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Dla kogo jest ten poradnik?
Poradnik ten powsta³ z myœl¹ o m³odych osobach w wieku 16-22 lata, które nie posiadaj¹ niezbêdnej wiedzy i odpowiednich narzêdzi do tego, by poradziæ sobie na starcie w doros³oœæ. Jest to publikacja dla tych, którzy chc¹ siê
usamodzielniæ, poprawiæ swoj¹ sytuacjê, maj¹ marzenia i nie wahaj¹ siê d¹¿yæ
do ich zrealizowania. Poradnik ma s³u¿yæ tym osobom, które nie znajduj¹
w swoim najbli¿szym otoczeniu wystarczaj¹cego wsparcia w usamodzielnianiu siê i zdobywaniu pierwszych zawodowych doœwiadczeñ. Celem publikacji
jest równie¿ promowanie dobrych praktyk bycia przedsiêbiorczymi i odpowiedzialnymi ludŸmi, a wszystko to poprzez dostarczenie m³odym osobom kompleksowej porady w zakresie efektywnego poruszania siê po rynku pracy, rozwijania w³asnego potencja³u zawodowego, jak równie¿ precyzowania i realizacji zawodowych planów.
Publikacjê tê kierujemy przede wszystkim do osób, w których œrodowisku
czêsto mo¿na spotkaæ problemy, takie jak: ubóstwo, bezrobocie, niezaradnoœæ ¿yciowa, przemoc, uzale¿nienia. Wiemy, ¿e baga¿ ¿yciowy, w który zosta³y one wyposa¿one (czêsto bez swojej zgody), mo¿e byæ ciê¿ki i niewygodny dla kogoœ, kto w³aœnie stawia pierwsze kroki w doros³oœæ. Niestety, wiemy
równie¿, ¿e wiele z tych m³odych osób powtarza scenariusze ¿yciowe swoich
rodziców, staj¹c siê klientami opieki spo³ecznej, przejmuj¹c biern¹ postawê
oraz ¿yj¹c z dnia na dzieñ. Z drugiej strony mamy pewnoœæ, ¿e ka¿da z tych
osób dysponuje potencja³em, który mo¿e rozwin¹æ na rzecz poprawy w³asnej
sytuacji ¿yciowej. Chcemy wiêc jej pokazaæ, w jaki sposób rozpoznaæ, a nastêpnie rozwin¹æ posiadany potencja³, tak by móc w najbli¿szej przysz³oœci
z sukcesem wystartowaæ na otwartym rynku pracy i byæ na nim konkurencyjn¹ osob¹.
Poradnik powsta³ w oparciu o wiedzê o problemach m³odzie¿y borykaj¹cej
siê z problemem ubóstwa, bezrobocia, niezaradnoœci ¿yciowej, przemocy, uzale¿nieñ etc., konsultacje z organizacjami pracuj¹cymi z takimi m³odymi osobami oraz w oparciu o doœwiadczenia Fundacji dla Polski zebrane podczas szkoleñ z edukacji ekonomicznej oraz warsztatów doradztwa zawodowego zorganizowanych dla tej m³odzie¿y.
5
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Wstêp
W celu szerokiej popularyzacji zawartych w publikacji myœli i porad powsta³a wersja elektroniczna, któr¹ znaleŸæ mo¿na na stronie
www. ekonomianaulicy. pl administrowanej przez Fundacjê dla Polski.
Œrodki na sfinansowanie poradnika zosta³y przyznane przez Narodowy
Bank Polski w ramach projektu „Zacznij liczyæ – na siebie. Krok drugi: Narzêdziownik” oraz przez Alcatel-Lucent Foundation na realizacjê projektu „Lepszy
start – spe³nione w dzia³aniu”.
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Po co mi praca?
Zabezpieczenie bytu
Po co mi praca? Warto zadaæ sobie to pytanie szczególnie wtedy, gdy
jest siê na pocz¹tku swojej zawodowej drogi. Ludzie kieruj¹ siê ró¿nymi powodami, podejmuj¹c pracê, dlatego dobrze jest poznaæ w³asne motywacje.
Choæ praca jest jedn¹ z najwa¿niejszych form dzia³alnoœci doros³ego cz³owieka, to nie dla ka¿dego oznacza ona to samo. Dla wielu praca to przede
wszystkim mo¿liwoœæ zdobycia œrodków utrzymania. Czy ktoœ z Twoich znajomych odziedziczy³ spadek po bogatej ciotce b¹dŸ wygra³ ogromn¹ kwotê
pieniêdzy, dziêki czemu ma za co ¿yæ? Jeœli tak, to nale¿y do mniejszoœci.
Wiêkszoœæ z nas bowiem utrzymuje siê w³aœnie dziêki swojej pracy b¹dŸ te¿
jest utrzymywana przez pracuj¹cych rodziców czy opiekunów do czasu usamodzielnienia siê. Dziêki zarobionym pieni¹dzom mo¿emy op³acaæ rachunki, robiæ zakupy, czyli zaspokajaæ swoje podstawowe potrzeby. Praca mo¿e
jednak oznaczaæ wiêcej i w³aœnie dlatego warto siê zastanowiæ, po co ci
praca.

Pasja
Pracuj¹c, mo¿esz realizowaæ swoje pasje. Kochasz zwierzêta, lubisz wyprowadzaæ psa przyjació³ki, pod nieobecnoœæ s¹siadów opiekujesz siê ich kotem, a wiêc mo¿esz zostaæ weterynarzem albo groomerem, czyli kimœ, kto robi zwierzêtom fryzury. Mo¿esz te¿ pomyœleæ o za³o¿eniu firmy opiekuj¹cej siê
zwierzêtami w czasie nieobecnoœci ich w³aœcicieli. A jeœli lubisz wycieczki po
swoim mieœcie, zawsze starasz siê pokazaæ przyjezdnym coœ ciekawego
w okolicy, szukasz artyku³ów i ksi¹¿ek zwi¹zanych z histori¹ w³asnego miasta,
jesteœ na bie¿¹co z wydarzeniami kulturalnymi, to mo¿esz oprowadzaæ grupy
turystów i dzieliæ siê z nimi t¹ wiedz¹. Jeœli jednak wolisz cieplejszy klimat
i marz¹ Ci siê dalekie podró¿e, to mo¿e najlepsz¹ dla Ciebie prac¹ bêdzie pilotowanie zagranicznych wycieczek albo te¿ zatrudnienie siê w liniach lotniczych jako personel pok³adowy. Przyk³adów realizowania w pracy swojej pasji jest wiele.
7
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Po co mi praca?

Mo¿liwoœæ realizowania swojego hobby
Nie wszystkim jednak jest dane wykonywanie pracy zgodnej z zainteresowaniami czy hobby. Niektórzy nie maj¹ szansy zdobyæ wykszta³cenia niezbêdnego do wykonywania okreœlonego zawodu. Inni maj¹ ma³¹ szansê na zatrudnienie w wymarzonej profesji. Jeszcze inni dostaj¹ „w spadku” pracê po swoich rodzicach, czyli kontynuuj¹ rodzinn¹ tradycjê, choæ niekoniecznie jest to
ich marzeniem. Ale nawet w takich sytuacjach praca daje mo¿liwoœæ rozwijania siê, podwy¿szania swoich kompetencji. Jeœli jednak poczujesz kiedyœ, ¿e
Twoja praca rozwija Ciê w niewielkim stopniu, to mo¿e przynajmniej dziêki
niej staæ Ciê bêdzie na uprawianie wybranego hobby? Niektórzy maj¹ doœæ
kosztowne hobby, a kiedy nie mo¿e ono staæ siê ich prac¹, wówczas potrzebuj¹ pracy do tego, by w wolnym czasie oddawaæ siê swoim pasjom, takim jak
na przyk³ad fotografowanie, uprawianie mniej typowej dyscypliny sportowej
czy kolekcjonowanie starych rowerów.
8
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Po co mi praca?
Rozwój
Dziêki pracy i dochodom, jakie Ci ona przynosi, mo¿esz nie tylko zaspokoiæ
swoje i swoich bliskich potrzeby, nie tylko oddaæ siê ulubionym rozrywkom, kupiæ wymarzony model telefonu komórkowego czy parê modnych butów, ale te¿
zainwestowaæ we w³asny rozwój. Praca pozwala Ci na op³acenie czesnego
w szkole, kursu jêzykowego czy innego – rozszerzaj¹cego Twoje zawodowe umiejêtnoœci. Dziêki zarobionym pieni¹dzom mo¿esz zapisaæ siê na dowolny kurs,
choæby nauki p³ywania, prawa jazdy czy gry na instrumencie.

Przekszta³canie rzeczywistoœci
S¹ ludzie, których celem jest przekszta³canie otaczaj¹cej ich rzeczywistoœci,
a praca daje im tak¹ mo¿liwoœæ. Niektórzy chc¹ udoskonalaæ œwiat technologicznie, wiêc konstruuj¹ inteligentne maszyny, projektuj¹ sprawniejsze modele laptopów, szukaj¹ sposobów na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³
itd. Inni chc¹, byœmy otaczali siê piêknymi przedmiotami, wygodnymi ubraniami, a dziêki swojej pracy mog¹ nam to zaoferowaæ. S¹ te¿ tacy, którzy chc¹ ulepszaæ rzeczywistoœæ spo³eczn¹ i pracuj¹ na przyk³ad na rzecz stworzenia wiêkszej
liczby miejsc pracy, wyeliminowania problemu niedo¿ywiania dzieci czy te¿ dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Relacje
Bywa te¿ tak, ¿e praca zaspokaja czyj¹œ potrzebê kontaktów miêdzyludzkich. Wiele zawodów polega na nieustaj¹cym kontakcie z ludŸmi, na budowaniu pewnych relacji, co dla niektórych stanowi podstawow¹ wartoœæ pracy.
Mo¿liwoœæ codziennych spotkañ, wspó³pracy, przebywania w okreœlonej grupie to te¿ wartoœæ pracy, choæ nie dla wszystkich. S¹ tacy, którzy wol¹ pracê
pozwalaj¹c¹ zaszyæ siê w g³uszy. Inni z kolei wybieraj¹ zawód polegaj¹cy na
pracy ze zwierzêtami.

Pozycja
Praca daje pewnym ludziom szansê na zaistnienie w centrum czyjegoœ zainteresowania, bycia w œwietle reflektorów, innym pozwala realizowaæ potrze9
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Po co mi praca?
bê rywalizacji i zwyciê¿ania, dla jeszcze innych stanowi œrodek do sprawowania w³adzy. O niektórych profesjach s¹dzi siê, ¿e s¹ szczególnie presti¿owe,
a wiêc dodaj¹ splendoru osobom, które je wykonuj¹.
Odpowiedzi na pytanie: po co ludzie pracuj¹, jest znacznie wiêcej, ni¿ zdo³aliœmy tu omówiæ. Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e szukamy pracy,
a póŸniej staramy siê j¹ utrzymaæ, poniewa¿ mamy ró¿ne potrzeby, które dziêki pracy mog¹ byæ realizowane.
Co w takim razie s¹dziæ o tych, którzy na w³asne ¿yczenie pozostaj¹ bez
pracy?

A mo¿e ¿ycie bez pracy

10
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Po co mi praca?
Wszêdzie mo¿na spotkaæ ludzi, dla których ka¿dy z wymienionych powy¿ej
powodów nie jest wystarczaj¹cy do tego, by podj¹æ pracê. Poza tymi bezrobotnymi, którzy wbrew swej woli ¿yj¹ bez pracy, jest pewna grupa tych, którzy wol¹ korzystaæ z efektów pracy innych osób, chocia¿by pobieraj¹c zasi³ki,
które im siê tak naprawdê nie nale¿¹. Dlaczego wybieraj¹ oni ¿ycie bez pracy?
Có¿, dla niektórych jest to po prostu wygodniejsze. Wol¹ dostaæ minimalny zasi³ek, ni¿ ka¿dego dnia wstawaæ rano do pracy. S¹ tacy, którzy nie dostaj¹ zasi³ków i mimo to nie szukaj¹ zatrudnienia. Wybieraj¹ ¿ycie z dnia na dzieñ,
czekaj¹c, co im siê przytrafi. Inni z kolei uwa¿aj¹, ¿e poni¿ej okreœlonej stawki
nie op³aca im siê nic robiæ i w efekcie egzystuj¹ w marazmie.
Czy jednak jest to dobry wybór dla m³odej osoby, która chce coœ zmieniæ
w swoim ¿yciu? Jeœli czytasz ten poradnik, to znaczy, ¿e taka opcja nie jest dla
Ciebie, bo Ty w³aœnie chcesz zmian.

Skojarzenia
Czy nasze rozwa¿ania pomog³y Ci odpowiedzieæ na pytanie, po co Ci praca? Jeœli wci¹¿ nie masz pewnoœci, pobaw siê w skojarzenia. Na kartce papieru wypisz wszystkie najwa¿niejsze dla siebie obszary ¿yciowe. Mo¿e byæ ich kilka, a nawet kilkanaœcie. Kiedy skoñczysz, wybierz spoœród wszystkich wymienionych trzy najwa¿niejsze, a nastêpnie ka¿demu z nich postaraj siê przyporz¹dkowaæ jeden rzeczownik (ew. wyra¿enie, jeœli jedno s³owo nie mo¿e tego
skojarzenia obj¹æ), który (które) najlepiej Ci siê z nim kojarzy. Oto przyk³adowe zestawienie:
rodzina = oparcie
sport = przezwyciê¿anie (siebie, swoich ograniczeñ)
podró¿owanie = poznawanie
W tym zestawieniu nie zosta³a wymieniona praca. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e
osoba ta nie musi pracowaæ na swoje utrzymanie (bo ktoœ j¹ utrzymuje lub na
przyk³ad jest w grupie tych szczêœliwców obdarowanych przez los spadkiem
czy wygran¹). Mo¿e te¿ oznaczaæ, ¿e praca zosta³a w³¹czona w któr¹œ z trzech
wymienionych kategorii. Jeœli jest to osoba zajmuj¹ca siê domem, dbaj¹ca
o to, by rodzina mia³a codziennie œwie¿y obiad oraz uprasowane ubrania,
wówczas na tym w³aœnie polega codzienna praca takiej osoby. W naszym kraju wci¹¿ w wiêkszoœci przypadków jest to praca, za któr¹ nie dostaje siê wynagrodzenia, ale mo¿e w przysz³oœci siê to zmieni. Zestawienie to mo¿e te¿ su11
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Po co mi praca?
gerowaæ, ¿e jego autor / autorka zawodowo uprawia sport albo jest kimœ, kto
zawodowo podró¿uje i pisze na przyk³ad przewodniki, z czego siê w³aœnie
utrzymuje, ale nie okreœla tego jako pracy.
Przyjrzyjmy siê innemu zestawieniu:
praca = niezale¿noœæ finansowa
rodzina = wsparcie
podró¿owanie = relaks
Tutaj widzimy, ¿e praca zosta³a wymieniona na pierwszym miejscu i skojarzona z niezale¿noœci¹ finansow¹, mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e autor / autorka tego
wyboru nie doœæ, ¿e ceni sobie niezale¿noœæ finansow¹, to prawdopodobnie
ona w³aœnie stanowi najwa¿niejsz¹ motywacjê do pracy.
To oczywiœcie tylko przyk³ady zestawieñ i ich interpretacji. Potraktuj to raczej jako zabawê i okazjê do przedyskutowania ze znajomymi, co dla was
oznacza praca.

Zanim przejdziesz do kolejnego rozdzia³u
Praca to, chc¹c nie chc¹c, jedna z wa¿niejszych aktywnoœci doros³ej
osoby. Ty w³aœnie wchodzisz w œwiat doros³ych, powoli siê usamodzielniasz albo planujesz to zrobiæ w bliskiej przysz³oœci. Chcemy, ¿eby ten poradnik, przygotowany z myœl¹ o Tobie, by³ Ci pomocny w podejmowaniu
decyzji zwi¹zanych ze œcie¿k¹ zawodow¹. Po tym nieco teoretycznym
wstêpie prezentujemy bardzo praktyczne rozdzia³y, które krok po kroku
poka¿¹ Ci, co mo¿esz zrobiæ, ¿eby dobrze wystartowaæ na rynku pracy. Naszym celem jest namówiæ Ciê do dzia³añ, które pozwol¹ Ci znaleŸæ pracê
dopasowan¹ do Twoich potrzeb, a nie odwrotnie
¯yczymy ciekawej lektury
Autorki i Autorzy

12
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Co robiæ i jak robiæ, by zarobiæ?
Po co mi ten poradnik?
Bêd¹c jeszcze uczniem szko³y œredniej, marzy³em, by zostaæ politykiem
i zmieniæ nasz kraj w „kolejn¹ Japoniê”. Jeœli siê rozejrzysz wokó³ siebie, to
oczywiœcie stwierdzisz, ¿e do Japonii jeszcze nam daleko, co oznacza, ¿e
i mój pomys³ na przysz³oœæ uleg³ zderzeniu z rzeczywistoœci¹ (tak, tak – nie
jestem politykiem). Nie zosta³em nim z powodu m. in. braku wiedzy na temat wymarzonego wtedy zawodu i braku umiejêtnoœci, które w ten zawód s¹ wpisane.
Dziœ Ty jesteœ w lepszej sytuacji. Wokó³ Ciebie znajduje siê wiele instytucji i osób, które chc¹ Ci pomóc w wyborze najlepszej dla Ciebie drogi zawodowej. Dziœ tylko od Ciebie zale¿y, czy wys³uchasz rady, zbli¿aj¹c siê
tym samym do zrealizowania swoich marzeñ, czy wbrew rozs¹dkowi
stwierdzisz, ¿e tylko Ty posiadasz receptê na swój sukces i nikogo s³uchaæ
nie bêdziesz. Oczywiœcie mo¿esz mieæ racjê tak myœl¹c, lecz co, jeœli siê mylisz? Co, jeœli wybierzesz z³¹ szko³ê i stracisz kilka lat swego ¿ycia na
mrzonki? Mo¿e masz wiele szczêœcia i uda Ci siê osi¹gn¹æ sukces zawodowy bez pomocy innych. Jeœli masz jednak w¹tpliwoœci, to zastanów siê, czy
warto zamykaæ ten poradnik, zanim nie przeczytasz go w ca³oœci.

13
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Co robiæ I jak robiæ...
Od czego zacz¹æ?
Kiedy myœlisz o swojej przysz³oœci, odwo³uj siê do swoich marzeñ. Bo
choæ marzenia nie zawsze siê spe³niaj¹, to jednak s¹ one mocno zakorzenione w naszej osobowoœci i dlatego powinniœmy braæ je pod uwagê. Zapytasz zapewne „dlaczego powinniœmy”? Otó¿ zawsze marzymy o czymœ
mi³ym i wartoœciowym, w marzeniach osi¹gamy sukces, marzenia s¹ nam
bliskie. Czy nie chcesz, by i taka by³a Twoja przysz³a praca?
Zauwa¿, ¿e choæ ja mojego marzenia z okresu m³odoœci nie zrealizowa³em, to dziœ wykonujê zawód trenera, w którym równie wa¿ne jest pos³ugiwanie siê s³owem mówionym/pisanym, czêsto wystêpujê publicznie
i mam poczucie misji spo³ecznej (mam nadziejê, ¿e politycy te¿ tak maj¹).
Mo¿esz teraz zrobiæ krótkie æwiczenie. Zapisz sobie na kartce zawód,
o którym s¹dzisz, ¿e bêdzie dla Ciebie najlepszy i spe³ni wszystkie Twoje
marzenia. SprawdŸ w encyklopedii lub korzystaj¹c z zasobów Internetu,
czym charakteryzuje siê wybrany zawód, czym dok³adnie zajmuje siê osoba go wykonuj¹ca i jakie s¹ wymagania, by móc go uprawiaæ. Nastêpnie
wypisz to wszystko has³owo, np.:
Polityk – komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ, wysoka autoprezentacja,
perswazyjnoœæ, czyli umiejêtnoœæ przekonywania do swoich racji itd.
Teraz pomyœl, jaki inny zawód spe³nia czêœæ lub wszystkie z wymienionych przez Ciebie kryteriów np.:
Zawody spe³niaj¹ce kryteria polityka: trener, nauczyciel, przewodnik itd.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, jest wiele podobnych zawodów, które mo¿esz wykonywaæ w przysz³oœci, jednoczeœnie bêd¹c szczêœliwym i nie robi¹c niczego wbrew sobie. Pamiêtaj, ¿e mo¿esz mieæ b³êdne pojêcie o tym, czym zajmuje siê osoba pracuj¹ca w konkretnym zawodzie. By móc œwiadomie myœleæ o przysz³oœci, dobrze zapoznaj siê nie tylko z informacjami, jakie znajdziesz w Internecie/ksi¹¿ce, ale równie¿ skorzystaj z ka¿dej mo¿liwej okazji, by podejrzeæ czynnoœci wykonywane na danym stanowisku (np. zaproponuj swojej wychowawczyni wycieczkê do danego zak³adu pracy – nie
tylko przekonasz siê o s³usznoœci swoich wyobra¿eñ dotycz¹cych czynnoœci wykonywanych na danym stanowisku, ale jeszcze Twoi znajomi z klasy
bêd¹ Ci wdziêczni i na pewno popr¹ Twój pomys³). Pamiêtaj, ¿e wiedza pozwala œwiadomie dokonywaæ wyboru, a im wiêcej masz mo¿liwoœci wyboru, tym masz wiêksz¹ szansê na osi¹gniêcie sukcesu.
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Co robiæ I jak robiæ...
Zanim jednak przekonasz siê, czy Twój wymarzony zawód jest zgodny
z Twoim charakterem (o tym bêdzie w kolejnym rozdziale), wspólnie odpowiemy sobie na jedno z trudniejszych pytañ – czy pracowaæ u kogoœ, czy
u siebie?

Plusy i minusy bycia pracownikiem oraz prowadzenia
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej
Istnieje powszechny pogl¹d, ¿e prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej wi¹¿e siê z zarabianiem du¿ych pieniêdzy i z rozwojem zawodowym oraz spo³ecznym. Z drugiej strony praca u kogoœ wydaje siê nam
du¿o bardziej bezpieczna i stabilna. W obu przypadkach przytoczone tezy
siê sprawdzaj¹ i … zarazem s¹ b³êdne.
Zrób teraz krótki eksperyment – wyobraŸ sobie jak najwiêcej sytuacji,
w których przytoczone przeze mnie argumenty s¹ zarówno prawdziwe,
jak i nie. Zapewne mo¿esz ich przytoczyæ wiele, dlatego te¿ w przysz³oœci,
wybieraj¹c swój sposób zatrudnienia, nie kieruj siê powtarzanymi przez innych niczym mantra teoriami na temat „lepszoœci” jednych i „gorszoœci”
innych. To, jak bêdzie i czy warto pracowaæ na „swoim” czy mo¿e lepiej
u kogoœ, uzale¿nione jest od sytuacji zewnêtrznej oraz od Twoich predyspozycji osobowoœciowych (charakteru). Czas na æwiczenie.
W poni¿szej tabeli znajdziesz przyk³ady cech i upodobañ, które pomog¹ Ci wybraæ jedn¹ z tych dwóch form zatrudnienia (praca u kogoœ vs. praca u siebie). Przy ka¿dej, z któr¹ siê zgadzasz, postaw plus. Jeœli zdecydowanie siê z dan¹ tez¹ nie zgadzasz, postaw minus (pozostawiasz puste, jeœli nie masz zdania). Nastêpnie zlicz wszystkie plusy (zmniejszaj¹c ich liczbê o zaznaczone minusy) i sprawdŸ, w której z form zatrudnienia posiadasz najwiêcej punktów.
Praca u kogoœ

Praca u siebie

Lubiê, gdy ktoœ pomaga mi
zaplanowaæ najbli¿szy weekend

Lubiê
samodzielnie
planowaæ
sposób spêdzania mojego czasu.

Kiedy muszê podj¹æ wa¿n¹ decyzjê,
zawsze pytam siê innych o ich
zdanie.

Zawsze
podejmujê
decyzjê
samodzielnie,
zdanie
innych
traktuj¹c wy³¹cznie jako wskazówki,
a nie wytyczne.

15
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Co robiæ I jak robiæ...
Bardzo czêsto zdarza mi siê siedzieæ
bezczynnie w domu.

Zawsze d¹¿ê do dzia³ania, nie lubiê
marnowaæ czasu.

Wolê, gdy inni mówi¹ mi, co mam
robiæ.

Lubiê znajdowaæ siê w centrum
uwagi innych.

Nie lubiê podejmowaæ ryzyka.

Lubiê podejmowaæ ryzyko.

Lubiê byæ chwalony, jeœli zrobiê coœ
dobrze.

Jeœli zrobiê coœ dobrze, samo
zrobienie tego, jest dla mnie
najlepsz¹ pochwa³¹

Zazwyczaj wiem, czego inni ode
mnie oczekuj¹.

Zazwyczaj inni s¹ szczêœliwi, jeœli
mog¹ mi pomóc.

Nie zastanawiam siê nad tym, jak
mogê zarobiæ pieni¹dze.

Mam wiele pomys³ów na to, w jaki
sposób zarobiæ pieni¹dze.

Nigdy nie uda³o mi siê zaoszczêdziæ
pieniêdzy.

Potrafiê zaoszczêdziæ zarobione
pieni¹dze.

Inni mówi¹ mi, ¿e jestem zbyt
rozrzutny.

Ludzie czêsto mówi¹ mi, ¿e mam
smyka³kê do interesów.

Mam nadziejê, ¿e teraz zaczynasz siê zastanawiaæ nad tym, „czy jeœli
wysz³o mi, ¿e wolê pracowaæ u innych, czy to znaczy, ¿e nie bêdê potrafi³/a prowadziæ w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej? '. Nic bardziej mylnego.
Powy¿sza zabawa mia³a tylko na celu ukazanie Ci, gdzie czu³ (a) byœ siê lepiej, a nie wyrokowaæ o Twojej przysz³oœci. Poza tym to od Ciebie zale¿y,
w jaki sposób wygl¹daæ by mia³a Twoja firma. Z drugiej zaœ strony s¹ firmy, w których wymaga siê od pracowników du¿ej samodzielnoœci, a mechanizm kontroli jest zminimalizowany do zera.
Jeœli do tej pory nie wiesz, w jaki sposób chcesz pracowaæ, nie masz wymarzonego zawodu, to pamiêtaj, by kontynuowaæ naukê, wybieraj¹c jak
najbardziej ogólne kierunki (np. liceum ogólnokszta³c¹ce zamiast techników czy liceów specjalistycznych). Pamiêtaj, ¿e nigdy nie jest za póŸno, by
podj¹æ decyzjê o swojej przysz³oœci. Nigdy te¿ nie jest tak, by nie mo¿na
by³o zmieniæ tego, co siê robi. Nawet, jeœli teraz koñczysz szko³ê gastronomiczn¹ i zamierzasz pracowaæ jako kucharz, to nikt nie ka¿e Ci robiæ tego
przez ca³e ¿ycie. W przysz³oœci prawdopodobnie staniesz jeszcze wiele razy przed decyzj¹ zmiany zawodu. To normalne i czym szybciej to zaakceptujesz, tym bêdziesz bardziej konkurencyjny/a na rynku pracy.
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Kim chcê byæ – okreœlenie
indywidualnych predyspozycji
Predyspozycje zawodowe – co i jak?
Nie raz, kiedy mam okazjê prowadziæ szkolenia, spotykam osoby, które posiadaj¹ nieadekwatne plany zawodowe w stosunku do posiadanych umiejêtnoœci i predyspozycji osobowoœciowych. Kilka miesiêcy temu spotka³em osobê, która ubiega³a siê o pracê jako pracownik biurowy. Nie doœæ, ¿e osoba ta
nie potrafi³a obs³ugiwaæ podstawowego oprogramowania biurowego, to na
dodatek jej jedyne doœwiadczenia zawodowe dotyczy³y stylizacji. Oczywiœcie
ka¿dy ma prawo posiadaæ w³asne plany, jednak powinny byæ one w miarê realistyczne. Osoba ta najpierw powinna ukoñczyæ kursy komputerowe i administracyjne, a dopiero póŸniej staraæ siê o posadê pracownika biurowego.
Co jednak zrobiæ, byœ Ty nie pope³nia³ takich samych lub podobnych
b³êdów? S¹ trzy wyjœcia:
1. Wykorzystuj wszystkie z mo¿liwych Ÿróde³ informacji, tj. urzêdy pracy,
Internet, Kluby pracy, pedagog szkolny itp. (co mi to da? – pozwoli zdobyæ wszelkie mo¿liwe informacje na temat upatrzonego zawodu)
2. Wype³nij kilka testów predyspozycji zawodowych, by poznaæ swoje osobowoœciowe ukierunkowania zawodowe
3. SprawdŸ, czy na wybrany zawód czy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ istnieje
popyt na rynku

17
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Kim chcê byæ...
ród³a informacji
Poni¿ej znajdziesz opis najczêœciej spotykanych Ÿróde³ informacji o rynku pracy i zawodach. Wiêkszoœæ z poni¿ej opisanych Ÿróde³ mo¿e pos³u¿yæ
Ci równie¿ w poznaniu swoich predyspozycji zawodowych.

Urzêdy pracy
Choæ pewnie spotka³eœ/ aœ siê z opini¹, ¿e urzêdy pracy s¹ przestarza³¹
instytucj¹, niepotrafi¹c¹ pomóc w znalezieniu pracy, to zanim Ty zaczniesz
j¹ powtarzaæ, odwiedŸ najpierw mury tej instytucji. Czego mo¿esz siê spodziewaæ? Po pierwsze kolejek, to fakt. Po drugie du¿ej liczby ofert pracy skumulowanych w jednym miejscu i podawanych Ci „na tacy” (nawet ich szukaæ nie trzeba!). Po trzecie darmowej porady doradczej. Po czwarte darmowych szkoleñ (np. kursy jêzykowe, szkolenia zawodowe, komputerowe itp.).
Pamiêtaj jednak, ¿e urzêdy pracy s¹ przypisane miejscu zameldowania,
dlatego te¿ najpierw powinieneœ/ powinnaœ siê zorientowaæ siê, gdzie jest
Twój urz¹d pracy (np. korzystaj¹c z Internetu). Dodatkowo by móc skorzystaæ z ofert pracy, szkoleñ itd. nale¿y wczeœniej siê zarejestrowaæ – to trochê trwa, ale pamiêtaj, ¿e nic nie ma za darmo.

Kluby pracy
S¹ to instytucje zajmuj¹ce siê przede wszystkim poradnictwem zawodowym. Choæ same z siebie nie gromadz¹ ofert pracy (bywaj¹ wyj¹tki),
bardzo czêsto potencjalni pracodawcy zg³aszaj¹ siê do nich z proœb¹
w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Dlaczego szczególnie warto
odwiedziæ Klub Pracy? Przede wszystkim dla wiedzy i – jeœli jesteœ osob¹
d³ugotrwale bezrobotn¹ i nie potrafisz siê znaleŸæ w takiej sytuacji – to
równie¿ po wsparcie zarówno psychologiczne, jak i doradcze.

Centra karier i pedagog szkolny
S¹ to ró¿nego rodzaju oœrodki (np. m³odzie¿owe, szkolne lub uczelniane
centra karier itp.) œwiadcz¹ce pomoc z zakresu doradztwa zawodowego.
18
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Kim chcê byæ...
W wiêkszoœci szkó³ mo¿esz równie¿ zg³osiæ siê o pomoc do pedagoga
szkolnego. Osoby te zazwyczaj zosta³y przeszkolone z zakresu doradztwa
zawodowego i z pewnoœci¹ pomog¹ Ci nie tylko w wyborze przysz³ej szko³y, lecz tak¿e w sporz¹dzaniu CV i w planowaniu Twojej kariery.

Internet
W Internecie znajdziesz nie tylko aktualne oferty pracy, ale równie¿ portale zajmuj¹ce siê poradnictwem zawodowym czy fora dla osób poszukuj¹cych
pracy itp. Tu przede wszystkim najszybciej znajdziesz informacjê, do jakiego
urzêdu pracy masz siê udaæ, gdzie s¹ najbli¿sze kluby pracy czy biura karier.
Pora na æwiczenie. W³¹cz komputer, otwórz przegl¹darkê internetow¹
i znajdŸ jak najwiêcej stron internetowych z og³oszeniami pracy.
A teraz wyniki:
20 i wiêcej stron
– brawo: posiadasz bardzo dobr¹ znajomoœæ zasobów Internetu.
15–19
– znalaz³eœ wystarczaj¹c¹ liczbê stron, by skutecznie poszukiwaæ pracy
11–15
– niez³y wynik, ale warto poszukaæ wiêcej, bo nigdy nie wiadomo, na którym portalu znajdzie
siê og³oszenie z Twoj¹ wymarzon¹ prac¹
mniej ni¿ 10
– s³abo, szukaj dalej, pamiêtaj: im wiêcej mo¿liwoœci, tym lepsz¹ pracê mo¿esz znaleŸæ!

Testy predyspozycji zawodowych
Zapewne w swoim ¿yciu ju¿ pozna³eœ/aœ wiele testów, kwestionariuszy
itp. Testy predyspozycji zawodowych s¹ to testy tworzone w oparciu o nauki psychologiczne i pedagogiczne. Ich celem jest sprawdzenie, w jakim
zawodzie teraz lub w przysz³oœci czu³/a byœ siê dobrze, jaki zawód pozwoli³by realizowaæ Twoje potrzeby i marzenia. Czy taki test mo¿na „oblaæ”?
Oczywiœcie, ¿e nie, poniewa¿ nie sprawdzaj¹ one posiadanej wiedzy ani
umiejêtnoœci. Co wiêcej ka¿da odpowiedŸ jest dobra (wiêc nie œci¹gaj!).
Gdzie mo¿esz wype³niæ takie testy? W zasadzie we wszystkich placówkach, które zajmuj¹ siê poradnictwem zawodowym. Wystarczy, ¿e umó19
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Kim chcê byæ...
wisz siê na spotkanie z doradc¹ zawodowym i ju¿. Jednak by ju¿ teraz zaspokoiæ Twoj¹ ciekawoœæ, proponujê psychozabawê, która pozwoli Ci poznaæ Twoje predyspozycje. Jednak¿e pamiêtaj, to tylko zabawa, wiêc potraktuj wyniki z lekkim przymru¿eniem oka.
Poni¿ej znajduje siê 20 stwierdzeñ. Na ka¿de z nich mo¿esz odpowiedŸ (TAK, NIE, NIE WIEM). Pamiêtaj, by odpowiadaæ zgodnie z prawd¹. Zaczynajmy.
Nr.

Stwierdzenie

1

Lubiê majsterkowaæ.

2

Ludzie zazwyczaj zwracaj¹ uwagê na
to, co chcê im przekazaæ.

3

Inni uwa¿aj¹, ¿e jestem bardzo sympatyczny/na.

4

Lubiê mieæ wszystko zaplanowane.

5

Zawsze staram siê samodzielnie dokonywaæ drobnych napraw.

6

Inni uwa¿aj¹, ¿e ³adnie malujê.

7

Lubiê d³ugo rozmawiaæ.

8

Inni uwa¿aj¹, ¿e mam dobre serce.

9

Zawsze staram siê dociec prawdy.

10

Nale¿ê do osób o uzdolnieniach technicznych.

11

Zawsze wiem, co nale¿y zrobiæ
w pierwszej kolejnoœci.

12

Lubiê zwiedzaæ muzea i wystawy.

13

Jestem systematyczny/a.

14

Lubiê pracowaæ fizycznie.

15

Nie bojê siê podejmowaæ wa¿nych
i odpowiedzialnych decyzji.

16

Pomaganie innym sprawia mi ogromn¹ przyjemnoœæ.

20
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Kim chcê byæ...
17

Inni czêsto pytaj¹ siê o moje zdanie.

18

Lubiê ogl¹daæ programy naukowo-przyrodnicze.

19

Miewam wiele ciekawych pomys³ów.

20

Nie lubiê pracowaæ w grupie.

Teraz przyszed³ czas na podliczenie wyników. Powy¿szy test mierzy predyspozycje dla czterech grup zawodów (dla ka¿dej z nich przypisane s¹
odpowiednie numery pytañ):
● grupa zawodów spo³ecznych – zawody, w których celem dzia³añ jest
polepszenie warunków ¿ycia innych osób. Do grupy tej nale¿¹ takie zawody jak: nauczyciel, pracownik pomocy spo³ecznej, pracownik obs³ugi klienta, lekarz itp. Powi¹zane pytania: 3, 7, 8, 13, 16.
● grupa zawodów przedsiêbiorczych – zawody, w których d¹¿y siê do rozwoju przedsiêbiorstwa. Bardzo istotne dla tej grupy zawodów s¹ zdolnoœci przywódcze i organizacyjne. Do grupy tej nale¿¹: manager, dyrektor, prawnik, przedstawiciel handlowy, itp. Powi¹zane pytania: 2, 4, 11,
15, 17.
● grupa zawodów artystycznych – zawody, w których liczy siê twórcza
aktywnoœæ. Do grona tych zawodów nale¿¹: malarze, pisarze, krytycy
filmowi, itp. Powi¹zane pytania: 6, 9, 12, 18, 19.
● grupa zawodów prostych – zawody, które nie wymagaj¹ specyficznych
predyspozycji zawodowych. Mog¹ dotyczyæ zarówno prac fizycznych, jak
i umys³owych, niewymagaj¹cych twórczego ani przedsiêbiorczego myœlenia. Do grona tych zawodów nale¿¹: pracownicy fizyczni, ogrodnicy,
osoby pracujące w biurach i recepcjach, kierowcy, fryzjerki i fryzjerzy itp.
Powi¹zane pytania: 1, 5, 10, 14, 20.
By sprawdziæ, w której grupie zawodów osi¹gn¹³eœ/aœ najwy¿sze wyniki, zsumuj liczbê punktów dla ka¿dej z grup, gdzie odpowiedŸ TAK to
2 punkty, NIE WIEM to 1 punkt i NIE to 0 punktów.
Teraz mo¿esz porównaæ wyniki. Grupa, w której osi¹gn¹³eœ/aœ najwiêcej punktów, jest Twoj¹ grup¹ wiod¹c¹ i prawdopodobnie, pracuj¹c w tego typu zawodach, bêdziesz mia³/a szansê siê realizowaæ i rozwijaæ.
21
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Kim chcê byæ...
Wiem, co chcê, ale nie wiem,
czy mi siê to bêdzie op³aca³o?
Sam wybór zawodu/ dzia³alnoœci gospodarczej to jeszcze nie wszystko.
Oczywiœcie mo¿emy byæ szczêœliwi, mog¹c wykonywaæ dany zawód, ale
najpierw sprawdŸmy, czy aby istnieje na niego zapotrzebowanie.
Sposobów jest kilka i ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od tego, czy sprawdzamy
popyt na zawód, czy na dany rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej. Zacznijmy
wiêc od zawodu.
Sprawdzenie, czy istnieje obecnie popyt na dany zawód, jest bardzo
proste. WejdŸ na dowolny portal z ofertami pracy i sprawdŸ liczbê og³oszeñ dla danej bran¿y. Nastêpnie sprawdŸ, ile osób dla tej samej grupy zawodów pozostawi³o swoje CV na serwerze (wiêkszoœæ portali nie tylko oferuje mo¿liwoœæ przegl¹dania ofert pracy, ale równie¿ mo¿esz na nich pozostawiæ swoje CV, licz¹c na to, ¿e ktoœ je znajdzie – jest to jednak bardzo
ma³o efektywna metoda szukania pracy, o czym póŸniej). Jeœli liczba pozostawionych CV jest du¿o wiêksza ni¿ liczba aktualnych ofert pracy (najlepiej porównaj jeszcze, jak wygl¹da to dla innych grup zawodów) to znaczy, ¿e istnieje bardzo du¿a poda¿ kandydatów na dane stanowisko. Przyk³adowo:
Liczba ofert pracy

Liczba zarejestrowanych CV

Praca biurowa: 1000

Pracownik biurowy: 10 000

Opieka medyczna: 50

Lekarze, pielêgniarki itp.: 100

Menad¿er: 50

Menad¿erowie: 20

Analizuj¹c przytoczone powy¿ej wyniki, mo¿na wnioskowaæ, ¿e najlepiej by³oby zostaæ managerem. Nic bardziej mylnego. Analizuj¹c w ten
sposób popyt na dany zawód, weŸ pod uwagê, w jaki sposób poszukuje
siê pracownika na dane stanowisko. W przypadku kadry kierowniczej zazwyczaj korzysta siê z innych Ÿróde³ ni¿ Internet, wiêc tej kategorii zawodu nie bêdziemy brali pod uwagê. Zgodnie z tym co pisa³em wczeœniej,
z powy¿szego przyk³adu wynika, ¿e naj³atwiej by³oby znaleŸæ pracê w za23
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wodzie medycznym, zaœ pracownik biurowy, choæ jest bardzo czêsto poszukiwany, jest te¿ zawodem bardzo silnie obleganym przez inne osoby
(wiêksza konkurencja).
Jeœli zaœ chcesz zaplanowaæ przysz³oœæ i wybraæ dla siebie zawód, maj¹c pewnoœæ, ¿e w przysz³oœci bêdziesz poszukiwanym pracownikiem, to
najlepiej udaj siê do specjalisty zajmuj¹cego siê poradnictwem zawodowym. Mo¿esz te¿ spróbowaæ dokonaæ takiej analizy na w³asn¹ rêkê,
sprawdzaj¹c liczbê szkó³ kszta³c¹c¹ w zakresie danego zawodu, ile jest
rocznie absolwentów danego typu uczelni, a tak¿e ogl¹daj¹c/ czytaj¹c magazyny bran¿owe.
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Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê pracy?
Gdzie szukaæ pracy?
Ju¿ we wczeœniejszych rozdzia³ach spotka³eœ/aœ siê z przyk³adami
miejsc, gdzie mo¿esz znaleŸæ interesuj¹c¹ Ciê ofertê pracy. Ten rozdzia³ ma
na celu usystematyzowanie wiedzy oraz przybli¿enie samej metody poszukiwania pracy (czyli co i jak nale¿y robiæ). Warto jednak pamiêtaæ, ¿e znalezienie tej w³aœciwej pracy uzale¿nione jest równie¿ od szczêœcia b¹dŸ –
jeœli wolisz – zbiegu okolicznoœci. Dlatego nie warto ograniczaæ siê wy³¹cznie do opisanych w tym poradniku metod poszukiwania pracy. Jeœli masz
swój sposób, to go wykorzystaj, poniewa¿ Twoim celem nie jest wykonywanie wszystkich czynnoœci prawid³owo, (choæ jeœli bêdziesz to robiæ, to
na pewno zwiêkszasz swoj¹ szansê) lecz znalezienie pracy i tylko z tego
mo¿esz siê rozliczyæ.
Jeszcze zanim przejdê do opisu, odpowiem na jedno czêsto pojawiaj¹ce siê pytanie – ile bêdzie mnie kosztowaæ szukanie pracy? Gdybym powiedzia³, ¿e nic, to bym sk³ama³. Zacznijmy wiêc od wyliczenia wydatków.
● przygotowanie CV – samo przygotowanie CV jest bezp³atne i niewa¿ne,
czy zrobisz je samodzielnie, czy skorzystasz z pomocy doradcy zawodowego. Kosztuje tylko druk/ ksero. W wersji papierowej CV sk³adasz bardzo rzadko, wiêc w zupe³noœci wystarczy jak wydrukujesz 20–30 egzemplarzy (ok. 10 z³)
● rozmowy telefoniczne – bardzo dobrze jest kontaktowaæ siê z potencjalnym pracodawc¹ telefonicznie, zanim wyœlesz do niego swoje CV.
Koszt mo¿e byæ ró¿ny, w zale¿noœci od tego, z jakiego telefonu korzystasz, lecz jeœli intensywnie bêdziesz poszukiwaæ pracy, mo¿esz nawet
10 minut dziennie (200 minut w miesi¹cu) wykorzystywaæ na rozmowy
w sprawie pracy.
● poœrednictwo pracy/ doradztwo zawodowe – us³ugi te powinny byæ
bezp³atne i tylko z takich korzystaj. Nawet jeœli poœrednictwo jest prowadzone przez prywatn¹ firmê, pamiêtaj, ¿e to w jej interesie jest wpisanie Ciebie w swoje bazy danych, wiêc NIE P£AÆ za to, co nale¿y Ci siê
za darmo!
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Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê...
●

●

szkolenia – podobnie jak w przypadku poœrednictwa, powinny byæ
BEZP£ATNE. Powiem wprost, jeœli ju¿ znajdziesz pracê, to bêdzie Ciê
staæ na p³atne szkolenia, które bardzo czêsto nie s¹ lepsze od tych bezp³atnych.
Internet – polecam tê metodê poszukiwania pracy, poniewa¿ jest równie¿ najczêœciej wykorzystywana przez pracodawców. Koszt ok. 60 z³
miesiêcznie, choæ ciê¿ko wyliczyæ, jak¹ czêœæ tej kwoty wykorzystasz na
poszukiwanie pracy, a jak¹ na inny sposób wykorzystywania Internetu
(np. zabawê, edukacjê itp.).

Urz¹d pracy
Jest to niby oczywiste, lecz nie dla wszystkich, miejsce, gdzie powinniœmy siê udaæ, jeœli poszukujemy pracy. Pisa³em ju¿ wczeœniej o tym, ¿e jest
du¿e grono osób, które nie ma zaufania do tej instytucji, uwa¿aj¹c j¹ za
przestarza³¹, niemog¹c¹ sprostaæ nowym zasadom rynku pracy. Jest
w tym ziarno prawdy, lecz zwa¿ywszy na mo¿liwoœci, jakie daje Ci ta instytucja, nie powinno siê jej omijaæ.

Urz¹d pracy jak wiêkszoœæ urzêdów pañstwowych pracuje od wczesnych godzin porannych (8: 00) do godziny 15–16: 00. Jeœli po raz
pierwszy odwiedzasz tê instytucjê, pamiêtaj, by zabraæ ze sob¹ (jeœli
posiadasz):
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Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dowód osobisty
œwiadectwa szkolne
œwiadectwa pracy
dyplomy ukoñczenia kursów
CV
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci (jeœli zamierzasz szukaæ pracy jako
osoba niepe³nosprawna)

Dokumenty te pomog¹ Ci nie tylko zarejestrowaæ siê jako osoba bezrobotna, lecz tak¿e bêd¹ pomocne podczas pierwszej rozmowy z doradc¹
zawodowym czy osob¹ z dzia³u poœrednictwa pracy.
Poszukuj¹c pracy poprzez Urz¹d Pracy, musisz pamiêtaæ o systematycznoœci i punktualnoœci. Staraj siê skorzystaæ ze wszystkich rodzajów oferowanej pomocy. Pamiêtaj o tym, ¿e im czêœciej pojawiasz siê w urzêdzie,
tym powa¿niej jesteœ traktowany przez jego pracowników. Dlaczego siê
tak dzieje? Poniewa¿ ka¿dej instytucji poœrednictwa pracy zale¿y, by polecane przez ni¹ osoby spe³nia³y oczekiwania pracodawców. Niestety, czêœæ
klientów urzêdu przychodzi tam tylko po ubezpieczenie i wcale nie jest zainteresowana prac¹ (niektórzy pracuj¹ bez umowy, inni po prostu wybieraj¹ taki styl ¿ycia).

Inne biura poœrednictwa pracy
Zbiorcza nazwa tego podrozdzia³u spowodowana jest ogólnymi zasadami, jakimi kieruj¹ siê biura poœrednictwa. Do najczêœciej spotykanych
nale¿¹: Kluby pracy (czasami prowadz¹ poœrednictwo), M³odzie¿owe Biura Pracy np. OHP, Centra karier np. szkolne, uczelniane. Czym one ró¿ni¹
siê od Urzêdu Pracy? S¹ mniej sformalizowane, bardziej elastyczne w sposobie poszukiwania pracodawców (bierze siê to st¹d, ¿e musz¹ o nich zabiegaæ) oraz bardziej zindywidualizowane (mniej klientów).
Czego potrzebujesz, by skorzystaæ z ich pomocy:
1. dowodu osobistego
2. orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, jeœli posiadasz i jesteœ zainteresowany prac¹ jako osoba niepe³nosprawna
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Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê...
Wszystkie one s¹ niezale¿ne regionalnie, tzn. gdziekolwiek mieszkasz,
mo¿esz pójœæ do dowolnego poœrednictwa i skorzystaæ z jego us³ug. Jest
jeden wyj¹tek. Wiêkszoœæ stowarzyszeñ, fundacji korzysta z funduszy
unijnych, a one ograniczaj¹ obszar dzia³ania. Mo¿e wiêc zdarzyæ siê tak,
¿e biuro, do którego pójdziesz, nie pomo¿e Ci, bo masz meldunek z innego województwa czy gminy. W takiej sytuacji mimo wszystko nie powinni odmówiæ Ci tam podstawowej pomocy, np. wsparcia w przygotowaniu
CV, listu motywacyjnego czy po prostu krótkiej rozmowy doradczej. Jeœli
zaœ Ci odmówi¹, to zapewniam Ciê, ¿e ta instytucja nie dzia³a prawid³owo i raczej s¹ nik³e szansê, by pomogli komuœ w sposób realny w znalezieniu pracy.

Agencje pracy

Szukaj¹c pracy, mo¿esz spotkaæ siê z agencjami pracy. S¹ to firmy poœrednicz¹ce pomiêdzy Tob¹ a swoim kontrahentem. Jednym s³owem agencje pracy poszukuj¹ pracowników dla konkretnego pracodawcy, poœrednicz¹c na etapie rekrutacji. Rzadko kiedy zdarzy siê tak, byœ to Ty musia³/a ponosiæ koszty
takiej rekrutacji. Jeœli mia³oby siê tak zdarzyæ, lepiej siê wycofaæ od razu, bo takie postêpowanie mo¿e (nie musi) œwiadczyæ o nieuczciwoœci firmy. Wiêkszoœæ
agencji pracy jest op³acanych przez pracodawców, wiêc ich us³ugi dla Ciebie
jako pracownika s¹ i powinny byæ bezp³atne.
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Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê...
Agencje pracy mog¹ za¿¹daæ od Ciebie przy rekrutacji wy³¹cznie CV
i orzeczenia o niepe³nosprawnoœci (jeœli dana oferta pracy dotyczy stanowiska przeznaczonego dla takiej osoby).
Czemu jednak mia³byœ/ mia³abyæ korzystaæ z us³ug takiej agencji? S¹
dwa g³ówne powody. Pierwszy to sytuacja, kiedy szukasz tylko pracy na
kilka miesiêcy b¹dŸ krócej. Wtedy najlepiej udaæ siê do agencji pracy
tymczasowej (naj³atwiej odszukaæ odpowiedni¹ firmê/ofertê w sieci lub
gazecie).
Na koniec dodam, ¿e istnieje jeszcze jeden rodzaj poœrednictwa pracy,
tzw. outsourcing pracowniczy. Firmy takie dzia³aj¹ podobnie do agencji
pracy, ale ich poœrednictwo nie koñczy siê na etapie rekrutacji. Mianowicie
znajduj¹c pracê poprzez tak¹ firmê, stajesz siê jej pracownikiem, ale pracê wykonujesz u kontrahenta tej firmy. Jakie ma to dla Ciebie znaczenie?
W praktyce – ¿adne, choæ mo¿esz siê spotkaæ z krótkoterminowymi umowami o pracê, co jeœli byœ chcia³/a wzi¹æ kredyt, dzia³a na Twoj¹ niekorzyœæ.
Z drugiej strony dziêki takim firmom mo¿esz zacz¹æ od pracy w renomowanej firmie, do której o wiele trudniej by³oby Ci siê dostaæ, gdybyœ aplikowa³/a samodzielnie.

Gazety
Jako osobie m³odej ta metoda mo¿e Ci siê wydawaæ przestarza³a, jednak wci¹¿ cieszy siê ona ogromn¹ popularnoœci¹. Zazwyczaj znajdziesz
tam oferty pracy na tak zwane prace proste (pomoc kuchenna, praca fizyczna, prosta praca biurowa), czyli przede wszystkim takie oferty, które
s¹ skierowane do osób niekorzystaj¹cych lub rzadko korzystaj¹cych z Internetu.
To co jest najistotniejsze w poszukiwaniu pracy przez gazetê, to systematycznoœæ kupowania i przegl¹dania gazet z ofertami pracy. Najlepiej zawsze zakreœlaæ sobie oferty, które Ciê interesuj¹ i w jak najszybszym czasie
odpowiadaæ (najlepiej tego samego dnia, w którym ukaza³a siê gazeta).
Jeœli nie wiesz, w jakich gazetach ukazuj¹ siê oferty pracy i kiedy dany
tytu³ wychodzi, najlepiej udaj siê do najbli¿szego kiosku i zapytaj sprzedawcê. Bêdziesz zaskoczony/a liczb¹ tytu³ów. Jeœli jednak nie staæ Ciê na
zakup wszystkich gazet, to wybieraj te poœwiêcone wy³¹cznie ofertom pracy lub prasê lokaln¹.
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Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê...
Internet
Czytaj¹c poprzedni rozdzia³, mog³eœ/aœ zorientowaæ siê, jak wiele jest
portali zamieszczaj¹cych oferty pracy. Internet jest faktycznie moj¹ ulubion¹ metod¹ poszukiwania pracy, jednak nale¿y wiedzieæ, jak z niej efektywnie korzystaæ.
● systematycznoœæ – choæ cecha ta jest potrzebna przy ca³ym procesie poszukiwania pracy, to w przypadku og³oszeñ internetowych ma najwiêksze znaczenie. Wiêkszoœæ ofert mo¿e siê dezaktualizowaæ ju¿ kolejnego
dnia, wiêc niewa¿ne czy sobota, czy poniedzia³ek, przynajmniej trzy razy dziennie zagl¹daj do Internetu. Mo¿esz te¿ skorzystaæ z oferty kana³ów informacyjnych czy newsletterów (czasem te opcje s¹ dodatkowo
p³atne lub dzia³aj¹ z jakimœ opóŸnieniem – np. serwis ngo. pl oferuje
standardowo aktualizacjê tylko dwa razy w tygodniu).
● uporz¹dkowanie – nale¿y dodawaæ wybrane przez Ciebie strony internetowe do zak³adek/ulubionych, byœ nie traci³/a czasu na ponowne ich
szukanie.
● im wiêcej, tym lepiej – nie zra¿aj siê, jeœli wyœlesz 10–15 CV i nikt Ci nie
odpowie. Zdarza siê, ¿e Twoje CV mo¿e zagin¹æ w g¹szczu odpowiedzi
(np. jeœli na dane og³oszenie odpowiedzia³o ju¿ 300 osób, mo¿esz mieæ
pewnoœæ, ¿e rekrutacja jest ju¿ zamkniêta lub pracownik zosta³ ju¿ wybrany). Im wiêcej wysy³asz, tym lepiej. Czasem nawet po miesi¹cu ktoœ
potrafi siê odezwaæ (np. wznowiono rekrutacjê, poniewa¿ poprzednik
nie sprosta³ wymaganiom).

Znajomi
Jedna z najlepszych metod szukania pracy. Jest tylko jeden warunek –
musisz mieæ liczne grono znajomych. Dlaczego jest bardzo skuteczna?
Poniewa¿ jest to tak zwana praca z polecenia, bazuj¹ca na „rekrutacji
szeptanej”. Wczuwaj¹c siê w rolê pracodawcy – chêtniej zatrudnimy osobê, któr¹ osobiœcie znamy lub zna któryœ z pracowników, ni¿ kogoœ obcego za kogo nikt nie rêczy. Jak siê stosuje tê metodê? – s¹ dwa sposoby:
● rozg³aszasz wœród swoich znajomych, ich rodziców, znajomych swoich
znajomych (np. na przyjêciach), ¿e poszukujesz pracy jako ….. Nastêp30

komiks-3-nowa-korekta3:komiks-3-nowa-korekta2.qxd

11/29/2010

10:59 AM

Page 31

Jak znaleŸæ w³aœciw¹ ofertê...

●

nie czekasz. Proste? Owszem, ale o wiele skuteczniejsze jest po³¹czenie
tej metody z Internetem.
wykorzystuj¹c Internet wysy³asz do swoich znajomych CV z proœb¹
o pomoc. Dodatkowo na wszystkich portalach spo³ecznoœciowych
og³aszasz, ¿e poszukujesz pracy. Zajrzyj równie¿ na portale ukierunkowane na rozwój, np. najpopularniejszy goldenline. pl. Poszukaj tam
wœród znajomych swoich znajomych, kogoœ kto pracuje w interesuj¹cej
Ciê bran¿y i poproœ o pomoc. Proste – ju¿ trochê mniej, ale zawsze du¿o bardziej skuteczne.

Inne
Id¹c na zakupy, spaceruj¹c po mieœcie, szukaj og³oszeñ z ofertami pracy. Bardzo czêsto du¿e firmy szukaj¹ pracowników poprzez telebimy
(ostatnie oferty sta¿u w AGORZE S. A.). Jest to du¿o rzadszy sposób poszukiwania pracy, ale doœæ skuteczny (pracodawca chce w ten sposób znaleŸæ wielu kandydatów i wybraæ spoœród nich najlepszego – a Ty przecie¿
jesteœ najlepszy/a)
Zanim przejdziesz do nastêpnego rozdzia³u, zastanów siê, która z przybli¿onych metod jest najlepsza. Czy potrafisz dokonaæ takiej oceny? Jeœli
nie, to znaczy, ¿e ju¿ ³apiesz, o co w tym chodzi. O wy¿szoœci danej metody decyduje wy³¹cznie to, czy dobrze z niej korzystasz i jakiej pracy szukasz.
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Dokumenty aplikacyjne
Masz ofertê i co dalej?
Choæ masz ju¿ za sob¹ kawa³ dobrej roboty (wiesz kim chcesz byæ,
gdzie pracowaæ, jak szukaæ), to pozosta³o Ci siê jeszcze wiele nauczyæ
i zrobiæ. Teraz przysz³a pora na dokumenty aplikacyjne. W ka¿dej z ofert
pracy znajdziesz proœbê o nadsy³anie CV oraz, choæ nieco rzadziej, listu
motywacyjnego. W tym rozdziale poznasz sposoby na skuteczne napisanie obu dokumentów, tak by Twoje szanse na spotkanie kwalifikacyjne
znacznie wzros³y.

Czym s¹ dokumenty aplikacyjne?
Dokumenty aplikacyjne, do których nale¿y curriculum vitae (CV) i list
motywacyjny, s³u¿¹ wstêpnej selekcji kandydatów do pracy. Ka¿dy z tych
dokumentów spe³nia inn¹ rolê:
● CV – jego celem jest zaznajomienie pracodawcy z posiadanym doœwiadczeniem zawodowym kandydata, jego wykszta³ceniem oraz umiejêtnoœciami
● List motywacyjny – jego celem jest przedstawienie kandydata jako cz³owieka, pracownika. List ten s³u¿y g³ównie zaciekawieniu nasz¹ osob¹,
tak by czytaj¹cy/¹ca zapragn¹³/ê³a poznaæ nas osobiœcie, czyli zaprosi³/a
na rozmowê kwalifikacyjn¹
S¹ dwie cechy wspólne dla obu tych dokumentów. Pierwsza to schludnoœæ (szczególnie musisz zadbaæ o to, jeœli sk³adasz je w postaci papierowej) oraz to, ¿e oba dokumenty wymagaj¹ zawarcia przez Ciebie klauzuli
o pozwoleniu na przetwarzanie danych osobowych (u do³u dokumentu)
o treœci:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹
z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133
poz. 883.
32
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Dokumenty aplikacyjne
Jak napisaæ dobre CV?
Pozornie rzecz prosta, jednak z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e tylko
nieliczni potrafi¹ przygotowaæ dobre CV. W dalszej czêœci poznasz na to
sposób. WeŸ kartkê lub uruchom edytor tekstu i zaczynamy. Mo¿esz te¿
pos³u¿yæ siê œci¹gniêtym wzorem CV – pamiêtaj, ¿e ka¿dy z dokumentów
aplikacyjnych jest, a raczej powinien byæ, w miarê oryginalny, wiêc dodaj
zawsze coœ od siebie.
Tutaj znajdziesz przepis na ogólne CV, lecz warto byœ wiedzia³/a, o istnieniu tzw. CV kierunkowego, czyli takiego, które wysy³a siê pod konkretne stanowisko pracy (takie CV tworzy siê w momencie posiadania wielu
doœwiadczeñ zawodowych, chc¹c podkreœliæ to, co jest najwa¿niejsze
w Twojej osobie).
1. W górnym lewym rogu kartki (jest to pierwsze miejsce, na które
zwróci uwagê osoba ogl¹daj¹ca) umieœæ swoje zdjêcie – pamiêtaj,
by by³o ono jak najbardziej neutralne, tzn. nie warto zamieszczaæ
ca³ej swojej sylwetki czy zdjêcia pami¹tkowego.
2. Po prawej od zdjêcia du¿ymi literami napisz swoje imiê i nazwisko,
a poni¿ej dane kontaktowe. Tu jest kilka uwag. Jeœli zamieszczasz
numer telefonu (a nale¿y to zrobiæ), to pamiêtaj, by mieæ telefon zawsze pod rêk¹ w godzinach pomiêdzy 8 a 17. Dodatkowo jeœli posiadasz pocztê g³osow¹, to nagraj powitanie, które bêdzie stonowane i rzeczowe. Pamiêtaj, ¿e jeœli nie odbierzesz telefonu wiêcej ni¿
dwa razy, mo¿esz ju¿ wiêcej nie doczekaæ siê telefonu od tego pracodawcy. Druga sprawa to adres e-mail. Choæ nie ma wymogu co
do umieszczania go w swoim CV, to jeœli zamierzasz ubiegaæ siê
o dowolne stanowisko biurowe lub kierownicze, jest on niezbêdny
(œwiadczy o tym, ¿e obs³ugujesz Internet). Jak powinien wygl¹daæ
taki adres? Przede wszystkim adres powinien zawieraæ Twoje nazwisko, jednak bardzo wa¿ne te¿ jest, by nie posiada³ dziwnych nazw
domen jak np. „buziaczek. pl”.
3. Poni¿ej bêdziesz zamieszcza³ (w podanej kolejnoœci) wykszta³cenie,
doœwiadczenie zawodowe, szkolenia, dodatkowe umiejêtnoœci,
hobby; jeœli chcesz coœ jeszcze zawrzeæ, mog¹ to byæ informacje dodatkowe (np. posiadasz orzeczenie o niepe³nosprawnoœci, publika33
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Dokumenty aplikacyjne
cje, itp.). Postaraj siê, by ca³oœæ CV nie przekroczy³a dwóch – maksymalnie trzech stron. Wszystkie podawane informacje dotycz¹ce
wykszta³cenia i doœwiadczenia zawodowego zamieszczasz w kolejnoœci chronologicznej od ostatnich po najstarsze.
4. Wykszta³cenie – podstawowym b³êdem zamieszczanym w tej czêœci
CV jest wymienianie ka¿dej ukoñczonej szko³y. Zasada jest prosta,
wpisujesz tylko ostatni¹ szko³ê oraz wszystkie inne, które daj¹ Ci
dodatkowe kwalifikacje zawodowe, np. masz ukoñczone liceum
ogólnokszta³c¹ce oraz wczeœniej skoñczy³eœ/aœ szko³ê zasadnicz¹
gastronomiczn¹. Jeœli bêdziesz aplikowaæ na stanowisko szefa kuchni, to radzi³bym podaæ obie szko³y, jeœli zaœ pracownika biurowego,
to tylko liceum ogólnokszta³c¹ce.
5. Doœwiadczenie zawodowe jest rubryk¹ sprawiaj¹c¹ najwiêcej proble
mu, szczególnie osobom m³odym. Co wpisaæ, jeœli staramy siê
o pierwsz¹ pracê w naszym ¿yciu? W zasadzie to wszystko co do tej
pory robiliœmy, ³¹cznie z praktykami szkolnymi oraz np. nasz¹ aktywnoœci¹ w ramach wolontariatu czy jakiejœ organizacji. Z biegiem czasu, gdy Twoje doœwiadczenie wzroœnie, bêdziesz zamieszczaæ tylko te
zajêcia, które bêd¹ najbardziej presti¿owe i które bêdziesz móg³/mog³a udokumentowaæ np. œwiadectwem pracy czy umow¹ zlecenia.
6. W czêœci szkoleñ nale¿y wpisaæ wszystkie odbyte kursy, zarówno te,
które daj¹ Ci dodatkowe uprawnienia (jak. np. kurs komputerowy),
jak i takie, które dotycz¹ cech psychologicznych (np. kurs asertywnoœci). Jeœli nie posiadasz ¿adnych szkoleñ, to skasuj tê czêœæ CV
i przejdŸ dalej.
7. Dodatkowe umiejêtnoœci, czyli umiejêtnoœæ obs³ugi pakietów biurowych, sprzêtu biurowego, prawo jazdy (koniecznie napisz jakiej kategorii), znane jêzyki obce (w jakim stopniu) itp.
8. Hobby to czêœæ CV, w której w zasadzie mo¿esz napisaæ wszystko,
pod jednym tylko warunkiem, ¿e bêdzie to zgodne z prawd¹. Bardzo
czêsto zdarza siê tak, ¿e o przyjêciu Ciê do pracy zadecyduje Twoje
hobby (szef lubi takie same ksi¹¿ki, sport itd.). Warto, wiêc wymieniæ
wszystkie swoje zainteresowania. Na rozmowie kwalifikacyjnej Twój
rozmówca bêdzie zadawa³ Ci wiele pytañ, zarówno tych, które dotycz¹ Twojego wykszta³cenia/umiejêtnoœci, jak i takich, które bêd¹ dotyczy³y Ciebie jako osoby, np. co lubisz robiæ w wolnych chwilach?
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W takich sytuacji mo¿e siê okazaæ, ¿e wpisanym przez Ciebie hobby
interesuje siê równie¿ Twój rozmówca. Jak myœlisz co siê stanie, gdy
w trakcie rozmowy wyjdzie na jaw, ¿e brak Ci podstawowej wiedzy
z tego zakresu? Nie warto odpadaæ z tak b³ahego powodu.
Teraz mo¿esz spojrzeæ na stworzone przez Ciebie CV. Przeczytaj je
uwa¿nie, upewniaj¹c siê, ¿e nie ma w nim b³êdów. Teraz pozostaje je tylko wys³aæ do jak najwiêkszej liczby pracodawców i czekaæ na odpowiedŸ.
Byœ jednak mia³/a pewnoœæ, ¿e stworzone przez Ciebie CV jest dobre, obok
zamieszczê przyk³ad, który mo¿e pos³u¿yæ Ci jako szablon.

List motywacyjny
List motywacyjny jest dokumentem wzbudzaj¹cym najwiêksze w¹tpliwoœci i sprawiaj¹cym najwiêcej problemów. Pisz¹c list motywacyjny, nale¿y
zastosowaæ siê do podstawowych zasad pisania listów, czyli zaadresowaæ
go w sposób odpowiedni i u¿ywaæ zwroty grzecznoœciowe. Jeœli nie znasz
osoby, do której bezpoœrednio kierujesz list, mo¿esz zaadresowaæ go np. do
dzia³u rekrutacji, zwracaj¹c siê bezosobowo przez „Szanowni Pañstwo”.
Najwiêksza trudnoœæ w pisaniu listów motywacyjnych polega na tym,
by nie powielaæ informacji zawartych w CV. Zapytasz zapewne: to o czym
pisaæ? Na te i na wiele wiêcej pytañ znajdziesz odpowiedŸ, czytaj¹c dalsz¹
czêœæ tego rozdzia³u.
By napisaæ dobry list motywacyjny, nale¿y „wejœæ w buty” swego przysz³ego pracodawcy. Wiadome jest powszechnie, ¿e podstawowe oczekiwania wobec pracownika dotycz¹ sumiennoœci, uczciwoœci i innych temu
podobnych cech. Wiele osób pope³nia podstawowy b³¹d, wymieniaj¹c je
w liœcie motywacyjnym. Mo¿esz siê teraz zastanawiaæ, dlaczego uzna³em
to za b³¹d. WyobraŸ sobie, ¿e masz przeczytaæ kilkadziesi¹t listów, w których znajdujesz te same treœci i ka¿dy z przysz³ych kandydatów jest sumienny, uczciwy i niepij¹cy. Jak myœlisz, jak bêdziesz siê wtedy czu³/a? Dlatego te¿ dobry list motywacyjny jest inny od pozosta³ych, poniewa¿ jego
jedynym celem jest uzyskanie zaproszenia na rozmowê kwalifikacyjn¹,
a naj³atwiej to osi¹gn¹æ poprzez zaciekawienie czytelnika.
Wzór CV na stronie 36-37
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Skuteczny list motywacyjny jest napisany zgodnie z przedstawion¹ poni¿ej struktur¹. By nawi¹zaæ kontakt z drug¹ osob¹, nale¿y zaciekawiæ j¹,
dopasowaæ siê do niej, zyskaæ zaufanie i zachêciæ do kolejnych spotkañ. Te
wszystkie elementy mo¿na zastosowaæ efektywnie w swoim liœcie. Gdy bêdziesz ju¿ czyta³/a kolejne czêœci tego skryptu, mo¿esz uk³adaæ w swojej
g³owie list, dziêki któremu bêdziesz mia³/a szansê spotkaæ siê z dowolnym
pracodawc¹ i przekonaæ go do siebie.
Jak napisa³em wczeœniej, wa¿ne jest zachowanie pewnej struktury.
Pierwszy etap to zaciekawienie. Jak to zrobiæ? Oczywiœcie sposobów jest
wiele, lecz nale¿y uwa¿aæ by zachowaæ pewnego rodzaju umiar i nie stosowaæ zbyt szokuj¹cych zwrotów/ wypowiedzi. Mo¿na zacz¹æ np. w ten
oto sposób:
Szanowny/a Panie/Pani
Chcia³bym/chcia³abym z³o¿yæ swoj¹ aplikacjê na stanowisko…. Oczywiœcie móg³bym/ mog³abym zacz¹æ ten list od napisania, ¿e jestem sumienny/a, uczciwy/a i pracowity/a, ale wiem, ¿e wszyscy inni ju¿ o tym napisali, a ja nie chcia³bym/chcia³abym sprawiæ, by czytaj¹c te s³owa, odczu³/a
Pan/Pani efekt znudzenia.
Oczywiœcie warto napisaæ w³asny wstêp, poniewa¿ powy¿szy i kolejne
przyk³ady maj¹ tylko na celu ukazaæ mechanizm oddzia³ywania takiego listu.
Kolejnym etapem jest dopasowanie. Wed³ug powszechnej opinii najwiêkszym problemem pracodawców jest znalezienie odpowiedniego pracownika. Dlatego te¿ moim zdaniem warto potwierdziæ ten stan rzeczy, pisz¹c np.:
Wiem, ¿e znalezienie dobrego pracownika jest bardzo trudnym zadaniem, dlatego te¿ wierzê, ¿e wœród wielu kandydatur wybierze Pan/Pani
osobê najbardziej korzystn¹ dla Firmy.
Oczywiœcie pracodawca mo¿e mieæ inne problemy, dlatego te¿ warto
wczeœniej poszukaæ informacji, co jest dla niego najwa¿niejsze (np. wœród
pracowników, w Internecie itp.) i dopasowaæ siê do tego.
Jako osoba m³oda/ niepe³nosprawna (mo¿esz tu wpisaæ dowoln¹ inn¹
cechê mog¹c¹ wed³ug Ciebie stanowiæ przeszkodê) mo¿esz w bardzo ³atwy sposób zyskaæ zaufanie u swojego pracodawcy. Zrób to poprzez
otwarte pisanie o tym, jednoczeœnie przedstawiaj¹c to jako zaletê.
Wiem, ¿e jako niepe³nosprawny/a mogê byæ przez wielu pracodawców
uwa¿any/a za osobê gorsz¹ i s³absz¹. Oczywiœcie jest w tym pogl¹dzie
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czêœæ prawdy, lecz to w³aœnie dziêki mej chorobie sta³em siê odwa¿niejszy/a, naby³em/am umiejêtnoœci pokonywania barier oraz wytrwale d¹¿ê
do celu.
W etapie koñcowym listu nale¿y zachêciæ do spotkania. W tej czêœci
trzeba bardzo uwa¿aæ, by zachowaæ siê delikatnie i nie narzucaæ swojej
osoby.
W tak krótkim liœcie ciê¿ko jest napisaæ o wszystkich moich zaletach
i wadach, dlatego te¿ wierzê, ¿e bêdê mia³/a okazjê spotkaæ siê z Panem/Pani¹ na rozmowie kwalifikacyjnej, podczas której bêdê móg³/mog³a
odpowiedzieæ na powsta³e pytania i rozwiaæ ostatnie w¹tpliwoœci.
Pozostaj¹c do Pana/Pani dyspozycji
Na tym mo¿na zakoñczyæ. Pamiêtaj, by list pisaæ krótko (5–6 zdañ) i ca³y czas widzieæ cel, jaki chcesz osi¹gn¹æ. Gdy ju¿ napiszesz swój list, przeczytaj go, a najlepiej daj go przeczytaæ komuœ innemu. Jeœli efekt bêdzie
pozytywny, wyœlij go do swojego pracodawcy i czekaj na szybk¹ odpowiedŸ. Jeœli by nie nadesz³a, zadzwoñ i siê przypomnij – to sprawi, ¿e
utwierdzisz ich w przekonaniu, ¿e chcesz pracowaæ.
Teraz, gdy masz ju¿ stworzone CV i dobrze napisany list motywacyjny,
mo¿esz przejœæ do kolejnego rozdzia³u, w którym dowiesz siê, jak przygotowaæ siê na rozmowê kwalifikacyjn¹, na któr¹ zapewne zostaniesz zaproszony/na.
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Zaproszenie na rozmowê
Aplikacje zosta³y wys³ane, teraz pozostaje Ci tylko czekaæ na kontakt ze
strony przysz³ego pracodawcy. Co jednak zrobisz, gdy tak siê stanie? Jak
siê zachowasz? Czy jesteœ na to przygotowany/a?
Najczêstsz¹ form¹ zaproszenia potencjalnego pracownika na rozmowê kwalifikacyjn¹ jest kontakt telefoniczny. Dzieje siê tak, poniewa¿ czas
wykonania telefonu jest znacznie szybszy ni¿ stworzenie i wys³anie e-maila. Niestety, rozmowa telefoniczna jest du¿o bardziej stresuj¹ca dla potencjalnego kandydata ni¿ odpowiedŸ na wys³anego e-maila, poniewa¿
nie daje czasu na zastanowienie siê, jak nale¿y siê zachowaæ. Dlatego te¿
lepiej zawczasu siê przygotowaæ i ca³y przebieg rozmowy mieæ ju¿ przeæwiczony.
Masz teraz swoje 5 minut. Zastanów siê chwilê i wypisz na kartce zasady, jakimi wed³ug Ciebie musisz siê kierowaæ, czekaj¹c na kontakt telefoniczny i rozmawiaj¹c po raz pierwszy przez telefon ze swoim potencjalnym
pracodawc¹. Gdy ju¿ to zrobisz, przejdŸ do dalszej czêœci poradnika i porównaj wypisane przeze mnie zasady ze swoimi. Czy czegoœ Ci zabrak³o?
Czy mo¿e wypisa³eœ/aœ du¿o wiêcej? Czemu s³u¿¹ wymienione przez Ciebie zasady?

Zasada 1 – Twój telefon jest Twoj¹ wizytówk¹
Podaj¹c w dokumentach aplikacyjnych numer telefonu, musisz liczyæ siê
z tym, ¿e w godzinach od 8: 00 do 17: 00 ktoœ mo¿e do Ciebie zadzwoniæ
i zaprosiæ Ciê na rozmowê. A teraz wyobraŸ sobie sytuacjê, ¿e osoba dzwoni¹ca, oczekuj¹c na po³¹czenie, s³yszy piosenkê Twojego ulubionego zespo³u (mówiê tu o us³udze Granie na czekanie, Muzyka na czekanie itp.). Pó³
biedy, jak dany utwór spodoba siê osobie, która do Ciebie dzwoni. Co jednak jeœli tak siê nie stanie? Czy warto traciæ punkty ju¿ na samym starcie?
Taka sama sytuacja dotyczy poczty g³osowej. Wiele osób nagrywa ró¿ne zabawne powitania, co w sytuacji szukania pracy nie jest po¿¹dane.
Zmieñ powitanie, tak by osoba do Ciebie dzwoni¹ca us³ysza³a, do kogo
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nale¿y telefon. Staraj siê, by Twój nagrany g³os by³ jak najbardziej sympatyczny, jednoczeœnie spraw, by brzmia³ powa¿nie.

Zasada 2 – Telefon zawsze pod rêk¹
Ta zasada by³a ju¿ omawiana wczeœniej, ale nale¿y j¹ powtórzyæ. Pracodawca zazwyczaj z powodu braku czasu bêdzie dzwoni³ maksymalnie dwa
razy, póŸniej od³o¿y Twoj¹ aplikacjê w miejsce, do którego siêgnie tylko
w momencie, gdy pierwsze spotkania rekrutacyjne nie przynios¹ po¿¹danego efektu – czyli prawdopodobnie nigdy. Jeœli jednak wiesz, ¿e nie bêdziesz w stanie odbieraæ telefonu, to w³¹cz us³ugê poczty g³osowej.

Zasada 3 – Mniej mów, wiêcej s³uchaj
Powy¿sza zasada ma istotne znaczenie nie tylko w trakcie rozmowy telefonicznej, lecz tak¿e podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na czym dok³adnie ona polega? Otó¿ po pierwsze nie odpowiadaj na pytania, które nie
pad³y. Pamiêtaj, ¿e jesteœ w sytuacji, kiedy ktoœ Ciê ocenia, wiêc ka¿de potkniêcie z Twojej strony (np. poruszenie niewygodnego tematu) mo¿e
przyczyniæ siê do odrzucenia Twojej kandydatury. Po drugie staraj siê zapamiêtaæ informacje przekazywane Ci przez rozmówcê (nazwa firmy, miejsce
i godzina spotkania), nigdy nie prosz¹c o kontakt w póŸniejszej godzinie
czy wys³anie podawanych informacji e-mailem (gdyby ktoœ chcia³ nam wys³aæ e-mail, to by nie dzwoni³).

Zasada 4 – Elastycznoœæ
Zawsze akceptuj wyznaczony termin spotkania. Bardzo negatywnie jest
odbierany brak mo¿liwoœci spotkania z powodów osobistych. Zazwyczaj
wiêkszoœæ pracodawców bêdzie dzwoniæ do Ciebie na dwa-trzy dni przed
rozmow¹ kwalifikacyjn¹, licz¹c na to, ¿e jesteœ osob¹ na tyle dyspozycyjn¹,
¿e zaakceptujesz podany termin. Istniej¹ jednak sytuacje, w których mo¿esz
odmówiæ: gdy w danym dniu masz pogrzeb kogoœ bliskiego (nale¿y wtedy
samemu zaproponowaæ mo¿liwie najbli¿szy termin – nawet wczeœniejszy ni¿
wyznaczony przez potencjalnego pracodawcê). Druga przypadek to sytuacja, kiedy masz ju¿ umówion¹ inn¹ rozmowê o pracê. Wówczas oczywiœcie
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nale¿y zaproponowaæ inny termin spotkania (np. zmieniaj¹c tylko godzinê –
najlepiej na wczeœniejsz¹, poniewa¿ pozostawiasz sobie wtedy mo¿liwoœæ
negocjacji warunków umowy, jeœli Twoja osoba zostanie zaakceptowana).
W obu wypadkach Twoja odmowa powinna byæ pozytywnie odebrana (w
drugim wypadku o wiele lepiej, bo to potwierdza atrakcyjnoœæ Twojej kandydatury), ale pamiêtaj, by nie korzystaæ z tego w sytuacji, gdy ¿adna z powy¿szych sytuacji nie ma miejsca (ani pogrzeb, ani inna rozmowa).

Zasada 5 – Zachowaj spokój
Ostatnia z istotnych zasad, choæ to nie znaczy, ¿e mniej wa¿na od pozosta³ych. Oznacza ona nic innego jak tylko koniecznoœæ zachowania swoich emocji dla siebie. Nie ukazuj zatem swojemu rozmówcy, jak bardzo siê
cieszysz, ¿e do Ciebie zadzwoni³, poniewa¿ stawia Ciê to w bardzo z³ej pozycji negocjacyjnej, np. gdy bêdziesz ustalaæ warunki umowy.
Pamiêtaj, ¿e taka rozmowa telefoniczna raczej nie bêdzie trwa³a d³u¿ej
ni¿ 2 minuty. Zazwyczaj osoba do nas dzwoni¹ca przedstawi siê, powie
z jakiej firmy dzwoni i o jakie stanowisko siê starasz. Nale¿y potwierdziæ,
¿e tak¹ aplikacjê siê wys³a³o (nawet jeœli nie pamiêtasz w tej chwili – niektóre rozmowy kwalifikacyjne odbywaj¹ siê po kilku tygodniach, a nawet
miesi¹cach, po tym jak ukaza³o siê og³oszenie). Nastêpnie osoba dzwoni¹ca zaprosi Ciê na rozmowê, podaj¹c termin. Na tym zazwyczaj rozmowa
siê koñczy, choæ zawsze mo¿esz spotkaæ siê z sytuacj¹, kiedy ta wstêpna
rozmowa bêdzie czêœci¹ rekrutacji, podczas której mo¿e paœæ dodatkowe
pytanie. Jednym s³owem b¹dŸ spokojny/a i stosuj siê do powy¿szych zasad, a wszystko bêdzie dobrze.
Inn¹ form¹ kontaktu, choæ rzadziej spotykan¹, jest kontakt e-mailowy.
Standardowy e-mail zapraszaj¹cy na rozmowê informujê Ciê o przejœciu
pierwszego etapu rekrutacji oraz wyznacza termin i miejsce spotkania. Plusem tego typu kontaktu jest mo¿liwoœæ spokojnego sformu³owania odpowiedzi, minusem zaœ konicznoœæ monitorowania skrzynki mailowej (przynajmniej dwa razy dziennie o 11 i 14, tak by zd¹¿yæ odpisaæ przed zakoñczeniem dnia pracy – standardowo godz. 16), w sytuacji gdy termin spotkania by³by wyznaczony na nastêpny dzieñ.
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OdpowiedŸ, jak¹ napiszesz, powinna byæ (tak samo jak w przypadku
rozmowy telefonicznej) zwiêz³a. Nale¿y potwierdziæ termin spotkania
i podziêkowaæ za zaproszenie. Pamiêtaj, by nie u¿ywaæ w trakcie takiej korespondencji skrótów czy zwrotów potocznych, jak np. „ok.”,
„pozdr.” itp.

Pamiêtaj, ¿e osoba czytaj¹ca Twój e-mail mo¿e byæ osob¹ starsz¹, a ju¿
na pewno chce by traktowaæ j¹ profesjonalnie. Warto wiêc zachowaæ formalny charakter odpowiedzi. Okazuj¹c szacunek, jednoczeœnie wskazujesz, ¿e jesteœ osob¹ powa¿n¹ i potrafi¹c¹ komunikowaæ siê na poziomie
s³u¿bowym (cecha bardzo istotna w instytucjach administracyjnych oraz
korporacjach).
Ostatnim ze sposobów pierwszego kontaktu jest wizyta osobista
w miejscu pracy (np. w sklepie, gdzie poszukuj¹ pracowników). Zazwyczaj
warto wtedy zastosowaæ siê do wszelkich zasad rozmowy kwalifikacyjnej
(o czym dalej), poniewa¿ osoba, z któr¹ rozmawiasz, mo¿e okazaæ siê decyzyjna w sprawie zatrudnienia (nawet jeœli wydaje Ci siê, ¿e jest to tylko
szeregowy pracownik).

W jaki sposób przygotowaæ siê do rozmowy kwalifikacyjnej?
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Id¹c na rozmowê o pracê, warto zwróciæ uwagê na dwie podstawowe
sprawy:
1. Czym zajmuje siê, jak dzia³a firma, do której aplikujê
2. Jak przygotowaæ siê fizycznie do wyznaczonej rozmowy
Zapytasz mo¿e, dlaczego to takie wa¿ne? Otó¿ wybieraj¹c dan¹ firmê,
musisz liczyæ siê z tym, ¿e przyjdzie Ci spêdzaæ w niej 1/3 swojego ¿ycia
(kolejne 1/3 spêdzasz œpi¹c, wiêc -jak widzisz – jest to po³owa Twojego aktywnego czasu). Co za tym idzie, klimat miejsca oraz rodzaj dzia³alnoœci
bêdzie mia³ znacz¹cy wp³yw na Twoje samopoczucie i zadowolenie z pracy. Dodatkowo – fakt, czy dopasujesz siê do stylu firmy, bêdzie mia³ istotny wp³yw na pocz¹tek i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
Zacznij od zdobycia informacji o firmie i ich wp³ywu na Twój styl zaprezentowany podczas rozmowy.
Pierwsza istotn¹ informacj¹ o firmie jest jej wielkoœæ (nale¿y te¿ wzi¹æ
pod uwagê wielkoœæ placówki, która mo¿e znacznie ró¿niæ siê od wielkoœci samej firmy – np. jest to nowa placówka w danym mieœcie). Zasadniczo mo¿na na potrzeby poszukiwania pracy podzieliæ firmy na:
● kameralne – firma, w której nie pracuje wiêcej ni¿ 10 pracowników. Zazwyczaj panuje w niej atmosfera spokoju, zrozumienia i ¿yczliwoœci.
Wiêkszoœæ pracuj¹cych osób zna siê równie¿ na p³aszczyŸnie prywatnej. Bardzo czêsto hierarchia w takiej firmie ogranicza siê do dwóch
poziomów: szef – reszta pracowników. Oznacza to, ¿e id¹c na rozmowê do takiej firmy, bêdziesz rozmawiaæ z jej w³aœcicielem. Mo¿esz
ewentualnie spotkaæ siê z sytuacj¹, ¿e rozmowê przeprowadzi w³aœciciel w towarzystwie przysz³ego prze³o¿onego. Dlatego te¿ pamiêtaj, by
ubraæ siê adekwatnie do aplikowanego stanowiska pracy, tzn. do prac
fizycznych za³ó¿ skromne, proste ubranie (¿adnych garsonek, garniturów), zaœ na stanowiska umys³owe (np. prace biurowe) za³ó¿ skromne,
ale eleganckie ubranie (np. marynarka lub spódnica – pod ¿adnym pozorem d¿insy).
● Rozwijaj¹ce siê – zatrudniaj¹ce nie wiêcej ni¿ 25 pracowników. Jest to
firma, która posiada trzy- czasem cztero- poziomow¹ hierarchiê (np.
szef – kierownik – pracownik lub szef – kierownik – brygadzista – pracownik). Zazwyczaj panuje w niej mi³a atmosfera, ale du¿o rzadziej ni¿
w pierwszym przyk³adzie bêdziesz mieæ okazjê rozmawiaæ z w³aœcicie44
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lem firmy. Rzadko kiedy pracownicy takich firm nawi¹zuj¹ ze sob¹ bli¿sze relacje osobiste. W przypadku rozmowy rekrutacyjnej oznacza to,
¿e bêdziesz rozmawiaæ z osob¹ odpowiedzialn¹ za dany rodzaj dzia³alnoœci firmy (np. kierownikiem produkcji). Mo¿esz spotkaæ siê z sytuacj¹, ¿e proces zatrudnienia bêdzie zak³ada³ przeprowadzenie dwóch
rozmów o pracê – pierwsza z bezpoœrednim prze³o¿onym i druga
z w³aœcicielem firmy. Na spotkanie w takiej firmie ubierz siê elegancko,
lecz skromnie.
O charakterze krajowym – zazwyczaj s¹ to firmy zatrudniaj¹ce powy¿ej 25 pracowników, posiadaj¹ce swoje placówki w kilku miastach
Polski. Panuje w nich ró¿norodna atmosfera, lecz daje siê ju¿ wyczuæ
bardziej sformalizowany charakter kontaktu pomiêdzy pracownikami
(np. nie wystêpuje ju¿ mówienie sobie po imieniu). Bardzo czêsto takie firmy posiadaj¹ jedn¹ osobê odpowiedzialn¹ za rekrutacjê i to
z ni¹ bêdziesz mieæ okazjê rozmawiaæ po raz pierwszy. Dopiero po
wstêpnej rozmowie zostaniesz zaproszony na spotkanie ze swoim
przysz³ym prze³o¿onym (drugi etap rekrutacji) lub prezesem/w³aœcicielem firmy (w przypadku kluczowych stanowisk). Na spotkania w takiej firmy wypada siê ubraæ „pod krawat” w przypadku prac umys³owych. Nale¿y zachowywaæ siê bardzo powœci¹gliwie, nie emanowaæ
autorytetem swojej osoby (Twojemu prze³o¿onemu, mo¿e siê to nie
spodobaæ).
O charakterze korporacyjnym – s¹ to du¿e firmy zatrudniaj¹ce powy¿ej
100 osób, posiadaj¹ce swoje placówki w wielu miastach w Polsce i na
œwiecie. Korporacje tym ró¿ni¹ siê od innych firm, ¿e posiadaj¹ bardzo
proceduralny sposób komunikacji i rekrutacji. Zazwyczaj w takiej firmie
uczestniczy siê w dwóch rozmowach o pracê – identycznie jak w poprzednim przyk³adzie. Niezale¿nie o jakie stanowisko siê ubiegasz, na
rozmowê nale¿y przyjœæ elegancko ubranym (wspomniany styl „pod
krawat”). Ten rodzaj pracodawcy zazwyczaj ceni przeciêtnoœæ kandydata, tzn. istnieje pewnego rodzaju brak akceptacji dla oryginalnego wygl¹du (jak np. kolczyk w nosie czy tatua¿e).
Poza wymienionymi powy¿ej zasadami jednostkowymi nale¿y pamiêtaæ o kilku ogólnych prawach, których przestrzeganie pozwoli Ci bezproblemowo przejœæ rozmowê kwalifikacyjn¹. Oto one:
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Skromny wygl¹d – im normalniej wygl¹dasz (przeciêtnie), tym
wiêksze zaufanie wzbudzasz u swojego rozmówcy. Wyj¹tek stanowi sytuacja, w której ubiegasz siê o tzw. kreatywne stanowisko –
kreatywnoœæ jako jeden z g³ównych wymogów w og³oszeniu o pracê. W takim wypadku Twój wygl¹d bêdzie mia³ ma³e znaczenie, ze
wskazaniem, ¿e punktowany bêdzie luŸny, lekko prowokacyjny
styl.
Brak widocznych tatua¿y, szczególnie jeœli starasz siê o pracê biurow¹.
Skromny makija¿ – zbyt prowokacyjny makija¿ mo¿e spowodowaæ,
¿e przestaniesz byæ traktowana powa¿nie. Pamiêtaj, ¿e lepiej zwróciæ na siebie uwagê posiadanymi umiejêtnoœciami lub charakterem
ni¿ wygl¹dem (wyj¹tek stanowi praca, której „odpowiedni” wygl¹d mo¿e byæ atutem, np. hostessa, kelnerka).

Czy czujesz siê ju¿ przygotowany/ana do rozmowy? Wiesz ju¿, jak siê
ubraæ i zachowywaæ, lecz pewnie ca³y czas coœ nie daje Ci spokoju. Niektórzy twierdz¹, ¿e czuj¹ ucisk w brzuchu, innym trzês¹ siê rêce. Czy Ty te¿ tak
siê czujesz? Spokojnie, to normalna reakcja na stres. Jest to g³ównie stres
przed nieznanym, poniewa¿ w zasadzie nie wiadomo, co mo¿e Ciê spotkaæ na rozmowie o pracê. W rzeczywistoœci wiêkszoœæ rozmów nieznacznie siê od siebie ró¿ni w zale¿noœci od stanowiska, na jakie aplikujesz. Co
jednak zrobiæ, by siê tak nie czuæ? Czy w ogóle warto coœ z uczuciem lêku
robiæ?
Stres jest normalnym zjawiskiem psychologicznym wystêpuj¹cym w sytuacji zagro¿enia. Rozmowa kwalifikacyjna jest tak¹ sytuacj¹, poniewa¿ od
jej wyników zale¿y nasza przysz³oœæ, a przynajmniej poprawa jakoœci naszego ¿ycia. Stres sprawia, ¿e jesteœmy bardziej aktywni i skoncentrowani
na problemie. Niestety za du¿a iloœæ stresu powoduje rozdra¿nienie i zaburzenie np. funkcjonowania pamiêci. W jaki wiêc sposób sprawdziæ, czy
stres który odczuwasz, dzia³a na nasz¹ korzyœæ czy te¿ nie?
Najlepszym sposobem jest przetestowanie sytuacji, w której musisz odpowiedzieæ komuœ o trudnym, lecz dobrze znanym Ci temacie (np. zrecenzowaæ ksi¹¿kê czy zwyciêski mecz ulubionej dru¿yny). Jeœli oka¿e siê, ¿e nie
jesteœ w stanie przypomnieæ sobie wielu faktów, a sama wypowiedŸ zaczyna Ciê dra¿niæ (w zasadzie to nie powinna, skoro mówisz o czymœ, co lu46
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bisz), dodatkowo czujesz ucisk na ¿o³¹dek, mrowienie na twarzy itp., to
oznacza, ¿e pora coœ z tym zrobiæ.
Sam lêk wywo³any jest w du¿ej mierze przez Twoj¹ wyobraŸniê. W rzeczywistoœci przyczyna lêku jest du¿o mniej przera¿aj¹ca ni¿ jej odpowiednik w Twojej g³owie. Dlatego te¿ jednym ze sposobów radzenia sobie ze
stresem jest wyobra¿anie sobie siebie jako osoby, która odnosi sukces
w sytuacji, która do tej pory by³a traktowana przez Ciebie jako Ÿród³o stresu. Oczywiœcie nie wystarczy tylko raz dokonaæ takiej wizualizacji, by przynios³a ona sta³¹ zmianê. Najlepiej powtarzaæ j¹ sobie w ka¿dej chwili,
w której wracasz do tematu rozmowy kwalifikacyjnej.
Oczywiœcie mo¿e okazaæ siê, ¿e sama wyobraŸnia nie wystarczy, by
prze³amaæ lêk. W takiej sytuacji nale¿y dokonaæ analizy zjawiska lêku
i konsekwencji, jakie bêdziesz musia³/a ponieœæ w sytuacji, gdy nie uda Ci
siê rozmowa kwalifikacyjna – ergo nie dostaniesz pracy. Nale¿y to zrobiæ
poprzez zadawanie pytañ: „Co siê stanie, gdy…? ”, „ Co to oznacza? ”,
„Jak siê bêdê czu³…” itp.. Do czego to prowadzi? Otó¿ warto sobie
uœwiadomiæ, ¿e jedna rozmowa o pracê niczego w zasadzie nie zmienia.
Jeœli nie dostaniesz pracy, to Twój stan siê nie zmienia, poniewa¿ jesteœ
bezrobotny (jedynie d³ugotrwa³e bezrobocie mo¿e doprowadziæ do pogorszenia siê Twojej sytuacji). Choæ mo¿e Ci siê wydawaæ, ¿e ten sposób
myœlenia jest jakiœ dziwny lub z³y, to pomyœl, czy ¿ycie w strachu przed
pora¿k¹ w czymœ Ci pomo¿e? Mo¿e o wiele lepiej jest wyci¹gaæ z niej
wnioski (ka¿da rozmowa o pracê te¿ jest swojego rodzaju nauk¹) i iœæ dalej, licz¹c na to, ¿e kolejne spotkanie coœ w Twoim ¿yciu zmieni i to na lepsze?
Ostatnim sposobem na pokonanie lêku jest trening samej rozmowy.
Poproœ kogoœ Ci bliskiego (najlepiej kogoœ ze znajomych lub z rodziny, kto
ma doœwiadczenie w przechodzeniu rozmów kwalifikacyjnych), by przeæwiczy³ z Tob¹ kilkukrotnie tak¹ sytuacjê. Wa¿ne by osoba, która z Tob¹
æwiczy, nie ba³a siê zadawaæ Ci trudnych pytañ czy te¿ informowaæ Ciê
o pope³nianych b³êdach. Pamiêtaj, ¿e im wiêcej siê dowiesz na takich æwiczeniach, tym ³atwiej bêdzie Ci zareagowaæ podczas prawdziwego spotkania. Korzyœci¹ tej metody jest nie tylko mo¿liwoœæ pozbycia siê lêku, lecz
przede wszystkim mo¿liwoœæ przeæwiczenia rozmowy, tak by nawet w sytuacji stresowej mieæ w zanadrzu gotowe zestawy odpowiedzi i przeæwiczony sposób zachowania.
47
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Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

By móc w pe³ni przygotowaæ siê do rozmowy o pracê, nale¿y najpierw
poznaæ jej strukturê (przebieg) oraz opracowaæ odpowiedzi na mo¿liwe
pytania. Zacznijmy od pytañ.
●

Dlaczego ubiega siê Pan/Pani o stanowisko w naszej firmie?

Odpowiadaj¹c na to pytanie, nale¿y szczególnie zwróciæ uwagê na powi¹zanie swojej osoby z polityk¹ firmy. Jednym s³owem nale¿y du¿o opowiadaæ o firmie i Twojej w niej roli, o planach, jakie z ni¹ wi¹¿esz.
●

Proszê opowiedzieæ o swoich planach.

Na takie pytanie ciê¿ko jest odpowiedzieæ poprawnie. Odpowiadaj¹c,
nale¿y jednak zwróciæ uwagê na to, by najbli¿sz¹ przysz³oœæ (do 2 lat) powi¹zaæ z dan¹ prac¹. Nie warto opowiadaæ o planach, które nie s¹ mo¿liwe do realizacji w danej firmie, np. chcesz zostaæ pracownikiem dzia³u HR,
a ubiegasz siê o stanowisko w 6 osobowej firmie, w której rekrutacj¹ zajmuje siê w³aœciciel.
●

Proszê opowiedzieæ o swoich mocnych/ s³abych stronach.

To pytanie, choæ z pozoru wydaje siê proste, przysparza wielu problemów i czêsto decyduje o przyjêciu do pracy. Dobr¹ zasad¹ jest mówienie
prawdy, poniewa¿ staniesz siê wtedy du¿o bardziej wiarygodny/a. Nie bagatelizuj ¿adnej ze swoich cech, pozwól swojemu rozmówcy j¹ oceniæ. Nie
wolno te¿ pozwoliæ sobie na przechwa³ki, zachowaj wzglêdny umiar.
●

Ile chcia³a by Pan/Pani zarabiaæ?

Pytanie kluczowe i nale¿y mieæ przygotowan¹ odpowiedŸ, zanim pójdziesz na rozmowê do danej firmy. Powinno siê orientowaæ, ile inne osoby na podobnym stanowisku zarabiaj¹. Jeœli idziesz na rozmowê do m³odej firmy, zaproponuj doln¹ granicê tej sumy, jeœli zaœ idziesz do korporacji, to mo¿esz pozwoliæ sobie na trochê wiêksze oczekiwania. Pamiêtaj
jednak, ¿e nie wolno Ci przekroczyæ zdrowego rozs¹dku w ¿adn¹ stronê.
Jeœli powiesz za nisk¹ kwotê, mo¿esz byæ odbierany/a jako osoba ma³o
48
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doœwiadczona, jeœli zaœ powiesz za wysok¹ kwotê, to pracodawca wybierze kogoœ o podobnych kwalifikacjach i jednoczeœnie mniejszych oczekiwaniach.
●

Proszê mnie przekonaæ, bym zatrudni³ w³aœnie Pana/Pani¹?

Jedno z pytañ otwartych, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Najlepiej
odwo³aæ siê do dwóch rzeczy – swoich atutów jako osoby i swoich umiejêtnoœci. Jest to na pewno dobry czas na chwalenie siê, wskazywanie na
sytuacje, w których Twoja osobowoœæ/umiejêtnoœci wp³yn¹ korzystnie na
dzia³anie firmy (jak np. zdolnoœæ do rozwi¹zywania konfliktów, pogodna
osobowoœæ czy umiejêtnoœæ obs³ugi sieci teleinformatycznej). Odpowiadaj¹c na to pytanie, nie nale¿y mówiæ o tym, co dana praca da Tobie – to bardzo czêsto pope³niany b³¹d.
●

Czy ma Pan/Pani do mnie jakieœ pytania?

Ostatnie pytanie, które zawsze pojawia siê w trakcie rozmowy. O co
mo¿esz zapytaæ? Przede wszystkim o warunki pracy, takie jak godziny,
miejsce itp. (ale nie wynagrodzenie czy pakiet socjalny). Mo¿esz i powinieneœ/ powinnaœ zapytaæ o mo¿liwy termin zakoñczenia rekrutacji (kiedy mogê spodziewaæ siê odpowiedzi z Pañstwa strony, czy mogê do Pañstwa zadzwoniæ, itp..?). Nie nale¿y wymyœlaæ pytañ na si³ê.
Oczywiœcie zaprezentowane pytania nie wyczerpuj¹ listy. W sieci znajdziesz zapewne listy, które maj¹ od kilku do kilkudziesiêciu pozycji. Zaprezentowa³em jedynie te najtrudniejsze i pojawiaj¹ce siê prawie na ka¿dej
rozmowie kwalifikacyjnej. Brakuje tu jedynie pytania o powód zakoñczenia pracy w poprzedniej firmie, na które musisz odpowiedzieæ zgodnie
z prawd¹ (jest to informacja do sprawdzenia, choæ zazwyczaj nikt tego robiæ nie bêdzie).
PrzejdŸmy teraz do opisu przebiegu rozmowy. Zazwyczaj ka¿da rozmowa wygl¹da w ten sam sposób. Istniej¹ jednak wyj¹tki. Niekiedy firmy prowadz¹ zbiorowe rozmowy o pracê (na stanowiska wymagaj¹ce czêstego
kontaktu z ludŸmi), wymagaj¹c od kandydatów prezentowania siê przed
publicznoœci¹, sk³adaj¹c¹ siê z innych uczestników. Zdarza siê to jednak
bardzo rzadko, poniewa¿ koszt przeprowadzenia takiej rekrutacji jest du¿o wy¿szy i niekiedy nie przynosi odpowiednich efektów.
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1. Powitanie
Choæ mo¿e ci siê wydawaæ, ¿e jest to najprostsza czêœæ rozmowy, mo¿na jednak ju¿ na tym etapie straciæ kilka cennych punktów. Pierwsza sprawa to podanie rêki. Niezale¿nie od sytuacji w jakim jesteœ wieku, czy jesteœ kobiet¹, czy mê¿czyzn¹, zawsze pierwszy rêkê wyci¹ga Twój rozmówca. Jeœli tego nie uczyni, nie zra¿aj siê i przejdŸ spokojnie do dalszej czêœci rozmowy. Czêsto te¿ s³yszê od uczestników moich szkoleñ pytanie: co
maj¹ zrobiæ w sytuacji, gdy nie wskazano im miejsca do siedzenia? Czy
maj¹ staæ? Tu akurat sprawa jest prosta, jeœli Twój rozmówca siedzi, to Ty
te¿ bêdziesz do tego d¹¿yæ. Najlepiej w takiej sytuacji zapytaæ, czy mo¿esz
usi¹œæ. Bardzo czêsto jest to celowy zabieg stosowany przez pracodawców po to, by przekonaæ siê, czy jesteœ asertywny/a i nie poddajesz siê
woli innych (np. w sytuacji, gdy od kandydata wymaga siê silnej osobowoœci).

2. Przedstawienie stanowiska pracy
Kolejna czêœæ rozmowy zazwyczaj poœwiêcona jest na przedstawienie
stanowiska pracy, obowi¹zków i wymagañ w stosunku do kandydata.
Jest to czêœæ, w której mówi g³ównie pracodawca, obserwuj¹c jedynie reakcjê na poszczególne informacje (nale¿y postaraæ siê, by wyraz Twojej
twarzy nie zdradza³ niezadowolenia z powodu np. koniecznoœci wykonywania danej czynnoœci). W tej czêœci rozmowy rzadko padaj¹ pytania do
kandydata.

3. Pytania do kandydata
Ta czêœæ rozmowy jest poœwiêcona na rozmowê (zadawanie pytañ).
To od wyników tej czêœci zale¿y, czy otrzymasz pracê, czy te¿ nie. Pamiêtaj, by zachowywaæ siê spokojnie, nie wykonywaæ niepotrzebnych ruchów. Jeœli masz w zwyczaju du¿o gestykulowaæ, postaraj siê, by Twoje
gesty odpowiada³y temu, co mówisz. Nie mów ani za szybko, ani za wolno. Zwracaj uwagê na to, jak Twoje wypowiedzi wp³ywaj¹ na rozmówcê. Idealna rozmowa to taka, w której uda³o Ci siê nawi¹zaæ dobry kontakt z osob¹ rekrutuj¹c¹, innymi s³owy: jeœli rozmowa kwalifikacyjna
przypomina bardziej luŸn¹ rozmowê ni¿ zestaw pytañ, to mo¿esz byæ
pewny/a, ¿e uda³o Ci siê przejœæ j¹ pozytywnie i masz du¿¹ szansê, ¿e dostaniesz pracê.
50
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4. Po¿egnanie
Ta czêœæ rozmowy ma kluczowe znaczenie, poniewa¿ pozwoli Ci oceniæ,
czy masz szansê dostaæ tê pracê, czy te¿ nie. Mianowicie warto porównaæ
zachowanie potencjalnego pracodawcy na pocz¹tku spotkania i pod koniec. Jeœli wynik jest pozytywny, tzn. Twój rozmówca z ponurego gbura zamieni³ siê w ¿yczliw¹ osobê, to mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e pozytywnie przyswoi³eœ/³aœ treœci zamieszczone w tym poradniku i mo¿esz byæ dumny/a
z tego, ¿e jesteœ œwietnie przygotowanym kandydatem do pracy.
Reasumuj¹c, by odnieœæ sukces na rozmowie kwalifikacyjnej, pamiêtaj:
● uœmiechaj siê
● nie wykonuj niepotrzebnych gestów
● mów wyraŸnie i na temat
● b¹dŸ nastawiony pozytywnie do rozmówcy
● staw siê na rozmowê o wyznaczonym czasie (spóŸnienie siê prawie
automatycznie dyskwalifikuje Twoj¹ kandydaturê)
● miej przygotowan¹ odpowiedŸ na wymienione w tym poradniku
pytania
● odpowiednio siê ubierz (w zale¿noœci od rodzaju firmy i stanowiska)
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Ja jako pracownik
Pamiêtam swoj¹ pierwsz¹ umowê o pracê na czas okreœlony – w pizzerii. Pracê dosta³am poprzez agencjê poœrednictwa pracy, w której by³am
zarejestrowana. Pocz¹tkowo szef pizzerii zaproponowa³ miesiêczny okres
próbny. Okaza³o siê, ¿e praca by³a dla mnie za ciê¿ka. Wytrwa³am w niej
tylko 2 tygodnie. Szef okaza³ zrozumienie, kiedy przysz³am mu powiedzieæ, ¿e d³u¿ej nie dam rady. Du¿e jednak by³o jego zdziwienie, kiedy dowiedzia³ siê, ¿e nie mam podpisanej z agencj¹ umowy na œwiadczenie pracy w jego pizzerii. Ukoñczywszy dopiero co szko³ê œredni¹, by³am przyzwyczajona do tego, ¿e nauczyciele dbaj¹ o przekazanie uczniom niezbêdnej
wiedzy, wiêc podobnego zachowania nieœwiadomie oczekiwa³am od swojego pracodawcy. S³owem nie zadba³am o to, co mi potrzebne, czyli nie
spyta³am o umowê, czekaj¹c, a¿ prze³o¿ony sam tê kwestiê podejmie. On
jednak s¹dzi³, ¿e sprawy formalne za³atwi³a agencja poœrednictwa pracy,
która mnie do jego pizzerii skierowa³a.
Pamiêtaj: to do pracodawcy nale¿y obowi¹zek sporz¹dzenia umowy,
jeœli jednak bêdzie on z tym zwlekaæ, zapytaj, kiedy podpiszecie umowê. Jak pokazuje mój przyk³ad, niedoinformowanie pracownika oraz
brak zainteresowania co do kwestii formalnych ze strony pracodawcy
mo¿e skutkowaæ nieporozumieniami. Pracuj¹c w pizzerii bez umowy,
robi³am to tak naprawdê na czarno, co jest sytuacj¹ niekorzystn¹ dla
osoby zatrudnionej. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e nieuczciwy pracodawca
prêdzej wykorzysta niewiedzê swoich pracowników, ni¿ wyprowadzi
ich zawczasu z b³êdu, dlatego dobrze jest znaæ swoje prawa, ale tak¿e
obowi¹zki pracownicze.

Rodzaje umów o pracê
Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów umów: na okres próbny, na
czas okreœlony, na czas wykonania okreœlonej pracy, tzw. umowê na zastêpstwo oraz na czas nieokreœlony. Czym one siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹?
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Umowa na okres próbny:
●
●
●
●
●

zawierana jest najczêœciej przy zatrudnianiu nowej osoby
daje mo¿liwoœæ obu stronom na upewnienie siê, czy podjê³y w³aœciw¹
decyzjê
mo¿e trwaæ maksymalnie 3 miesi¹ce
ten sam pracodawca nie mo¿e podpisaæ z Tob¹ drugiej umowy na
okres próbny
jeœli pracodawca chce Ciê zwolniæ przed up³ywem terminu zatrudnienia, to musi zachowaæ okreœlony okres wypowiedzenia:
– 3 dni robocze, jeœli okres próbny nie jest d³u¿szy ni¿ 2 tygodnie
– 1 tydzieñ, jeœli Twoja umowa okreœla czas wykonywania pracy na
okres d³u¿szy ni¿ 2 tygodnie
– 2 tygodnie, gdy masz umowê na 3 miesi¹ce okresu próbnego

Umowa na czas okreœlony
●
●
●

zawierana na precyzyjnie okreœlony czas, np. 2 tygodnie, miesi¹c,
6 miesiêcy, itd.
pracodawca mo¿e zawrzeæ z Tob¹ maksymalnie 2 umowy na czas okreœlony, kolejna powinna ju¿ byæ na czas nieokreœlony
w okreœlonych sytuacjach pracodawca mo¿e zawrzeæ z Tob¹ wielokrotnie umowê na czas okreœlony: przy umowie na czas zastêpstwa, przy
wykonywaniu prac sezonowych lub dorywczych

Umowa na czas wykonania okreœlonej pracy
●

najczêœciej zawierana wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie okreœliæ,
ile czasu zajmie wykonanie danej pracy

Umowa na zastêpstwo
●

zawierana na okres zastêpowania osoby nieobecnej w pracy

Umowa na czas nieokreœlony
●
●

zawarta na czas nieokreœlony do momentu, a¿ któraœ ze stron jej nie
rozwi¹¿e
taka umowa daje Ci pewne przywileje: p³atny urlop wypoczynkowy,
p³atne zwolnienie lekarskie, zwiêksza szanse na przyznanie przez bank
kredytu zarówno mieszkaniowego, jak i konsumpcyjnego
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●

w zale¿noœci od przepracowanego sta¿u masz zagwarantowany okres
wypowiedzenia, a wiêc jeœli pracodawca chce Ciê zwolniæ, musi zachowaæ okreœlony okres wypowiedzenia:
– 2 tygodnie w sytuacji, gdy pracujesz krócej ni¿ 6 miesiêcy
– 1 miesi¹c, gdy pracujesz co najmniej 6 miesiêcy
– 3 miesi¹ce, gdy przepracujesz u tego samego pracodawcy co najmniej 3 lata
Wa¿ne: jeœli masz umowê o pracê, a pracodawca sk³ada Ci wymówienie, to pamiêtaj, ¿e przys³uguj¹ Ci dni wolne na szukanie nowej pracy
(dostaniesz za nie wynagrodzenie). Jeœli Twój okres wypowiedzenia nie
przekracza 1 miesi¹ca, nale¿¹ Ci siê 2 takie dni, a jeœli okres ten wynosi 3 miesi¹ce, wówczas masz prawo do 3 dni na poszukiwanie zatrudnienia. Jeœli jednak to Ty z³o¿ysz wymówienie, to prawo takie ju¿ Ci nie
przys³uguje.

Koszty zatrudnienia pracownika na umowê o pracê (czyli koniecznoœæ p³acenia sk³adek na rzecz ka¿dego pracownika zatrudnionego w takiej formie) s¹
dla pracodawców wysokie, dlatego wielu decyduje siê na inne formy zatrudnienia: na podstawie umowy o dzie³o czy umowy zlecenia. Przy tego rodzaju
umowach nie przys³uguje Ci prawo do p³atnego urlopu wypoczynkowego czy
p³atnego zwolnienia lekarskiego. Jednoczeœnie masz wiêksz¹ swobodê zmiany zatrudnienia, poniewa¿ nie wi¹¿e Ciê okreœlony czas wypowiedzenia.
Pamiêtaj: zanim podpiszesz umowê, dok³adnie j¹ przeczytaj. Jeœli
jakiœ zapis wyda Ci siê niejasny, nie rozumiesz go, lepiej dopytaj pracodawcê. Musisz rozumieæ, na jakie warunki pracy siê zgadzasz.

Co jeszcze trzeba wiedzieæ, id¹c do pracy
po raz pierwszy?
Wynagrodzenie
Za wykonan¹ pracê nale¿y Ci siê wynagrodzenie p³atne w terminie
okreœlonym w umowie (koniecznie zwróæ uwagê na ten zapis). W umo54
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wach o pracê najczêœciej okreœla siê, do którego dnia ka¿dego miesi¹ca
dostaniesz wynagrodzenie. W przypadku umów zlecenia czy o dzie³o okreœla siê termin wyp³aty wynagrodzenia za wykonanie pracy opisanej
w umowie. Mo¿e on wynosiæ 7, 14, 21 dni od zakoñczenia pracy i przyjêcia jej przez pracodawcê. Umowa powinna równie¿ okreœlaæ sposób zap³aty: gotówk¹ czy przelewem.

Obowi¹zuj¹cy wymiar czasu pracy
8 godzin na dobê, czyli 40 godzin w tygodniu. Pracodawca ma jednak
prawo oczekiwaæ od Ciebie d³u¿szego dnia pracy. Jednak œredni tygodniowy limit przepracowanych godzin w okresie 4 miesiêcy musi wówczas wynosiæ 40 godzin. Np. mo¿esz ustaliæ z pracodawc¹, ¿e w przez 2 dni pracujesz po 12 godzin, a trzeciego dnia po tych dwóch masz wolne.
Wa¿ne: zdarza siê, ¿e pracodawca permanentnie wymaga od Ciebie
d³u¿szego przesiadywania w pracy. Sama pracowa³am kiedyœ w firmie,
która organizowa³a zjazd na kilka tysiêcy uczestników. Pracy przy tym
by³o tak du¿o, ¿e na tydzieñ przed pierwszym dniem zjazdu szefowa
zarz¹dzi³a 12-sto godzinny dzieñ pracy dla ca³ego biura. Pracowaliœmy
tak wszyscy 7 dni bez przerwy oraz 2 kolejne dni zjazdu równie¿ powy¿ej 8 godzin w ci¹gu dnia. Nie by³o to zgodne z przepisami, jednak szefowa mia³a na to jedn¹ odpowiedŸ: „Mo¿esz siê zwolniæ'. Nikt z tej
mo¿liwoœci nie skorzysta³, natomiast ka¿dy dosta³ premiê stosownie do
wk³adu pracy w organizacjê tego wielkiego przedsiêwziêcia.
Pamiêtaj: jeœli pracodawca ³amie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pracy,
mo¿esz to zg³osiæ do Pañstwowej Inspekcji Pracy, która zarz¹dzi kontrolê wskazanego zak³adu pracy. Zanim to zrobisz, upewnij siê, ¿e
Twój pracodawca naprawdê nie przestrzega obowi¹zuj¹cego prawa.
O tym, co jest dopuszczalne, najszybciej przeczytasz w Kodeksie Pracy
w Internecie, a tak¿e na wielu innych stronach b¹dŸ te¿ w fachowych
publikacjach czy tytu³ach prasowych zajmuj¹cych siê tematyk¹ prawa
pracy. Do Pañstwowej Inspekcji Pracy mo¿esz równie¿ zadzwoniæ po
poradê, ¿eby upewniæ siê, czy Twoje podejrzenia wzglêdem praco-
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dawcy s¹ s³uszne. Numer równie¿ znajdziesz na stronie internetowej
tej instytucji. Tam te¿ s¹ przyk³adowe, najczêœciej zadawane pytania
(FAQ), wiêc zanim zadasz swoje, upewnij siê, ¿e nie ma go w³aœnie
w tej zak³adce.
Wa¿ne: darmowej porady odnoœnie przys³uguj¹cych Ci w pracy praw
udzieliæ mog¹ te¿ inne instytucje, np. Biuro Porad Obywatelskich b¹dŸ
organizacje pozarz¹dowe zajmuj¹ce siê t¹ tematyk¹. Nie bój siê dochodziæ swoich praw, ale jednoczeœnie staraj siê mieæ jak najwiêksz¹ wiedzê na ich temat.

Wymiar urlopu
Tak, jak pisaliœmy wczeœniej, prawo do p³atnego urlopu maj¹ osoby zatrudnione na umowê o pracê. Ka¿dej osobie zatrudnionej przys³uguje
urlop proporcjonalny do sta¿u pracy:
● 20 dni, gdy pracujesz krócej ni¿ 10 lat
● 26 dni, gdy Twój sta¿ pracy jest d³u¿szy ni¿ 10 lat
● za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy pracownik otrzymuje 1/12 wymiaru urlopu, czyli z ka¿dym miesi¹cem zyskujesz prawo do d³u¿szego p³atnego
urlopu, natomiast po przepracowaniu roku mo¿esz skorzystaæ z pe³nego, przys³uguj¹cego Ci wymiaru urlopu (patrz wy¿ej) po wczeœniejszym
uzgodnieniu z pracodawc¹ terminu wolnego
Wa¿ne: do sta¿u pracy wlicza siê te¿ czas nauki. Zale¿y to od rodzaju
uzyskanego przez Ciebie wykszta³cenia:
● 3 lata po ukoñczeniu szko³y zasadniczej lub innej równorzêdnej
szko³y zawodowej
● 4 lata po ukoñczeniu œredniej szko³y ogólnokszta³c¹cej
● 5 lat po ukoñczeniu œredniej szko³y zawodowej oraz œredniej zasadniczej szko³y zawodowej
● 6 lat po ukoñczeniu szko³y policealnej
● 8 lat po ukoñczeniu studiów

Czyli im d³u¿ej siê uczysz, tym szybciej uzyskasz w pracy prawo do
26 dni wolnego w roku:
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Pamiêtaj: jako pracownikowi zatrudnionemu na umowê o pracê przys³uguje Ci tzw. urlop na ¿¹danie. Oznacza to, ¿e w sytuacji nieprzewidzianej (np. ktoœ z Twoich bliskich znajdzie siê w szpitalu, nagle zachorujesz i musisz iœæ do lekarza, itd.) mo¿esz nie iœæ do pracy i nie skutkuje to dla Ciebie utrat¹ zatrudnienia, pod warunkiem jednak, ¿e poinformujesz pracodawcê. W ci¹gu roku kalendarzowego mo¿esz wykorzystaæ 4 dni na urlop na ¿¹danie. Niewykorzystane dni nie przechodz¹ na
kolejny rok.

Co nale¿y do zakresu Twoich obowi¹zków
Podpisuj¹c umowê z pracodawc¹, umawiasz siê na wykonywanie okreœlonej pracy (w zale¿noœci od umowy masz te¿ okreœlony czas wykonania
jej). W umowie znajduje siê zapis, co do nazwy Twojego stanowiska oraz
opis tego, co konkretnie nale¿y do Twoich obowi¹zków. Poza tym pracodawcy czêsto umieszczaj¹ te¿ ogólne obowi¹zki typu:
●
sumienne i staranne wykonywanie pracy
●
stosowanie siê do regulaminu pracy
●
stosowanie siê do poleceñ prze³o¿onych, które dotycz¹ pracy, je¿eli nie
s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub umow¹ o pracê
Czêœæ nale¿¹cych do Ciebie obowi¹zków nie ma oddzielnych zapisów
w umowie. Nie znaczy to, ¿e nie masz obowi¹zku siê do nich stosowaæ,
np. dbanie o w³asne miejsce pracy czy sprzêt, który s³u¿y do wykonywania
tej pracy.

Alternatywne formy zatrudnienia
Istniej¹ alternatywne formy zatrudnienia (alternatywne w stosunku do
zatrudnienia na umowê o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo):
●
praca w domu
●
telepraca
●
w elastycznym lub czêœciowo elastycznym czasie pracy
●
praca tymczasowa
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Sama kiedyœ wykonywa³am tego typu pracê. By³am zatrudniona na
umowê zlecenia w jednej z du¿ych firm prowadz¹cych badania marketingowe. Do moich obowi¹zków nale¿a³o przepisywanie wywiadów, które
badacze prowadzili z konsumentami. Pracê tê wykonywa³am w domu
w ustalonych przez siebie sam¹ godzinach. Najwa¿niejsze by³o dostarczenie do firmy w okreœlonym czasie starannie przepisanego wywiadu.
Mo¿na spotkaæ ró¿ne okreœlenia na tego typu prace – alterpraca, flexipraca.
Jest to szczególnie ciekawa propozycja dla m³odzie¿y, która dopiero
wchodzi na rynek pracy. Wiêkszoœæ m³odych osób z racji swego wieku nie
posiada bogatego doœwiadczenia zawodowego, co mo¿e byæ przeszkod¹
w podjêciu pierwszej sta³ej pracy. Flexipraca daje im mo¿liwoœæ zdobycia
pierwszego zawodowego doœwiadczenia, a przede wszystkim zaistnienia
na rynku pracy. Jest to równie¿ propozycja dla tych, którzy preferuj¹ bardziej elastyczny czas pracy, nie chc¹ siê wi¹zaæ sta³¹ umow¹ b¹dŸ te¿ nie
czuj¹ siê na si³ach do zak³adania w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Praca osób nieletnich (w wieku 16–17 lat)

Jeœli masz 16–17 lat i chcesz ju¿ podj¹æ pracê, to mo¿esz to zrobiæ, ale
na nieco innych warunkach ni¿ robi¹ to osoby pe³noletnie.
●
Przede wszystkim osoba niepe³noletnia musi mieæ zgodê rodzica lub
opiekuna prawnego na podjêcie danego zatrudnienia.
●
Musi te¿ posiadaæ zaœwiadczenie lekarskie stwierdzaj¹ce, ¿e dany rodzaj pracy nie zagra¿a jej zdrowiu.
●
Warunkiem zatrudnienia osoby nieletniej jest ukoñczenie przez ni¹
gimnazjum.
●
Nie mo¿na z ni¹ podpisaæ umowy na czas nieokreœlony oraz na zastêpstwo, wyj¹tek stanowi zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego – wówczas istnieje mo¿liwoœæ zawarcia umowy z pracodawc¹ na
czas nieokreœlony.
●
Nieletni mog¹ byæ zatrudniani do lekkich prac, niewymagaj¹cych okreœlonego przygotowania zawodowego.
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●
●
●
●

Praca nastolatka nie mo¿e kolidowaæ z obowi¹zkami szkolnymi.
Suma czasu nauki i pracy osoby nieletniej nigdy nie mo¿e przekroczyæ
8 godzin na dzieñ.
Tak¿e w czasie wakacji dzienny wymiar czasu pracy nie powinien przekraczaæ 8 godzin, a w skali tygodnia 35 godzin tygodniowo.
Nie wolno zatrudniaæ nieletnich w godzinach nadliczbowych oraz
w porze nocnej, tj. pomiêdzy 22.00 a 6.00.

Osoby nieletnie najczêœciej korzystaj¹ z mo¿liwoœci zatrudnienia siê
w czasie wakacji. Wbrew powszechnemu skojarzeniu wakacji z odpoczynkiem, to w³aœnie miesi¹ce letnie okazuj¹ siê byæ dla wielu m³odych osób
czasem zdobywania pierwszych doœwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹. Jedni
podejmuj¹ j¹ dla podwy¿szenia swoich kwalifikacji, inni w celu zarobienia
pieniêdzy na wyjazd lub zakup wymarzonych rzeczy, jeszcze inni chc¹
b¹dŸ musz¹ pomóc swojej rodzinie w ³ataniu dziur w domowych bud¿ecie. Tak czy inaczej podejmowanie przez m³odzie¿ czasowego zatrudnienia
staje siê coraz powszechniejsze. Wraz z tym roœnie liczba ofert dla takich
w³aœnie pracowników, choæ liczba ofert dla osób w wieku 15–24 lata jest
wci¹¿ znacznie ni¿sza ni¿ dla tych bêd¹cych w wieku 30 lat i wiêcej.
Jeœli wiêc myœlisz o zatrudnieniu siê w wakacje, zaplanuj to z odpowiednim wyprzedzeniem. W wielu miastach organizowane s¹ Wakacyjne Gie³dy Pracy dla M³odzie¿y, gdzie pracodawcy oferuj¹ zatrudnienie,
m. in. w magazynie, przy pakowaniu kosmetyków, w charakterze telemarketera / -ki, opiekuna / -ki, czy pomocy na poczcie, a tak¿e przy kolporta¿u prasy, do sprz¹tania, czy promocji.
Pamiêtaj: wiêkszoœæ pracodawców woli zatrudniaæ osoby z doœwiadczeniem, wiêc wykorzystaj czas wakacji na zdobycie go. Nawet jeœli nie
bêdziesz wykonywaæ swojej wymarzonej pracy, to mo¿esz zyskaæ
w oczach przysz³ego pracodawcy jako osoba, która mia³a ju¿ okazjê
sprawdziæ siê w pracy.
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Kto z nas choæ raz w ¿yciu nie marzy³, ¿eby byæ swoim w³asnym szefem? Mo¿na by wtedy pracowaæ, kiedy siê chce, mieæ urlop ju¿ tego dnia,
w którym siê o tym pomyœli, a przede wszystkim móc zaczynaæ pracê,
o której siê chce. W praktyce prowadzenie w³asnej firmy wcale nie jest tak¹ sielank¹, dlatego zanim uznasz, ¿e lepsze dla Ciebie jest w³aœnie za³o¿enie dzia³alnoœci gospodarczej, to dobrze przemyœl:
● Czy masz dobry pomys³ na za³o¿enie firmy, która bêdzie Ci przynosiæ
zysk?
● Czy znajdziesz wystarczaj¹co du¿o klientów zainteresowanych ofert¹
Twojej firmy?
● Czy masz wystarczaj¹co du¿o œrodków, by ten interes rozkrêciæ?
● Czy na pewno wiesz wszystko, co niezbêdne do tego, by prowadziæ firmê?
¯eby u³atwiæ Ci to zadanie, przedstawiamy historie trzech m³odych
osób, które te¿ marzy³y o za³o¿eniu swojej firmy. Przeczytaj i pomyœl, czy
ich doœwiadczenia mog¹ staæ siê Twoimi.

Przyk³adowe historie m³odych osób,
które postanowi³y za³o¿yæ w³asny biznes
Historia Andrzeja
Andrzej od dawna interesowa³ siê muzyk¹ klubow¹, marzy³, ¿e w przysz³oœci bêdzie DJ-em. Popo³udniami w klubie m³odzie¿owym miksowa³ muzê
tak, ¿e nawet najbardziej w¹tpi¹cy w swój talent taneczny podrywali siê
z miejsc. Andrzej zachêcony dobrym odbiorem swoich DJ-skich popisów postanowi³ zacz¹æ kompletowaæ sprzêt, tak ¿eby móc zacz¹æ graæ na powa¿nie
w innych miejscach. Zatrudni³ siê w osiedlowym barze do pracy na zmywaku, ¿eby zarobiæ na najpotrzebniejsze rzeczy. Staæ go by³o na kupno tylko
u¿ywanego sprzêtu, ale to mu wystarcza³o. Pewnego dnia kole¿anka z klubu,
która w³aœnie planowa³a œlub, spyta³a, czy nie zagra³by na jej weselu. Zgodzi³
siê chêtnie, choæ mia³ du¿¹ tremê. Na weselu goœcie œwietnie siê bawili, a An61
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drzej, choæ wcale tego nie oczekiwa³, zarobi³ na swojej ca³onocnej pracy.
Z czasem inne osoby z osiedla proponowa³y Andrzejowi podobne zlecenia,
tak ¿e móg³ ju¿ zrezygnowaæ z pracy w barze. Uda³o mu siê te¿ od³o¿yæ na
op³acenie profesjonalnego kursu dla DJ-ów. Co wiêcej jeden z klubów w jego mieœcie zaproponowa³ mu pó³godzinny wystêp w sobotê, czyli wtedy, kiedy najwiêcej ludzi przychodzi siê tam bawiæ. Andrzej wiedzia³, ¿e to dla niego niepowtarzalna okazja zaistnienia w klubowym œwiecie, co w przysz³oœci
mog³oby zaowocowaæ kolejnymi takimi zaproszeniami ju¿ w formie p³atnych
zleceñ. Po ukoñczeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu postanowi³ za³o¿yæ firmê
oferuj¹c¹ oprawê muzyczn¹ dla ró¿nego rodzaju imprez.

Historia Beaty
Beata kocha zwierzêta, a szczególnie te, które da siê hodowaæ w domu.
Od dziecka sprowadza³a do domu porzucone psiaki i wy³apywa³a ze œmietników koty, œci¹gaj¹c rodzicom na g³owê problem za znalezieniem dla tych
znajd nowych domów. Szybko jednak sama zaczê³a siê tym zajmowaæ.
Wszyscy s¹siedzi w bloku wiedzieli, ¿e Beata jest mi³oœniczk¹ zwierz¹t. Pewnego dnia s¹siedzi z naprzeciwka poprosili j¹, by zaopiekowa³a siê ich kotem, kiedy wyjad¹ na kilka dni z miasta. Beata odwiedza³a kota, karmi³a go,
sprz¹ta³a kuwetê, tak jak to ustali³a z s¹siadami. Ci, wdziêczni za przys³ugê, polecili j¹ swoim znajomym, którzy z powodu wyd³u¿onych godzin pracy mieli problem z wyprowadzaniem na czas swojego psa. Zaproponowali
Beacie wynagrodzenie za codzienne spacery. Dziewczyna szczêœliwa, ¿e zarobi trochê pieniêdzy, robi¹c to, co kocha, zgodzi³a siê bez wahania. Z czasem znajomi s¹siadów polecili Beatê znajomemu z pracy, który te¿ przesiadywa³ do wieczora w biurze, podczas gdy w domu niecierpliwie oczekiwa³
go pies. Po kilku miesi¹cach popo³udniowy grafik spacerów z psami by³ tak
napiêty, ¿e Beata postanowi³a poszukaæ kogoœ do pomocy. I wtedy przyszed³ jej do g³owy pomys³ z otwarciem w³asnej firmy œwiadcz¹cej profesjonalne us³ugi opieki nad zwierzêtami pod nieobecnoœæ ich w³aœcicieli.

Historia Paw³a
Pawe³ po gimnazjum poszed³ do technikum samochodowego g³ównie dlatego, ¿e jego ojciec by³ mechanikiem samochodowym i namawia³ go do wy62
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brania tego zawodu. Pawe³ zawsze bardziej wola³ majsterkowanie. Wszystkie
drobne naprawy w domu wykonywa³ on, nie ojciec. Ojciec naprawia³ tylko samochód. Pawe³ zbi³ z desek, zabejcowa³ i zawiesi³ kilka ³adnych pó³ek w domu, odrestaurowa³ komodê po babci, œci¹gn¹³ star¹ farbê z kuchennego sto³u i odœwie¿y³ jego wygl¹d tak, ¿e mebel wygl¹da³ jak nowy. Ch³opak mia³ talent do nadawania starym meblom nowego blasku, uzna³ wiêc, ¿e zamiast
spêdzaæ czas pod maskami samochodów otworzy w³asny warsztat renowacji
mebli. Nie mia³ na ten temat specjalistycznego wykszta³cenia, ale wierzy³, ¿e
talent i trochê wiedzy w tym zakresie pozwol¹ mu na szybkie rozkrêcenie biznesu. Po¿yczy³ od rodziców pieni¹dze na wynajem lokalu, w którym móg³by
sk³adowaæ meble oddane mu do renowacji oraz zakup podstawowych narzêdzi i materia³ów do pracy. Zacz¹³ czytaæ w Internecie oraz w ksi¹¿kach wypo¿yczonych z biblioteki na temat mebli, sposobów ich renowacji i metod konserwacji. Rozwiesi³ w okolicy og³oszenia o swoim warsztacie. Mimo starañ
i tak zwanego marketingu szeptanego1, g³ównie uprawianego przez mamê
Paw³a, która zachwala³a go wszystkim s¹siadkom i znajomym s¹siadek, do
warsztatu renowacji mebli nie przychodzili prawie ¿adni klienci. Ci, którzy
przychodzili, odchodzili rozczarowani zbyt wysok¹ cen¹ us³ugi. S¹dzili, ¿e ich
stare meble nie s¹ warte takich pieniêdzy. Po miesi¹cu dzia³ania warsztatu Pawe³ zrealizowa³ zlecenie tylko dla jednego klienta. Co gorsza straci³ na nim,
poniewa¿ za nisko wyceni³ koszt dodatkowych materia³ów i œrodków do renowacji mebli, które musia³ zakupiæ, wiêc w konsekwencji dop³aci³ do tego zlecenia. Pawe³ uzna³, ¿e nie by³ to najlepszy pomys³ biznes.

Pytania do przedstawionych historii

●

Wróæmy teraz do naszych pytañ, które odniesiemy do trójki bohaterów.
Czy bohaterowie powy¿szych historii mieli dobre pomys³y na za³o¿enie
firm, które bêd¹ im przynosiæ zysk?
W przypadku Andrzeja i Beaty wiemy tylko tyle, ¿e us³ugi, które oferuj¹,
ciesz¹ siê zainteresowaniem, mo¿emy wiêc przypuszczaæ, ¿e oboje czerpi¹

1 Marketing szeptany to informowanie potencjalnych klientów w sposób
bezpoœredni, zatem jest to sytuacja, gdy jedna osoba mówi drugiej o danym
produkcie lub us³udze, dzieli siê swoj¹ opini¹ na ten temat w bezpoœredniej
rozmowie z drug¹ osob¹.
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zyski z prowadzonej dzia³alnoœci. Wiemy natomiast, ¿e pomys³ Paw³a nie
przyci¹gn¹³ klientów. Jak myœlisz, dlaczego?
Powodów tego mo¿e byæ kilka:
● Mo¿e Pawe³ niewystarczaj¹co dobrze zareklamowa³ swoje us³ugi?
● Mo¿e jego kwalifikacje nie wzbudza³y zaufania? Nie mia³ przecie¿
wykszta³cenia w kierunku renowacji mebli. Z drugiej jednak strony
wielu ludzi zajmuje siê zawodowo czymœ zupe³nie odleg³ym od
kierunku wykszta³cenia czy zawodu, jaki zdobyli. To, ¿e nie ma siê
okreœlonego wykszta³cenia (zawodowego, wy¿szego) nie znaczy
jeszcze, ¿e nie mo¿na siê tym fachem zajmowaæ, aczkolwiek ten
brak mo¿e stanowiæ pewn¹ przeszkodê. W niektórych jednak przypadkach bez konkretnego wykszta³cenia nie mo¿na siê dan¹ profesj¹ zajmowaæ.
● Mo¿e w okolicy, w której Pawe³ chcia³ rozkrêciæ swój biznes, nie by³o tak naprawdê zapotrzebowania na tego typu us³ugi. Niektórzy
nie lubi¹ starych mebli i pozbywaj¹ siê ich, jak tylko maj¹ mo¿liwoœæ zakupienia nowych. Tacy nie skorzystaj¹ z us³ug Paw³a. Innych nie staæ ani na zakup nowych mebli, ani na odrestaurowanie
starych. Ci te¿ nie mogliby siê staæ klientami Paw³a. W rozdziale
3 mo¿esz znaleŸæ kilka podpowiedzi, jak sprawdziæ, czy na dany rodzaj dzia³alnoœci jest zapotrzebowanie i w jakim zakresie. Niestety
nie jesteœmy w stanie podaæ tu z³otego œrodka, tak aby zagwarantowaæ 100% trafnoœci wyboru, dlatego im gruntowniej zbadasz tê
kwestiê, tym pewniejsz¹ otrzymasz odpowiedŸ. W Internecie znajdziesz wiele stron, na których ludzie dyskutuj¹ o tym, w jaki sposób zbadaæ popyt na produkty, które chc¹ zaoferowaæ w niedalekiej przysz³oœci.
●
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Czy znaleŸli wystarczaj¹co du¿o klientów zainteresowanych ofert¹ ich
firmy?
Trudno jest odpowiedzieæ na to pytanie, poniewa¿ trzeba najpierw zastanowiæ siê nad tym, co to dla kogoœ / firmy oznacza „wystarczaj¹co
du¿o klientów”. W chwili, kiedy poznajmy ich historie, Beata ma tak
wiele zleceñ, ¿e zaczyna myœleæ o osobie do pomocy. Dla niej samej
w pewnym momencie by³o nawet za du¿o zleceñ / klientów. Andrzej
z kolei zanim za³o¿y³ firmê, móg³ siê przekonaæ, ¿e jego us³ugi znajd¹
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nabywców. Wiemy na pewno, ¿e jego oferta cieszy siê zainteresowaniem, a do Andrzeja co jakiœ czas zwracaj¹ siê kolejni zainteresowani.
Co do Paw³a to mamy pewnoœæ, ¿e nie znalaz³ wystarczaj¹co du¿o
klientów zainteresowanych ofert¹ swojej firmy. W jego przypadku na
pocz¹tku „wystarczaj¹co du¿o” oznacza³oby zwrot kosztów zakupionych œrodków do konserwacji oraz kosztu wynajmu pomieszczenia na
warsztat.
●

Czy mieli wystarczaj¹co du¿o œrodków do tego, by ten interes rozkrêciæ?
Z ca³ej trójki jednorazowo najwiêcej zainwestowa³ Pawe³: zakupi³ potrzebne œrodki oraz wynaj¹³ pomieszczenie. Mo¿emy s¹dziæ, ¿e mia³
wystarczaj¹co du¿o pieniêdzy, by interes otworzyæ. Nie uda³o mu siê
go jednak rozkrêciæ. Andrzej gromadzi³ œrodki w d³u¿szej perspektywie czasowej. Nie potrzebowa³ jednorazowo du¿ej kwoty pieniêdzy,
jednak gdyby zsumowaæ wszystkie wydatki, jakie poniós³ do momentu otwarcia firmy, mog³oby siê okazaæ, ¿e kwota jest znacz¹ca. Ostatecznie jednak mo¿emy siê zgodziæ, ¿e posiada³ wystarczaj¹co du¿o
œrodków do tego, by rozkrêciæ interes. Jeœli chodzi o Beatê, to z ca³ej
trójki mia³a najni¿sze koszty rozkrêcenia biznesu. W tym przypadku
najcenniejszym kapita³em, którego zgromadzi³a wystarczaj¹co du¿o,
by³o zaufanie do jej umiejêtnoœci i rzetelnoœci. Trzeba pamiêtaæ, ¿e obce osoby powierza³y Beacie klucze do w³asnych mieszkañ, sk¹d dziewczyna zabiera³a psy w³aœcicieli na spacery. Pamiêtaj, ¿e zaufanie innych do Twoich us³ug jest kluczem do osi¹gniêcia sukcesu w prowadzeniu firmy.

●

Czy na pewno wiedzieli wszystko, co niezbêdne do tego, by prowadziæ
firmê?
Na to pytanie trudno odpowiedzieæ, poznaliœmy bowiem ich historie
na etapach rodzenia siê pomys³ów na biznes. Co zatem trzeba wiedzieæ, ¿eby móc prowadziæ firmê?
Rada: Zanim podejmiesz decyzjê o za³o¿eniu w³asnej firmy, odpowiedz
sobie na poni¿sze pytania.
● Czy znajdê klientów zainteresowanych moj¹ ofert¹?
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●
●

Czy moja oferta ma konkurencjê na rynku, na którym chcê wystartowaæ (rynkiem mo¿e byæ osiedle, lokalny bazarek, ale te¿ Internet)?
Czy mam wystarczaj¹co du¿o œrodków, by rozkrêciæ interes?

Pamiêtaj, ¿e prowadzenie firmy wymaga przygotowanie biznesplanu! Wiele przyk³adów znajdziesz w Internecie (np. w wyszukiwarce google. pl po wpisaniu has³a „biznesplan – przyk³ady)
●
Czy wiem wszystko, co niezbêdne do tego, by zacz¹æ prowadziæ
firmê?

Co trzeba wiedzieæ, ¿eby móc prowadziæ firmê?
Z prowadzeniem firmy jest tak, jak z wieloma rzeczami w ¿yciu cz³owieka – z czasem nabiera siê doœwiadczenia, ale na pocz¹tku trzeba siê du¿o
nauczyæ, dlatego te¿ istniej¹ ró¿ne instytucje, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci m³odych osób. Zanim podejmiesz decyzjê
o za³o¿eniu w³asnej firmy, koniecznie odwiedŸ jedn¹ z takich instytucji,
których listê prezentujemy Ci poni¿ej.
Przed podjêciem jednak jakichkolwiek kroków musisz wiedzieæ, ¿e do
prowadzenia w³asnej firmy konieczne jest ukoñczenie 18 lat oraz NIP2. Jeœli brakuje Ci trochê do pe³noletnioœci, to poczekaj, a¿ osi¹gniesz ten wiek,
a do tego czasu zbadaj dog³êbniej rynek, na którym chcesz wystartowaæ
ze swoj¹ propozycj¹. Mo¿e do czasu ukoñczenia osiemnastki zmienisz pomys³ na biznes?
Zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Zgodnie z art. 2 tej¿e ustawy dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa
dzia³alnoœæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoœæ zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y.
2

NIP to Numer Identyfikacji Podatkowej, dziesiêciocyfrowy kod, s³u¿¹cy do
identyfikacji podmiotów (osób, firm, zak³adów pracy etc.) p³ac¹cych podatki w Polsce.
Nadawany jest przez naczelnika urzêdu skarbowego. Aby dostaæ taki numer, trzeba
z³o¿yæ wniosek w urzêdzie skarbowym, w³aœciwym wed³ug miejsca zamieszkania.
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Przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy to osoba fizyczna, osoba prawna
i jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna
ustawa przyznaje zdolnoœæ prawn¹ – wykonuj¹ca we w³asnym imieniu
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. (http: //www. twojafirma. info/)

Instytucje pomocne w zak³adaniu w³asnej firmy

●

Urz¹d Pracy
Wa¿ne! Powiatowe Urzêdy Pracy udzielaj¹ dotacji na za³o¿enie w³asnej
firmy, ale ¿eby z nich skorzystaæ, trzeba spe³niæ kilka warunków:
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●

●
●

●

Nie mo¿na mieæ za³o¿onej dzia³alnoœci gospodarczej. Zanim wiêc
zdecydujesz siê na rejestracjê, sprawdŸ, czy Urz¹d Pracy w Twoim
mieœcie nie og³osi³ takiego konkursu lub czy nie planuje tego zrobiæ w najbli¿szej przysz³oœci.
Trzeba mieæ status osoby bezrobotnej.
Dodatkowo osoba ubiegaj¹ca siê o wsparcie w ci¹gu 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku, bêd¹c bezrobotn¹ nie odmówi³a, bez uzasadnionej przyczyny, przyjêcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej.
Po wiêcej szczegó³ów udaj siê do Powiatowego Urzêdu Pracy.

Uwaga! Z Urzêdu Pracy mo¿esz dostaæ maksymalnie 6-krotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia. Na przyk³ad jeœli w pierwszym kwartalne
2010 roku przeciêtne wynagrodzenie wynosi³o 3197,85 z³, to maksymalna kwota dotacji mog³a wynieœæ 19 187,10 z³.
●

Punkty Konsultacyjne

Punkty Konsultacyjne to sieæ organizacji i instytucji, których zadaniem
jest œwiadczenie bezp³atnej pomocy informacyjnej osobom zamierzaj¹cym
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz tym, którzy ju¿ j¹ prowadz¹.
Aby dowiedzieæ siê, gdzie w Twojej okolicy znajduje siê najbli¿szy
Punkt Konsultacyjny, wejdŸ na stronê: http: //www. parp. gov. pl/index/index/268
●

Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci

1. Co to takiego Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci?
Akademickie Inkubatory Przedsiêbiorczoœci powsta³y po to, by u³atwiaæ
m³odym osobom rozwój ich przedsiêbiorczoœci. AIP oferuje m³odej osobie
za³o¿enie firmy tañszym kosztem, w szybki i ³atwy sposób. Rejestruj¹c
swoj¹ firmê w AIP, mo¿esz dzia³aæ jak przedsiêbiorca, nie musz¹c rejestrowaæ swojej dzia³alnoœci gospodarczej w specjalnie do tego powo³anym rejestrze (o tym mo¿esz przeczytaæ poni¿ej). Aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat historii AIP, odniesionych przez nie sukcesów oraz aktualnie realizowanych projektów, wejdŸ na stronê: http: //www. inkubatory. pl/
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AIP to jedna z instytucji w ogólnopolskiej sieci Punktów Konsultacyjnych.

2. Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy Akademickich Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci?
Ka¿da m³oda osoba w wieku od 18 do 30 lat. Choæ AIP funkcjonuj¹
przy uczelniach wy¿szych, nie musisz studiowaæ, ¿eby móc skorzystaæ
z pomocy AIP w rozwoju w³asnej przedsiêbiorczoœci. Jedyny wymóg to dobry pomys³ na w³asn¹ dzia³alnoœæ.
3. Gdzie szukaæ Inkubatorów?
W Polsce do tej pory powsta³y 33 odzia³y AIP zlokalizowane w wiêkszych miastach Polski. Aby przekonaæ siê, który oddzia³ mieœci siê najbli¿ej
Twojego miejsca zamieszkania, wejdŸ na stronê AIP w zak³adkê Sieæ AIP:
http: //www. inkubatory. pl/pl/sie-aip
4. Co oferuj¹ AIP?
●
za³o¿enie firmy niskim kosztem, w prosty sposób – op³aty z tytu³u prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej musisz ponosiæ co miesi¹c
– ZUS (wysokoœæ sk³adki zale¿y od kilku czynników w przedziale od 300
do 800 z³), natomiast w AIP masz wp³atê jednorazow¹ w wysokoœci
250 z³
● w³asn¹ osobowoœæ prawn¹, co oznacza, ¿e rozwijasz swoje przedsiêwziêcie biznesowe jako komórka AIP
●
mo¿liwoœæ rozwiniêcia swojej firmy bez koniecznoœci ponoszenia tak
du¿ych op³at jak w momencie zarejestrowania swojej dzia³alnoœci gospodarczej
● wsparcie w prowadzeniu ksiêgowoœci w³asnej firmy
● porady prawne, tak¿e w zakresie tworzenia umów oraz doradztwo
w zakresie prowadzenia firmy
● oraz wiele innych ofert, których szczegó³y znajdziesz na: http: //www.
inkubatory. pl/pl/co-daje-aip
5. Jak mo¿esz za³o¿yæ firmê w AIP?
● Przede wszystkim musisz mieæ pomys³ na biznes oparty o dzia³anie
zgodne z prawem.
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●
●
●

●

●
●

●

Nastêpnie musisz wype³niæ wniosek dostêpny w formie elektronicznej
na stronie AIP: http: //inkubatory. pl/rejestracja
Wype³niony wniosek trafia do dyrektora oddzia³u / inkubatora, w którym zamierzasz zarejestrowaæ swoj¹ firmê.
Dyrektor zaprasza Ciê na spotkanie w celu szczegó³owego omówienia
Twojego pomys³u na biznes. To te¿ dla Ciebie okazja, ¿eby dowiedzieæ
siê o zasadach dzia³ania AIP. Dobrze przygotuj siê do tego spotkania,
poniewa¿ ma ono du¿e znaczenie przy podejmowaniu przez AIP decyzji, czy zaprosiæ Ciê do programu „Preinkubacji”, czyli programu wspieraj¹cego m³ode, przedsiêbiorcze osoby.
Jeœli AIP zaprosi Ciê do wspó³pracy, wówczas musisz podpisaæ umowê,
w której okreœlone s¹ zasady œwiadczenia pomocy w ramach programu
(AIP pomaga Tobie).
Jeszcze tylko musisz op³aciæ 250 z³ na rzecz AIP i jesteœ w programie!
Zanim jednak na dobre mo¿esz zacz¹æ realizowaæ swoje przedsiêwziêcie biznesowe, musisz przejœæ szkolenie na temat zasad funkcjonowania firmy w AIP. Po szkoleniu dostaniesz login i has³a do kont niezbêdnych do prowadzenia w AIP firmy.
Do dzie³a!

Inne formy wsparcia m³odej przedsiêbiorczoœci
Oprócz Akademickich Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci s¹ te¿ inne organizacje czy programy pomagaj¹ce m³odym osobom w rozwijaniu dzia³alnoœci biznesowej. Na przyk³ad:
● Program Youth Business Poland – program oprócz wsparcia merytorycznego oferuje niskooprocentowane po¿yczki. Wiêcej na stronie:
http: //www. ybp. org. pl/index. php

Jak dokonaæ wpisu do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej
Jeœli nie interesuje Ciê forma poœrednia (na przyk³ad przy wsparciu AIP)
rozwijania w³asnej firmy, lecz chcesz oficjalnie zarejestrowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, to masz przed sob¹ kilka spraw do za³atwienia.
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Wpis do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej
Musisz udaæ siê Urzêdu Miasta b¹dŸ Urzêdu Gminy w celu dokonania
wpisu do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej.
Co musisz ze sob¹ mieæ? Dowód osobisty, NIP, adresy wykonywania
dzia³alnoœci gospodarczej, numer PKD3, dane biura rachunkowego, z którego us³ug bêdziesz korzystaæ (NIP, nazwê oraz adres). Musisz te¿ znaæ datê, od momentu której rozpoczniesz dzia³alnoœæ.
Aby dokonaæ wpisu do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, musisz
wype³niæ odpowiedni formularz. Formularz nie jest trudny, ale kiedy siê go
wype³nia pierwszy raz, to mo¿na mieæ kilka pytañ i w¹tpliwoœci. Poproœ
o pomoc kogoœ w urzêdzie. Urzêdnik ma obowi¹zek Ci pomóc i udzieliæ
stosownych informacji.
W ci¹gu 14 dniu od z³o¿enia wniosku dostaniesz zaœwiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej.

Zawiadomienie Urzêdu Statystycznego
Wybierz siê do Urzêdu wraz z orygina³em i kopi¹ zaœwiadczenia o wpisie
do EDG (Urz¹d Gminy pokieruje Ciê do w³aœciwego Urzêdu Statystycznego).
Wype³nisz tam stosowny druk, a nastêpnie w przeci¹gu oko³o 2 tygodni
nadane zostan¹ Twojej firmie numery statystyczne: EKD, PKD i REGON. Numery PKD i REGON bêd¹ potrzebne do zg³oszenia w Urzêdzie Skarbowym.

Wizyta w Urzêdzie Skarbowym
Udaj siê do urzêdu w³aœciwego dla Twojego miejsca zameldowania.
Tam po wype³nieniu odpowiednich formularzy otrzymasz NIP. Musisz te¿
w czasie tej wizyty okreœliæ formê rozliczenia podatku dochodowego oraz
zdecydowaæ, czy bêdziesz p³aciæ podatek VAT (w przypadku wielu form
dzia³alnoœci trzeba ten podatek p³aciæ).

3 PKD - Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci to umownie przyjêty podzia³ rodzajów
dzia³alnoœci spo³eczno-gospodarczych. Wszystko, czym siê zawodowo zajmujesz,
ma swój odpowiednik numeryczny w tej w³aœnie klasyfikacji. Wiêcej na:
http://www.pkd-24.pl/
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Moja pierwsza dzia³alnoœæ...
Piecz¹tka firmowa
Jako osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹ musisz sobie wyrobiæ
piecz¹tkê firmow¹, która zawieraæ bêdzie nastêpuj¹ce dane: pe³n¹ nazwê
firmy, adres firmy, numer kontaktowy, REGON, NIP.

Wizyta w banku
Chc¹c prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, musisz posiadaæ firmowy rachunek bankowy. Do banku zabierz ze sob¹ zaœwiadczenie o wpisie do Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, REGON oraz dowód osobisty.
O za³o¿eniu konta trzeba nastêpnie poinformowaæ Urz¹d Skarbowy.
Rada: zanim wybierzesz bank, porównaj oferty kont firmowych w kilku ró¿nych bankach i wybierz najkorzystniejsz¹ dla siebie.

Ostatnia wizyta – w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych
NajpóŸniej 7 dni od rozpoczêcia dzia³alnoœci odwiedŸ ZUS. Tam równie¿ czeka Ciê wype³nienie odpowiedniego formularza. Od tego momentu co miesi¹c musisz op³acaæ obowi¹zkow¹ sk³adkê na ubezpieczenia
(emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne).
Rada: zanim z³o¿ysz w odpowiednim urzêdzie jakikolwiek dokument,
zrób jego kopiê (w ka¿dym urzêdzie s¹ punkty xero) i poproœ urzêdnika
o potwierdzenie ich z³o¿enia. W urzêdach te¿ pracuj¹ omylne osoby
i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ktoœ zagubi Twój formularz. Z poœwiadczeniem z³o¿enia formularza ³atwiej bêdzie Ci za³atwiæ dan¹ sprawê.

Fundusze na pierwsz¹ dzia³alnoœæ
Zanim podejmiesz decyzjê o rozpoczêciu dzia³alnoœci, dowiedz siê, z jakich funduszy mo¿esz skorzystaæ na rozkrêcenie w³asnego biznesu. Przy
okazji tematu urzêdów pracy wspomnieliœmy ju¿ o mo¿liwoœci ubiegania
siê o bezzwrotn¹ dotacjê na otwarcie w³asnej firmy. W ca³ej Polsce prowadzone s¹ programy dotacji dla przedsiêbiorców. Skorzystaj z poni¿szej
strony internetowej, aby dowiedzieæ siê o dostêpnych w Twoim regionie:
http: //www. bierzdotacje. pl/
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Fundacja dla Polski
Fundacja dla Polski (FdP) powsta³a w 1990 roku i jest jedn¹ z najstarszych polskich fundacji. Jej celem jest wspomaganie rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce. W powstanie FdP zaanga¿owane by³y osobistoœci ¿ycia politycznego
i kulturalnego, m. in. Andrzej Wajda, Jerzy Turowicz, Prof. Bronis³aw Geremek, Stefan Meller.
G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ FdP jest realizowanie woli fundatorów – osób i instytucji,
które jej zaufa³y. FdP wspiera organizacje przeciwdzia³aj¹ce ubóstwu i wykluczeniu
spo³ecznemu oraz realizuje projekty, których celem jest budowanie potencja³u m³odych osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, zwiêkszenie ich kompetencji
spo³ecznych i zawodowych oraz przygotowanie do wejœcia na rynek pracy. FdP inspiruje oraz przekazuje wiedzê osobom indywidualnym i firmom, jak korzystaæ z najlepszych modelowych rozwi¹zañ filantropijnych, aby skutecznie pomagaæ. W ramach
pomagania w dzia³alnoœci filantropijnej FdP prowadzi doradztwo filantropijne, prowadzi fundusze filantropijne oraz zarz¹dza fundacjami rodzinnymi. Fundacja gromadzi tak¿e dane na temat dobrych praktyk filantropijnych na œwiecie oraz zleca badania i wykonuje analizy dotycz¹ce filantropii w Polsce.
W ci¹gu ostatnich 20 lat FdP otrzyma³a dotacje na ponad 630 projektów o ³¹cznej wartoœci blisko 6 mln z³. Przyzna³a stypendia i nagrody ponad 500 osobom na
³¹czn¹ kwotê ponad 1,7 mln z³. Zorganizowa³a ponad 1500 godzin szkoleñ
i warsztatów, jak tak¿e zarz¹dza³a 7 funduszami filantropijnymi o rocznym bud¿ecie od 100 do 600 tys. z³.
Fundacja dla Polski ma status organizacji po¿ytku publicznego, który uprawnia
j¹ do pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych. Jest sygnatariuszem Karty Zasad Dzia³alnoœci Organizacji Pozarz¹dowych, która zobowi¹zuje j¹ do zachowania
kanonów funkcjonowania organizacji non-profit, takich jak: przejrzystoœæ, otwartoœæ i odpowiedzialnoœæ.
Fundacja dla Polski jest tak¿e cz³onkiem wspieraj¹cym Forum Darczyñców
w Polsce – instytucji promuj¹cej spo³eczn¹ wiarygodnoœæ organizacji, firm i instytucji przekazuj¹cych œrodki finansowe na cele spo³eczne.
Fundacja dla Polski
ul. Narbutta 20/33, 02-541 Warszawa
tel. +48 22 542 58 80
fax +48 22 542 58 90
e-mail: fdp@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl

