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Robert Lauks 

 

 

Przynależność naukowa do wydziału/instytutu/zakładu: 

DYREKTOR KATEDRY PSYCHOLOGII 

Z-CA DYREKTORA KREATORA INNOWACYJNOŚCI  

KIEROWNIK PRACOWNII NEUROPSYCHOLOGII I UŻYTECZNOŚCI   

WYKŁADOWCA KATEDRA PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
 

Przynależność organizacyjna: 

ZARZĄD - POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE o. BYDGOSZCZ 

KOMISJA REWIZYJNA - BYDGOSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DWIE RZEKI 

PROKURENT - KLASTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
 

ADRES EMAIL: ROBERT.LAUKS@GMAIL.COM 

TELEFON:  +48693351282 

STRONA INTERNETOWA: WWW.LAUX.PL,  WWW.KPK.BYD.PL   

 

1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany tytuł zawodowy): 
 

Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia 

 

Uzyskany stopień lub dyplom 
 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY 

Studia stacjonarne magisterskie na kierunku: Psychologia, Specjalność: 

Wspomaganie rozwoju,  Lata: 2003 – 2008 
 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY 

Studium akademickie: Akademia doradcy zawodowego (2015) 

Studia podyplomowe: Ekonomia społeczna (2013) 

Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne (2015) 

Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (2019) 

Studia podyplomowe: Zarządzanie w ochronie zdrowia (2022) 

 

Magister Psycholog 

 

 

 
Dyplom ukończenia studium 

Dyplom studiów podyplomowych 

Dyplom studiów podyplomowych 

Dyplom studiów podyplomowych 

Dyplom studiów podyplomowych 

 

2. Wymiany międzynarodowe (Staff Mobility for Teaching and Training): 
 

2012 - Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Project coordinator 

2013 - Stypendysta programu Balticlab 2.0 ( Instytut Szwedzki, Sekretariat Rady Państw M.Bałtyckiego) 

2014 - Universidade da Madeira (Portugalia), Topic: Start-up, Project management 

2014 - SMK University of Applied Social Sciences in Lithuania (Litwa), Topic: Start-up 

2015 - University of Cagliari (Włochy), Topic: Neuromarketing, Project management 

2016 – University of Zadar (Chorwacja),  Topic: Neuromarketing 

2017 - Universidade do Porto (Portugalia), Topic: Neuromarketing, Project management 

2018 – PROBENS Barcelona (Hiszpania), Topic: Labour market, unemployment 

2019 – Euroform RFS (Włochy), Topic: Project management, Labour market 

2020 – University of Kigali (Rwanda), Topic: Politcal transformation 

2022 - Sokhumi State University (Gruzja), Topic: Psychological suport for students 
 

3. Zainteresowania naukowe (dyscyplina naukowa, specjalności): Gry symulacyjne, psychometria, neuropsycho-

logia, transfer wiedzy i technologii, przemysły kreatywne: 

4. Doświadczenie zawodowe: 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.01.2023 - aktualnie Olsztyn Centrum Badawczo-Rozwojowe 

Victor Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Kierownik projektu B+R / 

Specjalista UX 

Planowanie i monitorowanie działań badawczych, Koordynacja działań, zarządzanie ryzykiem, badania użytkowników i 

projektowanie interfejsu użytkownika, testowanie użytkowników, współpraca z zespołem projektowym: projektantami 

graficznymi, programistami i menedżerami projektów, aby zapewnić zgodność projektu z wymaganiami i harmonogramem 

projektu.  

01.10.2021 - aktualnie Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy 

Dyrektor Katedry Psychologii  

mailto:ROBERT.LAUKS@GMAIL.COM
http://www.laux.pl/
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01.10.2010 - aktualnie 

01.01.2020 - aktualnie 

Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki w 

Bydgoszczy. 

Wykładowca akademicki 

Kierownik Pracowni 

Neuropsychologii i Użyteczności  

Odpowiedzialny za koordynowanie działań (obsadę, program) kierunku Psychologia oraz realizację prac badawczo – 

rozwojowych w tym badań i testów usuabiliity  z wykorzystaniem eyetrackera, hełmów EEG oraz gromadzenie danych o 

zachowaniach użytkowników w interakcji z bodźcem/obiektem. Wykładowca akademicki: Ponad 10 letnie doświadczenie w 

charakterze wykładowcy na kierunkach: Ekonomia, Psychologia, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Przemysły Kreatywne (Ponad 

500 godzin przeprowadzonych zajęć) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

 Od 09.04.2022 – aktualnie  Bydgoszcz Pracownia Analiz i Doradztwa 

Personalnego PSG  

Trener ABC Przedsiębiorczości 

Trener ABC Przedsiębiorczości, doradca zawodowy i doradca w zakresie Biznes Planu w projekcie „MOJA WŁASNA 

FIRMA”. Zakres: Aspekty psychologiczne prowadzenia działalności (8h), Sporządzanie biznes planu i jego realizacja (8h), 

Plan działań merytorycznych i finansowych (8h), Analiza rynku i prognozowanie popytu (8 godzin), Aspekty prawne i organi-

zacyjne w tym finansowanie działalności (8h)  

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

 Od 2015 – aktualnie  Bydgoszcz Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne o. Bydgoszcz 

Ekonomiczne  

Członek Zarządu 

Odpowiedzialny za projekty dot. rynku pracy, rekrutację do projektów B+R (min. Voucher Badawczy), autor wniosków o 

dofinansowanie, doradca zawodowy i doradca ds. przedsiębiorczości w zakresie projektów dotacyjnych (min. Wsparcie w star-

cie, Nowy start, Młodzi na start) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.10.2020 - aktualnie Bydgoszcz Starówka Office Sp.z o.o. Trener / Coach  przedsiębiorczości 

Doradca zawodowy  

Trener ABC Przedsiębiorczości, doradca zawodowy i doradca w zakresie Biznes Planu w projekcie „WSPARCIE W 

STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Zakres: Aspekty 

psychologiczne prowadzenia działalności (40h), Sporządzanie biznes planu i jego realizacja (150h), Plan działań 

merytorycznych i finansowych (150h), Analiza rynku i prognozowanie popytu (150 godzin), ), Aspekty prawne i 

organizacyjne w tym finansowanie działalności (32h). Doradztwo w zakresie biznes planu (200 godzin), rekrutacja i rozmowy 

kwalifikacyjne uczestników tj. Ocena predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności 

(200h) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.03.2020 - aktualnie Bydgoszcz Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne o. Bydgoszcz 

Trener przedsiębiorczości 

Trener ABC Przedsiębiorczości w projekcie „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób 

pracujących w trudnej sytuacji” oraz w projekcie „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!”. Zakres: ABC 

Przedsiębiorczości: Aspekty psychologiczne prowadzenia działalności (40h), Sporządzanie biznes planu i jego realizacja 

(40h), Plan działań merytorycznych i finansowych (40h), Analiza rynku i prognozowanie popytu (40 godzin), Aspekty 

organizacyjne i prawne prowadzenia działalności (32h). Rekrutacja i rozmowy kwalifikacyjne uczestników tj. Ocena 

predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności (40h) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.02.2019 - aktualnie Bydgoszcz Pracownia Analiz i Doradztwa 

Personalnego PSG 

Doradca zawodowy / Psycholog 

Psycholog (100h), doradca zawodowy (100h) oraz pośrednik pracy (100h) w projektach: "REAKTYWACJA - program 

wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie", „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki 

zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” Zakres doradztwa: Ocena predyspozycji kandydata do samodzielnego 

założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena wykształcenia, doświadczenia, kwalifikacji, umiejętności kandydata 

w kontekście planowanej działalności gospodarczej, motywacji kandydata do założenia i prowadzenia firmy 
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Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2019 – 30.04.2022 Bydgoszcz Klaster Przemysłów 

Kreatywnych Sp.z o.o., LAUX 

Robert Lauks, Fundacja ICF,  

PSG Remigiusz Koc 

LAUXMED Anna Lauks 

Psycholog / Opiekun grupy  

- granty LGD 

Psycholog w Klubach Seniora „Edukator Kulturalny”, „Edukator Kulturalny 2.0”, Klub Seniora ICF „Akademia Seniora”, 

„Kujawski Klub Seniora”, „Akademia Zdrowego Seniora”, „Młodzieżowa Akademia Zdrowia”. Łącznie  100 godzin zajęć 

warsztatowych i 60 godzin zajęć indywidualnych dla osób niesamodzielnych. Tematyka: Sieci lokalnej współpracy PES, 

kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.  Psycholog w DDP Golub Dobrzyń oraz 

DDP Łówkowice na rzecz Pracownia Analiz i Doradztwa Personalnego Remigiusz Koc, Prowadzenie indywidualnych i/lub 

grupowych zajęć terapeutycznych dla osób zagrożonych wykluczaniem oraz ich opiekunów w obszarze treningu funkcji 

poznawczych. 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.08.2018 – 01.09.2019 Toruń Emotin Sp.z o.o. Pracownik naukowy 

Realizacja badań naukowych / neuromarketingowych. Prace wdrożeniowe dot. wprowadzenia na rynek nowego urządzenia 

łączącego funkcjonalności EEG i Eyetrackera 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.11.2017 – 01.11.2019 Ciechocinek  Sanatorium MAX Psycholog 

Psycholog w Dziennym Domu Pobytu (praca z pacjentami 60+). Wymiar godzinowyc ½ etatu, łącznie ponad 500 godzin 

pracy indywidualnej oraz 700 godzin przeprowadzonych warsztatów z osobami niepełnosprawnymi / niesamodzielnymi. 

Tematyka: Umiejętności, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym . Prowadzenie 

indywidualnych i/lub grupowych zajęć terapeutycznych w obszarze treningu funkcji poznawczych 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.12.2016 - aktualnie Woj. kujawsko - 

Pomorskie 

Uniwersytet Dziecięcy, 

Przedszkole WSG 

Psychoterapeuta / Psycholog 

Bieżące wsparcie psychologiczne, prowadzenie zajęć w zakresie animacji czasu wolnego dla dzici w wiku od lat 3 do 7 

01.10.2016 - aktualnie Bydgoszcz Klaster Przemysłów 

Kreatywnych Sp. z o.o. 

Prokurent 

Promocja i rozwój inicjatywy (pozyskiwanie nowych członków Klastra), formalne reprezentowanie przedsiębiorstwa, 

sprawozdawczość merytoryczna oraz pozyskiwanie dofinansowania na działalność spółki, koordynowanie projektem w 

ramach grantu lokalnych grup działania LGD. Zrealizowane warsztaty: TEMATYKA: Zakładanie / Budowanie powiązań 

kooperacyjnych PES – Razem: 8 x 8h = 64 godziny 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.03.2016 –aktualnie Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki Z-ca Dyrektora Kreatora 

Innowacyjności 

Odpowiedzialny za realizację prac B+R uczelni, współpracę zagraniczną, koordynację zadań pracowni „Neuropsycholo-

gii i użyteczności” oraz współpracę z klastrami branżowymi, koordynator projektów kooperacyjnych z 1.3.1 . TEMA-

TYKA: Organizacja spotkań matchmakingowych i kooperacyjnych. Razem: 6 x 8h = 48 godzin 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.04.2017 – 31.10.2018 Bydgoszcz Bydgoski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego  

Mentor / Szkoleniowiec z  

GRY SZKOLENIOWE 

Mentor / Psycholog w projekcie „Nowe możliwości - lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia 

się przez całe życie”. Odpowiedzialny za testowanie rozwiązania, prowadzenie szkoleń dot. Zintegrowanego Asystenta Roz-

woju (www.zar.edu.pl). Przeprowadzenie warsztatów instruktażowych (6 x 8h) dla pracowników instytucji z zakresu użytko-

wania narzędzia ZAR (m.in. prowadzenia gier szkoleniowych, wprowadzania: wyników gier i ofert edukacyjnych placówek do 

aplikacji mobilnej ZAR)  2) Przeprowadzenie pilotażowych i wdrożeniowych szkoleń (6 x 16h) w grupach uczestników – osób 
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dorosłych. Tematyka: Prowadzenie PES Umiejętności społeczne / sieci lokalnej współpracy, praca z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym – Łącznie 96 godzin.  

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.10.2016 – 01.08.2017 Chojnice Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne  

Koordynator projektu / 

Prowadzący warsztaty  

Koordynator projektu i prowadzący warsztaty dot. Aktywnego Poszukiwania Pracy w projekcie  „Wiedza i doświadczenie = 

zatrudnienie” (5.2.2. RPO Pomorskie). na rzecz osób biernych zawodowo z powiatu chojnickiego (łącznie ponad 50 osób 

objętych wsparciem) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

od 2015 roku 

01.03.2016 –31.07.2017 

Bydgoszcz 

Włocławek 

Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne 

Członek Zarządu / 

Specjalista ds. programu IDA 

Mentor / Doradca zawodowy i Psycholog grupy NEET w projekcie: „.NEET Staże: droga do zatrudnienia”. Zadania: 

Opracowywanie i aktualizowanie IPD, organizacja i dobór szk. zawodowych, wsparcie terapeutyczne w trakcie progra-

mów mobilności, prowadzenie zajęć szkoleniowych / aktywizacyjnych. Grupa 40 dorosłych osób biernych i nieaktyw-

nych zawodowo. Tematyka: Umiejętności społeczne / sieci lokalnej współpracy, kompetencje związane z pracą z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym – Łącznie 50 godzin. 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2015 –aktualnie Bydgoszcz LAUX ROBERT LAUKS  

(spin off) 

Samozatrudniony 

Firma zajmuje się komercjalizacją badań naukowych: tworzy rozwiązania dot. komunikacji z klientem, interfejsy aplika-

cji internetowych, mechanizmy grywalizacyjne w aplikacjach. Firma prowadzi również kompleksową działalność psy-

choterapeutyczną i  szkoleniową  (obszar neuromarketingu, psychologii reklamy, marketingu) oraz badawczą i wdroże-

niową (sektor przemysłów kreatywnych). W ramach działalności: Realizacja badań marketingowych i neuromarketingo-

wych (ponad 15 zleceń), szkolenia z zakresu psychologii (100 godzin min.. Komunikacja w zespole, Optymalizacja 

pracy, Motywacja), opracowywanie strategii monetyzacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tematyka szkoleń biz-

nesowych: Tworzenie biznesplanów / doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (Razem: 100 godzin dla PTE o. 

Bydgoszcz w ramach projektów na zlecenie Euro Innowacje Sp.z o.o., MTD Consulting): Szkolenia w projekcie „Pokaż, 

że potrafisz – własna firma z dotacją na start w Powiecie Mogileńskim” (2018 r.) Razem: 4x8h = 32h, „Zadecyduj o so-

bie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim" (2018 r.) Razem: 4x8h = 32h "Własna firma to nie 

problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim” (2018 r.) Razem: 4x8h = 32h, "Własna firma klu-

czem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” (2018 r.) zakres szkolenia i doradztwa: min: za-

gadnienia prawno-organizacyjne zakładania firm, analiza rynku i prognozowanie popytu, kosztorysowanie, plan działań 

merytorycznych i finansowych, marketing, dystrybucja ), plan działań finansowych w procesie zakładania działalności 

gospodarczej  (RAZEM: 16 szkoleń x 8h = 128 godzin dla 60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo.) 

Mentor / Coach w ramach projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP 

działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (REGIOGMINA)” realizowany jest przez 

konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mi-

kołaja Kopernika w Toruniu.” – doradztwo z zakresie prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej dla pracowni-

ków gmin.  (150 godzin) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2015 –aktualnie Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki 

(PNiU) 

Członek zespołu badawczego 

Realizacja badań neuromarketingowych z wykorzystaniem:  Epoc Emotive EEG, AsTEK EEG 1M Beta System v002, 

TobiiX2-30, Gazepoint Eyetracker, Tobii Glasses 2, SMI Glasses Eye Tracker 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2015 –01.01.2016 Toruń TASKBOOK  Specjalista UX 
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Obowiązki: analiza rynku i prognozowanie popytu, kosztorysowanie, plan działań merytorycznych i finansowych, mar-

keting, dystrybucja, plan działań finansowych w procesie zakładania działalności gospodarczej  analiza użyteczności, 

badania z użytkownikami, przygotowywanie wymagań funkcjonalnych, opracowywanie strategii monetyzacyjnych, ana-

liza potrzeb użytkowników, opracowywanie architektury informacji, tworzenie makiety i prototypów, wsparcie działu 

programistycznego, prace developerskie (rozwój platformy Taskook). RAZEM: 100 godzin 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.04.2014 –30.06.2015  Bydgoszcz Pracownia Analiz i Doradztwa 

Personalnego PSG 

Autor Gier Szkoleniowych 

Projekt „Od diagnozy do działania!” realizujemy w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.4 

Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez 

całe życie w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group z siedzibą w 

Bydgoszczy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.08.2011 –aktualnie Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki Kierownik  Centrum 

Przedsiębiorczości Studenckiej 

Kierowanie działaniami: Biura Karier, Biura Praktyk Zawodowych, Studenckiej Strefy Biznesowej. Odpowiedzialny za: 

coaching kariery i przedsiębiorczości,  pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, opracowywanie IPD,  wsparcie 

psychologiczne  (50 godzin), organizację praktyk i staży krajowych oraz zagranicznych, współpracę międzynarodową,  

prowadzenie szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo w zakresie opracowania biznes planów (50 

godzin).  Grupa docelowa: dorosłe osoby bierne zawodowo  (50 osób), osoby niepracujące i bezrobotne (50 osób), oraz 

pracujący w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (np. studenci niestacjonarni (20 osób) i studenci studiów 

podyplomowych (45 osób). Razem ponad 500 godzin wsparcia).  Zajęcia dla osób pracujących na Wydziale Ekonomii i 

Zarządzania ramach przedmiotu: Gra w Przedsiębiorstwo (Zakres ABC Przedsiębiorczosci: Tworzenie biznesplanów 

oraz marketing / dystrybucja (48h), Analiza rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, prognozowanie 

popytu (48h)  (Razem: 65 osób, Łącznie od 2018r: 12x8 godz = 96h w tym 16 h zdalnie) Grupa docelowa: osoby bierne 

zawodowo (studenci stacjonarni) oraz osoby niepracujące i bezrobotne (łącznie ponad 500 usług pośrednictwa 

pracy i doradztwa zawodowego dla biernych zawodowo w okresie współpracy) – w tym weryfikacja predyspozycji 

do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

15.08.2014 – 30.06.2015 Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki  Pracownik naukowy / 

Neuropsycholog 

Przeprowadzenie badania podstawowego w zakresie możliwości wykorzystania elektronicznych systemów sterowania w 

badaniu funkcjonalności prototypów, realizacja badań neuromarketinowych (badania użytkowników interfejsów) 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

15.08.2014 – 31.12.2014 Bydgoszcz Fundacja Gaudeamus  Koordynator projektu 

Animator powiazania oraz koordynator projektu: „Klaster Przemysłów Kreatywnych”. Odpowiedzialny za opracowanie 

strategii rozwoju klastra oraz bieżące rozliczanie projektu. (Klaster w trakcie rejestracji). 

TEMATYKA: Budowanie powiązań kooperacyjnych – Razem: 12 x 16h = 192 godziny 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

15.08.2014 – 15.02.2015 Bydgoszcz Progresnet Dominik Kostrzak Specjalista ds. rozwoju aplikacji 

Uczestnik projektu “Otwarte innowacje” tymczasowo zatrudniony w MSP, odpowiedzialny za wdrożenie aplikacji służącej 

diagnozie potrzeb eventowych, przygotowanie prototypu narzędzia wraz z mockup’em 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.10.2010 – 29.02.2016 Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki Asystent na Wydziale Nauk 

Społecznych 

Psycholog,: Pracownik naukowo – dydaktyczny, prowadzący zajęcia: Psychologia rozwojowa, Psychologia ogólna, Psy-

chologia społeczna, Psychospołeczne aspekty choroby w rodzinie, Aspekty Telepracy, Gra w Przedsiębiorstwo. 



str. 6 
 

Tematyka: Prowadzenie i zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, kompetencje związane z pracą z osobami zagrożo-

nymi wykluczeniem społecznym – Łącznie 120 godzin. 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

03.02.2014 –30.07.2014 Rypin Grupa Gauss Staż naukowy 

Opracowanie i testowanie metodyki badania użyteczności prototypów aplikacji sieciowych i serwisów internetowych 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.06.2013 – 01.12.2013 Bydgoszcz Arbaz Anna Brzeska Specjalista ds. Grywalizacji 

Projekt “Otwarte innowacje” zatrudniony w MSP na stanowisku Specjalista ds. Grywalizacji. Odpowiedzialny za opracowa-

nie mechanizmów gier komputerowych  na platformę Android (w aspekcie: fun, flow, feedback, przygotowywanie strategii 

monetyzacyjnych. 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.01.2012 – 31.12.2013 Kraków Berndson Sp.z o.o. Menadżer projektu 

Menadżer projektu „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum Sp. z o.o.” 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.10.2010 – aktualnie Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki Kierownik Biura Karier 

Kierowanie działaniami jednostki dot. poradnictwa zawodowego i psychologicznego, organizacji imprez targowych (Targi 

Pracy), organizacja praktyk / staży krajowych i zagranicznych, szkolenia z zakresu kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 

poradnictwo z zakresu wejścia i powrotu na rynek pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, treningi z zakresu 

prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz motywacji i radzenia sobie ze skutkami bezrobocia, podejmowanie interwencji 

w sytuacjach  kryzysowych. 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.09.2007 - 30.08.2011 Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki Koordynator promocji 

przedsiębiorcz. akademickiej 

Organizacja spotkań i wydarzeń integrujących środowisko naukowe i otoczenie biznesowe w ramach PASTW: 

Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy I, II, III 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.09.2017 – 30.09.2017 Zawiercie Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Zawierciu 

Praktyka  – Psycholog 

wspomagania rozwoju dzieci 

Przeprowadzanie testów gotowości szkolnej, badanie rozwoju intelektualnego (Test Weshlera), prowadzenie wywiadu 

pogłębionego z rodzicami i dzieckiem 

 

5. Tematyka naukowo-badawcza (prowadzone badania): 

2014 - 2022 – WSG - Realizacja ponad 100 badań ilościowych i jakościowych typu FGI, Desk Research CATI, CAVI w 

Pracowni Analiz Społecznych i Rynkowych WSG w Bydgoszcz  (min. w ramach projektu Klaster Przemysłów Kreatyw-

nych (badanie sektora kreatywnego), Klaster Edukacji Biznesowej (badanie rynku edukacyjnego), Klaster Turystyki Me-

dycznej i Uzdrowiskowej (badanie rynku usług medycznych w kraju i za granicą) oraz w ramach zadań własnych Centrum 

Badań Regionalnych i Laokalnych TEMATYKA: Budowanie powiązań kooperacyjnych – Razem: 8 x 16h = 128h 

2015 - GDDKiA - udział w pracach zespołu ds. weryfikacji systemów oznakowania drogowego 

2015 – WSG – Badania percepcji kart do głosowania w wykorzystaniem Tobii Glasses  

2014/2015 – PROGRESNET – Opracowanie i testowanie wypracowanych narzędzi w zakresie aplikacji diagnozującej 

potrzeby eventowe pracowników przedsiębiorstw. Przygotowanie raportu z propozycją wdrożenia. Opracowanie bazy py-

tań do prototypu aplikacji online, korekta algorytmu kojarzącego wyniki diagnozy z katalogiem eventów 

2014 – GAUSS – Realizacja badań FGI, oraz badań i testów usabiliity  z wykorzystaniem eyetrackera 

2014 – GAUSS – Opracowanie metodologii testów usability  

2013/2014 – Arbaz – Badanie mechanizmów rywalizacji w grach, przygotowanie metodologii z uwzględnieniem 3 filarów 

gryfikacji, tj.: Fun (zabawa i zadowolenie), Friends (Znajomi) oraz Feedback. 
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2013 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – organizacja badań focusowych w ramach projektu „Partnerstwo 

lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą” TEMATYKA: Budowanie powiązań kooperacyjnych – 

Razem: 2 x 8h = 16 godzin 

2012 – Talfit Sp.z o.o. - „TalfitHire” - opracowanie trafności i rzetelności narzędzia w ramach projektu „Stworzenie in-

ternetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandy-

datów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”  

2011 – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy -  opracowanie treści kwestionariusza, badanie trafności i rzetelności 

oraz opracowanie algorytmu  estymacji pozycji:  „Kwestionariusza potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac 

B+R” (Statistica 6.0) 

2011 - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – w ramach projektu STARTER – Młodzi w biznesie” opracowanie 

narzędzia kwestionariuszowego do diagnostyki postaw przedsiębiorczych  

2007 – Berndson Sp. z o.o. – Konsultant merytoryczny ds. grywalizacji  - wykorzystanie mechanizmów gier w sytua-

cjach innych niż gry: rekrutacja, motywowanie pracowników, nauczanie, tworzenie ekonomiki gier szkoleniowych, ewa-

luacja efektów szkoleniowych z wykorzystaniem narzędzi rywalizacyjnych, weryfikacja algorytmów biznesowych i ne-

gocjacyjnych gier strategicznych. 

Koordynowane projekty (naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe, finansowane z programów operacyjnych, z progra-

mów ramowych UE): 

 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2020 – aktualnie Bydgoszcz WSG w Bydgoszczy Koordynator projektu  

Opis obowiązków: Realizacja,  opieka merytoryczna nad projektem „ideaLAB - Centrum Usług Biznesowych dla 

branży przemysłów kreatywnych” : bieżące prowadzenie ewaluacji, wydatkowanie środków zgodnie z budżetem pro-

jektu, przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców, bieżący monitoring rzeczowy i finansowy projektu, sprawoz-

dawczość finansowa i merytoryczna, realizacja prac B+R 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.01.2018 – aktualnie Bydgoszcz WSG w Bydgoszczy Koordynator projektu  

Opis obowiązków: Realizacja,  opieka merytoryczna nad projektem „Rozwój Akademickiego Biura Karier Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy” : bieżące prowadzenie ewaluacji, wydatkowanie środków zgodnie z budżetem pro-

jektu, przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców, bieżący monitoring rzeczowy i finansowy projektu, sprawoz-

dawczość finansowa i merytoryczna, prowadzenie bazy danych PEFS 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2017 - 30.06.2018 Bydgoszcz Klaster Przemysłów 

Kreatywnych Sp.z o.o. 

Koordynator projektu 

Koordynacja projektu 1.3.1 RPO WKP: "Wzmocnienie innowacyjności oraz wsparcie procesów B+R w spółce spin off 

- Klaster Przemysłów Kreatywnych Sp. z o.o.” : zakres jw. 
 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2017 - 30.06.2018 Bydgoszcz Innowacje Medyczne Sp.z 

o.o. 

Koordynator projektu  

Koordynacja projektu 1.3.1 RPO WKP: " Zakup wsparcia doradczego w zakresie transferu technologii oraz komer-

cjalizacji wyników prac B+R związanych z opracowaniem nowoczesnego narzędzia do cytologii.": zakres jw. 
 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.04.2017 - 30.06.2018 Bydgoszcz Ośrodek Badawczo 

Rozwojowy Integra-Tor 

Koordynator projektu  

Koordynacja projektu 1.3.1 RPO WKP: "Program opracowania i wdrożenia autorskiego schematu prowadzenia kom-

pleksowej rehabilitacji kardiologicznej z udowodnioną skutecznością leczenia": zakres jw. 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.07.2017 - 30.06.2018 Bydgoszcz Ośrodek Badawczo 

Rozwojowy Integra-Tor 

Koordynator projektu  

Koordynacja projektu 1.3.1 RPO WKP: " Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie INTE-

GRA-TOR LTD. Sp. z o.o. ": zakres jw 

Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.09.2011 – 31.07.2014 Bydgoszcz WSG w Bydgoszczy Koordynator po stronie partnera 

Opis obowiązków: Realizacja,  opieka merytoryczna nad projektem „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy 

nauki i biznesu” : bieżące prowadzenie ewaluacji, wydatkowanie środków zgodnie z budżetem projektu, przeprowa-

dzanie procedur wyboru wykonawców, bieżący monitoring rzeczowy i finansowy projektu, sprawozdawczość finan-

sowa i merytoryczna, prowadzenie bazy danych PEFS 
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Data Miejscowość Firma Stanowisko 

01.09.2007 - 30.08.2011 Bydgoszcz WSG w Bydgoszczy Koordynator promocji 

przedsiębiorczości akademickiej 

Opis obowiązków: : Organizacja spotkań i wydarzeń integrujących środowisko naukowe i otoczenie biznesowe w 

ramach projektów: Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy I, II, III 

 

 

 

REALIZOWANE ZLECENIA / SZKOLNIA 
 

CIECH SA.: Pośrednik pracy, doradca zawodowy i psycholog w projekcie: „Dalszy krok – program aktywizacji  zawodo-

wej pracowników firmy ZACHEM S.A.” (50 godzin / 10 dni doradztwa ), Specjalista ds. biznes planów w projekcie: 

„Dalszy krok – program aktywizacji  zawodowej pracowników firmy ZACHEM S.A.” (ponad 30 ocenionych biznes pla-

nów osób pracujących na wypowiedzeniu i wniosków o wsparcie pomostowe oraz 60h przeprowadzonych rozmów dorad-

czych z UP). TEMATYKA: Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, 

pozyskiwanie klientów – 60 godzin  

MARWIT Sp. z.o.o.: Coaching z zakresu: Budowanie długofalowych strategii biznesowych w kontekście społecznej od-

powiedzialności biznesu (16 godzin) 

PSG SOLUTION: CSR w przedsiębiorstwie dla kadry menedżerskiej (60 godzin), Gry symulacyjne w poradnictwie za-

wodowym – metoda MGDS (64 godziny), Doradca zawodowy (300 godzin) w projekcie „“REAKTYWACJA – program 

wsparcia dla osób biernych zawodowo szansą na zatrudnienie” 

BERNDSON Sp.z o.o.:  „Warsztaty – kultura różnorodności w firmie” / Diversity – (160 godzin / 20 dni szkoleniowych): 

komunikacja w grupie, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, firma społecznie odpowiedzialna.  

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI: Doradca zawodowy i psycholog w projekcie PAMON (2013-2015): Program ani-

macji młodych osób niepełnosprawnych, Doradztwo psychologiczne i IPD dla 31 ON i AOON, Coaching Biura Karier, 

(ponad 500h szkoleń przygotowujących dot. min. Asertywności (80h), ABC Przedsiębiorczości (100h w tym 8h zdalnie)  

technik radzenia sobie ze stresem (80h), Autoprezentacji (80h), Komunikacji w zespole (80h) 

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE W BYDGOSZCZY: trener / coach, psycholog, doradca zawodowy, 

pośrednik pracy oraz członek komisji oceniającej biznes plany w projekcie „Powrót na rynek pracy I” „Powrót na rynek 

pracy II”, Powrót na rynek pracy III” (Ponad 20 ocenionych biznes planów i wniosków o wsparcie pomostowe). Projekt 

„Nowy Start” (Łącznie: 120 godzin szkoleń i doradztwa dot. tworzenia biznes planów / zakładania i prowadzenia działal-

ności gospodarczej w tym PES od 2015), TEMATYKA: Tworzenie biznesplanów oraz marketing w tym badanie rynku, 

tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów. Coach / Trener w ramach projektu „Profesjonalne kadry branży cie-

płowniczej – KPEC” - Zarządzanie wiekiem i równością płci w firmie. (16 godzin), Standardy realizacji praktyk i staży (16 

godzin). Trener, autor publikacji z zakresu  przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (projekt: 

„Finanse dla młodych”) 

IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA W TORUNIU: trener / coach w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz 

ABC Przedsiębiorczości (Przygotowanie biznes planu, analiza rynku i prognozowanie popytu, strategia marketingowa – 

4x8h), doradca zawodowy oraz doradca w zakresie opracowania biznes planów (60h) w projekcie „Biznes na obcasach” 

(8.3 RPO). Projekt kierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. TEMATYKA: Tworzenie biznesplanów oraz 

marketing w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów – 92 godziny dla 30 osób od 2017r. 

4ES Non Profit Sp. Z o.o. Szkolenie: Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach 

partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z 

osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym –4 x 8h godzin dla 40 osób (beneficjentów OWESu) 

 

6. Posiadane Szkolenia i certyfikaty  

PSG – Zatrudnianie cudzoziemców (PSG/ZC/03/2018/03) 

PSG – Elementy prawa pracy dla doradców zawodowych i pośredników pracy (PSG/EPP/02/2018/04) 

PSG – Naliczanie wynagrodzeń (PSG/NW/02/2018/04) 

TRAPPA – Obsługa systemu teleinformatycznego SL w projektach EU w ramach EFS na lata 2014-2020 

CKPiS – Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (BHP/PPP/06/2020/12) 

CKPiS – Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną (CSC/OSN/06/02/2017) 

AXELOS – „Prince2 Foundation” 

WSG - „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej” 

FIRR - "Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych" 

WSG  - "Profesjonalna obsługa klienta" 

PTE -  "Ochrona własności intelektualnej w inLAB" 

ROEFS - "Projekty innowacyjne: testowanie produktu" 

ROEFS -"Akademia partnerstwa w EFS" 
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7. Dorobek naukowy (wykaz publikacji): 

• Autor scenariuszy odcinków, ekspert w projekcie promocyjnym 6.2 POKL „Zostań przedsiębiorcą” 

• Autor Edukacja zawodowa i przedsiębiorczość – relacje sytemu edukacyjnego i rynku pracy [w:] Partnerstwo lokalne 

jako narzędzie wzmacniania potencjału miasta, WSG,  Bydgoszcz 2013.  

• Autor publikacji: Przedsiębiorczość akademicka – Rozwiązania w Finlandii i w Polsce, Wydawnictwo WSG, 2009 

• Współautor publikacji: Materiały partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących interwencji w ra-

mach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET  

• Współautor kwestionariusza i podręcznika do testu psychologicznego: M.Włodarczyk, R.Lauks „Kwestionariusz poten-

cjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R”,  WSG, 2013 

• Redaktor publikacji: „Standardy organizacji praktyk i staży w szkołach ponadgimnazjalnych”,  

Od ucznia do mistrza. Praktyki i staże Twoją drogą do kariery zawodowej, PTE, BPPT, 2015 

 

8. ANIMACJA START-UPÓW 

 

Wieloletnie doświadczenie w akceleracji startupów, komercjalizacji innowacji, definiowaniu wyzwań technologicznych i 

biznesowych korporacji, scoutingu technologicznym i selekcji startupów, a także realizacji komercyjnych pilotaży startu-

pów na infrastrukturze dużych przedsiębiorstw. 

 

1. (obecnie YouNick). Doświadczenie w zarządzaniu: Konsultant zewnętrzny wspierający Dyrektora Inwestycyjnego 

funduszu ETGK Fund Sp. z o.o. oraz Centrum Biotechnologii Sp. z o.o. i projektami rozwoju działów R&D i optyma-

lizacji procesów  biznesowych. Koordynator naboru i selekcji w programie akceleracji projektów, które uzyskały finanso-

wanie w ramach Funduszy ETGK oraz Centrum Biotechnologii. Opiekun startupów: CreativeTech, Oprisort, POQAD z 

Portfela inwestycyjnego ETGK Fund Sp. z o .o. (http://etgk-fund.pl/nasze-inwestycje)  Temada, Chameleon, Artigiano & 

Co, Azimuthe z portfela inwestycyjnego Brave Seed Fund Kujawsko-Pomorski Fundusz Kapitałowy ASI 

(https://brave.vc/pl/inwestycje)  

 

2. Doświadczenie w realizacji działań́ finansowanych ze środków europejskich (np. Platformy Startowe, Bridge Alfa, 

Scale Up, Programy Akceleracyjne, Venture Capital): 

• Współpraca z funduszem ETGK Fund (http://etgk.pl/) w okresie  od 03.2017– obecnie 

• Nazwa funduszu - ETGK sp. z o.o.  

• Typ funduszu –Vanture Capital  

• Zakres odpowiedzialności: koordynowanie procesu oceny potencjału inwestycyjnego spółki, procesu due dilligence, 

uczestnictwo w negocjacjach termsheet i umowy inwestycyjnej, przygotowanie dokumentów transakcyjnych będących 

podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Komitet Inwestycyjny Funduszu, wypracowanie business casu współ-

pracy spółki z bankiem tj. zidentyfikowanie obszarów do współpracy, wypracowanie wspólnie zestart-upem roadmapy, 

określenie kamieni milowych i KPI oraz nadzór nad ich realizacją. 

o Inwestycja w spółkę Elastolab Sp. z o.o.(02.2017 - obecnie)  

o Inwestycja w spółkę CreativeTech Sp. z o.o. (03.2017 - obecnie) 

o Inwestycja w spółkę Optisort Sp. z o.o. (03.2017 - obecnie) 

 

3. Współpraca z akceleratorem Danish StartUp Group (https://www.danishstartupgroup.com/) 

• Międzynarodowy Akcelerator Startupów oraz HUB inwestycyjny 

• Scouting i softlanding projektów do portfeli inwestycyjnych Funduszu oraz inwestorów prywatnych, akceleracja Spółek 

o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu (Artigiano & Co https://artigiano-and-co.com/, Petal International https://petal.in-

ternational/, BallSquad https://www.ballsquad.pl/#/)     

 

4. Mentor akceleracji start-upów w projekcie PARP Connect Poland Prize (Lublin Science and Technology Park ) 

Opieka nad start-upami: GP Sp. z o. o., Inn Tech Sp. z o o., TASK4M.COM Sp. z o o., Grain Brain Sp. z o o., FRESHTO 

Sp. z o. o., STRATEGYHAND.EU SP. Z O.O., INTEGRI SP. Z O.O., PETS AI SP. Z O.O. 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 


