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Dla kogo jest ten poradnik?

Po rad nik ten po wsta³ z my œl¹ o m³o dych oso bach w wie ku 16-22 la ta, któ -
re nie po sia da j¹ nie zbêd nej wie dzy i od po wied nich na rzê dzi do te go, by po ra -
dziæ so bie na star cie w do ro s³oœæ. Jest to pu bli ka cja dla tych, któ rzy chc¹ siê
usa mo dziel niæ, po pra wiæ swo j¹ sy tu acjê, ma j¹ ma rze nia i nie wa ha j¹ siê d¹ ¿yæ
do ich zre ali zo wa nia. Po rad nik ma s³u ¿yæ tym oso bom, któ re nie znaj du j¹
w swo im naj bli¿ szym oto cze niu wy star cza j¹ ce go wspar cia w usa mo dziel nia -
niu siê i zdo by wa niu pierw szych za wo do wych do œwiad czeñ. Ce lem pu bli ka cji
jest rów nie¿ pro mo wa nie do brych prak tyk by cia przed siê bior czy mi i od po wie -
dzial ny mi ludŸ mi, a wszyst ko to po przez do star cze nie m³o dym oso bom kom -
plek so wej po ra dy w za kre sie efek tyw ne go po ru sza nia siê po ryn ku pra cy, roz -
wi ja nia w³a sne go po ten cja ³u za wo do we go, jak rów nie¿ pre cy zo wa nia i re ali -
za cji za wo do wych pla nów. 

Pu bli ka cjê tê kie ru je my przede wszyst kim do osób, w któ rych œro do wi sku
czê sto mo¿ na spo tkaæ pro ble my, ta kie jak: ubó stwo, bez ro bo cie, nie za rad -
noœæ ¿y cio wa, prze moc, uza le¿ nie nia. Wie my, ¿e ba ga¿ ¿y cio wy, w któ ry zo -
sta ³y one wy po sa ¿o ne (czê sto bez swo jej zgo dy), mo ¿e byæ ciê¿ ki i nie wy god -
ny dla ko goœ, kto w³a œnie sta wia pierw sze kro ki w do ro s³oœæ. Nie ste ty, wie my
rów nie¿, ¿e wie le z tych m³o dych osób po wta rza sce na riu sze ¿y cio we swo ich
ro dzi ców, sta j¹c siê klien ta mi opie ki spo ³ecz nej, przej mu j¹c bier n¹ po sta wê
oraz ¿y j¹c z dnia na dzieñ. Z dru giej stro ny ma my pew noœæ, ¿e ka¿ da z tych
osób dys po nu je po ten cja ³em, któ ry mo ¿e roz wi n¹æ na rzecz po pra wy w³a snej
sy tu acji ¿y cio wej. Chce my wiêc jej po ka zaæ, w ja ki spo sób roz po znaæ, a na -
stêp nie roz wi n¹æ po sia da ny po ten cja³, tak by móc w naj bli¿ szej przy sz³o œci
z suk ce sem wy star to waæ na otwar tym ryn ku pra cy i byæ na nim kon ku ren cyj -
n¹ oso b¹. 

Po rad nik po wsta³ w opar ciu o wie dzê o pro ble mach m³o dzie ¿y bo ry ka j¹ cej
siê z pro ble mem ubó stwa, bez ro bo cia, nie za rad no œci ¿y cio wej, prze mo cy, uza -
le¿ nieñ etc., kon sul ta cje z or ga ni za cja mi pra cu j¹ cy mi z ta ki mi m³o dy mi oso ba -
mi oraz w opar ciu o do œwiad cze nia Fun da cji dla Pol ski ze bra ne pod czas szko -
leñ z edu ka cji eko no micz nej oraz warsz ta tów do radz twa za wo do we go zor ga -
ni zo wa nych dla tej m³o dzie ¿y. 
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W ce lu sze ro kiej po pu la ry za cji za war tych w pu bli ka cji my œli i po rad po -
wsta ³a wer sja elek tro nicz na, któ r¹ zna leŸæ mo¿ na na stro nie 
www. eko no mia nau li cy. pl ad mi ni stro wa nej przez Fun da cjê dla Pol ski. 

Œrod ki na sfi nan so wa nie po rad ni ka zo sta ³y przy zna ne przez Na ro do wy
Bank Pol ski w ra mach pro jek tu „Za cznij li czyæ – na sie bie. Krok dru gi: Na rzê -
dziow nik” oraz przez Al ca tel -L ucent Fo un da tion na re ali za cjê pro jek tu „Lep szy
start – spe³ nio ne w dzia ³a niu”.
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Po co mi praca? 

Zabezpieczenie bytu

Po co mi pra ca? War to za daæ so bie to py ta nie szcze gól nie wte dy, gdy
jest siê na po cz¹t ku swo jej za wo do wej dro gi. Lu dzie kie ru j¹ siê ró¿ ny mi po -
wo da mi, po dej mu j¹c pra cê, dla te go do brze jest po znaæ w³a sne mo ty wa cje.
Choæ pra ca jest jed n¹ z naj wa¿ niej szych form dzia ³al no œci do ro s³e go cz³o -
wie ka, to nie dla ka¿ de go ozna cza ona to sa mo. Dla wie lu pra ca to przede
wszyst kim mo¿ li woœæ zdo by cia œrod ków utrzy ma nia. Czy ktoœ z Two ich zna -
jo mych odzie dzi czy³ spa dek po bo ga tej ciot ce b¹dŸ wy gra³ ogrom n¹ kwo tê
pie niê dzy, dziê ki cze mu ma za co ¿yæ? Je œli tak, to na le ¿y do mniej szo œci.
Wiêk szoœæ z nas bo wiem utrzy mu je siê w³a œnie dziê ki swo jej pra cy b¹dŸ te¿
jest utrzy my wa na przez pra cu j¹ cych ro dzi ców czy opie ku nów do cza su usa -
mo dziel nie nia siê. Dziê ki za ro bio nym pie ni¹ dzom mo ¿e my op³a caæ ra chun -
ki, ro biæ za ku py, czy li za spo ka jaæ swo je pod sta wo we po trze by. Pra ca mo ¿e
jed nak ozna czaæ wiê cej i w³a œnie dla te go war to siê za sta no wiæ, po co ci
pra ca. 

Pa sja 

Pra cu j¹c, mo ¿esz re ali zo waæ swo je pa sje. Ko chasz zwie rzê ta, lu bisz wy -
pro wa dzaæ psa przy ja ció³ ki, pod nie obec noœæ s¹ sia dów opie ku jesz siê ich ko -
tem, a wiêc mo ¿esz zo staæ we te ry na rzem al bo gro ome rem, czy li kimœ, kto ro -
bi zwie rzê tom fry zu ry. Mo ¿esz te¿ po my œleæ o za ³o ¿e niu fir my opie ku j¹ cej siê
zwie rzê ta mi w cza sie nie obec no œci ich w³a œci cie li. A je œli lu bisz wy ciecz ki po
swo im mie œcie, za wsze sta rasz siê po ka zaæ przy jezd nym coœ cie ka we go
w oko li cy, szu kasz ar ty ku ³ów i ksi¹ ¿ek zwi¹ za nych z hi sto ri¹ w³a sne go mia sta,
je steœ na bie ¿¹ co z wy da rze nia mi kul tu ral ny mi, to mo ¿esz opro wa dzaæ gru py
tu ry stów i dzie liæ siê z ni mi t¹ wie dz¹. Je œli jed nak wo lisz cie plej szy kli mat
i ma rz¹ Ci siê da le kie po dró ¿e, to mo ¿e naj lep sz¹ dla Cie bie pra c¹ bê dzie pi -
lo to wa nie za gra nicz nych wy cie czek al bo te¿ za trud nie nie siê w li niach lot ni -
czych ja ko per so nel po k³a do wy. Przy k³a dów re ali zo wa nia w pra cy swo jej pa -
sji jest wie le. 
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Mo¿ li woœæ re ali zo wa nia swo je go hob by

Nie wszyst kim jed nak jest da ne wy ko ny wa nie pra cy zgod nej z za in te re so -
wa nia mi czy hob by. Nie któ rzy nie ma j¹ szan sy zdo byæ wy kszta³ ce nia nie zbêd -
ne go do wy ko ny wa nia okre œlo ne go za wo du. In ni ma j¹ ma ³¹ szan sê na za trud -
nie nie w wy ma rzo nej pro fe sji. Jesz cze in ni do sta j¹ „w spad ku” pra cê po swo -
ich ro dzi cach, czy li kon ty nu uj¹ ro dzin n¹ tra dy cjê, choæ nie ko niecz nie jest to
ich ma rze niem. Ale na wet w ta kich sy tu acjach pra ca da je mo¿ li woœæ roz wi ja -
nia siê, pod wy¿ sza nia swo ich kom pe ten cji. Je œli jed nak po czu jesz kie dyœ, ¿e
Two ja pra ca roz wi ja Ciê w nie wiel kim stop niu, to mo ¿e przy naj mniej dziê ki
niej staæ Ciê bê dzie na upra wia nie wy bra ne go hob by? Nie któ rzy ma j¹ doœæ
kosz tow ne hob by, a kie dy nie mo ¿e ono staæ siê ich pra c¹, wów czas po trze -
bu j¹ pra cy do te go, by w wol nym cza sie od da waæ siê swo im pa sjom, ta kim jak
na przy k³ad fo to gra fo wa nie, upra wia nie mniej ty po wej dys cy pli ny spor to wej
czy ko lek cjo no wa nie sta rych ro we rów. 
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Roz wój

Dziê ki pra cy i do cho dom, ja kie Ci ona przy no si, mo ¿esz nie tyl ko za spo ko iæ
swo je i swo ich bli skich po trze by, nie tyl ko od daæ siê ulu bio nym roz ryw kom, ku -
piæ wy ma rzo ny mo del te le fo nu ko mór ko we go czy pa rê mod nych bu tów, ale te¿
za in we sto waæ we w³a sny roz wój. Pra ca po zwa la Ci na op³a ce nie cze sne go
w szko le, kur su jê zy ko we go czy in ne go – roz sze rza j¹ ce go Two je za wo do we umie -
jêt no œci. Dziê ki za ro bio nym pie ni¹ dzom mo ¿esz za pi saæ siê na do wol ny kurs,
choæ by na uki p³y wa nia, pra wa jaz dy czy gry na in stru men cie. 

Prze kszta³ ca nie rze czy wi sto œci

S¹ lu dzie, któ rych ce lem jest prze kszta³ ca nie ota cza j¹ cej ich rze czy wi sto œci,
a pra ca da je im ta k¹ mo¿ li woœæ. Nie któ rzy chc¹ udo sko na laæ œwiat tech no lo gicz -
nie, wiêc kon stru uj¹ in te li gent ne ma szy ny, pro jek tu j¹ spraw niej sze mo de le lap -
to pów, szu ka j¹ spo so bów na efek tyw niej sze wy ko rzy sta nie od na wial nych Ÿró de³
itd. In ni chc¹, by œmy ota cza li siê piêk ny mi przed mio ta mi, wy god ny mi ubra nia -
mi, a dziê ki swo jej pra cy mo g¹ nam to za ofe ro waæ. S¹ te¿ ta cy, któ rzy chc¹ ulep -
szaæ rze czy wi stoœæ spo ³ecz n¹ i pra cu j¹ na przy k³ad na rzecz stwo rze nia wiêk szej
licz by miejsc pra cy, wy eli mi no wa nia pro ble mu nie do ¿y wia nia dzie ci czy te¿ do -
sto so wa nia prze strze ni miej skiej do po trzeb osób nie pe³ no spraw nych. 

Re la cje

By wa te¿ tak, ¿e pra ca za spo ka ja czy j¹œ po trze bê kon tak tów miê dzy ludz -
kich. Wie le za wo dów po le ga na nie usta j¹ cym kon tak cie z ludŸ mi, na bu do wa -
niu pew nych re la cji, co dla nie któ rych sta no wi pod sta wo w¹ war toœæ pra cy.
Mo¿ li woœæ co dzien nych spo tkañ, wspó³ pra cy, prze by wa nia w okre œlo nej gru -
pie to te¿ war toœæ pra cy, choæ nie dla wszyst kich. S¹ ta cy, któ rzy wo l¹ pra cê
po zwa la j¹ c¹ za szyæ siê w g³u szy. In ni z ko lei wy bie ra j¹ za wód po le ga j¹ cy na
pra cy ze zwie rzê ta mi. 

Po zy cja

Pra ca da je pew nym lu dziom szan sê na za ist nie nie w cen trum czy je goœ za -
in te re so wa nia, by cia w œwie tle re flek to rów, in nym po zwa la re ali zo waæ po trze -
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bê ry wa li za cji i zwy ciê ¿a nia, dla jesz cze in nych sta no wi œro dek do spra wo wa -
nia w³a dzy. O nie któ rych pro fe sjach s¹ dzi siê, ¿e s¹ szcze gól nie pre sti ¿o we,
a wiêc do da j¹ splen do ru oso bom, któ re je wy ko nu j¹. 

Od po wie dzi na py ta nie: po co lu dzie pra cu j¹, jest znacz nie wiê cej, ni¿ zdo -
³a li œmy tu omó wiæ. Pod su mo wu j¹c, mo¿ na po wie dzieæ, ¿e szu ka my pra cy,
a póŸ niej sta ra my siê j¹ utrzy maæ, po nie wa¿ ma my ró¿ ne po trze by, któ re dziê -
ki pra cy mo g¹ byæ re ali zo wa ne. 

Co w ta kim ra zie s¹ dziæ o tych, któ rzy na w³a sne ¿y cze nie po zo sta j¹ bez
pra cy? 

A mo ¿e ¿y cie bez pra cy

Po co mi pra ca?
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Wszê dzie mo¿ na spo tkaæ lu dzi, dla któ rych ka¿ dy z wy mie nio nych po wy ¿ej
po wo dów nie jest wy star cza j¹ cy do te go, by pod j¹æ pra cê. Po za ty mi bez ro -
bot ny mi, któ rzy wbrew swej wo li ¿y j¹ bez pra cy, jest pew na gru pa tych, któ -
rzy wo l¹ ko rzy staæ z efek tów pra cy in nych osób, cho cia¿ by po bie ra j¹c za si³ ki,
któ re im siê tak na praw dê nie na le ¿¹. Dla cze go wy bie ra j¹ oni ¿y cie bez pra cy?
Có¿, dla nie któ rych jest to po pro stu wy god niej sze. Wo l¹ do staæ mi ni mal ny za -
si ³ek, ni¿ ka¿ de go dnia wsta waæ ra no do pra cy. S¹ ta cy, któ rzy nie do sta j¹ za -
si³ ków i mi mo to nie szu ka j¹ za trud nie nia. Wy bie ra j¹ ¿y cie z dnia na dzieñ,
cze ka j¹c, co im siê przy tra fi. In ni z ko lei uwa ¿a j¹, ¿e po ni ¿ej okre œlo nej staw ki
nie op³a ca im siê nic ro biæ i w efek cie eg zy stu j¹ w ma ra zmie. 

Czy jed nak jest to do bry wy bór dla m³o dej oso by, któ ra chce coœ zmie niæ
w swo im ¿y ciu? Je œli czy tasz ten po rad nik, to zna czy, ¿e ta ka opcja nie jest dla
Cie bie, bo Ty w³a œnie chcesz zmian. 

Sko ja rze nia

Czy na sze roz wa ¿a nia po mo g³y Ci od po wie dzieæ na py ta nie, po co Ci pra -
ca? Je œli wci¹¿ nie masz pew no œci, po baw siê w sko ja rze nia. Na kart ce pa pie -
ru wy pisz wszyst kie naj wa¿ niej sze dla sie bie ob sza ry ¿y cio we. Mo ¿e byæ ich kil -
ka, a na wet kil ka na œcie. Kie dy skoñ czysz, wy bierz spo œród wszyst kich wy mie -
nio nych trzy naj wa¿ niej sze, a na stêp nie ka¿ de mu z nich po sta raj siê przy po -
rz¹d ko waæ je den rze czow nik (ew. wy ra ¿e nie, je œli jed no s³o wo nie mo ¿e te go
sko ja rze nia ob j¹æ), któ ry (któ re) naj le piej Ci siê z nim ko ja rzy. Oto przy k³a do -
we ze sta wie nie: 

ro dzi na = opar cie
sport = prze zwy ciê ¿a nie (sie bie, swo ich ogra ni czeñ) 
po dró ¿o wa nie = po zna wa nie
W tym ze sta wie niu nie zo sta ³a wy mie nio na pra ca. Mo ¿e to ozna czaæ, ¿e

oso ba ta nie mu si pra co waæ na swo je utrzy ma nie (bo ktoœ j¹ utrzy mu je lub na
przy k³ad jest w gru pie tych szczê œliw ców ob da ro wa nych przez los spad kiem
czy wy gra n¹). Mo ¿e te¿ ozna czaæ, ¿e pra ca zo sta ³a w³¹ czo na w któ r¹œ z trzech
wy mie nio nych ka te go rii. Je œli jest to oso ba zaj mu j¹ ca siê do mem, dba j¹ ca
o to, by ro dzi na mia ³a co dzien nie œwie ¿y obiad oraz upra so wa ne ubra nia,
wów czas na tym w³a œnie po le ga co dzien na pra ca ta kiej oso by. W na szym kra -
ju wci¹¿ w wiêk szo œci przy pad ków jest to pra ca, za któ r¹ nie do sta je siê wy -
na gro dze nia, ale mo ¿e w przy sz³o œci siê to zmie ni. Ze sta wie nie to mo ¿e te¿ su -
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ge ro waæ, ¿e je go au tor / au tor ka za wo do wo upra wia sport al bo jest kimœ, kto
za wo do wo po dró ¿u je i pi sze na przy k³ad prze wod ni ki, z cze go siê w³a œnie
utrzy mu je, ale nie okre œla te go ja ko pra cy. 

Przyj rzyj my siê in ne mu ze sta wie niu: 
pra ca = nie za le¿ noœæ fi nan so wa
ro dzi na = wspar cie
po dró ¿o wa nie = re laks
Tu taj wi dzi my, ¿e pra ca zo sta ³a wy mie nio na na pierw szym miej scu i sko ja -

rzo na z nie za le¿ no œci¹ fi nan so w¹, mo¿ na wiêc s¹ dziæ, ¿e au tor / au tor ka te go
wy bo ru nie doœæ, ¿e ce ni so bie nie za le¿ noœæ fi nan so w¹, to praw do po dob nie
ona w³a œnie sta no wi naj wa¿ niej sz¹ mo ty wa cjê do pra cy. 

To oczy wi œcie tyl ko przy k³a dy ze sta wieñ i ich in ter pre ta cji. Po trak tuj to ra -
czej ja ko za ba wê i oka zjê do prze dys ku to wa nia ze zna jo my mi, co dla was
ozna cza pra ca. 

Za nim przej dziesz do ko lej ne go roz dzia ³u

Pra ca to, chc¹c nie chc¹c, jed na z wa¿ niej szych ak tyw no œci do ro s³ej
oso by. Ty w³a œnie wcho dzisz w œwiat do ro s³ych, po wo li siê usa mo dziel -
niasz al bo pla nu jesz to zro biæ w bli skiej przy sz³o œci. Chce my, ¿e by ten po -
rad nik, przy go to wa ny z my œl¹ o To bie, by³ Ci po moc ny w po dej mo wa niu
de cy zji zwi¹ za nych ze œcie¿ k¹ za wo do w¹. Po tym nie co teo re tycz nym
wstê pie pre zen tu je my bar dzo prak tycz ne roz dzia ³y, któ re krok po kro ku
po ka ¿¹ Ci, co mo ¿esz zro biæ, ¿e by do brze wy star to waæ na ryn ku pra cy. Na -
szym ce lem jest na mó wiæ Ciê do dzia ³añ, któ re po zwo l¹ Ci zna leŸæ pra cê
do pa so wa n¹ do Two ich po trzeb, a nie od wrot nie 

¯y czy my cie ka wej lek tu ry 
Au tor ki i Au to rzy

Po co mi pra ca?
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Co ro biæ i jak ro biæ, by za ro biæ? 
Po co mi ten po rad nik? 

Bê d¹c jesz cze uczniem szko ³y œred niej, ma rzy ³em, by zo staæ po li ty kiem
i zmie niæ nasz kraj w „ko lej n¹ Ja po niê”. Je œli siê ro zej rzysz wo kó³ sie bie, to
oczy wi œcie stwier dzisz, ¿e do Ja po nii jesz cze nam da le ko, co ozna cza, ¿e
i mój po mys³ na przy sz³oœæ uleg³ zde rze niu z rze czy wi sto œci¹ (tak, tak – nie
je stem po li ty kiem). Nie zo sta ³em nim z po wo du m. in. bra ku wie dzy na te -
mat wy ma rzo ne go wte dy za wo du i bra ku umie jêt no œci, któ re w ten za -
wód s¹ wpi sa ne. 

Dziœ Ty je steœ w lep szej sy tu acji. Wo kó³ Cie bie znaj du je siê wie le in sty -
tu cji i osób, któ re chc¹ Ci po móc w wy bo rze naj lep szej dla Cie bie dro gi za -
wo do wej. Dziœ tyl ko od Cie bie za le ¿y, czy wy s³u chasz ra dy, zbli ¿a j¹c siê
tym sa mym do zre ali zo wa nia swo ich ma rzeñ, czy wbrew roz s¹d ko wi
stwier dzisz, ¿e tyl ko Ty po sia dasz re cep tê na swój suk ces i ni ko go s³u chaæ
nie bê dziesz. Oczy wi œcie mo ¿esz mieæ ra cjê tak my œl¹c, lecz co, je œli siê my -
lisz? Co, je œli wy bie rzesz z³¹ szko ³ê i stra cisz kil ka lat swe go ¿y cia na
mrzon ki? Mo ¿e masz wie le szczê œcia i uda Ci siê osi¹ gn¹æ suk ces za wo do -
wy bez po mo cy in nych. Je œli masz jed nak w¹t pli wo œci, to za sta nów siê, czy
war to za my kaæ ten po rad nik, za nim nie prze czy tasz go w ca ³o œci. 
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Od cze go za cz¹æ? 

Kie dy my œlisz o swo jej przy sz³o œci, od wo ³uj siê do swo ich ma rzeñ. Bo
choæ ma rze nia nie za wsze siê spe³ nia j¹, to jed nak s¹ one moc no za ko rze -
nio ne w na szej oso bo wo œci i dla te go po win ni œmy braæ je pod uwa gê. Za -
py tasz za pew ne „dla cze go po win ni œmy”? Otó¿ za wsze ma rzy my o czymœ
mi ³ym i war to œcio wym, w ma rze niach osi¹ ga my suk ces, ma rze nia s¹ nam
bli skie. Czy nie chcesz, by i ta ka by ³a Two ja przy sz³a pra ca? 

Za uwa¿, ¿e choæ ja mo je go ma rze nia z okre su m³o do œci nie zre ali zo wa -
³em, to dziœ wy ko nu jê za wód tre ne ra, w któ rym rów nie wa¿ ne jest po s³u -
gi wa nie siê s³o wem mó wio nym/pi sa nym, czê sto wy stê pu jê pu blicz nie
i mam po czu cie mi sji spo ³ecz nej (mam na dzie jê, ¿e po li ty cy te¿ tak ma j¹). 

Mo ¿esz te raz zro biæ krót kie æwi cze nie. Za pisz so bie na kart ce za wód,
o któ rym s¹ dzisz, ¿e bê dzie dla Cie bie naj lep szy i spe³ ni wszyst kie Two je
ma rze nia. SprawdŸ w en cy klo pe dii lub ko rzy sta j¹c z za so bów In ter ne tu,
czym cha rak te ry zu je siê wy bra ny za wód, czym do k³ad nie zaj mu je siê oso -
ba go wy ko nu j¹ ca i ja kie s¹ wy ma ga nia, by móc go upra wiaæ. Na stêp nie
wy pisz to wszyst ko ha s³o wo, np.: 

Po li tyk – ko mu ni ka tyw noœæ, dys po zy cyj noœæ, wy so ka au to pre zen ta cja,
per swa zyj noœæ, czy li umie jêt noœæ prze ko ny wa nia do swo ich ra cji itd. 

Te raz po myœl, ja ki in ny za wód spe³ nia czêœæ lub wszyst kie z wy mie nio -
nych przez Cie bie kry te riów np.: 

Za wo dy spe³ nia j¹ ce kry te ria po li ty ka: tre ner, na uczy ciel, prze wod nik itd. 
Jak ³a two za uwa ¿yæ, jest wie le po dob nych za wo dów, któ re mo ¿esz wy -

ko ny waæ w przy sz³o œci, jed no cze œnie bê d¹c szczê œli wym i nie ro bi¹c ni cze -
go wbrew so bie. Pa miê taj, ¿e mo ¿esz mieæ b³êd ne po jê cie o tym, czym zaj -
mu je siê oso ba pra cu j¹ ca w kon kret nym za wo dzie. By móc œwia do mie my -
œleæ o przy sz³o œci, do brze za po znaj siê nie tyl ko z in for ma cja mi, ja kie znaj -
dziesz w In ter ne cie/ksi¹¿ ce, ale rów nie¿ sko rzy staj z ka¿ dej mo¿ li wej oka -
zji, by po dej rzeæ czyn no œci wy ko ny wa ne na da nym sta no wi sku (np. za pro -
po nuj swo jej wy cho waw czy ni wy ciecz kê do da ne go za k³a du pra cy – nie
tyl ko prze ko nasz siê o s³usz no œci swo ich wy obra ¿eñ do ty cz¹ cych czyn no -
œci wy ko ny wa nych na da nym sta no wi sku, ale jesz cze Twoi zna jo mi z kla sy
bê d¹ Ci wdziêcz ni i na pew no po pr¹ Twój po mys³). Pa miê taj, ¿e wie dza po -
zwa la œwia do mie do ko ny waæ wy bo ru, a im wiê cej masz mo¿ li wo œci wy bo -
ru, tym masz wiêk sz¹ szan sê na osi¹ gniê cie suk ce su. 

14
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Za nim jed nak prze ko nasz siê, czy Twój wy ma rzo ny za wód jest zgod ny
z Two im cha rak te rem (o tym bê dzie w ko lej nym roz dzia le), wspól nie od -
po wie my so bie na jed no z trud niej szych py tañ – czy pra co waæ u ko goœ, czy
u sie bie? 

Plu sy i mi nu sy by cia pra cow ni kiem oraz pro wa dze nia 
w³a snej dzia ³al no œci go spo dar czej

Ist nie je po wszech ny po gl¹d, ¿e pro wa dze nie w³a snej dzia ³al no œci go -
spo dar czej wi¹ ¿e siê z za ra bia niem du ¿ych pie niê dzy i z roz wo jem za wo -
do wym oraz spo ³ecz nym. Z dru giej stro ny pra ca u ko goœ wy da je siê nam
du ¿o bar dziej bez piecz na i sta bil na. W obu przy pad kach przy to czo ne te zy
siê spraw dza j¹ i … za ra zem s¹ b³êd ne. 

Zrób te raz krót ki eks pe ry ment – wy obraŸ so bie jak naj wiê cej sy tu acji,
w któ rych przy to czo ne prze ze mnie ar gu men ty s¹ za rów no praw dzi we,
jak i nie. Za pew ne mo ¿esz ich przy to czyæ wie le, dla te go te¿ w przy sz³o œci,
wy bie ra j¹c swój spo sób za trud nie nia, nie kie ruj siê po wta rza ny mi przez in -
nych ni czym man tra teo ria mi na te mat „lep szo œci” jed nych i „gor szo œci”
in nych. To, jak bê dzie i czy war to pra co waæ na „swo im” czy mo ¿e le piej
u ko goœ, uza le¿ nio ne jest od sy tu acji ze wnêtrz nej oraz od Two ich pre dys -
po zy cji oso bo wo œcio wych (cha rak te ru). Czas na æwi cze nie. 

W po ni¿ szej ta be li znaj dziesz przy k³a dy cech i upodo bañ, któ re po mo -
g¹ Ci wy braæ jed n¹ z tych dwóch form za trud nie nia (pra ca u ko goœ vs. pra -
ca u sie bie). Przy ka¿ dej, z któ r¹ siê zga dzasz, po staw plus. Je œli zde cy do -
wa nie siê z da n¹ te z¹ nie zga dzasz, po staw mi nus (po zo sta wiasz pu ste, je -
œli nie masz zda nia). Na stêp nie zlicz wszyst kie plu sy (zmniej sza j¹c ich licz -
bê o za zna czo ne mi nu sy) i sprawdŸ, w któ rej z form za trud nie nia po sia -
dasz naj wiê cej punk tów. 

15
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Praca u kogoœ

Lubiê, gdy ktoœ pomaga mi
zaplanowaæ najbli¿szy weekend

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

Praca u siebie

Lubiê samodzielnie planowaæ
sposób spêdzania mojego czasu.

Zawsze podejmujê decyzjê
samodzielnie, zdanie innych
traktuj¹c wy³¹cznie jako wskazówki,
a nie wytyczne.
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Mam na dzie jê, ¿e te raz za czy nasz siê za sta na wiaæ nad tym, „czy je œli
wy sz³o mi, ¿e wo lê pra co waæ u in nych, czy to zna czy, ¿e nie bê dê po tra -
fi³/a pro wa dziæ w³a snej dzia ³al no œci go spo dar czej? '. Nic bar dziej myl ne go.
Po wy¿ sza za ba wa mia ³a tyl ko na ce lu uka za nie Ci, gdzie czu³ (a) byœ siê le -
piej, a nie wy ro ko waæ o Two jej przy sz³o œci. Po za tym to od Cie bie za le ¿y,
w ja ki spo sób wy gl¹ daæ by mia ³a Two ja fir ma. Z dru giej zaœ stro ny s¹ fir -
my, w któ rych wy ma ga siê od pra cow ni ków du ¿ej sa mo dziel no œci, a me -
cha nizm kon tro li jest zmi ni ma li zo wa ny do ze ra. 

Je œli do tej po ry nie wiesz, w ja ki spo sób chcesz pra co waæ, nie masz wy -
ma rzo ne go za wo du, to pa miê taj, by kon ty nu owaæ na ukê, wy bie ra j¹c jak
naj bar dziej ogól ne kie run ki (np. li ceum ogól no kszta³ c¹ ce za miast tech ni -
ków czy li ce ów spe cja li stycz nych). Pa miê taj, ¿e ni gdy nie jest za póŸ no, by
pod j¹æ de cy zjê o swo jej przy sz³o œci. Ni gdy te¿ nie jest tak, by nie mo¿ na
by ³o zmie niæ te go, co siê ro bi. Na wet, je œli te raz koñ czysz szko ³ê ga stro no -
micz n¹ i za mie rzasz pra co waæ ja ko ku charz, to nikt nie ka ¿e Ci ro biæ te go
przez ca ³e ¿y cie. W przy sz³o œci praw do po dob nie sta niesz jesz cze wie le ra -
zy przed de cy zj¹ zmia ny za wo du. To nor mal ne i czym szyb ciej to za ak cep -
tu jesz, tym bê dziesz bar dziej kon ku ren cyj ny/a na ryn ku pra cy. 

16

Co ro biæ I jak ro biæ... 

Bardzo czêsto zdarza mi siê siedzieæ
bezczynnie w domu. 

Wolê, gdy inni mówi¹ mi, co mam
robiæ.

Nie lubiê podejmowaæ ryzyka.

Lubiê byæ chwalony, jeœli zrobiê coœ
dobrze.

Zazwyczaj wiem, czego inni ode
mnie oczekuj¹.

Nie zastanawiam siê nad tym, jak
mogê zarobiæ pieni¹dze. 

Nigdy nie uda³o mi siê zaoszczêdziæ
pieniêdzy.

Inni mówi¹ mi, ¿e jestem zbyt
rozrzutny.

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

Lubiê znajdowaæ siê w centrum
uwagi innych.

Lubiê podejmowaæ ryzyko. 

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

Zazwyczaj inni s¹ szczêœliwi, jeœli
mog¹ mi pomóc.

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

Potrafiê zaoszczêdziæ zarobione
pieni¹dze. 

Ludzie czêsto mówi¹ mi, ¿e mam
smyka³kê do interesów.
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Kim chcê byæ – okre œle nie 
in dy wi du al nych pre dys po zy cji

Pre dys po zy cje za wo do we – co i jak? 

Nie raz, kie dy mam oka zjê pro wa dziæ szko le nia, spo ty kam oso by, któ re po -
sia da j¹ nie ade kwat ne pla ny za wo do we w sto sun ku do po sia da nych umie jêt -
no œci i pre dys po zy cji oso bo wo œcio wych. Kil ka mie siê cy te mu spo tka ³em oso -
bê, któ ra ubie ga ³a siê o pra cê ja ko pra cow nik biu ro wy. Nie doœæ, ¿e oso ba ta
nie po tra fi ³a ob s³u gi waæ pod sta wo we go opro gra mo wa nia biu ro we go, to na
do da tek jej je dy ne do œwiad cze nia za wo do we do ty czy ³y sty li za cji. Oczy wi œcie
ka¿ dy ma pra wo po sia daæ w³a sne pla ny, jed nak po win ny byæ one w mia rê re -
ali stycz ne. Oso ba ta naj pierw po win na ukoñ czyæ kur sy kom pu te ro we i ad mi -
ni stra cyj ne, a do pie ro póŸ niej sta raæ siê o po sa dê pra cow ni ka biu ro we go. 

Co jed nak zro biæ, byœ Ty nie po pe³ nia³ ta kich sa mych lub po dob nych
b³ê dów? S¹ trzy wyj œcia: 
1. Wy ko rzy stuj wszyst kie z mo¿ li wych Ÿró de³ in for ma cji, tj. urzê dy pra cy,

In ter net, Klu by pra cy, pe da gog szkol ny itp. (co mi to da? – po zwo li zdo -
byæ wszel kie mo¿ li we in for ma cje na te mat upa trzo ne go za wo du) 

2. Wy pe³ nij kil ka te stów pre dys po zy cji za wo do wych, by po znaæ swo je oso -
bo wo œcio we ukie run ko wa nia za wo do we

3. SprawdŸ, czy na wy bra ny za wód czy dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ ist nie je
po pyt na ryn ku 

17
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�ró d³a in for ma cji 

Po ni ¿ej znaj dziesz opis naj czê œciej spo ty ka nych Ÿró de³ in for ma cji o ryn -
ku pra cy i za wo dach. Wiêk szoœæ z po ni ¿ej opi sa nych Ÿró de³ mo ¿e po s³u ¿yæ
Ci rów nie¿ w po zna niu swo ich pre dys po zy cji za wo do wych. 

Urzê dy pra cy

Choæ pew nie spo tka ³eœ/ aœ siê z opi ni¹, ¿e urzê dy pra cy s¹ prze sta rza ³¹
in sty tu cj¹, nie po tra fi¹ c¹ po móc w zna le zie niu pra cy, to za nim Ty za czniesz
j¹ po wta rzaæ, od wiedŸ naj pierw mu ry tej in sty tu cji. Cze go mo ¿esz siê spo -
dzie waæ? Po pierw sze ko le jek, to fakt. Po dru gie du ¿ej licz by ofert pra cy sku -
mu lo wa nych w jed nym miej scu i po da wa nych Ci „na ta cy” (na wet ich szu -
kaæ nie trze ba!). Po trze cie dar mo wej po ra dy do rad czej. Po czwar te dar mo -
wych szko leñ (np. kur sy jê zy ko we, szko le nia za wo do we, kom pu te ro we itp.). 

Pa miê taj jed nak, ¿e urzê dy pra cy s¹ przy pi sa ne miej scu za mel do wa nia,
dla te go te¿ naj pierw po wi nie neœ/ po win naœ siê zo rien to waæ siê, gdzie jest
Twój urz¹d pra cy (np. ko rzy sta j¹c z In ter ne tu). Do dat ko wo by móc sko rzy -
staæ z ofert pra cy, szko leñ itd. na le ¿y wcze œniej siê za re je stro waæ – to tro -
chê trwa, ale pa miê taj, ¿e nic nie ma za dar mo. 

Klu by pra cy

S¹ to in sty tu cje zaj mu j¹ ce siê przede wszyst kim po rad nic twem za wo -
do wym. Choæ sa me z sie bie nie gro ma dz¹ ofert pra cy (by wa j¹ wy j¹t ki),
bar dzo czê sto po ten cjal ni pra co daw cy zg³a sza j¹ siê do nich z proœ b¹
w zna le zie niu od po wied nie go pra cow ni ka. Dla cze go szcze gól nie war to
od wie dziæ Klub Pra cy? Przede wszyst kim dla wie dzy i – je œli je steœ oso b¹
d³u go trwa le bez ro bot n¹ i nie po tra fisz siê zna leŸæ w ta kiej sy tu acji – to
rów nie¿ po wspar cie za rów no psy cho lo gicz ne, jak i do rad cze. 

Cen tra ka rier i pe da gog szkol ny

S¹ to ró¿ ne go ro dza ju oœrod ki (np. m³o dzie ¿o we, szkol ne lub uczel nia ne
cen tra ka rier itp.) œwiad cz¹ ce po moc z za kre su do radz twa za wo do we go. 
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W wiêk szo œci szkó³ mo ¿esz rów nie¿ zg³o siæ siê o po moc do pe da go ga
szkol ne go. Oso by te za zwy czaj zo sta ³y prze szko lo ne z za kre su do radz twa
za wo do we go i z pew no œci¹ po mo g¹ Ci nie tyl ko w wy bo rze przy sz³ej szko -
³y, lecz tak ¿e w spo rz¹ dza niu CV i w pla no wa niu Two jej ka rie ry. 

In ter net

W In ter ne cie znaj dziesz nie tyl ko ak tu al ne ofer ty pra cy, ale rów nie¿ por ta -
le zaj mu j¹ ce siê po rad nic twem za wo do wym czy fo ra dla osób po szu ku j¹ cych
pra cy itp. Tu przede wszyst kim naj szyb ciej znaj dziesz in for ma cjê, do ja kie go
urzê du pra cy masz siê udaæ, gdzie s¹ naj bli¿ sze klu by pra cy czy biu ra ka rier. 

Po ra na æwi cze nie. W³¹cz kom pu ter, otwórz prze gl¹ dar kê in ter ne to w¹
i znajdŸ jak naj wiê cej stron in ter ne to wych z og³o sze nia mi pra cy. 

A te raz wy ni ki: 
20 i wiê cej stron – bra wo: po sia dasz bar dzo do br¹ zna jo moœæ za -

so bów In ter ne tu. 
15–19 – zna la z³eœ wy star cza j¹ c¹ licz bê stron, by sku tecz -

nie po szu ki waæ pra cy
11–15 – nie z³y wy nik, ale war to po szu kaæ wiê cej, bo ni -

gdy nie wia do mo, na któ rym por ta lu znaj dzie
siê og³o sze nie z Two j¹ wy ma rzo n¹ pra c¹

mniej ni¿ 10 – s³a bo, szu kaj da lej, pa miê taj: im wiê cej mo¿ li -
wo œci, tym lep sz¹ pra cê mo ¿esz zna leŸæ! 

Te sty pre dys po zy cji za wo do wych

Za pew ne w swo im ¿y ciu ju¿ po zna ³eœ/aœ wie le te stów, kwe stio na riu szy
itp. Te sty pre dys po zy cji za wo do wych s¹ to te sty two rzo ne w opar ciu o na -
uki psy cho lo gicz ne i pe da go gicz ne. Ich ce lem jest spraw dze nie, w ja kim
za wo dzie te raz lub w przy sz³o œci czu³/a byœ siê do brze, ja ki za wód po zwo -
li³ by re ali zo waæ Two je po trze by i ma rze nia. Czy ta ki test mo¿ na „ob laæ”?
Oczy wi œcie, ¿e nie, po nie wa¿ nie spraw dza j¹ one po sia da nej wie dzy ani
umie jêt no œci. Co wiê cej ka¿ da od po wiedŸ jest do bra (wiêc nie œci¹ gaj!). 

Gdzie mo ¿esz wy pe³ niæ ta kie te sty? W za sa dzie we wszyst kich pla ców -
kach, któ re zaj mu j¹ siê po rad nic twem za wo do wym. Wy star czy, ¿e umó -

Kim chcê byæ...
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wisz siê na spo tka nie z do rad c¹ za wo do wym i ju¿. Jed nak by ju¿ te raz za -
spo ko iæ Two j¹ cie ka woœæ, pro po nu jê psy cho za ba wê, któ ra po zwo li Ci po -
znaæ Two je pre dys po zy cje. Jed nak ¿e pa miê taj, to tyl ko za ba wa, wiêc po -
trak tuj wy ni ki z lek kim przy mru ¿e niem oka. 

Po ni ¿ej znaj du je siê 20 stwier dzeñ. Na ka¿ de z nich mo ¿esz od po -
wiedŸ (TAK, NIE, NIE WIEM). Pa miê taj, by od po wia daæ zgod nie z praw -
d¹. Za czy naj my. 

1 Lu biê maj ster ko waæ.

2 Lu dzie za zwy czaj zwra ca j¹ uwa gê na
to, co chcê im prze ka zaæ.

3 In ni uwa ¿a j¹, ¿e je stem bar dzo sym -
pa tycz ny/na.

4 Lu biê mieæ wszyst ko za pla no wa ne.

5 Za wsze sta ram siê sa mo dziel nie do -
ko ny waæ drob nych na praw. 

6 In ni uwa ¿a j¹, ¿e ³ad nie ma lu jê.

7 Lu biê d³u go roz ma wiaæ. 

8 In ni uwa ¿a j¹, ¿e mam do bre ser ce.

9 Za wsze sta ram siê do ciec praw dy.

10 Na le ¿ê do osób o uzdol nie niach tech -
nicz nych.

11 Za wsze wiem, co na le ¿y zro biæ
w pierw szej ko lej no œci.

12 Lu biê zwie dzaæ mu zea i wy sta wy.

13 Je stem sys te ma tycz ny/a.

14 Lu biê pra co waæ fi zycz nie.

15 Nie bo jê siê po dej mo waæ wa¿ nych
i od po wie dzial nych de cy zji.

16 Po ma ga nie in nym spra wia mi ogrom -
n¹ przy jem noœæ.

20
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Nr. Stwier dze nie TAK NIE WIEM NIE
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17 In ni czê sto py ta j¹ siê o mo je zda nie.

18 Lu biê ogl¹ daæ pro gra my na uko wo -
-prz yro dn icze.

19 Mie wam wie le cie ka wych po my s³ów.

20 Nie lu biê pra co waæ w gru pie. 

Te raz przy szed³ czas na pod li cze nie wy ni ków. Po wy¿ szy test mie rzy pre -
dys po zy cje dla czte rech grup za wo dów (dla ka¿ dej z nich przy pi sa ne s¹
od po wied nie nu me ry py tañ): 
●  gru pa za wo dów spo ³ecz nych – za wo dy, w któ rych ce lem dzia ³añ jest

po lep sze nie wa run ków ¿y cia in nych osób. Do gru py tej na le ¿¹ ta kie za -
wo dy jak: na uczy ciel, pra cow nik po mo cy spo ³ecz nej, pra cow nik ob s³u -
gi klien ta, le karz itp. Po wi¹ za ne py ta nia: 3, 7, 8, 13, 16. 

●  gru pa za wo dów przed siê bior czych – za wo dy, w któ rych d¹ ¿y siê do roz -
wo ju przed siê bior stwa. Bar dzo istot ne dla tej gru py za wo dów s¹ zdol -
no œci przy wód cze i or ga ni za cyj ne. Do gru py tej na le ¿¹: ma na ger, dy rek -
tor, praw nik, przed sta wi ciel han dlo wy, itp. Po wi¹ za ne py ta nia: 2, 4, 11,
15, 17. 

●  gru pa za wo dów ar ty stycz nych – za wo dy, w któ rych li czy siê twór cza
ak tyw noœæ. Do gro na tych za wo dów na le ¿¹: ma la rze, pi sa rze, kry ty cy
fil mo wi, itp. Po wi¹ za ne py ta nia: 6, 9, 12, 18, 19. 

●  gru pa za wo dów pro stych – za wo dy, któ re nie wy ma ga j¹ spe cy ficz nych
pre dys po zy cji za wo do wych. Mo g¹ do ty czyæ za rów no prac fi zycz nych, jak
i umy s³o wych, nie wy ma ga j¹ cych twór cze go ani przed siê bior cze go my œle -
nia. Do gro na tych za wo dów na le ¿¹: pra cow ni cy fi zycz ni, ogrod ni cy,
osoby pracujące w biurach i recepcjach, kie row cy, fry zjer ki i fryzjerzy itp.
Po wi¹ za ne py ta nia: 1, 5, 10, 14, 20. 

By spraw dziæ, w któ rej gru pie za wo dów osi¹ gn¹ ³eœ/aœ naj wy¿ sze wy ni -
ki, zsu muj licz bê punk tów dla ka¿ dej z grup, gdzie od po wiedŸ TAK to
2 punk ty, NIE WIEM to 1 punkt i NIE to 0 punk tów. 

Te raz mo ¿esz po rów naæ wy ni ki. Gru pa, w któ rej osi¹ gn¹ ³eœ/aœ naj wiê -
cej punk tów, jest Two j¹ gru p¹ wio d¹ c¹ i praw do po dob nie, pra cu j¹c w te -
go ty pu za wo dach, bê dziesz mia³/a szan sê siê re ali zo waæ i roz wi jaæ. 
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Wiem, co chcê, ale nie wiem, 
czy mi siê to bê dzie op³a ca ³o? 

Sam wy bór za wo du/ dzia ³al no œci go spo dar czej to jesz cze nie wszyst ko.
Oczy wi œcie mo ¿e my byæ szczê œli wi, mo g¹c wy ko ny waæ da ny za wód, ale
naj pierw sprawdŸ my, czy aby ist nie je na nie go za po trze bo wa nie. 

Spo so bów jest kil ka i ró¿ ni¹ siê w za le¿ no œci od te go, czy spraw dza my
po pyt na za wód, czy na da ny ro dzaj dzia ³al no œci go spo dar czej. Za cznij my
wiêc od za wo du. 

Spraw dze nie, czy ist nie je obec nie po pyt na da ny za wód, jest bar dzo
pro ste. WejdŸ na do wol ny por tal z ofer ta mi pra cy i sprawdŸ licz bê og³o -
szeñ dla da nej bran ¿y. Na stêp nie sprawdŸ, ile osób dla tej sa mej gru py za -
wo dów po zo sta wi ³o swo je CV na ser we rze (wiêk szoœæ por ta li nie tyl ko ofe -
ru je mo¿ li woœæ prze gl¹ da nia ofert pra cy, ale rów nie¿ mo ¿esz na nich po -
zo sta wiæ swo je CV, li cz¹c na to, ¿e ktoœ je znaj dzie – jest to jed nak bar dzo
ma ³o efek tyw na me to da szu ka nia pra cy, o czym póŸ niej). Je œli licz ba po zo -
sta wio nych CV jest du ¿o wiêk sza ni¿ licz ba ak tu al nych ofert pra cy (naj le -
piej po rów naj jesz cze, jak wy gl¹ da to dla in nych grup za wo dów) to zna -
czy, ¿e ist nie je bar dzo du ¿a po da¿ kan dy da tów na da ne sta no wi sko. Przy -
k³a do wo: 

Licz ba ofert pra cy Licz ba za re je stro wa nych CV

Pra ca biu ro wa: 1000 Pra cow nik biu ro wy: 10 000

Opie ka me dycz na: 50 Le ka rze, pie lê gniar ki itp.: 100

Me na d¿er: 50 Me na d¿e ro wie: 20

Ana li zu j¹c przy to czo ne po wy ¿ej wy ni ki, mo¿ na wnio sko waæ, ¿e naj le -
piej by ³o by zo staæ ma na ge rem. Nic bar dziej myl ne go. Ana li zu j¹c w ten
spo sób po pyt na da ny za wód, weŸ pod uwa gê, w ja ki spo sób po szu ku je
siê pra cow ni ka na da ne sta no wi sko. W przy pad ku ka dry kie row ni czej za -
zwy czaj ko rzy sta siê z in nych Ÿró de³ ni¿ In ter net, wiêc tej ka te go rii za wo -
du nie bê dzie my bra li pod uwa gê. Zgod nie z tym co pi sa ³em wcze œniej,
z po wy¿ sze go przy k³a du wy ni ka, ¿e naj ³a twiej by ³o by zna leŸæ pra cê w za -
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wo dzie me dycz nym, zaœ pra cow nik biu ro wy, choæ jest bar dzo czê sto po -
szu ki wa ny, jest te¿ za wo dem bar dzo sil nie ob le ga nym przez in ne oso by
(wiêk sza kon ku ren cja). 

Je œli zaœ chcesz za pla no waæ przy sz³oœæ i wy braæ dla sie bie za wód, ma -
j¹c pew noœæ, ¿e w przy sz³o œci bê dziesz po szu ki wa nym pra cow ni kiem, to
naj le piej udaj siê do spe cja li sty zaj mu j¹ ce go siê po rad nic twem za wo do -
wym. Mo ¿esz te¿ spró bo waæ do ko naæ ta kiej ana li zy na w³a sn¹ rê kê,
spraw dza j¹c licz bê szkó³ kszta³ c¹ c¹ w za kre sie da ne go za wo du, ile jest
rocz nie ab sol wen tów da ne go ty pu uczel ni, a tak ¿e ogl¹ da j¹c/ czy ta j¹c ma -
ga zy ny bran ¿o we. 
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Jak zna leŸæ w³a œci w¹ ofer tê pra cy? 

Gdzie szu kaæ pra cy? 

Ju¿ we wcze œniej szych roz dzia ³ach spo tka ³eœ/aœ siê z przy k³a da mi
miejsc, gdzie mo ¿esz zna leŸæ in te re su j¹ c¹ Ciê ofer tê pra cy. Ten roz dzia³ ma
na ce lu usys te ma ty zo wa nie wie dzy oraz przy bli ¿e nie sa mej me to dy po szu -
ki wa nia pra cy (czy li co i jak na le ¿y ro biæ). War to jed nak pa miê taæ, ¿e zna -
le zie nie tej w³a œci wej pra cy uza le¿ nio ne jest rów nie¿ od szczê œcia b¹dŸ –
je œli wo lisz – zbie gu oko licz no œci. Dla te go nie war to ogra ni czaæ siê wy ³¹cz -
nie do opi sa nych w tym po rad ni ku me tod po szu ki wa nia pra cy. Je œli masz
swój spo sób, to go wy ko rzy staj, po nie wa¿ Two im ce lem nie jest wy ko ny -
wa nie wszyst kich czyn no œci pra wi d³o wo, (choæ je œli bê dziesz to ro biæ, to
na pew no zwiêk szasz swo j¹ szan sê) lecz zna le zie nie pra cy i tyl ko z te go
mo ¿esz siê roz li czyæ. 

Jesz cze za nim przej dê do opi su, od po wiem na jed no czê sto po ja wia -
j¹ ce siê py ta nie – ile bê dzie mnie kosz to waæ szu ka nie pra cy? Gdy bym po -
wie dzia³, ¿e nic, to bym sk³a ma³. Za cznij my wiêc od wy li cze nia wy dat -
ków. 
●  przy go to wa nie CV – sa mo przy go to wa nie CV jest bez p³at ne i nie wa¿ ne,

czy zro bisz je sa mo dziel nie, czy sko rzy stasz z po mo cy do rad cy za wo do -
we go. Kosz tu je tyl ko druk/ kse ro. W wer sji pa pie ro wej CV sk³a dasz bar -
dzo rzad ko, wiêc w zu pe³ no œci wy star czy jak wy dru ku jesz 20–30 eg -
zem pla rzy (ok. 10 z³) 

●  roz mo wy te le fo nicz ne – bar dzo do brze jest kon tak to waæ siê z po ten -
cjal nym pra co daw c¹ te le fo nicz nie, za nim wy œlesz do nie go swo je CV.
Koszt mo ¿e byæ ró¿ ny, w za le¿ no œci od te go, z ja kie go te le fo nu ko rzy -
stasz, lecz je œli in ten syw nie bê dziesz po szu ki waæ pra cy, mo ¿esz na wet
10 mi nut dzien nie (200 mi nut w mie si¹ cu) wy ko rzy sty waæ na roz mo wy
w spra wie pra cy. 

●  po œred nic two pra cy/ do radz two za wo do we – us³u gi te po win ny byæ
bez p³at ne i tyl ko z ta kich ko rzy staj. Na wet je œli po œred nic two jest pro -
wa dzo ne przez pry wat n¹ fir mê, pa miê taj, ¿e to w jej in te re sie jest wpi -
sa nie Cie bie w swo je ba zy da nych, wiêc NIE P£AÆ za to, co na le ¿y Ci siê
za dar mo! 
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●  szko le nia – po dob nie jak w przy pad ku po œred nic twa, po win ny byæ
BEZ P£AT NE. Po wiem wprost, je œli ju¿ znaj dziesz pra cê, to bê dzie Ciê
staæ na p³at ne szko le nia, któ re bar dzo czê sto nie s¹ lep sze od tych bez -
p³at nych. 

●  In ter net – po le cam tê me to dê po szu ki wa nia pra cy, po nie wa¿ jest rów -
nie¿ naj czê œciej wy ko rzy sty wa na przez pra co daw ców. Koszt ok. 60 z³
mie siêcz nie, choæ ciê¿ ko wy li czyæ, ja k¹ czêœæ tej kwo ty wy ko rzy stasz na
po szu ki wa nie pra cy, a ja k¹ na in ny spo sób wy ko rzy sty wa nia In ter ne tu
(np. za ba wê, edu ka cjê itp.). 

Urz¹d pra cy 

Jest to ni by oczy wi ste, lecz nie dla wszyst kich, miej sce, gdzie po win ni -
œmy siê udaæ, je œli po szu ku je my pra cy. Pi sa ³em ju¿ wcze œniej o tym, ¿e jest
du ¿e gro no osób, któ re nie ma za ufa nia do tej in sty tu cji, uwa ¿a j¹c j¹ za
prze sta rza ³¹, nie mo g¹ c¹ spro staæ no wym za sa dom ryn ku pra cy. Jest
w tym ziar no praw dy, lecz zwa ¿yw szy na mo¿ li wo œci, ja kie da je Ci ta in sty -
tu cja, nie po win no siê jej omi jaæ. 

Urz¹d pra cy jak wiêk szoœæ urzê dów pañ stwo wych pra cu je od wcze -
snych go dzin po ran nych (8: 00) do go dzi ny 15–16: 00. Je œli po raz
pierw szy od wie dzasz tê in sty tu cjê, pa miê taj, by za braæ ze so b¹ (je œli
po sia dasz): 
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1. do wód oso bi sty
2. œwia dec twa szkol ne
3. œwia dec twa pra cy 
4. dy plo my ukoñ cze nia kur sów
5. CV
6. orze cze nie o nie pe³ no spraw no œci (je œli za mie rzasz szu kaæ pra cy ja ko

oso ba nie pe³ no spraw na) 

Do ku men ty te po mo g¹ Ci nie tyl ko za re je stro waæ siê ja ko oso ba bez ro -
bot na, lecz tak ¿e bê d¹ po moc ne pod czas pierw szej roz mo wy z do rad c¹
za wo do wym czy oso b¹ z dzia ³u po œred nic twa pra cy. 

Po szu ku j¹c pra cy po przez Urz¹d Pra cy, mu sisz pa miê taæ o sys te ma tycz -
no œci i punk tu al no œci. Sta raj siê sko rzy staæ ze wszyst kich ro dza jów ofe ro -
wa nej po mo cy. Pa miê taj o tym, ¿e im czê œciej po ja wiasz siê w urzê dzie,
tym po wa¿ niej je steœ trak to wa ny przez je go pra cow ni ków. Dla cze go siê
tak dzie je? Po nie wa¿ ka¿ dej in sty tu cji po œred nic twa pra cy za le ¿y, by po le -
ca ne przez ni¹ oso by spe³ nia ³y ocze ki wa nia pra co daw ców. Nie ste ty, czêœæ
klien tów urzê du przy cho dzi tam tyl ko po ubez pie cze nie i wca le nie jest za -
in te re so wa na pra c¹ (nie któ rzy pra cu j¹ bez umo wy, in ni po pro stu wy bie -
ra j¹ ta ki styl ¿y cia). 

In ne biu ra po œred nic twa pra cy

Zbior cza na zwa te go pod roz dzia ³u spo wo do wa na jest ogól ny mi za sa -
da mi, ja ki mi kie ru j¹ siê biu ra po œred nic twa. Do naj czê œciej spo ty ka nych
na le ¿¹: Klu by pra cy (cza sa mi pro wa dz¹ po œred nic two), M³o dzie ¿o we Biu -
ra Pra cy np. OHP, Cen tra ka rier np. szkol ne, uczel nia ne. Czym one ró¿ ni¹
siê od Urzê du Pra cy? S¹ mniej sfor ma li zo wa ne, bar dziej ela stycz ne w spo -
so bie po szu ki wa nia pra co daw ców (bie rze siê to st¹d, ¿e mu sz¹ o nich za -
bie gaæ) oraz bar dziej zin dy wi du ali zo wa ne (mniej klien tów). 

Cze go po trze bu jesz, by sko rzy staæ z ich po mo cy: 
1.  do wo du oso bi ste go
2.  orze cze nia o nie pe³ no spraw no œci, je œli po sia dasz i je steœ za in te re so wa -

ny pra c¹ ja ko oso ba nie pe³ no spraw na
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Wszyst kie one s¹ nie za le¿ ne re gio nal nie, tzn. gdzie kol wiek miesz kasz,
mo ¿esz pójœæ do do wol ne go po œred nic twa i sko rzy staæ z je go us³ug. Jest
je den wy j¹ tek. Wiêk szoœæ sto wa rzy szeñ, fun da cji ko rzy sta z fun du szy
unij nych, a one ogra ni cza j¹ ob szar dzia ³a nia. Mo ¿e wiêc zda rzyæ siê tak,
¿e biu ro, do któ re go pój dziesz, nie po mo ¿e Ci, bo masz mel du nek z in ne -
go wo je wódz twa czy gmi ny. W ta kiej sy tu acji mi mo wszyst ko nie po win -
ni od mó wiæ Ci tam pod sta wo wej po mo cy, np. wspar cia w przy go to wa niu
CV, li stu mo ty wa cyj ne go czy po pro stu krót kiej roz mo wy do rad czej. Je œli
zaœ Ci od mó wi¹, to za pew niam Ciê, ¿e ta in sty tu cja nie dzia ³a pra wi d³o -
wo i ra czej s¹ ni k³e szan sê, by po mo gli ko muœ w spo sób re al ny w zna le -
zie niu pra cy. 

Agen cje pra cy

Szu ka j¹c pra cy, mo ¿esz spo tkaæ siê z agen cja mi pra cy. S¹ to fir my po œred -
ni cz¹ ce po miê dzy To b¹ a swo im kon tra hen tem. Jed nym s³o wem agen cje pra -
cy po szu ku j¹ pra cow ni ków dla kon kret ne go pra co daw cy, po œred ni cz¹c na eta -
pie re kru ta cji. Rzad ko kie dy zda rzy siê tak, byœ to Ty mu sia³/a po no siæ kosz ty
ta kiej re kru ta cji. Je œli mia ³o by siê tak zda rzyæ, le piej siê wy co faæ od ra zu, bo ta -
kie po stê po wa nie mo ¿e (nie mu si) œwiad czyæ o nie uczci wo œci fir my. Wiêk szoœæ
agen cji pra cy jest op³a ca nych przez pra co daw ców, wiêc ich us³u gi dla Cie bie
ja ko pra cow ni ka s¹ i po win ny byæ bez p³at ne. 
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Agen cje pra cy mo g¹ za ¿¹ daæ od Cie bie przy re kru ta cji wy ³¹cz nie CV
i orze cze nia o nie pe³ no spraw no œci (je œli da na ofer ta pra cy do ty czy sta no -
wi ska prze zna czo ne go dla ta kiej oso by). 

Cze mu jed nak mia³ byœ/ mia ³a byæ ko rzy staæ z us³ug ta kiej agen cji? S¹
dwa g³ów ne po wo dy. Pierw szy to sy tu acja, kie dy szu kasz tyl ko pra cy na
kil ka mie siê cy b¹dŸ kró cej. Wte dy naj le piej udaæ siê do agen cji pra cy
tym cza so wej (naj ³a twiej od szu kaæ od po wied ni¹ fir mê/ofer tê w sie ci lub
ga ze cie). 

Na ko niec do dam, ¿e ist nie je jesz cze je den ro dzaj po œred nic twa pra cy,
tzw. out so ur cing pra cow ni czy. Fir my ta kie dzia ³a j¹ po dob nie do agen cji
pra cy, ale ich po œred nic two nie koñ czy siê na eta pie re kru ta cji. Mia no wi cie
znaj du j¹c pra cê po przez ta k¹ fir mê, sta jesz siê jej pra cow ni kiem, ale pra -
cê wy ko nu jesz u kon tra hen ta tej fir my. Ja kie ma to dla Cie bie zna cze nie?
W prak ty ce – ¿ad ne, choæ mo ¿esz siê spo tkaæ z krót ko ter mi no wy mi umo -
wa mi o pra cê, co je œli byœ chcia³/a wzi¹æ kre dyt, dzia ³a na Two j¹ nie ko rzyœæ.
Z dru giej stro ny dziê ki ta kim fir mom mo ¿esz za cz¹æ od pra cy w re no mo -
wa nej fir mie, do któ rej o wie le trud niej by ³o by Ci siê do staæ, gdy byœ apli -
ko wa³/a sa mo dziel nie. 

Ga ze ty

Ja ko oso bie m³o dej ta me to da mo ¿e Ci siê wy da waæ prze sta rza ³a, jed -
nak wci¹¿ cie szy siê ona ogrom n¹ po pu lar no œci¹. Za zwy czaj znaj dziesz
tam ofer ty pra cy na tak zwa ne pra ce pro ste (po moc ku chen na, pra ca fi -
zycz na, pro sta pra ca biu ro wa), czy li przede wszyst kim ta kie ofer ty, któ re
s¹ skie ro wa ne do osób nie ko rzy sta j¹ cych lub rzad ko ko rzy sta j¹ cych z In -
ter ne tu. 

To co jest naj istot niej sze w po szu ki wa niu pra cy przez ga ze tê, to sys te -
ma tycz noœæ ku po wa nia i prze gl¹ da nia ga zet z ofer ta mi pra cy. Naj le piej za -
wsze za kre œlaæ so bie ofer ty, któ re Ciê in te re su j¹ i w jak naj szyb szym cza sie
od po wia daæ (naj le piej te go sa me go dnia, w któ rym uka za ³a siê ga ze ta). 

Je œli nie wiesz, w ja kich ga ze tach uka zu j¹ siê ofer ty pra cy i kie dy da ny
ty tu³ wy cho dzi, naj le piej udaj siê do naj bli¿ sze go kio sku i za py taj sprze -
daw cê. Bê dziesz za sko czo ny/a licz b¹ ty tu ³ów. Je œli jed nak nie staæ Ciê na
za kup wszyst kich ga zet, to wy bie raj te po œwiê co ne wy ³¹cz nie ofer tom pra -
cy lub pra sê lo kal n¹. 
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In ter net

Czy ta j¹c po przed ni roz dzia³, mo g³eœ/aœ zo rien to waæ siê, jak wie le jest
por ta li za miesz cza j¹ cych ofer ty pra cy. In ter net jest fak tycz nie mo j¹ ulu bio -
n¹ me to d¹ po szu ki wa nia pra cy, jed nak na le ¿y wie dzieæ, jak z niej efek tyw -
nie ko rzy staæ. 
●  sys te ma tycz noœæ – choæ ce cha ta jest po trzeb na przy ca ³ym pro ce sie po -

szu ki wa nia pra cy, to w przy pad ku og³o szeñ in ter ne to wych ma naj wiêk -
sze zna cze nie. Wiêk szoœæ ofert mo ¿e siê dez ak tu ali zo waæ ju¿ ko lej ne go
dnia, wiêc nie wa¿ ne czy so bo ta, czy po nie dzia ³ek, przy naj mniej trzy ra -
zy dzien nie za gl¹ daj do In ter ne tu. Mo ¿esz te¿ sko rzy staæ z ofer ty ka na -
³ów in for ma cyj nych czy new slet te rów (cza sem te opcje s¹ do dat ko wo
p³at ne lub dzia ³a j¹ z ja kimœ opóŸ nie niem – np. ser wis ngo. pl ofe ru je
stan dar do wo ak tu ali za cjê tyl ko dwa ra zy w ty go dniu). 

●  upo rz¹d ko wa nie – na le ¿y do da waæ wy bra ne przez Cie bie stro ny in ter -
ne to we do za k³a dek/ulu bio nych, byœ nie tra ci³/a cza su na po now ne ich
szu ka nie. 

●  im wiê cej, tym le piej – nie zra ¿aj siê, je œli wy œlesz 10–15 CV i nikt Ci nie
od po wie. Zda rza siê, ¿e Two je CV mo ¿e za gi n¹æ w g¹sz czu od po wie dzi
(np. je œli na da ne og³o sze nie od po wie dzia ³o ju¿ 300 osób, mo ¿esz mieæ
pew noœæ, ¿e re kru ta cja jest ju¿ za mkniê ta lub pra cow nik zo sta³ ju¿ wy -
bra ny). Im wiê cej wy sy ³asz, tym le piej. Cza sem na wet po mie si¹ cu ktoœ
po tra fi siê ode zwaæ (np. wzno wio no re kru ta cjê, po nie wa¿ po przed nik
nie spro sta³ wy ma ga niom). 

Zna jo mi

Jed na z naj lep szych me tod szu ka nia pra cy. Jest tyl ko je den wa ru nek –
mu sisz mieæ licz ne gro no zna jo mych. Dla cze go jest bar dzo sku tecz na?
Po nie wa¿ jest to tak zwa na pra ca z po le ce nia, ba zu j¹ ca na „re kru ta cji
szep ta nej”. Wczu wa j¹c siê w ro lê pra co daw cy – chêt niej za trud ni my oso -
bê, któ r¹ oso bi œcie zna my lub zna któ ryœ z pra cow ni ków, ni¿ ko goœ ob -
ce go za ko go nikt nie rê czy. Jak siê sto su je tê me to dê? – s¹ dwa spo so -
by: 
●  roz g³a szasz wœród swo ich zna jo mych, ich ro dzi ców, zna jo mych swo ich

zna jo mych (np. na przy jê ciach), ¿e po szu ku jesz pra cy ja ko ….. Na stêp -
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nie cze kasz. Pro ste? Ow szem, ale o wie le sku tecz niej sze jest po ³¹ cze nie
tej me to dy z In ter ne tem. 

●  wy ko rzy stu j¹c In ter net wy sy ³asz do swo ich zna jo mych CV z proœ b¹
o po moc. Do dat ko wo na wszyst kich por ta lach spo ³ecz no œcio wych
og³a szasz, ¿e po szu ku jesz pra cy. Zaj rzyj rów nie¿ na por ta le ukie run ko -
wa ne na roz wój, np. naj po pu lar niej szy gol den li ne. pl. Po szu kaj tam
wœród zna jo mych swo ich zna jo mych, ko goœ kto pra cu je w in te re su j¹ cej
Ciê bran ¿y i po proœ o po moc. Pro ste – ju¿ tro chê mniej, ale za wsze du -
¿o bar dziej sku tecz ne. 

In ne

Id¹c na za ku py, spa ce ru j¹c po mie œcie, szu kaj og³o szeñ z ofer ta mi pra -
cy. Bar dzo czê sto du ¿e fir my szu ka j¹ pra cow ni ków po przez te le bi my
(ostat nie ofer ty sta ¿u w AGO RZE S. A.). Jest to du ¿o rzad szy spo sób po -
szu ki wa nia pra cy, ale doœæ sku tecz ny (pra co daw ca chce w ten spo sób zna -
leŸæ wie lu kan dy da tów i wy braæ spo œród nich naj lep sze go – a Ty prze cie¿
je steœ naj lep szy/a) 

Za nim przej dziesz do na stêp ne go roz dzia ³u, za sta nów siê, któ ra z przy -
bli ¿o nych me tod jest naj lep sza. Czy po tra fisz do ko naæ ta kiej oce ny? Je œli
nie, to zna czy, ¿e ju¿ ³a piesz, o co w tym cho dzi. O wy¿ szo œci da nej me to -
dy de cy du je wy ³¹cz nie to, czy do brze z niej ko rzy stasz i ja kiej pra cy szu kasz. 
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Do ku men ty apli ka cyj ne

Masz ofer tê i co da lej? 

Choæ masz ju¿ za so b¹ ka wa³ do brej ro bo ty (wiesz kim chcesz byæ,
gdzie pra co waæ, jak szu kaæ), to po zo sta ³o Ci siê jesz cze wie le na uczyæ
i zro biæ. Te raz przy sz³a po ra na do ku men ty apli ka cyj ne. W ka¿ dej z ofert
pra cy znaj dziesz proœ bê o nad sy ³a nie CV oraz, choæ nie co rza dziej, li stu
mo ty wa cyj ne go. W tym roz dzia le po znasz spo so by na sku tecz ne na pi sa -
nie obu do ku men tów, tak by Two je szan se na spo tka nie kwa li fi ka cyj ne
znacz nie wzro s³y. 

Czym s¹ do ku men ty apli ka cyj ne? 

Do ku men ty apli ka cyj ne, do któ rych na le ¿y cur ri cu lum vi tae (CV) i list
mo ty wa cyj ny, s³u ¿¹ wstêp nej se lek cji kan dy da tów do pra cy. Ka¿ dy z tych
do ku men tów spe³ nia in n¹ ro lê: 
●  CV – je go ce lem jest za zna jo mie nie pra co daw cy z po sia da nym do œwiad -

cze niem za wo do wym kan dy da ta, je go wy kszta³ ce niem oraz umie jêt no -
œcia mi

●  List mo ty wa cyj ny – je go ce lem jest przed sta wie nie kan dy da ta ja ko cz³o -
wie ka, pra cow ni ka. List ten s³u ¿y g³ów nie za cie ka wie niu na sz¹ oso b¹,
tak by czy ta j¹ cy/¹ca za pra gn¹³/ê³a po znaæ nas oso bi œcie, czy li za pro si³/a
na roz mo wê kwa li fi ka cyj n¹

S¹ dwie ce chy wspól ne dla obu tych do ku men tów. Pierw sza to schlud -
noœæ (szcze gól nie mu sisz za dbaæ o to, je œli sk³a dasz je w po sta ci pa pie ro -
wej) oraz to, ¿e oba do ku men ty wy ma ga j¹ za war cia przez Cie bie klau zu li
o po zwo le niu na prze twa rza nie da nych oso bo wych (u do ³u do ku men tu)
o tre œci: 

Wy ra ¿am zgo dê na prze twa rza nie mo ich da nych oso bo wych dla po -
trzeb nie zbêd nych do re ali za cji pro ce su re kru ta cji zgod nie z Usta w¹
z dn. 29.08.97 o Ochro nie Da nych Oso bo wych, Dz. Ust. Nr 133
poz. 883. 
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Jak na pi saæ do bre CV? 

Po zor nie rzecz pro sta, jed nak z mo ich do œwiad czeñ wy ni ka, ¿e tyl ko
nie licz ni po tra fi¹ przy go to waæ do bre CV. W dal szej czê œci po znasz na to
spo sób. WeŸ kart kê lub uru chom edy tor tek stu i za czy na my. Mo ¿esz te¿
po s³u ¿yæ siê œci¹ gniê tym wzo rem CV – pa miê taj, ¿e ka¿ dy z do ku men tów
apli ka cyj nych jest, a ra czej po wi nien byæ, w mia rê ory gi nal ny, wiêc do daj
za wsze coœ od sie bie. 

Tu taj znaj dziesz prze pis na ogól ne CV, lecz war to byœ wie dzia³/a, o ist -
nie niu tzw. CV kie run ko we go, czy li ta kie go, któ re wy sy ³a siê pod kon kret -
ne sta no wi sko pra cy (ta kie CV two rzy siê w mo men cie po sia da nia wie lu
do œwiad czeñ za wo do wych, chc¹c pod kre œliæ to, co jest naj wa¿ niej sze
w Two jej oso bie). 

1.  W gór nym le wym ro gu kart ki (jest to pierw sze miej sce, na któ re
zwró ci uwa gê oso ba ogl¹ da j¹ ca) umieœæ swo je zdjê cie – pa miê taj,
by by ³o ono jak naj bar dziej neu tral ne, tzn. nie war to za miesz czaæ
ca ³ej swo jej syl wet ki czy zdjê cia pa mi¹t ko we go. 

2.  Po pra wej od zdjê cia du ¿y mi li te ra mi na pisz swo je imiê i na zwi sko,
a po ni ¿ej da ne kon tak to we. Tu jest kil ka uwag. Je œli za miesz czasz
nu mer te le fo nu (a na le ¿y to zro biæ), to pa miê taj, by mieæ te le fon za -
wsze pod rê k¹ w go dzi nach po miê dzy 8 a 17. Do dat ko wo je œli po -
sia dasz pocz tê g³o so w¹, to na graj po wi ta nie, któ re bê dzie sto no wa -
ne i rze czo we. Pa miê taj, ¿e je œli nie od bie rzesz te le fo nu wiê cej ni¿
dwa ra zy, mo ¿esz ju¿ wiê cej nie do cze kaæ siê te le fo nu od te go pra -
co daw cy. Dru ga spra wa to ad res e-m ail. Choæ nie ma wy mo gu co
do umiesz cza nia go w swo im CV, to je œli za mie rzasz ubie gaæ siê
o do wol ne sta no wi sko biu ro we lub kie row ni cze, jest on nie zbêd ny
(œwiad czy o tym, ¿e ob s³u gu jesz In ter net). Jak po wi nien wy gl¹ daæ
ta ki ad res? Przede wszyst kim ad res po wi nien za wie raæ Two je na zwi -
sko, jed nak bar dzo wa¿ ne te¿ jest, by nie po sia da³ dziw nych nazw
do men jak np. „bu zia czek. pl”. 

3.  Po ni ¿ej bê dziesz za miesz cza³ (w po da nej ko lej no œci) wy kszta³ ce nie,
do œwiad cze nie za wo do we, szko le nia, do dat ko we umie jêt no œci,
hob by; je œli chcesz coœ jesz cze za wrzeæ, mo g¹ to byæ in for ma cje do -
dat ko we (np. po sia dasz orze cze nie o nie pe³ no spraw no œci, pu bli ka -
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cje, itp.). Po sta raj siê, by ca ³oœæ CV nie prze kro czy ³a dwóch – mak -
sy mal nie trzech stron. Wszyst kie po da wa ne in for ma cje do ty cz¹ ce
wy kszta³ ce nia i do œwiad cze nia za wo do we go za miesz czasz w ko lej -
no œci chro no lo gicz nej od ostat nich po naj star sze. 

4.  Wy kszta³ ce nie – pod sta wo wym b³ê dem za miesz cza nym w tej czê œci
CV jest wy mie nia nie ka¿ dej ukoñ czo nej szko ³y. Za sa da jest pro sta,
wpi su jesz tyl ko ostat ni¹ szko ³ê oraz wszyst kie in ne, któ re da j¹ Ci
do dat ko we kwa li fi ka cje za wo do we, np. masz ukoñ czo ne li ceum
ogól no kszta³ c¹ ce oraz wcze œniej skoñ czy ³eœ/aœ szko ³ê za sad ni cz¹
ga stro no micz n¹. Je œli bê dziesz apli ko waæ na sta no wi sko sze fa kuch -
ni, to ra dzi³ bym po daæ obie szko ³y, je œli zaœ pra cow ni ka biu ro we go,
to tyl ko li ceum ogól no kszta³ c¹ ce. 

5. Do œwiad cze nie za wo do we jest ru bry k¹ spra wia j¹ c¹ naj wiê cej pro ble
mu, szcze gól nie oso bom m³o dym. Co wpi saæ, je œli sta ra my siê
o pierw sz¹ pra cê w na szym ¿y ciu? W za sa dzie to wszyst ko co do tej
po ry ro bi li œmy, ³¹cz nie z prak ty ka mi szkol ny mi oraz np. na sz¹ ak tyw -
no œci¹ w ra mach wo lon ta ria tu czy ja kiejœ or ga ni za cji. Z bie giem cza -
su, gdy Two je do œwiad cze nie wzro œnie, bê dziesz za miesz czaæ tyl ko te
za jê cia, któ re bê d¹ naj bar dziej pre sti ¿o we i któ re bê dziesz móg³/mo -
g³a udo ku men to waæ np. œwia dec twem pra cy czy umo w¹ zle ce nia. 

6.  W czê œci szko leñ na le ¿y wpi saæ wszyst kie od by te kur sy, za rów no te,
któ re da j¹ Ci do dat ko we upraw nie nia (jak. np. kurs kom pu te ro wy),
jak i ta kie, któ re do ty cz¹ cech psy cho lo gicz nych (np. kurs aser tyw -
no œci). Je œli nie po sia dasz ¿ad nych szko leñ, to ska suj tê czêœæ CV
i przejdŸ da lej. 

7.  Do dat ko we umie jêt no œci, czy li umie jêt noœæ ob s³u gi pa kie tów biu ro -
wych, sprzê tu biu ro we go, pra wo jaz dy (ko niecz nie na pisz ja kiej ka -
te go rii), zna ne jê zy ki ob ce (w ja kim stop niu) itp. 

8.  Hob by to czêœæ CV, w któ rej w za sa dzie mo ¿esz na pi saæ wszyst ko,
pod jed nym tyl ko wa run kiem, ¿e bê dzie to zgod ne z praw d¹. Bar dzo
czê sto zda rza siê tak, ¿e o przy jê ciu Ciê do pra cy za de cy du je Two je
hob by (szef lu bi ta kie sa me ksi¹¿ ki, sport itd.). War to, wiêc wy mie niæ
wszyst kie swo je za in te re so wa nia. Na roz mo wie kwa li fi ka cyj nej Twój
roz mów ca bê dzie za da wa³ Ci wie le py tañ, za rów no tych, któ re do ty -
cz¹ Two je go wy kszta³ ce nia/umie jêt no œci, jak i ta kich, któ re bê d¹ do -
ty czy ³y Cie bie ja ko oso by, np. co lu bisz ro biæ w wol nych chwi lach?
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W ta kich sy tu acji mo ¿e siê oka zaæ, ¿e wpi sa nym przez Cie bie hob by
in te re su je siê rów nie¿ Twój roz mów ca. Jak my œlisz co siê sta nie, gdy
w trak cie roz mo wy wyj dzie na jaw, ¿e brak Ci pod sta wo wej wie dzy
z te go za kre su? Nie war to od pa daæ z tak b³a he go po wo du. 

Te raz mo ¿esz spoj rzeæ na stwo rzo ne przez Cie bie CV. Prze czy taj je
uwa¿ nie, upew nia j¹c siê, ¿e nie ma w nim b³ê dów. Te raz po zo sta je je tyl -
ko wy s³aæ do jak naj wiêk szej licz by pra co daw ców i cze kaæ na od po wiedŸ.
Byœ jed nak mia³/a pew noœæ, ¿e stwo rzo ne przez Cie bie CV jest do bre, obok
za miesz czê przy k³ad, któ ry mo ¿e po s³u ¿yæ Ci ja ko sza blon. 

List mo ty wa cyj ny 

List mo ty wa cyj ny jest do ku men tem wzbu dza j¹ cym naj wiêk sze w¹t pli -
wo œci i spra wia j¹ cym naj wiê cej pro ble mów. Pi sz¹c list mo ty wa cyj ny, na le ¿y
za sto so waæ siê do pod sta wo wych za sad pi sa nia li stów, czy li za adre so waæ
go w spo sób od po wied ni i u¿y waæ zwro ty grzecz no œcio we. Je œli nie znasz
oso by, do któ rej bez po œred nio kie ru jesz list, mo ¿esz za adre so waæ go np. do
dzia ³u re kru ta cji, zwra ca j¹c siê bez oso bo wo przez „Sza now ni Pañ stwo”. 

Naj wiêk sza trud noœæ w pi sa niu li stów mo ty wa cyj nych po le ga na tym,
by nie po wie laæ in for ma cji za war tych w CV. Za py tasz za pew ne: to o czym
pi saæ? Na te i na wie le wiê cej py tañ znaj dziesz od po wiedŸ, czy ta j¹c dal sz¹
czêœæ te go roz dzia ³u. 

By na pi saæ do bry list mo ty wa cyj ny, na le ¿y „wejœæ w bu ty” swe go przy -
sz³e go pra co daw cy. Wia do me jest po wszech nie, ¿e pod sta wo we ocze ki -
wa nia wo bec pra cow ni ka do ty cz¹ su mien no œci, uczci wo œci i in nych te mu
po dob nych cech. Wie le osób po pe³ nia pod sta wo wy b³¹d, wy mie nia j¹c je
w li œcie mo ty wa cyj nym. Mo ¿esz siê te raz za sta na wiaæ, dla cze go uzna ³em
to za b³¹d. Wy obraŸ so bie, ¿e masz prze czy taæ kil ka dzie si¹t li stów, w któ -
rych znaj du jesz te sa me tre œci i ka¿ dy z przy sz³ych kan dy da tów jest su -
mien ny, uczci wy i nie pi j¹ cy. Jak my œlisz, jak bê dziesz siê wte dy czu³/a? Dla -
te go te¿ do bry list mo ty wa cyj ny jest in ny od po zo sta ³ych, po nie wa¿ je go
je dy nym ce lem jest uzy ska nie za pro sze nia na roz mo wê kwa li fi ka cyj n¹,
a naj ³a twiej to osi¹ gn¹æ po przez za cie ka wie nie czy tel ni ka. 

Wzór CV na stronie 36-37
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Sku tecz ny list mo ty wa cyj ny jest na pi sa ny zgod nie z przed sta wio n¹ po -
ni ¿ej struk tu r¹. By na wi¹ zaæ kon takt z dru g¹ oso b¹, na le ¿y za cie ka wiæ j¹,
do pa so waæ siê do niej, zy skaæ za ufa nie i za chê ciæ do ko lej nych spo tkañ. Te
wszyst kie ele men ty mo¿ na za sto so waæ efek tyw nie w swo im li œcie. Gdy bê -
dziesz ju¿ czy ta³/a ko lej ne czê œci te go skryp tu, mo ¿esz uk³a daæ w swo jej
g³o wie list, dziê ki któ re mu bê dziesz mia³/a szan sê spo tkaæ siê z do wol nym
pra co daw c¹ i prze ko naæ go do sie bie. 

Jak na pi sa ³em wcze œniej, wa¿ ne jest za cho wa nie pew nej struk tu ry.
Pierw szy etap to za cie ka wie nie. Jak to zro biæ? Oczy wi œcie spo so bów jest
wie le, lecz na le ¿y uwa ¿aæ by za cho waæ pew ne go ro dza ju umiar i nie sto -
so waæ zbyt szo ku j¹ cych zwro tów/ wy po wie dzi. Mo¿ na za cz¹æ np. w ten
oto spo sób: 

Sza now ny/a Pa nie/Pa ni
Chcia³ bym/chcia ³a bym z³o ¿yæ swo j¹ apli ka cjê na sta no wi sko…. Oczy wi -

œcie móg³ bym/ mo g³a bym za cz¹æ ten list od na pi sa nia, ¿e je stem su mien -
ny/a, uczci wy/a i pra co wi ty/a, ale wiem, ¿e wszy scy in ni ju¿ o tym na pi sa -
li, a ja nie chcia³ bym/chcia ³a bym spra wiæ, by czy ta j¹c te s³o wa, od czu³/a
Pan/Pa ni efekt znu dze nia. 

Oczy wi œcie war to na pi saæ w³a sny wstêp, po nie wa¿ po wy¿ szy i ko lej ne
przy k³a dy ma j¹ tyl ko na ce lu uka zaæ me cha nizm od dzia ³y wa nia ta kie go li stu. 

Ko lej nym eta pem jest do pa so wa nie. We d³ug po wszech nej opi nii naj -
wiêk szym pro ble mem pra co daw ców jest zna le zie nie od po wied nie go pra -
cow ni ka. Dla te go te¿ mo im zda niem war to po twier dziæ ten stan rze czy, pi -
sz¹c np.: 

Wiem, ¿e zna le zie nie do bre go pra cow ni ka jest bar dzo trud nym za da -
niem, dla te go te¿ wie rzê, ¿e wœród wie lu kan dy da tur wy bie rze Pan/Pa ni
oso bê naj bar dziej ko rzyst n¹ dla Fir my. 

Oczy wi œcie pra co daw ca mo ¿e mieæ in ne pro ble my, dla te go te¿ war to
wcze œniej po szu kaæ in for ma cji, co jest dla nie go naj wa¿ niej sze (np. wœród
pra cow ni ków, w In ter ne cie itp.) i do pa so waæ siê do te go. 

Ja ko oso ba m³o da/ nie pe³ no spraw na (mo ¿esz tu wpi saæ do wol n¹ in n¹
ce chê mo g¹ c¹ we d³ug Cie bie sta no wiæ prze szko dê) mo ¿esz w bar dzo ³a -
twy spo sób zy skaæ za ufa nie u swo je go pra co daw cy. Zrób to po przez
otwar te pi sa nie o tym, jed no cze œnie przed sta wia j¹c to ja ko za le tê. 

Wiem, ¿e ja ko nie pe³ no spraw ny/a mo gê byæ przez wie lu pra co daw ców
uwa ¿a ny/a za oso bê gor sz¹ i s³ab sz¹. Oczy wi œcie jest w tym po gl¹ dzie
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czêœæ praw dy, lecz to w³a œnie dziê ki mej cho ro bie sta ³em siê od wa¿ niej -
szy/a, na by ³em/am umie jêt no œci po ko ny wa nia ba rier oraz wy trwa le d¹ ¿ê
do ce lu. 

W eta pie koñ co wym li stu na le ¿y za chê ciæ do spo tka nia. W tej czê œci
trze ba bar dzo uwa ¿aæ, by za cho waæ siê de li kat nie i nie na rzu caæ swo jej
oso by. 

W tak krót kim li œcie ciê¿ ko jest na pi saæ o wszyst kich mo ich za le tach
i wa dach, dla te go te¿ wie rzê, ¿e bê dê mia³/a oka zjê spo tkaæ siê z Pa -
nem/Pa ni¹ na roz mo wie kwa li fi ka cyj nej, pod czas któ rej bê dê móg³/mo g³a
od po wie dzieæ na po wsta ³e py ta nia i roz wiaæ ostat nie w¹t pli wo œci. 

Po zo sta j¹c do Pa na/Pa ni dys po zy cji
Na tym mo¿ na za koñ czyæ. Pa miê taj, by list pi saæ krót ko (5–6 zdañ) i ca -

³y czas wi dzieæ cel, ja ki chcesz osi¹ gn¹æ. Gdy ju¿ na pi szesz swój list, prze -
czy taj go, a naj le piej daj go prze czy taæ ko muœ in ne mu. Je œli efekt bê dzie
po zy tyw ny, wy œlij go do swo je go pra co daw cy i cze kaj na szyb k¹ od po -
wiedŸ. Je œli by nie na de sz³a, za dzwoñ i siê przy po mnij – to spra wi, ¿e
utwier dzisz ich w prze ko na niu, ¿e chcesz pra co waæ. 

Te raz, gdy masz ju¿ stwo rzo ne CV i do brze na pi sa ny list mo ty wa cyj ny,
mo ¿esz przejœæ do ko lej ne go roz dzia ³u, w któ rym do wiesz siê, jak przy go -
to waæ siê na roz mo wê kwa li fi ka cyj n¹, na któ r¹ za pew ne zo sta niesz za pro -
szo ny/na. 
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Roz mo wa kwa li fi ka cyj na 

Za pro sze nie na roz mo wê

Apli ka cje zo sta ³y wy s³a ne, te raz po zo sta je Ci tyl ko cze kaæ na kon takt ze
stro ny przy sz³e go pra co daw cy. Co jed nak zro bisz, gdy tak siê sta nie? Jak
siê za cho wasz? Czy je steœ na to przy go to wa ny/a? 

Naj czêst sz¹ for m¹ za pro sze nia po ten cjal ne go pra cow ni ka na roz mo -
wê kwa li fi ka cyj n¹ jest kon takt te le fo nicz ny. Dzie je siê tak, po nie wa¿ czas
wy ko na nia te le fo nu jest znacz nie szyb szy ni¿ stwo rze nie i wy s³a nie e-m -
aila. Nie ste ty, roz mo wa te le fo nicz na jest du ¿o bar dziej stre su j¹ ca dla po -
ten cjal ne go kan dy da ta ni¿ od po wiedŸ na wy s³a ne go e-m aila, po nie wa¿
nie da je cza su na za sta no wie nie siê, jak na le ¿y siê za cho waæ. Dla te go te¿
le piej za wcza su siê przy go to waæ i ca ³y prze bieg roz mo wy mieæ ju¿ prze -
æwi czo ny. 

Masz te raz swo je 5 mi nut. Za sta nów siê chwi lê i wy pisz na kart ce za sa -
dy, ja ki mi we d³ug Cie bie mu sisz siê kie ro waæ, cze ka j¹c na kon takt te le fo -
nicz ny i roz ma wia j¹c po raz pierw szy przez te le fon ze swo im po ten cjal nym
pra co daw c¹. Gdy ju¿ to zro bisz, przejdŸ do dal szej czê œci po rad ni ka i po -
rów naj wy pi sa ne prze ze mnie za sa dy ze swo imi. Czy cze goœ Ci za bra k³o?
Czy mo ¿e wy pi sa ³eœ/aœ du ¿o wiê cej? Cze mu s³u ¿¹ wy mie nio ne przez Cie -
bie za sa dy? 

Za sa da 1 – Twój te le fon jest Two j¹ wi zy tów k¹

Po da j¹c w do ku men tach apli ka cyj nych nu mer te le fo nu, mu sisz li czyæ siê
z tym, ¿e w go dzi nach od 8: 00 do 17: 00 ktoœ mo ¿e do Cie bie za dzwo niæ
i za pro siæ Ciê na roz mo wê. A te raz wy obraŸ so bie sy tu acjê, ¿e oso ba dzwo -
ni¹ ca, ocze ku j¹c na po ³¹ cze nie, s³y szy pio sen kê Two je go ulu bio ne go ze spo -
³u (mó wiê tu o us³u dze Gra nie na cze ka nie, Mu zy ka na cze ka nie itp.). Pó³
bie dy, jak da ny utwór spodo ba siê oso bie, któ ra do Cie bie dzwo ni. Co jed -
nak je œli tak siê nie sta nie? Czy war to tra ciæ punk ty ju¿ na sa mym star cie? 

Ta ka sa ma sy tu acja do ty czy pocz ty g³o so wej. Wie le osób na gry wa ró¿ -
ne za baw ne po wi ta nia, co w sy tu acji szu ka nia pra cy nie jest po ¿¹ da ne.
Zmieñ po wi ta nie, tak by oso ba do Cie bie dzwo ni¹ ca us³y sza ³a, do ko go
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na le ¿y te le fon. Sta raj siê, by Twój na gra ny g³os by³ jak naj bar dziej sym pa -
tycz ny, jed no cze œnie spraw, by brzmia³ po wa¿ nie. 

Za sa da 2 – Te le fon za wsze pod rê k¹

Ta za sa da by ³a ju¿ oma wia na wcze œniej, ale na le ¿y j¹ po wtó rzyæ. Pra co -
daw ca za zwy czaj z po wo du bra ku cza su bê dzie dzwo ni³ mak sy mal nie dwa
ra zy, póŸ niej od³o ¿y Two j¹ apli ka cjê w miej sce, do któ re go siê gnie tyl ko
w mo men cie, gdy pierw sze spo tka nia re kru ta cyj ne nie przy nio s¹ po ¿¹ da -
ne go efek tu – czy li praw do po dob nie ni gdy. Je œli jed nak wiesz, ¿e nie bê -
dziesz w sta nie od bie raæ te le fo nu, to w³¹cz us³u gê pocz ty g³o so wej. 

Za sa da 3 – Mniej mów, wiê cej s³u chaj

Po wy¿ sza za sa da ma istot ne zna cze nie nie tyl ko w trak cie roz mo wy te -
le fo nicz nej, lecz tak ¿e pod czas roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. Na czym do k³ad -
nie ona po le ga? Otó¿ po pierw sze nie od po wia daj na py ta nia, któ re nie
pa d³y. Pa miê taj, ¿e je steœ w sy tu acji, kie dy ktoœ Ciê oce nia, wiêc ka¿ de po -
tkniê cie z Two jej stro ny (np. po ru sze nie nie wy god ne go te ma tu) mo ¿e
przy czy niæ siê do od rzu ce nia Two jej kan dy da tu ry. Po dru gie sta raj siê za pa -
miê taæ in for ma cje prze ka zy wa ne Ci przez roz mów cê (na zwa fir my, miej sce
i go dzi na spo tka nia), ni gdy nie pro sz¹c o kon takt w póŸ niej szej go dzi nie
czy wy s³a nie po da wa nych in for ma cji e-m ailem (gdy by ktoœ chcia³ nam wy -
s³aæ e-m ail, to by nie dzwo ni³). 

Za sa da 4 – Ela stycz noœæ

Za wsze ak cep tuj wy zna czo ny ter min spo tka nia. Bar dzo ne ga tyw nie jest
od bie ra ny brak mo¿ li wo œci spo tka nia z po wo dów oso bi stych. Za zwy czaj
wiêk szoœæ pra co daw ców bê dzie dzwo niæ do Cie bie na dwa -trzy dni przed
roz mo w¹ kwa li fi ka cyj n¹, li cz¹c na to, ¿e je steœ oso b¹ na ty le dys po zy cyj n¹,
¿e za ak cep tu jesz po da ny ter min. Ist nie j¹ jed nak sy tu acje, w któ rych mo ¿esz
od mó wiæ: gdy w da nym dniu masz po grzeb ko goœ bli skie go (na le ¿y wte dy
sa me mu za pro po no waæ mo¿ li wie naj bli¿ szy ter min – na wet wcze œniej szy ni¿
wy zna czo ny przez po ten cjal ne go pra co daw cê). Dru ga przy pa dek to sy tu -
acja, kie dy masz ju¿ umó wio n¹ in n¹ roz mo wê o pra cê. Wów czas oczy wi œcie
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na le ¿y za pro po no waæ in ny ter min spo tka nia (np. zmie nia j¹c tyl ko go dzi nê –
naj le piej na wcze œniej sz¹, po nie wa¿ po zo sta wiasz so bie wte dy mo¿ li woœæ
ne go cja cji wa run ków umo wy, je œli Two ja oso ba zo sta nie za ak cep to wa na).
W obu wy pad kach Two ja od mo wa po win na byæ po zy tyw nie ode bra na (w
dru gim wy pad ku o wie le le piej, bo to po twier dza atrak cyj noœæ Two jej kan -
dy da tu ry), ale pa miê taj, by nie ko rzy staæ z te go w sy tu acji, gdy ¿ad na z po -
wy¿ szych sy tu acji nie ma miej sca (ani po grzeb, ani in na roz mo wa).

Za sa da 5 – Za cho waj spo kój

Ostat nia z istot nych za sad, choæ to nie zna czy, ¿e mniej wa¿ na od po -
zo sta ³ych. Ozna cza ona nic in ne go jak tyl ko ko niecz noœæ za cho wa nia swo -
ich emo cji dla sie bie. Nie uka zuj za tem swo je mu roz mów cy, jak bar dzo siê
cie szysz, ¿e do Cie bie za dzwo ni³, po nie wa¿ sta wia Ciê to w bar dzo z³ej po -
zy cji ne go cja cyj nej, np. gdy bê dziesz usta laæ wa run ki umo wy. 

Pa miê taj, ¿e ta ka roz mo wa te le fo nicz na ra czej nie bê dzie trwa ³a d³u ¿ej
ni¿ 2 mi nu ty. Za zwy czaj oso ba do nas dzwo ni¹ ca przed sta wi siê, po wie
z ja kiej fir my dzwo ni i o ja kie sta no wi sko siê sta rasz. Na le ¿y po twier dziæ,
¿e ta k¹ apli ka cjê siê wy s³a ³o (na wet je œli nie pa miê tasz w tej chwi li – nie -
któ re roz mo wy kwa li fi ka cyj ne od by wa j¹ siê po kil ku ty go dniach, a na wet
mie si¹ cach, po tym jak uka za ³o siê og³o sze nie). Na stêp nie oso ba dzwo ni¹ -
ca za pro si Ciê na roz mo wê, po da j¹c ter min. Na tym za zwy czaj roz mo wa
siê koñ czy, choæ za wsze mo ¿esz spo tkaæ siê z sy tu acj¹, kie dy ta wstêp na
roz mo wa bê dzie czê œci¹ re kru ta cji, pod czas któ rej mo ¿e paœæ do dat ko we
py ta nie. Jed nym s³o wem b¹dŸ spo koj ny/a i sto suj siê do po wy¿ szych za -
sad, a wszyst ko bê dzie do brze. 

In n¹ for m¹ kon tak tu, choæ rza dziej spo ty ka n¹, jest kon takt e-m ail owy.
Stan dar do wy e-m ail za pra sza j¹ cy na roz mo wê in for mu jê Ciê o przej œciu
pierw sze go eta pu re kru ta cji oraz wy zna cza ter min i miej sce spo tka nia. Plu -
sem te go ty pu kon tak tu jest mo¿ li woœæ spo koj ne go sfor mu ³o wa nia od po -
wie dzi, mi nu sem zaœ ko nicz noœæ mo ni to ro wa nia skrzyn ki ma ilo wej (przy -
naj mniej dwa ra zy dzien nie o 11 i 14, tak by zd¹ ¿yæ od pi saæ przed za koñ -
cze niem dnia pra cy – stan dar do wo godz. 16), w sy tu acji gdy ter min spo -
tka nia by³ by wy zna czo ny na na stêp ny dzieñ. 
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Od po wiedŸ, ja k¹ na pi szesz, po win na byæ (tak sa mo jak w przy pad ku
roz mo wy te le fo nicz nej) zwiê z³a. Na le ¿y po twier dziæ ter min spo tka nia
i po dziê ko waæ za za pro sze nie. Pa miê taj, by nie u¿y waæ w trak cie ta -
kiej ko re spon den cji skró tów czy zwro tów po tocz nych, jak np. „ok.”,
„pozdr.” itp. 

Pa miê taj, ¿e oso ba czy ta j¹ ca Twój e-m ail mo ¿e byæ oso b¹ star sz¹, a ju¿
na pew no chce by trak to waæ j¹ pro fe sjo nal nie. War to wiêc za cho waæ for -
mal ny cha rak ter od po wie dzi. Oka zu j¹c sza cu nek, jed no cze œnie wska zu -
jesz, ¿e je steœ oso b¹ po wa¿ n¹ i po tra fi¹ c¹ ko mu ni ko waæ siê na po zio mie
s³u¿ bo wym (ce cha bar dzo istot na w in sty tu cjach ad mi ni stra cyj nych oraz
kor po ra cjach). 

Ostat nim ze spo so bów pierw sze go kon tak tu jest wi zy ta oso bi sta
w miej scu pra cy (np. w skle pie, gdzie po szu ku j¹ pra cow ni ków). Za zwy czaj
war to wte dy za sto so waæ siê do wszel kich za sad roz mo wy kwa li fi ka cyj nej
(o czym da lej), po nie wa¿ oso ba, z któ r¹ roz ma wiasz, mo ¿e oka zaæ siê de -
cy zyj na w spra wie za trud nie nia (na wet je œli wy da je Ci siê, ¿e jest to tyl ko
sze re go wy pra cow nik). 

W ja ki spo sób przy go to waæ siê do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej? 
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Id¹c na roz mo wê o pra cê, war to zwró ciæ uwa gê na dwie pod sta wo we
spra wy: 
1.  Czym zaj mu je siê, jak dzia ³a fir ma, do któ rej apli ku jê
2.  Jak przy go to waæ siê fi zycz nie do wy zna czo nej roz mo wy

Za py tasz mo ¿e, dla cze go to ta kie wa¿ ne? Otó¿ wy bie ra j¹c da n¹ fir mê,
mu sisz li czyæ siê z tym, ¿e przyj dzie Ci spê dzaæ w niej 1/3 swo je go ¿y cia
(ko lej ne 1/3 spê dzasz œpi¹c, wiêc -jak wi dzisz – jest to po ³o wa Two je go ak -
tyw ne go cza su). Co za tym idzie, kli mat miej sca oraz ro dzaj dzia ³al no œci
bê dzie mia³ zna cz¹ cy wp³yw na Two je sa mo po czu cie i za do wo le nie z pra -
cy. Do dat ko wo – fakt, czy do pa su jesz siê do sty lu fir my, bê dzie mia³ istot -
ny wp³yw na po cz¹ tek i prze bieg roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. 

Za cznij od zdo by cia in for ma cji o fir mie i ich wp³y wu na Twój styl za pre -
zen to wa ny pod czas roz mo wy. 

Pierw sza istot n¹ in for ma cj¹ o fir mie jest jej wiel koœæ (na le ¿y te¿ wzi¹æ
pod uwa gê wiel koœæ pla ców ki, któ ra mo ¿e znacz nie ró¿ niæ siê od wiel ko -
œci sa mej fir my – np. jest to no wa pla ców ka w da nym mie œcie). Za sad ni -
czo mo¿ na na po trze by po szu ki wa nia pra cy po dzie liæ fir my na: 
●  ka me ral ne – fir ma, w któ rej nie pra cu je wiê cej ni¿ 10 pra cow ni ków. Za -

zwy czaj pa nu je w niej at mos fe ra spo ko ju, zro zu mie nia i ¿ycz li wo œci.
Wiêk szoœæ pra cu j¹ cych osób zna siê rów nie¿ na p³asz czyŸ nie pry wat -
nej. Bar dzo czê sto hie rar chia w ta kiej fir mie ogra ni cza siê do dwóch
po zio mów: szef – resz ta pra cow ni ków. Ozna cza to, ¿e id¹c na roz mo -
wê do ta kiej fir my, bê dziesz roz ma wiaæ z jej w³a œci cie lem. Mo ¿esz
ewen tu al nie spo tkaæ siê z sy tu acj¹, ¿e roz mo wê prze pro wa dzi w³a œci -
ciel w to wa rzy stwie przy sz³e go prze ³o ¿o ne go. Dla te go te¿ pa miê taj, by
ubraæ siê ade kwat nie do apli ko wa ne go sta no wi ska pra cy, tzn. do prac
fi zycz nych za ³ó¿ skrom ne, pro ste ubra nie (¿ad nych gar so nek, gar ni tu -
rów), zaœ na sta no wi ska umy s³o we (np. pra ce biu ro we) za ³ó¿ skrom ne,
ale ele ganc kie ubra nie (np. ma ry nar ka lub spód ni ca – pod ¿ad nym po -
zo rem d¿in sy). 

●  Roz wi ja j¹ ce siê – za trud nia j¹ ce nie wiê cej ni¿ 25 pra cow ni ków. Jest to
fir ma, któ ra po sia da trzy- cza sem czte ro- po zio mo w¹ hie rar chiê (np.
szef – kie row nik – pra cow nik lub szef – kie row nik – bry ga dzi sta – pra -
cow nik). Za zwy czaj pa nu je w niej mi ³a at mos fe ra, ale du ¿o rza dziej ni¿
w pierw szym przy k³a dzie bê dziesz mieæ oka zjê roz ma wiaæ z w³a œci cie -
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lem fir my. Rzad ko kie dy pra cow ni cy ta kich firm na wi¹ zu j¹ ze so b¹ bli¿ -
sze re la cje oso bi ste. W przy pad ku roz mo wy re kru ta cyj nej ozna cza to,
¿e bê dziesz roz ma wiaæ z oso b¹ od po wie dzial n¹ za da ny ro dzaj dzia ³al -
no œci fir my (np. kie row ni kiem pro duk cji). Mo ¿esz spo tkaæ siê z sy tu -
acj¹, ¿e pro ces za trud nie nia bê dzie za k³a da³ prze pro wa dze nie dwóch
roz mów o pra cê – pierw sza z bez po œred nim prze ³o ¿o nym i dru ga
z w³a œci cie lem fir my. Na spo tka nie w ta kiej fir mie ubierz siê ele ganc ko,
lecz skrom nie. 

●  O cha rak te rze kra jo wym – za zwy czaj s¹ to fir my za trud nia j¹ ce po wy -
¿ej 25 pra cow ni ków, po sia da j¹ ce swo je pla ców ki w kil ku mia stach
Pol ski. Pa nu je w nich ró¿ no rod na at mos fe ra, lecz da je siê ju¿ wy czuæ
bar dziej sfor ma li zo wa ny cha rak ter kon tak tu po miê dzy pra cow ni ka mi
(np. nie wy stê pu je ju¿ mó wie nie so bie po imie niu). Bar dzo czê sto ta -
kie fir my po sia da j¹ jed n¹ oso bê od po wie dzial n¹ za re kru ta cjê i to
z ni¹ bê dziesz mieæ oka zjê roz ma wiaæ po raz pierw szy. Do pie ro po
wstêp nej roz mo wie zo sta niesz za pro szo ny na spo tka nie ze swo im
przy sz³ym prze ³o ¿o nym (dru gi etap re kru ta cji) lub pre ze sem/w³a œci -
cie lem fir my (w przy pad ku klu czo wych sta no wisk). Na spo tka nia w ta -
kiej fir my wy pa da siê ubraæ „pod kra wat” w przy pad ku prac umy s³o -
wych. Na le ¿y za cho wy waæ siê bar dzo po wœci¹ gli wie, nie ema no waæ
au to ry te tem swo jej oso by (Two je mu prze ³o ¿o ne mu, mo ¿e siê to nie
spodo baæ). 

●  O cha rak te rze kor po ra cyj nym – s¹ to du ¿e fir my za trud nia j¹ ce po wy ¿ej
100 osób, po sia da j¹ ce swo je pla ców ki w wie lu mia stach w Pol sce i na
œwie cie. Kor po ra cje tym ró¿ ni¹ siê od in nych firm, ¿e po sia da j¹ bar dzo
pro ce du ral ny spo sób ko mu ni ka cji i re kru ta cji. Za zwy czaj w ta kiej fir mie
uczest ni czy siê w dwóch roz mo wach o pra cê – iden tycz nie jak w po -
przed nim przy k³a dzie. Nie za le¿ nie o ja kie sta no wi sko siê ubie gasz, na
roz mo wê na le ¿y przyjœæ ele ganc ko ubra nym (wspo mnia ny styl „pod
kra wat”). Ten ro dzaj pra co daw cy za zwy czaj ce ni prze ciêt noœæ kan dy da -
ta, tzn. ist nie je pew ne go ro dza ju brak ak cep ta cji dla ory gi nal ne go wy -
gl¹ du (jak np. kol czyk w no sie czy ta tu a¿e). 

Po za wy mie nio ny mi po wy ¿ej za sa da mi jed nost ko wy mi na le ¿y pa miê -
taæ o kil ku ogól nych pra wach, któ rych prze strze ga nie po zwo li Ci bez -
pro ble mo wo przejœæ roz mo wê kwa li fi ka cyj n¹. Oto one: 
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●  Skrom ny wy gl¹d – im nor mal niej wy gl¹ dasz (prze ciêt nie), tym
wiêk sze za ufa nie wzbu dzasz u swo je go roz mów cy. Wy j¹ tek sta no -
wi sy tu acja, w któ rej ubie gasz siê o tzw. kre atyw ne sta no wi sko –
kre atyw noœæ ja ko je den z g³ów nych wy mo gów w og³o sze niu o pra -
cê. W ta kim wy pad ku Twój wy gl¹d bê dzie mia³ ma ³e zna cze nie, ze
wska za niem, ¿e punk to wa ny bê dzie luŸ ny, lek ko pro wo ka cyj ny
styl. 

●  Brak wi docz nych ta tu a¿y, szcze gól nie je œli sta rasz siê o pra cê biu -
ro w¹. 

●  Skrom ny ma ki ja¿ – zbyt pro wo ka cyj ny ma ki ja¿ mo ¿e spo wo do waæ,
¿e prze sta niesz byæ trak to wa na po wa¿ nie. Pa miê taj, ¿e le piej zwró -
ciæ na sie bie uwa gê po sia da ny mi umie jêt no œcia mi lub cha rak te rem
ni¿ wy gl¹ dem (wy j¹ tek sta no wi pra ca, któ rej „od po wied ni” wy -
gl¹d mo ¿e byæ atu tem, np. ho stes sa, kel ner ka). 

Czy czu jesz siê ju¿ przy go to wa ny/ana do roz mo wy? Wiesz ju¿, jak siê
ubraæ i za cho wy waæ, lecz pew nie ca ³y czas coœ nie da je Ci spo ko ju. Nie któ -
rzy twier dz¹, ¿e czu j¹ ucisk w brzu chu, in nym trzê s¹ siê rê ce. Czy Ty te¿ tak
siê czu jesz? Spo koj nie, to nor mal na re ak cja na stres. Jest to g³ów nie stres
przed nie zna nym, po nie wa¿ w za sa dzie nie wia do mo, co mo ¿e Ciê spo -
tkaæ na roz mo wie o pra cê. W rze czy wi sto œci wiêk szoœæ roz mów nie znacz -
nie siê od sie bie ró¿ ni w za le¿ no œci od sta no wi ska, na ja kie apli ku jesz. Co
jed nak zro biæ, by siê tak nie czuæ? Czy w ogó le war to coœ z uczu ciem lê ku
ro biæ? 

Stres jest nor mal nym zja wi skiem psy cho lo gicz nym wy stê pu j¹ cym w sy -
tu acji za gro ¿e nia. Roz mo wa kwa li fi ka cyj na jest ta k¹ sy tu acj¹, po nie wa¿ od
jej wy ni ków za le ¿y na sza przy sz³oœæ, a przy naj mniej po pra wa ja ko œci na -
sze go ¿y cia. Stres spra wia, ¿e je ste œmy bar dziej ak tyw ni i skon cen tro wa ni
na pro ble mie. Nie ste ty za du ¿a iloœæ stre su po wo du je roz dra¿ nie nie i za -
bu rze nie np. funk cjo no wa nia pa miê ci. W ja ki wiêc spo sób spraw dziæ, czy
stres któ ry od czu wasz, dzia ³a na na sz¹ ko rzyœæ czy te¿ nie? 

Naj lep szym spo so bem jest prze te sto wa nie sy tu acji, w któ rej mu sisz od -
po wie dzieæ ko muœ o trud nym, lecz do brze zna nym Ci te ma cie (np. zre cen -
zo waæ ksi¹¿ kê czy zwy ciê ski mecz ulu bio nej dru ¿y ny). Je œli oka ¿e siê, ¿e nie
je steœ w sta nie przy po mnieæ so bie wie lu fak tów, a sa ma wy po wiedŸ za czy -
na Ciê dra¿ niæ (w za sa dzie to nie po win na, sko ro mó wisz o czymœ, co lu -
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bisz), do dat ko wo czu jesz ucisk na ¿o ³¹ dek, mro wie nie na twa rzy itp., to
ozna cza, ¿e po ra coœ z tym zro biæ. 

Sam lêk wy wo ³a ny jest w du ¿ej mie rze przez Two j¹ wy obraŸ niê. W rze -
czy wi sto œci przy czy na lê ku jest du ¿o mniej prze ra ¿a j¹ ca ni¿ jej od po wied -
nik w Two jej g³o wie. Dla te go te¿ jed nym ze spo so bów ra dze nia so bie ze
stre sem jest wy obra ¿a nie so bie sie bie ja ko oso by, któ ra od no si suk ces
w sy tu acji, któ ra do tej po ry by ³a trak to wa na przez Cie bie ja ko Ÿró d³o stre -
su. Oczy wi œcie nie wy star czy tyl ko raz do ko naæ ta kiej wi zu ali za cji, by przy -
nio s³a ona sta ³¹ zmia nê. Naj le piej po wta rzaæ j¹ so bie w ka¿ dej chwi li,
w któ rej wra casz do te ma tu roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. 

Oczy wi œcie mo ¿e oka zaæ siê, ¿e sa ma wy obraŸ nia nie wy star czy, by
prze ³a maæ lêk. W ta kiej sy tu acji na le ¿y do ko naæ ana li zy zja wi ska lê ku
i kon se kwen cji, ja kie bê dziesz mu sia³/a po nieœæ w sy tu acji, gdy nie uda Ci
siê roz mo wa kwa li fi ka cyj na – er go nie do sta niesz pra cy. Na le ¿y to zro biæ
po przez za da wa nie py tañ: „Co siê sta nie, gdy…? ”, „ Co to ozna cza? ”,
„Jak siê bê dê czu³…” itp.. Do cze go to pro wa dzi? Otó¿ war to so bie
uœwia do miæ, ¿e jed na roz mo wa o pra cê ni cze go w za sa dzie nie zmie nia.
Je œli nie do sta niesz pra cy, to Twój stan siê nie zmie nia, po nie wa¿ je steœ
bez ro bot ny (je dy nie d³u go trwa ³e bez ro bo cie mo ¿e do pro wa dziæ do po -
gor sze nia siê Two jej sy tu acji). Choæ mo ¿e Ci siê wy da waæ, ¿e ten spo sób
my œle nia jest ja kiœ dziw ny lub z³y, to po myœl, czy ¿y cie w stra chu przed
po ra¿ k¹ w czymœ Ci po mo ¿e? Mo ¿e o wie le le piej jest wy ci¹ gaæ z niej
wnio ski (ka¿ da roz mo wa o pra cê te¿ jest swo je go ro dza ju na uk¹) i iœæ da -
lej, li cz¹c na to, ¿e ko lej ne spo tka nie coœ w Two im ¿y ciu zmie ni i to na lep -
sze? 

Ostat nim spo so bem na po ko na nie lê ku jest tre ning sa mej roz mo wy.
Po proœ ko goœ Ci bli skie go (naj le piej ko goœ ze zna jo mych lub z ro dzi ny, kto
ma do œwiad cze nie w prze cho dze niu roz mów kwa li fi ka cyj nych), by prze -
æwi czy³ z To b¹ kil ku krot nie ta k¹ sy tu acjê. Wa¿ ne by oso ba, któ ra z To b¹
æwi czy, nie ba ³a siê za da waæ Ci trud nych py tañ czy te¿ in for mo waæ Ciê
o po pe³ nia nych b³ê dach. Pa miê taj, ¿e im wiê cej siê do wiesz na ta kich æwi -
cze niach, tym ³a twiej bê dzie Ci za re ago waæ pod czas praw dzi we go spo tka -
nia. Ko rzy œci¹ tej me to dy jest nie tyl ko mo¿ li woœæ po zby cia siê lê ku, lecz
przede wszyst kim mo¿ li woœæ prze æwi cze nia roz mo wy, tak by na wet w sy -
tu acji stre so wej mieæ w za na drzu go to we ze sta wy od po wie dzi i prze æwi -
czo ny spo sób za cho wa nia. 

47

Roz mo wa kwa li fi ka cyj na 

komiks-3-nowa-korekta3:komiks-3-nowa-korekta2.qxd 11/29/2010 10:59 AM Page 47



Prze bieg roz mo wy kwa li fi ka cyj nej

By móc w pe³ ni przy go to waæ siê do roz mo wy o pra cê, na le ¿y naj pierw
po znaæ jej struk tu rê (prze bieg) oraz opra co waæ od po wie dzi na mo¿ li we
py ta nia. Za cznij my od py tañ. 

●  Dla cze go ubie ga siê Pan/Pa ni o sta no wi sko w na szej fir mie? 
Od po wia da j¹c na to py ta nie, na le ¿y szcze gól nie zwró ciæ uwa gê na po -

wi¹ za nie swo jej oso by z po li ty k¹ fir my. Jed nym s³o wem na le ¿y du ¿o opo -
wia daæ o fir mie i Two jej w niej ro li, o pla nach, ja kie z ni¹ wi¹ ¿esz. 

●  Pro szê opo wie dzieæ o swo ich pla nach. 
Na ta kie py ta nie ciê¿ ko jest od po wie dzieæ po praw nie. Od po wia da j¹c,

na le ¿y jed nak zwró ciæ uwa gê na to, by naj bli¿ sz¹ przy sz³oœæ (do 2 lat) po -
wi¹ zaæ z da n¹ pra c¹. Nie war to opo wia daæ o pla nach, któ re nie s¹ mo¿ li -
we do re ali za cji w da nej fir mie, np. chcesz zo staæ pra cow ni kiem dzia ³u HR,
a ubie gasz siê o sta no wi sko w 6 oso bo wej fir mie, w któ rej re kru ta cj¹ zaj -
mu je siê w³a œci ciel. 

●  Pro szê opo wie dzieæ o swo ich moc nych/ s³a bych stro nach. 
To py ta nie, choæ z po zo ru wy da je siê pro ste, przy spa rza wie lu pro ble -

mów i czê sto de cy du je o przy jê ciu do pra cy. Do br¹ za sa d¹ jest mó wie nie
praw dy, po nie wa¿ sta niesz siê wte dy du ¿o bar dziej wia ry god ny/a. Nie ba -
ga te li zuj ¿ad nej ze swo ich cech, po zwól swo je mu roz mów cy j¹ oce niæ. Nie
wol no te¿ po zwo liæ so bie na prze chwa³ ki, za cho waj wzglêd ny umiar. 

●  Ile chcia ³a by Pan/Pa ni za ra biaæ? 
Py ta nie klu czo we i na le ¿y mieæ przy go to wa n¹ od po wiedŸ, za nim pój -

dziesz na roz mo wê do da nej fir my. Po win no siê orien to waæ, ile in ne oso -
by na po dob nym sta no wi sku za ra bia j¹. Je œli idziesz na roz mo wê do m³o -
dej fir my, za pro po nuj dol n¹ gra ni cê tej su my, je œli zaœ idziesz do kor po ra -
cji, to mo ¿esz po zwo liæ so bie na tro chê wiêk sze ocze ki wa nia. Pa miê taj
jed nak, ¿e nie wol no Ci prze kro czyæ zdro we go roz s¹d ku w ¿ad n¹ stro nê.
Je œli po wiesz za ni sk¹ kwo tê, mo ¿esz byæ od bie ra ny/a ja ko oso ba ma ³o
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do œwiad czo na, je œli zaœ po wiesz za wy so k¹ kwo tê, to pra co daw ca wy bie -
rze ko goœ o po dob nych kwa li fi ka cjach i jed no cze œnie mniej szych ocze ki -
wa niach. 

●  Pro szê mnie prze ko naæ, bym za trud ni³ w³a œnie Pa na/Pa ni¹? 
Jed no z py tañ otwar tych, na któ re nie ma do brej od po wie dzi. Naj le piej

od wo ³aæ siê do dwóch rze czy – swo ich atu tów ja ko oso by i swo ich umie -
jêt no œci. Jest to na pew no do bry czas na chwa le nie siê, wska zy wa nie na
sy tu acje, w któ rych Two ja oso bo woœæ/umie jêt no œci wp³y n¹ ko rzyst nie na
dzia ³a nie fir my (jak np. zdol noœæ do roz wi¹ zy wa nia kon flik tów, po god na
oso bo woœæ czy umie jêt noœæ ob s³u gi sie ci te le in for ma tycz nej). Od po wia da -
j¹c na to py ta nie, nie na le ¿y mó wiæ o tym, co da na pra ca da To bie – to bar -
dzo czê sto po pe³ nia ny b³¹d. 

●  Czy ma Pan/Pa ni do mnie ja kieœ py ta nia? 
Ostat nie py ta nie, któ re za wsze po ja wia siê w trak cie roz mo wy. O co

mo ¿esz za py taæ? Przede wszyst kim o wa run ki pra cy, ta kie jak go dzi ny,
miej sce itp. (ale nie wy na gro dze nie czy pa kiet so cjal ny). Mo ¿esz i po wi nie -
neœ/ po win naœ za py taæ o mo¿ li wy ter min za koñ cze nia re kru ta cji (kie dy mo -
gê spo dzie waæ siê od po wie dzi z Pañ stwa stro ny, czy mo gê do Pañ stwa za -
dzwo niæ, itp..?). Nie na le ¿y wy my œlaæ py tañ na si ³ê. 

Oczy wi œcie za pre zen to wa ne py ta nia nie wy czer pu j¹ li sty. W sie ci znaj -
dziesz za pew ne li sty, któ re ma j¹ od kil ku do kil ku dzie siê ciu po zy cji. Za pre -
zen to wa ³em je dy nie te naj trud niej sze i po ja wia j¹ ce siê pra wie na ka¿ dej
roz mo wie kwa li fi ka cyj nej. Bra ku je tu je dy nie py ta nia o po wód za koñ cze -
nia pra cy w po przed niej fir mie, na któ re mu sisz od po wie dzieæ zgod nie
z praw d¹ (jest to in for ma cja do spraw dze nia, choæ za zwy czaj nikt te go ro -
biæ nie bê dzie). 

PrzejdŸ my te raz do opi su prze bie gu roz mo wy. Za zwy czaj ka¿ da roz mo -
wa wy gl¹ da w ten sam spo sób. Ist nie j¹ jed nak wy j¹t ki. Nie kie dy fir my pro -
wa dz¹ zbio ro we roz mo wy o pra cê (na sta no wi ska wy ma ga j¹ ce czê ste go
kon tak tu z ludŸ mi), wy ma ga j¹c od kan dy da tów pre zen to wa nia siê przed
pu blicz no œci¹, sk³a da j¹ c¹ siê z in nych uczest ni ków. Zda rza siê to jed nak
bar dzo rzad ko, po nie wa¿ koszt prze pro wa dze nia ta kiej re kru ta cji jest du -
¿o wy¿ szy i nie kie dy nie przy no si od po wied nich efek tów. 
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1. Po wi ta nie
Choæ mo ¿e ci siê wy da waæ, ¿e jest to naj prost sza czêœæ roz mo wy, mo¿ -

na jed nak ju¿ na tym eta pie stra ciæ kil ka cen nych punk tów. Pierw sza spra -
wa to po da nie rê ki. Nie za le¿ nie od sy tu acji w ja kim je steœ wie ku, czy je -
steœ ko bie t¹, czy mê¿ czy zn¹, za wsze pierw szy rê kê wy ci¹ ga Twój roz mów -
ca. Je œli te go nie uczy ni, nie zra ¿aj siê i przejdŸ spo koj nie do dal szej czê -
œci roz mo wy. Czê sto te¿ s³y szê od uczest ni ków mo ich szko leñ py ta nie: co
ma j¹ zro biæ w sy tu acji, gdy nie wska za no im miej sca do sie dze nia? Czy
ma j¹ staæ? Tu aku rat spra wa jest pro sta, je œli Twój roz mów ca sie dzi, to Ty
te¿ bê dziesz do te go d¹ ¿yæ. Naj le piej w ta kiej sy tu acji za py taæ, czy mo ¿esz
usi¹œæ. Bar dzo czê sto jest to ce lo wy za bieg sto so wa ny przez pra co daw -
ców po to, by prze ko naæ siê, czy je steœ aser tyw ny/a i nie pod da jesz siê
wo li in nych (np. w sy tu acji, gdy od kan dy da ta wy ma ga siê sil nej oso bo -
wo œci). 

2. Przed sta wie nie sta no wi ska pra cy
Ko lej na czêœæ roz mo wy za zwy czaj po œwiê co na jest na przed sta wie nie

sta no wi ska pra cy, obo wi¹z ków i wy ma gañ w sto sun ku do kan dy da ta.
Jest to czêœæ, w któ rej mó wi g³ów nie pra co daw ca, ob ser wu j¹c je dy nie re -
ak cjê na po szcze gól ne in for ma cje (na le ¿y po sta raæ siê, by wy raz Two jej
twa rzy nie zdra dza³ nie za do wo le nia z po wo du np. ko niecz no œci wy ko ny -
wa nia da nej czyn no œci). W tej czê œci roz mo wy rzad ko pa da j¹ py ta nia do
kan dy da ta. 

3. Py ta nia do kan dy da ta
Ta czêœæ roz mo wy jest po œwiê co na na roz mo wê (za da wa nie py tañ).

To od wy ni ków tej czê œci za le ¿y, czy otrzy masz pra cê, czy te¿ nie. Pa miê -
taj, by za cho wy waæ siê spo koj nie, nie wy ko ny waæ nie po trzeb nych ru -
chów. Je œli masz w zwy cza ju du ¿o ge sty ku lo waæ, po sta raj siê, by Two je
ge sty od po wia da ³y te mu, co mó wisz. Nie mów ani za szyb ko, ani za wol -
no. Zwra caj uwa gê na to, jak Two je wy po wie dzi wp³y wa j¹ na roz mów -
cê. Ide al na roz mo wa to ta ka, w któ rej uda ³o Ci siê na wi¹ zaæ do bry kon -
takt z oso b¹ re kru tu j¹ c¹, in ny mi s³o wy: je œli roz mo wa kwa li fi ka cyj na
przy po mi na bar dziej luŸ n¹ roz mo wê ni¿ ze staw py tañ, to mo ¿esz byæ
pew ny/a, ¿e uda ³o Ci siê przejœæ j¹ po zy tyw nie i masz du ¿¹ szan sê, ¿e do -
sta niesz pra cê. 
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4. Po ¿e gna nie
Ta czêœæ roz mo wy ma klu czo we zna cze nie, po nie wa¿ po zwo li Ci oce niæ,

czy masz szan sê do staæ tê pra cê, czy te¿ nie. Mia no wi cie war to po rów naæ
za cho wa nie po ten cjal ne go pra co daw cy na po cz¹t ku spo tka nia i pod ko -
niec. Je œli wy nik jest po zy tyw ny, tzn. Twój roz mów ca z po nu re go gbu ra za -
mie ni³ siê w ¿ycz li w¹ oso bê, to mo ¿esz mieæ pew noœæ, ¿e po zy tyw nie przy -
swo i³eœ/³aœ tre œci za miesz czo ne w tym po rad ni ku i mo ¿esz byæ dum ny/a
z te go, ¿e je steœ œwiet nie przy go to wa nym kan dy da tem do pra cy. 

Re asu mu j¹c, by od nieœæ suk ces na roz mo wie kwa li fi ka cyj nej, pa miê taj: 
●  uœmie chaj siê
●   nie wy ko nuj nie po trzeb nych ge stów
●  mów wy raŸ nie i na te mat
●  b¹dŸ na sta wio ny po zy tyw nie do roz mów cy
●  staw siê na roz mo wê o wy zna czo nym cza sie (spóŸ nie nie siê pra wie

au to ma tycz nie dys kwa li fi ku je Two j¹ kan dy da tu rê) 
●  miej przy go to wa n¹ od po wiedŸ na wy mie nio ne w tym po rad ni ku

py ta nia
●  od po wied nio siê ubierz (w za le¿ no œci od ro dza ju fir my i sta no wi -

ska) 
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Ja ja ko pra cow nik

Pa miê tam swo j¹ pierw sz¹ umo wê o pra cê na czas okre œlo ny – w piz ze -
rii. Pra cê do sta ³am po przez agen cjê po œred nic twa pra cy, w któ rej by ³am
za re je stro wa na. Po cz¹t ko wo szef piz ze rii za pro po no wa³ mie siêcz ny okres
prób ny. Oka za ³o siê, ¿e pra ca by ³a dla mnie za ciê¿ ka. Wy trwa ³am w niej
tyl ko 2 ty go dnie. Szef oka za³ zro zu mie nie, kie dy przy sz³am mu po wie -
dzieæ, ¿e d³u ¿ej nie dam ra dy. Du ¿e jed nak by ³o je go zdzi wie nie, kie dy do -
wie dzia³ siê, ¿e nie mam pod pi sa nej z agen cj¹ umo wy na œwiad cze nie pra -
cy w je go piz ze rii. Ukoñ czyw szy do pie ro co szko ³ê œred ni¹, by ³am przy zwy -
cza jo na do te go, ¿e na uczy cie le dba j¹ o prze ka za nie uczniom nie zbêd nej
wie dzy, wiêc po dob ne go za cho wa nia nie œwia do mie ocze ki wa ³am od swo -
je go pra co daw cy. S³o wem nie za dba ³am o to, co mi po trzeb ne, czy li nie
spy ta ³am o umo wê, cze ka j¹c, a¿ prze ³o ¿o ny sam tê kwe stiê po dej mie. On
jed nak s¹ dzi³, ¿e spra wy for mal ne za ³a twi ³a agen cja po œred nic twa pra cy,
któ ra mnie do je go piz ze rii skie ro wa ³a. 

Pa miê taj: to do pra co daw cy na le ¿y obo wi¹ zek spo rz¹ dze nia umo wy,
je œli jed nak bê dzie on z tym zwle kaæ, za py taj, kie dy pod pi sze cie umo -
wê. Jak po ka zu je mój przy k³ad, nie do in for mo wa nie pra cow ni ka oraz
brak za in te re so wa nia co do kwe stii for mal nych ze stro ny pra co daw cy
mo ¿e skut ko waæ nie po ro zu mie nia mi. Pra cu j¹c w piz ze rii bez umo wy,
ro bi ³am to tak na praw dê na czar no, co jest sy tu acj¹ nie ko rzyst n¹ dla
oso by za trud nio nej. Mo ¿e siê tak zda rzyæ, ¿e nie uczci wy pra co daw ca
prê dzej wy ko rzy sta nie wie dzê swo ich pra cow ni ków, ni¿ wy pro wa dzi
ich za wcza su z b³ê du, dla te go do brze jest znaæ swo je pra wa, ale tak ¿e
obo wi¹z ki pra cow ni cze. 

Ro dza je umów o pra cê

Pra wo pra cy prze wi du je kil ka ro dza jów umów: na okres prób ny, na
czas okre œlo ny, na czas wy ko na nia okre œlo nej pra cy, tzw. umo wê na za -
stêp stwo oraz na czas nie okre œlo ny. Czym one siê miê dzy so b¹ ró¿ ni¹? 
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Umo wa na okres prób ny: 
●  za wie ra na jest naj czê œciej przy za trud nia niu no wej oso by
●  da je mo¿ li woœæ obu stro nom na upew nie nie siê, czy pod jê ³y w³a œci w¹

de cy zjê
●  mo ¿e trwaæ mak sy mal nie 3 mie si¹ ce
●  ten sam pra co daw ca nie mo ¿e pod pi saæ z To b¹ dru giej umo wy na

okres prób ny
●  je œli pra co daw ca chce Ciê zwol niæ przed up³y wem ter mi nu za trud nie -

nia, to mu si za cho waæ okre œlo ny okres wy po wie dze nia: 
–  3 dni ro bo cze, je œli okres prób ny nie jest d³u¿ szy ni¿ 2 ty go dnie
–  1 ty dzieñ, je œli Two ja umo wa okre œla czas wy ko ny wa nia pra cy na

okres d³u¿ szy ni¿ 2 ty go dnie
–  2 ty go dnie, gdy masz umo wê na 3 mie si¹ ce okre su prób ne go

Umo wa na czas okre œlo ny
●  za wie ra na na pre cy zyj nie okre œlo ny czas, np. 2 ty go dnie, mie si¹c,

6 mie siê cy, itd. 
●  pra co daw ca mo ¿e za wrzeæ z To b¹ mak sy mal nie 2 umo wy na czas okre -

œlo ny, ko lej na po win na ju¿ byæ na czas nie okre œlo ny
●  w okre œlo nych sy tu acjach pra co daw ca mo ¿e za wrzeæ z To b¹ wie lo krot -

nie umo wê na czas okre œlo ny: przy umo wie na czas za stêp stwa, przy
wy ko ny wa niu prac se zo no wych lub do ryw czych

Umo wa na czas wy ko na nia okre œlo nej pra cy
●  naj czê œciej za wie ra na wte dy, gdy pra co daw ca nie jest w sta nie okre œliæ,

ile cza su zaj mie wy ko na nie da nej pra cy

Umo wa na za stêp stwo
●  za wie ra na na okres za stê po wa nia oso by nie obec nej w pra cy

Umo wa na czas nie okre œlo ny
●  za war ta na czas nie okre œlo ny do mo men tu, a¿ któ raœ ze stron jej nie

roz wi¹ ¿e
●  ta ka umo wa da je Ci pew ne przy wi le je: p³at ny urlop wy po czyn ko wy,

p³at ne zwol nie nie le kar skie, zwiêk sza szan se na przy zna nie przez bank
kre dy tu za rów no miesz ka nio we go, jak i kon sump cyj ne go
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●  w za le¿ no œci od prze pra co wa ne go sta ¿u masz za gwa ran to wa ny okres
wy po wie dze nia, a wiêc je œli pra co daw ca chce Ciê zwol niæ, mu si za cho -
waæ okre œlo ny okres wy po wie dze nia: 
–  2 ty go dnie w sy tu acji, gdy pra cu jesz kró cej ni¿ 6 mie siê cy
–  1 mie si¹c, gdy pra cu jesz co naj mniej 6 mie siê cy
–  3 mie si¹ ce, gdy prze pra cu jesz u te go sa me go pra co daw cy co naj -

mniej 3 la ta

Wa¿ ne: je œli masz umo wê o pra cê, a pra co daw ca sk³a da Ci wy mó wie -
nie, to pa miê taj, ¿e przy s³u gu j¹ Ci dni wol ne na szu ka nie no wej pra cy
(do sta niesz za nie wy na gro dze nie). Je œli Twój okres wy po wie dze nia nie
prze kra cza 1 mie si¹ ca, na le ¿¹ Ci siê 2 ta kie dni, a je œli okres ten wy no -
si 3 mie si¹ ce, wów czas masz pra wo do 3 dni na po szu ki wa nie za trud -
nie nia. Je œli jed nak to Ty z³o ¿ysz wy mó wie nie, to pra wo ta kie ju¿ Ci nie
przy s³u gu je. 

Kosz ty za trud nie nia pra cow ni ka na umo wê o pra cê (czy li ko niecz noœæ p³a -
ce nia sk³a dek na rzecz ka¿ de go pra cow ni ka za trud nio ne go w ta kiej for mie) s¹
dla pra co daw ców wy so kie, dla te go wie lu de cy du je siê na in ne for my za trud -
nie nia: na pod sta wie umo wy o dzie ³o czy umo wy zle ce nia. Przy te go ro dza ju
umo wach nie przy s³u gu je Ci pra wo do p³at ne go urlo pu wy po czyn ko we go czy
p³at ne go zwol nie nia le kar skie go. Jed no cze œnie masz wiêk sz¹ swo bo dê zmia -
ny za trud nie nia, po nie wa¿ nie wi¹ ¿e Ciê okre œlo ny czas wy po wie dze nia. 

Pa miê taj: za nim pod pi szesz umo wê, do k³ad nie j¹ prze czy taj. Je œli
ja kiœ za pis wy da Ci siê nie ja sny, nie ro zu miesz go, le piej do py taj pra -
co daw cê. Mu sisz ro zu mieæ, na ja kie wa run ki pra cy siê zga dzasz. 

Co jesz cze trze ba wie dzieæ, id¹c do pra cy 
po raz pierw szy?  

Wy na gro dze nie

Za wy ko na n¹ pra cê na le ¿y Ci siê wy na gro dze nie p³at ne w ter mi nie
okre œlo nym w umo wie (ko niecz nie zwróæ uwa gê na ten za pis). W umo -
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wach o pra cê naj czê œciej okre œla siê, do któ re go dnia ka¿ de go mie si¹ ca
do sta niesz wy na gro dze nie. W przy pad ku umów zle ce nia czy o dzie ³o okre -
œla siê ter min wy p³a ty wy na gro dze nia za wy ko na nie pra cy opi sa nej
w umo wie. Mo ¿e on wy no siæ 7, 14, 21 dni od za koñ cze nia pra cy i przy jê -
cia jej przez pra co daw cê. Umo wa po win na rów nie¿ okre œlaæ spo sób za p³a -
ty: go tów k¹ czy prze le wem. 

Obo wi¹ zu j¹ cy wy miar cza su pra cy

8 go dzin na do bê, czy li 40 go dzin w ty go dniu. Pra co daw ca ma jed nak
pra wo ocze ki waæ od Cie bie d³u¿ sze go dnia pra cy. Jed nak œred ni ty go dnio -
wy li mit prze pra co wa nych go dzin w okre sie 4 mie siê cy mu si wów czas wy -
no siæ 40 go dzin. Np. mo ¿esz usta liæ z pra co daw c¹, ¿e w przez 2 dni pra -
cu jesz po 12 go dzin, a trze cie go dnia po tych dwóch masz wol ne. 

Wa¿ ne: zda rza siê, ¿e pra co daw ca per ma nent nie wy ma ga od Cie bie
d³u¿ sze go prze sia dy wa nia w pra cy. Sa ma pra co wa ³am kie dyœ w fir mie,
któ ra or ga ni zo wa ³a zjazd na kil ka ty siê cy uczest ni ków. Pra cy przy tym
by ³o tak du ¿o, ¿e na ty dzieñ przed pierw szym dniem zjaz du sze fo wa
za rz¹ dzi ³a 12-sto go dzin ny dzieñ pra cy dla ca ³e go biu ra. Pra co wa li œmy
tak wszy scy 7 dni bez prze rwy oraz 2 ko lej ne dni zjaz du rów nie¿ po wy -
¿ej 8 go dzin w ci¹ gu dnia. Nie by ³o to zgod ne z prze pi sa mi, jed nak sze -
fo wa mia ³a na to jed n¹ od po wiedŸ: „Mo ¿esz siê zwol niæ'. Nikt z tej
mo¿ li wo œci nie sko rzy sta³, na to miast ka¿ dy do sta³ pre miê sto sow nie do
wk³a du pra cy w or ga ni za cjê te go wiel kie go przed siê wziê cia. 

Pa miê taj: je œli pra co daw ca ³a mie obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra wa pra cy,
mo ¿esz to zg³o siæ do Pañ stwo wej In spek cji Pra cy, któ ra za rz¹ dzi kon -
tro lê wska za ne go za k³a du pra cy. Za nim to zro bisz, upew nij siê, ¿e
Twój pra co daw ca na praw dê nie prze strze ga obo wi¹ zu j¹ ce go pra wa.
O tym, co jest do pusz czal ne, naj szyb ciej prze czy tasz w Ko dek sie Pra cy
w In ter ne cie, a tak ¿e na wie lu in nych stro nach b¹dŸ te¿ w fa cho wych
pu bli ka cjach czy ty tu ³ach pra so wych zaj mu j¹ cych siê te ma ty k¹ pra wa
pra cy. Do Pañ stwo wej In spek cji Pra cy mo ¿esz rów nie¿ za dzwo niæ po
po ra dê, ¿e by upew niæ siê, czy Two je po dej rze nia wzglê dem pra co -
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daw cy s¹ s³usz ne. Nu mer rów nie¿ znaj dziesz na stro nie in ter ne to wej
tej in sty tu cji. Tam te¿ s¹ przy k³a do we, naj czê œciej za da wa ne py ta nia
(FAQ), wiêc za nim za dasz swo je, upew nij siê, ¿e nie ma go w³a œnie
w tej za k³ad ce. 

Wa¿ ne: dar mo wej po ra dy od no œnie przy s³u gu j¹ cych Ci w pra cy praw
udzie liæ mo g¹ te¿ in ne in sty tu cje, np. Biu ro Po rad Oby wa tel skich b¹dŸ
or ga ni za cje po za rz¹ do we zaj mu j¹ ce siê t¹ te ma ty k¹. Nie bój siê do cho -
dziæ swo ich praw, ale jed no cze œnie sta raj siê mieæ jak naj wiêk sz¹ wie -
dzê na ich te mat. 

Wy miar urlo pu

Tak, jak pi sa li œmy wcze œniej, pra wo do p³at ne go urlo pu ma j¹ oso by za -
trud nio ne na umo wê o pra cê. Ka¿ dej oso bie za trud nio nej przy s³u gu je
urlop pro por cjo nal ny do sta ¿u pra cy: 
● 20 dni, gdy pra cu jesz kró cej ni¿ 10 lat
● 26 dni, gdy Twój sta¿ pra cy jest d³u¿ szy ni¿ 10 lat
● za ka¿ dy mie si¹c ka len da rzo wy pra cow nik otrzy mu je 1/12 wy mia ru urlo -

pu, czy li z ka¿ dym mie si¹ cem zy sku jesz pra wo do d³u¿ sze go p³at ne go
urlo pu, na to miast po prze pra co wa niu ro ku mo ¿esz sko rzy staæ z pe³ ne -
go, przy s³u gu j¹ ce go Ci wy mia ru urlo pu (patrz wy ¿ej) po wcze œniej szym
uzgod nie niu z pra co daw c¹ ter mi nu wol ne go

Wa¿ ne: do sta ¿u pra cy wli cza siê te¿ czas na uki. Za le ¿y to od ro dza ju
uzy ska ne go przez Cie bie wy kszta³ ce nia: 
●  3 la ta po ukoñ cze niu szko ³y za sad ni czej lub in nej rów no rzêd nej

szko ³y za wo do wej
●  4 la ta po ukoñ cze niu œred niej szko ³y ogól no kszta³ c¹ cej
●  5 lat po ukoñ cze niu œred niej szko ³y za wo do wej oraz œred niej za sad -

ni czej szko ³y za wo do wej
●  6 lat po ukoñ cze niu szko ³y po li ce al nej
●  8 lat po ukoñ cze niu stu diów

Czy li im d³u ¿ej siê uczysz, tym szyb ciej uzy skasz w pra cy pra wo do
26 dni wol ne go w ro ku: 
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Pa miê taj: ja ko pra cow ni ko wi za trud nio ne mu na umo wê o pra cê przy -
s³u gu je Ci tzw. urlop na ¿¹ da nie. Ozna cza to, ¿e w sy tu acji nie prze wi -
dzia nej (np. ktoœ z Two ich bli skich znaj dzie siê w szpi ta lu, na gle za cho -
ru jesz i mu sisz iœæ do le ka rza, itd.) mo ¿esz nie iœæ do pra cy i nie skut ku -
je to dla Cie bie utra t¹ za trud nie nia, pod wa run kiem jed nak, ¿e po in for -
mu jesz pra co daw cê. W ci¹ gu ro ku ka len da rzo we go mo ¿esz wy ko rzy -
staæ 4 dni na urlop na ¿¹ da nie. Nie wy ko rzy sta ne dni nie prze cho dz¹ na
ko lej ny rok. 

Co na le ¿y do za kre su Two ich obo wi¹z ków

Pod pi su j¹c umo wê z pra co daw c¹, uma wiasz siê na wy ko ny wa nie okre -
œlo nej pra cy (w za le¿ no œci od umo wy masz te¿ okre œlo ny czas wy ko na nia
jej). W umo wie znaj du je siê za pis, co do na zwy Two je go sta no wi ska oraz
opis te go, co kon kret nie na le ¿y do Two ich obo wi¹z ków. Po za tym pra co -
daw cy czê sto umiesz cza j¹ te¿ ogól ne obo wi¹z ki ty pu: 
●  su mien ne i sta ran ne wy ko ny wa nie pra cy
●  sto so wa nie siê do re gu la mi nu pra cy
●  sto so wa nie siê do po le ceñ prze ³o ¿o nych, któ re do ty cz¹ pra cy, je ¿e li nie

s¹ one sprzecz ne z prze pi sa mi pra wa lub umo w¹ o pra cê

Czêœæ na le ¿¹ cych do Cie bie obo wi¹z ków nie ma od dziel nych za pi sów
w umo wie. Nie zna czy to, ¿e nie masz obo wi¹z ku siê do nich sto so waæ,
np. dba nie o w³a sne miej sce pra cy czy sprzêt, któ ry s³u ¿y do wy ko ny wa nia
tej pra cy. 

Al ter na tyw ne for my za trud nie nia

Ist nie j¹ al ter na tyw ne for my za trud nie nia (al ter na tyw ne w sto sun ku do
za trud nie nia na umo wê o pra cê w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy tj. 40 go -
dzin ty go dnio wo): 
●  pra ca w do mu
●  te le pra ca
●  w ela stycz nym lub czê œcio wo ela stycz nym cza sie pra cy
●  pra ca tym cza so wa
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Sa ma kie dyœ wy ko ny wa ³am te go ty pu pra cê. By ³am za trud nio na na
umo wê zle ce nia w jed nej z du ¿ych firm pro wa dz¹ cych ba da nia mar ke tin -
go we. Do mo ich obo wi¹z ków na le ¿a ³o prze pi sy wa nie wy wia dów, któ re
ba da cze pro wa dzi li z kon su men ta mi. Pra cê tê wy ko ny wa ³am w do mu
w usta lo nych przez sie bie sa m¹ go dzi nach. Naj wa¿ niej sze by ³o do star cze -
nie do fir my w okre œlo nym cza sie sta ran nie prze pi sa ne go wy wia du. 

Mo¿ na spo tkaæ ró¿ ne okre œle nia na te go ty pu pra ce – al ter pra ca, fle xi -
pra ca. 

Jest to szcze gól nie cie ka wa pro po zy cja dla m³o dzie ¿y, któ ra do pie ro
wcho dzi na ry nek pra cy. Wiêk szoœæ m³o dych osób z ra cji swe go wie ku nie
po sia da bo ga te go do œwiad cze nia za wo do we go, co mo ¿e byæ prze szko d¹
w pod jê ciu pierw szej sta ³ej pra cy. Fle xi pra ca da je im mo¿ li woœæ zdo by cia
pierw sze go za wo do we go do œwiad cze nia, a przede wszyst kim za ist nie nia
na ryn ku pra cy. Jest to rów nie¿ pro po zy cja dla tych, któ rzy pre fe ru j¹ bar -
dziej ela stycz ny czas pra cy, nie chc¹ siê wi¹ zaæ sta ³¹ umo w¹ b¹dŸ te¿ nie
czu j¹ siê na si ³ach do za k³a da nia w³a snej dzia ³al no œci go spo dar czej. 

Pra ca osób nie let nich (w wie ku 16–17 lat) 

Je œli masz 16–17 lat i chcesz ju¿ pod j¹æ pra cê, to mo ¿esz to zro biæ, ale
na nie co in nych wa run kach ni¿ ro bi¹ to oso by pe³ no let nie. 
●  Przede wszyst kim oso ba nie pe³ no let nia mu si mieæ zgo dê ro dzi ca lub

opie ku na praw ne go na pod jê cie da ne go za trud nie nia. 
●  Mu si te¿ po sia daæ za œwiad cze nie le kar skie stwier dza j¹ ce, ¿e da ny ro -

dzaj pra cy nie za gra ¿a jej zdro wiu. 
●  Wa run kiem za trud nie nia oso by nie let niej jest ukoñ cze nie przez ni¹

gim na zjum. 
●  Nie mo¿ na z ni¹ pod pi saæ umo wy na czas nie okre œlo ny oraz na za stêp -

stwo, wy j¹ tek sta no wi za trud nie nie w ce lu przy go to wa nia za wo do we -
go – wów czas ist nie je mo¿ li woœæ za war cia umo wy z pra co daw c¹ na
czas nie okre œlo ny. 

●  Nie let ni mo g¹ byæ za trud nia ni do lek kich prac, nie wy ma ga j¹ cych okre -
œlo ne go przy go to wa nia za wo do we go. 
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●  Pra ca na sto lat ka nie mo ¿e ko li do waæ z obo wi¹z ka mi szkol ny mi. 
●  Su ma cza su na uki i pra cy oso by nie let niej ni gdy nie mo ¿e prze kro czyæ

8 go dzin na dzieñ. 
●  Tak ¿e w cza sie wa ka cji dzien ny wy miar cza su pra cy nie po wi nien prze -

kra czaæ 8 go dzin, a w ska li ty go dnia 35 go dzin ty go dnio wo. 
●  Nie wol no za trud niaæ nie let nich w go dzi nach nad licz bo wych oraz

w po rze noc nej, tj. po miê dzy 22.00 a 6.00. 

Oso by nie let nie naj czê œciej ko rzy sta j¹ z mo¿ li wo œci za trud nie nia siê
w cza sie wa ka cji. Wbrew po wszech ne mu sko ja rze niu wa ka cji z od po czyn -
kiem, to w³a œnie mie si¹ ce let nie oka zu j¹ siê byæ dla wie lu m³o dych osób
cza sem zdo by wa nia pierw szych do œwiad czeñ zwi¹ za nych z pra c¹. Jed ni
po dej mu j¹ j¹ dla pod wy¿ sze nia swo ich kwa li fi ka cji, in ni w ce lu za ro bie nia
pie niê dzy na wy jazd lub za kup wy ma rzo nych rze czy, jesz cze in ni chc¹
b¹dŸ mu sz¹ po móc swo jej ro dzi nie w ³a ta niu dziur w do mo wych bu d¿e -
cie. Tak czy ina czej po dej mo wa nie przez m³o dzie¿ cza so we go za trud nie nia
sta je siê co raz po wszech niej sze. Wraz z tym ro œnie licz ba ofert dla ta kich
w³a œnie pra cow ni ków, choæ licz ba ofert dla osób w wie ku 15–24 la ta jest
wci¹¿ znacz nie ni¿ sza ni¿ dla tych bê d¹ cych w wie ku 30 lat i wiê cej. 

Je œli wiêc my œlisz o za trud nie niu siê w wa ka cje, za pla nuj to z od po -
wied nim wy prze dze niem. W wie lu mia stach or ga ni zo wa ne s¹ Wa ka cyj -
ne Gie³ dy Pra cy dla M³o dzie ¿y, gdzie pra co daw cy ofe ru j¹ za trud nie nie,
m. in. w ma ga zy nie, przy pa ko wa niu ko sme ty ków, w cha rak te rze te le -
mar ke te ra / -ki, opie ku na / -ki, czy po mo cy na po czcie, a tak ¿e przy kol -
por ta ¿u pra sy, do sprz¹ ta nia, czy pro mo cji. 

Pa miê taj: wiêk szoœæ pra co daw ców wo li za trud niaæ oso by z do œwiad -
cze niem, wiêc wy ko rzy staj czas wa ka cji na zdo by cie go. Na wet je œli nie
bê dziesz wy ko ny waæ swo jej wy ma rzo nej pra cy, to mo ¿esz zy skaæ
w oczach przy sz³e go pra co daw cy ja ko oso ba, któ ra mia ³a ju¿ oka zjê
spraw dziæ siê w pra cy. 
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Mo ja pierw sza dzia ³al noœæ go spo dar cza

Kto z nas choæ raz w ¿y ciu nie ma rzy³, ¿e by byæ swo im w³a snym sze -
fem? Mo¿ na by wte dy pra co waæ, kie dy siê chce, mieæ urlop ju¿ te go dnia,
w któ rym siê o tym po my œli, a przede wszyst kim móc za czy naæ pra cê,
o któ rej siê chce. W prak ty ce pro wa dze nie w³a snej fir my wca le nie jest ta -
k¹ sie lan k¹, dla te go za nim uznasz, ¿e lep sze dla Cie bie jest w³a œnie za ³o -
¿e nie dzia ³al no œci go spo dar czej, to do brze prze myœl: 
●  Czy masz do bry po mys³ na za ³o ¿e nie fir my, któ ra bê dzie Ci przy no siæ

zysk? 
●  Czy znaj dziesz wy star cza j¹ co du ¿o klien tów za in te re so wa nych ofer t¹

Two jej fir my? 
●  Czy masz wy star cza j¹ co du ¿o œrod ków, by ten in te res roz krê ciæ? 
●  Czy na pew no wiesz wszyst ko, co nie zbêd ne do te go, by pro wa dziæ fir mê? 

¯e by u³a twiæ Ci to za da nie, przed sta wia my hi sto rie trzech m³o dych
osób, któ re te¿ ma rzy ³y o za ³o ¿e niu swo jej fir my. Prze czy taj i po myœl, czy
ich do œwiad cze nia mo g¹ staæ siê Two imi. 

Przy k³a do we hi sto rie m³o dych osób, 
któ re po sta no wi ³y za ³o ¿yæ w³a sny biz nes

Hi sto ria An drze ja

An drzej od daw na in te re so wa³ siê mu zy k¹ klu bo w¹, ma rzy³, ¿e w przy -
sz³o œci bê dzie DJ-em. Po po ³u dnia mi w klu bie m³o dzie ¿o wym mik so wa³ mu zê
tak, ¿e na wet naj bar dziej w¹t pi¹ cy w swój ta lent ta necz ny pod ry wa li siê
z miejsc. An drzej za chê co ny do brym od bio rem swo ich DJ-skich po pi sów po -
sta no wi³ za cz¹æ kom ple to waæ sprzêt, tak ¿e by móc za cz¹æ graæ na po wa¿ nie
w in nych miej scach. Za trud ni³ siê w osie dlo wym ba rze do pra cy na zmy wa -
ku, ¿e by za ro biæ na naj po trzeb niej sze rze czy. Staæ go by ³o na kup no tyl ko
u¿y wa ne go sprzê tu, ale to mu wy star cza ³o. Pew ne go dnia ko le ¿an ka z klu bu,
któ ra w³a œnie pla no wa ³a œlub, spy ta ³a, czy nie za gra³ by na jej we se lu. Zgo dzi³
siê chêt nie, choæ mia³ du ¿¹ tre mê. Na we se lu go œcie œwiet nie siê ba wi li, a An -
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drzej, choæ wca le te go nie ocze ki wa³, za ro bi³ na swo jej ca ³o noc nej pra cy.
Z cza sem in ne oso by z osie dla pro po no wa ³y An drze jo wi po dob ne zle ce nia,
tak ¿e móg³ ju¿ zre zy gno waæ z pra cy w ba rze. Uda ³o mu siê te¿ od³o ¿yæ na
op³a ce nie pro fe sjo nal ne go kur su dla DJ-ów. Co wiê cej je den z klu bów w je -
go mie œcie za pro po no wa³ mu pó³ go dzin ny wy stêp w so bo tê, czy li wte dy, kie -
dy naj wiê cej lu dzi przy cho dzi siê tam ba wiæ. An drzej wie dzia³, ¿e to dla nie -
go nie po wta rzal na oka zja za ist nie nia w klu bo wym œwie cie, co w przy sz³o œci
mo g³o by za owo co waæ ko lej ny mi ta ki mi za pro sze nia mi ju¿ w for mie p³at nych
zle ceñ. Po ukoñ cze niu kur su i uzy ska niu cer ty fi ka tu po sta no wi³ za ³o ¿yæ fir mê
ofe ru j¹ c¹ opra wê mu zycz n¹ dla ró¿ ne go ro dza ju im prez. 

Hi sto ria Be aty

Be ata ko cha zwie rzê ta, a szcze gól nie te, któ re da siê ho do waæ w do mu.
Od dziec ka spro wa dza ³a do do mu po rzu co ne psia ki i wy ³a py wa ³a ze œmiet -
ni ków ko ty, œci¹ ga j¹c ro dzi com na g³o wê pro blem za zna le zie niem dla tych
znajd no wych do mów. Szyb ko jed nak sa ma za czê ³a siê tym zaj mo waæ.
Wszy scy s¹ sie dzi w blo ku wie dzie li, ¿e Be ata jest mi ³o œnicz k¹ zwie rz¹t. Pew -
ne go dnia s¹ sie dzi z na prze ciw ka po pro si li j¹, by za opie ko wa ³a siê ich ko -
tem, kie dy wy ja d¹ na kil ka dni z mia sta. Be ata od wie dza ³a ko ta, kar mi ³a go,
sprz¹ ta ³a ku we tê, tak jak to usta li ³a z s¹ sia da mi. Ci, wdziêcz ni za przy s³u -
gê, po le ci li j¹ swo im zna jo mym, któ rzy z po wo du wy d³u ¿o nych go dzin pra -
cy mie li pro blem z wy pro wa dza niem na czas swo je go psa. Za pro po no wa li
Be acie wy na gro dze nie za co dzien ne spa ce ry. Dziew czy na szczê œli wa, ¿e za -
ro bi tro chê pie niê dzy, ro bi¹c to, co ko cha, zgo dzi ³a siê bez wa ha nia. Z cza -
sem zna jo mi s¹ sia dów po le ci li Be atê zna jo me mu z pra cy, któ ry te¿ prze sia -
dy wa³ do wie czo ra w biu rze, pod czas gdy w do mu nie cier pli wie ocze ki wa³
go pies. Po kil ku mie si¹ cach po po ³u dnio wy gra fik spa ce rów z psa mi by³ tak
na piê ty, ¿e Be ata po sta no wi ³a po szu kaæ ko goœ do po mo cy. I wte dy przy -
szed³ jej do g³o wy po mys³ z otwar ciem w³a snej fir my œwiad cz¹ cej pro fe sjo -
nal ne us³u gi opie ki nad zwie rzê ta mi pod nie obec noœæ ich w³a œci cie li. 

Hi sto ria Paw ³a

Pa we³ po gim na zjum po szed³ do tech ni kum sa mo cho do we go g³ów nie dla -
te go, ¿e je go oj ciec by³ me cha ni kiem sa mo cho do wym i na ma wia³ go do wy -
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bra nia te go za wo du. Pa we³ za wsze bar dziej wo la³ maj ster ko wa nie. Wszyst kie
drob ne na pra wy w do mu wy ko ny wa³ on, nie oj ciec. Oj ciec na pra wia³ tyl ko sa -
mo chód. Pa we³ zbi³ z de sek, za bej co wa³ i za wie si³ kil ka ³ad nych pó ³ek w do -
mu, od re stau ro wa³ ko mo dê po bab ci, œci¹ gn¹³ sta r¹ far bê z ku chen ne go sto -
³u i od œwie ¿y³ je go wy gl¹d tak, ¿e me bel wy gl¹ da³ jak no wy. Ch³o pak mia³ ta -
lent do nada wa nia sta rym me blom no we go bla sku, uzna³ wiêc, ¿e za miast
spê dzaæ czas pod ma ska mi sa mo cho dów otwo rzy w³a sny warsz tat re no wa cji
me bli. Nie mia³ na ten te mat spe cja li stycz ne go wy kszta³ ce nia, ale wie rzy³, ¿e
ta lent i tro chê wie dzy w tym za kre sie po zwo l¹ mu na szyb kie roz krê ce nie biz -
ne su. Po ¿y czy³ od ro dzi ców pie ni¹ dze na wy na jem lo ka lu, w któ rym móg³ by
sk³a do waæ me ble od da ne mu do re no wa cji oraz za kup pod sta wo wych na rzê -
dzi i ma te ria ³ów do pra cy. Za cz¹³ czy taæ w In ter ne cie oraz w ksi¹¿ kach wy po -
¿y czo nych z bi blio te ki na te mat me bli, spo so bów ich re no wa cji i me tod kon -
ser wa cji. Roz wie si³ w oko li cy og³o sze nia o swo im warsz ta cie. Mi mo sta rañ
i tak zwa ne go mar ke tin gu szep ta ne go1, g³ów nie upra wia ne go przez ma mê
Paw ³a, któ ra za chwa la ³a go wszyst kim s¹ siad kom i zna jo mym s¹ sia dek, do
warsz ta tu re no wa cji me bli nie przy cho dzi li pra wie ¿ad ni klien ci. Ci, któ rzy
przy cho dzi li, od cho dzi li roz cza ro wa ni zbyt wy so k¹ ce n¹ us³u gi. S¹ dzi li, ¿e ich
sta re me ble nie s¹ war te ta kich pie niê dzy. Po mie si¹ cu dzia ³a nia warsz ta tu Pa -
we³ zre ali zo wa³ zle ce nie tyl ko dla jed ne go klien ta. Co gor sza stra ci³ na nim,
po nie wa¿ za ni sko wy ce ni³ koszt do dat ko wych ma te ria ³ów i œrod ków do re no -
wa cji me bli, któ re mu sia³ za ku piæ, wiêc w kon se kwen cji do p³a ci³ do te go zle -
ce nia. Pa we³ uzna³, ¿e nie by³ to naj lep szy po mys³ biz nes. 

Py ta nia do przed sta wio nych hi sto rii

Wróæ my te raz do na szych py tañ, któ re od nie sie my do trój ki bo ha te rów. 
●  Czy bo ha te ro wie po wy¿ szych hi sto rii mie li do bre po my s³y na za ³o ¿e nie

firm, któ re bê d¹ im przy no siæ zysk? 
W przy pad ku An drze ja i Be aty wie my tyl ko ty le, ¿e us³u gi, któ re ofe ru j¹,
cie sz¹ siê za in te re so wa niem, mo ¿e my wiêc przy pusz czaæ, ¿e obo je czer pi¹
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zy ski z pro wa dzo nej dzia ³al no œci. Wie my na to miast, ¿e po mys³ Paw ³a nie
przy ci¹ gn¹³ klien tów. Jak my œlisz, dla cze go? 
Po wo dów te go mo ¿e byæ kil ka: 
●  Mo ¿e Pa we³ nie wy star cza j¹ co do brze za re kla mo wa³ swo je us³u gi? 
●  Mo ¿e je go kwa li fi ka cje nie wzbu dza ³y za ufa nia? Nie mia³ prze cie¿

wy kszta³ ce nia w kie run ku re no wa cji me bli. Z dru giej jed nak stro ny
wie lu lu dzi zaj mu je siê za wo do wo czymœ zu pe³ nie od le g³ym od
kie run ku wy kszta³ ce nia czy za wo du, ja ki zdo by li. To, ¿e nie ma siê
okre œlo ne go wy kszta³ ce nia (za wo do we go, wy¿ sze go) nie zna czy
jesz cze, ¿e nie mo¿ na siê tym fa chem zaj mo waæ, acz kol wiek ten
brak mo ¿e sta no wiæ pew n¹ prze szko dê. W nie któ rych jed nak przy -
pad kach bez kon kret ne go wy kszta³ ce nia nie mo¿ na siê da n¹ pro -
fe sj¹ zaj mo waæ. 

●  Mo ¿e w oko li cy, w któ rej Pa we³ chcia³ roz krê ciæ swój biz nes, nie by -
³o tak na praw dê za po trze bo wa nia na te go ty pu us³u gi. Nie któ rzy
nie lu bi¹ sta rych me bli i po zby wa j¹ siê ich, jak tyl ko ma j¹ mo¿ li -
woœæ za ku pie nia no wych. Ta cy nie sko rzy sta j¹ z us³ug Paw ³a. In -
nych nie staæ ani na za kup no wych me bli, ani na od re stau ro wa nie
sta rych. Ci te¿ nie mo gli by siê staæ klien ta mi Paw ³a. W roz dzia le
3 mo ¿esz zna leŸæ kil ka pod po wie dzi, jak spraw dziæ, czy na da ny ro -
dzaj dzia ³al no œci jest za po trze bo wa nie i w ja kim za kre sie. Nie ste ty
nie je ste œmy w sta nie po daæ tu z³o te go œrod ka, tak aby za gwa ran -
to waæ 100% traf no œci wy bo ru, dla te go im grun tow niej zba dasz tê
kwe stiê, tym pew niej sz¹ otrzy masz od po wiedŸ. W In ter ne cie znaj -
dziesz wie le stron, na któ rych lu dzie dys ku tu j¹ o tym, w ja ki spo -
sób zba daæ po pyt na pro duk ty, któ re chc¹ za ofe ro waæ w nie da le -
kiej przy sz³o œci. 

●  Czy zna leŸ li wy star cza j¹ co du ¿o klien tów za in te re so wa nych ofer t¹ ich
fir my? 
Trud no jest od po wie dzieæ na to py ta nie, po nie wa¿ trze ba naj pierw za -
sta no wiæ siê nad tym, co to dla ko goœ / fir my ozna cza „wy star cza j¹ co
du ¿o klien tów”. W chwi li, kie dy po znaj my ich hi sto rie, Be ata ma tak
wie le zle ceñ, ¿e za czy na my œleæ o oso bie do po mo cy. Dla niej sa mej
w pew nym mo men cie by ³o na wet za du ¿o zle ceñ / klien tów. An drzej
z ko lei za nim za ³o ¿y³ fir mê, móg³ siê prze ko naæ, ¿e je go us³u gi znaj d¹
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na byw ców. Wie my na pew no, ¿e je go ofer ta cie szy siê za in te re so wa -
niem, a do An drze ja co ja kiœ czas zwra ca j¹ siê ko lej ni za in te re so wa ni.
Co do Paw ³a to ma my pew noœæ, ¿e nie zna laz³ wy star cza j¹ co du ¿o
klien tów za in te re so wa nych ofer t¹ swo jej fir my. W je go przy pad ku na
po cz¹t ku „wy star cza j¹ co du ¿o” ozna cza ³o by zwrot kosz tów za ku pio -
nych œrod ków do kon ser wa cji oraz kosz tu wy naj mu po miesz cze nia na
warsz tat. 

●  Czy mie li wy star cza j¹ co du ¿o œrod ków do te go, by ten in te res roz krê -
ciæ? 
Z ca ³ej trój ki jed no ra zo wo naj wiê cej za in we sto wa³ Pa we³: za ku pi³ po -
trzeb ne œrod ki oraz wy na j¹³ po miesz cze nie. Mo ¿e my s¹ dziæ, ¿e mia³
wy star cza j¹ co du ¿o pie niê dzy, by in te res otwo rzyæ. Nie uda ³o mu siê
go jed nak roz krê ciæ. An drzej gro ma dzi³ œrod ki w d³u¿ szej per spek ty -
wie cza so wej. Nie po trze bo wa³ jed no ra zo wo du ¿ej kwo ty pie niê dzy,
jed nak gdy by zsu mo waæ wszyst kie wy dat ki, ja kie po niós³ do mo men -
tu otwar cia fir my, mo g³o by siê oka zaæ, ¿e kwo ta jest zna cz¹ ca. Osta -
tecz nie jed nak mo ¿e my siê zgo dziæ, ¿e po sia da³ wy star cza j¹ co du ¿o
œrod ków do te go, by roz krê ciæ in te res. Je œli cho dzi o Be atê, to z ca ³ej
trój ki mia ³a naj ni¿ sze kosz ty roz krê ce nia biz ne su. W tym przy pad ku
naj cen niej szym ka pi ta ³em, któ re go zgro ma dzi ³a wy star cza j¹ co du ¿o,
by ³o za ufa nie do jej umie jêt no œci i rze tel no œci. Trze ba pa miê taæ, ¿e ob -
ce oso by po wie rza ³y Be acie klu cze do w³a snych miesz kañ, sk¹d dziew -
czy na za bie ra ³a psy w³a œci cie li na spa ce ry. Pa miê taj, ¿e za ufa nie in -
nych do Two ich us³ug jest klu czem do osi¹ gniê cia suk ce su w pro wa -
dze niu fir my. 

●  Czy na pew no wie dzie li wszyst ko, co nie zbêd ne do te go, by pro wa dziæ
fir mê? 
Na to py ta nie trud no od po wie dzieæ, po zna li œmy bo wiem ich hi sto rie
na eta pach ro dze nia siê po my s³ów na biz nes. Co za tem trze ba wie -
dzieæ, ¿e by móc pro wa dziæ fir mê? 

Ra da: Za nim po dej miesz de cy zjê o za ³o ¿e niu w³a snej fir my, od po wiedz
so bie na po ni¿ sze py ta nia.
●  Czy  znaj dê klien tów za in te re so wa nych mo j¹ ofer t¹? 
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●  Czy mo ja ofer ta ma kon ku ren cjê na ryn ku, na któ rym chcê wy star -
to waæ (ryn kiem mo ¿e byæ osie dle, lo kal ny ba za rek, ale te¿ In ter net)? 

●  Czy mam wy star cza j¹ co du ¿o œrod ków, by roz krê ciæ in te res? 
Pa miê taj, ¿e pro wa dze nie fir my wy ma ga przy go to wa nie biz ne spla -
nu! Wie le przy k³a dów znaj dziesz w In ter ne cie (np. w wy szu ki war -
ce go ogle. pl po wpi sa niu ha s³a „biz ne splan – przy k³a dy) 
●  Czy wiem wszyst ko, co nie zbêd ne do te go, by za cz¹æ pro wa dziæ

fir mê? 

Co trze ba wie dzieæ, ¿e by móc pro wa dziæ fir mê? 

Z pro wa dze niem fir my jest tak, jak z wie lo ma rze cza mi w ¿y ciu cz³o wie -
ka – z cza sem na bie ra siê do œwiad cze nia, ale na po cz¹t ku trze ba siê du ¿o
na uczyæ, dla te go te¿ ist nie j¹ ró¿ ne in sty tu cje, któ rych ce lem jest wspie ra -
nie roz wo ju przed siê bior czo œci m³o dych osób. Za nim po dej miesz de cy zjê
o za ³o ¿e niu w³a snej fir my, ko niecz nie od wiedŸ jed n¹ z ta kich in sty tu cji,
któ rych li stê pre zen tu je my Ci po ni ¿ej. 

Przed pod jê ciem jed nak ja kich kol wiek kro ków mu sisz wie dzieæ, ¿e do
pro wa dze nia w³a snej fir my ko niecz ne jest ukoñ cze nie 18 lat oraz NIP2. Je -
œli bra ku je Ci tro chê do pe³ no let nio œci, to po cze kaj, a¿ osi¹ gniesz ten wiek,
a do te go cza su zba daj do g³êb niej ry nek, na któ rym chcesz wy star to waæ
ze swo j¹ pro po zy cj¹. Mo ¿e do cza su ukoñ cze nia osiem nast ki zmie nisz po -
mys³ na biz nes? 

Za sa dy pro wa dze nia dzia ³al no œci go spo dar czej w Pol sce re gu lu je Usta -
wa z dnia 2 lip ca 2004 r. o swo bo dzie dzia ³al no œci go spo dar czej. Zgod -
nie z art. 2 tej ¿e usta wy dzia ³al no œci¹ go spo dar cz¹ jest za rob ko wa
dzia ³al noœæ wy twór cza, bu dow la na, han dlo wa, us³u go wa oraz po szu -
ki wa nie, roz po zna wa nie i wy do by wa nie ko pa lin ze z³ó¿, a tak ¿e dzia -
³al noœæ za wo do wa, wy ko ny wa na w spo sób zor ga ni zo wa ny i ci¹ g³y.
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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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Przed siê bior ca w ro zu mie niu usta wy to oso ba fi zycz na, oso ba praw na
i jed nost ka or ga ni za cyj na nie bê d¹ ca oso b¹ praw n¹, któ rej od rêb na
usta wa przy zna je zdol noœæ praw n¹ – wy ko nu j¹ ca we w³a snym imie niu
dzia ³al noœæ go spo dar cz¹. (http: //www. two ja fir ma. in fo/) 

In sty tu cje po moc ne w za k³a da niu w³a snej fir my

●  Urz¹d Pra cy

Wa¿ ne! Po wia to we Urzê dy Pra cy udzie la j¹ do ta cji na za ³o ¿e nie w³a snej
fir my, ale ¿e by z nich sko rzy staæ, trze ba spe³ niæ kil ka wa run ków: 
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●  Nie mo¿ na mieæ za ³o ¿o nej dzia ³al no œci go spo dar czej. Za nim wiêc
zde cy du jesz siê na re je stra cjê, sprawdŸ, czy Urz¹d Pra cy w Two im
mie œcie nie og³o si³ ta kie go kon kur su lub czy nie pla nu je te go zro -
biæ w naj bli¿ szej przy sz³o œci. 

●  Trze ba mieæ sta tus oso by bez ro bot nej. 
●  Do dat ko wo oso ba ubie ga j¹ ca siê o wspar cie w ci¹ gu 12 mie siê cy

po prze dza j¹ cych z³o ¿e nie wnio sku, bê d¹c bez ro bot n¹ nie od mó wi -
³a, bez uza sad nio nej przy czy ny, przy jê cia pro po zy cji od po wied nie -
go za trud nie nia, in nej pra cy za rob ko wej. 

●  Po wiê cej szcze gó ³ów udaj siê do Po wia to we go Urzê du Pra cy.

Uwa ga! Z Urzê du Pra cy mo ¿esz do staæ mak sy mal nie 6-kro tnoœæ prze -
ciêt ne go wy na gro dze nia. Na przy k³ad je œli w pierw szym kwar tal ne
2010 ro ku prze ciêt ne wy na gro dze nie wy no si ³o 3197,85 z³, to mak sy -
mal na kwo ta do ta cji mo g³a wy nieœæ 19 187,10 z³. 

●  Punk ty Kon sul ta cyj ne

Punk ty Kon sul ta cyj ne to sieæ or ga ni za cji i in sty tu cji, któ rych za da niem
jest œwiad cze nie bez p³at nej po mo cy in for ma cyj nej oso bom za mie rza j¹ cym
roz po cz¹æ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ oraz tym, któ rzy ju¿ j¹ pro wa dz¹. 

Aby do wie dzieæ siê, gdzie w Two jej oko li cy znaj du je siê naj bli¿ szy
Punkt Kon sul ta cyj ny, wejdŸ na stro nê: http: //www. parp. gov. pl/in dex/in -
dex/268

●  Aka de mic kie In ku ba to ry Przed siê bior czo œci

1. Co to ta kie go Aka de mic kie In ku ba to ry Przed siê bior czo œci? 
Aka de mic kie In ku ba to ry Przed siê bior czo œci po wsta ³y po to, by u³a twiaæ

m³o dym oso bom roz wój ich przed siê bior czo œci. AIP ofe ru je m³o dej oso bie
za ³o ¿e nie fir my tañ szym kosz tem, w szyb ki i ³a twy spo sób. Re je stru j¹c
swo j¹ fir mê w AIP, mo ¿esz dzia ³aæ jak przed siê bior ca, nie mu sz¹c re je stro -
waæ swo jej dzia ³al no œci go spo dar czej w spe cjal nie do te go po wo ³a nym re -
je strze (o tym mo ¿esz prze czy taæ po ni ¿ej). Aby do wie dzieæ siê wiê cej na te -
mat hi sto rii AIP, od nie sio nych przez nie suk ce sów oraz ak tu al nie re ali zo -
wa nych pro jek tów, wejdŸ na stro nê: http: //www. in ku ba to ry. pl/
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AIP to jed na z in sty tu cji w ogól no pol skiej sie ci Punk tów Kon sul ta cyj -
nych. 

2. Kto mo ¿e sko rzy staæ z po mo cy Aka de mic kich In ku ba to rów Przed siê bior czo -
œci? 
Ka¿ da m³o da oso ba w wie ku od 18 do 30 lat. Choæ AIP funk cjo nu j¹

przy uczel niach wy¿ szych, nie mu sisz stu dio waæ, ¿e by móc sko rzy staæ
z po mo cy AIP w roz wo ju w³a snej przed siê bior czo œci. Je dy ny wy móg to do -
bry po mys³ na w³a sn¹ dzia ³al noœæ. 

3. Gdzie szu kaæ In ku ba to rów? 
W Pol sce do tej po ry po wsta ³y 33 odzia ³y AIP zlo ka li zo wa ne w wiêk -

szych mia stach Pol ski. Aby prze ko naæ siê, któ ry od dzia³ mie œci siê naj bli ¿ej
Two je go miej sca za miesz ka nia, wejdŸ na stro nê AIP w za k³ad kê Sieæ AIP:
http: //www. in ku ba to ry. pl/pl/sie -aip

4. Co ofe ru j¹ AIP? 
●  za ³o ¿e nie fir my ni skim kosz tem, w pro sty spo sób – op³a ty z ty tu ³u pro -

wa dze nia w³a snej dzia ³al no œci go spo dar czej mu sisz po no siæ co mie si¹c
– ZUS (wy so koœæ sk³ad ki za le ¿y od kil ku czyn ni ków w prze dzia le od 300
do 800 z³), na to miast w AIP masz wp³a tê jed no ra zo w¹ w wy so ko œci
250 z³ 

●  w³a sn¹ oso bo woœæ praw n¹, co ozna cza, ¿e roz wi jasz swo je przed siê -
wziê cie biz ne so we ja ko ko mór ka AIP

●  mo¿ li woœæ roz wi niê cia swo jej fir my bez ko niecz no œci po no sze nia tak
du ¿ych op³at jak w mo men cie za re je stro wa nia swo jej dzia ³al no œci go -
spo dar czej

●  wspar cie w pro wa dze niu ksiê go wo œci w³a snej fir my
●  po ra dy praw ne, tak ¿e w za kre sie two rze nia umów oraz do radz two

w za kre sie pro wa dze nia fir my
●  oraz wie le in nych ofert, któ rych szcze gó ³y znaj dziesz na: http: //www.

in ku ba to ry. pl/pl/co -d aj e-aip

5. Jak mo ¿esz za ³o ¿yæ fir mê w AIP? 
●  Przede wszyst kim mu sisz mieæ po mys³ na biz nes opar ty o dzia ³a nie

zgod ne z pra wem. 
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●  Na stêp nie mu sisz wy pe³ niæ wnio sek do stêp ny w for mie elek tro nicz nej
na stro nie AIP: http: //in ku ba to ry. pl/re je stra cja

●  Wy pe³ nio ny wnio sek tra fia do dy rek to ra od dzia ³u / in ku ba to ra, w któ -
rym za mie rzasz za re je stro waæ swo j¹ fir mê. 

●  Dy rek tor za pra sza Ciê na spo tka nie w ce lu szcze gó ³o we go omó wie nia
Two je go po my s³u na biz nes. To te¿ dla Cie bie oka zja, ¿e by do wie dzieæ
siê o za sa dach dzia ³a nia AIP. Do brze przy go tuj siê do te go spo tka nia,
po nie wa¿ ma ono du ¿e zna cze nie przy po dej mo wa niu przez AIP de cy -
zji, czy za pro siæ Ciê do pro gra mu „Pre in ku ba cji”, czy li pro gra mu wspie -
ra j¹ ce go m³o de, przed siê bior cze oso by. 

●  Je œli AIP za pro si Ciê do wspó³ pra cy, wów czas mu sisz pod pi saæ umo wê,
w któ rej okre œlo ne s¹ za sa dy œwiad cze nia po mo cy w ra mach pro gra mu
(AIP po ma ga To bie). 

●  Jesz cze tyl ko mu sisz op³a ciæ 250 z³ na rzecz AIP i je steœ w pro gra mie! 
●  Za nim jed nak na do bre mo ¿esz za cz¹æ re ali zo waæ swo je przed siê wziê -

cie biz ne so we, mu sisz przejœæ szko le nie na te mat za sad funk cjo no wa -
nia fir my w AIP. Po szko le niu do sta niesz lo gin i ha s³a do kont nie zbêd -
nych do pro wa dze nia w AIP fir my. 

●  Do dzie ³a! 

In ne for my wspar cia m³o dej przed siê bior czo œci

Oprócz Aka de mic kich In ku ba to rów Przed siê bior czo œci s¹ te¿ in ne or ga -
ni za cje czy pro gra my po ma ga j¹ ce m³o dym oso bom w roz wi ja niu dzia ³al -
no œci biz ne so wej. Na przy k³ad: 
●  Pro gram Youth Bu si ness Po land – pro gram oprócz wspar cia me ry to -

rycz ne go ofe ru je ni sko opro cen to wa ne po ¿ycz ki. Wiê cej na stro nie:
http: //www. ybp. org. pl/in dex. php

Jak do ko naæ wpi su do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej

Je œli nie in te re su je Ciê for ma po œred nia (na przy k³ad przy wspar ciu AIP)
roz wi ja nia w³a snej fir my, lecz chcesz ofi cjal nie za re je stro waæ swo j¹ dzia ³al -
noœæ go spo dar cz¹, to masz przed so b¹ kil ka spraw do za ³a twie nia. 
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Wpis do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej

Mu sisz udaæ siê Urzê du Mia sta b¹dŸ Urzê du Gmi ny w ce lu do ko na nia
wpi su do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej. 

Co mu sisz ze so b¹ mieæ? Do wód oso bi sty, NIP, ad re sy wy ko ny wa nia
dzia ³al no œci go spo dar czej, nu mer PKD3, da ne biu ra ra chun ko we go, z któ -
re go us³ug bê dziesz ko rzy staæ (NIP, na zwê oraz ad res). Mu sisz te¿ znaæ da -
tê, od mo men tu któ rej roz pocz niesz dzia ³al noœæ. 

Aby do ko naæ wpi su do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej, mu sisz
wy pe³ niæ od po wied ni for mu larz. For mu larz nie jest trud ny, ale kie dy siê go
wy pe³ nia pierw szy raz, to mo¿ na mieæ kil ka py tañ i w¹t pli wo œci. Po proœ
o po moc ko goœ w urzê dzie. Urzêd nik ma obo wi¹ zek Ci po móc i udzie liæ
sto sow nych in for ma cji. 

W ci¹ gu 14 dniu od z³o ¿e nia wnio sku do sta niesz za œwiad cze nie o wpi -
sie do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej. 

Za wia do mie nie Urzê du Sta ty stycz ne go

Wy bierz siê do Urzê du wraz z ory gi na ³em i ko pi¹ za œwiad cze nia o wpi sie
do EDG (Urz¹d Gmi ny po kie ru je Ciê do w³a œci we go Urzê du Sta ty stycz ne go).
Wy pe³ nisz tam sto sow ny druk, a na stêp nie w prze ci¹ gu oko ³o 2 ty go dni
nada ne zo sta n¹ Two jej fir mie nu me ry sta ty stycz ne: EKD, PKD i RE GON. Nu -
me ry PKD i RE GON bê d¹ po trzeb ne do zg³o sze nia w Urzê dzie Skar bo wym. 

Wi zy ta w Urzê dzie Skar bo wym

Udaj siê do urzê du w³a œci we go dla Two je go miej sca za mel do wa nia.
Tam po wy pe³ nie niu od po wied nich for mu la rzy otrzy masz NIP. Mu sisz te¿
w cza sie tej wi zy ty okre œliæ for mê roz li cze nia po dat ku do cho do we go oraz
zde cy do waæ, czy bê dziesz p³a ciæ po da tek VAT (w przy pad ku wie lu form
dzia ³al no œci trze ba ten po da tek p³a ciæ). 
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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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Pie cz¹t ka fir mo wa 

Ja ko oso ba pro wa dz¹ ca dzia ³al noœæ go spo dar cz¹ mu sisz so bie wy ro biæ
pie cz¹t kê fir mo w¹, któ ra za wie raæ bê dzie na stê pu j¹ ce da ne: pe³ n¹ na zwê
fir my, ad res fir my, nu mer kon tak to wy, RE GON, NIP. 

Wi zy ta w ban ku

Chc¹c pro wa dziæ w³a sn¹ dzia ³al noœæ go spo dar cz¹, mu sisz po sia daæ fir -
mo wy ra chu nek ban ko wy. Do ban ku za bierz ze so b¹ za œwiad cze nie o wpi -
sie do Ewi den cji Dzia ³al no œci Go spo dar czej, RE GON oraz do wód oso bi sty.
O za ³o ¿e niu kon ta trze ba na stêp nie po in for mo waæ Urz¹d Skar bo wy. 

Ra da: za nim wy bie rzesz bank, po rów naj ofer ty kont fir mo wych w kil -
ku ró¿ nych ban kach i wy bierz naj ko rzyst niej sz¹ dla sie bie. 

Ostat nia wi zy ta – w Za k³a dzie Ubez pie czeñ Spo ³ecz nych

Naj póŸ niej 7 dni od roz po czê cia dzia ³al no œci od wiedŸ ZUS. Tam rów -
nie¿ cze ka Ciê wy pe³ nie nie od po wied nie go for mu la rza. Od te go mo men -
tu co mie si¹c mu sisz op³a caæ obo wi¹z ko w¹ sk³ad kê na ubez pie cze nia
(eme ry tal ne, ren to we, wy pad ko we, zdro wot ne). 

Ra da: za nim z³o ¿ysz w od po wied nim urzê dzie ja ki kol wiek do ku ment,
zrób je go ko piê (w ka¿ dym urzê dzie s¹ punk ty xe ro) i po proœ urzêd ni ka
o po twier dze nie ich z³o ¿e nia. W urzê dach te¿ pra cu j¹ omyl ne oso by
i mo ¿e siê zda rzyæ, ¿e ktoœ za gu bi Twój for mu larz. Z po œwiad cze niem z³o -
¿e nia for mu la rza ³a twiej bê dzie Ci za ³a twiæ da n¹ spra wê. 

Fun du sze na pierw sz¹ dzia ³al noœæ

Za nim po dej miesz de cy zjê o roz po czê ciu dzia ³al no œci, do wiedz siê, z ja -
kich fun du szy mo ¿esz sko rzy staæ na roz krê ce nie w³a sne go biz ne su. Przy
oka zji te ma tu urzê dów pra cy wspo mnie li œmy ju¿ o mo¿ li wo œci ubie ga nia
siê o bez zwrot n¹ do ta cjê na otwar cie w³a snej fir my. W ca ³ej Pol sce pro wa -
dzo ne s¹ pro gra my do ta cji dla przed siê bior ców. Sko rzy staj z po ni¿ szej
stro ny in ter ne to wej, aby do wie dzieæ siê o do stêp nych w Two im re gio nie: 

http: //www. bierz do ta cje. pl/

72

Mo ja pierw sza dzia ³al noœæ...

komiks-3-nowa-korekta3:komiks-3-nowa-korekta2.qxd 11/29/2010 10:59 AM Page 72



Fun da cja dla Pol ski 
Fun da cja dla Pol ski (FdP) po wsta ³a w 1990 ro ku i jest jed n¹ z naj star szych pol -

skich fun da cji. Jej ce lem jest wspo ma ga nie roz wo ju spo ³e czeñ stwa oby wa tel skie -
go w Pol sce. W po wsta nie FdP za an ga ¿o wa ne by ³y oso bi sto œci ¿y cia po li tycz ne go
i kul tu ral ne go, m. in. An drzej Waj da, Je rzy Tu ro wicz, Prof. Bro ni s³aw Ge re mek, Ste -
fan Mel ler. 

G³ów n¹ dzia ³al no œci¹ FdP jest re ali zo wa nie wo li fun da to rów – osób i in sty tu cji,
któ re jej za ufa ³y. FdP wspie ra or ga ni za cje prze ciw dzia ³a j¹ ce ubó stwu i wy klu cze niu
spo ³ecz ne mu oraz re ali zu je pro jek ty, któ rych ce lem jest bu do wa nie po ten cja ³u m³o -
dych osób za gro ¿o nych wy klu cze niem spo ³ecz nym, zwiêk sze nie ich kom pe ten cji
spo ³ecz nych i za wo do wych oraz przy go to wa nie do wej œcia na ry nek pra cy. FdP in spi -
ru je oraz prze ka zu je wie dzê oso bom in dy wi du al nym i fir mom, jak ko rzy staæ z naj lep -
szych mo de lo wych roz wi¹ zañ fi lan tro pij nych, aby sku tecz nie po ma gaæ. W ra mach
po ma ga nia w dzia ³al no œci fi lan tro pij nej FdP pro wa dzi do radz two fi lan tro pij ne, pro -
wa dzi fun du sze fi lan tro pij ne oraz za rz¹ dza fun da cja mi ro dzin ny mi. Fun da cja gro ma -
dzi tak ¿e da ne na te mat do brych prak tyk fi lan tro pij nych na œwie cie oraz zle ca ba da -
nia i wy ko nu je ana li zy do ty cz¹ ce fi lan tro pii w Pol sce. 

W ci¹ gu ostat nich 20 lat FdP otrzy ma ³a do ta cje na po nad 630 pro jek tów o ³¹cz -
nej war to œci bli sko 6 mln z³. Przy zna ³a sty pen dia i na gro dy po nad 500 oso bom na
³¹cz n¹ kwo tê po nad 1,7 mln z³. Zor ga ni zo wa ³a po nad 1500 go dzin szko leñ
i warsz ta tów, jak tak ¿e za rz¹ dza ³a 7 fun du sza mi fi lan tro pij ny mi o rocz nym bu d¿e -
cie od 100 do 600 tys. z³. 

Fun da cja dla Pol ski ma sta tus or ga ni za cji po ¿yt ku pu blicz ne go, któ ry upraw nia
j¹ do po zy ski wa nia 1% po dat ku od osób fi zycz nych. Jest sy gna ta riu szem Kar ty Za -
sad Dzia ³al no œci Or ga ni za cji Po za rz¹ do wych, któ ra zo bo wi¹ zu je j¹ do za cho wa nia
ka no nów funk cjo no wa nia or ga ni za cji non -pr ofit, ta kich jak: przej rzy stoœæ, otwar -
toœæ i od po wie dzial noœæ. 

Fun da cja dla Pol ski jest tak ¿e cz³on kiem wspie ra j¹ cym Fo rum Dar czyñ ców
w Pol sce – in sty tu cji pro mu j¹ cej spo ³ecz n¹ wia ry god noœæ or ga ni za cji, firm i in sty -
tu cji prze ka zu j¹ cych œrod ki fi nan so we na ce le spo ³ecz ne. 

Fun da cja dla Pol ski 
ul. Na rbut ta 20/33, 02-541 War sza wa
tel. +48 22 542 58 80
fax +48 22 542 58 90
e-m ail: fdp@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl
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