie przyznawania patentu w USA. 

Po pierwsze, należy pamiętać, że uzyskanie patentu możliwe jest jedynie w odniesieniu do włas-
ności intelektualnej wyczerpującej znamiona nowatorstwa (patrz ramka). W przypadku wyników 
badań naukowych jest to niezwykle istotne, gdyż pozostaje w konflikcie z chęcią i potrzebą jak 
najszybszego ich opublikowania. Tymczasem wedle amerykańskiego prawa ochronie patentowej 
nie podlega własność intelektualna, która została publicznie ujawniona w okresie więcej niż roku 
poprzedzającego datę jej zgłoszenia do United States Patent and Trademark Office (USPTO). Co 
więcej, do uzyskania międzynarodowej ochrony patentowej musi być spełniony wymóg całkowi-
tego nowatorstwa (absolute novelty requirement), który oznacza, że możemy spotkać się z odmową 
uzyskania ochrony intelektualnej w przypadku, gdy jej przedmiot został już publicznie zaprezen-
towany w formie artykułu w prasie naukowej, publikacji internetowej, a nawet konferencyjnej 
prezentacji. Mało tego, z taką odmową możemy się spotkać również wtedy, gdy podzieliliśmy się 
własnością intelektualną z naszymi współpracownikami (np. udostępniliśmy naszą nowatorską 
metodę, mającą podlegać opatentowaniu, współpracownikom z innego laboratorium).

Po drugie, należy dbać o dokładne dokumentowanie własnego wkładu intelektualnego w przed-
miot patentu. W dzisiejszej nauce, opierającej się na pracy zespołowej, ustalenie roszczeń do 
własności patentowej stanowi często nie lada wyzwanie. Stąd też tak istotne jest precyzyjne 
dokumentowanie procesu tworzenia własności intelektualnej w formie zapisków zamieszcza-
nych w lab book, o którym piszemy w rozdziale 10. Równie istotne jest zachowanie embarga na 
wszelkie informacje, których „wyciek” mógłby być podstawą do późniejszego podważenia praw 
do własności intelektualnej.

Po trzecie, już przy podjęciu pracy należy się dokładnie zapoznać z przysługującymi Wam 
prawami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Ich zakres w pierwszym rzędzie będzie 
zależał od charakteru Waszego zatrudnienia, w tym przede wszystkim źródeł finansowania, 
z których korzysta Wasz pracodawca. 

15	James	L.	Rogers	2009.	The	Complete	Patent	Kit.	2nd	Edition.	Sphinx	Publishing,	Nashville,	Illinois.

http://www.uspto.gov/main/patents.htm
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Czym jest amerykański patent?

W myśl amerykańskiego ustawodawstwa patentem jest prawo do własności 
intelektualnej udzielane przez the United States Patent and Trademark Office 
(USPTO) na rzecz podmiotu uprawnionego do uzyskania patentu (wynalazcy) 
po stwierdzeniu, że zgłoszony wniosek patentowy spełnia warunki wymagane 
do jego uzyskania, w tym:

yy Nowatorstwo: zgłoszone rozwiązanie nie może mieć odpowiedników wśród 
rozwiązań już opatentowanych. Rzecz jasna nie uda się również uzyskać 
patentu na choćby najlepsze rozwiązania, które z powodu swojej „oczywi-
stości” nigdy nie zostały opatentowane (np. koło).

yy Zgłoszone rozwiązanie musi znajdować praktyczne zastosowanie (zatem 
spełniać wymóg reduction to practice). Nie można więc opatentować choćby 
najlepszego pomysłu bądź abstrakcyjnych idei, w tym praw natury, czy też 
dzieł artystycznych. W myśl prawodawstwa amerykańskiego nie można rów-
nież opatentować wynalazków, które są offensive to public morality, cokolwiek 
miałoby to oznaczać (sic!).

Uzyskanie praw patentowych wyklucza możliwość ubiegania się o tożsame 
prawa przez inne podmioty i uniemożliwia im zastosowanie patentu we wła-
snej działalności rynkowej. Amerykańskie prawa patentowe przyznawane są na 
20 lat – po upływie tego czasu patent staje się częścią domeny publicznej. 

Patenty przyznawane przez USPTO można sklasyfikować wedle 3 kategorii, 
z których najobszerniejsza obejmuje patenty użytkowe. Zaliczają się do niej 
rozwiązania spełniające następujące kryteria:

yy Nowatorskie procesy bądź metody prowadzące do uzyskania rezultatu speł-
niającego postulat reduction to practice,

yy Urządzenia dające zastosować się w praktyce,

yy Nowatorskie kompozycje złożone ze znanych wcześniej składników (np. 
nowe związki chemiczne bądź stopy metalurgiczne),

yy Kombinacje wszystkich bądź niektórych wymienionych wyżej elementów, 
o ile prowadzą one do uzyskania nowej jakości.

Poza tym w  USPTO można opatentować nowatorskie wzory designerskie, 
a także formy życia, o ile uda się wykazać, że ich cechy wykraczają poza natu-
ralną zmienność spotykaną w przyrodzie (np. OncoMouse przedstawiona w roz-
dziale 12).

W najprostszej, ale jednocześnie najrzadszej sytuacji, gdy będziecie pracownikami prywat-
nego podmiotu korzystającego z prywatnych funduszy, który w dodatku nie podpisał z Wami 

http://www.uspto.gov/main/patents.htm
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stosownej umowy, całość praw intelektualnych będzie należała do Was. Jeśli jednak zostali-
ście zatrudnieni wyłącznie w celu tworzenia rozwiązań podlegających patentowaniu (formuła 
employed to invent), to całość praw patentowych będzie przynależeć Waszemu pracodawcy, 
niezależnie od tego, czy podpisaliście odpowiednią umowę, czy też nie16. Jednakże w najbar-
dziej typowym przypadku jednym z dokumentów, które na pewno przedstawi „na dzień dobry” 
do podpisania Wasz amerykański pracodawca, będzie umowa o podziale praw patentowych 
do ewentualnych wynalazków dokonanych z Waszym udziałem. Co się za nim kryje? Otóż na 
mocy amerykańskich regulacji federalnych zapisanych w tzw. The Bayh-Dole Act (patrz ramka) 
każda amerykańska instytucja korzystająca z rządowego finansowania prac badawczo-rozwo-
jowych zobowiązana jest do sporządzenia takiej umowy, określającej zasady udostępniania 
własności intelektualnej i związanych z nią ewentualnych zysków finansowych. W najwięk-
szym skrócie: podpisanie umowy, znanej jako pre-invention assignment agreement, spowoduje 
częściowe (lub nawet całkowite) zrzeknięcie się przez Was praw do własności intelektualnej 
– do wyników prowadzonych przez Was badań, jeśli zostaną one wykorzystane do uzyskania 
patentu. Mało tego, nawet w przypadkach, gdzie pracodawca zrzeka się praw patentowych, to 
zwykle rezerwuje sobie możliwość ewentualnego zastosowania patentu bez wnoszenia sto-
sownych opłat. Wynika to z domniemania poniesienia istotnego wkładu finansowego zatrud-
niającej Was instytucji, związanego np. z udostępnieniem laboratoriów, w którego następstwie 
doszło do opracowania wynalazku.

Choć brzmi to wszystko dosyć rozczarowująco, to tylko w rzadkich przypadkach jest związane 
z nadużywaniem uprzywilejowanej pozycji przez amerykańskich pracodawców. Większość 
z nich bowiem stosuje rozwiązania prawne zachęcające pracowników do aktywności prowa-
dzącej do komercjalizacji badań, dzieląc się z nimi potencjalnymi zyskami w myśl zasady 
oszczędzania „kury znoszącej złote jaja”. Przykładem może być tu podział zysków propono-
wany autorom wynalazków zatrudnionych na Yale University: przy zyskach rzędu 100 tys. USD 
połowa z nich przypada wynalazcy i jego zespołowi, reszta zaś przeznaczana jest na wsparcie 
budżetu badawczego uczelni. Natomiast przy wyższych sumach udział wynalazcy/ wynalazców 
w zyskach maleje do 30–40%. 

The Bayh-Dole Act

The Bayh-Dole Act jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przy-
znawania i komercjalizacji własności intelektualnej w USA. Został wprowadzony 
w 1980 r. za sprawą dwóch senatorów – Bircha Bayaha z Indiany i Roberta Doy-
le’a z Kansas, w następstwie uznania pilnej potrzeby uporządkowania polityki 
patentowej stwarzającej coraz większe problemy opisane w rozdziale 12. Przed 
wprowadzeniem The Bayh-Dole Act wszelkie prawa do patentów uzyskiwanych 
z użyciem funduszy federalnych przynależały wyłącznie rządowi USA, który 

16	Taka	interpretacja	wynika	wprost	w	sentencji	wyroku	Sądu	Najwyższego	USA	289.	U.S.	178,	który	orzekł,	że:	“Anyone	employed	
to	make	an	invention,	who	succeeds,	during	his	term	of	service,	in	accomplishing	that	task,	is	bound	to	assign	to	his	employer	
any	patent	obtained.”

http://ocr.yale.edu/faculty/policies/yale-university-patent-policy
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pozostawał ich jedynym dysponentem względem sektora prywatnego. Powo-
dowało to z jednej strony brak zachęt do patentowania efektów prac badawczo-
-rozwojowych powstających w następstwie finansowania grantów federalnych, 
z drugiej zaś zniechęcało przemysł do wykorzystywania rządowych patentów 
we własnych produktach. Bo jak można osiągnąć przewagę na rynku za pomocą 
patentu, który jest na mocy prawa równie łatwo dostępny dla konkurencji? 
W efekcie współpraca przemysłu z instytucjami badawczymi wykorzystującymi 
pomoc rządową pozostawała na bardzo niskim poziomie, a większość patentów 
napędzających postęp technologiczny powstawała z prywatnych pieniędzy.

The Bayh-Dole Act radykalnie zmienił sytuację, umożliwiając amerykańskim 
instytucjom korzystającym z funduszy federalnych uzyskiwanie praw patento-
wych. Był to, jak napisał „The Economist”: „perhaps the most inspired piece of 
legislation to be enacted in America over the past half-century”, który wyzwolił 
lawinę wniosków patentowych składanych od 1980 r., przede wszystkim przez 
amerykańskie uniwersytety i instytucje badawcze. Przykład: przed wprowadze-
niem The Bayh-Dole Act na rynku nie było ani jednego leku opartego na roz-
wiązaniach opatentowanych na amerykańskich uniwersytetach. Obecnie jest 
ich ponad 150, a wśród nich szczepionka przeciw zapaleniu wątroby typu B 
i przeciwciała monoklonalne stosowane w leczeniu chorób autoimmunologicz-
nych (których licencja przysporzyła New York University ponad 1 mld USD) 
oraz wiele innych. Wprowadzenie The Bayh-Dole Act umożliwiło utworzenie 
ok. 10 tys. nowych firm korzystających z rozwiązań patentowych pochodzą-
cych z uczelni. Tylko w 2012 r. sprzedaż produktów, w których je wykorzystano, 
osiąg nęła wartość 80 mld USD.

Według rankingu sporządzonego przez National Academy of Inventors, w 2014 r. 
aż 9 wśród 10 uniwersytetów świata uzyskujących najwięcej amerykańskich 
patentów pochodziło z USA, z Uniwersytetem Kalifornijskim na czele stawki 
z 453 przyznanymi patentami. Najwyżej plasującą się na tej liście (81 miejsce) 
uczelnią europejską była École Polytechnique Fédérale de Lausanne z 26 paten-
tami, a wyprzedziły ją liczne uczelnie z Izraela, Chin, Korei, a nawet… Arabii 
Saudyjskiej. O polskich uczelniach ranking, niestety, nie wspomina.

Najważniejsze rozwiązania legislacyjne wprowadzone przez The Bayh-Dole Act 
to:

yy Instytucje typu non profit, w tym uniwersytety uzyskały prawo do rozporzą-
dzania własnością intelektualną związaną z prowadzoną przez nie działalno-
ścią badawczo-rozwojową finansowaną z funduszy federalnych. W związku 
z tym nabyły one praw do uzyskiwania stosownych patentów i udostępnia-
nia ich na zasadach komercyjnych partnerom przemysłowym. Jednocześnie 
rząd Stanów Zjednoczonych zachował częściowe prawo do licencjonowania 

http://www.academyofinventors.org/


68    A M E R Y K A  D L A  P O S T D O K Ó W

patentów na rynku światowym (głównie z myślą o kontroli dostępu do tech-
nologii o zastosowaniu wojskowym).

yy Właściciele patentów uzyskanych na mocy The Bayh-Dole Act zostali zobo-
wiązani do preferowania małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 500 
pracowników) jako partnerów biznesowych. 

yy Instytucje uzyskujące prawa patentowe na mocy The Bayh-Dole Act zobo-
wiązano do podpisywania umów ze swoimi pracownikami w celu określenia 
zasad podziału własności intelektualnej i ewentualnych zysków finansowych. 

yy Pracownicy instytucji korzystających z pomocy federalnej zostali zobligowani 
do ubiegania się o opatentowanie wyników prac badawczo-rozwojowych 
jedynie za porozumieniem z pracodawcą.

Należy przy tym pamiętać, że w każdym przypadku, gdy dokonanie odkrycia było możliwe 
nawet przy tylko częściowym wsparciu z funduszy federalnych, uzyskanie ochrony patentowej 
musi się dokonać przy udziale wykorzystującego je podmiotu (patrz ramka). Stąd też w zna-
komitej większości wypadków będziecie na mocy prawa zobowiązani do zgłoszenia zamiaru 
złożenia wniosku patentowego do odpowiedniej komórki istniejącej w każdej amerykańskiej 
instytucji badawczej (np. na wspomnianym Yale University zajmuje się tym Office of Coope-
rative Research). 
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14

Nauka nie zna granic,  
czyli wiza dla postdoka

Uzyskanie wizy wjazdowej jest najważniejszym formalnym wymogiem rozpoczęcia stypen-
dium naukowego w USA. Poniżej przedstawiamy zasadnicze informacje dotyczące amerykań-
skiej procedury wizowej, przypominając przy tym Czytelnikom, że nie należy ich traktować 
jako poradnika prawnego. Mamy nadzieję, że zaznajomienie się z podstawami systemu wiz 
nieimigracyjnych dostępnych dla stypendystów naukowych pozwoli na uniknięcie ewentual-
nych problemów i pomoże w sprawnym załatwieniu wszelkich formalności. 

Cudzoziemcom przyjeżdżającym do USA w celu odbycia stażu naukowego najczęściej przy-
znawana jest wiza J-1. Program wizowy oznaczony tym symbolem przeznaczony jest dla osób, 
które chcą nabyć amerykańskich doświadczeń w jednej z wielu kategorii wymiany kulturalno-
-naukowej17, a następnie powrócić do swojego kraju macierzystego i tam je spożytkować. Wizy 
tego typu są wydawane na okres od kilku tygodni do kilku (maksymalnie do 5) lat. 

Osoby ubiegające się o wizę typu J-1 powinny uzyskać od organizacji zapraszającej (zwykle jest 
to biuro ds. współpracy międzynarodowej uniwersytetu lub ośrodka badawczego) wypełniony 
formularz DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status)18. Zawiera on informa-
cje na temat aplikanta, a także sponsora programu (instytucji przyjmującej), daty rozpoczęcia 
i zakończenia programu, wraz z jego krótkim opisem i przybliżonym kosztem realizacji. Co 
najważniejsze, poprzez wypełnienie DS-2019 instytucja przyjmująca zawiadamia amerykańskie 
władze imigracyjne, że jest gotowa przyjąć aplikanta i zapewnić mu finansowanie na cały okres 
pobytu. Formularz DS-2019 będzie również zawierał unikalny numer SEVIS ID number, nie-
zbędny na dalszych etapach procedury wizowej. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić baczną 
uwagę Czytelników na konieczność bardzo dokładnego sprawdzenia poprawności wszelkich 
danych osobowych wpisanych w DS2019. Niestety, nawet drobne nieścisłości w polskich 
znakach diakrytycznych (np. wpisanie ‘l’ zamiast ‘ł’) mogą spowodować nieuznanie DS-2019 
na dalszych etapach procedury wizowej bądź też powielenie błędnego zapisu w wizie!

Uzbrojeni w poprawnie wypełniony oryginał druku DS-2019, inne dokumenty19 wymagane 
przez amerykańskie władze konsularne oraz dowód dokonania opłaty za rozpatrzenie wniosku 

17 http://j1visa.state.gov/programs
18 http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-ds-2019/detailed-description-of-the-ds-2019/
19 https://pl.usembassy.gov/pl/wizy/studia-i-programy-wymiany/jak-ubiegac-sie-o-wize/

http://j1visa.state.gov/programs
http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-ds-2019/detailed-description-of-the-ds-2019/
https://pl.usembassy.gov/pl/wizy/studia-i-programy-wymiany/jak-ubiegac-sie-o-wize/
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wizowego20 i rejestrację w systemie SEVIS21 jesteśmy gotowi do aplikowania o wydanie wizy 
J-1. Najważniejszym punktem procedury aplikacyjnej będzie spotkanie z konsulem w Amba-
sadzie lub Konsulacie Generalnym USA, w terminie wyznaczonym przez stronę amerykańską. 
Podczas rozmowy konsul sprawdzi, czy spełniamy konieczne warunki, zapyta o cel wyjazdu 
i zaopiniuje nasz wniosek. Trzeba pamiętać, że samo posiadanie certyfikatu DS2019 nie 
jest jednoznaczne z otrzymaniem wizy J1. Nie należy zatem podejmować żadnych nie
odwracalnych decyzji związanych z wyjazdem, np. zakupu biletu lotniczego, aż do chwili 
otrzymania paszportu z przyznaną wizą. 

Kiedy już paszport z wizą będziemy mieli w ręku, możemy poinformować naszego przy
szłego amerykańskiego przełożonego o terminie przyjazdu. Należy jednak pamiętać, że wiza 
nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oznacza jedynie, iż mamy prawo podró-
żować do punktu granicznego na lotnisku, w porcie morskim bądź na granicy lądowej i ubie-
gać się o zezwolenie na wjazd w określonym celu. Jedynie amerykański urzędnik imigracyjny 
Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS) jest uprawniony do wydania zezwolenia 
na wjazd do Stanów Zjednoczonych i podjęcia decyzji o długości trwania pobytu. Pragniemy 
jednak uspokoić: zwykle posiadacze wizy J-1 nie mają żadnych problemów przy przekraczaniu 
granicy, ale gdyby takowe się zdarzyły z powodu jakiegoś nieporozumienia lub splotu niefor-
tunnych okoliczności, warto mieć pod ręką numer telefonu do amerykańskiego przełożonego 
lub poprosić o kontakt z najbliższą polską placówką konsularną (patrz rozdział 17).

Posiadacze wizy J-1 mogą wjechać do USA nie wcześniej niż na 30 dni przed terminem rozpo-
częcia programu, a po jego zakończeniu pozostać nie dłużej niż 30 dni. United States Citizenship 
and Immigration Services (USCIS) zezwala uczestnikom na wykorzystanie tych 30 dni (tzw. 
grace period) na podróżowanie, zamknięcie swoich spraw życiowych w USA i przygotowanie do 
powrotu do kraju. W tym czasie nie można jednak kontynuować swojej dotychczasowej pracy, 
nie są również rekomendowane podróże z koniecznością przekraczania granic państwowych, 
gdyż mogą wystąpić trudności z ponownym wjazdem do Stanów Zjednoczonych.

Choć, jak wspomnieliśmy, maksymalny czas pobytu na wizie J-1 wynosi 5 lat, to zwykle wyda-
wana jest ona na krótszy okres obejmujący jedynie finansowanie programu wyspecyfikowa-
nego w druku DS-2019. O przedłużenie wizy J-1 występuje stypendysta poprzez złożenie 
odpowiednio umotywowanego wniosku do Departamentu Stanu, za pośrednictwem urzęd-
nika opiekującego się sprawami wizowymi w instytucji sponsorującej jego/ jej pobyt. Złożenie 
wniosku wiąże się również z wniesieniem bezzwrotnej opłaty, aktualnie wynoszącej 367 USD. 
Uzyskany tą drogą nowy formularz DS-2019, poświadczający wydłużenie daty ważności wizy 
J-1, jest dokumentem zezwalającym na dalszy, legalny pobyt w USA. Jeśli jednak w tym okresie 
posiadacz wizy wyjedzie poza granice USA (np. by wziąć udział w konferencji lub udać się 

20	NOTE:	U.S.	Government	sponsored	exchange	visitor	J	visa	applicants	and	their	dependents	are	not	required	to	pay	visa	
application	processing	fees	if	participating	in	a	Department	of	State,	a	U.S.	Agency	for	International	Development	(USAID),	or	
a	U.S.	Government	funded	educational	and	cultural	exchange	program	that	has	a	program	serial	number	beginning	with	G-1,	
G-2,	G-3,	or	G-7	printed	on	form	DS-2019,	Certificate	of	Eligibility	for	Exchange	Visitor	Status.
21	Bezzwrotna	opłata	jest	pobierana	na	pokrycie	kosztów	zarządzania	systemem	SEVIS.	Jednorazową	opłatę	wnosi	się	każdora-
zowo	za	uczestnictwo	w	danym	programie	wymiany.	Jej	ważność	wygasa	wraz	ze	zmianą	lub	utratą	statusu	prawnego	uczestnika	
wymiany.

https://www.uscis.gov/
https://www.uscis.gov/
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na urlop), to musi tak zaplanować wyjazd, by złożyć wizytę w placówce konsularnej i uzyskać 
wznowioną wizę J-1.

Zmiana miejsca odbywania stażu naukowego nie wydłuża możliwości pięcioletniego pobytu 
na wizie J-1. Transfer z jednego ośrodka badawczego do innego w ramach tej samej kategorii 
jest możliwy, ale wymaga współpracy urzędników odpowiedzialnych za programy wizowe 
w obu instytucjach. Zanim podejmiemy decyzję o zmianie laboratorium, sprawdźmy zatem, 
czy ze względów formalnych będzie ona możliwa. Przestrzeganie zasad Department of State’s 
Exchange Visitor Program jest bowiem podstawowym obowiązkiem jego uczestników. Cofnię-
cie wizy może nastąpić, jeśli władze amerykańskie uznają, że:

yy jej posiadacz nie wykonuje obowiązków określonych jako cel przyjazdu do USA;

yy stracił możliwość realizacji podjętych zobowiązań;

yy nie spełnia warunków dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego (o których bardziej szcze-
gółowo piszemy w rozdziale 15);

yy podjął nielegalne zatrudnienie.

Uczestnicy, których usunięto z programu wymiany, zobowiązani są do natychmiastowego 
opuszczenia Stanów Zjednoczonych, co zdarza się na szczęście niezwykle rzadko. 

W niektórych przypadkach posiadacze wizy J-1 zobligowani są do powrotu do kraju macierzy-
stego na dwa lata po zakończeniu stypendium ze względu na tzw. the two-year home-country 
physical presence requirement (Section 212(e) of the Immigration and Nationality Act). Osoby 
podlegające temu obowiązkowi to beneficjenci rządowych programów wymiany kultural-
no-naukowej, absolwenci studiów medycznych odbywający staże zawodowe, profesjonaliści 
szkolący się na stażach w dziedzinach istotnych dla rozwoju kraju pochodzenia. Zalecamy, by 
przed wyjazdem upewnić się u amerykańskiego konsula lub amerykańskiego sponsora, czy 
po skorzystaniu ze stypendium będziemy takiemu wymogowi podlegać. 

Istnieją procedury pozwalające na ubieganie się o zwolnienie z tego obowiązku, w oparciu 
o różne podstawy prawne22. Najczęściej wykorzystywany jest brak sprzeciwu ze strony macie-
rzystego kraju co do zwolnienia z obowiązku powrotu na dwa lata. Wymaga to złożenia wnio-
sku w Departamencie Stanu USA, a następnie zwrócenia się do Ambasady Polskiej w Waszyng-
tonie z prośbą o wydanie opinii, tzw. No Objection Letter23 (patrz ramka). Wydział Konsularny 
Ambasady przesyła ten dokument bezpośrednio do Departamentu Stanu, który następnie 
wydaje decyzję o uchyleniu, bądź nie, obowiązku powrotu. Z doświadczenia autorów wynika, 
że odmów jest niewiele.

22	a	claim	of	Exceptional	Hardship	to	a	U.S.	citizen	or	legal	permanent	resident	spouse	or	child	of	an	exchange	visitor	if	the	
exchange	visitor	is	required	to	return	to	the	country	of	residence;
a	claim	that	the	participant	will	be	persecuted	due	to	race,	religion,	or	political	opinions	if	he/she	returns	to	the	country	of	
residence;
a	request	from	an	interested	U.S.	Government	Agency	on	the	participant’s	behalf;
a	No	Objection	Statement	from	your	government;	and
a	request	by	a	designated	State	Health	Department	or	its	equivalent
23 http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_sprawy_prawne/
no_objection/

http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_sprawy_prawne/no_objection/
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_sprawy_prawne/no_objection/
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No Objection Letter

Jeśli chcemy uzyskać dokument No Objection Letter potrzebny do zwolnienia 
z konieczności powrotu do kraju na dwa lata po wygaśnięciu wizy J-1, J-2, 
wysyłamy podanie wraz ze stosownymi dokumentami na adres Ambasady RP 
w Waszyngtonie. 

Procedura wygląda następująco:

1. Departament Stanu USA na prośbę zainteresowanego otwiera sprawę, nadaje 
jej numer (waiver review file number) i informuje, jakich dokumentów będzie 
jeszcze wymagać (wśród nich może być żądanie No Objection Letter rządu 
polskiego). Wszystkie informacje na temat procedury można znaleźć pod 
adresem internetowym:
https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student/residency-
-waiver.html

2. Następnie zainteresowany występuje do Ambasady RP w Waszyngtonie 
z prośbą o wystawienie No Objection Letter i przekazanie go do Departa-
mentu Stanu. Instrukcję znajdą Państwo pod adresem: http://www.waszyng-
ton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyng-
ton_us_a_pl_sprawy_prawne/no_objection/

Aplikację wysyłamy pocztą tradycyjną na adres:
Embassy of the Republic of Poland
2640 16th Street, N.W.
Washington, DC 20009

Aplikacja do Ambasady RP o No Objection Letter powinna zawierać:

a) Podanie z prośbą o wystawienie noty i przekazanie jej do Departamentu 
Stanu. W podaniu należy umieścić następujące dane:

yy imię (imiona) i nazwisko;

yy aktualny adres;

yy datę urodzenia – dzień, miesiąc (słownie), rok;

yy miejsce urodzenia (kraj, miejscowość);

yy wykształcenie (uczelnia, kierunek, stopień naukowy);

yy numer sprawy (waiver review file number).

b) Oświadczenie o braku zobowiązań alimentacyjnych w Polsce z własnoręcz-
nym podpisem poświadczonym przez notariusza (w USA – Public Notary).

https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student/residency-waiver.html
https://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student/residency-waiver.html
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_sprawy_prawne/no_objection/
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_sprawy_prawne/no_objection/
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/pl/waszyngton_us_a_pl_informacje_konsularne/waszyngton_us_a_pl_sprawy_prawne/no_objection/
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c) Informację lub oświadczenie o stosunku pracy w Polsce (urlop bezpłatny, 
rozwiązana umowa o pracę, nie pracował itd.) z własnoręcznym podpisem 
poświadczonym przez notariusza (w USA – Public Notary).

d) Kopie stron paszportu z danymi personalnymi i z aktualną wizą.

e) Money order wystawiony na  Embassy of the Republic of Poland na sumę 
33 USD (uwaga: ta suma ulega zmianie ze względu na zmianę kursu dolara 
do złotego, czeki personalne nie są akceptowane).

f) Kopię listu sponsora – pracodawcy amerykańskiego (nie jest konieczna).

g) Uwaga: nie należy przysyłać żadnych innych dokumentów. Jeśli aplikant 
chciałby za pośrednictwem Ambasady wysłać do Departamentu Stanu dodat-
kowe dokumenty, powinien to wyraźnie zaznaczyć w podaniu, a dokumenty 
przygotować zgodnie z wymaganiami DS.

h) Warto podać kontaktowy numeru telefonu i/lub adres poczty elektronicznej.

Opis wiz dla postdoków byłby niepełny, gdyby zabrakło w nim wzmianki o wizach J-2, na 
podstawie których przybywają do USA współmałżonkowie i dzieci (do 21. roku życia) posia-
daczy wiz J-1. Uzyskanie wizy J-2 również wymaga złożenia aplikacji wizowej, wypełnienia 
formularza DS-2019 i wizyty w konsulacie. Członkowie rodziny mogą dołączyć do stypendysty 
w każdym momencie jego pobytu w USA i w czasie tego pobytu legalnie uczyć się i pracować. 

Stypendyści naukowi najczęściej korzystają ze statusu wizowego J-1. Zdarza się jednak, że ich 
czasowy pobyt w USA odbywa się na zasadzie statusu czasowej wizy pracowniczej H-1B. Ten 
typ wizy, wprowadzony w latach 90. ubiegłego wieku, zwykle przyznawany jest na trzy lata, 
z możliwością przedłużenia do lat sześciu. Amerykański pracodawca, który jest sponsorem 
pracownika przebywającego na wizie H-1B, musi przekonać amerykański odpowiednik Mini-
sterstwa Pracy (U.S. Department of Labor), iż zagraniczny wysoko kwalifikowany pracownik 
posiada unikalne na amerykańskim rynku pracy umiejętności, a warunki zatrudnienia będą 
zgodne z amerykańskimi standardami. Pracodawca musi również ponieść wszystkie koszty 
procesu przyznawania wizy (zwykle powiększone o wynagrodzenie prawnika imigracyjnego), 
jak również złożyć dokumenty w imieniu swojego zagranicznego kandydata. Zatrudniany może 
pracować jedynie na stanowisku i w miejscu wymienionym w aplikacji, w ramach opisanego 
wcześniej zakresu obowiązków. Co roku Kongres USA ustala liczbę dostępnych wiz H-1B dla 
sektora prywatnego. W roku 2017 wyniesie ona 65 tys. + 20 tys. dla aplikantów, którzy ukoń-
czyli w USA studia magisterskie lub obronili doktorat. Uniwersytety, instytucje badawcze oraz 
niektóre organizacje non profit nie podlegają tym ograniczeniom, ale bardzo wstrzemięźliwie 
korzystają z tego przywileju, tym bardziej że jest on dość kosztowny. Osoby, które starają się 
o wizę H-1B, a wcześniej przebywały w USA na wizie J-1, obwarowanej koniecznością powrotu 
na dwa lata do kraju pochodzenia, muszą ten obowiązek wypełnić lub uzyskać zwolnienie 
z Departamentu Stanu, o którym pisaliśmy wcześniej.
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Poniżej przedstawiamy krótkie porównanie charakterystyk wiz J-1 i H-1B:

J1 Exchange Visitor H1B Specialty Occupation

Cel przyjazdu czasowy pobyt związany z bada-
niami naukowymi lub stażem 
naukowym

zatrudnienie w określonym 
zawodzie

Czas trwania
(maksymalnie 
dopuszczalny)

kategorie J-1
Research Scholar: do 5 lat
Short Term Scholars: do 6 miesięcy

do 6 lat, przedłużenie po pierw-
szych 3 latach pobytu

Osoby towarzy
szące

możliwość uzyskania pozwolenia 
na pracę

brak możliwości uzyskania 
pozwolenia na pracę

Finansowanie różne źródła finansowania tylko pensja, bez możliwości 
korzystania ze stypendiów;
wysokość pensji wynikająca 
z regulacji U.S. Department of 
Labor

Zmiana spon
sora

możliwa zmiana sponsora w ramach 
jednej kategorii programu dla uzy-
skania założonych celów badaw-
czych lub treningowych

nowa aplikacja konieczna 
w przypadku kolejnego lub kon-
kurencyjnego pracodawcy

Dodatkowe 
ograniczenia

wymóg powrotu do kraju na 2 lata 
– two-year home – country physical 
presence requirement
 24 month bar – 24-miesięczna 
karencja po 5 latach pracy jako 
profesor lub badacz przed objęciem 
podobnej pracy w instytucjach USA

wymóg wszechstronnego uza-
sadnienia potrzeby zatrudnienia, 
a także konieczność gromadzenia 
dokumentów dotyczących prze-
biegu zatrudnienia oraz moni-
torowania wypełniania zakresu 
obowiązków

Gdy zabiegi o uzyskanie czasowej wizy pracowniczej zakończą się niepowodzeniem, pozostają 
jeszcze inne opcje dostępne dla wysoko kwalifikowanych, utalentowanych przybyszów z zagra-
nicy: wizy o symbolach O-1 i L-1.

Wiza O-1 przeznaczona jest dla osób wybitnych, reprezentujących najwyższy światowy poziom 
wiedzy i osiągnięć w dyscyplinach naukowych, biznesie lub sporcie. Wizę O-1 mogą więc uzy-
skać np. naukowcy nagradzani za swoje badania, szczycący się bardzo dobrymi publikacjami 
i zaproszeniami do wygłoszenia wykładów na konferencjach międzynarodowych.

Wiza L-1 pozwala amerykańskim pracodawcom sprowadzić do USA dyrektorów zarządza-
jących czy menedżerów ze swoich zagranicznych biur. Z tej możliwości mogą też skorzystać 
zagraniczne firmy, które chcą utworzyć swoje placówki w USA i w tym celu przysyłają przed-
stawiciela kadry zarządzającej.
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Mamy nadzieję, że ten krótki rozdział na temat amerykańskiego sytemu wizowego pomoże 
Wam racjonalnie zaplanować pobyt stypendialny oraz pozwoli odnaleźć się w gąszczu przepi-
sów. Jednocześnie przypominamy, że odnośne informacje zawsze należy sprawdzać u źródła, 
czyli w Departamencie Stanu, amerykańskich placówkach konsularnych i/lub United States 
Citizenship and Immigration Services. W przypadku wątpliwości warto również zwrócić się po 
radę do prawnika specjalizującego się w prawie imigracyjnym.
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15

Proza życia w USA

Jak już kilkakrotnie pisaliśmy, wyjazd na postdoka to nie tylko formacyjna część Waszej kariery 
zawodowej, ale też przygoda życia, którą po latach będziecie wspominać z rozrzewnieniem. 
Aby te wspomnienia pozostały okraszane wyłącznie uśmiechami, musicie sobie możliwie 
sprawnie poradzić z problemami życia codziennego po drugiej stronie Atlantyku. Dlatego 
też kolejny raz będziemy namawiać do skrupulatnego przygotowania się do przeprowadzki.

Uposażenie

Nie samą nauką człowiek żyje, szczególnie jeśli posiada na utrzymaniu rodzinę. Wysokość sty-
pendium, które w dużej mierze determinuje komfort pobytu w USA, może różnić się znacząco 
w zależności od źródła finansowania. W tym miejscu zajmiemy się jedynie przedstawieniem 
siły nabywczej stypendiów, zaś ofertę stypendialną omówiliśmy w rozdziale 5. 

Stypendia przyznawane przez amerykańskie instytucje dostosowane są do wysokości lokal-
nych kosztów utrzymania. Na przykład stypendia przyznawane przez Uniwersytet Stanforda 
są wyższe niż te dostępne poprzez granty NIH, co odzwierciedla zarówno różnice geograficzne 
(wysokie koszty utrzymania w Kalifornii), jak i różnice w zasobności finansowej (Stanford 
jest prywatnym uniwersytetem, zaś NIH – instytucją utrzymywaną z budżetu federalnego, 
o czym szerzej piszemy w rozdziale 2). Jednakże niezależnie od źródła finansowania, w więk-
szości przypadków, przynajmniej w początkowym okresie, wysokość stypendiów podoktor-
skich wynosi ok. $2000 miesięcznie i taką sumę przyjmiemy w dalszych rozważaniach. Na 
co w warunkach amerykańskich ona wystarcza? Jak już wspomnieliśmy, wysokość codzien-
nych wydatków w dużej mierze uzależniona jest od tego, gdzie się udacie. W Nowym Jorku, 
w bezpiecznej i dobrze skomunikowanej części miasta, trudno będzie znaleźć zakwaterowanie 
na jedną osobę za mniej niż $1,500 miesięcznie, o rodzinie nie wspominając. W mniejszych 
miejscowościach położonych z dala od wielkomiejskich centrów można liczyć na wynajęcie 
sporego mieszkania (duża łazienka, salon zwykle łączony z kuchnią i jedną sypialnią) już za 
$600 miesięcznie. Zatem na samym wstępie planowania wyjazdu koniecznie trzeba oszacować 
oczekiwaną wysokość „sztywnych wydatków”. Najlepiej uczynić to, zasięgając opinii miejsco-
wych mieszkańców, ale również skorzystać z wyspecjalizowanych portali internetowych. W tej 
mierze szczególnie polecamy zapoznanie się z CNN Money Cost of Living Calculator: http://
money.cnn.com/calculator/pf/cost-of-living/ oraz Economic Policy Institute’s „Family Budget” 
Calculator: http://www.epi.org/resources/budget/. Na przykład kalkulator Economic Policy Insti-
tute umożliwia uwzględnienie wysokości lokalnych podatków, jak również kosztów wynaję-
cia mieszkania, wyżywienia, ubezpieczenia zdrowotnego oraz opieki nad dziećmi. Jednakże 
jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, stąd najistotniejszym wydatkom przyjrzymy się bliżej 

http://money.cnn.com/calculator/pf/cost-of-living/
http://money.cnn.com/calculator/pf/cost-of-living/
http://www.epi.org/resources/budget/
http://www.epi.org/resources/budget/
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w dalszej części tekstu. Tu zaznaczymy jeszcze jeden, ważny aspekt: wiele uczelni oferuje sze-
roki wachlarz ułatwień i ulg finansowych dla młodych pracowników, poczynając od dopłat 
do stypendium (jeśli jego wysokość jest niższa od minimalnej kwoty akceptowanej przez daną 
instytucję), poprzez współpłacenie kosztów opieki zdrowotnej, na ofercie niedrogich przed-
szkoli kończąc. Dlatego też gorąco zachęcamy do dokładnego zapoznania się z przysługującymi 
Wam ulgami i przywilejami pracowniczymi.

Należy pamiętać, że źródłem utrzymania osoby z wizą J-1 powinno być stypendium naukowe, 
a nie przychody z dodatkowego zarobkowania. Natomiast osoby towarzyszące, posiadające 
wizę J-2, mogą wykorzystać pobyt w USA np. na kształcenie, przy czym niektóre z instytucji 
edukacyjnych wymagają zmiany statusu wizowego na wizę studencką F-1. Możliwe też jest 
podjęcie płatnej pracy lub wolontariatu24, przy czym nie ma określonego limitu zarobków 
osoby towarzyszącej, wymiaru czasu pracy ani rodzaju pracodawcy. W celu otrzymania pozwo-
lenia na pracę należy wypełnić i złożyć formularz I-765 https://www.uscis.gov/i-765 w USCIS 
drogą pocztową lub elektroniczną i wnieść stosowną opłatę. Rozpatrzenie wniosku trwa do 
120 dni. Nie wolno podejmować pracy płatnej lub niepłatnej, dopóki nie otrzymamy pozwo-
lenia. Osoby, które nie starają się o pozwolenie na pracę do celów identyfikacji podatkowej, 
posługują się numerem ITIN. 

W poszukiwaniach pracy małżonkowie mogą posiłkować się stronami internetowymi, takimi 
jak: Careerbuilder, Careers.org, CareerJet.com, The Vault, Craiglist.com, Monster.com czy Yahoo 
Careers. Dla zainteresowanych posadami w dziedzinie biomedycyny użyteczne są serwisy 
MedZilla i Mid-Atlantic HERC. Dobre źródła informacji o miejscach pracy (pensjach, szko-
leniach, perspektywach zatrudnienia) zapewniają Ministerstwo Pracy Department of Labor, 
Occupational Outlook Handbook, a także lokalne gazety. Przestrzegamy przy tym przed korzy-
staniem z serwisów pośrednictwa pracy oczekujących wstępnych opłat wnoszonych przed 
znalezieniem zatrudnienia. Niestety, często kryją się za nimi firmy działające na granicy prawa 
i żyjące głównie z kolekcjonowania takich opłat o wysokości na tyle niewielkiej, by zawiedzo-
nym klientom nie opłacało się dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Home, Sweet Home

Znalezienie przystępnego lokum będzie Waszym pierwszym, najpoważniejszym wyzwaniem, 
z którym musicie się zmierzyć tuż po przyjeździe. By nie sprawiło ono nadmiernego kłopotu, 
zawczasu wypytajcie swoich przyszłych współpracowników o możliwe opcje zakwaterowania. 
Na pewno nie jesteście pierwszymi postdokami, którzy będą szukać mieszkania, więc zebranie 
informacji nie będzie kłopotliwe. Z pewnością okaże się, że traficie na wiele możliwości zakwa-
terowania o różnym standardzie: od hoteli o wydłużonym czasie pobytu, poprzez mieszkania 
należące do przyjmującej Was instytucji, pokoje i mieszkania w domach prywatnych i wspól-
notach mieszkaniowych, a nawet posiadłości wakacyjne. Wielkość mieszkań określana jest 
względem liczby sypialni: lokal z jedną sypialnią (one-bedroom apartment) oznacza zwykle 
mieszkanie składające się ze sporego salonu połączonego z kuchnią, sypialni i łazienki. Nato-
miast za terminem two-bedroom apartment kryje się większe lokum z 2 sypialniami, przy 

24	Osoba,	która	chce	pracować	jako	wolontariusz	w	NIH,	musi	wcześniej	uzyskać	pozwolenie	na	pracę.

https://www.uscis.gov/i-765
http://www.careerbuilder.com/
http://careers.org/
http://www.careerjet.com/
http://www.vault.com/
http://www.craigslist.org/about/sites
http://www.monster.com/
https://careers.yahoo.com/us/
https://careers.yahoo.com/us/
http://www.medzilla.com/
http://www.hercjobs.org/mid-atlantic
http://www.dol.gov/
http://www.bls.gov/ooh/
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czym jedna z nich jest zwykle pokojem dla dzieci. Mieszkania oferowane są w dwóch opcjach: 
umeblowane (furnished) i nieumeblowane (unfurnished), przy czym pod terminem „nieume-
blowane” najczęściej należy rozumieć lokal z pełną zabudową kuchenną oraz (nie zawsze) 
pralką i suszarką. Czynsz mieszkania umeblowanego będzie zwykle wyższy o kilkaset dolarów 
i nie zawsze wart dodatkowych pieniędzy, gdyż możemy zastać wyposażenie różnego autora-
mentu, stopnia sfatygowania i jakości. Znalezienie mebli za niewielkie pieniądze może okazać 
się łatwiejsze niż myślicie, w czym pomocne będzie odwiedzenie okolicznych wyprzedaży 
zarówno w sklepach meblowych, wyspecjalizowanych punktach prowadzonych przez organiza-
cje pomocowe, takie jak YMCA i GoodWill, jak i bardzo popularnych, lokalnych wyprzedażach 
garażowych (garage sales), na których można często nabyć atrakcyjne wyposażenie wnętrz za 
przysłowiowego dolara. Nieco bardziej wymagającym polecamy najbliższy salon IKEA, która 
w USA specjalizuje się w oferowaniu niedrogich, ale funkcjonalnych mebli projektowanych 
z myślą o młodych profesjonalistach często zmieniających miejsce zamieszkania.

Oferty wynajmu zwykle dostępne są w  biurach zajmujących się sprawami studentów 
i  gości zagranicznych. Skuteczne poszukiwania odpowiedniego mieszkania lub domu 
można również prowadzić przez Internet za pośrednictwem portali, takich jak Craiglist.
com, MyCheapApartments.com, Apartment Ratings, Apartment Guide, Apartments.com, 
Apartment Search, Apartmentlist.com, Rent.com i zillow.com. Osoby wybierające się na sty-
pendium do NIH lub NIST zachęcamy do odwiedzenia serwisu samslist.us specjalizującego 
się w wyszukiwaniu mieszkań dla pracowników instytucji federalnych. Jednakże niezależnie 
od wykorzystanego źródła informacji, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji wyniki inter-
netowych poszukiwań koniecznie należy skonfrontować z rzeczywistością. Nawet najbardziej 
atrakcyjne mieszkanie położone w okolicy „przyozdobionej” graffiti lokalnych gangów (co 
zdarza się np. w Filadelfii) na pewno nie będzie dobrym wyborem. Przy szukaniu mieszkania 
trzeba też pamiętać o tym, że amerykańskie 1 piętro (first floor) odpowiada naszemu parterowi, 
więc jeśli będziemy nalegać na wynajem lokalu na parterze, to może nam zostać zaoferowane 
pomieszczenie w… przyziemiu (basement), które w amerykańskich blokach mieszkalnych 
zwykle zajmowane są na kluby fitness, pralnie bądź sale zebrań.

Choć wielość ciekawych ofert, szczególnie w dużych centrach akademickich, zapewne okaże 
się zaskakująca, to znalezienie odpowiedniego mieszkania lub pokoju nie zawsze jest łatwe. 
Warto zatem na początek wybrać tymczasowe rozwiązanie, w formie np. kilkudniowego pobytu 
u któregoś z przyszłych współpracowników, by zyskać więcej czasu na intensywne poszukiwa-
nia docelowego lokum. Specjalną rozwagę zalecamy przy wyjazdach z rodziną, gdzie dobór 
przyszłego mieszkania powinien być szczególnie przemyślany i musi uwzględniać dodatkowe 
czynniki, np. odległość od najbliższego parku z placem zabaw dla dzieci. 

W przypadku dzieci w wieku szkolnym (obowiązek szkolny dotyczy dzieci od lat 5) przy 
wyborze mieszkania przede wszystkim należy kierować się dostępem do szkoły zapewniającej 
wysoki poziom edukacji. W USA obowiązuje rejonizacja – miejsce zamieszkania określa dostęp 
do konkretnej szkoły publicznej. Są one bezpłatne, jednak dobrze widziany jest udział rodziców 
zarówno w pracach społecznych na rzecz szkoły, jak i donacjach finansowych, zwykle poprzez 
działające w nich oddziały PTA (Parent-Teacher Association). Jakość szkół w danej okolicy 

http://www.craigslist.org/about/sites
http://www.craigslist.org/about/sites
https://www.apartmentlist.com/
http://www.apartmentratings.com/
http://www.apartmentguide.com/
http://www.apartments.com/
http://www.apartmentsearch.com/
https://www.apartmentlist.com/
http://www.rent.com/
http://www.zillow.com/
http://nih.samslist.us/
http://www.pta.org/
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wpływa na wysokość opłat za wynajem mieszkania. Im lepsze szkoły, tym droższe położone 
w pobliżu apartamenty. Oczywiście można zdecydować się na zamieszkanie w okolicy z gorszą 
szkołą publiczną i posłać dzieci do prywatnej placówki. Zwykle czesne takich szkół jest jednak 
wysokie, co powoduje, że budżet domowy niewiele zyskuje na niższym czynszu.

Jeśli wyjeżdżacie na uczelnię, to zapewne szybko okaże się, że ceny wynajmu mieszkań będą 
spadać proporcjonalnie do odległości od campusu. Najatrakcyjniejsze i najbliższe lokalizacje 
najczęściej zajmowane są przez studentów z zasobniejszych rodzin i nawet na stosunkowo bied-
nych uczelniach federalnych znajdzie się spora grupa młodych ludzi dojeżdżających na zajęcia 
nowiutkimi kabrioletami Mercedesa. Natomiast przy decydowaniu się na tańszy, za to odleg-
lejszy, lokal należy uwzględnić dosyć wysokie koszty transportu publicznego, jego rzadką sieć 
i zwykle niską częstotliwość kursów, co niestety bardzo wydłuży czas spędzany na codziennych 
dojazdach. Być może okaże się, że będziecie mogli korzystać z roweru. Należy jednak również 
pamiętać, że w wielu częściach USA jest to znacząco utrudnione lub wręcz niemożliwe w czasie 
długich i ostrych zim (np. w stanach Wisconsin czy Illinois), a mało przyjemne w czasie gorących 
i wilgotnych miesięcy letnich (np. w południowym Teksasie). Istnieje jeszcze jedna istotna opcja, 
którą w tym kontekście należy rozważyć: USA są krajem posiadaczy samochodów, a jego zakup 
nie musi być rujnującym wydatkiem, czym zajmiemy się nieco później.

Samo znalezienie upragnionego mieszkania nie zawsze, niestety, kończy związaną z  tym 
mitręgę. O ile nie traficie na właścicieli, którzy wynajmowali je już obcokrajowcom, to musi-
cie się liczyć z pewną dozą podejrzliwości związaną z oczywistym brakiem historii kredytowej 
budowanej w amerykańskich bankach, niemożnością wylegitymowania się amerykańskimi 
dokumentami i amerykańską kartą kredytową. Często daje się temu zaradzić, uzyskując od 
zapraszającej Was instytucji pismo poświadczające wysokość dochodów i okres zatrudnienia, 
które przekona wynajmujących o tym, że jesteście godnymi zaufania najemcami. Najpraw-
dopodobniej jednak nie uchroni to Was przed powszechnym w USA procederem pobierania 
kaucji (security deposit), zwykle w wysokości jednomiesięcznego czynszu, o którego uiszczenie 
zostaniecie „na dzień dobry” poproszeni. Kaucja zwracana jest bez odsetek na koniec wynajmu, 
o ile właściciel nie uzna, że w międzyczasie mieszkanie zostało zniszczone ponad normalny 
stan wynikający z codziennego użytkowania (wear and tear) lub też nie nastąpi zerwanie 
umowy najmu przed jej wygaśnięciem. Co więcej, opłaty czynszowe dokonywane są „z góry”, 
a zatem już na początku będzie Was czekał podwójny wydatek (czynsz plus kaucja). Bardzo 
istotne jest więc zaliczkowe uzyskanie stosownej sumy pieniędzy umożliwiającej sprostanie 
tym pierwszym, znaczącym wyzwaniom finansowym.

W okolicach większych uczelni często można również znaleźć mieszkania podnajmowane 
przez studentów bądź postdoków. Jeśli nie macie większych wymagań związanych choćby 
z utrzymaniem rodziny, warto rozważyć opcję podnajmu (sublease) jednego pokoju w miesz-
kaniu dzielonym z innymi postdokami, gdyż jest znacznie tańsza niż wynajem samodzielnego 
lokalu, prosta i daje znacznie większą swobodę uzgadniania warunków wynajmu. Na oferty 
sublease można bez trudu trafić na listach mailingowych i innych lokalnych „słupach ogłosze-
niowych” zapełniających się nimi na początku każdego roku akademickiego.
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Opłacenie czynszu nie zamyka, niestety, listy mieszkaniowych wydatków. Jeśli rozważacie 
zakup samochodu, to już na wstępie powinniście się zorientować w dostępności i cenie miej-
sca na parkingu, które może wynosić nawet ponad $100 miesięcznie i często nie jest wliczane 
w czynsz. Zwyczajowo nie są w nim również uwzględniane opłaty za wodę, prąd i gaz, które 
jednak w skali miesiąca nie będą przekraczać $200, chyba że „papierowe” ściany i ażurowe 
okna budynku zwiększą Wasze wydatki ze względu na konieczność ciągłego włączania ogrze-
wania zimą i klimatyzacji latem. Jakość amerykańskiego budownictwa, szczególnie starszego 
wiekiem, często pozostawia wiele do życzenia. Stąd też proponujemy unikać lokali położonych 
na najwyższych piętrach, które szczególnie w cieplejszych regionach USA zmienią się w lipcu 
i sierpniu w niezbyt przyjemny piekarnik. Listę mieszkaniowych wydatków zamkną opłaty 
za dostęp do Internetu (łączone w pakietach z usługami telefonicznymi i telewizją kablową). 
Teren USA obejmują zasięgiem różne firmy telekomunikacyjne, np.: Verizon, Comcast, Cox, 
RCN Corporation. Ich oferty są różnorodne, często sezonowe, ze zniżkami dla nowych loka-
torów. Ewentualnie, na deser, warto rozważyć zdecydowanie się na dostęp do pralni (o ile 
mieszkanie nie jest wyposażone w pralkę i suszarkę) oraz siłownię (która nierzadko wliczana 
jest w czynsz).

Na koniec, przed podpisaniem umów najmu oraz dostępu do mediów należy poświęcić wystar-
czającą ilość czasu na dokładne przeczytanie wszystkiego, co dotyczy warunków rezygnacji 
z usług i zwykle zawarte jest w części tekstu wyróżniającej się drobnym drukiem. Upewnijmy 
się, że bez problemu będziemy w stanie odzyskać kaucję mieszkaniową i nie utracimy jej 
w następstwie np. wbicia w ścianę haczyka w celu powieszenia zdjęcia najbliższych. Sprawdźmy 
również, czy będziemy mogli wygodnie i bez dodatkowych opłat podziękować za świadczenie 
usług telekomunikacyjnych. Potem zaś możemy już zacząć cieszyć się urokami mieszkania 
w USA.

Postdok zmotoryzowany

Jak napomknęliśmy, USA są krajem budowanym z myślą o posiadaczach samochodów. Ame-
rykańska przygoda nie będzie zatem pełna bez skorzystania z uroków (a także doświadczenia 
emocji) przemieszczania się za kierownicą auta zarówno w wielkomiejskim ruchu Nowego 
Jorku, jak i przejechania się legendarną Pacific Coast Highway. Zakup samochodu będzie szcze-
gólnie ważny w przypadku Waszych ewentualnych przeprowadzek. Amerykanie są niebywale 
mobilnym narodem (zmieniają miejsce pracy pięciokrotnie częściej niż Europejczycy, często 
przenosząc się do odległych części kraju). Stąd też istnieje cały segment usług motoryzacyj-
nych ułatwiających przeprowadzki, takich jak wynajem przyczep czy też małych ciężarówek, 
do których prowadzenia, w przeciwieństwie do Polski, niepotrzebne jest uzyskanie osobnej 
kategorii prawa jazdy. 

Zarówno zdobycie amerykańskiego prawa jazdy, jak i kupno samochodu w USA jest łatwiejsze 
niż myślicie i szczególnie przy dłuższych wyjazdach absolutnie godne rozważenia. W przy-
padku krótszych wyjazdów często wystarcza polskie prawo jazdy, a jeszcze lepiej – międzyna-
rodowe prawo jazdy. Należy jednak pamiętać, że poszczególne stany nakładają ograniczenia 
na długość okresu, w którym można się takimi dokumentami legalnie posługiwać. 

http://www.verizon.com/?lid=//global//residential
http://www.xfinity.com/
https://www.cox.com/residential/home.html
http://www.rcn.com/hub/about-rcn/


81		   A M E R Y K A  D L A  P O S T D O K Ó W

W porównaniu z uciążliwością polskich kursów na prawo jazdy, połączonych z koszmarem 
konieczności najczęściej wielokrotnego zdawania końcowego egzaminu, procedura uzyska-
nia tego dokumentu w USA jest o niebo łatwiejsza i daleko mniej stresująca. Podobnie jak 
w Polsce, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Ta pierwsza sprowadza się 
do odpowiedzi na proste pytania testowe, z którymi zawczasu można się zapoznać na stro-
nach lokalnych oddziałów Department of Motor Vehicles (DMV) prowadzących procedury 
egzaminacyjne. Wymagania różnią się nieco w zależności od stanu, np. w stanie Nowy Jork 
trzeba odpowiedzieć na co najmniej 14 z 20 pytań, natomiast w Kalifornii – 30 na 36. Część 
praktyczna, podobnie jak w Polsce, polega na jeździe egzaminacyjnej z instruktorem, na którą 
można, a nawet trzeba stawić się… własnym samochodem. Co więcej, egzaminator, choć obiek-
tywny i pryncypialny, w przeciwieństwie do polskiego kolegi nie będzie „polował” na błędy. 
Powód jest prosty: prawo jazdy służy znakomitej większości Amerykanów za dowód tożsa-
mości, a wobec tego dostęp do niego nie jest ograniczany poprzez piętrzenie egzaminacyjnych 
trudności. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą okularów na egzamin, bo sprawdzenie wzroku to 
integralna część egzaminu, a przy przedłużeniu prawa jazdy – najważniejsza.

O dziwo, mimo tak liberalnego podejścia do uzyskiwania driving licence, kultura jazdy po 
amerykańskich drogach i umiejętności amerykańskich kierowców są wyższe niż te, z którymi 
można się na co dzień zetknąć w Polsce. W dużej mierze stoi za tym wspominany już przez 
nas wielokrotnie amerykański szacunek do prawa, ale również jego surowość i konsekwen-
cja w egzekwowaniu. Przekroczenie prędkości o 10 mph jest traktowane jako wykroczenie 
i karane mandatem. Jednakże jeszcze szybsza jazda jest już przestępstwem (reckless driving) 
i może wiązać się z dużo poważniejszymi konsekwencjami (a w przypadku cudzoziemców – 
również zagrożeniem cofnięcia wizy!). Należy także pamiętać o kilku niewielkich, ale istotnych 
różnicach w przepisach drogowych. Na przykład w wielu stanach nie jest dopuszczalny skręt 
w prawo na czerwonym świetle. Funkcjonują również zasady ruchu niespotykane w Europie 
(np. tzw. four-way stop – skrzyżowanie ze znakami stop przy każdej z tworzących je ulic i pierw-
szeństwem przejazdu przynależącemu kierowcy, który jako pierwszy się przed skrzyżowaniem 
zatrzymał). Bardzo ważne są również zasady, których należy przestrzegać w przypadku zatrzy-
mania przez policję (patrz ramka).

Gdy zatrzyma Cię policja

Co zrobić, gdy nagle za prowadzonym przez nas samochodem pojawi się poli-
cyjny samochód, wnętrze naszego auta rozświetlą jaskrawe błyski sygnalizacyj-
nych lamp, a co gorsze, dobiegnie nas krótkie, ale dobitne szczeknięcie policyjnej 
syreny? Po pierwsze, nie panikujmy! Jeśli poruszamy się po jezdni dwukierunko-
wej, powinniśmy poszukać najbliższego miejsca umożlwiającego zaparkowanie, 
zwolnić i zatrzymać się w taki sposób, by nie spowodować zatamowania ruchu 
pojazdów. Gdy do zatrzymania dochodzi na autostradzie, powinniśmy zjechać 
na prawą stronę i zatrzymać się na pasie serwisowym. W każdym przypadku 
po zatrzymaniu samochodu należy włączyć światła awaryjne, wyłączyć silnik, 

http://www.ct.gov/dmv/site/default.asp
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położyć obie ręce na kierownicy i spokojnie czekać na dalszy rozwój wypad
ków. Pod żadnym pozorem nie należy wysiadać z samochodu, chyba że zosta
niemy do tego wezwani przez funkcjonariuszy! W większości sytuacji drogo-
wych policyjny samochód zatrzyma się kilka dobrych metrów za nami, a kolejne 
minuty mundurowi poświęcą na sprawdzenie tożsamości naszego auta poprzez 
łącze teleinformatyczne. Następnie policjant podejdzie do nas powoli, poprosi 
o opuszczenie szyby i podanie prawa jazdy. (Dlatego zawsze warto pamiętać, by 
na wszelki wypadek mieć je na podorędziu). Policjant będzie równie grzeczny, 
co stanowczy i w przeciwieństwie do polskich stróżów prawa bardzo nieskory 
do podejmowania jakichkolwiek dyskusji i targów dotyczących rodzaju i skali 
naszego wykroczenia. Oczywiście, wręczając mandat, poinformuje nas o moż-
liwości odwołania się od jego decyzji do lokalnego sędziego pokoju, ale jak 
się łatwo domyśleć, z tej możliwości dochodzenia swoich racji korzysta bardzo 
niewielu kierowców.

Przede wszystkim jednak zalecamy unikanie spotkań z policją. Amerykanie są 
zdyscyplinowanymi kierowcami i w przeciwieństwie do Polski rzadko zdarzają 
się kierowcy w ewidentny sposób łamiący przepisy drogowe, w tym szczególnie 
ograniczenia prędkości. Warto o tym pamiętać!

Również kupno samochodu nie nastręcza większych trudności. Jeśli Wasz pobyt ma być 
dłuższy niż rok i będziecie dysponować odpowiednimi funduszami, to zastanówcie się nad 
zakupem nowego auta i skorzystaniem z przywileju bezcłowego wwozu do Polski swojego 
ruchomego majątku w ramach tzw. mienia przesiedleńczego (patrz ramka). 

Mienie przesiedleńcze

Mienie przesiedleńcze to przedmioty osobistego użytku, które można sprowa-
dzić do Polski bez cła, przenosząc się do kraju po nieprzerwanym okresie co 
najmniej 12 miesięcy zamieszkania w USA. W skład mienia wchodzą wszystkie 
przedmioty ruchome (w tym np. samochody, motocykle) nabyte (a w przypadku 
pojazdów także zarejestrowane) na co najmniej 6 miesięcy przed wyjazdem. 
Długość pobytu przekraczającego 12 miesięcy musi być zaświadczona stosow-
nymi dokumentami (np. wystawionymi przez pracodawcę) i najlepiej potwier-
dzona przez polskie władze konsularne (listę placówek konsularnych przedsta-
wiamy w rozdziale 18). Decyzję o zwolnieniu z cła wwożonych przedmiotów 
każdorazowo podejmuje organ celny w Polsce. Trzeba także pamiętać o tym, że 
składniki mienia przesiedleńczego nie mogą być zbywane przez okres 12 mie-
sięcy od dnia wjazdu do kraju. Organizacją transportu drogą morską zajmuje się 
kilka wyspecjalizowanych agencji celnych z siedzibą w Nowym Jorku i Chicago, 
a koszt transportu samochodu wraz z pozostałym dobytkiem wynosi ok. $1500.
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W przypadku innych priorytetów finansowych już za ok. $2000 bez trudu znajdziecie niespełna 
dziesięcioletni samochód w dobrym stanie technicznym. Zapewne będzie on wyposażony 
w automatyczną skrzynię biegów, która w przeciwieństwie do Europy, w USA jest standar-
dem. Zapewniamy, że szybko pokochacie to ułatwienie i zaczniecie się dziwić europejskiemu 
przywiązaniu do męczącej, ręcznej zmiany biegów, dającej się szczególnie we znaki w wiel-
komiejskich korkach. Przy dokonaniu transakcji należy bezwzględnie pamiętać o uzyskaniu 
od sprzedającego certyfikatu własności auta (certificate of title for a vehicle lub car title, znany 
również od koloru papieru jako pink slip). Sprzedaż samochodu przyjdzie Wam równie łatwo, 
co jego kupno. Można tego dokonać za pomocą internetowych serwisów bądź też skorzystać 
z pośrednictwa dealera marki Waszego pojazdu. Przy sprzedaży nikt nie będzie wytykał rysy 
na masce i krzywił się na dźwięk skrzypiących drzwi pojazdu. Samochód powinien być jednak 
sprawny technicznie (z aktualnymi badaniami technicznymi), bez wyraźnych usterek mecha-
nicznych (np. wycieku oleju silnikowego) i w miarę czysty. Przy ocenie stanu technicznego 
znacznie bardziej będzie się liczył rok produkcji niż przebieg. Powód jest prosty (i równie 
istotny przy zakupie auta): dziesiątki tysięcy mil przejechanych po amerykańskich freewayach 
niszczą silnik i zawieszenie w znacznie mniejszym stopniu niż jazda po wciąż często dziura-
wych polskich drogach.

Niestety, nawet przy stosunkowo niewielkiej wartości pojazdu będziecie musieli uiścić zna-
czące opłaty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), które w większości 
stanów oscylują między $500 a $1000 rocznie. Warto zawczasu zadbać o uzyskanie od Waszego 
polskiego ubezpieczyciela zaświadczenia o bezszkodowej jeździe (oczywiście w języku angiel-
skim). Również okazanie polskiego prawa jazdy jest czasami pomocne, gdyż poświadcza staż 
w kierowaniu pojazdem. Jednakże polskie dokumenty nie są niestety wszędzie w USA hono-
rowane i dlatego należy się liczyć z potraktowaniem na równi z początkującymi kierowcami, 
co skutkuje wysoką składką ubezpieczeniową. Na pocieszenie: warto napomknąć o byciu pra-
cownikiem naukowym, gdyż niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają zniżki dla badaczy!

Na koniec wypada wspomnieć o dokuczliwej niedogodności dotykającej każdego amerykań-
skiego kierowcę – trudności ze znalezieniem miejsca do parkowania. Ulice w USA są wprost 
oklejone znakami określającymi zasady i czas, na który możemy zaparkować bez narażania 
się na mandat. Trzeba im się zawsze dokładnie przyglądać i bezwzględnie do nich stosować, 
gdyż amerykańskie służby parkingowe są niezwykle skrupulatne i bezlitosne. Szczególną uwagę 
należy zwrócić przy parkowaniu w pobliżu hydrantów, gdyż nieopatrzne utrudnienie dostępu 
do tego urządzenia niechybnie skończy się odholowaniem naszego auta na policyjny parking.

Social Security Number

Pozytywne załatwienie różnego rodzaju formalności będzie wymagało od Was uzyskania 
numeru Social Security Number (SSN), pełniącego w USA podobną rolę, jak polski PESEL. 
SSN jest zatem najważniejszym numerem przypisanym osobie mieszkającej w USA, posia-
dającej prawo do pracy. Potrzebny Wam będzie do otwarcia konta bankowego, otrzymania 
karty kredytowej, uzyskania prawa jazdy, kupna samochodu, otwarcia konta emerytalnego czy 
wypełnienia zeznania podatkowego. Numer SSN powinniśmy zapamiętać i umieć wyrecytować 
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„w nocy o północy”, ale tylko w takich sytuacjach, w których konieczne jest potwierdzenie toż-
samości. Nie należy dzielić się tym numerem z nikim niepowołanym, bo to pierwszy krok do 
„kradzieży tożsamości” – plagi ostatnich lat, szczególnie po niedawnych „wyciekach” danych 
osobowych z wielu amerykańskich instytucji rządowych, jak i prywatnych. 

SSN przyznaje Social Security Administration https://www.ssa.gov/. Aplikujemy o SSN oso-
biście, już po przybyciu na teren Stanów Zjednoczonych w jednym z lokalnych biur, które 
można znaleźć na stronie https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp#officeResults. Do biura należy 
przynieść wypełniony formularz SS-5 (do ściągnięcia ze strony https://www.ssa.gov/forms/
ss-5.pdf), paszport, formularz DS-2019 (który szczegółowo przedstawiliśmy w rozdziale 15) 
oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania (mogą to być listy wysłane na Twój adres). W przy-
padku osób towarzyszących, posiadających wizę J-2, do otrzymania SSN konieczne jest ważne 
pozwolenie na pracę Employment Authorization Document (EAD).

Należy także pamiętać, że amerykański system Social Security związany jest z powszechnym 
funduszem emerytalnym, na który, niezależnie od tego, czy uzyskacie SSN, czy też nie, przele-
wane jest 6,2% Waszych przychodów. O ile nie zamierzacie się w przyszłości starać o uzyskanie 
amerykańskich uprawnień emerytalnych, to na koniec pobytu powinniście wystąpić o zwrot 
uiszczonych składek. 

Zakładamy konto bankowe

Z numerem SSN można pójść do każdego banku i założyć konto z rachunkiem a vista (tzw. 
checking) lub oszczędnościowe (savings). Jaki bank wybrać? Najlepiej taki, który nie pobiera 
opłat za prowadzenie konta, oferuje dobre warunki międzynarodowego transferu pieniędzy, 
ma oddział w pobliżu naszego miejsca pracy lub zamieszkania i gęstą sieć bankomatów. Opro-
centowanie oszczędności jest we wszystkich bankach podobne, po prostu niskie. Warto też roz-
ważyć przystąpienie do tzw. unii kredytowych działających w wielu ośrodkach akademickich 
i naukowych. Służą one danej społeczności pracowniczej, a np. IBM, Hewlett-Packard i liczne 
instytucje rządowe mają swoje własne unie kredytowe. Są one organizacjami typu non profit, 
zatem wszystkie nadwyżki finansowe powstające po opłaceniu kosztów operacyjnych wracają 
do członków (współudziałowców) w postaci niskich stóp procentowych pożyczek, zwiększo-
nego oprocentowania depozytów czy niskich lub zerowych kosztów usług finansowych. Konto 
w unii kredytowej działającej na terenie danej instytucji można często założyć bez posiadania 
SSN, tylko w oparciu o paszport i wizę uprawniającą do studiowania lub pracy. Inną zaletą unii 
jest możliwość uzyskania karty kredytowej bez konieczności budowania historii kredytowej 
w USA. Zwykle banki amerykańskie nie honorują historii europejskich kart kredytowych, 
chcąc w prosty sposób uniknąć nierzetelnych klientów (głównie takich, którzy kupują na kre-
dyt i spłacają zaciągnięte zobowiązania następnymi pieniędzmi uzyskanymi z kolejnych kart 
kredytowych). 

https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
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Ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi posiadacze wiz J-1 i J-2 muszą być objęci 
ubezpieczeniem zdrowotnym na cały okres pobytu w USA. Nawet krótkotrwała przerwa 
w ubezpieczeniu może skutkować anulowaniem wizy, zatem uzyskanie ubezpieczenia musi 
nastąpić zaraz po wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie jest to możliwe, to należy na 
okres kilku pierwszych tygodni pobytu wykupić ubezpieczenie zdrowotne u polskiego ubez-
pieczyciela, co jak się okaże, nie zrujnuje Waszego budżetu. 

Przy wyborze amerykańskiego ubezpieczyciela najwygodniej będzie skorzystać z pośrednictwa 
instytucji przyjmującej, która zapewne ma podpisane zbiorowe umowy ubezpieczeniowe z któ-
rąś z dużych wyspecjalizowanych agencji. Ze względu na zawiłość amerykańskiego systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych nie polecamy szukania ubezpieczyciela na własną rękę. W każdym 
jednak przypadku warto pamiętać o powszechnej w USA zasadzie współpłatności za usługi 
medyczne (copayment) i koszty ubezpieczenia (coinsurance), polegającej na dopłacaniu do nich 
z własnej kieszeni, często odwrotnie proporcjonalnie do wysokości ubezpieczenia (im wyższa 
stawka ubezpieczeniowa, tym mniej dopłacimy, patrz ramka).

Ubezpieczenie zdrowotne w USA – podstawowe terminy25:

yy provider – „dostawca” usług zdrowotnych, np. lecznica, laboratorium dia-
gnostyczne, szpital.

yy in-network provider (preferred provider) – usługodawca, z którym firma ubez-
pieczeniowa ma podpisany kontrakt dla naszego planu (firmy ubezpiecze-
niowe oferują różne plany). Usługi in-network są zwykle tańsze dla ubezpie-
czonego niż usługi out-of-network.

yy out-of-network provider (non-preferred provider) – usługodawca, z którym 
firma ubezpieczeniowa nie ma podpisanego kontraktu lub kontrakt ten nie 
obejmuje naszego planu. Usługi out-of-network są zwykle droższe dla ubez-
pieczonego niż usługi in-network.

yy deductible – kwota, którą ubezpieczony musi pokryć z własnych środków za 
usługi objęte ubezpieczeniem, zanim firma ubezpieczeniowa zacznie je opła-
cać w danym okresie rozliczeniowym (zwykle jest to jeden rok). Im niższa 
wartość deductible, tym lepsze ubezpiecznie (tym mniej zapłacimy z własnej 
kieszeni). Wartość deductible zwykle różni się dla usług in-network (niższa) 
i out-of-network (wyższa).

yy copay, copayment – kwota, którą trzeba zapłacić za usługę objętą ubezpiecze-
niem. Wartość copayment może zależeć od rodzaju ubezpieczenia i usługi 

25	Źródło:	https://www.healthcare.gov/glossary/

https://www.healthcare.gov/glossary/
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(np. stała opłata wysokości 10 USD za wizytę u specjalisty, 0 USD za badania 
diagnostyczne, ale już znacznie więcej za np. pobyt w szpitalu). Copay zwykle 
płaci się bezpośrednio przed wizytą u lekarza lub badaniem.

yy coinsurance – część kosztu usługi objętej ubezpieczeniem, którą pokrywa 
ubezpieczony (np. 20%) po uwzględnieniu deductible. Zwykle coinsurance 
jest niższe dla usług in-network.

Przed wyborem lekarza warto sprawdzić, czy jest on na liście in-network pro-
viders w naszym planie ubezpieczeniowym. Wiele firm ubezpieczeniowych 
zapewnia ubezpieczonym indywidualne konta on-line, gdzie można m.in. 
wyszukać potrzebnego lekarza in-network. Jeśli konieczne jest zrobienie badań 
diagnostycznych, warto zapytać lekarza o to, do jakiego laboratorium zostaną 
wysłane próbki. Może się bowiem okazać, że jeśli nie poprosimy o wysłanie pró-
bek do laboratorium preferowanego przez naszą firmę ubezpieczeniową, testy 
zostaną wykonane w laboratorium out-of-network – mimo że sama lecznica jest 
usługodawcą in-network.

Należy pamiętać, że amerykańskie ubezpieczenia zdrowotne nie obejmują opieki dentystycznej 
i okulistycznej. Dlatego też zachęcamy, by przed wyjazdem odwiedzić w Polsce okulistę i dentystę, 
a od okulisty na wszelki wypadek dobrze jest uzyskać receptę na okulary i szkła kontaktowe (bez 
recepty ich wykupienie w USA jest właściwie niemożliwe, chyba że zdecydujemy się „na oko” 
dopasować sobie okulary w którejś z oferujących je drogerii). Te „obowiązkowe” wizyty pozwolą 
uniknąć nieplanowanych wysokich wydatków, gdyż usługi okulistyczne i stomatologiczne są 
stosunkowo drogie i wymagają samodzielnego wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Urlopy

W porównaniu z Europejczykami Amerykanie pracują znacznie dłużej i zwykle mają do dys-
pozycji nie więcej niż 12 dni urlopu rocznie (0,5 dnia za każde przepracowane 2 tygodnie). 
Nawet tak skromnego wymiaru dni wolnych od pracy wielu z nich często nie wykorzystuje 
w pełni, stając przed wyborem use it or loose it. Niemniej jednak zdecydowanie namawiamy 
do spożytkowania pobytu w USA również do celów pozanaukowych i przeznaczenia jego 
części np. na odbycie podróży po pięknych terenach Kalifornii, Utah i Colorado. Oczywiście 
urlop musi być z dużym wyprzedzeniem uzgodniony ze współpracownikami i uwzględniać 
ograniczenia wynikające z warunków zatrudnienia.

Zwolnienia lekarskie są w USA jeszcze bardziej limitowane niż urlopy wypoczynkowe. Prawo 
pracownicze niektórych stanów, np. Teksasu, nie przewiduje nawet dni wolnych związanych 
z porodem, o urlopie macierzyńskim nie wspominając (sic!). Stąd też nie istnieje amerykański 
odpowiednik druku L4, a lekarze wydają zaświadczenia o chorobie jedynie w celach informa-
cyjnych. Jednakże w instytucjach rządowych pracownicy mają prawo do tzw. sick days, których 
liczba związana jest ze stażem pracy i wynosi 4 godziny za 2 przepracowane tygodnie. Zgodnie 
z tym, co napisaliśmy, do ich wykorzystania nie jest konieczne zwolnienie lekarskie – wystarczy 
powiadomienie przełożonego i/lub administracji. W przypadku osób posiadających wizę J-1 
dłuższe nieobecności związane z chorobą są zwykle niepłatne. 
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Amerykanie bardzo oszczędnie gospodarują sick days, szczególnie w stanach charakteryzują-
cych się ich bardzo skąpą reglamentacją, jak we wspomnianym Teksasie (który nota bene mimo 
to, a może właśnie dlatego, gdyby uzyskał niepodległość, o czym wielu Teksańczyków marzy, 
stałby się 12 potęgą gospodarczą świata). Co ciekawe, system spożytkowania sick days dopusz-
cza możliwość ich donacji na rzecz chorych współpracowników, o czym warto pamiętać.

Opieka nad dziećmi 

Opieka nad małymi dziećmi jest w USA niezwykle kosztowna, dlatego też wielu rodziców 
decyduje się na pozostanie jednego z nich w domu z dziećmi. Zanim podejmiecie taki krok, 
warto przyjrzeć się ofercie opieki nad dziećmi organizowanej (i czasami sponsorowanej) 
przez przyjmującą Was instytucję. Wiele uniwersytetów prowadzi przedszkola bądź organi-
zuje opiekę nad pociechami z udziałem rodziców. Jest ona nie tylko atrakcyjna finansowo, ale 
pozwala na integrację z amerykańskim środowiskiem, umożliwiając dzieciom i opiekunom 
szybkie opanowanie języka angielskiego. Będzie temu również znakomicie służyć skorzysta-
nie z usług lokalnych bibliotek publicznych, których sieć jest USA bardzo dobrze rozwinięta 
i utrzymana. Poza internetowym udostępnianiem książek, audiobooków, e-booków, płyt CD 
i DVD, biblioteki organizują rozmaite zajęcia dla dorosłych i dzieci, zwykle bez żadnych opłat 
– wystarczy wyrobić kartę czytelnika na podstawie dokumentu z potwierdzonym adresem 
zamieszkania w danym hrabstwie (county – odpowiednik polskiego powiatu). Osoby pracujące 
w bibliotekach są bardzo przyjazne, służą informacjami, wskazują odpowiednie źródła. Trzeba 
jedynie pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących reguł bibliotecznych, nie zapominać 
o przedłużeniu czasu wypożyczenia materiałów – niezapłacone kary za przetrzymanie książek, 
podobnie jak niezapłacone mandaty, mogą negatywnie wpłynąć na naszą historię kredytową.

Zakupy – te codzienne i od święta

Kultura dokonywania zakupów USA nie różni się wiele od tej, która już na dobre opanowała 
nasz kraj. Powód jest prosty – rozpasany konsumpcjonizm z ogromnymi centrami handlowymi 
(malls) narodził się w Ameryce, by do Polski dotrzeć dopiero w ostatnich dekadach. Przy 
zakupach należy jednak pamiętać o kilku istotnych różnicach wynikających z odmienności 
systemu finansowego i prawnego. W USA nie ma jednolitego systemu podatkowego, takiego 
jak polski VAT, zaś wielkość danin podatkowych od towarów i usług ustalana jest na poziomie 
stanowym, a do tego w niektórych stanach – również na poziomie lokalnym. Ceny zwyczajowo 
podawane są bez podatku, zatem należy się przyzwyczaić do szybkiego przeliczania końcowej 
należności w pamięci. Jest to proste, gdyż podatki w większości stanów oscylują w granicach 
10%, co w porównaniu z polską, 23% stawką VAT, będzie miłym zaskoczeniem. I tak najwyż-
szych stawek podatkowych należy oczekiwać w Tennessee (9.45%), Arkansas (9.26%), Alaba-
mie (8.91%), Louisianie (8.91%) i stanie Washington (8.89%). Niektóre obszary metropolitalne 
nakładają dodatkowe podatki od towarów i usług, co np. w Chicago powoduje w weekendy 
exodus mieszkańców miasta do centrów handlowych położonych na przedmieściach, ofe-
rujących niższe podatki niż 9,25% stawka, którą obciążone są sklepy w centrum metropolii.
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Ceny artykułów żywnościowych są w większości porównywalne bądź nawet niższe niż w pol-
skich sklepach. Niestety, jakość towarów nie zawsze zadowoli nasze wydelikacone, europejskie 
podniebienia. Na przykład to, co Amerykanie rozumieją pod pojęciem „chleb”, nijak się ma 
do chleba oferowanego w piekarniach na Wisłą. Również warzywa, choć z wyglądu niezwykle 
atrakcyjne, zawiodą nas pewnie swym wodnistym smakiem i brakiem aromatu. Stąd też wielu 
nieco bogatszych Amerykanów robi zakupy w prężnie rozwijających się sieciach sklepów ofe-
rujących droższą żywność ekologiczną (organic food), takich jak Whole Foods, Harris Teeter 
czy też sprowadzający towary z Europy – Trader Joe’s. Warto się także rozejrzeć za lokalnymi 
piekarniami, które, choć trochę droższe, pozwolą na cieszenie się smakami przypominającymi 
polskie wypieki. Natomiast z pewnością nie będziecie mieli problemu z zakupem polskich 
towarów w pobliżu skupisk Polonii, takich jak Chicago i Nowy Jork, gdzie mnogość sklepików 
z polskojęzyczną obsługą pozwoli bez problemu na zakup nawet tak „egzotycznych” artykułów, 
jak salceson i makowiec. Dostaniemy w nich również polskie piwa (oferowane także w niektó-
rych bardziej snobistycznych sieciach handlowych, np. w Trader Joe’s). Należy jednak mieć na 
uwadze, że przy zakupie piwa (i oczywiście każdego innego wyrobu alkoholowego) zgodnie 
z prawem zostaniemy poproszeni o pokazanie dowodu tożsamości. Alkohol w USA można 
legalnie kupić od 21. roku życia. Dotyczy to również zakupu napojów alkoholowych w lokalach 
gastronomicznych, o czym trzeba pamiętać, wybierając się „na piwo” z przyjaciółmi. Pamię-
tajmy również przy tym, że ceny w restauracyjnym menu również będą wyszczególnione bez 
podatku, a ponadto należy do nich doliczyć napiwek, którego wysokość powinna wynosić od 
15 do 20% wysokości rachunku. Napiwki są zwyczajowo głównym źródłem utrzymania pra-
cowników amerykańskich lokali gastronomicznych, a zatem ich nieuiszczenie będzie bardzo 
niemile widziane.

Na koniec kilka uwag praktycznych

W codziennych kontaktach z Amerykanami warto pamiętać o specyficznych sposobach, 
w jakich mają oni zwyczaj zaczynać i kończyć rozmowy. Zwyczajowe „How are you doing?” 
jest równoważnikiem rzadziej używanego „Hello” i nie obliguje nas do rozbudowanej odpo-
wiedzi. Wystarczy za nią równie zwyczajowe „Fine, thank you”, po którym strona rozpoczy-
nająca konwersację gładko przejdzie do rzeczy. Równie niezobowiązujące są zwroty kończące 
rozmowę, w rodzaju: „I’ll call you/ I’ll call you later” bądź „We have to do lunch sometime.” 
Zwroty te niekoniecznie zatem oznaczają, że nasz rozmówca w tym konkretnym momencie 
wyraża szczerą chęć podtrzymania dalszego kontaktu. Gdyby chciał to uczynić, to powinniśmy 
się spodziewać bardziej precyzyjnej wypowiedzi, w rodzaju: „I’ll call you tomorrow around 9 
am” bądź „We have to do lunch on Friday.” 

Przytoczone wyżej sakramentalne zwroty będą rozpoczynać i kończyć rozmowy zarówno 
z dobrze znanymi nam osobami, jak i tymi, z którymi kontaktujemy się po raz pierwszy. 
W przypadku tych drugich, np. obsługującej nas urzędniczki, warto pamiętać, że polsko 
brzmiące imiona i nazwiska często są przyczyną nieporozumień, nieścisłości czy komicznych 
pomyłek. Nic wielkiego się nie stanie, jeśli na Waszym identyfikatorze wypełnianym ad hoc 
przy wejściu do budynku na podstawie polskiego dokumentu odkryjecie, że na imię macie 
Prawo, a na nazwisko – Jazdy. Gorzej, jeśli nie zadbacie o poprawny zapis swojego imienia 
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i nazwiska w dokumentach bankowych, np. na karcie kredytowej. Podczas załatwiania wielu 
prozaicznych spraw przez telefon musicie umieć szybko i klarownie przeliterować swoje dane 
w oparciu o angielskie określenia („z jak zebra” , a nie „z jak Zenon”), włącznie z miejscem 
urodzenia czy nazwiskiem panieńskim matki. Dalej: daty urodzenia podajemy według wzoru: 
miesiąc, dzień i rok. Natomiast dla amerykańskich przyjaciół i znajomych warto wymyślić 
przyjazną formę swojego imienia, np. Miłosławę ograniczyć do Milka, a osławionego Grzegorza 
Brzęczyszczykiewicza zastąpić Gregiem. 

USA to jeden z niewielu krajów, w którym system metryczny wciąż pozostaje przywilejem 
naukowców i inżynierów. Na co dzień wszyscy posługują się jednostkami miary, z którymi nie 
jesteśmy zbytnio zaprzyjaźnieni. Na początek przyjdzie Wam przyzwyczaić się do prognozy 
pogody z temperaturą podawaną w skali Fahrenheita (32 °F to równoważnik 0 °C). Warto też 
zapamiętać, że normalną temperaturą ciała jest 98.6 °F (37 °C), a jeśli termometr pokazuje 
powyżej 100 °F, to czas pomyśleć o środkach przeciwgorączkowych. W sklepie nie należy 
cieszyć się zbytnio atrakcyjnymi cenami produktów na wagę, dopóki nie przyswoimy sobie, 
że podana cena odnosi się do masy wyrażonej w funtach (1 pound = 0,45 kg). Przed pierwszą 
wizytą u lekarza przeliczcie sobie, ile ważycie w funtach i jakiego jesteście wzrostu w stopach 
i calach (1 ft = 30,48 cm; 1 inch = 2,54 cm; 1 ft = 12”, 1 yard = 6 ft = 0,9144 m), żeby nie wpro-
wadzać w popłoch średniego personelu medycznego. Zanim wyruszycie w swoją pierwszą 
podróż samochodową, przypomnijcie też sobie, że odległości mierzy się w milach (1,61 km), 
a ekonomiczność samochodu wyraża się przejechanymi milami z galonu paliwa (3,8 l). No 
właśnie, cena paliwa na stacjach benzynowych podawana jest za galon i takiej relacji objętości 
do ceny wszystkim brakuje po powrocie do Europy. 

Oczywiście przeliczeń jednostek możemy dokonać w  usłużnym Internecie Convert Me, 
Online Conversion, pod warunkiem, że nasz sprzęt elektroniczny będzie doładowany. W USA 
w gniazdkach elektrycznych, różniących się kształtem od polskich, mamy napięcie 110 V i czę-
stotliwość prądu 60 Hz. W naszym podręcznym bagażu powinny znaleźć się konwerter i ada-
pter, jeśli nie chcemy zaczynać pobytu od poszukiwania sklepów typu Best Buy. Za to godziny 
po obu brzegach Atlantyku na szczęście niezmiennie upływają w tym samym tempie, wystarczy 
tylko pamiętać o różnicy między czasem miejscowym a obowiązującym w Polsce (od 6 do 9 
godzin, w zależności od miejsca pobytu) i uczulić na to pozostających w kraju najbliższych.

http://www.convert-me.com/en/
http://www.onlineconversion.com/
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Podatki, podatki…

Wydawałoby się, że wyjazdy naukowców na stypendia zagraniczne powinny być uznane przez 
każde państwo za jedną z najlepszych, możliwych inwestycji w kapitał ludzki, a zatem zwol-
nione z danin podatkowych. W przypadku Polski tak jednak niestety nie jest. Z niezrozu-
miałych przyczyn część stypendiów zagranicznych (np. Erasmus +, stypendia przyznawane 
w ramach programu „Studia dla wybitnych”) jest zwolniona z opodatkowania, podczas gdy 
inne (np. Mobilność Plus) w najlepszym razie są objęte częściowym zwolnieniem podatkowym. 
Dotyczy to wyjazdów do wszystkich krajów świata, ale w tym miejscu skoncentrujemy się rzecz 
jasna przede wszystkim na USA. 

Na wstępie musimy zastrzec, że przytaczane przez nas informacje i porady mogą ulec szybkiej 
dezaktualizacji wynikającej z ulotnej i zagmatwanej natury polskiego prawa podatkowego. 
Musimy również z góry przeprosić za brak jednoznacznej wykładni wielu istotnych kwestii, bo 
takowa po prostu nie istnieje, stwarzając pole do dość swobodnej, często sprzecznej interpreta-
cji przepisów przez urzędników poszczególnych izb skarbowych. Owe zagmatwanie przepisów 
najlepiej ilustruje treść interpelacji poselskich, co kilka lat zwracających uwagę na niejasności 
interpretacji prawa podatkowego odnoszącego się do stypendiów zagranicznych. Dociekliwym 
polecamy lekturę odpowiedzi udzielonych przez ministra finansów na interpelację nr 17304 
wystosowaną w 2010 r. przez posłów Jarosława Gowina i Tadeusza Arkita oraz interpelację nr 
4943 – posła Johna A. Godsona z 2013 r. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualnym 
stanem prawnym, co z pewnością pozwoli na uniknięcie przykrych niespodzianek i lepsze 
zaplanowanie wyjazdu.

Na początek przyjrzyjmy się prostym zasadom opodatkowania stypendiów naukowych w USA, 
które stosują się do wszystkich stypendystów udających się do tego kraju. Na mocy polsko-
-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stypendia naukowe zwolnione 
są z podatku federalnego na okres nieprzekraczający 2 lat podatkowych. Zwolnienie to przy-
sługuje osobom posiadającym nieimigracyjne wizy J-1 i J-2. Przypomnimy w tym miejscu, że 
wiza J-1 pozwala obcokrajowcom na przyjazd do Stanów Zjednoczonych w celu uczestniczenia 
w programach wymiany naukowej, edukacyjnej lub artystycznej, zaś wiza J-2 przyznawana jest 
najbliższym członkom ich rodzin – małżonkom lub dzieciom do 21. roku życia. 

Należy jednak pamiętać, że posiadanie wizy J-1/J-2 nie zwalnia z płacenia podatków stano-
wych, których wysokość regulowana jest przepisami odrębnymi od amerykańskiego prawa 
federalnego. Ze względu na różnorodność regulacji przyjętych w poszczególnych stanach nie 
będziemy mogli się tu nimi bliżej zająć, przypominając jednakże o konieczności zapoznania 
się z nimi niezwłocznie po przyjeździe do USA. Na pocieszenie dodamy tu jednak, że podatki 



91		   A M E R Y K A  D L A  P O S T D O K Ó W

stanowe nie są wysokie i w skali roku najczęściej nie przekraczają 2 tys. USD, uwzględniają 
przy tym ulgi przysługujące np. dzieciom stypendysty oraz umożliwiają odliczenie kosztów 
zakwaterowania. Ponadto prostota stanowych formularzy podatkowych z pewnością umożliwi 
ich samodzielne wypełnienie, bez konieczności uciekania się do pomocy wyspecjalizowanego 
doradcy. Wyczerpujące informacje na temat lokalnych podatków stypendysta powinien uzy-
skać w biurach wymiany międzynarodowej instytucji przyjmującej oraz rzecz jasna, na stro-
nach internetowych lokalnych urzędów podatkowych – Internal Revenue Service.

Na mocy wspomnianej wyżej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stypendysta 
zobowiązany jest do rozliczenia podatków w Polsce na zasadach, które przybliżymy poniżej. 
Zacznijmy od rozpatrzenia najprostszego przypadku, w którym źródłem finansowania pobytu 
zagranicznego są fundusze pozyskane z programów całkowicie zwolnionych z opodatkowa-
nia w naszym kraju. Należą do nich stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz stypendia 
doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie 
z zapisami ustawy o PIT zwolnieniu od podatku podlegają również stypendia naukowe, któ-
rych zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkol-
nictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Tu jednak, jak 
już wspomnieliśmy, zaczynają się niejasności. Z jednej strony bowiem część stypendiów jest 
expressis verbis zwolniona z opodatkowania, podczas gdy inne (np. Mobilność Plus) – już nie. 
Dlatego też zalecamy zorientowanie się, najlepiej u fundatora stypendium, czy jego udzielanie 
jest objęte zwolnieniem podatkowym w Polsce, co powinno być łatwe w przypadku instytu-
cji krajowych. Może się to jednak okazać niewykonalne w odniesieniu do stypendiów fun-
dowanych przez podmioty zagraniczne. Tu w sukurs powinny przyjść orzeczenia krajowych 
organów podatkowych precyzujące postępowanie w podobnych przypadkach. Ważne w tym 
kontekście jest pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2012 r. (sygna-
tura IPPB4/415-83/12-2/SP), przedstawiające interpretację zasad opodatkowania świadczeń 
pieniężnych uzyskanych w ramach stypendium naukowego przyznanego przez organizację 
międzynarodową. W piśmie tym dyrektor izby (działając w imieniu ministra finansów) wyja-
śnia, że takie świadczenia zwolnione są z opodatkowania pod warunkiem, że spełniają prze-
słanki określone w przepisach, na podstawie których MNiSW uznaje pomoc materialną za 
stypendium naukowe. Uprawnione jest założenie, że w zdecydowanej większości przypadków 
dotyczących beneficjentów pomocy materialnej udzielanej przez podmioty amerykańskie będą 
one spełnione. Warto jeszcze dodać, że dochodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje 
się w rocznych zeznaniach podatkowych. Wiąże się z tym brak obowiązku złożenia rocznego 
zeznania podatkowego, o ile w danym roku podatkowym nie uzyskuje się dodatkowych docho-
dów podlegających opodatkowaniu.

W przypadku, gdy wyjazd finansowany jest z programów innych niż te, objęte przez Mini-
sterstwo Finansów całkowitym zwolnieniem podatkowym, mają zastosowanie ogólne przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT). Istnieje jednak przynaj-
mniej jedno pokaźne odliczenie podatkowe, które zapewne ma zastosowanie przy rozliczaniu 
się z fiskusem z naukowego pobytu za granicą. Otóż ustawa o PIT przewiduje zwolnienie 
z opodatkowania funduszy przeznaczonych na podróż i pobyt pracownika oddelegowanego za 

https://www.irs.gov/
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granicę do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecz-
nej. W przypadku USA limity te wynoszą 46 USD (dzienna dieta pobytowa). Zgodnie z tym 
zapisem możliwe powinno być zatem zwolnienie tych kosztów od podatku dochodowego, co 
w przypadku USA oznacza zaoszczędzenie sumy ok. 16,5 tys. USD rocznie. Jednakże uważny 
czytelnik zauważył już zapewne frazę „zapewne” w pierwszym zdaniu tego akapitu. Niestety 
zapis umożliwiający potraktowanie części przychodów pozyskanych na pokrycie kosztów 
stypendium na zasadach zagranicznej delegacji służbowej bywał kwestionowany przez izby 
skarbowe. Miejmy nadzieję, że kres tym niejasnościom położy niedawny wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F5092DA9CA), 
który uchylił interpretację ministra finansów wskazującą na brak zasadności zrównania zagra-
nicznego stypendium naukowego z delegacją służbową. Przyjmując tę interpretację za dobrą 
monetę, można pokusić się o rozszerzenie zwolnienia podatkowego o sumę do 160 USD 
przysługującą na dzienny ryczałt hotelowy, oczywiście o ile pozwala na to udokumentowanie 
wydatków. W takim przypadku suma wszystkich przysługujących odliczeń wzrasta do ok. 72 
tys. USD. 

Nie ma natomiast wątpliwości, że wszelkie dochody uzyskiwane za granicą przez stypendy-
stów ze źródeł innych niż te, którym na mocy przepisów przysługują całkowite lub częściowe 
zwolnienia podatkowe, podlegają w całości opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Dotyczy 
to np. pracowników naukowych zatrudnionych w USA i przebywających w tym kraju na 
podstawie pracowniczej wizy H. W tym wypadku również mają zastosowanie zapisy umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, co jednak nie oznacza, że zezwalają one na swobodny 
wybór kraju, w którym opłaca się podatki. W myśl polskiego prawodawstwa do rozliczenia 
z rodzimym fiskusem zobowiązani są bowiem wszyscy podatnicy, dla których Polska pozo-
staje centrum interesów osobistych lub gospodarczych (stanowi ośrodek interesów życiowych) 
albo którzy przebywają na terytorium kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Ustale-
nie stanu faktycznego wcale nie jest proste, a podejrzliwe izby skarbowe zwracają przy tym 
uwagę na to, czy np. potencjalny podatnik jest nadal zameldowany w Polsce, posiada tam 
rachunek bankowy i czy powiadomił stosowny urząd podatkowy o całkowitym przeniesieniu 
zarobkowania za granicę. Nie jest również do końca jasne, czy w przypadku rozliczania się 
z krajowym fiskusem naukowiec zarobkujący za granicą ma prawo do odliczenia 50% kosztów 
uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Zapewne będzie 
to stosunkowo łatwe w przypadku możliwości udokumentowania efektów pracy w postaci 
np. autorstwa artykułów naukowych lub patentów, zaś znacznie trudniejsze w przypadku, gdy 
rezultaty działalności naukowej są z jakichkolwiek powodów zastrzeżone.

Na koniec wypada przypomnieć, że powracający do kraju są zobowiązani do wpłacenia zaliczki 
na podatek dochodowy w wysokości 18% dochodu uzyskanego za granicą, którą należy uiścić 
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił powrót. Przy przeliczeniu 
przychodu na złote stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski 
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
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Użyteczne kontakty i adresy

Wizy do USA

W sprawach wiz do USA należy kontaktować się z amerykańskimi (a nie z polskimi) placów-
kami dyplomatycznymi: 

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki – Sekcja konsularna w Warszawie 
https://pl.usembassy.gov/pl/

ul. Piękna 12 
00-540 Warszawa 
Tel: +48 22 625 1401 
publicwaw@state.gov

Konsulat Generalny USA w Krakowie 
https://pl.usembassy.gov/pl/ambasady-i-konsulaty/konsulat-usa-w-krakowie/

ul. Stolarska 9 
31-043 Kraków 
Tel: +48 12 424 5100 
Fax: +48 12 424 5103 
KrakowNIV@state.gov

Zgubione dokumenty i sprawy prawne

Obsługą prawną obywateli polskich poza granicami kraju zajmują się konsulaty. Stany Zjedno-
czone Ameryki Północnej podzielone są na cztery okręgi konsularne: Chicago, Los Angeles, 
Nowy Jork, Waszyngton. W zależności od miejsca pobytu w USA zwracamy się do odpo-
wiedniego urzędu konsularnego w godzinach urzędowania. W przypadkach wymagających 
nagłej interwencji konsula (zdarzenia losowe zagrażające życiu i zdrowiu obywateli polskich, 
tj. wypadki, aresztowania) można kontaktować się telefonicznie przez numer alarmowy.

https://pl.usembassy.gov/pl/
https://pl.usembassy.gov/pl/
mailto:publicwaw@state.gov
https://pl.usembassy.gov/pl/ambasady-i-konsulaty/konsulat-usa-w-krakowie/
https://pl.usembassy.gov/pl/ambasady-i-konsulaty/konsulat-usa-w-krakowie/
mailto:KrakowNIV@state.gov
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Poniżej podajemy adresy i kontakty do naszych placówek konsularnych w USA wraz z infor-
macją o ich właściwości terytorialnej:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago 
http://www.chicago.mfa.gov.pl 
Zasięg terytorialny okręgu konsularnego Chicago: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, 
Wisconsin.

Consulate General of the Republic of Poland in Chicago 
1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610 
phone: (312) 337-8166 
e-mail: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
Telefon alarmowy po godzinach urzędowania (312) 735-7772

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku 
http://newyork.mfa.gov.pl/en/ 
Zasięg terytorialny okręgu konsularnego Nowy Jork:  Connecticut, Delaware, Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, 
Vermont.

Consulate General of the Republic of Poland in New York 
233 Madison Avenue 
(Jan Karski Corner) 
New York, NY 10016 
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http://www.chicago.mfa.gov.pl/
http://www.chicago.mfa.gov.pl/
mailto:chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://newyork.mfa.gov.pl/en/
http://newyork.mfa.gov.pl/en/
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phone: (646) 237-2100 
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl  
Telefony alarmowe po godzinach urzędowania (646) 237-2108 lub (917) 520 0032

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie 
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/ 
Zasięg terytorialny Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje 
następujące stany i terytoria: Alabama, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, 
Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virgi-
nia, American Virgin Islands i pozostałe terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych oraz 
Puerto Rico i Bahamy.

Consular Section of the Embassy of the Republic of Poland in Washington D.C. 
2224 Wyoming Avenue N.W. 
Washington, D.C. 20008-3992 
phone: (202) 499 1930 
e-mail: washington.consular@msz.gov.pl 
Telefon alarmowy po godzinach urzędowania (202) 368-4102

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles 
http://www.losangeles.mfa.gov.pl 
Zasięg terytorialny okręgu konsularnego Los Angeles: Alaska, Arizona, California, Colo-
rado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, 
Washington, Wyoming.

Consulate General of the Republic of Poland 
12400 Wilshire Blvd. Suite 555 
Los Angeles, CA 90025 
phone: (310) 442-8500 
fax: (310) 442-8515 
e-mail: losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl 
Telefon alarmowy po godzinach urzędowania (310) 699-8092

Inne polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie 
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/en/ 
Embassy of the Republic of Poland 
2640 16th Street NW 
Washington, DC 20009 
phone: (202) 499-1700 

mailto:nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/
mailto:washington.consular@msz.gov.pl
http://www.losangeles.mfa.gov.pl/
http://www.losangeles.mfa.gov.pl/
mailto:losangeles.polishconsulate@msz.gov.pl
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/en/
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/en/
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fax: (202) 328-6271 
e-mail: washington.amb@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku 
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl/pl/p/nowyjorkonz_us_s_pl/ 
Permanent Mission of the Republic of Poland to the United Nations 
750 Third Avenue, 30th floor, New York, NY 10017, USA  
phone: (646) 559-7552  
fax: (212) 517-6771 
e-mail: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Waszyngtonie 
https://usa.trade.gov.pl/en/o_nas 
Embassy of the Republic of Poland in Washington DC 
Trade & Investment Section 
1503 21 st Street, NW 
Waszyngton DC 20036 
phone: (202) 467-6690 
fax: (202) 833-8343 
e-mail: washington@trade.gov.pl

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku 
https://usa.trade.gov.pl/en/o_nas 
Consulate General of the Republic of Poland in New York 
Trade and Investment Section 
675 Third Avenue, 19 floor, 
New York, NY 10017 
phone: (212) 370-5300 
fax: (212) 818-9623 
e-mail: newyork@trade.gov.pl

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku 
www.PolishCulture-NYC.org 
Polish Cultural Institute New York 
350 Fifth Avenue, Suite 4621 
New York, NY 10118 
phone: (212) 239-7300 
fax: (212) 239-7577 
e-mail: nyc.office@instytutpolski.org

http://washington.amb@msz.gov.pl
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl/pl/p/nowyjorkonz_us_s_pl/
http://www.nowyjorkonz.msz.gov.pl/pl/p/nowyjorkonz_us_s_pl/
mailto:nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl
https://usa.trade.gov.pl/en/o_nas
https://usa.trade.gov.pl/en/o_nas
mailto:washington@trade.gov.pl
https://usa.trade.gov.pl/en/o_nas
https://usa.trade.gov.pl/en/o_nas
mailto:newyork@trade.gov.pl
http://www.PolishCulture-NYC.org
http://www.PolishCulture-NYC.org
mailto:nyc.office@instytutpolski.org
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Konsulaty honorowe

Liczba polskich placówek dyplomatycznych jest niewielka w stosunku do ogromnego obszaru 
Stanów Zjednoczonych, dlatego szczególnie ważną rolę odgrywają konsulowie honorowi, któ-
rzy społecznie pełnią zaszczytną funkcję reprezentanta Polski na swoim terenie. Aktualną listę 
konsulatów honorowych można znaleźć na stronie internetowej Ambasady RP w Waszyngtonie.

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Anchorage, ALASKA 
Honorary Consul Stanisław Borucki 
7550 Old Seward Hwy, suite 101 
Anchorage, Alaska 99518 
phone: (907) 344-4722 
fax: (907) 344-7525 
e-mail: stanb@kirbyalaska.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Fountain Hills, ARIZONA 
Honorary Consul Bogumil N. Horchem 
14725 N. Mariposa Court 
Fountain Hills, AZ 85268 
phone: (480) 837-8283 
e-mail: polishconsulaz@gmail.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Belmont, CALIFORNIA 
Honorary Consul Thaddeus Taube 
1050 Ralston Ave. 
Belmont, CA 94002 
phone: (650) 802-1626 
fax: (650) 691-4577

Honorary Consulate of the Republic of Poland in San Francisco, CALIFORNIA 
Honorary Consul Christopher Kerosky 
785 Market St., 15th floor 
San Francisco, California 94103 
phone: (415) 777-4445 
fax: (415) 778-8123 
e-mail: ckerosky@youradvocate.net

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Denver, COLORADO 
Honorary Consul Tomasz Skotnicki 
1916 Andrew Alden Street, 
Longmont, Colorado 80504 
phone: (303) 517-1278 
fax: (970) 785-2775 
e-mail: tskotnicki@aol.com

mailto:stanb@kirbyalaska.com
mailto:polishconsulaz@gmail.com
mailto:ckerosky@youradvocate.net
mailto:tskotnicki@aol.com
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Honorary Consulate of the Republic of Poland in Hartford, CONNECTICUT 
Honorary Consul Darek Barcikowski 
55 Broad St., Suite 220 
New Britain, Connecticut, 06053 
phone: (617) 869-0601 
e-mail: barcikowski.darek@gmail.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Miami, FLORIDA 
Honorary Consul Blanka Rosenstiel 
Honorary Vice-Consul Beata Paszyc 
1440 79th Street Causeway, suite 117 
Miami, Florida 33141 
phone: (305) 866-0077 
fax: (305) 865-5150 
e-mail: polconsulfl@yahoo.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Atlanta, GEORGIA 
Honorary Consul Lawrence Ashe 
Parker, Hudson, Rainer & Dobbs LLP 
303 Peachtree Street N.E.  Suite 3600 
Atlanta, GA 30308 
phone: (404) 523-5300 
phone: (404) 420-4320 
fax: (678) 533-7730 
e-mail: rla@phrd.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Honolulu, HAWAII 
Honorary Consul Bożena Jamot 
2825 South King Street, suite 2701 
Honolulu, Hawaii 96826 
phone: (808) 955-4488 
fax: (808) 942-5726 
e-mail: konsulat-rp@hawaii.rr.com 
www.hawaiipoloniatours.com/konsulat.html

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Sun Valley, IDAHO 
Honorary Consul Susan Passovoy 
P.O. Box 1659 
Sun Valley, ID 83353 
phone: (208) 956-1437 
fax: (208) 726-3482

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Boston, MASSACHUSETTS 
Honorary Consul Marek Leśniewski-Laas 

mailto:barcikowski.darek%40gmail.com?subject=
mailto:polconsulfl@yahoo.com
http://www.waszyngton.msz.gov.pl/en/about_the_embassy/waszyngton_us_a_en_polish_diplomatic_posts/rla@phrd.com
mailto:konsulat-rp@hawaii.rr.com
http://www.hawaiipoloniatours.com/konsulat.html
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22 Pratt Court 
Cohasset, Massachusetts 02025 
phone: (617) 357-1980 
fax: (781) 383-0885 
e-mail: polishconsul@comcast.net

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Las Vegas, NEVADA 
Honorary Consul John Petkus 
6787 West Tropicana Ave., suite 103 
Las Vegas, Nevada 89103 
phone: (702) 368-7974 
fax: (702) 364-9915 
e-mail: consul@polishconsullv.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Raleigh, NORTH CAROLINA 
Honorary Consul Dr. Alvin Marcus Fountain II 
234 Harrelson Hall 
North Carolina State University 
Raleigh, North Carolina 
phone: (919) 637-7069 
fax: (919) 637-7069  
e-mail: afountain@mindspring.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Philadelphia, PENNSYLVANIA 
Honorary Consul Deborah Majka 
2538 East Allegheny Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 19134 
phone: (215) 426-4680 
e-mail: hcrpmajka@comcast.net

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Pittsburgh, PENNSYLVANIA 
Honorary Consul Prof. Dr. Jan Napoleon Saykiewicz 
600 Forbes Avenue 
825 Rockwell Hall 
Pittsburgh, PA 15282 
phone: (412) 396-6234 
fax: (412) 396-4764 
e-mail: saykiewicz@duq.edu

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Knoxville, TENNESSEE 
Honorary Consul Dr. Marek Pieńkowski 
7417 Kingston Pike, Suite 205 
Knoxville, TN 37919 
phone: (865) 584-4116 

mailto:polishconsul@comcast.net
mailto:consul@polishconsullv.com
mailto:afountain@mindspring.com
mailto:hcrpmajka@comcast.net
mailto:saykiewicz@duq.edu
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fax: (865) 588-8140 
cell: 865-719-5033 
e-mail: polishconsulusa@gmail.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Houston, TEXAS 
Honorary Consul Zbigniew Wojciechowski 
35 Harbor View Drive 
Sugar Land, Texas 77479 
phone: (281) 565-0499 
fax: (281) 565-1507 
e-mail: zwojciechowski@gmail.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Nassau, BAHAMAS 
Honorary Consul Edith Rebecca Powell 
P.O. Box N-4225 
Nassau, New Providence 
The Bahamas 
phone: (242) 328-7238 
fax: (242) 326-2491 
e-mail: edith_powell@hotmail.com

Honorary Consulate of the Republic of Poland in Seattle, WASHINGTON 
Honorary Consul Teresa Indelak Davis 
3907 47th Avenue NE 
Seattle, WA 98105 
phone: +1 206 948 8064 
e-mail: polishconsulseattle@outlook.com

Na zakończenie polecamy postdokom, którzy wyruszają do USA i jeszcze dalej serwis Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych – Polak za granicą – kompendium porad dla Polaków podró-
żujących po świecie: http://polakzagranica.msz.gov.pl/ 

P O W O D Z E N I A !

mailto:polishconsulusa@gmail.com
mailto:zwojciechowski@gmail.com
mailto:edith_powell@hotmail.com
mailto:polishconsulseattle@outlook.com
http://polakzagranica.msz.gov.pl/

	Podziękowania
	Spis treści
	1. Zamiast wstępu: po co Ci staż podoktorski?
	2. Badania naukowe w kraju,gdzie M inisterstwa Nauki brak
	3. Jedziemy na postdoka!
	4. Gdzie pojechać?
	5. Jak sfinansować wyjazd?
	6. Sztuka nawiązywania kontaktównaukowych
	7. Rozmowa kwalifikacyjna (interview)
	8. Prezentacja PowerPoint:narzędzie sukcesu bądź porażki
	9. Nasz mentor: mistrz i przyjacielczy wyzyskiwacz?
	10. Codzienność w laboratorium
	11. Postdok uprzemysłowiony
	12. Pouczająca historia opatentowaniaOncoMouse
	13. Postdok patentowany
	14. Nauka nie zna granic,czyli wiza dla postdoka
	15. Proza życia w USA
	16. Podatki, podatki…
	17. Użyteczne kontakty i adresy

	Przycisk01: 
	Przycisk02: 
	Przycisk03: 
	Przycisk04: 
	Przycisk05: 
	Przycisk06: 
	Przycisk07: 
	Przycisk08: 
	Przycisk09: 
	Przycisk10: 
	Przycisk11: 
	Przycisk12: 
	Przycisk13: 
	Przycisk14: 
	Przycisk15: 
	Przycisk16: 
	Przycisk17: 
	Start: 
	Wstecz: 
	Spis treści: 
	Dalej: 


