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Wstęp 

Niniejsze opracowanie jest kompilacją materiałów szkoleniowych, które będą 

wykorzystywane przez trenera osobistego, coacha, psychologa i doradcę zawodowego 

w trakcie zajęć z dwudziestoosobową grupą młodych kobiet do 24 roku życia.  

Projekt pt.: ”PWP Praca właśnie dla Ciebie! Kompleksowa aktywizacja zawodowa 

kobiet pozostających bez zatrudnienia” finansowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.1,realizowany jest  na terenie powiatu radziejowskiego, 

lipnowskiego i włocławskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Asumtem do jego realizacji  były doświadczenia francuskiego Partnera Fundacji 

na Rzecz Rozwoju Wsi “Polska Wies 2000” im. Macieja Rataja, Mission Locale z Picardii. 

Celem głównym tej instytucji jest wdrożenie zawodowe i społeczne osób młodych 

w wieku od 16 do 25 roku życia. Sieć Misson Locales (Misje Lokalne) istnieje od 1982 r., 

początkowo były to instytucje rządowe i gminne ,w roku 1993 do ich współfinansowania 

dołączyły władze regionalne.  

Aktualnie, sieć Misji Lokalnych stanowi trzon polityki wsparcia dla ludzi młodych, 

pozbawionych zatrudnienia. Aktywność tych instytucji plasuje się w samym centrum 

polityki społecznej odpowiedzialnej za wdrożenie zawodowe i społeczne osób młodych.  

Misja Lokalna stanowi integralną część grupy instytucji państwowych, 

odpowiedzialnych za procesy zatrudnienia. W tym celu, sieć Misji Lokalnych zawiązuje 

umowy o współpracy, które określają, środki oraz metody pracy, zostają one następnie 

wprowadzone w życie.  

Misja Lokalna jest instytucją, która zapewnia młodym ludziom wsparcie 

we wdrożeniu zawodowym, aż do momentu zdobycia stałego zatrudnienia 

oraz niezależności społecznej. Jest to możliwe dzięki wielopłaszczyznowej współpracy 

zarówno z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców i pracodawców, jak i instytucjami, 

działającymi na rzecz ludzi młodych.  

Głównym celem Misji Lokalnej jest zaproponowanie każdemu młodemu 

człowiekowi spójnej oraz zindywidualizowanej ścieżki wdrożenia zawodowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem osobistych praw i obowiązków. Dotyczy to również 

działań związanych z przeciwdziałaniem  wszelkim formom dyskryminacji, jak również 

kwestii równości płci.  
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Dzięki dokonaniu analizy indywidualnej sytuacji osoby młodej 

oraz przygotowaniu na tej podstawie odpowiedniego planu rozwoju zawodowego, 

a następnie określeniu optymalnego przebiegu ścieżki kariery, trenerzy osobiści 

przygotowują paszport kompetencji (PK). Jest to swoiste „portfolio”, zawarte w nim 

zostało podsumowanie posiadanych kompetencji i umiejętności oraz dotychczasowych 

działań zawodowych i poza- zawodowych. Jest to rodzaj spersonalizowanego skoroszytu, 

z którego można korzystać samodzielnie, można przedstawić go także potencjalnemu 

pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

Indywidualizacja ścieżki rozwoju zawodowego oraz docelowa efektywność 

zatrudnieniowa w grupie docelowej o podobnym przedziale wiekowym przyczyniła się 

do implementacji doświadczeń francuskich na grunt polski.  

W konstrukcji projektu podczas tworzenia paszportu kompetencji uwzględniono 

opiekę trenera osobistego, coacha, psychologa i doradcę zawodowego. Materiały, które 

będą wykorzystywane w trakcie zajęć znajdują się w niniejszym opracowaniu.   
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Nazwa zadania: 

I. Wsparcie trenera osobistego. 

Cel:  
W trakcie spotkań z trenerem osobistym uczestniczki projektu winny rozpoznać 
i wynotować wiedzę, kompetencje oraz umiejętności zawodowe, które nabyły podczas 
przebiegu dotychczasowej  ścieżki zawodowej, wydobyć posiadane zainteresowania, 
wartości zawodowe, zalety oraz ograniczenia, określić zawody, którymi są 
zainteresowane, opracować ścieżkę kariery zgodną z posiadanymi kompetencjami 
i aspiracjami, zbudować strategię poszukiwania zatrudnienia, usprawnić mobilność 
zawodową . Tym samym winno nastąpić podniesienie poziomu kompleksowego 
przygotowania do zatrudnienia. Narzędziem pomocnym przy  segmentacji ww. 
informacji będzie Paszportach Kompetencji tworzony przez trenera osobistego 
i uczestniczki projektu.  
 
Metody pracy: 
Dialog  
Scenki sytuacyjne 
 
Czas pracy: 
Każda uczestniczka projektu, podczas jego trwania, podlega 17 godz. opieki trenera 
osobistego. ( łącznie 424 godz. indywidualnej opieki trenera).  
 
 

 
 

PASZPORT KOMPETENCJI 
ZAWODOWYCH  

 
Zawiera: 

 
1.Prezentacja, czyli co to jest paszport kompetencji. 
2. Wykształcenie i szczegółowe umiejętności. 
3. Doświadczenie zawodowe, społeczne i osobiste. 
4.Podsumowanie  analizy doświadczeń. 
5. Przyszłość zawodowa. 
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1.Prezentacja, czyli co to jest paszport kompetencji. 
 
 
Paszport kompetencji ma na celu pomóc zrozumieć i dostrzec, 

co uczestniczki projektu potrafią, jakie umiejętności należy rozwinąć oraz na jakie 
wyzwania się przygotować. 

 
Dzisiejszy rynek pracy zmienia się bardzo szybko, dlatego też bardzo ważną 

kwestią jest uświadomienie sobie, które z poszukiwanych umiejętności na rynku pracy 
zdobyliśmy dzięki naszej pracy i innym zajęciom wykonywanym, na co dzień. Dzięki 
naszym umiejętnościom i kompetencjom jesteśmy w stanie wypełniać naszą rolę 
i sprostać powierzonym zadaniom. 

 
Poniższe pytania pomogą Ci zastanowić się nad tym, jakie umiejętności 

posiadasz, które z nich chcesz wykorzystywać w większym zakresie oraz jakie 
umiejętności należałoby rozwinąć w celu doskonalenia zawodowego: 

 
 Co chcę robić w moim życiu? 
 Jakie umiejętności mam do zaoferowania? 
 Komu mogę je zaoferować? 
 Gdzie szukać szansy na zatrudnienie? 
 Co mogę pokazać potencjalnemu pracodawcy? 
 Czy chcę zaangażować się w pracę lub wolontariat? 
 Jak się staram? 
 Jak są przygotowane moje dokumenty CV oraz LM? 
 Jakie pytania mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej? 
 Jak przygotować się do rozmowy? 
 Gdzie mogę uzyskać pomoc i poradę? 

 
Paszport kompetencji pomoże Ci: 

 Dowiedzieć się, co możesz zrobić dla siebie.  
 Znaleźć instytucje i organizacje, do których możesz zwrócić się o pomoc i poradę. 
 Zweryfikować, jakie umiejętności i doświadczenie zawodowe są poszukiwane 

na obecnym rynku pracy. 
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  2. Wykształcenie – identyfikacja rozwoju Twoich umiejętności. 
 
Ten rozdział pomoże Ci dokonać przeglądu umiejętności zdobytych w Twoim 

dotychczasowym życiu. Niektóre z nich są wynikiem Twojej pracy zawodowej (również 
tej w trakcie wakacji) a inne wynikają z Twojego doświadczenia życiowego. Jest bardzo 
istotne, żeby pamiętać, iż każda zdobyta umiejętność może mieć znaczący wpływ 
na nasze życie - zawodowe, społeczne i osobiste. Warto, więc inwestować w siebie 
i czerpać doświadczenie ze wszystkiego, co nas otacza. 

 
Zidentyfikowane Twoich kluczowych umiejętności i kompetencji jest bardzo 

ważne. Potencjalni pracodawcy będą chcieli ustalić Twoje kluczowe kompetencje na 
różnych etapach procesu rekrutacyjnego i użyją do tego następujących metod 
identyfikacji:  

 
 Twoja odpowiedź na ogłoszenie (list motywacyjny lub aplikacja). 
 Twoje CV. 
 Rozmowa rekrutacyjna. 

 
 Jakie doświadczenie posiadam? 
 

Każdy z nas wie, co może zaoferować nowemu pracodawcy lub rozpoczynając 
pracę na nowym stanowisku. Niemniej jednak warto jest poświecić chwilę i zastanowić 
się czy przemyśleliśmy wszystkie możliwości i czy nie potrzebujemy obiektywnej rady 
i pomocy z zewnątrz.  

 
Zastanów się nad różnymi dziedzinami Twojego życia: rodziną, pracą 

zarobkową, kwalifikacjami, hobby, zainteresowaniami, wolontariatem, życiem 
społecznym. 

 
Które umiejętności wykorzystywane przez Ciebie ewoluowały wraz z Tobą. 

doświadczeniem zawodowym? 
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Data: …………………………….. 

Podpis uczestnika projektu: 

……………………………........... 

 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….. 

PESEL  

Adres: miejscowość: ……………………………. ul. ……………………………….. nr ………. 

 

 

Okres zarejestrowania w PUP:   nieprzerwanie ………. lat,           łącznie ………. lat 

Status w PUP: bezrobotny            poszukujący pracy  

Korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy: 

1. oferty pracy w PUP:  

 stanowisko …………………………………………………….. rok ……………….. 

 stanowisko …………………………………………………….. rok ……………….. 

 stanowisko …………………………………………………..… rok ……………….. 

2. szkolenia: 

 kierunek ……………………………………………………….. rok ………………… 

 kierunek ……………………………………………………….. rok ………………… 

 kierunek ……………………………………………………….. rok ………………… 

3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: rok ………….. 

4. poradnictwo zawodowe:    tak       rok …………..  nie  

A. DANE OSOBOWE: 

B. DANE O USŁUGACH PUP: 
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5. zajęcia w klubie pracy:     tak       rok …………..  nie  

6. roboty publiczne:             tak       rok …………..  nie 

7. prace interwencyjne:        tak       rok …………..  nie 

8. prace społecznie użyteczne:   tak       rok …………..  nie 

9. staż:      tak       rok …………..  nie 

10. przygotowanie zawodowe:   tak       rok …………..  nie 

11. refundacja kosztów 

 dojazdu do pracy:    tak       rok …………..  nie 

 zakwaterowania:    tak       rok …………..  nie 

12. dofinansowanie studiów podypl.     tak       rok …………..  nie 

UWAGI …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Poziom wykształcenia:  

 niepełne podstawowe  

 podstawowe 

 OHP – posiadane kwalifikacje ……………………………………………………………….. 

 niepełne zawodowe – kierunek: ………………………….. przerwane w klasie ………. 

 ZSZ – uzyskany zawód: …………………………………………………………………......... 

 Liceum ogólnokształcące lub profilowane 

 Technikum – uzyskany zawód ……………………………………………………………….. 

 Studium podyplomowe ………………………………………………………………………… 

 Studia licencjackie lub inż. – specjalność …………………………………………………. 

 Studia magisterskie – specjalność ………………………………………………………….. 

C. KWALIFIKACJE 
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Kursy/szkolenia: 

Prawo jazdy – kat. A    B C D EC    T  

 

Szkolenia: 

 Kierunek ………………………………………………………………………………………….. 

 Kierunek ………………………………………………………………………………………….. 

Kursy zawodowe (dające uprawnienia, licencje etc.): 

 Rodzaj uprawnienia ……………………………………………………………………………. 

 Rodzaj uprawnienia ……………………………………………………………………………. 

 Rodzaj uprawnienia ……………………………………………………………………………. 

Znajomość języków obcych: 

 czynnie (w stopniu komunikatywnym) ……………………………………………………. 

 biernie (rozumienie) ……………………………………………………………………………. 
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Część 1 – Szczególne umiejętności-profil Twoich kompetencji personalnych 

 
 
Proszę wypełnić profil osobisty, który ma na celu pomóc w zidentyfikowaniu umiejętności, wiedzy oraz w ocenie Waszego rozwoju. 
Pomyśl o zdobytych umiejętnościach, które zostały rozwinięte w trakcie zatrudnienia oraz o tych uzyskanych podczas wolontariatu 
czy prowadzenia domu. Zdobądź się na obiektywną ocenę! Krytyka ma być konstruktywna nie negatywna! 

 
 
 

Kwalifikacje 

 
 
 

Opis kwalifikacji 

Moje umiejętności 
Dokonaj oceny swoich umiejętności 

opisanych z lewej strony tabeli. 

Bardzo 
łatwo 

Łatwo Trudno Bardzo 
trudno 

 
 
 
 
 
 

Komunikacja 

 
Potrafię rozmawiać z ludźmi z różnych środowisk.     

 
Potrafię słuchać uważnie przez dłuższy okres czasu.     

 
Potrafię wytłumaczyć skomplikowane zagadnienia 
w prosty i przystępny sposób. 

    

 
Potrafię zmienić swoje poglądy po dyskusji na dany 
temat. 

    

Potrafię pisać w zrozumiały dla innych 
sposób. 

    

 
 

 
Radzę sobie z wywieraną na mnie presją.     
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Radzenie sobie 
z presją 

 
Potrafię skupić się na jednej rzeczy przez dłuższy czas.     

 
Radzę sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.      

 
 Radzę sobie z problemami.      

 
 
 
 

Praca w grupie 

 
Potrafię wykorzystać moje mocne strony 
i zainteresowania do pracy w grupie. 

    

Jestem skłonna do kompromisu w imię uzyskania 
zamierzonego celu. 

    

 
 Potrafię pomagać pozostałym członkom grupy.     

 
Potrafię zaakceptować punkt widzenia różny od mojego.     

 
 
 
 

Elastyczność 

Potrafię zaadoptować się do nowej sytuacji i sprostać 
nowym wymaganiom. 

    

 
 Mam podzielność uwagi.      

Potrafię rozpoznać i zaakceptować różnorodne 
zainteresowania i potrzeby. 

    

 
 Radzę sobie z nowymi zadaniami i wyzwaniami.     

 
 
 
 
 

Organizacja pracy 

 
 Potrafię wprowadzić zamierzone cele w życie.      

 
 Potrafię pracować pod presją czasu.     

 
Potrafię zbierać informację i dokonywać ich analizy.     
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 Potrafię efektywnie wykorzystać mój czas.     

 
 
 
 
 

Rozwiązywanie 
problemów 

 
 Radzę sobie z trudnymi sytuacjami.     

 
 Potrafię rozwijać nowe pomysły. 

  

    

 
 Potrafię wprowadzić rozwiązanie w życie.     

 
Biorę odpowiedzialność za doprowadzenie spraw 
do końca. 

    

 
 
 
 

Umiejętności 
interpersonalne 

 Mogę pracować z ludźmi: z różnych kultur, wyznań, grup 
społecznych, narodowości oraz  w różnym wieku. 

    

 
 Potrafię motywować ludzi.      

 
 Potrafię zarządzać innymi.     

 
Mogę zaoferować i zaakceptować konstruktywną ocenę.     

 
 
 

Umiejętności 
techniczne 

Jestem w stanie zastosować moją wiedzę techniczną 
bezpośrednio do ról, którymi jestem zainteresowana. 

    

 
Potrafię korzystać z komputera i jego oprzyrządowania.     

Potrafię szybko zdobyć wiedzę techniczną adekwatną 
do roli, jako wykonuję. 
 

    
 

 
 

 
Np. obsługa komputera, znajomość języków obcych.     
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Dodatkowe 
umiejętności 
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Część 2 (A) 

Komunikacja 

 
  Bardzo   
łatwo 

 
 

Łatwo 

 
 

Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 
(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały 

wykorzystane). 
  

Potrafię rozmawiać z ludźmi 
z różnych środowisk. 

     

Potrafię słuchać uważnie przez 
dłuższy okres czasu.  

     

Potrafię wytłumaczyć 
skomplikowane zagadnienia 
w prosty i przystępny sposób.  

     

Potrafię zmienić swoje poglądy 
po dyskusji na dany temat. 

     

Potrafię pisać w sposób 
zrozumiały dla innych.  

     

 
Wymień inne umiejętności związane z prawidłową komunikacją jakie posiadasz: 



 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Strona | 15 

  
 

Część 2 (B) Radzenie 
sobie z presją 

 
Bardzo 
łatwo 

 
 

Łatwo 

 
 

Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały wykorzystane). 
 

 
 

Radzę sobie z wywieraną 
na mnie presją.  

     

 
Potrafię skupić się na jednej 
rzeczy przez dłuższy czas. 

     

 
Radzę sobie w sytuacjach 
trudnych i stresowych.  

     

 
Radzę sobie z problemami.       

 
Wymień inne umiejętności, jakie posiadasz i wykorzystujesz w radzeniu sobie z presją: 
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Część 2 (C)  
Praca w grupie 

 
 Bardzo 
łatwo 

 
 

  Łatwo 

 
 

Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały wykorzystane). 
 

 
Potrafię wykorzystać moje 
mocne strony 
i zainteresowania do pracy 
w grupie. 

     

Jestem skłonna 
do kompromisu w imię 
uzyskania zamierzonego 
celu. 

     

 
Potrafię pomagać pozostałym 
członkom grupy. 

     

 
Potrafię zaakceptować punkt 
widzenia różny od mojego. 

     

 
Wymień inne umiejętności, jakie posiadasz i wykorzystujesz do pracy w grupie: 
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Część  2 (D) 

Elastyczność 
 

Bardzo 
łatwo 

 
 

Łatwo 

 
 

Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały wykorzystane). 
  

Potrafię zaadoptować się 
w nowej sytuacji i sprostać 
nowym wymaganiom. 

     

 
 

Mam podzielność uwagi.  

     

Jestem w stanie rozpoznać 
i zaakceptować inne niż moje 
zainteresowania i potrzeby. 

     

 
 

Radzę sobie z nowymi zadaniami 
i wyzwaniami. 

     

 
Wymień inne sytuacje, w których wykazałaś się elastycznością: 
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Część 2 (E) 

Organizacja 
pracy 

 

 
Bardzo 
łatwo 

 
 

Łatwo 

 
 

Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 
(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały 

wykorzystane). 
 
 

Potrafię wprowadzić w życie 
zamierzone cele.  

     

 
Potrafię pracować pod presją 
czasu. 

     

 
Potrafię zbierać informacje 
i dokonywać ich analizy. 

     

 
Potrafię efektywnie 
wykorzystać mój czas. 

     

 
Wymień inne przykłady świadczące o Twoich umiejętnościach organizacyjnych: 
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Część 2 (F) 

Rozwiązywanie 
problemów 

 

 
Bardzo 
łatwo 

 
Łatwo 

 
Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały wykorzystane). 
  

 
Radzę sobie z sytuacjami 
trudnymi.  

     

 
Potrafię rozwijać nowe pomysły. 

  

     

 
Potrafię wprowadzić w życie 
nowe rozwiązania. 

     

 
Biorę odpowiedzialność 
za doprowadzanie spraw 
do końca. 

     

 
W jaki sposób rozwiązujesz problemy w swoim zespole? Podaj przykłady: 
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Część 2 (G) Zdolności 
interpersonalne 

 
Bardzo 
łatwo 

 
Łatwo 

 
Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały wykorzystane). 
  

 
Umiem pracować z ludźmi 
z innych kultur. 

     

 
 

Umiem motywować ludzi. 
     

 
 

Umiem zarządzać innymi.  
     

 
Umiem wydać oraz 
zaakceptować konstruktywną 
opinię. 

     

 
Wymień inne przykłady swoich zdolności interpersonalnych: 
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Część 2 (H) 
Umiejętności 

techniczne 

 
Bardzo 
łatwo 

 
Łatwo 

 
Trudno 

 
Bardzo 
trudno 

 
Podaj przykłady użycia Twoich umiejętności 

(gdzie, kiedy, jak oraz w jaki sposób zostały wykorzystane). 
 

Jestem w stanie zastosować 
moją wiedzę techniczną 
bezpośrednio do zadań, które 
mnie interesują.  

     

 
Jestem w stanie wykorzystać 
zaplecze IT/ komputerowe. 

     

Mogę szybko zdobyć wiedzę 
techniczną związaną 
z zadaniem, którego się 
podjęłam. 

     

 
Wymień inne przykłady swoich umiejętności technicznych: 
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Część 3 . Podsumowanie Twoich kluczowych umiejętności. 
Teraz, kiedy Twoje umiejętności zdobyte w trakcie całego życia zostały zidentyfikowane użyj  Tabeli.  Wymie ń um iejętn ośc i ,  
k tóre  z identy f ik owałaś ,  jako  m ocn e s trony  i  w łaściw e zd an ia ,  kt óryc h uży łaś  d o op isan ia  ty ch  um iejęt nośc i .   

 
Kompetencje 

 
Definicja umiejętności 

 
Jak używasz  swoich umiejętności? 

 
 
 

Komunikacja 

  

  

  

 
 
 

Radzenie sobie 
z presją  

  

  

  

 
 
 

Praca w grupie 

  

  

  

 
Elastyczność   
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Organizacja 

  

  

  

 
 
 

Rozwiązywanie 
problemów 

  

  

  

 
 
 

Zdolności 
interpersonalne 

  

  

  

 
 
 

Umiejętności 
techniczne 
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3. Doświadczenie zawodowe, społeczne i osobiste. 

 

 

Zawody wykonywane: 

1. stanowisko ……………………………………………………………. staż ………………….. 

2. stanowisko ……………………………………………………………. staż ………………….. 

3. stanowisko ……………………………………………………………. staż ………………….. 

4. stanowisko ……………………………………………………………. staż ………………….. 

5. stanowisko ……………………………………………………………. staż ………………….. 

6. stanowisko ……………………………………………………………. staż ………………….. 

 

Hobby …………………………………………………………………………………………………. 

Jak spędza czas wolny …………………………………………………………………………….. 

Kluby/koła zainteresowań/stowarzyszenia …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Umiejętności wynikające z zainteresowań …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Stan cywilny …………………………………………………………………………………………. 

Rodzina ………………………………………………… w tym dzieci na utrzymaniu ……….. 

A. STAŻ PRACY 

B. ZAINTERESOWANIA 

C. SYTUACJA OSOBISTA 
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Osoby w rodzinie zarejestrowane w PUP ………………………………………………………. 

Zobowiązania alimentacyjne:   tak   nie  

Ograniczenia zdrowotne:  

 przeciwwskazania medyczne do ……………………………………………………….…….. 

 orzeczenie o niepełnosprawności – stopień: ……………………………………….…. 

 badania psychologiczne ………………………………………………………….…………….. 

Samoocena dotycząca uzależnień ………………………………………………………..…….. 

 

 

Wizyty u pracodawców / rozmowy kwalifikacyjne:  tak             nie 

 firma/stanowisko ………………………………………... termin (m-c, rok) ……………. 

 firma/stanowisko ………………………………………... termin (m-c, rok) ……………. 

 firma/stanowisko ………………………………………... termin (m-c, rok) ……………. 

Czy uważam, że prawidłowo szukam pracy:                      tak                 nie   

dlaczego: ………………………………………………………………………………………………. 

Czy składałam do pracodawcy dokumenty aplikacyjne:   tak                 nie 

 

 

Jakiej pracy szukam (stanowisko, charakter, branża) 

………………………………………...…………………………………………………………………………………….…..…… 

Czy akceptuje pracę poza miejscem zamieszkania:    tak                nie 

Jakim szkoleniem jestem zainteresowana 

………………………………………………………………………………………………………………………..………….……. 

 

D. POSZUKIWANIE PRACY 

E. OCZEKIWANIA 
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 4. Podsumowanie   analizy   doświadczeń.   Określenie   obowiązków,   jakie 
możesz i chcesz wykonywać. 

 
Jaki rodzaj pracy będzie najbardziej interesujący dla mnie? 

 
Ludzie posiadają oczekiwania odnośnie pracy, jaką preferują wykonywać. Być może 

nigdy nie opisałaś tego w sposób formalny. Użyj listy przedstawionej poniżej, żeby określić, 
co będzie dla Ciebie ważne w przyszłym miejscu pracy. 

 
 

Poziom ważności 
 
STOSUNEK PRACY Niski Neutralny Wysoki 

 
Budżet - wysokie zarobki. 

   

 
Praca pod nadzorem innych. 

   

 
Praca samodzielna. 

   

 
Praca w grupie. 

   

 
Świadczenie usług, które pomagają innym lub pomagają 
realizować cel społeczny. 

   

 
Praca, która wymaga przekonywania innych lub zmiany ich punktu 
widzenia. 

   

 
Praca dostarczająca wymagających celów. 

   

 
Praca, która zawiera rozmaite zadania. 

   

 
Praca, która jest spójna i ma jasną procedurę. 

   

 
Elastyczne godziny pracy. 

   

 
Wykonywanie pracy, która jest rozpoznawana i zdobywa 
szacunek. 
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Co mam na myśli pod pojęciem pracy? 
 
Musisz również zastanowić się nad charakterem zobowiązania, które chcesz 

podjąć. 
 
 Czy szukasz tylko płatnej pracy na podstawie umowy o pracę 

z przewidywalnymi dochodami? 
 Czy byłabyś zainteresowana samozatrudnieniem, albo pracą na własną 

rękę lub rozpoczęciem działalności gospodarczej, która generuje miejsca 
pracy dla innych osób? 

 Czy możesz osiągać swoje cele poprzez wolontariat? 
 

Dla każdego z powyższych stwierdzeń musisz dodatkowo zdecydować: 

 Czy to będzie praca na ½ czy cały etat? 
 Czy wolisz pracować w sposób stały czy w cyklu zleceń 

krótkoterminowych? 
 Jaki czas pracy będzie pasował do Twojego życia? 

 
 
 

Podsumowanie 

 
 

Szukam pracy, która jest/ma ………………………………...……………………………..……….……………………. 

 
 

Praca/stanowisko.………………………………… w polu/ 

obszarze…………………….....……………………………………..………… 

 
Która wnosi  umiejętności ………………………………………………………………………………………………..…. 

 
 

Chcę rozwijać swoje umiejętności w 

………………………………………………………..……………..…………………………. 

 
 

Analizy doświadczeń (rozumienie deficytów )- skala ocen: 
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 1 – nie;   2 – raczej nie;  3 – trudno powiedzieć;  4 – raczej tak ;  5 – tak 

lp. 
Obszar oceny Ocena 

1 2 3 4 5 

1.  Łatwo nawiązuje kontakty 

2.  Potrafi rozmawiać o sobie i swoich problemach 

3.  Nie stwarza sytuacji konfliktowych 

4.  Potrafi opanować zdenerwowanie w trudniej sytuacji 

5.  Potrafi zachować się asertywnie 

6.  Jest otwarty na nowe doświadczenia 

7.  Potrafi samodzielnie podejmować decyzje 

8.  Zna swoje mocne i słabe strony 

9.  Jest zainteresowana szkoleniem 

10.  Chciałaby podjąć naukę w szkole 

11.  Umie zorganizować sobie wolny czas 

12.  Jest pewna siebie 

13.  Potrafi planować swoje działania 

14.  Dba o siebie, swój wygląd 

15.  Nie nadużywa alkoholu 

16.  Potrafi samodzielnie przygotować dokumenty 

17.  Potrafi zaprezentować się pracodawcy 

18.  Zna metody poszukiwania zatrudnienia 

19.  Potrafi wybrać stanowisko pracy dla siebie 

20.  Posiada wiedzę na temat rynku pracy 

21.  Potrafi obsługiwać komputer 

22.  Potrzebuje konsultacji z psychologiem 

23.  Ma problemy ze zdrowiem 

24.  Jest zainteresowana udziałem w obecnym projekcie 
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ŚWIADOMOŚĆ SUKCESÓW I PORAŻEK 

Moje największe sukcesy ………………………………………………………………………………………………… 

Moje porażki …………………………………………………………………………………………………………..………. 

WYNIKI TESTÓW 

Przeprowadzony test …………………………………………………………………………………………..………….. 

Uzyskany wynik ………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Charakterystyka osoby ……………………………………………………………………………………………………. 

 

OCENA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

Charakterystyka osoby ………………………………………………………………………………………….………… 

 

OCENA POZIOMU ZAANGAŻOWNIA W POSZUKIWANIE PRACY 

Charakterystyka osoby ……………………………………………………………………………………………………. 

 

MOCNE I SŁABE STRONY UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Trafność samooceny i realizm zamierzeń 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZALECENIA, PLANOWANE DZIAŁANIE W TRAKCIE PROJEKTU 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Przyszłość zawodowa-Twój osobisty plan działania. 

Co zyskałam przez udział w zajęciach grupowych ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co sprawiało największe trudności? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co ważnego i dobrego zauważyłem/łam w sobie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co we mnie należy zmienić, nad czym powinienem/powinnam popracować? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jaki cel planuję w pierwszej kolejności? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ile czasu potrzeba na jego osiągnięcie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co jest potrzebne do jego osiągnięcia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie etapy trzeba zaplanować? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakich informacji potrzebuję, jak i gdzie mogę je zdobyć? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie są możliwe przeszkody? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co zrobić, aby je pokonać? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kto lub co może mi w tym przeszkodzić? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kto lub co może mi w tym pomóc? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kolejne ważne cele: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne ważne informacje: 
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Nazwa zadania  

II.  Zajęcia grupowe  - wsparcie coacha. 

Cel:  

Rozwój komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku, 
zarządzania czasem. Wzmocnienie uczestniczki projektu oraz wspieranie jej 
w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. 

Metody pracy:  
Aktywne metody i techniki pracy. 
 Zajęcia grupowe w formie warsztatu realizowane poprzez prace w kręgu. 
Symulacja. 
Dyskusja. 
Praca w parach. 
Praca w zespołach zadaniowych. 
Drama. 
Ćwiczenia. 
Relaks autogenny. 
Prezentacja zachowań. 
 
Czas pracy: 
 3 spotkania po 8 godzin tj. 24 godz. (dla każdej z grup). 

 

Tematyka 

Trening interpersonalny, Autoprezentacja; 

Stres jak sobie z nim radzić, Kreowanie własnego wizerunku; 

Organizacja pracy i zarządzanie czasem, godzenie życia rodzinnego z zawodowym. 

 

 

 

 

 

 



 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Strona | 33 

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces, który 
pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju 
i polepszeniu efektów działania. 

Coaching jest procesem  którego głównym celem jest wzmocnienie klienta 
oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu 
o własne odkrycia, wnioski i zasoby). 

Cechy charakterystyczne coachingu,: 

 jest dobrowolny; 
 wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha; 
 pomaga ludziom uczyć się,  
 jest zbudowany na bazie pytań; 
 pobudza do myślenia; 
 dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta; 
 prowadzi do świadomego dokonywania zmian; 
 skupia się na osiąganiu celów 

Udział w warsztacie pozwoli Ci: 

 odkryć swój potencjał, 
 wykorzystać swoje zasoby w zakresie wiedzy i umiejętności. 

 

Komunikacja - proces dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje 
w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. 

W komunikacji międzyludzkiej wyróżniamy dwa zasadnicze style: werbalny 
i niewerbalny. 

  Komunikacja werbalna, inaczej nazywana słowną, jest używaniem słownych, 
sformułowanych w zdania przekazów.  

 Komunikacja niewerbalna, inaczej nazywana bezsłowna, wykorzystuje gesty, 
mimikę, ton głosu, odległości tzw. mowę ciała do przekazów komunikacyjnych. 
Odbieramy w tej formie 93% przekazu  

Schemat  komunikacji 

Nadawca   P r z e k a z   odbiorca 
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1. W trakcie komunikowania z drugim człowiekiem słuchaj co inni mówią. 

2. Jeśli nie jesteś pewna czy dobrze zrozumiałaś dopytuj, proś o powtórzenie. 

3. „Dostrój się” do partnera – ton głosu, język, odległość , mimika itp. 

4. Nie wyprzedzaj rozmówcy – ja wiem co on chciał powiedzieć. 

5. Bądź życzliwa, w trakcie nie komentuj, nie oceniaj. 

6. Koncentruj się na faktach. 

Jeśli chcesz osiągnąć sukces w komunikacji powinieneś nie tylko wiedzieć 

jak rozmawiać ale cały czas pogłębiać tę umiejętność w oparciu o przestrzeganie  

poznanych zasad.  Praca czyni mistrza !!! 

Bariery komunikacyjne to czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu 
zawartego w wypowiedzi. 

Można wyodrębnić bariery o charakterze fizycznym i psychologicznym: 

 Różnice kulturowe - nasza przeszłość i wpisane w nią doświadczenia 
w decydujący sposób wpływają na nasz system poznawczy. Różnice 
w interpretacji tej samej wypowiedzi przez kilka osób wynikają z faktu, iż każdy 
posiada własny kontekst poznawczy (bagaż doświadczeń), który w sposób 
nieświadomy wpływa na sposób myślenia. 

 Brak umiejętności decentracji - pełne zrozumienie rozmówcy możliwe jest dzięki 
przyjęciu jego perspektywy. Ktoś, kto cała swoja świadomość skupia na własnej 
osobie- nie jest zdolny przyjąć innego niż własny punktu widzenia nie może być 
dobrym słuchaczem a tym samym dobrym rozmówca. 

 Utrudnienia percepcyjne- trudno o efektywną komunikację, jeżeli nie rozumiemy 
rozmówcy, ponieważ ten mówi zbyt szybko, niewyraźnie artykułuje wyrazy, jaka 
się, etc. 

 Stereotypy- Chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym niż tych, 
których status jest niski. Jeżeli rozmówca posiada określone atrybuty wskazujące 
na wysoki status społeczny wówczas poświecimy mu więcej uwagi, okażemy 
więcej uprzejmości i chętniej zgodzimy się z jego poglądami. W sposób 
diametralnie inny będziemy traktować osobę, której status społeczny jest niski. 

 Wybiórczość uwagi - poważnym utrudnieniem jest koncentrowanie się jedynie 
na określonych faktach zamiast na całokształcie wypowiedzi. Jeżeli słuchacz cała 
swoja uwagę skupia na tym by zrekonstruować przebieg zdarzenia, które jest 
przedmiotem opowieści, może nie dostrzec innych ważnych aspektów. 



 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Strona | 35 

 Samopoczucie- sposób patrzenia na życie w dużej mierze zależy 
od uwarunkowań psychologicznych. Wartości, poglądy, cele wyznaczają ogólne 
i relatywnie stałe ramy natomiast stan psychofizyczny doraźnie zmienia sposób 
postrzegania zdarzeń. 

Role w zespole – jak odkryć swoją? 

Każda z nas funkcjonuje  w jakiejś grupie, mniejszej czy większej ( rodzina, znajomi, 

szkoła, praca) pełnimy tam określone role . Jeśli wiemy, co jest naszym potencjałem, jaki 

schemat zachowań stosujemy to możemy odkryć dlaczego w jednych zespołach mamy 

sukces a w innych………… 

Schemat ról niezbędnych  w zespole 

ROLA TYPOWE CECHY POZYTYWNE 

STRONY 

MOŻLIWE SŁABOŚCI 

Praktyczny 
organizator 

Konserwatywny, 
obowiązkowy, 
praktyczny 

Zdolności 
organizacyjne, 
zdrowy  rozsądek, 
samokontrola 

Brak plastyczności, 
możliwe 
powątpiewanie 
w nowe pomysły 
i zmiany 

Naturalny  
lider 

Spokojny, pewny siebie 
zdyscyplinowany 

Zdolności do 
dostrzegania 
potencjału 
tkwiącego w 
innych skupienie 
na celach 

Przeciętny jeśli 
chodzi o zdolności 
intelektualne 
i twórcze 

Człowiek akcji Bardzo napięty , 
dynamiczny, stawiający 
wyzwania 

Pragnienie i 
gotowość do 
przezwyciężania 
inercji, braku 
efektywności 

Skłonność do 
prowokowania 
irytacji , niepokoju 

Siewca - 
Człowiek idei 

Indywidualista, 
poważny, 
niekonwencjonalny 

Geniusz, 
wyobraźnia, 
intelekt, wiedza 

Bujanie w obłokach, 
możliwość pomijania 
praktycznych 
szczegółów 
 

Człowiek 
kontaktów 

Ekstrawertyk, 
entuzjasta, ciekawy 

Zdolność do 
kontaktowania 

Szybko traci 
zainteresowanie gdy 
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świata komunikatywny się z ludźmi i 
odkrywania tego 
co nowe, 
umiejętność 
reagowania na 
wyzwania 

mija pierwsza 
fascynacja 

Sędzia Trzeźwy, bez emocji, 
ostrożny 

Umiejętność 
oceny, dyskrecja 
praktyczność i nie 
bawienie się w 
sentymenty 

Brak mu 
umiejętności 
inspiracji i zdolności 
do motywowania 
innych 

Człowiek 
grupy  

 

 

 

 

Zorientowany na 
społeczną stronę pracy, 
łagodny, wrażliwy 

Umiejętność 
wczuwania się w 
ludzi i w sytuacje, 
umiejętność 
wzbudzania 
ducha grupy 

Brak zdecydowania 
w sytuacjach 
kryzysowych 

 

Perfekcjonista 

Staranny 
uporządkowany 
sumienny 

Zdolność do 
doprowadzenia 
spraw do końca, 
perfekcjonizm 

Skłonność do 
martwienia się 
drobiazgami 

 

Stres  - czy to o mnie? 

Stres, to nieprzyjemny stan psychiczny, polegający na odczuwaniu napięcia 

nerwowego. Napięcie to pojawia się w sytuacjach, którym towarzyszą jakieś 

komplikacje. Komplikacje, to brak jasnych i jednoznacznie korzystnych rozwiązań, lęk, 

że coś pójdzie nie tak, świadomość ograniczonego wpływu na sytuację, a także konflikty 

wewnętrzne. 

Stres może być – mobilizujący niszczący.  

Zastanów się jak to jest u Ciebie??? Jak sobie z tym radzisz.  

Poznanie stresu może wiele znaczyć. Dla jednych będzie to zmiana stosunku 

do otaczającej rzeczywistości, polegająca na rezygnacji z perfekcjonizmu i nadmiernych 
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wymagań wobec siebie i innych lub też na zmianie czarnych scenariuszy w scenariusze 

optymistyczne. Dla innych, rozstanie ze stresem, będzie oznaczało zwolnienie w biegu, 

rezygnację z części działań, zatrzymanie się i skupienie tylko na tym, co jest naprawdę 

ważne.  

Moje zasoby, wzorzec osobowy 

Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez 

zespół norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych. 

Wielka Piątka – model osobowości. 

Neurotyczność –emocjonalna niestałość, lękowość lub nadpobudliwość, tendencja 

do przezywania negatywnych emocji 

Ekstrawertyczność – towarzyskość, aktywność, głód wrażeń, tendencja do przeżywania 
pozytywnych emocji. 

Otwartość na doświadczenie – zainteresowanie intelektualne, fantazja, zdolność 
do eksperymentowania. 

Ugodowość – kompetencje społeczne, gotowość do współpracy, bezinteresowność. 

Sumienność – zorganizowanie, zamiłowanie do porządku. 

Pomyśl!!  Jaki w twojej ocenie prezentujesz Typ osobowy. 

Inteligencja emocjonalna –EQ, co to takiego?  

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznawania uczuć i emocji u innych  

oraz u siebie. Jest uzupełnieniem inteligencji poznawczej. Pozwala osiągnąć sukces 

w relacjach z innymi ludźmi. 
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ja emocjonalna To bARKUSZ ODCZYTU  -profil EQ 
 

Nr 
pyt. 

odpowiedzi   punkty Suma 
punktów 

Cecha EQ opis 

1 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 samoświadomość Umiejętność 
rozpoznawania 
własnych emocji oraz 
ich związku z 
podejmowanymi 
działaniami. 

2 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 samoocena Umiejętność akceptacji 
swojej własnej osoby. 

3 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 samokontrola Umiejętność 
kształtowania emocji 
zgodzie z własną wolą. 

4 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 sumienność Umiejętność czerpania 
satysfakcji z 
wypełniania zadań 
zgodnie z przyjętym 
standardem. 

5 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 adaptacja Umiejętność 
zachowania poczucia 
bezpieczeństwa 
niezależnie od 
zachodzących zmian. 

6 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 motywacja Umiejętność czerpania 
radości z 
uporządkowanego 
dążenia do 
wyznaczonych sobie 
celów 
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7 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 empatia Umiejętność 
doświadczania emocji 
innych ludzi. 

8 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 perswazja Umiejętność 
wzbudzania u innych 
emocji sprzyjających 
pożądanych przez nas 
zachowaniom. 

9 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 przywództwo Umiejętność 
wywoływania u innych 
emocjonalnego 
zaangażowania w 
realizację naszej wizji. 

10 1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 współdziałanie Umiejętność 
utrzymania 
emocjonalnej 
tożsamości zespołu, 
sprzyjającej osiąganiu 
jego celów. 
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Nazwa zadania  

III.  Zajęcia grupowe  - wsparcie psychologiczne. 

Cel:  

Wzrost samooceny uczestniczek projektu. Przełamanie barier związanych z wiekiem, 
płcią, niedostatecznymi kwalifikacjami. Wspieranie w samodzielnym dokonywaniu 
zamierzonej zmiany. 

Metody pracy:  
Aktywne metody i techniki pracy. 
 Zajęcia grupowe w formie warsztatu realizowane poprzez prace w kręgu. 
Symulacja. 
Dyskusja. 
Praca w parach. 
Praca w zespołach zadaniowych. 
Drama. 
Ćwiczenia. 
Relaks autogenny. 
Prezentacja zachowań. 
 
Czas pracy: 
1 spotkanie 8 godzin ( dla każdej z grup ) 

 

Tematyka 

Trening asertywności. 

Analiza relacji zawodowych z uwzględnieniem płci, związanych z nią stereotypów 
i eliminacja dyskryminacji. 
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ASERTYWNOŚĆ 

Czym jest asertywność ? 

 Asertywność oznacza szanowanie własnych pragnień, potrzeb, wartości i poszukiwanie 
właściwych form wyrażania ich w życiu codziennym”. Mówieniem „nie” w taki sposób, 
aby nie ranić innych a uzyskać pożądany efekt z zachowaniem praw i godności swojej 
i innych ludzi. 

Jest więc w tej definicji jakaś przyjaźń do siebie. Dobre traktowanie siebie.  

Pomyśl - czy jestem osobą asertywną? 

 czy szanuję  własne pragnienia?  
 Czy szanuję własne wartości? 
 Czy szanuję własne potrzeby? 

A może jest inaczej……. 

 Czy może odpuszczam?  
 Usuwam się w cień?  
 Czy nieśmiałość albo wyrachowanie nie powstrzymują mnie, kiedy chcę 

powiedzieć „ja tak nie uważam!”? 
  Czy niechęć przed konfrontacją zamyka mi usta, kiedy chcę powiedzieć „to mnie 

nie bawi?”. 

Teoria asertywności oparta jest na przekonaniu, że każda osoba posiada pewne 
podstawowe prawa.  

1. Masz prawo do robienia tego, co chcesz — dopóki twoja działalność nie rani 
kogoś innego.  

2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie 
— nawet jeśli rani to kogoś innego — dopóki twoje intencje nie są agresywne, 
lecz asertywne.  

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb — dopóki uznajesz, 
że druga osoba ma prawo odmówić.  

4. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. 
Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania i wyjaśnienia problemu z drugą osobą.  

5. Masz prawo z korzystania ze swoich praw. 

„Jeśli z nich nie korzystasz, to godzisz się na odebranie ich sobie” ( specjalista 
ds. public relations, Herbert Fensterheim). 

Jak być asertywnym wśród najbliższych? 
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 Mów najbliższym coś miłego. 
 Pytaj bliskich jak minął dzień. 
 Mów patrząc prosto w oczy. 
 Używaj uprzejmych słów i komplementów. 
 Chwal najbliższych. 
 Przed rozmową opanuj wszystkie negatywne uczucia. 

Rozpoczynaj zdania od takich wyrażeń: 
„Cieszyłbym się, gdyby...” 
„Wolałbym, żeby...” 
„Podoba mi się, że ty...” 
„Czy mógłbyś, proszę...” 
„Potrzebowałbym twojej pomocy przy...” 
„Mam nadzieję, że będziesz chciał...” 

Używaj słów zdradzających uczucia częściej niż wyrażających rozumienie: 
„Wydaje mi się, że moglibyśmy...” Zamiast „Myślę, że moglibyśmy...” 
 
Proś,  nie wydawaj rozkazów: 
„Czy mogłabyś...” 
Proszę cię, żebyś...”  
„Muszę cię o coś poprosić...” 

Jeśli nie masz racji przyznaj to, stwarzasz przez to atmosferę, która pozwala 
ci na zachowanie wiarygodności i to w miły sposób. 

Otwarcie uznając własną omylność, sprawiasz wrażenie osoby bardziej 
zrównoważonej, rozsądnej i rzeczowej.  

 

KOBIETA NA RYNKU PRACY. 

Stereotypy płci:„męski mężczyzna”  „kobieca kobieta”. Odnoszą się do cech fizycznych 
i psychicznych( Płeć biologiczna)oraz określonej aktywności  dla poszczególnych płci 
(płeć kulturowa). 

OBRAZ KOBIETY. 

W mentalności Polaków przez ostatnie dziesiątki lat dominował obraz kobiety tzw. 

Matka Polka – zajmująca się domem, dziećmi, mężem. Mistrzyni kuchni i prac 
domowych. Strażniczka ogniska domowego. 
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Konsekwencje tego typu myślenia  dla kobiet. 

   Dominacja mężczyzn. 

   Brak lub rezygnacja ze swoich marzeń i   ambicji w tym zawodowych. 

   Mały szacunek otoczenia. 

   Deprecjonowanie roli kobiety w środowisku. 

   „Swoisty” model wychowania dzieci – chłopcy „mogą” , dziewczynki „muszą” . 

   Frustracja, tłumione pragnienia i marzenia. 

Nowy typ 

Po przemianie ustrojowej w Polsce kobiety poczuły, że chcą i mogą zawalczyć 
o siebie nie tracąc swojej kobiecości i przywilejów. Nowy typ to 

 kobieta przedsiębiorcza, kobieta sukcesu 

AKTYWNOŚĆ KOBIET. 

W ciągu ostatnich lat ekonomiczna aktywność kobiet znacznie się rozwinęła. 
Liczba pań prowadzących własną firmę, poza rolnictwem, wzrosła pięciokrotnie, gdy ten 
sam wskaźnik w przypadku mężczyzn zaledwie się podwoił.  

Dress code”- kanon stroju. 

Kobieta przedsiębiorcza dba o swój wizerunek. Jej strój , makijaż  jest wizytówką 
nie tylko jej samej ale firmy która reprezentuje.  

Należy zawsze pamiętać aby dostosować się do okoliczności, wymogów 
formalnych, reprezentacji. 

Klient oczekuje profesjonalizmu a ten również wyraża się w naszym stroju. 

Prowadząc własną działalność gospodarczą , pracując w firmie należy pamiętać 
aby dostosować własne możliwości i umiejętności do realiów rynku, potrzeb klientów. 
Korzystać z podpowiedzi i sprawdzonych rozwiązań, być otwartym i twórczym, gotowym 
na zmiany i chwilowe niepowodzenia. Działać w oparciu o przygotowaną strategię 
ale i modyfikować to co okazało się mało użyteczne. 

Satysfakcja z pracy. 

Robię, to co lubię, co daje mi satysfakcję 

 Dokonuję trafnych wyborów. 
 Podnoszę kwalifikacje. 
 Mam swoje pasje. 
 Otaczam się  życzliwymi ludźmi, którzy mnie motywują. 
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Plan rozwoju osobistego i zawodowego. 

 Jakie są moje potrzeby (rodzina, dom, praca, podróże, uznanie, bycie szefem 
itp.). 

 Co jest dla mnie - najważniejsze, ważne i mało ważne. 

 Jak chcę to osiągnąć. 

 Jakie są moje zasoby i ograniczenia. 

Rozwój osobisty. 

 Ciało (robię)- dbam o siebie, wiem czego mi potrzeba i jak to osiągnąć. 

 Umysł (myślę) – jestem otwarta na świat, ludzi, zdarzenia, sytuacje. 

 Duch( wierzę) dostrzegam złożoność świata, jego harmonię i celowość . 

 Emocje (czuję) przeżywam, doświadczam, okazuję, wyrażam. 

Rozwój zawodowy - Strategia Disneya 

Marzyciel – porusz swoją wyobraźnię, rozbudź ją by stworzyć fantastyczne 
i wyolbrzymione wizje swoich celów.  

Realista -Zastanów się teraz, ile z tego wszystkiego, co sobie wymarzyłeś jest realne 
do zrealizowania. Czym dysponujesz 

 Krytyk - Szukasz słabych punktów swojego planu i miejsc, gdzie jest pewne 
prawdopodobieństwo niepowodzenia.  

WAŻNE!!!! 

To jak siebie widzisz w znacznym stopniu wpływa na jakość twojego życia, na Twoje  
samopoczucie oraz na relacje z innymi ludźmi. Jeśli obraz samej siebie jest przede 
wszystkim negatywny, twoje życie może obfitować w niepokój, depresję i samotność.  

Pozytywna samoocena wpływa na: 

Lepszą jakość kontaktów z innymi ludźmi. 
Stajemy się bardziej zrównoważeni emocjonalnie i bardziej pewni siebie. 
Jesteśmy uważni, otwarci, pewni siebie. 

 
STRATEGIA SUKCESU. 
Krok 1. Poznaj samego siebie 

Stwórz listę swoich cech, umiejętności które w sobie lubisz, które  dostrzegają 
w tobie inni, z których jesteś zadowolony a może i dumny. 
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Stwórz też drugą listę cech które w twojej ocenie przeszkadzają , utrudniają życie 
nad którymi warto popracować, które są twoimi słabościami. 

Krok 2. Zadbaj o własny rozwój. 
Pomyśl  o tym, w jaki sposób możesz zrealizować swoje marzenia i potrzeby. 

O czym marzysz, czego pragniesz. Znalezienie miejsca i czasu na realizację naszych pasji 
i zainteresowań to niezmiernie ważne życiowe zadanie. Nie tylko bowiem rozwija to nas 
samych, ale także poznajemy dzięki temu ludźmi o podobnych zainteresowaniach, 
a rozwijając swoje pasje – umacniamy pozytywny obraz siebie. 

Krok 3. Stań się swoim własnym autorytetem. 
Poszukaj swoich mocnych stron. Jeśli w jakiejś dziedzinie jesteś naprawdę dobry 

i wiesz, ze posiadasz dużą wiedzę, dziel się nią z innymi, włączaj się w dyskusję. 
Nie obawiaj się, że zostaniesz wyśmiany. Twoim atutem w tej sytuacji jest Twoja własna 
wiedza. Nie chodzi też o to, byś czuł się nieomylny, ale zwyczajnie kompetentny. 
Dyskusje z innymi uczą nas i wszystkich dookoła. Warto więc przedstawiać swoje zdanie, 
a jeśli naprawdę znasz się na rzeczy, będziesz wiedział, kiedy ktoś inny ma rację. Dobrym 
miejscem na popróbowanie i naukę są, na przykład, wszelkiego rodzaju fora tematyczne. 
Krok 4. Nie porównuj siebie z innymi. 

Każdy z nas jest inny. Każdy ma swoją mapę rzeczywistości jak mówi NLP. Dlatego 
też w odmienny sposób robimy różne rzeczy i mamy odmienne atuty (a także 
wady).Porównywanie siebie do innych, nie tylko stanowi przeszkodę na drodze 
do zaakceptowania siebie, ale też hamuje naszą kreatywność. Nikt nie jest nieomylny 
i bez wad. 

Krok 5. Otaczaj się ludźmi, którym na Tobie zależy. 
Akceptacja samego siebie i akceptacja ze strony innych to dwie różne rzeczy, 

a jednak mogą na siebie wzajemnie wpływać.  Wbrew pozorom, to czy inni nas akceptują 
czy nie, jest dla nas niezmiernie ważne. Jednak nigdy nie jest tak, że wszyscy dookoła nas 
kochają! Dlatego warto jest się otaczać ludźmi, którzy nas szanują i dobrze nam życzą. 
Od nich możemy nauczyć się jak pokochać… samego siebie. Oni to w końcu umieją. 
Krok 6. Bądź swoim własnym przyjacielem. 

Ludzie, którzy nie lubią samych siebie, często odnoszone sukcesy przypisują 
zwykłemu szczęściu, natomiast porażki brakowi własnych umiejętności. Zmień to! Chwal 
samą siebie jeśli zrobiłaś coś dobrego czy coś Ci się udało. Twój przyjaciel powiedziałby 
Ci przecież, że to Twoja zasługa, prawda? Potraktuj więc siebie jak przyjaciela. Zrobiłaś 
coś ważnego – zasługujesz na pochwałę. 

 

Stwórz swoją „spiżarnię”  osiągnięć, którą będziesz odwiedzać, kiedy zdarzy się 

zły dzień lub niepowodzenie. 
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Nazwa zadania  

IV.  Poradnictwo zawodowe. 

Cel:  

Wzrost świadomości uczestniczek projektu dotyczący własnych preferencji  w zakresie 
poruszania się po rynku pracy. Nabycie wiedzy o obowiązujących przepisach 
regulujących zawieranie umów  o pracę w świetle kodeksu pracy  oraz kodeksu 
cywilnego, możliwości założenia własnej działalności gospodarczej. 

Metody pracy:  
Burza mózgów. 
Metaplan. 
Analiza SWOT 
Praca w grupach. 
Dyskusja. 
Praca w parach. 
Analiza materiału źródłowego. 
Studium przypadku. 
Portfolio. 
Ćwiczenia. 
 
Czas pracy: 
6 spotkań po 5 godzin tj. 30 godz. ( dla każdej z grup ) 

 

Tematyka 

Metody poszukiwania zatrudnienia. 

Formy dokumentów aplikacyjnych. 

„Elastyczne” formy zatrudnienia 

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

Źródła finansowania. 

Elementy marketingu. 
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Jak funkcjonować na rynku pracy? 

1. Metody poszukiwania zatrudnienia. 

2. Formy dokumentów aplikacyjnych. 

3. „Elastyczne” formy zatrudnienia.  

PRACA to wysiłek człowieka z zastosowaniem jego wiedzy i umiejętności, zmierzający 
do osiągnięcia zamierzonego  celu.  Większość  ludzi   pracuje,  by zarobić na utrzymanie 
– żeby zdobyć pieniądze. Pracują oni jednak także dla satysfakcji, jaką daje im praca, 
z potrzeby wykonywania czegoś pożytecznego, potrzeby spełnienia, podniesienia 
prestiżu,   zyskania   uznania,  a  także  dlatego, że praca jest  okazją do wykorzystania 
i rozwijania swych predyspozycji, do użycia władzy oraz towarzyskiego spełnienia się.  

Rynek pracy to transakcje kupna i sprzedaży szczególnego towaru – pracy i towarzyszące 
im relacje między poszukującymi pracy a pracodawcami. 

Podmiotami (uczestnikami) na rynku pracy są: 

 pracodawcy, 

 pracobiorcy, 

 samozatrudnieni. 

Chcąc znaleźć pracę, należy dokonać analizy lokalnego rynku pracy, na którym 
planuje się poszukiwać zatrudnienia. Pomoże to ocenić własne szanse na zatrudnienie 
poprzez porównanie informacji o potrzebach i wymaganiach pracodawców z tym, 
co osoba poszukująca zatrudnienia może zaoferować.  

Należy zbadać następujące obszary: popyt na pracę, czyli jak rozwija się lokalna 
gospodarka,  podaż   pracy,   czyli   jakie   jest    wykształcenie i doświadczenie osób 
na danym terenie,  rynek, czyli jakie są najważniejsze cechy lokalnego bezrobocia oraz 
jak kształtują się płace.  

Do analizy niezbędne jest zebranie następujących informacji: 

 W jakich  zawodach są poszukiwani pracownicy na określonym terenie?  

 Jak dużo miejsc pracy w tych zawodach oferują pracodawcy?  

 Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?  

 W jaki sposób jest prowadzony nabór pracowników?  

 Jaki sektor gospodarki rozwija się, a w jakim jest stagnacja bądź spadek?  

 Jaka jest stopa lokalnego bezrobocia? 
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 Jakie są potrzeby pracodawców?  

 Kim są moi docelowi pracodawcy?  

 Czego mogę się od nich dowiedzieć?  

 Kim są moi konkurenci na rynku pracy?  

 Czy moja oferta zawodowa i osobowościowa jest atrakcyjna na rynku? 

Obszary ułatwiające podjęcie zatrudnienia: informacja (wystarczająca jej ilość),  
motywacja (do działania i pokonywania pojawiających się przeszkód), planowanie 
(poszukiwania zatrudnienia), umiejętności (wiedza, jak zdobyć zatrudnienie).  

Szukając   pracy  muszę  wziąć pod uwagę: własne możliwości, zasoby zewnętrzne, 
sytuację prawną, warunki lokalnego rynku pracy, bariery, które można napotkać 
i sposoby radzenia sobie z nimi.  

Ponadto muszę odpowiedzieć sobie na pytania: 

 Czy mogę wykonywać pracę w domu czy tylko poza nim?  

 Jak  dużo  czasu  mogę  poświęcić na dojazd do pracy i z jakich środków lokomocji 
mogę korzystać?  

 Jak dużo czasu i w jakich godzinach mogę pracować?  

 Jak dużo chcę zarabiać?  

 Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania?  

 Jakie kwalifikacje i umiejętności ułatwią mi podjęcie pracy, jak szybko mogę 
je zdobyć? 

 Czy  warto  podjąć  pracę,  która  da  mi utrzymanie, a równocześnie szukać 
pracy, która będzie odpowiadać moim oczekiwaniom? 

 Jaka jest moja sytuacja osobista?  

   Sposoby poszukiwania zatrudnienia: 

 własna sieć kontaktów, 

 ogłoszenia w mediach, 

 targi i giełdy pracy, 

 bezpośrednie zgłoszenia do firm, 
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 urzędy pracy, 

 agencje pośrednictwa pracy, 

 książka telefoniczna, 

 bezpośrednie zgłaszanie się do pracodawców, 

 podejmowanie prac dorywczych, 

 Internet, 

 witryny, słupy ogłoszeniowe, tablice w sklepach.  

Bariery w poszukiwaniu pracy: 

zewnętrzne: zmienna liczba ofert pracy, wysokie wymagania pracodawców, 
duża konkurencja na rynku, brak dostępnych wiarygodnych informacji o firmach, 
brak ciekawych lub odpowiednich ofert pracy, ograniczona mobilność (trudności 
komunikacyjne, brak środków finansowych), niewiarygodność pracodawcy (rozbieżność 
między deklarowanymi a faktycznymi warunkami pracy), aktualna sytuacja osobista 
(kontynuacja nauki, sytuacja rodzinna), ograniczenia zdrowotne (niepełnosprawność).  

wewnętrzne: mała aktywność własna i małe zaangażowanie, niedostateczne 
kwalifikacje, młody wiek, wiek zbyt dojrzały, brak wiedzy, gdzie i jak szukać pracy, 
nieśmiałość, lęk przed przyszłością, stres–trema przed rozmową z pracodawcą, strach 
przed negatywną oceną, brak umiejętności autoprezentacji.  

Rozmowa kwalifikacyjna 

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej:  

1. Przygotuj teczkę z najważniejszymi dokumentami: życiorys (CV), 
list motywacyjny, referencje i certyfikaty. 

2. Dowiedz  się  jak najwięcej o firmie, stanowisku, na które aplikujesz oraz postaraj 
się poznać nazwisko osoby, z którą będziesz rozmawiać.  

3. Przeznacz czas na zaplanowanie, jak dojechać na rozmowę kwalifikacyjną – 
musisz przewidzieć różne niespodzianki, np. autobus się spóźni, na ulicach będzie 
tłok.  

4. Pamiętaj o swoim wyglądzie – dzień wcześniej przygotuj ubranie na kilka 
wariantów pogodowych, dobierz odpowiednią fryzurę, makijaż, obuwie 
i subtelny zapach. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na pierwsze 
wrażenie, ale decyduje również o Twoim samopoczuciu.  

Przygotuj się do: odpowiedzi na pytania standardowe,  rozwinięcia punktów 
napisanych w życiorysie,  zadawania pytań pracodawcy,  odpowiedzi na pytania 
o zarobki. 
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Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy najczęściej siedmiu zagadnień: 

1. Cechy fizyczne - jakie są wymagania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, siły fizycznej, 
witalności, wzroku, słuchu, mowy, wyglądu, wieku, itp.? 

2. Kwalifikacje -jakie są wymagania dotyczące wykształcenia, wiedzy technicznej, 
specjalistycznego przygotowania i praktyki zawodowej? 

3. Inteligencja - w jakim stopniu wymagana jest umiejętność logicznego myślenia 
oraz łatwość uczenia się? 

4. Szczególne zdolności - czy wymagane są, a jeśli tak, to jakie, szczególne zdolności - 
np. zdolności techniczne, łatwość posługiwania się liczbami, łatwość wyrażania swoich 
myśli,    zdolności    twórcze,   zamiłowanie   do   pracy z ludźmi? 

5.Zainteresowania - czy jakieś ogólne zainteresowania np. majsterkowaniem, sportem, 
działalnością artystyczną, pracą społeczną itp. mogą ułatwić otrzymanie pracy? 

6.Cechy charakteru - czy wymagana jest umiejętność pracy w zespole, przejawianie 
inicjatywy, umiejętność samodzielnej pracy,  branie na siebie odpowiedzialności, 
odporność na stres, upór, wywieranie wpływu na innych? 

7. Wymogi dodatkowe - na jakie dodatkowe okoliczności musisz zwrócić uwagę - 
np. dojazd do domu, opieka nad dziećmi, konieczność pracy po godzinach, praca 
małżonka itp.  

Przykładowe pytania, jakie możesz zadać pracodawcy: 

 Co będzie należało do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na tym 
stanowisku? 

 Jakie są godziny pracy na tym stanowisku? 

 Z jaką odpowiedzialnością wiązać się będzie objęcie tego stanowiska? 

 Komu będzie podlegać pracownik, który zostanie przyjęty na to stanowisko? 

 Jakie formy rozwoju oferuje firma swoim pracownikom? 

 W      jaki      sposób     zostaniesz     poinformowana o wyniku rozmowy 
kwalifikacyjnej?  

Formy dokumentów aplikacyjnych: CV Curriculum vitae - termin pochodzi z łaciny, 
oznacza przebieg życia) to krótki życiorys mający zainteresować      pracodawcę      Twoją       
osobą i spowodować zaproszenie Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Zwykle towarzyszy mu list 
motywacyjny.  

CV  i  list  motywacyjny  to  jak  oferta  sprzedaży – tu sprzedajesz swoją pracę, 
czyli wiedzę, kwalifikacje, umiejętności i czas. 
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To wszystko chce od Ciebie kupić potencjalny pracodawca po to, aby realizować 
założone cele firmy.  

Przed przystąpieniem do pisania CV i listu motywacyjnego trzeba dokonać 
szerszej analizy swojej wiedzy i umiejętności, wypisać swoje dotychczasowe       
doświadczenia      zawodowe i pozazawodowe, osiągnięcia, zainteresowania, znajomość 
technik informatycznych, znajomości języka obcego, uprawnienia i certyfikaty, cechy 
charakteru.  

Dokumenty aplikacyjne powinny być zindywidualizowane i pisane pod konkretną 
ofertę pracy (gdy odpowiadamy na ogłoszenie) lub pracodawcę i stanowisko pracy 
(gdy bezpośrednio zgłaszamy się do pracodawcy).  

Należy zapoznać się z profilem firmy – czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany 
rozwoju 

W życiorysie można podawać jedynie prawdziwe fakty i realną ocenę 
posiadanych umiejętności, szczególnie w zakresie znajomość języka obcego i obsługi 
komputera.  

Do dokumentów aplikacyjnych nie dołącza się kopii dyplomów, certyfikatów, 
referencji – przedstawia się je w dalszym procesie rekrutacji.  

Jeżeli  oferta  jest  sformułowana  w  obcym  języku, w tym samym pisze się 
aplikację.  

Dokumenty powinny być napisane na komputerze, standardową czcionką, 
wydrukowane na białym bądź kremowym  papierze.  Ponadto  powinny  być  czyste 
i estetyczne, bez błędów ortograficznych, gramatycznych i „literówek”.   

Życiorys wysyłany jest zawsze z listem motywacyjnym, ponieważ list jest 
przeważnie czytany jako pierwszy (przed CV).  

CV powinno zawierać: 

 zdjęcie (w prawym górnym rogu); 

 metryczkę (imię i nazwisko, data urodzenia, adres     zamieszkania,     numery     
telefonów, e-mail); 

 informacje o wykształceniu (lata nauki, nazwa szkoły / uczelni, miejscowość, 
profil, kierunek, uzyskany tytuł); 

 informacje o doświadczeniu zawodowym (lata pracy, nazwa pracodawcy, 
zajmowane stanowisko, zakres obowiązków / wykonywane czynności); 

 ukończone kursy i szkolenia (nazwa kursu); 

 dodatkowa działalność (wolontariat, olimpiady, praca w samorządzie szkolnym 
itp.); 
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 dodatkowe umiejętności; 

 Informacje dodatkowe (orzeczenie o niepełnosprawności, dyspozycyjność); 

 znajomość języków obcych; 

 zainteresowania; 

 klauzula o ochronie danych osobowych; 

 podpis. 

List motywacyjny 

Niemal zawsze pracodawcy wymagają złożenia listu motywacyjnego wraz z CV. Powinien 
on odpowiadać na dwa zasadnicze pytania: 

 Jakie  motywy skłaniają kandydata o staranie się o dane stanowisko? 

 Dlaczego uważa on, że nadaje się do podjęcia tego typu pracy? 

Treść   listu   motywacyjnego  zależy  od   tego, czy stanowi on odpowiedź na ogłoszenie 
rekrutacyjne,  czy  też  jest wysyłany do firmy, którą jest zainteresowany potencjalny 
kandydat,  nawet jeśli nie wie, czy prowadzi ona w tej chwili nabór. 

List         motywacyjny          bez         związku  z ogłoszeniem- należy wyjaśniać, dlaczego 
jest się zainteresowanym pracą w danej firmie, powinno  wskazać  się stanowisko 
lub pracę, którą jest się zainteresowanym, konieczne jest przedstawienie własnego 
doświadczenia, które w firmie może być przydatne oraz wykazanie własnych 
predyspozycji do wykonywania określonej pracy.  

List motywacyjny – odpowiedź na ogłoszenie - musi zawierać odniesienie do oferty  
(trzeba podać źródło informacji o naborze  - np. tytuł i data wydania gazety, w której 
ukazało się ogłoszenie wraz z numerem referencyjnym ogłoszenia), trzeba podkreślić 
spełnienie wymagań pracodawcy oraz wykazać, że posiada się poszukiwane przez niego 
kwalifikacje, umiejętności i predyspozycje, list powinien wskazywać, że jest się 
najlepszym kandydatem na to stanowisko.  

Informacje,  które   powinny   zostać   zawarte w liście motywacyjnym: 

 Dane  personalne  –  imię  i  nazwisko,  miejsce zamieszkania,  nr  telefonu,  adres 
e-mail. 

 Aktualna miejscowość i data – w prawym górnym rogu.  

 Dokładna nazwa firmy i działu, do którego wysyłana jest aplikacja.  

 Rozpoczęcie – wstęp zawarty w pierwszym akapicie informuje o tym, że chce się 
przedstawić kandydaturę na dane stanowisko (informacja w ofercie).  
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 Rozwinięcie – rozbudowane informacje z CV, które mają dowieść, że dana osoba  
w pełni odpowiada zawartej w ogłoszeniu charakterystyce kandydata, 
przedstawienie motywacji do pracy, rzetelna prezentacja kwalifikacji (popartych 
przykładami) – należy przede wszystkim skoncentrować się na tym, co można 
zaoferować przyszłemu pracodawcy.  

 Zakończenie – zawarcie  w jednym akapicie nadziei na zainteresowanie 
pracodawcy kandydaturą oraz wyrażenie gotowości szerszego zaprezentowania 
swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  

 Podpis.  

Błędy w dokumentach aplikacyjnych np.:  

Niedostosowanie aplikacji do wymagań zawartych w ofercie i do specyfiki firmy, 
w której jest oferowana praca. Trzeba pamiętać, że nie istnieją uniwersalne, skuteczne 
wszędzie dokumenty aplikacyjne.  

Kopiowanie CV i listu motywacyjnego, brak kreatywnego myślenia 
i indywidualnego podejścia      do      określonej      oferty     pracy i pracodawcy.  

Niejasny cel zawodowy kandydata, nieokreślenie na jaką ofertę pracy wysyła 
dokumenty aplikacyjne (brak nazwy stanowiska, brak numeru referencyjnego) 
lub określenie, że „wszystko jedno na jakie stanowisko”. Niewłaściwa forma 
dokumentów aplikacyjnych (CV powinno mieć formę blokową  
i być napisane równoważnikami zdań, a w liście motywacyjnym należy zastosować formę 
osobową).  

Mało przejrzysta i czytelna forma graficzna, niezawierająca zwięzłej i klarownej 
prezentacji kwalifikacji.  

Zbyt  długie  dokumenty  aplikacyjne  –   pisanie o faktach, które nie są istotne 
z punktu widzenia pracy, o którą stara się kandydat, zamieszczanie zbyt  wielu  
szczegółów, powtarzanie informacji z CV w liście motywacyjnym. CV i list motywacyjny 
mają być spójne i uzupełniać się, ale stanowią całkiem inne i odrębne dokumenty. 
Brak logiki dokumentów, zaburzona kolejność zdarzeń w CV chronologicznym. 

Brak ważnych informacji – np. teleadresowych, dat przy zatrudnieniu, nazwy 
firmy, brak informacji o obowiązkach, pomijanie osiągnięć, brak klauzuli o ochronie 
danych osobowych. 

Niepoprawność   językowa:   błędy  ortograficzne i gramatyczne, używanie 
nieczytelnych skrótów.  

E – rekrutacja- rady dla poszukujących pracy: 

 podpis pod listem, 

 bez niepotrzebnych grafik czy ilustracji, 
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 tytuły wiadomości jasne i czytelne, 

 CV i list motywacyjny wysyłane jako załącznik, 

 jeden list z aplikacją wysyłany do jednego adresata, 

 skrzynka      pocztowa      do      korespondencji w sprawie pracy (odpowiednia 
nazwa Twojego maila).  

 

Najbardziej popularne formy zatrudnienia 

1. tradycyjne (umowy o pracę); 

2. nowoczesne: 

 umowy cywilno-prawne (zlecenie, o dzieło, agencyjna), 

 samozatrudnienie, 

 praca nakładcza, 

 telepraca, 

 praca tymczasowa, 

 praca sezonowa i dorywcza, 

 umowa uaktywniająca. 

Elastyczne formy zatrudnienia 

  Uwaga! W przepisach prawa pracy nie funkcjonuje termin „elastyczne zatrudnienie”. 

Określenie      to      jednak       jest       popularne w      literaturze    oraz     wśród       
pracodawców i pracowników.  

Za typowy stosunek pracy uważa się  umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony - 
pracownik  pozostaje  z  tego  tytułu  wyłącznie w relacji ze swoim pracodawcą,  
świadczenie pracy w pełnym wymiarze godzin,  w pomieszczeniach pracodawcy. 

Elastyczne formy zatrudnienia wyrażają się w  formach zatrudnienia oraz  w systemach 
i rozkładach czasu pracy. 

Zalety elastycznych form zatrudnienia to m.in. minimalizacja kosztów pracy, lepsze 
dostosowanie stanu i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa, łatwość 
rozwiązywania problemu zwolnień pracowników, ograniczenie kosztów i nakładów 
na dobór pracowników i szkolenia, możliwość wykonywania nietypowych, 
sporadycznych prac, ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowników.  
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Wady elastycznych form zatrudnienia to m.in. zmniejszona ochrona prawna pracy 
(krótsze okresy wypowiedzeń, mniejsze odprawy), pracownicy są mniej zaangażowani 
w rozwój firmy oraz mniej identyfikują się z celami firmy, rywalizacja   między    
pracownikami   ze   względu  na nietrwałość zatrudnienia, wysoki poziom stresu 
pracowników, „gorsze” miejsca pracy, dostarczające niższych dochodów – pracodawcy 
nie dbają o pracownika, segmentacja rynku pracy, problemy z dokształcaniem, słabsze 
zabezpieczenie potrzeb socjalnych.  

 

 

Co zyskujesz dzięki elastycznym formom zatrudnienia: 

 

▸ możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia, 

▸  większą swobodę w zakresie kształtowania czasu pracy, 

▸  większą samodzielność w zakresie wykonywania zadań, 

▸  poczucie silniejszego związku między efektami pracy a wynagrodzeniem, 

▸  większe możliwości w zakresie zmiany pracodawcy, 

▸  możliwość świadczenia pracy na rzecz kilku pracodawców, 

▸  możliwość zdobycia większego doświadczenia zawodowego.  

Umowy cywilno-prawne to: umowa o dzieło, umowa agencyjna, umowa zlecenie.  

Cechuje je brak elementu podporządkowania, daleko posunięta samodzielność 
wykonywania czynności, podmiot zatrudniający nawiązuje z osobą fizyczną stosunek 
prawny, regulowany przepisami Kodeksu cywilnego.  

Umowa   o  pracę  nakładczą  powinna  być  zawarta w formie pisemnej na okres 
próbny, czas określony, nieokreślony  lub  czas  wykonania  określonej  pracy i określać 
w szczególności: 

1. rodzaj umowy, 

2. podstawowe warunki umowy tj.:  

 rodzaj pracy, 

 termin rozpoczęcia pracy, 

 zasady wynagradzania. 
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Przepisy określają szczegółowo, jakie elementy musi zawierać umowa o pracę 
nakładczą. Ustalają również pewne warunki, co do minimalnego wynagrodzenia 
wykonawcy oraz zasad rozwiązywania umowy.  

Telepraca jest pracą wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej. 

Oznacza to, że pracownik wykonujący pracę w tym systemie nie musi mieć statycznego 
miejsca pracy, lecz może przemieszczać się w przestrzeni geograficznej. 

Telepracę reguluje Kodeks pracy. Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć 
telepracownikowi niezbędny do wykonywania telepracy sprzęt, ubezpieczyć go i pokryć koszty 
związane z jego instalacją, serwisem i eksploatacją. 

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu 
wykonywania pracy. 

Najwięcej problemów praktycznych rodzą kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Zalety telepracy: 

 możliwość godzenia różnych ról życiowych, 

 czas pracy realizowany w okresie największej efektywności (noc, wczesny ranek, 
itp.), 

 praca w przyjaznym środowisku, w ciszy i ze świadomością, że nie zaniedbuje się 
ważnych obowiązków rodzinnych, 

 sprawdza się w czasie choroby czy dłuższego urlopu, np.  wychowawczego  –  
ułatwia  utrzymanie   kontaktu z firmą i zapobiega wypadnięciu z rynku pracy, 

 zmniejsza konflikty w pracy, 

 umożliwia podejmowanie kilku kontraktów jednocześnie. 

Wady telepracy: 

 trudności z oddzieleniem „biura w domu” i życia innych domowników, 

 poczucie izolacji, samotności, stagnacji, 

 mniejsze możliwości awansu.  

Praca tymczasowa. Okres wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika 
nie może być dłuższy niż 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. 

Wymiar urlopu pracownika tymczasowego wynosi 2 dni za każdy miesiąc pozostawania 
w dyspozycji pracodawcy użytkownika. 
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Praca sezonowa. Pracowników    sezonowych    można   zatrudniać na podstawie umów 
o pracę lub umów cywilnoprawnych. 

Umowa o pracę sezonową należy do umów terminowych – jest uzależniona od długości 
trwania sezonu. W treści umowy wskazujemy czynności konkretnych zadań, jakie 
powinien wykonać pracownik. Po zakończeniu prac należy podpisać np. protokół 
zdawczo odbiorczy, który będzie dokumentować wykonanie pracy. 

 

 

 

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

Chcę  mieć swoją firmę. Pytanie:  

 po co?, 

 w jakim celu?,  

 co chcę osiągnąć? 

 jakie są powody dla których chcę założyć działalność  gospodarczą? 

Mała firma winna bazować na  predyspozycjach, możliwościach, umiejętnościach. 
Właściciela. Odpowiedz sobie na pytanie: czy ja i własny biznes to jedno, czy ja 
i pracodawca to jedno?  

Identyfikacja umiejętności czyli  co umiem, co lubię , czym się interesuję : wykształcenie, 
hobby, cechy charakteru, osobowość, dotychczasowe doświadczenie będzie Twoim 
przyszłym obszarem  działalności/ poszukiwania pracy. 

Marketing mix  ( ”zmieszany”). 

Schemat 4 p ( wytwórca) :product , price = cena, promotion= promocja, place=miejsce. 

Schemat  4c ( odbiorca ):cost ; comfort = jakość; communication=komunikacja; 
convenience=      wygoda. 

Marketing -obszar analizy: 

A. Makrootoczenie.  

1. Otoczenie polityczno-prawne to: przepisy prawne, posunięcia instytucji rządowych, 
wpływy różnych grup interesu . 
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2. Otoczenie demograficzne to: liczba mieszkańców  w poszczególnych grupach 
wiekowych, liczba ludności zamieszkującej teren , którym jesteś zainteresowana, liczba 
mężczyzn  i kobiet w poszczególnych grupach, wykształcenie w poszczególnych grupach, 
zawody występujące na danym obszarze, struktury gospodarstw ( 2+2, 2+3, inne). 

3. Otoczenie ekonomiczne to: dostępność kredytów, ceny, oszczędności ludności, 
oprocentowanie kredytu, stawki podatku, poziom dochodów ludności, opłaty skarbowe, 
ceny urzędowe ( np. paliwa ), diety. 

B. Otoczenie konkurencyjne. 

1. Rynek zbytu. 

Informacja o konkurencji czyli nasycenie rynku produktem. 

Pytania: 

 Ile firm na „moim” terenie prowadzi podobną działalność? 

 W jakiej kondycji finansowej są obecnie? 

 Czy mają kłopoty (np. częste kontrole, skargi klientów, pracowników) ? 

 Jak długo działają? 

 Czy zatrudniają pracowników? 

 W jakich godzinach pracują? 

 Kiedy klienci będą dokonywać zakupów: raz w miesiącu ?, raz w tygodniu ?, 
częściej niż raz w tygodniu ? 

 Gdzie klienci będą dokonywać zakupów: tylko u Ciebie?, przez pośredników?, 
przez internet?, u konkurencji?, z dostawą do domu klienta?, tylko u klienta? 

2. Rynek zaopatrzenia. 

Partnerzy handlowi. 

 Skąd będą komponenty do mojego produktu? 

 W jaki sposób będą dostarczane? 

 Jaka jest konkurencja w tej dziedzinie? 

 Jaka jest jakość komponentów? 

 Jak długo potencjalni partnerzy istnieją na rynku? 

 Jaką cieszą się opinią? 
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3. Rynek finansowy. 

Źródła finansowania w trakcie prowadzenia działalności. 

 Wypracowany zysk. 

 Umowy przedwstępne ( tzw. kredyt odbiorcy-przekazana przedpłata, zaliczka 
np. na materiały ). 

 Kredyty ( np. handlowy- ma formę odroczonego terminu płatności, bankowy ). 

Szacowanie popytu. 

Philip Kotler w swojej książce pt. „Marketing” opisuje bardzo pouczającą historię.  

„Pewna firma obuwnicza wysłała swojego specjalistę od finansów na jedną 
z wysp Pacyfiku. Jego zadaniem było stwierdzenie, czy firma będzie mogła tam 
sprzedawać swoje buty. Specjalista od finansów po kilku dniach przysłał telegram, 
w którym stwierdził : „Tutejsi ludzie nie noszą butów, a więc nie ma rynku.”  

Następnie firma wysłała na wyspę handlowca. Po tygodniu handlowiec przysłał 
telegram : „Ludzie tutaj nie noszą butów. Istnieje więc ogromny rynek.”  

Ostatnim przedstawicielem firmy wysłanym na wyspę był specjalista do spraw 
marketingu. Po dwóch tygodniach pobytu na wyspie specjalista do spraw marketingu 
sytuację ocenił następująco : „Ludzie tutaj nie noszą butów. Odczuwają jednak bóle stóp 
i odnieśliby korzyści z noszenia butów. Będziemy musieli zaprojektować nowe buty, 
ponieważ mają oni mniejsze stopy. Będziemy musieli uświadomić tym ludziom korzyści 
płynące z noszenia butów. W tym celu trzeba będzie uzyskać poparcie przywódcy 
plemienia. Ludzie ci nie mają żadnych pieniędzy, lecz rosną tu wspaniałe ananasy. 
Oszacowałem możliwości sprzedaży w ciągu trzech lat, uwzględniłem wszystkie nasze 
koszty, również te związane ze sprzedażą ananasów europejskiej sieci supermarketów 
i w rezultacie stwierdziłem, że moglibyśmy zrealizować 30- procentowy zysk. Twierdzę, 
że powinniśmy działać.”  

Cena a popyt. 

Podstawy kształtowania cen – główne źródła danych: 

 Koszty- ujmowane w kalkulacjach wstępnych i wynikowych ( wartość surowców, 
robocizna , koszt opakowań, transport, spedycja ). 

 Ceny produktów konkurencyjnych. 

 Popyt- orientacja popytowa. 

Cena zbytu obejmuje koszty, zysk, podatek. 

Argumentacje cenowe. 

 metoda wydatku- porównanie z innym wydatkiem np. utrzymanie samochodu, 
mieszkania, paczki papierosów, 
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 metoda podziału-podać cenę na najmniejsze jednostki np. cena za jeden kwiatek, 
litr, guzik, papieros a nie za tuzin , 

 metoda zmniejszania-  np . podawać koszty eksploatacji na dzień, miesiąc a nie 
na rok, 

 metoda porównania- porównuje się nasz produkt z innymi towarami, 

 metoda jakości- sprzedając mówimy, ze cena w relacji do wysokiej jakości 
produktu jest bardzo niska, 

 metoda szoku- mówimy klientowi, że ta cena jest bardzo niska podczas gdy klient 
mówi, że ona jest bardzo wysoka to sprzedawca dodaje, że powinna być jeszcze 
wyższa, 

 metoda różnicowa- rozmawiamy nie o cenie a o różnicy ceny w porównaniu 
z innymi cenami produktów ( np. cena mleka, wody  gazowanej  czy piwa ), 

 metoda „góry lodowej” –podajemy, że posiadanie takiego produktu jest dużą 
satysfakcją i, że sąsiedzi będą zachwyceni, 

 metoda opakowania- podać cenę i strukturę ceny, oszczędności na darmowych 
opakowaniach, transporcie itp. 

 metoda „na wabia’- na wystawie pokazujemy tani wyrób, który zachęca 
kupującego do wejścia do środka i wówczas pokazujemy cały asortyment 
z cenami  299,5  zł.  

Zawieranie umów- poprzez  negocjacje lub przetargi, lub złożenie oferty ( nie występuje 
rozmowa ale wszystkie warunki są określone w pisemnie składanej ofercie). 

Cel maksymalny stanowi maksimum tego, co możesz uzyskać, to, co chcesz  osiągnąć, 
jeśli wszystko dobrze się ułoży, rozpoczynasz swoje poczynania od próby realizacji celu 
idealnego. 

Cel minimalny oznacza dla Ciebie granicę, poza którą negocjacje przestają mieć sens, 
bez osiągnięcia czego negocjacje będą dla Ciebie całkowitą porażką, zaczynasz 
go uwzględniać pod koniec negocjacji. 

Promocja. Jest to część składowa marketingu polegająca na pozyskiwaniu nabywców 
przez wykorzystywanie różnych środków perswazyjnych. 

Do promocji zaliczane są: 

 reklama, 

 akwizycja,  

 public relations,  

 sales promotion (promocja sprzedaży),  
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 sponsoring,  

 uczestnictwo w targach. 

Kampania promocyjna 

Właściwie przygotowany program kampanii promocyjnej powinien: informować 
potencjalnych klientów o celach działalności firmy i jej produktach/usługach, przekonać 
klientów do korzystania z towarów/usług, wskazywać na korzyści płynące z dokonania 
zakupu, akcentować wyjątkowość i profesjonalizm oferowanych towarów/usług, tworzyć 
image i podkreślać prestiż związany z zakupem towarów/usług. 

W tym celu należy określić: cel promocji (co chcemy osiągnąć?),  adresatów działań 
promocyjnych (kto jest odbiorcą naszych działań?),  formy promocji i częstotliwość ich 
wykorzystania, czas realizacji (okres czasu na jaki planuje się działania promocyjne), 
koszty. 

Pytania pomocnicze. 

 Czy popatrzyłam na mapę i zaznaczyłam na niej obszar, z którego zamierzam 
„ściągnąć” klientów? 

 W jaki sposób chcę dotrzeć ze swoją reklamą do klientów? 

 Czy wiem jaka część reklam zamieszczanych w lokalnych gazetach, trafi 
do niewłaściwych odbiorców? 

 Jakie gazety najskuteczniej docierają do różnych miejsc wybranego przeze mnie 
obszaru? Czy stać mnie na opłacenie ich stawek? 

 Jakie inne środki drukowane mogę zastosować (np. ulotki lub informatory 
handlowe)? Jakie są ich koszty? 

 Jakie stacje radiowe działają na moim terenie? Jakie stosują stawki? 

 Czy dostępna jest lista adresów z mojego obszaru? 

 Czy powinnam przygotować własną listę adresów (według książki telefonicznej 
lub innego źródła)? 

 Czy powinnam rozdawać ulotki w miejscach, gdzie ludzie robią zakupy? 

 Czy nazwa mojej firmy jest reklamą mojego produktu, usługi? 

 Czy firmie potrzebny jest szyld? 

 Czy mój szyld, papier firmowy, wizytówki i napisy na samochodach posiadają 
jednolitą szatę graficzną i tworzą spójny obraz firmy? 

 Czy posiadam znaczek firmowy, którego używam na swoim szyldzie i na drukach? 

 Co zamierzam reklamować? 



 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Strona | 62 

 Dlaczego klient miałby przyjść do mnie, a nie do konkurencji? 

 Czy opracowałam budżet reklamowy firmy? 

 Czy mogę wykorzystać „Żółte stronnice” dla reklamy swojej firmy? 

 Reklamy konkurencji jakiego są rodzaju i jakiej wielkości? 

 Czy zbadałam możliwości reklamy bezpłatnej? 

 Czy przygotowałam udane fotografie mojej firmy i jej produktów? 

 Czy w poszukiwaniu pomysłów przejrzałem reklamy w gazetach, czasopismach 
i innych źródłach? 

Podjęcie działalności - źródła finansowania. 

 Zasoby własne. 

 Fundusz Pracy. 

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Fundusze Unijne. 

Źródła finansowania-dotacja  dla osób zarejestrowanych jako  osoby bezrobotne. 

Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków  
na podjęcie działalności gospodarczej stosowane  są  w szczególności następujące 
kryteria:  

 przygotowanie wniosku pod względem merytorycznym i formalnym, 

 stopień przygotowania planowanej działalności gospodarczej, 

 pomysł, realność powodzenia działalności w przyszłości oraz zapotrzebowanie 
na rynku, 

 znajomość konkurencji we wnioskowanej branży,  

 czas pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych oraz aktywność 
w poszukiwaniu zatrudnienia, 

 kwalifikacje oraz stopień doświadczenia zawodowego bezrobotnego w zakresie 
proponowanej działalności gospodarczej oraz znajomość podstawowych zasad 
funkcjonowania firmy, a  zwłaszcza jej finansów,  

 predyspozycje bezrobotnego do prowadzenia działalności gospodarczej, 
stwierdzone przez doradcę zawodowego, 

 udział wkładu własnego ( lokal, środki pieniężne, maszyny, urządzenia, środek 
transportu itp.),  
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 kolejność wpływu wniosków. 

Źródła finansowania-Fundusze Unijne. 

Osoby, które myślą o założeniu własnej firmy mogą ubiegać się o środki finansowe z Unii 
Europejskiej.  

Dotacja z w.w. źródła jest z zasady wyższa niż z funduszu pracy. 

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie musi być zarejestrowana w urzędzie pracy, 
może również być osobą pracującą ale nie prowadzącą własnej działalności. 

Osoba starająca się o dotację musi zgłosić swój udział w projekcie realizowanym przez 
instytucję, która otrzymała na ten cel środki unijne. 

Instytucja ta jest odpowiedzialna za: 

  rekrutację uczestników, 

 zapewnienie im szkoleń i doradztwa, 

 wybór grupy osób, która otrzyma dotację. 

Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Indywidualna działalność gospodarcza. 

 Spółki osobowe: 

 spółka cywilna, 

 spółka jawna, 

 spółka partnerska, 

 spółka komandytowa, 

 spółka komandytowo-akcyjna. 

 Spółki kapitałowe: 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 spółka akcyjna. 

 Spółdzielnie. 

 

Koszta działalności. 

Urząd Skarbowy-podatek. 

 Osoby prawne- podatek dochodowy  od osób prawnych (CIT). 
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 Osoby fizyczne – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). 

Formy opodatkowania: 

  karta podatkowa, 

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

 księga przychodów i rozchodów, 

 podatek liniowy. 

Zakład Usług Społecznych ( ZUS ). 

 Składki społeczne:  emerytalna, rentowa, chorobowa. 

 Wypadkowa 

 Ubezpieczenie zdrowotne. 

 Fundusz pracy. 

 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych. 

Koszta związane z wytworzeniem produktu np.: energia elektryczna, woda, internet, 
telefony, ogrzewanie pomieszczeń, zakup surowców- komponentów, reklama, 
dystrybucja ( zakup i utrzymanie samochodu ), podatek  od powierzchni przeznaczonej 
pod działalność, zatrudnienie pracownika. 

Rejestracja firmy. 

Przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej trzeba załatwić szereg żmudnych  
formalności. Jest to pierwszy sprawdzian czy nadajemy się na biznesmenki.   

Rejestracja firmy. Wybierz dziedzinę ,  która nie została jeszcze w pełni 
opanowana przez innych.  Udaj się do  urzędu  miasta lub gminy i złóż wniosek  
o zarejestrowanie działalności.  Musisz mieć ze sobą dowód osobisty . 

Trzeba podać : imię i nazwisko,  PESEL,  adres zameldowania,  nazwę firmy ( w przypadku 
osoby fizycznej nazwa firmy powinna się składać z imienia i nazwiska  właściciela. 
Do tych danych można dodać nazwę przez siebie wymyśloną. Nie może być w nazwie  
słów obraźliwych,  związanych z seksem, nazw państw, czy też nazw własnych 
np. Myszka Miki. Nazwę  jak również jej znak graficzny można zastrzec w urzędzie 
Patentowym), adres pod którym będzie wykonywana działalność- miejsce wykonywania 
działalności, rodzaj działalności – zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności  PKD – 
www.klasyfikacje.pl - najlepiej wybrać działalność podstawową oraz dodatkowo 
działalność z nią pokrewną Np. PKD 93.02- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 
można poszerzyć o działalność solariów czy tez handel art. kosmetycznymi, planowaną 
datę rozpoczęcia działalności,  
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Do pewnych działalności gospodarczych  trzeba mieć zezwolenie  np. zarobkowy 
przewóz osób taksówką, prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, konfekcjonowanie 
i obrót środkami ochrony  roślin , zaś do innych koncesje np. wytwarzanie, 
przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią. Koncesje 
przyznawane są na czas  określony od 2 do 50 lat. Organem wydającym zezwolenia 
i koncesje  jest ministerstwo ,  w którego gestii leży zarządzanie daną dziedziną 
gospodarki 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 Sam/a jesteś sobie szefem. 

 Zarządzasz swoim czasem. 

 Określasz termin urlopu. 

 Określasz godziny pracy. 

 Wybór dziedziny działania zależy od właściciela. Może zajmować się tym 
co najbardziej lubi. 

  Duże przedsiębiorstwa chętnie podejmują współpracę z osobami prowadzącymi 
działalność gospodarczą. 

 Sama płacisz składki na ubezpieczenie społeczne. 

 Rozliczasz się z urzędem skarbowym. 

 W danym miesiącu nic nie zarobiłaś  to koszta j.w też płacisz. 

 Nie potrafisz dokonywać rozliczeń z fiskusem , prowadzić księgi przychodów 
i rozchodów musisz zapłacić  księgowej. 

 Chorując nie zarabiasz. 

 Odpowiedzialność za wszelkie błędne decyzje spada wyłącznie na właściciela firmy- 
to on/a ponosi ich konsekwencje . 

 Prowadzenie własnej działalności wiąże się  ze stresem  i obawą , czy firma osiągnie 
spodziewane zyski. Nie wolno sobie „ odpuszczać”, bo  łatwo stracić pozycję 
na rynku. 

 Może się okazać , że w wybranej dziedzinie nie da się pokonać konkurencji.  

Umiejętności przedsiębiorcy. 

Nikt nie da nam pieniędzy tylko dlatego, że ich potrzebujemy. Musimy przekonać innych, 
że mamy im do zaoferowania coś, czego oni potrzebują – nasze towary, usługi. I do tego 
po atrakcyjnej cenie. Atrakcyjnej przede wszystkim dla tego, kto jest gotów skorzystać 
z naszej oferty, a nie zawsze atrakcyjnej dla nas.  
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”Tyle wysiłku, wyrzeczeń. Przy tych cenach to mi się nie opłaca” – tak myśli wielu 
przymierzających się do założenia firmy. I rezygnuje.  

I bardzo dobrze. Kto nie jest gotów na duży wysiłek,  planowanie, często nieprzespane 
noce, oszczędzanie, odmawianie sobie kupowania z pewnością potrzebnych, ale nie 
niezbędnych rzeczy ( szczególnie na początku działalności ), powinien zrezygnować 
z pomysłu założenia własnej firmy. Startując w „małym biznesie” nie od razu możemy 
liczyć od razu na większe dochody. 

Trzeba : 

 wiedzieć co daje konkurencja a tym samym mogę opracować aspekt 
marketingowy - co innego ja proponuję niż konkurencja, nauczyć się budować 
ofertę swojej firmy, co zrobić aby osiągnąć zakładaną sprzedaż, 

 zdefiniować precyzyjnie co firma chce robić/co chcę robić, jakiej pracy szukam, 

 zdefiniować w jakim kierunku działać - określenie szans i zagrożeń rozwojowych, 
prognozy firmy/jaki sektor –branża mnie interesuje, 

 zdefiniować kto będzie klientem firmy/jaka firma mnie potrzebuje,  

 zdefiniować gdzie będzie prowadzona działalność/gdzie będę szukać pracy, 

 zdefiniować na czym będą  zarabiane pieniądze/ co mam do zaoferowania,  

 dokonać sposobu oceny realizacji i skuteczność strategii, 

 być konsekwentną w realizacji – tak długo,  jak jest to uzasadnione ekonomicznie, 

 mieć umiejętność szukania pomocy, zarządzanie firmą, kierowania ludźmi,  
radzenia sobie z wierzycielami. 

 

Jeśli myślisz, że możesz, to możesz. 

Jeśli myślisz, że nie możesz, masz rację. 

 

 

 

 

 


