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Drogi Czytelniku,
oddajemy Ci do rąk informator będący pewnego rodzaju drogowskazem, który pomoże 
Ci zaplanować Twoją ścieżkę edukacyjną i karierę zawodową. Wierzymy, że każdy z na-
szych czytelników dysponuje potencjałem, który może wykorzystać na swojej drodze do 
wymarzonej pracy, jeśli tylko otrzyma właściwe wsparcie.
Planowanie jest długotrwałym procesem, wymagającym jasno określonego celu oraz oso-
bistego zaangażowania. Nie jest to łatwe, a obrany kierunek w postaci pomysłu na przyszłą 
pracę, to dopiero początek drogi do sukcesu. Efektywne planowanie jest dużym wyzwa-
niem, wymagającym wielu informacji, którymi chcemy się z Tobą podzielić.
Wspólnie odkryjemy to, co jest pomocne w poszukiwaniu zatrudnienia. Zainspirujemy do 
zmiany. Pokażemy, jak wykorzystać różnorodne doświadczenia w poszukiwaniu nowej pra-
cy. Rozwiniemy Twoje kompetencje, dzięki którym staniesz się atrakcyjnym kandydatem 
na pracownika. 
Przekażemy Ci wiedzę, jak zdobyć wymarzoną pracę. Udostępnimy najświeższe informacje 
dotyczące rynku pracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, najnowszych tren-
dów dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych, a także przygotowania się 
do rozmowy z przyszłym pracodawcą.
Dołożymy starań, abyś – budując własną drogę do pracy – czerpał ze wszystkich naszych 
doświadczeń i naszej wiedzy. 
Aby ułatwić Ci wędrówkę po meandrach planowania własnej kariery zawodowej, nasze 
wskazówki umieściliśmy w rozdziałach będących przemyślanymi krokami na drodze do 
sukcesu, którym będzie Twoja Wymarzona Praca! 

Powodzenia!

Wstęp
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Kim jestem 
na rynku 
pracy ? 

Osobą 
aktywną 

zawodowo 

Osobą 
bierną 

zawodowo 

Pracującą Bezrobotną 

• chorą, niepełnosprawną 
• na emeryturze 
• uczącą się, uzupełniającą 

kwalifikacje 
• wykonującą obowiązki rodzinne 

i związane z prowadzeniem domu 
• która wyczerpała wszystkie znane 

możliwości poszukiwania pracy 
• przekonaną o niemożliwości 

znalezienia pracy 

Rynek pracy – wszystko,  
co musisz wiedzieć

Rynek pracy
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Ile wynosiła stopa bezrobocia na koniec 2003 i 2013 roku w Polsce ?

Ile wynosiła stopa bezrobocia na koniec 2003 i 2013 roku 
w województwie zachodniopomorskim ?

Od  26,6 do  31,0 

Od  22,2 do  26,6 

Od  17,8 do  22,2 

Od  13,4 do  17,8 

Od  9,0 do  13,4 

Stopa bezrobocia (%)

POLSKA
(  20,0% )

stan na koniec grudnia 2003 roku

*Stopa bezrobocia  – jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie
cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz

Dolnośląskie
23,8%

Kujawsko-pomorskie
24,6%

Lubelskie
18,7%

Lubuskie
27,5%

Łódzkie
20,7%

Małopolskie
16,0%

Mazowieckie
15,4%

Opolskie
21,4%

Podkarpackie
20,2%

Podlaskie
16,9%

Pomorskie
22,4%

Śląskie
17,6%

Świętokrzyskie
22,0%

Warmińsko-mazurskie
30,3%

Wielkopolskie
17,1%

Zachodniopomorskie
28,4%

Stopa bezrobocia
w województwach stan na koniec grudnia 2013 roku

POLSKA
(  13,4% )

Dolnośląskie
13,1%

Kujawsko-pomorskie
18,2%

Lubelskie
14,4%

Lubuskie
15,7%

Łódzkie
14,1%

Małopolskie
11,5%

Mazowieckie
11,1%

Opolskie
14,2%

Podkarpackie
16,3%

Podlaskie
15,1%

Pomorskie
13,2%

Śląskie
11,3%

Świętokrzyskie
16,6%

Warmińsko-mazurskie
21,6%

Wielkopolskie
9,6%

Zachodniopomorskie
18,0%

Od  36,4 do  43,0 

Od  29,8 do  36,4 

Od  23,2 do  29,8 

Od  16,6 do  23,2 

Od  10,0 do  16,6 

Stopa bezrobocia (%)

WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE

(  28,4% )

stan na koniec 
grudnia 2003 roku

*Stopa bezrobocia  – jest to odsetek osób bezrobotnych w liczbie
cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Badań i Analiz

Białogardzki
40,0%

Choszczeński
38,9%

Drawski
40,3%

Goleniowski
30,1%

Gryficki
39,7%

Gryfiński
34,3%

Kamieński
34,9%

Kołobrzeski
23,4%

Miasto Koszalin
21,0%

Koszaliński
39,6%

Łobeski
42,9%

Myśliborski
32,5%

Policki
22,9%

Pyrzycki
38,1%

Sławieński
39,0%

Stargardzki
33,0%

Szczecinecki
38,3%

Świdwiński
39,4%

Miasto Świnoujście
20,8%

Wałecki
32,2%

Miasto Szczecin
16,2%

Stopa bezrobocia 
w powiatach

stan na koniec 
grudnia 2013 roku

WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE

(  18,0% )

Białogardzki
29,6%

Choszczeński
29,0%

Drawski
25,0%

Goleniowski
13,3%

Gryficki
26,8%

Gryfiński
22,4%

Kamieński
25,2%

Kołobrzeski
13,1%

Miasto Koszalin
12,1%

Koszaliński
28,9%

Łobeski
28,7%

Myśliborski
18,8%

Policki
14,2%

Pyrzycki
27,9%

Sławieński
25,3%

Stargardzki
19,7%

Szczecinecki
27,4%

Świdwiński
27,0%

Miasto Świnoujście
10,5%

Wałecki
19,9%

Miasto Szczecin
10,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.



7

Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim 
i w Polsce według płci, wieku, wykształcenia, stażu pracy, 

czasu pozostawania bez pracy na koniec czerwca 2014 roku 
(zachodniopomorskie: N = 95 249 osób; Polska: N = 1 912 541 osób)

14,4%

27,4%

20,8%

18,9%

13,1%

5,4%

9,5%

18,4%

11,0%

27,1%

34,1%

18,7%

21,5%

14,1%

14,4%

11,0%

3,9%

16,4%

8,1%

13,1%

17,3%

21,8%

19,1%

20,6%

16,2%

28,7%

20,9%

18,7%

11,2%

4,3%

11,6%

21,9%

10,9%

27,7%

27,9%

16,3%

22,0%

14,5%

15,2%

10,7%

4,1%

17,3%

7,6%

12,5%

16,4%

20,8%

19,9%

22,8%

18-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-59 lat

60 lat i więcej

wyższe

policealne i średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne i poniżej

do 1 roku

1-5 lat

5-10 lat

10-20 lat

20-30 lat

30 lat i więcej

bez stażu

do 1 miesiąca

1-3 miesiące

3-6 miesięcy

6-12 miesięcy

12-24 miesiące

powyżej 24 miesięcy

wi
ek

wy
ks

zt
ał

ce
ni

e
st

aż
 p

ra
cy

cz
as

 p
oz

os
ta

wa
ni

a 
be

z 
pr

ac
y

zachodniopomorskie Polska

 

 

51,1

50,9

48,9

49,1

zachodniopomorskie

Polska

kobiety
mężczyźni

Struktura zawodowa bezrobotnych wg wielkich grup 
zawodów 

0,2
0,4

7,5

11,3

2,9

16,8

2,7
21,7

4,2

8,6

23,7

0,1
0,7

8,6

11,5

4,2

17,1

1,822,8

4,7

8,5

20,0

siły zbrojne

przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy

specjaliści

technicy i inny średni personel

pracownicy biurowi

pracownicy usług i sprzedawcy

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

operatorzy i monterzy maszyn i 
urządzeń

pracownicy przy pracach prostych

bez zawodu

zachodniopomorskie

Polska

W populacji bezrobotnych 1/5 zarejestrowanych 
nie posiada zawodu. 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych 
posiadających zawód tworzą osoby z grupy 
wielkiej zawodów robotnicy przemysłowi i 

rzemieślnicy. 

Najwięcej osób posiada zawód sprzedawca.  
Na kolejnych miejscach plasują się osoby w 
zawodach: robotnik gospodarczy, ślusarz, 

technik ekonomista, murarz, kucharz, robotnik 
budowlany, krawiec. 

W grupie bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki także na pierwszym miejscu 

plasuje się sprzedawca, a kolejne zajmują 
osoby w zawodach: pedagog, ekonomista, 
technik ekonomista, specjalista do spraw 

zarządzania i organizacji, specjalista 
administracji publicznej.  

W rejestrach urzędów pracy 

największą grupę bezrobotnych 

tworzą osoby w wieku 25 – 34 lata. 

W ostatnich latach zwiększa się 

liczba bezrobotnych w starszych 

grupach wiekowych. 

Najwięcej bezrobotnych 

legitymuje się wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym. 

Coraz więcej bezrobotnych 

posiada wykształcenie wyższe. 

Najliczniejszą grupę bezrobotnych w 

województwie zachodniopomorskim i w Polsce 

tworzą osoby ze stażem od roku do 5 lat. 
Osoby ze stażem do jednego roku i bez stażu 

stanowią łącznie ponad 1/3 wszystkich 

zarejestrowanych. 

Ponad 60% bezrobotnych korzysta z pomocy 

urzędów pracy od przeszło 6 miesięcy.  

Co piąty bezrobotny oczekuje na zatrudnienie 

od ponad dwóch lat.  
W ostatnich latach wydłuża się czas 

pozostawania bez pracy osób bezrobotnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MPiPS.
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POPYT NA PRACĘ

Źródło: Badanie ZORP „Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim” sierpień 2012 rok.

Struktura ogłoszeń o wolnych miejscach pracy według poszukiwanych grup zawodowych

Struktura ogłoszeń o wolnych miejscach pracy według preferowanego wykształcenia

23,6
21,2

16,0

12,6

7,8
6,3 6,0 5,8

0,7

specjaliści pracownicy usług 
i sprzedawcy

technicy i inny 
średni personel

robotnicy 
przemysłowi               
i rzemieślnicy

pracownicy przy 
pracach prostych

pracownicy 
biurowi

przedstawiciele 
władz 

publicznych, 
wyżsi urzędnicy                        

i kierownicy

operatorzy              
i monterzy                   

maszyn                 
i urządzeń

rolnicy, 
ogrodnicy,                     

leśnicy i rybacy

41,4

25,1

16,7

11,7

4,1
0,9 0,2

wyższe średnie 
ogólnokształcące

średnie zawodowe zasadnicze 
zawodowe

podstawowe ponadgimnazjalne gimnazjalne



9

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE

Zawód, na który istnieje na 
rynku pracy większe 
zapotrzebowanie niż liczba 
osób poszukujących pracy w 
tym zawodzie 

Zawód, na który istnieje na 
rynku pracy mniejsze 
zapotrzebowanie niż liczba 
osób poszukujących pracy w 
tym zawodzie 

  

  

  

  

  
  

ZAWODY DEFICYTOWE
Szpachlarz 

1 bezrobotny/54 oferty pracy
Spawacz metodą MAG 

18 bezrobotnych/138 ofert pracy
Opiekun osoby starszej 

51 bezrobotnych/344 oferty pracy
Pracownik agencji pracy tymczasowej 

2 bezrobotnych/81 ofert pracy
Pośrednik finansowy 

3 bezrobotnych/27 ofert pracy
Ankieter 

10 bezrobotnych/66 ofert pracy
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 

9 bezrobotnych/168 ofert pracy
Pracownik centrum obsługi telefonicznej 

9 bezrobotnych/155 ofert pracy
Pracownik kancelaryjny 

12 bezrobotnych/205 ofert pracy
Operator urządzeń radiokomunikacyjnych 

3 bezrobotnych/26 ofert pracy

ZAWODY NADWYŻKOWE
Technik rolnik 

1 060 bezrobotnych/1 oferta pracy
Technik ekonomista 

2 922 bezrobotnych/11 ofert pracy
Marynarz statku morskiego 

113 bezrobotnych/1 oferta pracy
Malarz - tapeciarz 

268 bezrobotnych/4 oferty pracy
Specjalista administracji publicznej

 464 bezrobotnych/9 ofert pracy
Pedagog 

911 bezrobotnych/16 ofert pracy
Ekonomista 

1 842 bezrobotnych/18 ofert pracy
Technik hotelarstwa 

533 bezrobotnych/3 oferty pracy
Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 1 374 bezrobotnych/3 oferty pracy
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 

714 bezrobotnych/3 oferty pracy

Źródło: Badanie „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim 
w 2013 roku”.
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Rynek pracy stał się miejscem, w którym najbardziej ceni się zaradność, inicjatywę, umiejętności 
i kompetencje, a to wymaga wielu wysiłków i ciągłego kształcenia. 

Czy Ty, jako uczeń lub student możesz w jakiś sposób wpłynąć na to, by Twoja pozycja już na 
starcie nie była stracona?

Jeśli jesteś jeszcze uczniem, to Twoim zadaniem, oczywiście oprócz solidnej nauki szkolnej, jest 
poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności praktycznych. Staną się one Twoim 
kapitałem i ułatwią Ci w przyszłości zajęcie lepszej pozycji na rynku pracy. Możesz je rozwijać 
przez:

 Î udział w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych, szkolnych inicjatywach edukacyjnych 
i kołach zainteresowań,

 Î zdobywanie informacji o rynku pracy, poszukiwanych zawodach i rozwijających się bran-
żach,

 Î udział w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach z wiedzy i umiejętności zawo-
dowych,

 Î działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 Î pracę: dorywczą i wakacyjną,
 Î wolontariat.

Jeśli jesteś studentem, to możesz ten arsenał działań poszerzyć o:
 Î działalność w kołach młodych naukowców i organizacjach studenckich,
 Î udział w konferencjach branżowych i konkursach dla studentów,
 Î wybieranie, jeśli to możliwe, przedmiotów stawiających na realizację rzeczywistych pro-

jektów, robienie analiz, pisanie oprogramowania, wykonywanie badań,
 Î praktyki, staże i wyjazdy studyjne organizowane przez fundacje i firmy, umożliwiające 

zdobycie doświadczenia zawodowego.

Aktywność w organizacjach studenckich pozwoli Ci nie tylko rozwijać umiejętności pracy w gru-
pie, przewodzenia i samodyscypliny, lecz także da szansę na udział w stażach i wymianach mię-
dzynarodowych. 

 Î IASESTE Międzynarodowe Stowarzyszenie Wymiany Studentów Uczelni Technicznych,  
www.iaeste.org

 Î AIESEC Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych, 
www.aiesec.org

 Î ELSA Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, www.elsa.org
 Î IFMSA Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, www.ifmsa.org

Doświadczenie zawodowe podczas nauki  
– czy to możliwe?

Doświadczenie zawodowe podczas nauki – czy to 
możliwe?
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Wolontariat
Dla przyszłego pracodawcy ważne jest, by mieć do czynienia z otwartym na zmiany, aktywnym 
i gotowym do podejmowania nowych wyzwań młodym człowiekiem. Tak właśnie może myśleć 
o osobie, która była wolontariuszem. 

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność na rzecz innych. Jeśli jesteś na nią 
gotowy, to poszukaj odpowiedniej organizacji pozarządowej: fundacji lub stowarzyszenia oraz in-
stytucji publicznej, jak szpital, dom dziecka, biblioteka, gdzie mógłbyś się realizować. W tej sprawie 
możesz zwrócić się do jednego z centrów wolontariatu: www.wolontariat.org.pl albo znaleźć od-
powiednią organizację w portalu: www.ngo.pl . 

Co zyskasz, będąc wolontariuszem ?
 Î Wolontariat ułatwi Ci pokonanie nieśmiałości, nauczy systematyczności i odpowiedzial-

ności, pozwoli poznać siebie i uwierzyć we własne siły. Zdobyte doświadczenia i umiejęt-
ności, takie jak: planowanie, organizowanie czy współdziałanie z grupą, przydadzą Ci się 
w przyszłej pracy. Wolontariat może być dla Ciebie symulatorem sytuacji i problemów, 
z jakimi spotkasz się wkrótce w „prawdziwej” pracy.

 Î Ciekawym i pożytecznym doświadczeniem może być wolontariat zagraniczny, ale decy-
zję o wyjeździe zawsze warto przemyśleć. Dzięki wolontariatowi możesz zobaczyć nowe 
miejsca, poznać interesujących ludzi, nowe zwyczaje, nauczyć się języka obcego. Istnieją 
też koszty, wśród których można wymienić: rozłąkę, wykonywanie ciężkiej nieraz pracy 
i trudne warunki. Przed podjęciem decyzji o wyjeździe warto więc rozważyć wszystkie 
„za” i „przeciw”. 

Przed wyjazdem koniecznie sprawdź organizację, do której wyjeżdżasz. Zdarza się, że pod przy-
krywką organizowania wolontariatu działają niebezpieczne sekty religijne, a niektóre organiza-
cje, również te działające w Europie, nie mają dobrej opinii. Pytaj o nie w Centrum Wolontariatu 
lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. O pomoc możesz zwrócić się też do Narodowych 
Agencji programu Erasmus lub krajowych biur Eurodesku. 

Zapamiętaj:

Organizacja, w której pracujesz, musi podpisać z Tobą umowę wolontariacką. Spytaj też, czy za-
pewni Ci: 

 Î ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 Î szkolenie z zakresu Twoich obowiązków, 
 Î stały nadzór merytoryczny, 
 Î wsparcie psychologiczne w razie pojawienia się kłopotów związanych z wykonywaną pracą. 

Inaczej wygląda praca wolontariusza w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, 
gdzie wolontariat jest najbardziej popularny, a inaczej w krajach, w których opieka nad wolonta-
riuszem nie zawsze jest równie dobrze zorganizowana. 

Praktyki i staże 
Już w trakcie studiów powinieneś zainteresować się podejmowaniem różnego rodzaju praktyk 
i staży w przedsiębiorstwach. Cenna jest każda forma aktywności zawodowej. Zdobyte w ten spo-
sób doświadczenie może przygotować Cię do przyszłej pracy i pozwoli na zapoznanie się z zasada-
mi, według których funkcjonuje firma. Warto jednak starać się odbyć staż czy praktykę w firmie 
z ugruntowaną pozycją na rynku i o profilu działania zgodnym z obraną specjalizacją. 
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Zapamiętaj:

 Î Praktyki są z reguły organizowane w czasie wakacji i trwają od 1 do 3 miesięcy. 
 Î Staże zawodowe najczęściej trwają dłużej i mogą być połączone z nauką w szkole lub wyższej 
uczelni. Programy praktyk i staży organizuje wiele dużych firm oraz część średnich i małych. 

Jeśli nie wiesz, jak zabrać się do poszukiwania odpowiedniej oferty, zajrzyj do rozdziału poświę-
conego metodom poszukiwania pracy i zastosuj wszystkie z nich. Pomoc w poszukiwaniu od-
powiedniego pracodawcy mogą Ci też oferować działające przy uczelniach akademickie biura 
karier. Sprawą bardzo istotną jest również Twoje podejście do odbywania praktyki lub stażu w fir-
mie. Jeśli będziesz traktował je jako ciężki obowiązek i nie przejawisz dostatecznej aktywności 
w zdobywaniu nowych umiejętności pod okiem osób bardziej doświadczonych, to nie będą miały 
one wielkiego znaczenia w kontekście późniejszego starania się o pracę. 
Wielokulturowe doświadczenia możesz zyskać, spędzając część studiów za granicą. O stypen-
dium w ramach programu Erasmus ubiegaj się tylko w swojej macierzystej uczelni. Stypendium 
trwa od 3 do 12 miesięcy, a wysokość dofinansowania zależy od kraju, do którego się wybie-
rasz – może to być któryś z krajów UE lub Islandia, Liechtenstein, Norwegia lub Turcja. W 2014 
roku startuje nowy program UE poświęcony edukacji i młodzieży Erasmus+. W ciągu najbliż-
szych siedmiu lat mają z niego skorzystać cztery miliony Europejczyków, wśród nich możesz być 
i Ty. W Polsce program będzie koordynować Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.
pl). Do roku 2020 program dofinansuje studia, szkolenia, praktyki zawodowe i działania wolon-
tariackie. Zastąpi kilka istniejących dotychczas programów UE obejmujących wszystkie sektory 
edukacji.

Zapamiętaj:

 Î Aktywni uczniowie i studenci są bardziej doceniani przez późniejszych pracodawców.
 Î Nie ma takiego kierunku, który dawałby stuprocentową szansę na zatrudnienie. Ważne jest, 
byś już w trakcie nauki zdawał sobie sprawę z tego, że już teraz kreujesz własną przyszłość. 
Taka świadomość nie pozwoli Ci zmarnować cennego czasu.

Zobacz, jak w badaniach przeprowadzonych przez firmę Deloitte i SGH w Warszawie studenci 
ocenili przydatność posiadanych doświadczeń zawodowych z perspektywy zdobycia ciekawej 
pracy.

Rodzaj doświadczenia Posiadają Uważają za przydatne
Praktyki w Polsce związane z kierunkiem 74% 71%
Dorywcze / sezonowe 68% 4%
Praktyki oferowane przez pracodawcę 56% 35%
Koło naukowe 44% 13%
Praktyki w Polsce niezwiązane z kierunkiem 41% 11%
Organizacja studencka 36% 16%
Wolontariat 35% 8%
Erasmus 20% 22%
Praktyki za granicą niezwiązane z kierunkiem 18% 15%
Praktyki za granicą związane z kierunkiem 7% 70%
Własna działalność 6% 36%
Inne 4% 2%
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Pamiętaj, że szukanie pracy nie jest proste. Jest to zajęcie pełnoetatowe, wymagające kreatyw-
ności, inicjatywy, pomysłowości, przy czym niekiedy długo nie widać jego efektów. Aby skutecz-
nie szukać pracy, musisz zatem już na początku przyjąć trzy założenia:

 Î poświęcisz na to odpowiednio dużo czasu,
 Î będziesz działał systematycznie i konsekwentnie,
 Î wykorzystasz wszelkie dostępne Ci sposoby.

Zapamiętaj:

 Î Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodo-
bieństwo jej znalezienia.

Aktywność, Bezpośredniość i Cierpliwość to ABC procesu poszukiwania pracy.

Metody poszukiwania pracy
Sieć kontaktów
To jedna z najskuteczniejszych dróg do sukcesu w znalezieniu pracy. Budowanie sieci kontak-
tów opiera się na rozmowie ze znajomymi, rodziną, przyjaciółmi na temat poszukiwania pracy. 
Powiedz im, jaka praca Cię interesuje i w jakiego rodzaju firmie. Poproś o dostępne dla nich, 
a niedostępne dla Ciebie informacje, gdzie możesz się zgłosić, udać. Zostaw im swoje CV. Nie 
obawiaj się posądzenia o wykorzystywanie znajomości – i tak będziesz musiał przejść przez całą 
procedurę kwalifikacyjną. Szefowie wielu firm nie ukrywają, że chętniej proponują pracę osobom 
poleconym przez swoich pracowników. Ma to uzasadnienie w zaufaniu do ich opinii. Tworzenie 
sieci kontaktów pozwoli przeniknąć informacji o tym, że szukasz pracy, do osób i środowisk często 
Ci nieznanych, a które dowiedziały się o tym od wspólnych znajomych. Zapisuj wszystkie rozmo-
wy, na których byłeś, o czym rozmawiałeś, daty spotkań, nazwiska osób – w przeciwnym razie 
szybko się pogubisz.

Zapamiętaj:

 Î Im więcej osób wie, że szukasz pracy i może Cię zarekomendować, tym większe masz szanse 
na znalezienie zatrudnienia.

Networking
Ideę networkingu promują serwisy społecznościowe. Pozwalają one nawiązać ciekawe kontakty, 
a wypowiedzi pojawiające się na ich forach tworzą prawdziwą skarbnicę wiedzy oraz przydatną 
bazę informacji i doświadczeń. Zarejestrowanie się w biznesowym portalu społecznościowym 
może więc pomóc Ci w znalezieniu pracy. Pierwszym krokiem, który powinieneś zrobić, aby 
„zaistnieć” w danej społeczności, jest rejestracja i stworzenie własnego profilu, zawierające-
go między innymi opis dotychczasowej ścieżki edukacyjnej oraz Twoje oczekiwania zawodowe. 
Kolejnym etapem jest budowanie swojej sieci kontaktów. Najczęściej zaczyna się od znalezienia 
innych zarejestrowanych użytkowników, których już znamy. Profil na portalu zawodowym możesz 
opatrzyć zdjęciem o charakterze podobnym do tego z dokumentów aplikacyjnych.

Gdzie i jak skutecznie szukać pracy?

Gdzie i jak skutecznie szukać pracy?
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Do najpopularniejszych portali społecznościowych tego rodzaju należą:
 Î www.goldenline.pl,
 Î www.linkedin.com.

Zapamiętaj:

 Î Bądź jednak ostrożny i zwracaj uwagę na poziom odkrywania swojej prywatności w sieci.
 Î Wszystko, co umieszczasz w sieci, zostaje w niej na zawsze i może być wykorzystane jako 
źródło informacji na Twój temat.

Bezpośredni kontakt z pracodawcą
Jest to jedna z trudniejszych metod szukania pracy, jednak bardzo skuteczna. Polega na tym, że 
zamiast czekać na ogłoszenie, idziesz do konkretnej firmy i przedstawiasz siebie, swoje umie-
jętności oraz doświadczenie. Nawet jeśli nie od razu otrzymasz propozycję pracy, to możesz od 
pracodawcy uzyskać informację, czy w niedalekiej przyszłości będzie poszukiwał pracowników, 
i wtedy zgłosisz się do firmy.

Zapamiętaj:

 Î Wybierając się osobiście do pracodawcy, koniecznie zabierz ze sobą dokumenty aplikacyjne.

Targi i giełdy pracy
Jeżeli w Twoim regionie organizowane są targi bądź giełdy pracy, powinieneś je odwiedzać. Ich 
zaletą jest to, że może na nie przyjść każdy. Znajdziesz w tym miejscu nie tylko aktualne oferty 
pracy od pracodawców, lecz także osobiście z nimi porozmawiasz. Zorientujesz się w ich oczeki-
waniach i wymaganiach, nawiążesz przydatne kontakty, a to może zaprocentować w przyszłości. 
Warto chodzić na targi i giełdy pracy jeszcze w trakcie trwania nauki. Wiele firm wystawiających 
swoje stoiska oferuje bowiem młodym ludziom praktyki i staże zawodowe.

Zapamiętaj:

 Î Idąc na targi (giełdy) pracy, warto zabrać ze sobą aktualne dokumenty aplikacyjne.

Od pewnego już czasu zaczęto u nas także organizować wirtualne targi pracy, odbywające się 
w Internecie.

Media
Wciąż najpopularniejszym i najbogatszym źródłem wiedzy o rynku pracy jest prasa . Prawie w każ-
dym dzienniku lokalnym i krajowym znajduje się dodatek zawierający oferty pracy. Zorientuj się, 
w jakie dni wychodzą takie dodatki w poszczególnych dziennikach. Określonego dnia kupuj gaze-
ty i aplikuj na interesujące ogłoszenia, które w nich znajdziesz. Gdy dowiesz się o wolnym miejscu 
pracy pod koniec dnia, dzwoń od razu. Nazajutrz może się okazać, że ktoś był szybszy i stanowisko 
jest już obsadzone. Warto też zaglądać do pism specjalistycznych i branżowych, możesz tam bo-
wiem znaleźć oferty z określonego sektora, który Cię interesuje.

Zapamiętaj:

 Î Korzystając z ogłoszeń prasowych, sprawdź wiarygodność potencjalnego pracodawcy – 
zbierz o nim jak najwięcej informacji .

Audycje o rynku pracy nadają również stacje radiowe i telewizyjne. Zaletą mediów są nie tylko 
ogłoszenia o wolnych miejscach pracy. Systematyczne śledzenie wiadomości gospodarczych da 
Ci bardzo cenną wiedzę, która może okazać się przydatna podczas poszukiwania zatrudnienia. 
Dowiesz się o planowanych nowych inwestycjach, o rozwoju określonych branż czy wprowadza-
nych nowych technologiach.
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Własna oferta
Własna oferta to krótka informacja o Twoich kwalifikacjach, umiejętnościach, predyspozycjach 
zawodowych, ale także o rodzaju poszukiwanej pracy. Zamieszczamy ją najczęściej w lokalnej 
prasie. Decydując się na własny anons, zadbaj o to, by był on zwięzły i zawierał informacje, które 
rzeczywiście mogą zainteresować potencjalnego pracodawcę.
Prawidłowo sporządzona oferta powinna zawierać informacje o tym:

 Î kto poszukuje pracy, 
 Î jakiej pracy poszukuje,
 Î jaki jest sposób kontaktu z kandydatem.

Serwisy internetowe
Coraz popularniejszym medium wykorzystywanym w procesie poszukiwania pracy, zwłaszcza 
przez ludzi młodych, jest internet. Pracodawcy coraz częściej korzystają z sieci, bo koszty poszu-
kiwania pracowników za jej pośrednictwem są dużo niższe, a serwisy internetowe prowadzące 
rekrutację porządkują zgłoszenia i zdecydowanie przyspieszają etap selekcji kandydatów. Dzięki 
wyszukiwarkom ofert znalezienie interesującego ogłoszenia w takim serwisie jest łatwe, a zareje-
strowanie się w którymś z nich zwykle pozwala śledzić rynek pracy automatycznie: odpowiednie 
oferty pracy są przesyłane pocztą elektroniczną do osoby zainteresowanej.
Obecnie na rynku znaleźć możesz cztery główne kategorie serwisów internetowych:

Rodzaj serwisu Przykładowe adresy

Serwisy będące częścią ogólnotematycznych 
portali

www.gazeta.pl/praca
www.biznes.onet.pl/praca
www.praca.wp.pl

Portale rekrutacyjne www.jobpilot.pl
www.pracuj.pl
www.jobs.pl

Wortale specjalistyczne www.workservice.pl

Tablice ogłoszeniowe www.gratka.pl
www.trader.pl

Warto wreszcie zaglądać bezpośrednio na strony pracodawców. Często znajdziesz tam informa-
cję o poszukiwanych aktualnie przez firmę pracownikach. 

Agencje zatrudnienia
Agencje zatrudnienia to organizacje, które zajmują się rekrutowaniem pracowników na zlecenie 
pracodawców. Rozróżniamy:

 Î agencje pośrednictwa pracy – kojarzą osoby mające określone kwalifikacje i predyspozy-
cje z pracodawcami poszukującymi osób o sprecyzowanym profilu zawodowym, 

 Î agencje doradztwa personalnego – pomagają pracodawcom w wyborze odpowiednich 
pracowników do pracy na określonym stanowisku,

 Î agencje poradnictwa zawodowego – pomagają osobom poszukującym pracy w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

 Î agencje pracy tymczasowej – oddelegowują zatrudnionego przez siebie pracownika do 
pracy tymczasowej u pracodawcy, z którym współpracują.
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Zapamiętaj:

 Î Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia jest dostępny pod adresem: www.kraz.praca.gov.pl.

Większość agencji ma swoje strony internetowe, które na ogół zawierają oferty pracy i dają moż-
liwość zostawienia swoich danych i CV. Wybierając tę formę poszukiwania pracy, pamiętaj o do-
kładnym określeniu stanowiska, o które się ubiegasz – agencji trudno będzie znaleźć ofertę dla 
Ciebie, jeśli dokładnie nie określisz, co chciałbyś robić. Zaprezentowanie agencji zatrudnienia 
swojej kandydatury (w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne lub bez ogłoszenia) może skutko-
wać późniejszym zaproszeniem na rozmowę. Agencje zatrudnienia najczęściej współpracują ze 
średnimi i dużymi firmami. Rzadziej za ich pośrednictwem znajdziesz pracę w małych firmach, 
administracji publicznej, szkolnictwie czy w organizacjach pozarządowych.

Zapamiętaj:

 Î Polskie prawo zabrania pobierania opłat od osób szukających pracy, nie korzystaj więc 
z usług agencji, które żądają od Ciebie pieniędzy!

Urzędy pracy, biura karier, Ochotnicze Hufce Pracy
Możesz się także zgłosić do urzędów pracy zajmujących się wspieraniem bezrobotnych i poszu-
kujących pracy. Możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w powia-
towym urzędzie pracy właściwym ze względu na zameldowanie stałe bądź tymczasowe. Jednym 
z zadań, jakie świadczą urzędy pracy, jest właśnie pośrednictwo pracy. 

Zapamiętaj:

 Î Młodzi bezrobotni do 30. roku życia mają tam też możliwość skorzystania z nowej formy 
wsparcia w postaci bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie. 

Powinieneś też odwiedzić uczelniane biura karier, które posiadają oferty pracy zgodne z kierun-
kami prowadzonych studiów. Ofertami pracy dla młodych ludzi dysponują ponadto Ochotnicze 
Hufce Pracy.
Szukając pracy, przede wszystkim bądź aktywny! Nawiązuj nowe kontakty, odwiedzaj targi pracy, 
targi innowacji, pojawiaj się na branżowych konferencjach i szkoleniach. Kupuj branżowe czaso-
pisma, korzystaj z portali tematycznych, szukaj blogów w Twojej branży, zdobywaj informacje 
przez fora, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe. Odwiedzaj też strony internetowe Twojej 
miejscowości, sprawdzaj plany inwestycyjne, będziesz wtedy absolutnie na bieżąco. Korzystaj 
z baz danych pracodawców. Taką bazą jest na przykład Panorama Firm. Wybieraj te firmy, które 
Cię interesują i nawiązuj z nimi kontakt. Szukając pracy, korzystaj z pomocy rodziny, przyjaciół, 
znajomych, a także z pomocy innych osób, które zawodowo zajmują się doradztwem zawodo-
wym i personalnym. Niejednokrotnie nawet te żmudne i wymagające wysiłku oraz wytrwałości 
tradycyjne metody poszukiwania pracy zawodzą. Niektórzy sięgają wówczas do niekonwencjo-
nalnych, bardziej nowatorskich metod, mających na celu wyróżnienie się z tłumu i przyciągnięcie 
tym samym uwagi pracodawców. Są to między innymi akcje billboardowe, tworzenie blogów 
i zamieszczanie do nich linków w branżowych mediach społecznościowych, tworzenie rozbudo-
wanego e-portfolio albo kreatywnego CV z wykorzystaniem bardziej wyszukanej, artystycznej 
formy. 

Zapamiętaj:

 Î Każda metoda jest dobra, o ile prowadzi do celu.
 Î W swoich poszukiwaniach pracy pamiętaj zatem o ważnej zasadzie: im więcej metod zasto-
sujesz, tym szybciej odniesiesz sukces i zdobędziesz upragnioną pracę!
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Jeśli już znalazłeś firmę lub instytucję, która ma wolne miejsce pracy, praktyki lub stażu, to jest to 
wstęp do sukcesu. Ale to dopiero początek drogi. Teraz czeka Cię seria sprawdzianów, które zde-
cydują, czy zostaniesz przyjęty. Pierwszym z nich jest przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 
czyli życiorysu zawodowego – CV (łac. Curriculum Vitae – historia życia) i listu motywacyjnego.

Życiorys List motywacyjny

 Î kluczowy, podstawowy dokument przed-
stawiany pracodawcy

 Î ma formę syntetyczną, pisany w punktach 
z podziałem na bloki tematyczne

 Î nie wskazuje adresata
 Î pisany na jednej stronie
 Î treść przedstawia atuty zawodowe kan-
dydata 

 Î dokument uzupełniający, przygotowany 
na życzenie pracodawcy

 Î ma formę opisową, przypominającą ukła-
dem list/ podanie

 Î skierowany do konkretnego adresata (fir-
my, osoby)

 Î pisany na jednej stronie
 Î treść powinna wyraźnie uzasadniać wybór 
konkretnej oferty

Życiorys zawodowy

Co należy zrobić, aby nasze CV nie było odrzucone? Jakie CV preferują 
pracodawcy?
W czasach, gdy komputer i Internet dają każdemu olbrzymie możliwości edytowania i rozpo-
wszechniania informacji na swój temat, życiorys zawodowy (CV) jest nadal najczęściej oczekiwa-
nym przez pracodawców dokumentem aplikacyjnym. Poszukują oni w otrzymanych aplikacjach 
głównie treści zawodowych dotyczących umiejętności i kompetencji kandydata, istotnych dla 
oferowanego stanowiska. Dlatego rekruter będzie się starał odnaleźć w treści CV te słowa i okre-
ślenia, które wyraźnie mówią o tym, co dana osoba wie, umie i jaka jest w kontekście zawodo-
wym.

Podstawowymi elementami życiorysu są:
1 . Dane osobowe / personalne:

 Î Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu.
2 . Informacje o wykształceniu / kwalifikacjach

 Î Należy je wpisać pod danymi osobowymi, podając lata nauki, nazwę szkoły / uczelni, 
kierunek, zawód, specjalność.

 Î Kursy i szkolenia – kto i kiedy przeprowadzał, jaki był ich temat, uzyskane uprawnienia.
3 . Informacje o doświadczeniu zawodowym

 Î Doświadczenie to nie tylko zatrudnienie w firmach, lecz także staż, wolontariat, prakty-
ka, działalność w organizacjach, stowarzyszeniach, kołach naukowych, klubach sporto-
wych, pełnienie funkcji starosty grupy, a nawet praca przy zbiorach owoców za granicą. 
W informacji podaj kolejno: czas trwania, nazwę firmy i jej lokalizację, stanowisko, głów-
ne obowiązki.

Piszemy życiorys i list motywacyjny

Piszemy życiorys i list motywacyjny
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4 . Informacje o umiejętnościach oraz o własnych sukcesach i osiągnięciach
 Î Możesz podać swoje najważniejsze umiejętności, w tym posługiwanie się językami ob-

cymi, znajomość konkretnych programów komputerowych, umiejętności mechaniczne.
5 . Informacje o zainteresowaniach

 Î Na końcu napisz o swoich zainteresowaniach, hobby, o ile mogą świadczyć o cechach 
charakteru i umiejętnościach, które mogą mieć związek z rodzajem pracy i stanowi-
skiem, o jakie się starasz. 

Zapamiętaj:

 Î Pod tekstem zamieść klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która aktualnie 
brzmi: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Najpopularniejszymi rodzajami życiorysów zawodowych są: chronologiczny, celowy (funkcjo-
nalny), niekonwencjonalny oraz europejski. To, z jakiego wzoru skorzystamy, przygotowując wła-
sną aplikację, zależy od charakteru stanowiska, o które się ubiegamy. 
Życiorys chronologiczny – pozwoli Ci przedstawić Twoją drogę rozwoju zawodowego zgodnie 
z umiejscowieniem zdarzeń zawodowych w czasie, od najnowszych po najstarsze. Jest najczę-
ściej stosowanym rodzajem życiorysu, używanym zarówno przez absolwentów, jak i osoby z do-
świadczeniem zawodowym. Pozwala na przedstawienie pracodawcy przebiegu Twojej edukacji, 
praktyk, staży i innych doświadczeń zawodowych w sposób uporządkowany, wyznaczony przez 
konkretne daty. 
Życiorys celowy (funkcjonalny) – umożliwi Ci przedstawienie Twoich kompetencji zawodowych 
(kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego) z uwzględnieniem jasnego, ściśle 
sprecyzowanego celu zawodowego. Ważniejsze od historii edukacji i zatrudnienia będzie to, co 
umiesz robić. Szczególnie ważne w strukturze życiorysu celowego (funkcjonalnego) jest określe-
nie celu zawodowego oraz opisanie kompetencji i osiągnięć w danej dziedzinie.
Życiorys niekonwencjonalny – służy zademonstrowaniu indywidualnego podejścia kandydata do 
pracy. Nie ma w nim ścisłych reguł redagowania, jego forma ma podkreślić szczególną kreatyw-
ność kandydata, który ubiega się o stanowisko wymagające takich właśnie kompetencji.
Życiorys europejski (nazywany również Europass CV) stanowi wzór życiorysu zawodowego wy-
maganego w krajach należących do Unii Europejskiej i pisanego w języku danego kraju lub wska-
zanym w ofercie pracy. Może być przydatny w sytuacji poszukiwania pracy za granicą. Formularz 
i wskazówki do napisania tego rodzaju życiorysu znajdują się na stronie: http://europass.cede-
fop.europa.eu.
Jeśli jesteś absolwentem szkoły dającej kwalifikacje zawodowe (zasadniczej szkoły zawodowej, 
technikum, szkoły policealnej), możesz zainteresować przyszłego pracodawcę swoimi umiejęt-
nościami zawodowymi i pozazawodowymi zdobytymi w szkole i poza nią. Może w trakcie na-
uki odbyłeś interesującą praktykę zawodową, byłeś przewodniczącym klasy, kapitanem drużyny 
sportowej, a może aktywnie włączałeś się w działalność społeczną lub charytatywną? To Twoje 
atuty, które możesz wykorzystać, przygotowując atrakcyjny życiorys zawodowy. 

Zapamiętaj:

 Î Twoi rówieśnicy najczęściej posługują się klasycznym CV, przygotowanym w sposób chrono-
logiczny, a Ty jak zainteresujesz pracodawcę?
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Jeśli jesteś absolwentem studiów wyższych licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, ma-
jącym już za sobą praktyki i staże, możesz skupić się na podkreśleniu w CV swoich mocnych stron. 
Najłatwiej to zrobić, odpowiednio opisując swój profil zawodowy i kluczowe kompetencje. Twój 
życiorys zawodowy przybierze wówczas formę funkcjonalną, gdyż przedstawi Twoje doświad-
czenia zawodowe i umiejętności, zgodnie z profilem głównych obszarów Twoich zainteresowań. 

Zapamiętaj:

 Î W życiorysie funkcjonalnym podkreśla się osiągnięcia, wykorzystując do tego celu fakty 
i liczby.

Osoby twórcze, kreatywne, które poszukują pracy w firmach marketingowych, reklamowych, 
ewentualnie PR, konstruują często nietypowe, odmienne od innych aplikacje. Chcą w ten sposób 
podkreślić swoje umiejętności i zaprezentować swoją pomysłowość. Tworzą np. komiksowe CV, 
życiorysy w formie wideo ze swoją prezentacją zawodową, różnorakie animacje, CV z elementa-
mi grafiki. Przygotowują teczkę z pracami (portfolio), płytę CD ze stworzoną przez siebie stroną 
WWW, reportaż lub opowiadanie. Mimo nowatorskich w formie graficznej lub oryginalnych ze 
względu na nośnik informacji sposobów prezentacji życiorysów zarodowych w większości pol-
ski rynek pracy nadal preferuje tradycyjnie CV: chronologiczne lub funkcjonalne (celowe). Taka 
kreatywna forma życiorysu zawodowego nie sprawdzi się wobec tego w przypadku stanowisk 
specjalistycznych i menadżerskich z branż konserwatywnych (finanse, bankowość, IT, prawo, sta-
nowiska urzędnicze). Poszukując pracy w tych branżach, lepiej zdecydować się na przygotowanie 
eleganckiego, funkcjonalnego życiorysu.

Zapamiętaj:

 Î Bez względu na to, jakiego koloru papieru użyjesz, jaką wybierzesz czcionkę, jakie zasto-
sujesz efekty, to i tak bez zawartości merytorycznej Twój życiorys będzie nieprofesjonalny. 
Elementy wizualne to tylko dodatek. 

 Î Wyróżnić można się konkretną treścią, kompetencjami i doświadczeniem przedstawionym 
w przejrzystej, czytelnej, starannej formie. Tego właśnie najczęściej poszukują pracodawcy 
w składanych dokumentach. 

 Î Jeżeli takie pożądane treści znajdą się także w Twojej aplikacji, to na pewno nie zostanie ona 
odrzucona i umieszczona w niszczarce.

Ważne:
 Î Do CV załącz zdjęcie, o ile jest to wymagane. Zdjęcie powinno być formalne z lekkim 

półuśmiechem.
 Î Zamiast dołączania zdjęcia, co powoli odchodzi do lamusa, można przygotować swój 

profil na portalach biznesowych i podać w CV link do tego profilu, np. na LinkedIn lub 
GoldenLine.

 Î Warto wpisać swój profil i cel zawodowy w górnej części dokumentu.
 Î Jeśli przygotowujesz CV w formie elektronicznej, zapisz je w jednym z popularnych for-

matów: doc, rtf, jpg lub PDF. 
 Î Gdy chcesz wyróżnić swoje CV, dodaj ciekawe elementy graficzne. Używaj jednolitej 

czcionki, nie mieszaj w datach cyfr arabskich z rzymskimi, w datach podawaj tylko mie-
siąc i rok. 

 Î Koniecznie na końcu dokumentu umieść klauzulę zezwalającą na przetwarzanie Twoich 
danych osobowych do celów rekrutacji.

 Î Nie istnieje żaden gotowy wzorzec życiorysu ani nie ma jednego gotowego schematu. 
Wiąże się to z tym, że każda oferta pracy zawiera inne wymagania, różne są też osoby 
poszukujące pracy.
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Przykład życiorysu chronologicznego absolwenta technikum starającego 
się o pracę w swoim zawodzie (list w dalszej części)

KAMIL NOWAK
75-001 Koszalin

ul. Fioletowa 3c / 7
tel. kom. 602 14 12 12

WYKSZTAŁCENIE
2010 – 2014  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Koszalinie Technikum Gastronomiczne, 

specjalność: technik przetwórstwa żywności

PRAKTYKI ZAWODOWE
2010 – 2014  Restauracja „Czerwony Kur” w Koszalinie

W czasie praktyk do moich obowiązków należało:
• pobieranie surowców z chłodni i magazynów, przygotowywanie składników
• wykonywanie potraw z warzyw, owoców, mięsa, mleka i jego przetworów
• sporządzanie napojów i deserów
• dbanie o prządek w miejscu pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

PRACA ZAWODOWA
07 – 09.2014  Restauracja „Rarytas” w Koszalinie – kucharz
07 – 08.2013  Dyskoteka i Restauracja „Uroczysko” w Sarbinowie – barman praca sezonowa
07.2012  Smażalnia Ryb „Szprotka” w Mielnie – pomocnik kucharza praca sezonowa

UMIEJĘTNOŚCI I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
• zdyscyplinowanie
• odporność na zmęczenie fizyczne
• dobra organizacja pracy 

ZAINTERESOWANIA
• czynnie uprawiam sport (od 4 lat trenuję piłkę ręczną) 
• interesuję się przyrządzaniem cocktaili, drinków, aperitifów i napojów szprycowanych

DODATKOWE INFORMACJE
W pracy jestem obowiązkowy, potrafię pracować w grupie. Mam pogodne usposobienie, nie 
palę papierosów. Posiadam aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicz-
nych.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Czytelny podpis
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Przykład życiorysu chronologicznego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 
poszukującego pracy dorywczej

Piotr Nowak

Poszukuję pracy sezonowej w branży handlowo – usługowo – gastronomicznej

INFORMACJE OSOBISTE
Wiek:  18 lat
Adres:  75-950 Koszalin, ul. Piastów 1/1
E-mail:  piotrnowak95@gmail.com
Telefon:  123 456 789, 94 340 12 34/dom

WYKSZTAŁCENIE
2012 – 2014  V Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 2 im. St. Lema w Koszalinie klasa: 

informatyczno - matematyczna / uczeń
02.2014  prawo jazdy kat. B

DOTYCHCZASOWA PRACA
lipiec 2014  zbiór borówki amerykańskiej
07.2013–08.2013  Punkt Gastronomiczny WIERNOT Mielno – przygotowywanie kebabów, 

grillowanie mięsa, obsługa klientów, prace porządkowe

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
• umiejętność pracy w grupie
• dobra znajomość obsługi komputera
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i niemieckiego w stopniu 

podstawowym
• odporność na zmęczenie fizyczne

ZAINTERESOWANIA
Sport – piłka nożna, spotkania z przyjaciółmi.

INFORMACJE DODATKOWE
Posiadam aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Pracowałem 
też okresowo jako pracownik sprzątający na poczcie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

Piotr Nowak
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Przykład życiorysu studenta starającego się o staż / praktykę  
(list w dalszej części)

MICHAŁ NOWAK

Data urodzenia:  25.05.1990 r.
Adres:  ul. Żeromskiego 32, 71-392 Szczecin
Telefon:  700 600 500
E-mail:  michal.nowak@gmail.com

Wykształcenie
2011 – obecnie  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki kierunek: mechatronika
2009 – 2011 Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej – budownictwo studia 

przerwane
2006 – 2009  XII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Szczecinie 

klasa o profilu matematyczno-informatycznym

Kursy
10 – 11.2012  Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie
2009 Prawo jazdy kat. B

Praca wakacyjna
2009 – 2013  coroczne prace wakacyjne w gastronomii i rolnictwie, w kraju i za granicą

Umiejętności
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• podstawowa znajomość obsługi programu AutoCAD
• znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows i Mac OS
• znajomość pakietu biurowego MS Office
• podstawowa znajomość programów MATLAB i MS Visual Studio

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie 
danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Michał Nowak
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Przykład życiorysu funkcjonalnego absolwenta wyższej uczelni

MARTA NOWAK

25 lat
71-356 Szczecin, ul. Wiatraczna 23/7

mnowak1990@wp.pl 
600 500 400

Cel zawodowy Podjęcie pracy w dziale finansowym firmy na stanowisku: analityk finan-
sowy, pracownik działu controllingu, specjalista ds. obsługi klienta bizne-
sowego

Umiejętności 
zawodowe

Wykształcenie i dotychczasowa praca wraz z praktyką pozwoliły mi uzyskać ob-
szerną wiedzę z zakresu sporządzania raportów i analiz finansowych, analizy 
rentowności produktu, regionu, kontroli kosztów, przy współpracy z działem 
księgowości. Dzięki doświadczeniu w pracy doradcy i udziałowi w licznych 
szkoleniach poznałam najnowsze narzędzia analizy finansowej, w tym sys-
tem EUREKA z modułem „Analizy”. Bardzo dobrze obsługuję pakiet MS Office 
(Excel) i mam zdolności analityczne. Znam zadania rachunkowości zarządczej. 
Jestem odpowiedzialna za przyjęte na siebie obowiązki, zaangażowana w re-
alizację zadań. Zależy mi na dobrej atmosferze w pracy i realizacji celów Firmy. 
W pracy najbardziej chciałabym uczestniczyć w procesie przygotowywania bu-
dżetu rocznego i prognoz finansowych.

Doświadczenie 
zawodowe

09.2013 – 05.2014 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Szczecin dorad-
ca biznesowy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klientów 
Kluczowych Rynek Biznesowy – Szczecin

06.2012 – 09.2012 Praktyka studencka w ramach International Traineeship 
Exchange Program w Towarzystwie Ubezpieczeniowym 
UNION, Londyn, Wielka Brytania

Wykształcenie 2009 – 2014 Uniwersytet SzczecińskiWydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania kierunek: finanse i bankowość specjalność: 
zarządzanie finansami

06 – 08.2014 Kurs użytkownika systemu EUREKA do tworzenia budże-
tu oraz wielowymiarowych analiz i raportów, Mc Expert 
& Youth, Warszawa

Informacje 
dodatkowe

Jestem osobą dyspozycyjną, chętną do podwyższania kwalifikacji zawodo-
wych. Czynnie prowadzę samochód. W wolnych chwilach zajmuję się foto-
grafią plenerową i gram w szachy. W latach 2011–2013 aktywnie działałam 
w Stowarzyszeniu Studentów AIESEC.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; 
tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Marta Nowak
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Przykład życiorysu niekonwencjonalnego młodej osoby 
z doświadczeniem zawodowym 

Źródło: http://www.innecv.pl/wzory-cv/kreatywne/ulotki.html
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List motywacyjny
List motywacyjny to dokument, który najczęściej wysyłany jest razem z CV w ramach aplikacji na 
wybrane przez Ciebie stanowisko pracy. Dobry list motywacyjny powinien być czytelny, konkret-
ny i przemyślany. Jego celem jest dostarczenie pracodawcy dodatkowych argumentów do zapro-
szenia nas na rozmowę kwalifikacyjną. Ważne, by w treści listu znalazły się informacje świad-
czące o świadomym wybraniu przez Ciebie danej oferty. Powinieneś krótko i rzeczowo opisać 
swoje kompetencje zawodowe, w sposób na tyle przekonujący, by rekruter ocenił Cię jako osobę 
zmotywowaną i najlepiej pasującą do oferowanego stanowiska pracy. 

RRooddzzaajjee  lliissttóóww  mmoottyywwaaccyyjjnnyycchh  

List motywacyjny 

 

List pisany w odpowiedzi na 
ogłoszenie o pracy 

List pisany do firmy, która 
nie zgłosiła oferty pracy 

(zwany też intencyjnym lub 
otwartym) 

Treść obu listów jest bardzo podobna, różnią się one jedynie wstępem. W pierwszym z nich już na 
samym początku zaznacz, skąd dowiedziałeś się o ofercie pracy, na którą odpowiadasz. W przy-
padku listu intencyjnego w tym miejscu napisz, dlaczego akurat pracą w tej firmie jesteś zaintere-
sowany, opisz, co już wiesz na jej temat i określ, na jakim stanowisku lub w jakim dziale chciałbyś 
pracować. W dalszej części listu zaprezentuj w kilku zdaniach swoje przygotowanie do podjęcia 
zadań w zakresie tzw. kompetencji twardych, tj. kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia, osią-
gnięć. Opisz także swoje umiejętności w obszarze kompetencji miękkich, tj. zalety osobowości 
i cechy charakteru związane ze stanowiskiem, o które się ubiegasz. Zwróć na tę część szczególną 
uwagę, gdyż jej celem jest przekonanie pracodawcy o tym, że posiadasz odpowiednie atuty do 
wykonywania danej pracy. W ostatnim akapicie wyraź chęć do udzielenia pracodawcy dodatko-
wych informacji w trakcie bezpośredniego spotkania i zadeklaruj gotowość do uczestniczenia 
w kolejnych etapach rekrutacji. Zamieść zwrot grzecznościowy i podpisz się czytelnie.

Zapamiętaj:

 Î Nie powtarzaj treści zawartych w życiorysie, np. pełnej nazwy szkoły lub uczelni.
 Î Zwróć szczególną uwagę na poprawność nazwy firmy i danych osoby, do której adresujesz 
dokument.

 Î Użyj tej samej czcionki, którą zastosowałeś w CV. 
 Î Wyjustuj tekst, sprawdź go pod względem stylistycznym i ortograficznym, nie pozostawiaj 
samogłosek lub przyimków na końcu wersu.

 Î Umieść zawsze aktualną datę (górny prawy róg strony) i te same dane adresowe (górny lewy 
róg strony) co w CV.

 Î Nie wysyłaj identycznego życiorysu i listu motywacyjnego, tzw. gotowca, do kilku firm.
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Schemat listu motywacyjnego (w odpowiedzi na ofertę pracy)

Miejscowość, data
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail

Imię i nazwisko
Stanowisko
Nazwa instytucji
Adres

 Zwrot grzecznościowy (Szanowni Państwo, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowna 
Pani Prezes…)
Wstęp – przedstaw informacje o sposobie pozyskania oferty pracy wraz z numerem referen-
cyjnym ogłoszenia oraz nazwą stanowiska, o które się ubiegasz. 
Rozwinięcie – opisz swoje atuty tak, aby dowieść, że odpowiadasz zawartej w ogłoszeniu cha-
rakterystyce kandydata, przedstaw swoją motywację do pracy i rzetelną prezentację kwalifika-
cji (popartą przykładami). Powinieneś przede wszystkim skoncentrować się na tym, co możesz 
zaoferować przyszłemu pracodawcy, uwypuklij to, co wydaje się szczególnie ważne dla danego 
stanowiska.
Zakończenie – wyraź gotowość spotkania się w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zwrot pożegnalny 
(Z poważaniem / Z wyrazami szacunku)

Czytelny, odręczny podpis
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Przykład listu motywacyjnego absolwenta technikum ubiegającego się 
o pracę w wyuczonym zawodzie (w odpowiedzi na ofertę pracy)

Koszalin, 11.09.2014 r.
Kamil Nowak
ul. Fioletowa 3c/7
75-001 Koszalin
tel. kom. 602 14 12 12

Pan
Piotr Kołobrzeski
Kierownik
Hotelu i Restauracji „Wodnik”
w Kołobrzegu

Szanowny Panie Kierowniku,
w odpowiedzi na ofertę prasową zamieszczoną w „Gazecie Wyborczej” z dnia 9 września 2014 
r. zgłaszam swoją kandydaturę do podjęcia pracy na stanowisku kucharza . 
Jestem absolwentem technikum gastronomicznego, w którym uzyskałem wykształcenie w tym 
zawodzie. Doświadczenie, jakie zdobyłem w czasie czteroletniej praktyki i sezonowej pracy, po-
twierdziło moje autentyczne zawodowe zainteresowania. Potrafię samodzielnie przygotować 
od początku do końca wszystkie główne potrawy przygotowywane w restauracji. Szczególnie 
lubię przyrządzać dania mięsne, sałatki i surówki. Umiem zorganizować sobie miejsce i czas 
pracy, jestem samodzielny w wykonywaniu zleconych mi zadań.
Interesuję się nie tylko kuchnią tradycyjną, lecz także wszelkimi nowinkami kulinarnymi. 
W domu eksperymentalnie przygotowuję, łącząc smaki różnych kuchni, dania, które rodzinie 
i znajomym bardzo smakują. Bardzo lubię oglądać telewizyjne programy kulinarne, takie jak 
„Polskie smaki” i „Szalona kuchnia”. 
Jestem osobą dyspozycyjną, mogę podjąć pracę zmianową oraz w niedziele i święta. W przy-
padku zatrudnienia mnie może Pan liczyć na moją pracowitość, uczciwość i zdyscyplinowanie.
Mam nadzieję, że zaprosi mnie Pan na spotkanie, podczas którego będę mógł szerzej przedsta-
wić swoje umiejętności, a równocześnie zapoznać się dokładniej z Pana wymaganiami.

Z poważaniem 
Czytelny podpis
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Przykład listu motywacyjnego studenta starającego się o praktykę

Koszalin, dnia 22.05.2014 r.
Michał Nowak
ul. Żeromskiego 32, 71-392 Szczecin
tel.: 700 600 500
e-mail: michal.nowak@gmail.com

TERMA SA
ul. Olchowa 1
71-136 Szczecin

 Szanowni Państwo,
 w odpowiedzi na ofertę zamieszczoną w „Głosie Szczecińskim” 21.05.2014 r. zgła-
szam moją chęć udziału w rocznych praktykach studenckich w Dziale Konstrukcyjnym Państwa 
Firmy.
 Zdając sobie sprawę z wysokiej pozycji i prestiżu Firmy TERMA SA, jako jednego 
z czołowych polskich producentów podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów centralnego 
ogrzewania oraz chcąc zdobywać jak najlepsze doświadczenia zawodowe, jestem szczególnie 
zainteresowany udziałem w organizowanych przez Państwa praktykach. 
 Studiuję na III roku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na kie-
runku mechatronika, a swoją przyszłość zawodową wiążę z pracą w charakterze konstruktora 
lub technologa. Chciałbym zdobywać praktyczne umiejętności oraz wiedzę niezbędną do pra-
cy na tych stanowiskach w przyszłości. 
 Jestem osobą bardzo mocno zmotywowaną, a za główne swoje atuty uważam zdol-
ność szybkiego uczenia się i kreatywność. Chętnie zaprezentuję się na rozmowie kwalifikacyj-
nej w dogodnym dla Państwa terminie.

Z poważaniem
Michał Nowak
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Przygotowane przez Ciebie dokumenty (życiorys i list) należy dostarczyć firmie w sposób, w jaki 
ona sobie tego wyraźnie życzy w ogłoszeniu. Jeżeli brakuje takiej informacji, wskazany byłby kon-
takt telefoniczny, by to uściślić. Najczęstszymi metodami składania aplikacji są:

Droga mailowa 
Zasady przesyłania aplikacji pocztą elektroniczną:

 Î Pamiętaj, aby twój login nie budził negatywnych skojarzeń – wskazana jest osobna 
skrzynka pocztowa do korespondencji w sprawie pracy.

 Î W okienku „Temat” podaj nazwę stanowiska i/lub numer referencyjny oferty pracy, 
o którą się ubiegasz.

 Î Nie wpisuj w okienku „Do” kilku adresów na raz.
 Î Treści e-maila nie pisz wielkimi literami. Wyjaśnij odbiorcy, na jaką ofertę odpowiadasz 

i jakie dokumenty załączasz.
 Î CV i list motywacyjny wysyłaj jako załączniki. Czasami też, w załączniku, należy przesłać 

skan innego dokumentu, np. potwierdzenie ukończenia kursu zawodowego.
 Î Przygotuj do każdej firmy osobny list motywacyjny i życiorys.

Bezpośrednie złożenie dokumentów w firmie (najczęściej w sekretariacie)
 Î Dokumenty włóż do koperty (A4 lub A5) i napisz na niej nazwę interesującego Cię sta-

nowiska lub do koszulki – tu list motywacyjny z widniejącą nazwą firmy i stanowiskiem 
połóż na wierzchu, a pod spodem umieść CV.

Droga pocztowa
 Î Sugeruje się list polecony, szczególnie gdy oprócz podstawowych dokumentów aplika-

cyjnych przesyłamy też kserokopie świadectw, np. dyplomu ukończenia szkoły, studiów.

Po dostarczeniu dokumentów pozostaje Ci już tylko cierpliwie czekać na kontakt (mailowy lub 
telefoniczny) ze strony firmy.
Czas, w którym czekasz na odzew na złożoną przez siebie aplikację, wykorzystaj na przygotowa-
nie się do ewentualnej rozmowy. Poszukuj w różnych źródłach informacji o firmie; sprawdź, jak 
długo istnieje na rynku, jaki ma zakres działalności, z kim współpracuje, jakie ma osiągnięcia. 
Pracodawcy bardzo chętnie sprawdzają wiedzę świadczącą o autentycznym zainteresowaniu 
kandydata daną firmą, oceniając tym samym jego motywację i zaangażowanie do podjęcia pracy. 
Wiedz, że rozmowa kwalifikacyjna jest wciąż najpopularniejszą metodą oceny kandydatów i naj-
ważniejszym etapem procesu poszukiwania pracy. 

Zapamiętaj:

 Î Głównym jej celem jest zebranie dodatkowych informacji, poza tymi, które zawarłeś w CV 
i liście motywacyjnym.

Od rozmowy kwalifikacyjnej zależy nie tylko to, czy dostaniesz pracę, lecz także to, na jakich 
warunkach będziesz zatrudniony. Podczas interview pracodawca chce przekonać się, czy rzeczy-
wiście nadajesz się do pracy na danym stanowisku, a także czy dobrze wpasujesz się w zespół, 

Rozmowa kwalifikacyjna – nasz sukces!

Rozmowa kwalifikacyjna – nasz sukces!
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z którym będziesz pracował. Bezpośrednie spotkanie to także okazja poznania Twoich oczekiwań, 
nie tylko co do wysokości wynagrodzenia, ale i preferowanego sposobu organizacji pracy czy 
zawodowych planów na przyszłość. To również szansa na sprawdzenie, czy jesteś rzeczywiście 
zainteresowany oferowanym stanowiskiem, czy też szukasz jakiejkolwiek pracy. Podczas rozmo-
wy mogą paść pytania zarówno tradycyjne, jak i zupełnie oryginalne, pozornie proste lub proble-
mowe albo zaskakujące. Pracodawcy decydują się na zadawanie takich pytań w celu pozyskania 
jak najlepszego pracownika, a ich pomysłowość w tym względzie nie zna granic. Bez względu na 
to, jak trudne padną pytania z ust pracodawcy, jak dziwne i podejrzane będzie jego zachowanie, 
należy kierować się rozwagą i spokojem. Dąż do tego, by rozmowa wstępna pozwoliła uzyskać 
informację obu stronom w przewidzianym czasie i pozostawić w świadomości pracodawcy Twój 
pozytywny obraz. 

Metody doboru i oceny kandydatów
Rozmowa kwalifikacyjna nie ma jednolitego charakteru. Jej przebieg zależy od formy działalności 
i prestiżu firmy, oferowanego stanowiska, kwalifikacji kandydatów i celu pracodawcy. Może być 
jednoetapowa lub składać się z dwóch, trzech spotkań, podczas których stosuje się różne metody 
selekcji. 

Stosowane najczęściej 
na konkretne, proste 

stanowiska lub na 
początku kilkuetapowej 

selekcji

Stosowane często w drugim 
etapie selekcji

Stosowane rzadko przez duże 
firmy, korporacje

Analiza dokumentów 
aplikacyjnych – ten etap 
decyduje o przyjęciu bądź 
odrzuceniu kandydata

Test praktyczny – np. jazda prób-
na, wymiana koła, spawanie bla-
chy, pisanie na komputerze pod 
dyktando

Assessment Center – Centrum 
oceny – zintegrowana ocena 
ocena kompetencji przyszłego 
pracownika podczas symulacji 
pewnych zdarzeń i na podstawie 
wyników szeregu testów spraw-
dzających predyspozycje; metodę 
stosuje się w odniesieniu do sta-
nowisk menadżerskich, ale coraz 
częściej też wobec świeżo upie-
czonych absolwentów uczelni.

Rozmowa wstępna przez 
telefon – dopytanie 
o szczegóły zawarte w CV, 
zaproszenie na rozmowę, 
ocena kultury prowadze-
nia dialogu

Test merytoryczny – znajomość 
przepisów ustawy

Test językowy – konwersacja w ob-
cym języku

Rozmowa w cztery oczy 
– typowa rozmowa kwali-
fikacyjna

Testy osobowości – badające pre-
dyspozycje psychiczne, style kie-
rowania

Analiza grafologiczna –
na podstawie próbki odręcznego 
pisma bada się specyficzne cechy 
charakteru pisma i na tej pod-
stawie oceniana jest osobowość 
kandydata.

Testy psychometryczne – obejmu-
ją testy zdolności poznawczych (ta-
kich jak ogólny poziom inteligencji, 
zdolności słowne), testy zdolności 
matematycznych, a także metody 
badania osobowości. Wszystkim 
kandydatom zadaje się dokładnie 
te same pytania, w takich samych 
warunkach, przy zastosowaniu 
dokładnie tych samych kryteriów 
oceny.

Biodane – jest to młoda metoda 
doboru personelu; forma przypo-
mina kwestionariusz zawierający  
pytania (nawet 150) dotyczące 
danych biograficznych kandydata 
związanych ze sferą zawodową, 
a także jego preferencji i predys-
pozycji wiążących się z różnymi 
stanowiskami pracy.
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Rozmowa przez telefon jako przykład rozmowy wstępnej
We współczesnym świecie, gdy wszystkim brakuje czasu, rozmowa telefoniczna z potencjalnym 
pracodawcą jest coraz częściej stosowaną formą pierwszego kontaktu. Jej celem jest w tym przy-
padku upewnienie się, czy kandydat jest nadal zainteresowany pracą lub praktyką, stażem, czy 
jego sytuacja zawodowa nie uległa zmianie. Podczas takiej rozmowy najczęściej usłyszysz pyta-
nia dotyczące informacji zawartych w aplikacji, istotnych z punktu widzenia pracodawcy. Jest to 
również okazja do sprawdzenia Twojej znajomości języka obcego, jeśli jest on niezbędny w pracy. 
Dzięki takiej rozmowie obie strony podejmują decyzję, czy chcą się osobiście spotkać i omówić 
szczegóły.

Zapamiętaj:

 Î Rozmowa telefoniczna rządzi się podobnymi prawami jak rozmowa twarzą w twarz. Tutaj 
także liczy się solidne przygotowanie – naładuj telefon, zweryfikuj swoje odpowiedzi w CV, 
przypomnij sobie, na jakie stanowisko aplikujesz i jakie były wymagania.

 Î Jeśli telefon zaskoczy Cię w nieodpowiednim momencie – np. w trakcie zakupów lub w miej-
scu pracy – poproś o przełożenie rozmowy na później (podaj dokładną godzinę).

 Î Kiedy rozmawiasz przez telefon, uśmiechaj się do słuchawki – Twój rozmówca to wyczuje.

Rozmowa z pracodawcą w cztery oczy
Gdy otrzymasz od firmy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, uznaj to za swój pierwszy sukces 
i – co najważniejsze – nie panikuj! Rozmowa twarzą w twarz jest niezbędnym krokiem w selek-
cji kandydatów. Tak jak każda inna rozmowa, ma określone części, fazy, ma początek i koniec. 
Najważniejsza jest jednak część trzecia, chociaż to właśnie na początku wywieramy tzw. pierwsze 
wrażenie. Żeby ta wstępna ocena była pozytywna i utrzymała się jak najdłużej, warto zapoznać 
się z przebiegiem rozmowy i jej istotnymi elementami. To pozwoli Ci się do niej solidnie przygo-
tować.

Fazy rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza otwarcia – 20 sekund
uśmiech

przywitanie, przedstawienie się, wyjaśnienie celu wizyty 

Faza nabierania zaufania – 1-3 minuty
uśmiech

aktywne słuchanie, życzliwy komentarz na temat firmy

Faza fachowa – 10-40 minut
uśmiech

przedstawienie kwalifikacji, umiejętności, mocnych stron,
pytania do pracodawcy

Faza zamykająca – 1-3 minuty
uśmiech

ustalenie sposobu kontaktu, podziękowanie za rozmowę, pożegnanie
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Obszary tematyczne i najczęściej zadawane pytania
Twoje solidne przygotowanie do rozmowy z pracodawcą dotyczy też zastanowienia się nad za-
gadnieniami, które mogą być omawiane podczas rozmowy. Warto temu poświęcić kilka minut, 
by nie być kompletnie zaskoczonym i by umieć sobie poradzić. Nie sposób przewidzieć wszystkich 
pytań, ale te dotyczące doświadczenia, umiejętności, motywacji i planów zawodowych, tworzą-
ce trzy główne obszary tematyczne, nie powinny nikogo zaskoczyć. Ważnym jest, abyś udzielał 
odpowiedzi przemyślanych, szczerych, które pokażą Ciebie jako osobę otwartą, komunikatywną 
i zaangażowaną. Przygotowując się do spotkania, zastanów się nad swoją autentyczną motywa-
cją do podjęcia pracy w wybranej firmie i przygotuj kilku pytań do pracodawcy, aby to, co dla 
Ciebie ważne, nie zostało pominięte w rozmowie.

Obszary tematyczne

obszar zawodowy 
pracodawca zapyta o Twoje wy-
kształcenie, kursy, umiejętności, 

praktyki, pracę wakacyjną

obszar motywacyjny 
uzasadnienie wyboru firmy, 
wynagrodzenie, dyspozycyj-

ność, mobilność, podnoszenie 
kwalifikacji

obszar osobowościowy 
pytania z zakresu osobowości, 

cech charakteru, zainteresowań

Przygotuj się na pytania w stylu:

1 . Jakie zajęcia w szkole/na 
uczelni podobały się najbar-
dziej i dlaczego? 

2 . Co uważasz za swój najwięk-
szy dotychczasowy eduka-
cyjny sukces? Czy masz ja-
kieś osiągnięcia?

3 . Czy i jaką pracę wykonywa-
łeś w wakacje? Czego Cię 
nauczyła?

4 . Z jakich powodów zmieniłeś 
miejsce odbywania prakty-
ki?

5 . Jak sobie wyobrażasz pracę 
na stanowisku, o które się 
ubiegasz?

1 . Co wiesz o naszej firmie 
i dlaczego chcesz tutaj pra-
cować?

2 . Jaką płacę chciałbyś otrzy-
mywać?

3 . Czy w ciągu najbliższych 
trzech lat chciałbyś zrobić 
jakiś kurs lub w inny sposób 
podwyższyć swoje kwalifika-
cje?

4 . Co najbardziej motywuje Cię 
do pracy?

5 . W życiorysie napisałeś, że 
jesteś dyspozycyjny. W jakim 
stopniu? Czy mógłbyś praco-
wać też w soboty?

1 . Jak oceniają Ciebie rodzice, 
a jak szkolni znajomi? Za co 
cenią Cię przyjaciele?

2 . Jakie masz zainteresowania 
i jak lubisz spędzać wolny 
czas?

3 . Z jakimi osobami lubisz pra-
cować, a z jakimi pracuje Ci 
się najgorzej?

4 . Co jest Twoją mocną, a co 
słabą stroną?

5 . Co, według Ciebie, oznacza 
określenie „idealny szef”? 

Pytania zaskakujące – przykłady

1 . Jak spędziłeś wczorajszy wieczór?
2 . Co byś zrobił, gdybyś zauważył, że kolega kradnie towar ze sklepu, w którym razem pracujecie?
3 . Z jakim zwierzęciem byś się porównał lub jakie zwierzę jest Ci najbliższe?
4 . Oblicz kąt dwóch wskazówek, kiedy na zegarze jest godzina 11:50.
5 . Wolisz sporty ekstremalne czy bardziej „przyziemne”? Uzasadnij wybór.

Pytania do pracodawcy – przykłady

1 . Jakie są główne obowiązki osoby pracującej na tym stanowisku?
2 . Czy firma przewiduje szkolenia pracowników?
3 . Czy mogę zobaczyć moje przyszłe miejsce pracy? 
4 . Czy po okresie próbnym istnieje możliwość zwiększenia wynagrodzenia?
5 . Czy otrzymam odzież ochronną? Czy w firmie obowiązuje określony dress code?
6 . Czy godziny pracy są stałe, czy czasami trzeba pracować dłużej?
7 . Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi w sprawie zatrudnienia?
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Co zrobić, aby się jak najlepiej zaprezentować?

Przed rozmową:
 Î Zbierz jak najwięcej informacji o firmie.
 Î Przygotuj pytania, jakie chcesz zadać.
 Î Sprawdź termin i miejsce rozmowy.
 Î Sprawdź, jak dojechać na rozmowę.
 Î Zaplanuj dojazd, uwzględniając niespodziewane sytuacje.
 Î Zabierz ze sobą w teczce wszystkie świadectwa, dyplomy, CV.
 Î Ubierz się odpowiednio do stanowiska, o które się starasz.
 Î Bądź w firmie 10 minut przed czasem.
 Î Bądź uprzejmy dla sekretarki.

Podczas rozmowy:
 Î Wejdź pewnie przez drzwi, powiedz: „Dzień dobry!”, przedstaw cel wizyty.
 Î Przy powitaniu uśmiechnij się i poczekaj, aż rozmówca wyciągnie do Ciebie rękę. 
 Î Czekaj na zaproszenie, by usiąść lub spytaj o pozwolenie.
 Î Utrzymuj kontakt wzrokowy z pracodawcą, okaż zainteresowanie.
 Î Słuchaj uważnie zadawanych pytań, zastanów się, zanim udzielisz odpowiedzi.
 Î Odpowiadaj zdaniami, zadawaj pytania, to ma być rozmowa, a nie monolog.
 Î Mów wyraźnie, moduluj głos.
 Î Pokaż swoje przygotowanie, wykorzystaj znane Tobie informacje o firmie.
 Î Na zakończenie podziękuj za poświęcony czas, okaż nadzieję na współpracę.
 Î Upewnij się, w jaki sposób zostaniesz poinformowany o wyniku rozmowy, spytaj, czy 

sam możesz zadzwonić.

Często popełniane błędy
 Î Bierność w rozmowie i nieumiejętność uzasadnienia swoich sądów.
 Î Brak kultury osobistej: spóźnianie się, zaniedbania w higienie i schludności ubioru.
 Î Krytykowanie, zwłaszcza byłych pracodawców lub współpracowników.
 Î Maniery językowe, ruchy mimowolne (pstrykanie palcami, stukanie długopisem).
 Î Używanie wulgaryzmów, odpowiadanie monosylabami lub mamrotanie pod nosem.
 Î Opowiadanie o swoich niepowodzeniach, wadach, braku umiejętności.

Autorefleksja po rozmowie
Po zakończonej rozmowie warto dokonać oceny całego spotkania, czyli autorefleksji. Jeśli tego 
nie zrobisz, możesz przez długi czas chodzić na rozmowy bez powodzenia, powielać te same błę-
dy i nie wyciągać żadnych wniosków. 
Bez względu na to, jak będziesz oceniał odbytą rozmowę, gdy emocje opadną, spróbuj odpowie-
dzieć sobie na pytania:

 Î Czy jestem zadowolony z rozmowy?
 Î Z czym sobie najlepiej poradziłem?
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 Î Jakie pytania sprawiły mi najwięcej trudności?
 Î Kiedy się najmocniej zdenerwowałem?
 Î Czy można było wszystko przewidzieć?
 Î Czy popełniłem jakiś błąd?
 Î Co należy poprawić następnym razem?
 Î Jakie wywarłem wrażenie?

Jeżeli uczciwie udzielisz sobie odpowiedzi na powyższe pytania, być może w trakcie kolejnej roz-
mowy popełnisz mniej błędów i Twoje szanse na zatrudnienie znacznie wzrosną.
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W tej części Informatora zostały przedstawione informacje, które przybliżą Ci zagadnienia zwią-
zane z wykonywaniem pracy. Kiedy zaczniesz pracować, często nie zastanawiasz się jakie będą 
konsekwencje Twojego zatrudnienia, czy będziesz mógł nazwać się pracownikiem, czy też nie. 
W potocznym rozumieniu pracownikiem jest osoba wykonująca jakąś pracę, jednak według prze-
pisów następuje to po podpisaniu umowy o pracę. Jeśli podpisałeś umowę-zlecenie, umowę 
o dzieło albo prowadzisz własną firmę (tzw. samozatrudnienie), nie jesteś pracownikiem i tym 
samym nie korzystasz z przywilejów, jakie daje pracownikom Kodeks pracy. Pracę możemy świad-
czyć w oparciu o Kodeks pracy, jak i w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.

Umowa o pracę
Stosunek pracy – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania 
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodze-
nia. 

Zawarcie umowy o pracę to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy.

Rodzaje umów o pracę
Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę. Kryterium podziału jest czas trwania 
umowy. W związku z tym wyróżnia się następujące umowy: 

 Î na okres próbny,
 Î na czas określony,
 Î na czas nieokreślony,
 Î na czas wykonania określonej pracy.

Umowa na okres próbny – ma ona szczególny charakter, a jej głównym celem jest ocena przez 
pracodawcę przydatności pracownika oraz – z drugiej strony – ocena przez pracownika warun-
ków zatrudnienia. Umowa może być zawarta na okres do 3 miesięcy i nie powinna być krótsza 
niż 3 dni. Jest łatwa do rozwiązania z uwagi na krótkie okresy wypowiedzenia i brak wymogu 
wskazania przyczyny wypowiedzenia. Po okresie próbnym pracodawca i pracownik mogą:

 Î zawrzeć kolejną umowę o pracę, tj. jedną z wymienionych wyżej,
 Î zakończyć współpracę.

Zapamiętaj: 

 Î Po okresie próbnym strony nie mogą zawrzeć nowej umowy na okres próbny .

Umowa na czas określony – to umowa terminowa. Jej celem jest nawiązanie stosunku pracy 
na z góry określony czas. Ulega ona rozwiązaniu z upływem terminu wskazanego przez strony 
w umowie. Koniec obowiązywania umowy można określić za pomocą konkretnej daty kalenda-
rzowej, albo przez zdarzenie, które może nastąpić. Wiedz, że: obecne przepisy prawa pracy nie 
mówią o żadnych ograniczeniach co do czasu trwania umowy na czas określony. Obowiązuje 
jednak ograniczenie dotyczące liczby takich umów. Pracodawca może zatrudnić Cię na czas okre-
ślony tylko dwa razy, gdyż trzecia umowa z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony, 

Formy zatrudnienia – mamy wybór!

Formy zatrudnienia - mamy wybór!
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pod warunkiem że przerwy między umowami nie przekroczą jednego miesiąca, co pracodaw-
ca, jeśli zechce, może ominąć. Okres wypowiedzenia umów terminowych wynosi dwa tygodnie. 
Trybunał Sprawiedliwości UE w marcu 2014 roku orzekł, że dwutygodniowy okres wypowiedze-
nia dla umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia jest dyskryminujący. Warto, 
abyś wiedział, że aktualnie trwają konsultacje nad projektem noweli Kodeksu pracy. Zmiany mają 
dotyczyć m.in. zasad dotyczących zawierania umów na czas określony, a także dookreślenia spe-
cyfiki umowy na okres próbny. Prawdopodobnie zostanie określony maksymalny czas trwania 
umowy na czas określony. Jeśli nie śledzisz tych zmian, zawsze możesz się upewnić, kontaktując 
się z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy. Oto adresy i numery telefonów:

 Î Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, ul. Pszenna 7, tel. 91 431 19 30,
 Î Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Oddział w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 55, tel. 

94 348 80 90 .
Umowa na zastępstwo – to szczególna odmiana umowy na czas określony. Jak sama nazwa wska-
zuje, jest ona zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy innego pracownika, np. 
z powodu urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego. Termin rozwiązania tej umowy przy-
pada na termin powrotu do pracy osoby, którą zastępujesz. Nie mają tu zastosowania przepisy 
gwarantujące ochronę dla kobiet w ciąży (umowa ta nie podlega przedłużeniu do dnia porodu). 
Trzecia umowa na zastępstwo nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Ponadto rów-
nież w tym wypadku pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia. 
Umowa na czas wykonania określonej pracy – jest również umową terminową. Umowa ta jest 
zawierana wówczas, gdy nie da się dokładnie określić czasu trwania powierzonej pracy, co zdarza 
się najczęściej przy pracach dorywczych i sezonowych, np. zbiorach owoców, warzyw. 
Na podstawie umowy o pracę na czas określony lub o pracę na czas wykonania określonej pracy 
możesz być zatrudniony przez agencję zatrudnienia jako pracownik tymczasowy. 
Praca tymczasowa – jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami, a mianowicie: pra-
cownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej oraz pracodawcą -użytkownikiem. Praca 
na tych zasadach polega na tym, że formalnie jesteś zatrudniony przez agencję pracy tymczaso-
wej, a swoje obowiązki wykonujesz u pracodawcy-użytkownika. 

Zapamiętaj:
 Î Umowę o pracę podpisujesz wyłącznie z agencją pracy tymczasowej.
 Î To agencja staje się Twoim pracodawcą, mimo iż praca nie jest wykonywana w siedzibę 
agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy - użytkownika, do którego zostajesz 
skierowany przez agencję.

 Î Powinieneś otrzymać na piśmie umowę o pracę.
 Î Jako pracownik tymczasowy masz prawo do równego traktowania w zakresie warunków 
pracy i innych warunków zatrudnienia, tak jak pracownicy zatrudniani przez tego praco-
dawcę.

 Î Masz prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania 
do dyspozycji pracodawcy - użytkownika oraz do korzystania z urządzeń socjalnych na zasa-
dach jak pracownicy pracodawcy - użytkownika.

 Î Masz prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania przez pracodaw-
cę - użytkownika.

 Î Jako pracownik tymczasowy, masz takie same obowiązki, jakie spoczywają na innych pra-
cownikach zatrudnionych u pracodawcy - użytkownika. Powinieneś wykonywać pracę su-
miennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych. Jeśli w wyniku Twojej pracy 
wyrządzisz szkodę, to odpowiedzialność za nią ponosi agencja, ale będzie ona dochodzić 
od Ciebie zwrotu równowartości odszkodowania, które zostało wypłacone pracodawcy - 
użytkownikowi.
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Umowa na czas nieokreślony – jest najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika. Trwa 
do czasu jej ustania w następstwie oświadczeń woli obu stron stosunku pracy lub jednej z nich, 
względnie wskutek zajścia zdarzenia, z którym prawo wiąże skutek wygaśnięcia stosunku pracy 
(np. śmierci pracownika). Umowa ta gwarantuje stabilność zatrudnienia i najpełniej chroni pra-
cownika przed rozwiązaniem stosunku pracy. Zależnie od woli pracodawcy może być ona jedyną 
umową zawartą z pracownikiem, ale najczęściej jest poprzedzona umową na okres próbny oraz 
jedną lub dwiema umowami na czas określony.

Telepraca - co to jest?
To elastyczna forma zatrudnienia, wynikająca z porozumienia określającego warunki stosowania 
telepracy przez pracodawcę i zgody pracownika na wykonywanie pracy w tej formie. Do uznania 
danej pracy za telepracę wymagane jest istnienie takich przesłanek jak: regularne wykonywanie 
pracy poza zakładem pracy oraz korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej (internetu, 
poczty elektronicznej). Telepracę można wykonywać na podstawie m.in.:

 Î umowy o pracę,
 Î umowy-zlecenia,
 Î umowy o dzieło,
 Î umowy agencyjnej,
 Î samozatrudnienia.

Zatrudnienie w formie telepracy jest zawierane w porozumieniu między pracodawcą i pracowni-
kiem. Telepracownikami są najczęściej przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, m.in. programi-
ści, graficy komputerowi, dziennikarze, tłumacze. Ta forma zatrudnienia jest szczególnie dobra 
w przypadku osób niepełnosprawnych czy np. kobiet zajmujących się wychowywaniem dzieci. 
Telepraca to forma zatrudnienia dla osób zdyscyplinowanych i dobrze zorganizowanych, potra-
fiących wykonywać powierzone obowiązki bez nadzoru kierownictwa.

Zapamiętaj: 

 Î Wykonując pracę w formie telepracy, zachowujesz wszystkie prawa wynikające ze stosunku 
pracy, w tym: prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnień od pracy, wynagrodzenia cho-
robowego, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Z drugiej strony ciążą na 
Tobie wszystkie obowiązki pracownicze z wyjątkiem pisemnego potwierdzania obecności. 
Umowa telepracy powinna być potwierdzona na piśmie.

Forma i treść umowy o pracę
Każda umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i jest to jeden z najważniejszych obo-
wiązków pracodawcy. Gdy nie zostanie zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie, 
nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pisemnie rodzaj umowy 
i jej warunki. Jeśli pracodawca nie przygotował umowy w formie pisemnej, to nie oznacza to, iż 
nie została ona zawarta, gdyż sam fakt dopuszczenia pracownika do pracy sprawia, że stosunek 
pracy nawiązuje się w chwili jej rozpoczęcia. Od tego momentu brak umowy o pracę na piśmie 
jest wykroczeniem, za które pracodawca może zostać ukarany przez inspektora pracy mandatem. 
Umowa o pracę powinna określać:

 Î strony umowy, tj. nazwę pracodawcy i osoby go reprezentującej, imię i nazwisko pra-
cownika,

 Î rodzaj umowy, 
 Î datę jej zawarcia,
 Î warunki pracy i płacy, w szczególności:

• rodzaj pracy,
• miejsce wykonywania pracy,
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• wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników 
wynagrodzenia,

• wymiar czasu pracy,
• termin rozpoczęcia pracy.

Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę
Umowa o pracę rozwiązuje się:

 Î na mocy porozumienia stron,
 Î przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 Î przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 Î z upływem czasu, na który została zawarta,
 Î z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Porozumienie stron – to umowa, która rozwiązuje stosunek pracy. W ten sposób możesz rozwią-
zać każdą umowę o pracę bez względu na jej rodzaj i okres, na jaki została zawarta. Inicjatywa 
zawarcia porozumienia może należeć zarówno do pracodawcy, jak i do pracownika. Wyrażenie 
zgody przez drugą stronę musi być bezwarunkowe, gdyż jest to odpowiedź na złożoną ofertę.

Zapamiętaj:

 Î Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wymaga, aby zgodziły się na to 
obie strony, a więc pracodawca i pracownik.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
Zarówno pracodawca, jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia. Aby doszło do takiego rozwiązania, nie jest wymagana zgoda drugiej strony. 
W ten sposób każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą:

 Î na okres próbny,
 Î na czas nieokreślony,
 Î na czas określony, gdy umowa była zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy i strony prze-

widziały możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.

Zapamiętaj:

 Î Jeśli pracodawca wypowiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, powinien wska-
zać przyczynę uzasadniającą to wypowiedzenie. W przypadku wypowiadania umowy zawar-
tej na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek 
pouczenia pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy.

Wiedz też, że: jeśli uznasz, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę jest niezgodne 
z prawem, możesz wnieść odwołanie do sądu pracy. Należy to zrobić w ciągu 7 dni od dnia dorę-
czenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.
Pracodawca może chcieć zmienić w umowie warunki pracy i płacy. Może to zrobić, ale tylko za 
wypowiedzeniem. Powinieneś wówczas otrzymać tzw. wypowiedzenie zmieniające. Jego istota 
sprowadza się do wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę. W tej 
sytuacji masz dwie możliwości: możesz przyjąć nowe warunki, możesz ich nie przyjąć – w takiej 
sytuacji wręczone Ci wypowiedzenie zmieniające zamieni się w wypowiedzenie umowy o pracę 
i umowa ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem obowiązującego okresu wypowiedzenia.
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Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Pamiętaj, że każda umowa o pracę może zostać rozwiązana w ściśle określonych okolicznościach, 
zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli ze 
skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika może nastąpić z powodu:

 Î ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 
np. kradzieży, udostępnienia poufnych informacji,

 Î popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które 
sprawia, że dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe,

 Î zawinionej przez pracownika utraty uprawnień, które są konieczne do pracy na zajmo-
wanym stanowisku.

Pracownik też może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:
 Î otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na 

swoje zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go do innej pracy, 
 Î gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obo-

wiązków, np. nie wypłaca wynagrodzenia.
Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić później niż 
po upływie miesiąca od uzyskania przez niego wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwią-
zanie umowy. Oświadczenie zarówno pracodawcy, jak i pracownika powinno być sformułowane 
na piśmie i zawierać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Jeśli robi to pracodawca, to 
jego obowiązkiem jest poinformowanie pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do 
sądu pracy. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek 
wydania pracownikowi świadectwa pracy. Jeśli znajdą się w nim błędne informacje, pracownik 
może w ciągu 7 dni od jego otrzymania wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie. W przy-
padku odmowy może w ciągu kolejnych 7 dni wystąpić z takim żądaniem do sądu pracy. 
Świadectwo pracy powinno być wydane w ostatnim dniu trwania umowy. Pracodawca przeka-
zuje je pracownikowi lub osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeśli jest to niemożliwe, 
powinien to zrobić za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia ustania stosunku pracy.

Umowy cywilnoprawne
Umowa-zlecenie
Regulują ją przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Oznacza to, że warunki świadczenia pracy 
i wynagrodzenia za wykonaną pracę są określone tylko w umowie. Jest to umowa tzw. staran-
nego działania, co oznacza, że nie liczy się rezultat Twojej pracy, ale to, że ją sumiennie wykona-
łeś. Wysokość Twojego wynagrodzenia zależy od umowy ze zleceniodawcą. Nie ma tu żadnych 
ograniczeń. Zlecenie może być nawet bezpłatne – to zależy od Ciebie. Pieniądze otrzymasz po 
wykonaniu pracy, ale możesz się umówić, abyś otrzymał je wcześniej. W razie sporów co do 
wysokości zapłaty, sprawę rozstrzyga sąd cywilny. Możesz się umówić, że ktoś Cię zastąpi, masz 
prawo przekazać zlecenie komuś innemu, ale wiedz, że za jego pracę odpowiadasz jak za własną. 

Zapamiętaj:

 Î Umowę-zlecenie można rozwiązać z dnia na dzień i może to zrobić każda ze stron.
 Î Pracując na niej nie odpoczniesz, bo nie masz prawa do urlopu.
 Î W przypadku tej umowy nie mają zastosowania przepisy o płacy minimalnej. Są od niej 
opłacane składki zdrowotne, a składka chorobowa jest dobrowolna.

Od 1 stycznia 2016 roku będzie obowiązywać odprowadzanie składek do ZUS od umów-zleceń do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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Umowa o dzieło
Umowę o dzieło, podobnie jak umowę-zlecenie, regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W prze-
ciwieństwie do umowy-zlecenia tu odpowiadasz za rezultat swojego działania, np. za napisanie 
artykułu, organizację koncertu, naprawę zegarka. Jej czas trwania zależy od tego, jak umówią się 
strony. Jest ona zawsze odpłatna. Jeśli zgodzisz się na konkretną kwotę, to nie możesz później żą-
dać więcej, bo nakład pracy był większy, niż przypuszczałeś. Nie musisz zadania wykonywać sam, 
możesz je zlecić innym, ale wiedz, że to wykonawca odpowiada za ich pracę.

Zapamiętaj:

 Î Umowa o dzieło musi określać rodzaj dzieła, termin jego wykonania oraz sposób i wysokość 
zapłaty.

 Î Wykonując umowę o dzieło, nie jesteś ubezpieczony, a zatem nie przysługują Ci żadne 
świadczenia. Nie masz więc prawa do urlopu, zwolnienia lekarskiego, emerytury, renty.

Umowa agencyjna
Z tym rodzajem umowy cywilnoprawnej mamy do czynienia najczęściej w branży agentów ubez-
pieczeniowych, pośredników finansowych oraz akwizytorów. Coraz częściej stosuje się ją w przy-
padku osób prowadzących sklepy, bary czy stacje benzynowe. Osoba zatrudniona na podstawie 
takiej umowy jest zobowiązana do pośrednictwa w zawieraniu umów na rzecz lub w imieniu zle-
cającego. W umowie tej wynagrodzenie zostaje ustalane najczęściej w postaci prowizji. Kodeks 
cywilny wymienia dwa rodzaje umowy agencyjnej. Agent może pośredniczyć w zawieraniu 
umów na rzecz zleceniodawcy (pośrednictwo) lub może być przedstawicielem zleceniodawcy 
wtedy, gdy posiada do tego umocowanie w postaci przedstawicielstwa.

Zapamiętaj:

 Î Umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą oraz osoby prawne.

 Î W razie wątpliwości dotyczących zakresu czynności, do których uprawniony jest agent, 
przyjmuje się, że jest on upoważniony do:

• przyjmowania dla zleceniodawcy zapłaty za świadczenie, które spełnia dla niego,
• przyjmowania dla zleceniodawcy świadczeń, za które płaci,
• odbierania zawiadomień o wadach oraz oświadczeń dotyczących wykonania umowy, 

którą zawarł w imieniu zleceniodawcy.
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„Etat czy własna firma?” – to częste pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć młody człowiek 
planujący karierę zawodową. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienie 
to alternatywa znalezienia swojego miejsca na rynku pracy, sposób na życie. Jak każde działanie, 
ma ono jednak plusy i minusy, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Pozytywne strony pracy na własny rachunek Negatywne strony pracy na własny rachunek
• Nie masz przełożonego – sam jesteś dla siebie 

szefem
• Jesteś niezależny w realizowaniu własnych 

pomysłów
• Samorealizujesz się
• Zarabiasz 
• Twoje wynagrodzenie zależy od wkładu 

Twojej pracy
• Masz możliwość sprawdzenia się
• Masz duże możliwości kontaktu z innymi 

ludźmi
• Stwarzasz miejsca pracy dla innych
• Decydujesz, kogo zatrudniasz

• Brak gwarantowanego dochodu
• Ryzyko
• Możliwość niepowodzenia przedsięwzięcia
• Nielimitowany czas pracy
• Mniej czasu dla rodziny
• Odpowiedzialność za innych
• Zazdrość innych
• Uzależnienie standardu życia od kondycji 

firmy
• Możliwość izolacji
• Stres
• Konieczność realizowania różnych zadań

Źródło: E. Liwosz, K. Pankiewicz, A. Staroń, A. Kostecka, Klub pracy, Program szkolenia, MGPiPS, Warszawa 2003. 

Jeśli Twoim zdaniem pozytywne strony zdecydowanie przeważają nad negatywnymi, a prowa-
dzenie firmy ma w Twoim odczuciu więcej zalet niż wad – możesz spokojnie rozważyć zostanie 
przedsiębiorcą! A co jeśli jednak się nie uda? Pamiętaj, że przedsiębiorca ma pewien niezwykły 
przywilej: jeśli mu się nie powiedzie, może zmienić branżę, sposób działania, produkt, miejsce, 
może wreszcie w ogóle zwinąć biznes i zacząć nowy, a w ostateczności – po prostu pójść do pracy.

Jak zaplanować własny biznes?
Podjęcie decyzji o pracy na własny rachunek powinno być poprzedzone analizą czynników wyni-
kających z ogólnej i lokalnej sytuacji na rynku pracy oraz czynników zależnych od Ciebie samego 
i Twoich działań. Aby uruchomić własny biznes, musisz mieć pomysł i jak najlepiej dopracowaną 
koncepcję tego, co chcesz robić. Bez względu na branżę i charakter prowadzonej działalności 
o Twoim sukcesie w dużym stopniu będzie decydowała Twoja komunikatywność i umiejętność 
przekonywania do swoich racji. Dobrym pomysłem na rozkręcenie własnego biznesu jest też sko-
rzystanie z gotowego, sprawdzonego pomysłu, czyli franczyzy. Wystarczy, że kupisz licencję od 
już działającej firmy.
Franczyza przynosi korzyści obu stronom porozumienia. Dawcy licencji pozwala zdobyć nowe 
rynki zbytu bez kosztownych inwestycji. Kupujący licencję może z kolei oferować towary bądź 
usługi pod sprawdzoną marką bez obaw, że rynek je odrzuci. Od swojego franczyzodawcy otrzy-
muje bowiem cenne know-how, które pozwoli mu efektywnie działać nawet w nowej branży.
Pomysł na biznes to jednak dopiero początek drogi do sukcesu. Teraz czas na szczegółową analizę 
przygotowywanego przedsięwzięcia. Im bardziej szczegółowa jest ta analiza, tym wiarygodniej-
sza może być ocena i oparta na niej decyzja o realizacji projektu.

A może własna firma?

A może własna firma?
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 Î Przede wszystkim powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcesz sprzedawać 
i w jaki sposób będziesz to robił. Wybierz branżę, która najlepiej odpowiada Twoim 
umiejętnościom i cechom osobistym. Uzyskasz w ten sposób przewagę konkurencyjną 
w biznesie. 

 Î Dokładnie poznaj wybraną branżę, nie sposób przecież wygrać z konkurencją, kiedy się 
nie wie, co ona robi – w czym jest lepsza, a w czym gorsza.

 Î Ustal, kto będzie nabywcą Twoich produktów lub usług. Od tego zależeć będzie między 
innymi, jaką przyjmiesz technikę dotarcia do nich ze swoją ofertą, jakie przyjmiesz ceny, 
ile wydasz na reklamę, w skrócie – jaki zastosujesz marketing. Najlepiej skoncentrować 
swoją uwagę i wysiłek na jednym segmencie rynku, czyli pewnej grupie ludzi na tyle od-
różniającej się od reszty, że można do niej dopasować charakter swojej usługi lub ofero-
wanego produktu. Najczęstszymi kryteriami segmentacji rynku są: wiek, płeć, zasobność 
portfela, miejsce zamieszkania i poruszania się, wykształcenie.

Czas na obliczenia
Obliczenie opłacalności uruchomienia, a następnie prowadzenia małej firmy jest podstawo-
wą, bezwzględnie obowiązkową umiejętnością przedsiębiorcy. Nadszedł więc czas na dokona-
nie wyceny Twojego produktu, czyli tego, co będziesz oferować swoim klientom. Aby to zrobić, 
musisz w pierwszej kolejności określić koszty zmienne produktu, który zamierzasz sprzedawać. 
Najogólniej mówiąc, są to koszty, które znikłyby, gdybyś zrezygnował z jego sprzedawania. Cena 
produktu musi być wyższa od jego kosztu zmiennego. Do ceny musisz więc doliczyć marżę . Ze 
swojego zarobku po pokryciu kosztów zmiennych musisz płacić koszty stałe, a z tego, co Ci zosta-
nie po ich pokryciu, ma Ci się jeszcze zwrócić początkowa inwestycja .
Koszty stałe to po prostu koszty niezmienne, czyli takie, które ponosisz stale, bez względu na to, 
ile sprzedajesz. Najbardziej typowe koszty stałe to: czynsze za najem i dzierżawę, wynagrodzenia, 
opłaty za paliwo, energię i inne media, remonty i naprawy, wydatki na telekomunikację i usługi 
transportowe itp . Marża musi pokryć koszty stałe.
Do oszacowania pozostała kwota inwestycji początkowej. Tu wliczasz wszystko, co musisz ku-
pić lub za co musisz zapłacić, żeby uruchomić biznes. Zwykle to będzie sprzęt, adaptacja lokalu, 
a także początkowy zapas towarów lub surowców. Do inwestycji zaliczasz także wydatki na prawa 
niematerialne, np. na zakup licencji. Kiedy już oszacujesz w miarę dokładnie wielkość całej in-
westycji, zastanów się, jaką będziesz musiał osiągnąć sprzedaż, aby ta inwestycja w ogóle miała 
sens. Jest to niestety trudne, dlatego inwestycja drobnego przedsiębiorcy jest zawsze obarczona 
wysokim ryzykiem. 

Najtrudniejszą sztuką jest trafne przewidzenie wpływu wszystkich czynników na wielkość sprze-
daży.

Pozostaje Ci oprzeć się na własnym zdrowym rozsądku.

Pamiętaj, że przy obliczeniach nie wolno naciągać liczb, aby udowodnić,  
że pomysł jest opłacalny.

Biznesplan
Jeżeli rozeznałeś rynek, przyjrzałeś się konkurentom, obliczyłeś opłacalność Twojego przedsię-
wzięcia, to znaczy, że zgromadziłeś i przeanalizowałeś wszystkie informacje niezbędne do przygo-
towania biznesplanu. Jego przelanie na papier jest już teraz czystą formalnością. 
Struktura biznesplanu wygląda bowiem następująco:

 Î Streszczenie projektu
ogólny zarys Twojego projektu; dane i założenia dotyczące tego, co zamierzasz zrobić
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 Î Informacje o firmie
status prawny Twojej firmy, forma działalności, krótka historia

 Î Opis przedsięwzięcia
szczegółowy opis planowanej przez Ciebie działalności

 Î Rynek
jak postrzegasz szanse i zagrożenia swojego przedsięwzięcia na rynku

 Î Marketing
przedstawienie strategii marketingowej określającej cechy produktu, politykę cenową, spo-
soby dystrybucji oraz promocji

 Î Harmonogram
co i kiedy zamierzasz zrealizować

 Î Zarządzanie
czytelny schemat organizacyjny oraz kwalifikacje kadry

 Î Finansowanie
czy planowany zysk pozwoli na spłatę zobowiązań

 Î Podsumowanie
całościowy i syntetyczny obraz Twojego przedsięwzięcia

Przygotowując biznesplan, wystrzegaj się takich błędów, jak:

 Î niedokładna analiza,
 Î brak wystarczających informacji,
 Î nieczytelnie sporządzone tabele i wykresy,
 Î błędne wyliczenia,
 Î prezentowanie nieprawdziwych danych.

Pieniądze na start
Istnieją dwa główne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny oraz 
kapitał obcy, czyli środki pozyskane z zewnątrz. Jeśli staniesz przed problemem braku wystarcza-
jących funduszy własnych na uruchomienie firmy, możesz skorzystać z określonych form wsparcia 
finansowego. Będą nimi: 

 Î środki z Funduszu Pracy,
 Î lokalne fundusze pożyczkowe,
 Î kredyty bankowe,
 Î środki z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, możesz otrzymać ze środków 
Funduszu Pracy jednorazową dotację na uruchomienie własnej firmy. Wielkość pomocy okre-
ślona w umowie nie może być wyższa niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 
W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat warunków przyznawania dotacji, zasad 
wypełniania wniosków o jej przyznanie i szczegółów dotyczących umowy z urzędem, skontaktuj 
się ze swoim powiatowym urzędem pracy. 
Bezrobotni, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 4 lat od dnia ukończenia szkoły 
lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studenci ostatniego roku studiów mogą także ubiegać się 
o przyznanie z Funduszu Pracy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Pożyczka ta może zostać 
udzielona w wysokości nie wyższej niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
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Osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą pożyczek udzielają również lokalne 
fundusze pożyczkowe . Oferują one możliwość finansowania początkowego etapu rozwoju firmy 
dla przedsiębiorców z regionu, na którym dany fundusz działa. 
Listę funduszy pożyczkowych oraz szereg istotnych informacji na temat prowadzenia działalności 
gospodarczej znajdziesz na stronie http://ksu.parp.gov.pl.
Warto w tym miejscu odnotować także istnienie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, 
czyli istniejących przy wielu uczelniach fundacji, z pomocą których student lub absolwent (do 
30. roku życia) może założyć własną firmę praktycznie w jeden dzień. Do tego nie płaci skła-
dek na ZUS. Za darmo dostaje też pomoc prawną oraz możliwość korzystania z samego biura, 
jak również z urządzeń biurowych inkubatora. Mając wiele szczęścia, można również skorzystać 
z pomocy aniołów biznesu. Aniołem zostaje zwykle zamożna osoba prywatna, firma lub fundusz, 
inwestujące w przedsięwzięcia, które wydają się im ciekawe. Wyszukują oni zwykle ciekawe po-
mysły, które często są jeszcze w fazie początkowej, ale mają duży potencjał wzrostu. 

Wybór formy działalności
Kolejną decyzją na Twojej drodze do własnej działalności gospodarczej będzie wybór formy 
prawnej, w jakiej będzie ona prowadzona. W wyniku podjęcia tej decyzji uzyskasz status przed-
siębiorcy.

 

Wybierając formę prawną prowadzonego biznesu, powinieneś wziąć pod uwagę kilka czynników: 
skalę planowanego przedsięwzięcia, koszty jego rozpoczęcia i poprowadzenia, czas potrzebny do 
uruchomienia firmy i ryzyko jej działalności. Stawiając pierwsze kroki na rynku, warto zacząć od 
jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż jest ona najtańszą formą, pozwalającą jednocze-
śnie na poznanie zasad działania rynku i zdobycie doświadczenia. Podstawową zaletą indywidu-
alnej działalności gospodarczej są proste metody zarządzania: to jest Twoja firma, Ty jesteś jej 
jedynym właścicielem i to Ty podejmujesz wszystkie decyzje.

Rejestracja małego biznesu
Formalna rejestracja własnej firmy nie jest obecnie wcale drogą przez mękę. Wygląda ona bo-
wiem następująco:
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Etapy proceduralne Zakładanie firmy prowadzonej przez osobę fizyczną

Krok 1
• CEIDG

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki musisz wypełnić formularz 
CEIDG i uzyskać tym samym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Do jego podpisania potrzebny Ci będzie podpis certyfikowany lub 
tzw. profil zaufany.
W formularzu należy podać rodzaj wykonywanej działalności. W tym celu stwo-
rzona została Polska Klasyfikacja Działalności, która zawiera spis czynności, jakie 
może wykonywać przedsiębiorstwo.

Krok 2 
• Koncesja 
• Zezwolenie

Mimo iż mamy swobodę gospodarczą, to jednak w przypadku niektórych rodzajów 
działalności przepisy nakładają obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji 
czy zgody na ich prowadzenie. Warto sprawdzić to jeszcze na etapie planowania 
przedsięwzięcia.

Krok 3
• Urząd statystyczny
• Urząd skarbowy
• ZUS

Formularz CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzę-
dowego podmiotów gospodarki narodowej (numer REGON), zgłoszeniem iden-
tyfikacyjnym do urzędu skarbowego (nadanie lub wskazanie NIP i wybór formy 
opodatkowania) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS 
(płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników).
Dokonując wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym, pamiętaj, że 
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności masz zasadniczo do wyboru trzy 
formy: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz opo-
datkowanie na zasadach ogólnych. W ramach tej ostatniej formy możesz wybrać 
podatek liniowy lub rozliczać się według skali podatkowej.
Jeśli chodzi o zgłoszenie do ZUS-u pamiętaj, że jako osoba uruchamiająca działal-
ność gospodarczą po raz pierwszy, masz prawo skorzystać z 2-letniej ulgi w opła-
caniu składek .

Krok 4
VAT

Musisz jeszcze zdecydować, czy zamierzasz być podatnikiem VAT. Należy pamiętać, 
że podatek VAT płaci się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykony-
wania działalności, które najczęściej pokrywa się z adresem siedziby firmy (w od-
różnieniu od podatku dochodowego, który wpłaca się do urzędu właściwego ze 
względu na adres zamieszkania).

Krok 5
• Pieczątka
• Konto bankowe

Wprawdzie nie istnieje żaden prawny wymóg wyrobienia pieczęci firmowej, to 
jednak jej posiadanie często okazuje się przydatne, a ponieważ jej uzyskanie nie 
stanowi wielkiego problemu, to należy się o taką pieczęć postarać. Firmowa pie-
czątka zawsze robi wrażenie i sprawia, że ozdobiony nią dokument wydaje się bar-
dziej oficjalny.
Ponadto każda firma w Polsce powinna posiadać firmowe konto bankowe, z któ-
rego przelewem bankowym będą dokonywane płatności na rzecz ZUS-u i urzędu 
skarbowego.

Krok 6
• Sanepid
• PIP

Jeżeli w Twojej konkretnej działalności będziesz miał jakikolwiek kontakt z żywno-
ścią, to nie unikniesz zgłoszenia swojej firmy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Ewentualnych pracowników masz obowiązek zgłosić do Państwowej Inspekcji 
Pracy.
Twój lokal powinien mieć zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodne z wytycznymi 
straży pożarnej.

Była już mowa o pomyśle, o obliczaniu opłacalności, o pozyskiwaniu pieniędzy na start,o proce-
durze rejestracyjnej. Na koniec warto tylko przypomnieć, że prowadzenie działalności gospodar-
czej to nie tylko przyjemność decydowania, osiągania korzyści, to również ryzyko, odpowiedzial-
ność, stres. Niemniej jednak ekonomiści nie mają wątpliwości, że bez ludzi takich jak Ty, goto-
wych zaryzykować wszystkim, co mają, gospodarka przestałaby się rozwijać. Wzrost gospodarczy 
bierze się przede wszystkim z inwestycji, polegających na tym, że przedsiębiorcy rozwijają swoje 
firmy i zakładają nowe. 

Z tego można wysnuć prosty wniosek: najlepiej przysłużysz się bogactwu narodu,  
budując własne przedsiębiorstwo. 

Powodzenia w Twoim biznesie!
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Unia Europejska podjęła się niezwykle istotnego zadania wiążącego systemy edukacyjne krajów 
członkowskich, mającego na celu uznanie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europej-
skich, a także promocję mobilności obywateli pomiędzy krajami wspólnoty oraz ułatwianie im 
uczenia się przez całe życie .

Kwalifikacje to:
zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, 

których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) to przełomowy krok w kierunku ułatwienia osobom poszu-
kującym pracy, a także pracodawcom w łatwy i przejrzysty sposób ustalić posiadane poziomy 
kwalifikacji, a więc określić, jakiego pracownika się poszukuje.
Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, procesy modernizacyjne, integracja europejska, 
procesy demograficzne sprawiają, że każdy w ciągu życia będzie musiał stawiać czoła nowym wy-
zwaniom. To stwarza konieczność uczenia się przez całe życie, rozwijania i uaktualniania posiada-
nych umiejętności, uzupełniania wiedzy, a przede wszystkim – nabywania nowych kompetencji.
Naprzeciw tym zmianom wychodzi nowe podejście do procesu uczenia się. Z jednej strony po-
wstał nowy sposób opisywania szeroko rozumianej edukacji przez efekty uczenia się, a z drugiej 
istnieje konieczność reagowania na zmiany na rynku pracy, co wymusza lepsze dopasowanie 
naszych potrzeb do systemów szkolenia i kształcenia, otwarcia się na równoważne traktowa-
nie rozmaitych ścieżek edukacyjnych, stworzenie dostępnych, elastycznych ofert inwestowania 
w rozwój osobisty oraz zawodowy. Skuteczne inwestowanie w kapitał ludzki w ramach systemów 
kształcenia i szkolenia oraz systemu nieformalnego zapewni dalszy rozwój Unii Europejskiej, 
w tym także Polski.
By zaspokoić oczekiwania i potrzeby, ułatwić ludziom rozwój zawodowy i osobisty, w tym „zmia-
nę” wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w dyplomy uznające nabyte kompetencje, tak aby 
zdobyte kwalifikacje były zgodne z potrzebami rynku pracy, powstała koncepcja Europejskich 
Ram Kwalifikacji. Idea ta pojawiła się w 2004 r., w ślad za nią ustalono Zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 
z 23 kwietnia 2008 r. oraz decyzja konferencji ministrów szkolnictwa wyższego UE z 2005 r., zgod-
nie z którą kraje uczestniczące w procesie bolońskim powinny wdrożyć Ramy Kwalifikacji dla 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. 
Wszystkie kraje europejskie dobrowolnie przystępują do wdrożenia krajowych ram kwalifika-
cji, każdy z nich powinien odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram 
Kwalifikacji. Dzięki temu ERK będą spójnym punktem odniesienia dla systemów krajowych, po-
zwolą na zintegrowanie efektów uczenia się, bez względu na to, gdzie się ono odbywa. Docelowo 
wszystkie kwalifikacje nadawane w Europie (poświadczone przez dyplomy, świadectwa, certyfi-
katy, upoważnienia) będą zawierały odniesienie do poziomu krajowych ram kwalifikacji, a za ich 
pośrednictwem – do Europejskich Ram Kwalifikacji. 

Kwalifikacje i ich uznawalność

Kwalifikacje i ich uznawalność
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Kwalifikacje można uzyskać na trzy sposoby.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Drogą nieformalną
(w pracy, korzystając  

z internetu itp.) 

Droga pozaformalna
(na kursach, warsztatach,

szkoleniach)

Droga formalna
(od szkoły podstawowej

po doktorat)

Najistotniejsze jest to, co człowiek wie, potrafi i do czego czuje się zobowiązany w sprawach 
zawodowych oraz w życiu osobistym, a nie to, czego i jak długo uczono go w szkole lub na stu-
diach. Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku 
pracy są efekty uczenia się, jakie osiągamy przez całe życie, czyli jaką dysponujemy wiedzą, jakimi 
umiejętnościami oraz kompetencjami. 
Obecnie trudno określić, jakie kompetencje kryją się za dyplomem lub certyfikatem, dlatego pra-
codawcy nie jest łatwo ocenić, czy kandydat na pracownika będzie odpowiednim dla firmy, tj. 
czy będzie spełniał wymagania kwalifikacyjne na poszukiwane stanowisko. Podjęte prace nad 
utworzeniem systemu kwalifikacji pozwolą na uporządkowanie efektów uczenia się, jednym uła-
twiając szukanie pracy, a drugim znalezienie osób. Tym samym umożliwi się rozwój firmy, co przy-
czyni się do wzmocnienia jej konkurencyjności na otwartym europejskim rynku. Nowy system 
kwalifikacji ułatwi potwierdzanie kompetencji zdobytych poza szkołą. Polska Rama Kwalifikacji 
(PRK) pozwoli uporządkować wyniki kształcenia uzyskiwane w obszarach edukacji ogólnej, wyż-
szej i zawodowej. Na każdym z poziomów wymagane będą efekty uczenia się, czyli wiedza, umie-
jętności i kompetencje. Potwierdzeniem wymagań danego poziomu będzie pozytywnie zdany 
egzamin – co oznacza nabycie kwalifikacji. Nie będzie natomiast miało znaczenia, w jaki sposób 
uzyskano wymagane kompetencje.
Obecny system zdobywania i potwierdzania kompetencji nie zawsze zachęca do samodzielnego 
uczenia się, osobistego rozwoju oraz świadomego planowania kariery zawodowej. Nie istnie-
je jeden spójny model zdobywania i potwierdzania kompetencji. Kwalifikacje nadawane są na 
podstawie odrębnych przepisów i przez różne instytucje: szkoły, okręgowe komisje egzamina-
cyjne, uczelnie, korporacje zawodowe, rzemiosło. Zasady i procedury wydawania świadectw, 
dyplomów, certyfikatów różnią się między sobą. Potwierdzają tylko naukę tak, jak przewiduje 
program szkoły czy tok studiów. Dla pracodawcy dyplom inżyniera, pielęgniarki czy informatyka 
nie jest dowodem na to, co dana osoba naprawdę umie i jak potrafi zdobytą wiedzę wykorzy-
stać. Ponadto na rynku pracy jest wielu pracowników, którzy mają umiejętności zawodowe, ale 
nie potrafią ich dobrze udokumentować, bo zdobyli je na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 
w drodze e-learningu lub w pracy.
Taka sytuacja utrudnia pracodawcom zatrudnianie specjalistów, których potrzebują. W Polsce 
obszar szkoleń zawodowych nie jest dobrze dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku 
pracy, co nie zachęca do inwestowania w pracowników, ponieważ skuteczność i poziom mery-
toryczny szkoleń nie podlegają żadnej weryfikacji. Pracodawcy, którym dziś trudno ocenić kom-
petencje pracownika, nie mają pewności, na jakie szkolenia go skierować i jakie im to przyniesie 
korzyści. Konieczne jest stworzenie nowego systemu kwalifikacji, który pozwoli porównywać 
kompetencje, zapewni ich jakość oraz wiarygodność, a przede wszystkim dostosuje je do potrzeb 
rynku pracy. Fundamentalnym elementem takiego systemu jest Polska Rama Kwalifikacji (PRK), 
która odnosić się będzie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji w zakresie m.in. uznawalności uzyska-
nych kwalifikacji. Poniższy wykres przedstawia propozycję Polskiej Ramy Kwalifikacji w odniesie-
niu do ERK oraz Irlandii (jako przykładu innego kraju).
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Źródło: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Zastanawiając się nad wyborem zawodu i możliwościami jego wykonywania, należy poznać de-
finicje i terminologię związaną z pracą zawodową. Z niektórymi terminami spotykamy się na co 
dzień, z innymi mamy rzadko do czynienia i na dodatek są różnie postrzegane. 
Pojęcie zawodu jest różnie definiowane z uwagi na cele funkcjonowania danej dyscypliny na-
ukowej: inaczej postrzegają zawód pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy i ekonomiści. Wybierając 
zawód, należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki go definiujące.
Instytut Badań Edukacyjnych (instytucja opracowująca obecnie system PRK), ze względu na dzie-
dzinę nauki, wyróżnia następujące definicje zawodu:

Pedagodzy definiują zawód z pozycji kwalifikacji zawodowych, które są potrzebne jednostce 
do jego wykonywania. Jest to wykonywanie zespołów czynności społecznie użytecznych, 

wyodrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy 
i umiejętności.

Socjolodzy rozpatrują zawód jako czynności, które dają jednostce określoną pozycję społeczno-
zawodową w strukturze społecznej. Zawód pozwala prowadzić określony styl życia, daje styczność 

z określonym środowiskiem społecznym, w którym jednostka przebywa, oraz prestiż i uznanie 
społeczne.

Psycholodzy analizują zawód z punktu widzenia cech osobowościowych, które z jednej strony 
są konieczne do wykonywania danego zawodu, a z drugiej są ukształtowane przez wykonywany 

zawód. Jest to osobowość zawodowa.

Ekonomiści rozpatrują zawód z pozycji zabezpieczenia materialnego – wynagrodzenia, jakie 
jednostka powinna uzyskać, wykonując pracę w określonym zawodzie.
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W polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności – KZiS (wprowadzona Rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-
ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU Nr 82, poz. 537) definicja zawodu 
brzmi:

Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, 
wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających 

odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. 
Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.

Zawód wykonywany jest to zespół czynności lub prac, których wykonywanie stanowi główne 
źródło utrzymania danej jednostki i ewentualnie jej rodziny. Zawód wykonywany jest zawodem 

gospodarczym, to znaczy występującym na danym rynku pracy i nie zawsze sklasyfikowanym 
w KZiS, ponieważ pracodawcy sami tworzą nazewnictwo dla funkcjonujących zawodów.

Zawód wyuczony to zespół wiadomości i umiejętności nabytych w toku przygotowania 
zawodowego i warunkujących wykonywanie zawodu. Zawód wyuczony jest określony 

w świadectwach i dyplomach lub innych dokumentach potwierdzającyh nabyte kwalifikacje.

Specjalność to pojęcie węższe od zawodu – jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, 
zawiera część czynności o podobnym charakterze, wymagających pogłębionej lub dodatkowej 

wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki zawodowej. 
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się 

poszczególne czynności zawodowe.

Zadanie to celowe, zawodowo zorientowane działanie pracownika, przy zastosowaniu 
określonych metod, procedur i technik, które pozwalają zakończyć daną jednostkę pracy. Zadanie 

wynika z pełnionych funkcji i obowiązków i składa się z poszczególnych czynności. Zadanie 
wymaga oddziaływania pracownika m.in. na innych ludzi, wyposażenie, zwierzęta, informacje, 

idee, dane, wydarzenia i warunki.

Polski rynek pracy charakteryzuje się dużą nieprzewidywalnością. Dlatego właśnie przy wybo-
rze zawodu niezwykle istotne jest śledzenie dokonujących się zmian. Staranny proces wyboru 
szkoły stanowi jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Proces wyboru powinien dać możliwość 
oceny indywidualnych szans na znalezienie pracy w przyszłości. Im więcej czasu poświęci się na 
wybór, tym większa pewność, że dokona się właściwego wyboru. Jednocześnie należy pamiętać, 
że w trakcie drogi zawodowej zawsze znajdzie się czas na poprawę i udoskonalenie posiadanych 
już umiejętności. 
Należy również zwrócić uwagę, że żaden zdobyty dyplom nie zagwarantuje znalezienia pracy. 
Szybkie i dynamiczne zmiany na rynku pracy wymuszają śledzenie trendów oraz zmian. Wobec 
powyższego to kompetencje, jakie posiadamy lub jakie jesteśmy w stanie zdobyć w trakcie nauki, 
powinny mieć najważniejszy wpływ przy wyborze zawodu.
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Poradnictwo zawodowe

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy? 
Zapewne wiele razy słyszałeś lub czytałeś o poradnictwie zawodowym czy pośrednictwie pracy, 
które odgrywają ważną rolę na drodze planowania i tworzenia indywidualnych projektów zawo-
dowych. 
Celem poradnictwa zawodowego jest kreowanie przestrzeni do indywidualnego rozwoju oraz 
pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych poprzez doradzanie i wspieranie osób w po-
dejmowaniu decyzji zawodowych.

Poradnictwo zawodowe polega na współpracy doradcy zawodowego z ludźmi i udzielaniu profe-
sjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich aktualnej lub przyszłej sytuacji 
zawodowej. Poradnictwo jest procesem, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w pod-
jęciu świadomych decyzji zawodowych na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej: na etapie 
edukacji młodych ludzi przy wyborze kierunku kształcenia, przy poszukiwaniu pierwszego zatrud-
nienia, w sytuacji zmiany miejsca pracy, przy planowaniu rozwoju zawodowego w celu utrzymania 
dotychczasowego miejsca pracy, w sytuacji konieczności przekwalifikowania się, w przypadku po-
wrotu na rynek pracy po dłuższym okresie braku aktywności zawodowej, przy planowaniu poszuki-
wania pracy poza granicami kraju. Scenariuszy jest wiele, dostarcza je samo życie.

Kto może korzystać z poradnictwa zawodowego?
To bardzo proste – jeśli nie wiesz, kim chcesz być w przyszłości, nie wiesz, jaki zawód chcesz 
wykonywać, na jakim stanowisku pracować, nie wiesz, co jest dla Ciebie ważne w życiu – dzięki 
poradnictwu zawodowemu i bezpośredniej pomocy doradcy znajdziesz odpowiedź!
Wystarczy skontaktować się z działającymi w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 
Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej mającymi swoje siedziby w Szczecinie lub 
Koszalinie. 

Zapamiętaj:

 Î Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie to usługowe 
oddziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, zatrudniające profesjonalnych dorad-
ców zawodowych, specjalizujące się w świadczeniu poradnictwa zawodowego. Zajmują się 
one również gromadzeniem i udostępnianiem informacji o zawodach, rynku pracy, możli-
wościach zdobywania kwalifikacji zawodowych. 

Co proponujemy ?
 Î Pomożemy znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania, np.: co warto wziąć pod uwagę przy 

wyborze szkoły, pracy? Znając odpowiedzi, łatwiej będzie wybrać najlepszą dla Ciebie 
szkołę, pracę. 

 Î Ułatwimy samopoznanie – pozyskanie i uszeregowanie informacji o sobie, damy inspi-
rację do poszukiwań i rozwijanie zainteresowań; chcąc rozwinąć pasję, zainteresowanie, 
trzeba spróbować wielu rzeczy.

 Î Pokażemy, jak znaleźć pomysł na siebie.

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy 
– czy warto korzystać?

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – czy 
warto korzystać?
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 Î Nauczymy budować piramidę priorytetów – wartości związanych z pracą i efektywnie 
szukać pracy.

 Î Pokażemy, jak rozwiązać problem z pracą – jak ważne jest nastawienie w rozwiązywaniu 
problemów, poszukiwanie rozwiązań, wieloaspektowe spojrzenie na problem, budowa-
nie pozytywnego nastawienia do zmian.

 Î Odkryjemy blaski i cienie zmian, konsekwencje zmiany, przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom zmiany. Kończysz szkołę i chciałbyś uczyć się dalej, a może masz zamiar szukać 
pracy? Warto pomyśleć o tym, jak ta zmiana wpłynie na Twoje życie.

 Î Wskażemy, jak poruszać się w gąszczu biurokracji. 

Zapewniamy! 
Poufność

Porad i konsultacji udzielamy w warunkach i na zasadach pełnej poufności.
Nie udzielamy osobom trzecim informacji na temat spraw klientów bez ich uprzedniej zgody.

Bezpłatność
Wszystkich porad, badań predyspozycji i zainteresowań zawodowych czy psychologicznych 
udzielamy bezpłatnie.
Nie przyjmujemy wynagrodzenia za udzielenie porady, informacji czy prowadzenie sprawy 
klienta.
Nie sugerujemy klientom, że powinni wesprzeć działalność urzędu z wdzięczności za udzie-
loną poradę, informację itp.

Równość
Pomagamy wszystkim bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie et-
niczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub 
przynależność związkową.

Rzetelność
Informacji oraz porad udzielamy w sposób rzetelny, konkretny i wyczerpujący w oparciu 
o przedstawiony przez klienta stan faktyczny, po pełnym przeanalizowaniu jego problemu.

Profesjonalizm
Informacje oraz porady są udzielane przez osoby kompetentne, przygotowane merytorycz-
nie i metodologicznie, stale podnoszące swoje kwalifikacje.
Informacji oraz porad udzielamy zgodnie z obowiązującym standardem usługi i przepisami 
prawa. 

Dostępność usług i dobrowolność
Jesteśmy otwarci na wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z poradnictwa zawodo-
wego i informacji zawodowej oraz instytucje zainteresowane omawianą ofertą.
Każdą osobę uprawnioną do korzystania z usług traktujemy w taki sam sposób.
Uwzględniamy zróżnicowane potrzeby klientów, zwłaszcza niepełnosprawnych, dostosowu-
jąc warunki lokalowe oraz sposób świadczenia usług. 

Samodzielność klienta oraz swobodę wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia
Udzielając informacji i porad, przedstawiamy wszystkie możliwe rozwiązania problemu i ich 
konsekwencje (wady i zalety rozwiązania problemu), nie podejmując decyzji za klienta i sza-
nując jego autonomię.

Mobilność 
Jesteśmy mobilni – oferujemy usługę PORADNICTWA NA ODLEGŁOŚĆ polegającą na udzie-
laniu informacji i porad za pomocą poczty elektronicznej. A by uzyskać poradę, należy zadać 
pytanie doradcy zawodowemu, przesyłając je na druku ZAPYTANIE KARTA PORADY (plik do 
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pobrania znajdziesz na stronie: www.wup.pl) na adres: poradnictwo_koszalin@wup.pl lub 
poradnictwo_szczecin@wup.pl . W miarę możliwości docieramy do klienta zinstytucjonalizo-
wanego (szkół, uczelni wyższych, ośrodków pomocy społecznej itp.) na rozmowy indywidu-
alne, warsztaty, spotkania.

Jak to zrobimy? 
 Î Współpracując z Tobą podczas spotkań indywidualnych – rozmów doradczych, mają-

cych na celu zdefiniowanie problemu zawodowego i pomoc w jego rozwiązaniu. 
 Î Pracując z Tobą podczas warsztatów tematycznych, podczas których w grupie będziesz 

mógł rozwinąć swój potencjał, udoskonalić lub nabyć nowe umiejętności pozazawodowe 
niezbędne w życiu i pracy.

 Î Wykonując za Twoją zgodą badania testowe, dzięki którym lepiej poznasz siebie, swoje 
predyspozycje i zainteresowania zawodowe, ogólne uzdolnienia, a także cechy osobo-
wości. 

 Î Udzielając indywidualnie lub grupowo informacji zawodowych, np. o szkołach różnego 
typu i poziomu, zawodach, pracodawcach, potrzebach rynku pracy itp. 

 Î Organizując dla Ciebie informacyjne wydarzenia zawodoznawcze i edukacyjne.
 Î Zachęcając do wizyty w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie 

lub Koszalinie. 

Zapamiętaj: 

Podstawowe usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
 Î Poradnictwo zawodowe

• to fachowe usługi doradcze w dziedzinie planowania ścieżek edukacyjnych oraz 
zawodowych, rozmowa doradcza, testy badające predyspozycje i zainteresowania 
zawodowe (KZZ, BTUO, ACHTNICH), testy rekrutacyjne (ECHO), doradztwo w zakresie 
efektywnego poruszania się po rynku pracy, poradnictwo w zakresie zarządzania 
karierą. 

 Î Poradnictwo grupowe 
• to warsztaty rozwoju i kształtowania umiejętności pozazawodowych, np.: asertywności, 

radzenia sobie ze stresem i zmianą, autoprezentacji, nauka przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych itp.

 Î Informacja zawodowa
 Î Informacja o metodach i narzędziach skutecznego poszukiwania pracy
 Î Informacja o wolnych miejscach pracy

Doradców zawodowych znajdziesz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, Ochotniczych 
Hufcach Pracy, agencjach doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, akademickich 
biurach karier, szkolnych ośrodkach kariery, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 
Pośredników pracy znajdziesz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, Ochotniczych 
Hufcach Pracy, agencjach pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego, akademickich biurach 
karier. 
Informacji na ich temat poszukuj na stronach internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia: 
www.psz.praca.gov.pl, Komendy Głównej OHP: www.ohp.pl, uczelni wyższych, szkół oraz miej-
skich i powiatowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, portali edukacyjnych, np. https://
pe.szczecin.pl/chapter_201219.asp .
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Chcesz znaleźć zatrudnienie na europejskim rynku pracy?
Rynki pracy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Szwajcarii są otwarte dla polskich obywateli.

 NIE SZUKAJ W CIEMNO – ZAUFAJ EURES!
 ZYSKASZ DOSTĘP DO SPRAWDZONYCH OFERT PRACY I RZETELNYCH INFORMACJI!

Czym jest EURES? 

EURES (EURopean Employment Services) – Europejskie Służby Zatrudnienia
 Î To sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) wspierająca mo-

bilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, 
w krajach UE oraz EOG i Szwajcarii. 

 Î Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny prze-
pływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem działania EURES jest wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy za pomocą:
 Î międzynarodowego pośrednictwa pracy, 
 Î informowania o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG.

Sieć EURES nastawiona jest na:
 Î informowanie,
 Î doradztwo,
 Î wspomaganie

• poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim,
• pracodawców z EOG, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów człon-

kowskich.

W czym możemy Tobie pomóc?
 Î Udzielamy bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego za-

trudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej.
 Î Udzielamy pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwali-

fikacjach zawodowych.
 Î Informujemy o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawo-

dów deficytowych i nadwyżkowych.
 Î Przeciwdziałamy pojawiającym się przeszkodom w mobilności w dziedzinie zatrudnie-

nia i zwalczamy je.
 Î Informujemy pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych 

i organizacji pracodawców o usługach EURES.
 Î Inicjujemy projekty o zasięgu międzynarodowym. 

Pośrednictwo pracy
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Skorzystaj z naszych narzędzi on-line!
Europejski Portal Mobilności Zawodowej – www.eures.europa.eu – umożliwia:

 Î wyszukiwanie ofert pracy (największa wyszukiwarka w Europie),
 Î zamieszczenie oferty pracy,
 Î zamieszczanie CV,
 Î zarejestrowanie się w celu otrzymywania pocztą elektroniczną powiadomień o pojawie-

niu się w witrynie odpowiednich ofert pracy. 
Europejski Portal Mobilności Zawodowej to również aktualna i szczegółowa baza wiedzy na te-
mat warunków życia i pracy w Europie. Znajdziesz tam informacje na temat:

 Î warunków zatrudnienia,
 Î niezbędnych formalności,
 Î podatków i ubezpieczeń społecznych,
 Î opieki zdrowotnej,
 Î kosztów utrzymania.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej odpowie na Twoje pytania dotyczące praktyk, staży 
oraz możliwości kształcenia za granicą. Praktyczne informacje i oferty pracy za granicą znajdziesz 
również na krajowej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl .

Gdzie nas znajdziesz?
Działając w ramach EURES, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie świadczy bezpłatne usługi dla:

 Î przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z zagranicy, 
 Î dla osób poszukujących pracy za granicą.

Przedstawiciela EURES znajdziesz w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy w Polsce:
 Î w WUP – pomocą służą doradcy i asystenci EURES,
 Î w PUP – rolę tę odgrywają pośrednicy pracy.

Kadra EURES dostarcza informacji na temat możliwości podjęcia pracy za granicą oraz udziela 
praktycznych wskazówek związanych z przeprowadzką do innego kraju.

EURES W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W SZCZECINIE

DORADCA EURES ASYSTENT EURES

Filia WUP w Koszalinie
ul. Słowiańska 15A
tel. 94 346 50 20

e-mail: eures_k@wup.pl

Filia WUP w Koszalinie
ul. Słowiańska 15A
tel. 94 346 50 20

e-mail: agnieszka_lubocka@wup.pl

WSZYSTKIE USŁUGI EURES SĄ BEZPŁATNE!
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CENTRA INFORMACJI I PLANOWANIA 
KARIERY ZAWODOWEJ 

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY 
W SZCZECINIE

70-383 SZCZECIN 75-846 KOSZALIN

ul. Mickiewicza 41 ul. Słowiańska 15A (IV piętro)

tel. 91 42 56 126; 91 42 56 123

fax 91 42 56 125

tel. 94 344 50 00;  94 344 50 56 
 tel./fax 94 344 50 04

e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl

www.wup.pl

Jeżeli jeszcze masz wątpliwości?

Zapraszamy do kontaktu z Punktem 
Informacyjnym CIiPKZ

Wszystkie usługi świadczone są bezpłatne !!!

ZAPRASZAMY

Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie


