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Wstęp

Zanim zapoznasz się z treścią niniejszej broszury, pamiętaj, że sytu-
acja, w której obecnie się znajdujesz, jest wyjątkowa, ponieważ stanowi 
kompilację Twoich doświadczeń z życia zawodowego i prywatnego. Te 
aspekty naszego życia przenikają się i zazębiają. Oddziałują na siebie 
wzajemnie. Chcąc ustabilizować swoje życie zawodowe, często musimy 
zrobić gruntowne rozeznanie w życiu prywatnym. Równie często praca 
ma ogromny wpływ na to, jak wygląda Twoje życie w domu. Zanim 
więc podejmiesz działania, by zasilić rynek pracy, dokonaj analizy, 
czego tak naprawdę potrzebujesz, jakie masz możliwości i potrzeby 
oraz co będzie najlepsze dla Ciebie i Twoich bliskich. Dopiero gdy 
masz solidne fundamenty i motywację, możesz podejmować działa-
nia według wskazówek, którymi dzielimy się z Tobą, opisując je w tej 
broszurze. Tylko wtedy mogą one przynieść odpowiedni rezultat.





karolina cal a ‑lew tak

Personal branding  
a efektywne poszukiwanie pracy

Co warto wiedzieć o obecnym rynku pracy

Rynek pracy, poprzez sytuację spowodowaną epidemią Covid-19, prze-
żył po raz kolejny destabilizację. Od 2019 roku, kiedy to zaczęły się 
pierwsze lockdowny, wiele przedsiębiorstw musiało się dostosować do 
zaistniałych warunków. Lista branż, jakie zostały dotknięte skutkami 
epidemii, jest bardzo długa i obejmuje różne kody PKD – od branży 
usługowych po produkcyjne. Wiele osób straciło pracę, równie wielu 
osobom wymiar czasowy pracy został ograniczony. Choć przedsię-
biorcom udzielono pomocy w ramach szeregu tzw. tarcz antykryzy-
sowych i finansowych, to jednak skutki pandemii są nadal widoczne. 
Wydarzenia ostatnich lat spowodowały, że trudniej jest poruszać się 
po rynku pracy i trudno do niego dołączyć, jeśli mieliśmy dłuższą 
przerwę. Można jednak podjąć pewne działania mogące ułatwić nam 
poszukiwanie pracy. Większość z tych wskazówek została opisana 
w tej broszurze, która ma być prostym poradnikiem dla osób chcących 
lub mających potrzebę zasilić w najbliższej przyszłości rynek pracy 
lub zmienić swoje otoczenie poprzez zmianę pracy.

1. 
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Po pierwsze, postaraj się zrozumieć swojego przyszłego 
pracodawcę

Rozpoczynając swoje poszukiwania na rynku pracy, warto wiedzieć, 
do jakiego potencjalnego pracodawcy złożysz swoje CV. Jak podaje 

„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” 
z 2020 roku, „Sektor MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) 
stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8%. 
Wśród nich najliczniejszą grupą (96,7%; 2,08 mln) są mikroprzed-
siębiorstwa”1. Co to oznacza dla Ciebie? Otóż to, że istnieje bardzo 
duże prawdopodobieństwo, iż pracę otrzymasz właśnie u mikroprzed-
siębiorcy, czyli u pracodawcy, który zgodnie z definicjami Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zatrudnia mniej niż 10 pracow-
ników. Innymi kategoriami przedsiębiorstw ze względu na wielkość 
zatrudnienia są: małe przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
50 pracowników; średnie przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 
250 pracowników i duże przedsiębiorstwo, zatrudniające powyżej 
250 pracowników2.

Dlaczego wielkość przedsiębiorstwa  
może być dla Ciebie ważna?

Przede wszystkim dzięki tej wiedzy możesz zrozumieć, z jakim praco-
dawcą masz do czynienia. Zupełnie inaczej wygląda praca w zespole 
dziesięcioosobowym niż dwustuosobowym. Różnice są przede wszyst-
kim na poziomie struktury organizacji. W dziesięcioosobowej firmie 
pracownicy mają szersze zakresy obowiązków i dobrze jest, by byli 
bardziej elastyczni, tak żeby ich obowiązki zazębiały się, a organizacja 
stanowiła spójnie pracujący jednolity organizm. W dużych firmach 
można zauważyć, że są jasno wydzielone działy, a pracownicy wyko-
nawczy są bardziej wyspecjalizowani i mają węższy zakres obowiązków. 

 1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2020, [online:] https://www.parp.
gov.pl/storage/publications/pdf/ROSS-2020_30_06.pdf [dostęp: 12.05.2021 r.].
 2 Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2004, [online:] http://archiwum.parp.gov.pl/
dotacjedoc/def_msp.pdf [dostęp: 12.05.2021 r.].
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Inaczej też jest skonstruowana kadra kierownicza/dyrektorska/mana-
gerska. W mniejszych firmach nowych pracowników często rekrutuje 
właściciel, natomiast w większych firmach odpowiedzialni są za to 
HR -owcy, a sama forma prowadzenia działalności jest inna.

Jak przedstawiają badania realizowane w ramach projektu „Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych”3, wielkość firmy 
ma wpływ na to, jakie formy zatrudnienia są stosowane w danym 
przedsiębiorstwie. W Polsce, podobnie jak w systemie brytyjskim, 
stosowane jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Mówimy 
wówczas o  pracownikach etatowych (employees). Mamy również 
możliwość współpracy na podstawie samozatrudnienia. Wówczas 
realizujemy zadania na rzecz danej firmy, a rozliczenie odbywa się na 
podstawie faktury (self ‑employed). Istnieje również możliwość zatrud-
nienia w ramach outsourcingu, czyli korzystania ze specjalistycznych 
firm zewnętrznych (outsourced workers) i wykonawców świadczących 
pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (agency workers)4. 
W polskim systemie dodatkowo funkcjonuje możliwość zatrudnienia 
pracownika na umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wszystkie powyższe elementy będą również miały wpływ na to, jak 
jest skonstruowana oferta pracy. Większość pracodawców wypisuje 
w niej nie tylko oczekiwania wobec pracownika, ale też informuje, 
co Tobie jako przyszłemu pracownikowi może zapewnić. Mogą być 
to świadczenia socjalne, premie, możliwość awansu, rozwoju i uczest-
niczenia w wewnętrznych szkoleniach, karty multisport i pakiety 
medyczne. Wielkość i liczba pozapłacowych czynników motywacyj-
nych stanowiących dodatek do zatrudnienia również będzie zależna 
od wielkości przedsiębiorstwa i jego budżetu.

Pamiętaj jednak o procentach wspominanych na początku – o tym, 
że aż 96,7% rynku to mikroprzedsiębiorstwa, które mogą sobie pozwo-
lić na dużo mniej w kwestii dodatkowych świadczeń. Dlatego tak 
ważne jest, żeby zrozumieć swojego przyszłego pracodawcę i mieć 

 3 D. Bąk -Grabowska, Wielkość zatrudnienia jako czynnik różnicujący stosowanie 
form zatrudnienia w grupach kapitałowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach”, 2016, nr 257. s. 115–123.
 4 P. Leighton et al., Out of the Shadows. Managing Self ‑employed, Agency and 
Outsourced Workers, Elsevier Ltd., Burlington 2007, s. 14–15.
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realne i adekwatne oczekiwania co do tego, co nam może zagwaran-
tować zarówno w kwestii wypłaty, jak i jej pochodnych.

Po drugie, zastanów się, co Ty możesz  
zaproponować pracodawcy

Gdy przeanalizujesz i zweryfikujesz, z jakim pracodawcą możesz mieć 
do czynienia, warto spojrzeć na swoją kandydaturę przez jego pryzmat. 
Trzeba przeanalizować, jakie oczekiwania na danym stanowisku ma 
potencjalny pracodawca, a ile z nich spełniasz. Warto wiedzieć, że 
osoba zajmująca się rekrutacją nie oczekuje, że znajdzie kandydata 
idealnego, ponieważ takich nie ma. Liczy jednak na to, iż kandydat 
będzie wykazywał w dużym stopniu zgodność z oczekiwaną „wizją 
kandydata” i w dużym stopniu spełniał oczekiwania pracodawcy. 
Zgodności szuka się przede wszystkim w odpowiednim wykształceniu 
lub doświadczeniu, a najlepiej połączeniu wykształcenia z doświadcze-
niem. Jednak kandydatów, którzy mają jednolitą ścieżkę edukacyjną 
i zawodową, wcale nie jest tak łatwo znaleźć. Na co dzień w pracy 
z ludźmi spotykam się raczej z osobami, które, kończąc szkołę średnią, 
wybrały kierunek studiów bez analizy swoich predyspozycji, dokonu-
jąc wyborów nietrafionych. Często zdarza się też tak, że po ukończeniu 
studiów podejmują pracę zupełnie niezwiązaną z ich kierunkiem, 
ponieważ dążą do jak najszybszego usamodzielnienia się. W taki oto 
sposób „lądują” w branży zupełnie różnej od ich wykształcenia.

To właśnie na tym etapie często pojawia się pytanie, co jest waż-
niejsze – wykształcenie czy doświadczenie. Z perspektywy wieloletniej 
praktyki mogę pokusić się o stwierdzenie, że wykształcenie jest o tyle 
istotne, iż nabywamy je przez okres 3–5 lat. Ponieważ jest to wiedza 
nabywana regularnie, ma wymierną wartość wtedy, gdy jest przecho-
wywana w naszej pamięci deklaratywnej, która odpowiada za kwestię 

„wiem, że”. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce zaraz po ukończeniu 
studiów. Niestety, gdy wiedzy nabytej podczas studiów nie wykorzy-
stujemy w pracy zawodowej, może ona w znacznej mierze zanikać, 
ponieważ połączenia pomiędzy neuronami słabną. Badania dowodzą, 
że siła tych połączeń wzrasta pod wpływem aktywacji sąsiednich 
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neuronów różnymi bodźcami5. Zatem u większości osób będących 
wiele lat po studiach i niewykorzystujących tej wiedzy w praktyce 
dużo cenniejsze będzie doświadczenie, jakie nabyli w branży, nawet 
niezwiązanej z wykształceniem.

Po trzecie, wyceń swoje usługi

Jeśli przy danej ofercie pracy nie ma podanego przedziału wynagro-
dzenia, warto zastanowić się nad swoimi zarobkami. Jest to o tyle 
istotnie, że ułatwisz zarówno sobie poszukiwanie pracy, jak i swojemu 
pracodawcy zatrudnienie Ciebie. W pierwszej kolejności warto zrobić 
rozeznanie, ile zarabiają osoby na podobnych stanowiskach. Później 
trzeba mieć na uwadze wielkość i specyfikę firmy, którą obraliśmy 
sobie jako nasze docelowe miejsce pracy. Tutaj pojawia się kolejna 
ważna kwestia: warto na początku zrobić rozeznanie runku i wybrać 
kilka firm, w których chcielibyśmy pracować. Gdy ograniczymy sobie 
wybór, nasza motywacja wzrośnie, wówczas też będziemy w stanie 
przygotować bardziej spersonalizowane CV. Więcej o tym opisano 
w rozdziale 5.4. Powróćmy jednak do tematu wynagrodzenia. Warto 
zrozumieć, że praca to specyficzny układ pomiędzy Tobą a pracodawcą. 
To czysta transakcja sprzedażowa. W tej sytuacji Ty sprzedajesz swoją 
wiedzę, umiejętności i doświadczenie w odpowiednim przedziale 
czasowym, a Twój pracodawca za to płaci.

„Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalności i posłu-
szeństwa, jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, 
będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem”, Ludwig von 
Mises (1881–1973).

Pamiętaj, że każdy towar musi mieć adekwatną cenę. Gdy jest 
„za drogi”, po prostu z niego rezygnujemy, ponieważ nasz budżet 
tego nie przewiduje. Gdy jest „za tani”, szukamy w nim jakichś wad, 
przyczyn, które tę cenę obniżają. Nie jest więc dobrym rozwiąza-
niem, by podawać stawki skrajne z przedziału zarobków na danym 
stanowisku. Optymalnym rozwiązaniem będzie zaproponowanie niż-
szej stawki przy jednoznacznym określeniu, że godzisz się na takie 

 5 T.M. Domżał, Pamięć w neurologii: zaburzenia, diagnostyka i leczenie. Wybrane 
problemy kliniczne, „Forum Medycyny Rodzinnej”, 2013, t. 7, nr 4, s. 155–164.
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warunki finansowe w okresie próbnym. Warto jednocześnie podkreślić, 
iż liczą się dla Ciebie możliwości rozwoju zarówno w zdobywaniu 
nowych umiejętności, jak i w aspekcie finansowym. Wówczas sytuacja 
wyjściowa jest satysfakcjonująca dla obydwu stron. Pracownik ma 
możliwość adaptacji i wykazania się, a pracodawca weryfikacji, czy 
dokonał dobrego wyboru i czy rzeczywiście praca danej osoby jest 
warta swojej ceny.

Bierny zawodowo a bezrobotny. Kim jesteś?

By skutecznie poruszać się po rynku pracy, warto również zdawać sobie 
sprawę z definicji, które w tym obszarze występują. W nomenklaturze 
doradztwa zawodowego wyróżniamy dwie główne definicje osób nie-
pracujących: biernych zawodowo i bezrobotnych. Osoby bezrobotne 
określane są jako pozostające bez pracy, ale jednocześnie gotowe do 
jej podjęcia i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Takie osoby mogą 
być zarejestrowane w urzędach pracy, ale nie muszą. Mówimy również 
o osobach długotrwale bezrobotnych. Osoby powyżej 25. roku życia 
są uznawane za długotrwale bezrobotne, gdy pozostają bez pracy nie-
przerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. Co ważne, studenci studiów 
stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli 
spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby 
bierne zawodowo są natomiast definiowane jako jednostki, które 
w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują 
i nie są bezrobotne)6. Upraszczając, bierni zawodowo nie poszukują 
aktywnie zatrudnienia i nie wykazują gotowości do podjęcia pracy.

Pracujący → bezrobotny

Przejście ze statusu osoby pracującej w osobę bezrobotną niesie ze 
sobą spore obciążenie psychologiczne. Duży wpływ ma na to również 
identyfikacja z wykonywanym zawodem. Osoby, które silnie identy-
fikują się z wykonywanym zawodem, w sytuacji pozostawania bez 
pracy odczuwają utratę tożsamości, poczucia bezpieczeństwa, kontroli 

 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, [online:] power.wup.kielce.pl [dostęp: 
12.05.2021 r.].

2. 
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nad bieżącymi wydarzeniami, co dodatkowo wpływa demobilizująco. 
Mają duży problem ze zmianą zawodu, elastycznością lub mobilnością 
na rynku pracy. Osoby o słabszej identyfikacji zawodowej zazwyczaj 
traktują pracę jako formę uczestnictwa w życiu społecznym. Dlatego 
też nagłe zetknięcie się z bezrobociem wywołuje u nich strach przed 
osamotnieniem i gniew. Często prowadzi to do problemów zdrowot-
nych natury psychosomatycznej (depresja, poczucie osamotnienia, 
bezradności lub bezsilności)7.

Bezrobotny → długotrwale bezrobotny → bierny zawodowo

Z moich obserwacji wynika, że istnieje prosta droga do przejścia ze 
statusu osoby długotrwale bezrobotnej w osobę bierną zawodowo. 
W sytuacji, gdy jesteśmy w gronie osób bezrobotnych (a mogło się to 
zdarzyć z wielu różnych powodów), nie umiemy skutecznie poruszać 
się po rynku pracy, tj. nie potrafimy się odnaleźć, zweryfikować rynku, 
określić celów, przygotować odpowiednich dokumentów, przygotować 
się na rozmowę rekrutacyjną, nasza wiara w siebie i swoje możliwości 
drastycznie słabną z dnia na dzień. Powodować to może duży spadek 
wewnętrznej motywacji do pracy. Nasze poczucie sprawczości powoli 
zanika. Jeśli podejmowane przez nas działania są bezskuteczne, status 
osoby długotrwale bezrobotnej utrzymuje się zbyt długo i nie mamy 
wsparcia w otoczeniu, przestajemy aktywnie poszukiwać zatrudnienia. 
Choć możemy posiadać oficjalny status osoby bezrobotnej, nawet 
zarejestrowanej w urzędzie pracy, to trafiamy do utajonej grupy osób 
biernych zawodowo. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że jest to 
grupa osób uśpiona zawodowo. Znaczy to, że formalnie wykazujemy 
gotowość do podjęcia pracy, natomiast w aspekcie psychologicznym 
towarzyszy nam brak wiary w jej znalezienie, a tym samym brak chęci 
i gotowości.

Dlatego tak ważne jest, by okres pomiędzy utratą pracy a podję-
ciem kolejnej był jak najkrótszy. Można tego dokonać poprzez celowe, 
przemyślane i intensywne działania, które są opisane w punkcie 5. 
niniejszej broszury.

 7 M. Kabaj, G. Koptas, Bezrobocie długookresowe, Zeszyt 2, „Studia i Materiały 
IPiSS”, Warszawa 1995, s. 117.
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Kogo poszukują pracodawcy? Najnowsze trendy na rynku

Jeśli posiadasz kierunkowe wykształcenie poparte wieloletnim 
doświadczeniem, jesteś w bardzo dobrej sytuacji. Osoby, które nie 
mają takiego komfortu, często sięgają po stereotypy dotyczące rynku 
pracy, m.in. wymagań pracodawców. Zakładają one, że potencjalny 
pracodawca ma wysoko postawione oczekiwania zarówno w kwestii 
wykształcenia, jak i doświadczenia. Jest to prawda, ale tylko tam, 
gdzie w grę wchodzi rekrutacja wąska, segmentowa. Najczęściej są to 
stanowiska specjalistyczne i managerskie. W takiej sytuacji mamy do 
czynienia z rynkiem pracownika, ponieważ pracodawca jest skłonny 
zapłacić za jego pracę wysoką cenę. Coraz częściej jednak pracodawcy, 
oprócz zgodności swoich oczekiwań z doświadczeniem i wykształce-
niem kandydata, zwracają uwagę na jego osobowość, a „Twoja osobo-
wość = Twoja wyjątkowość”8. Instytut Psychologii Zdrowia definiuje 
osobowość jako „charakterystyczny, względnie stały sposób reagowa-
nia jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób 
wchodzenia z nim w interakcje”9. Zatem, gdy rekrutujemy kandydata 
na konkretne stanowisko, możemy przewidzieć, jak dana osoba będzie 
reagować na określone sytuacje i kwestie. Co ważne, każda firma 
prezentuje pewną kulturę organizacyjną jako trwały zespół wartości, 
przekonań i założeń charakteryzujący tę organizację i jej członków; 
można mówić nawet o osobowości konkretnej organizacji, która prze-
jawia się w zachowaniach jej członków10. Skoro więc organizacja ma 
swoją osobowość, a my docelowo będziemy jej elementami składo-
wymi, ważne jest, by działania, wartości i zachowanie ugruntowane 
w naszej osobowości były spójne. Łatwiej będzie wówczas osiągnąć 
pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Sprzyja ona współpracy i reali-
zacji przyjętych przez firmę celów11. Dodatkowo, jeśli atmosfera jest 

 8 W. Klęk, Czym jest osobowość?, 4.05.2018 r., [online:] wojciechklek.pl 
[dostęp: 10.05.2021 r.].
 9 Instytut Psychologii Zdrowia, [online:] psychologia.edu.pl [dostęp: 
15.05.2021 r.].
 10 M. Smolarek, Kultura organizacyjna podporządkowana zarządzaniu wiedzą 
w małych przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarzą-
dzanie”, 2015, nr 1, s. 35–47.
 11 M. Smolarek, M. Sipa, Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej 
w małych przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Zarządzanie”, 2015, nr 4, s. 301–315.

3. 
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pozytywna, może stanowić ważny pozapłacowy motywator do pracy12. 
Wielu rekruterów i pracodawców zaczęło przywiązywać do tego wagę. 
Żeby atmosfera w pracy była swobodna, a zarazem produktywna osoby 
współpracujące powinny mieć podobne wartości i sposób postrzegania 
firmy, wówczas pomimo odmiennych zdań w niektórych kwestiach 
łatwiej jest dojść do porozumienia. Jest to ważny czynnik zwłasz-
cza tam, gdzie pracuje się zespołowo. Wówczas zadaniem rekrutera 
jest nie tylko pozyskanie dobrego pracownika, ale też kandydata na 
tyle pasującego osobowościowo, że szybko przejdzie proces adaptacji 
i zaaklimatyzuje się w nowej grupie. Oczywiście, gdy mamy do obsa-
dzenia stanowisko indywidualne, np. na hali produkcyjnej, cechy takie 
jak bezkonfliktowość czy komunikatywność nie będą już tak istotne. 
Tutaj ważniejsze będą wytrwałość czy żwawość. Te zaś stanowią już 
składowe temperamentu, są wrodzone i choć mogą podlegać pewnym 
zmianom zachodzącym wraz z nabywaniem doświadczenia albo pod 
wpływem różnych czynników środowiskowych, to są one minimalne. 
Wiele cech charakteru dodatkowo ma swoje źródło w temperamen-
cie (np. uczuciowy, wrażliwy, porywczy). Ponadto, cechy charakteru 
przenikają się z cechami osobowości, np. z ekstrawersją może iść 
w parze upodobanie do przebywania wśród innych osób, skłonność 
do przewodzenia grupie czy gadatliwość. Dodatkowo, coraz więcej 
osób rekrutujących jest świadomych tego, że wiedzę teoretyczną 
i praktyczną można uzyskać podczas szkoleń, kursów czy studiów 
uzupełniających. Cech osobowości nie da się nabyć w tradycyjnym 
procesie edukacji. Mając to na względzie, obierany obecnie na rynku 
trend na osobowość jest bardzo korzystny zwłaszcza dla tych osób, 
które powracają na rynek pracy lub planują się przebranżowić.

Praca jako transakcja wiązana

Wspominałam już w punkcie pierwszym, że podjęcie pracy należy trak-
tować jako transakcję sprzedażową, w której dajemy swoje umiejęt-
ności, wiedzę i doświadczenie, a pracodawca godzi się za nią zapłacić. 
Bardzo często jednak w swojej pracy zawodowej spotykam się z tym, 

 12 T.R. Bacon, Budowanie relacji w firmie. Jak stworzyć zaangażowany i zgrany 
zespół?, GWP, Sopot 2015, s. 23–62.

4. 
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że kandydat(-ka) nie potrafi określić, co konkretnie może zapropo-
nować pracodawcy. Idąc dalej tym tokiem myślenia, po prostu wiele 
osób nie potrafi się sprzedać. Można wiec zadać pytanie – jak możemy 
sprzedać cokolwiek, nie znając do końca produktu? Odpowiedź jest 
prosta – nie da się tego zrobić. Nie mamy wówczas do tego przekonania. 
W związku z tym, jeśli nie masz pełnego przeglądu siebie, swoich cech 
osobowości, umiejętności, wiedzy, plusów i wad, jak chcesz do siebie 
przekonać? W takich sytuacjach sprzedaż wygląda nieudolnie. Doku-
menty aplikacyjne są chaotyczne, nieprzemyślane, a kandydat(-ka)  
zaraz po rozmowie rekrutacyjnej popada w zapomnienie. Dlatego 
w swojej pracy jako doradczyni zawodowa, psycholożka i coach, zanim 
poprowadzę kogoś przez proces poszukiwania pracy, zaczynam od 
fundamentów. W tych okolicznościach podstawą jest poznanie siebie 
wieloaspektowo przez pryzmat zawodowy.

Określenie celów zawodowych

W pierwszej kolejności warto zadać sobie pytanie – czego chcę? Gdzie 
widzę siebie za 5 lat? Są to bardzo trudne pytania dla osób, które 
dopiero zaczynają pracę ze sobą i nad sobą. Warto je jednak zadać, by 
wiedzieć, gdzie tak naprawdę siebie widzimy. Co chcielibyśmy robić, 
w czym jesteśmy dobrzy? To kluczowe pytania, które zdeterminują 
nasze późniejsze działania. Musimy pamiętać, że praca zawodowa 
stanowi codziennie 8 godzin naszego życia, a co ważne, zazwyczaj 
w godzinach szczytowych. Weźmy na przykład pracę w godzinach 
8–16. Średnio godzinę przed potrzebujesz na przygotowanie się do 
pracy i dojazd. Dodatkową godzinę potrzebujesz na powrót z pracy. 
Mało kto może sobie pozwolić na opuszczenie stanowiska pracy równo 
z godziną „zero”. Z 8 robi się prawie 10 godzin podporządkowanych 
Twojej pracy, zadaniom, które masz na co dzień do wykonania. Czy 
naprawdę chcesz poświęcać tak ogromną część swojej doby, a w kon-
sekwencji swojego życia na coś, co Cię męczy? Czy wiesz o tym, że 
wychodząc z negatywnymi emocjami z pracy, przynosisz je do domu 
i „obdarowujesz” nimi swoich najbliższych? Czy już dostrzegasz, jak 
negatywne konsekwencje mogą płynąć z tego, że na pewnym eta-
pie swojego życia nie przeanalizowałeś(-łaś) dokładnie, w którym 
kierunku chcesz iść, tylko podjąłeś(-jęłaś) pracę dającą utrzymanie, 

4.1.
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a następnie zostałeś(-łaś) wciągnięty(-ta) w wir obowiązków, który 
może trwać latami? Bardzo często podczas konsultacji spotykam się 
z osobami, które po 20 latach pracy zastanawiają się: jakim sposo-
bem znalazłem(-łam) się w tym miejscu? To absolutnie nie to miej-
sce, w którym powinnam/powinienem być. Na szczęście na zmiany 
zawsze jest czas. Niekiedy nie można ich wdrażać drastycznie, ale 
delikatnie i powoli nakierowywać się w stronę, o której wiemy, że 
jest dla nas lepsza. Jeśli teraz jesteś właśnie na etapie poszukiwań 
pracy, nie wysyłaj hurtowo CV. Zatrzymaj się, zastanów. Przeanalizuj 
swoją sytuację, swoje cechy i umiejętności. Wypisz wszystko to, co 
możesz zaproponować potencjalnemu pracodawcy. To będzie baza 
do utworzenia skutecznego CV. W momencie, gdy zrobisz solidną 
analizę własną, łatwiej będzie Ci określić swój cel zawodowy i profil 
potencjalnego pracodawcy.

Kwalifikacje a kompetencje

Zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje stanowią kapitał ludzki. 
Przy wykonywaniu zadań możemy natrafić na trudności w  sfe-
rze techniczno -sprawnościowej, interpersonalnej i  kreatywno-

-koncepcyjnej. I tak w pierwszej dominują kwalifikacje, a w drugiej 
i trzeciej – kompetencje. Można więc powiedzieć, że kwalifikacje to 
formalne uprawnienia do wykonywania zadań zawodowych w postaci 
świadectw ukończenia szkoły, kursów kwalifikacyjnych, certyfika-
tów. Jak przedstawia to w swojej pracy prof. J. Orczyk, kompetencje 
wynikają z kwalifikacji, ale mają inny nieco zakres. Stanowią o ich 
wykorzystaniu w celu podjęcia celowych, skutecznych działań. Zakres 
i wykorzystanie kompetencji przesądza o efektach pracy. Można przy-
jąć, że kwalifikacje prezentują nakłady, potencjał, a kompetencje jego 
ukierunkowanie i wykorzystanie, czyli wykonanie i efekty13. Inaczej 
mówiąc, kompetencje to wiedza, umiejętności i postawy, które pozwa-
lają realizować zadania zawodowe przy wykorzystaniu nabytych kwali-
fikacji. Idąc dalej, możemy stwierdzić, że nie zawsze osoba posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje jest równocześnie osobą kompetentną.

 13 J. Orczyk, Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, [online:] www.ipiss.com.pl 
[dostęp: 15.05.2021 r.].

4.2.
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Gdy tworzę CV oparte na kompetencjach, tzw. kompetencyjne, 
a nie chronologiczne, wyróżniam często dwie kategorie, w jakich 
ujmuję i rozpisuję kompetencje, mając na uwadze oczekiwania poten-
cjalnego pracodawcy. Wyróżniam umiejętności miękkie i branżowe. 
Na przestrzeni lat pracy nad tworzeniem dokumentów aplikacyjnych 

„szytych na miarę” zauważyłam, że to rozróżnienie jest najbardziej 
trafne. Pomimo świadomości różnicy w definicji słów „kompetencje” 
i „kwalifikacje”, w potocznym języku używamy ich często zamiennie. 
Umiejętności branżowe ujmują więc wszystko to, co przypisalibyśmy 
kwalifikacjom, a dodatkowo dają możliwość dodania do tego zestawu 
kompetencji, które z perspektywy danej branży mogą być przydatne. 
Umiejętności miękkie stanowią natomiast szeroką klamrę dla umie-
jętności różnych, niekoniecznie związanych z daną branżą. Mogą być 
to natomiast kompetencje nabyte na przestrzeni lat doświadczeń. 
Dla przykładu:

Umiejętności branżowe:
• konserwacja i serwisowanie urządzeń i infrastruktury,
• przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw,
• nadzorowanie projektów,
• kompleksowa obsługa klienta,
• pomoc techniczna / helpdesk.

Umiejętności miękkie:
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komuni-

katywność, praca w grupie),
• organizacja pracy własnej i podległego zespołu,
• koordynowanie pracy, zarządzanie relacjami i umiejętność 

motywowania zespołu do dalszych działań,
• szybkie przyswajanie wiedzy i przekazywanie jej w przy-

stępny sposób współpracownikom,
• umiejętność zarządzania emocjami własnymi i otoczenia 

w sytuacjach szczególnych napięć,
• nastawienie na współtworzenie przyjaznej atmosfery pracy 

przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu,
• dbałość o prezentowanie wysokich standardów pracy wła-

snej i współpracowników.
Warto być świadomym swoich umiejętności i wspominać o nich 

w CV, pod warunkiem, że nie stanowią one powielenia zakresu obo-
wiązków, jaki wypisujemy w doświadczeniu. Co ważne, nie zawsze 
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szerokie opisywanie zakresu obowiązków jest słuszne i istotne z per-
spektywy pracodawcy. Czasami warto skoncentrować się na tych naj-
ważniejszych, a część zdobytego doświadczenia przedstawić właśnie 
w postaci umiejętności nabytych na przestrzeni lat pracy.

Jest to bardzo ważna wiedza przy poruszaniu się po rynku pracy. 
W  praktyce oznacza, że dzięki świadomości swoich kompetencji 
możesz wygrać wyścig o pracę nawet z kandydatem z kierunkowym 
wykształceniem i licznymi kursami. Wszystko ze względu na trend, 
jaki panuje na rynku pracy, o którym pisałam w punkcie 3. Zgodnie 
z nim pracodawcy obecnie poszukują nie tyle spełniających kryteria 
formalne kandydatów, co tych dopasowanych, którzy posiadają cechy 
osobowościowe potrzebne do wykonywania pracy14.

Bilans zasobów własnych

O potrzebie analizy siebie pisałam już przy określaniu celów zawo-
dowych (patrz punkt 4.1). W tym miejscu nie będę Cię przekonywać 
do tego, że to „zajrzenie w siebie” jest potrzebne, a wręcz funda-
mentalne, by skutecznie poruszać się po rynku pracy. Mam nadzieję, 
że już to wiesz. Oczywiście musimy pamiętać, że samopoznawanie 
jest procesem, który nigdy się nie kończy. Nie można znać siebie 
w sposób adekwatny (całkowity). Zawsze pozostaje pewien horyzont 
wykraczający poza zakres aktualnego samopoznania15. Choć może być 
to samopoznanie iluzoryczne, czyli oparte na autoreprezentacjach, 
takich jak: wyobrażenia, pojęcia, sądy, teorie oraz modele, jakie nasz 
system poznawczy generuje na swój temat16, to mimo wszystko bez 
tej wiedzy trudno rozpocząć określone poszukiwania na rynku pracy. 
Musimy mieć ten fundament do dalszych działań.

Poniżej kilka pytań, które pomogą dokonać samoanalizy:

 14 M. Belbin, Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk 2003, s. 56.
 15 E. Nęcka, Ograniczenia poznania i samopoznania z punktu widzenia psycho‑
logii poznawczej i ewolucyjnej, [w:] M. Heller, R. Janusz, J. Mączka (red.), Człowiek: 
twór Wszechświata – twórca nauki, PAU OBI – BIIBLOS, Kraków–Tarnów 2007, 
s. 163–178.
 16 R. Poczobut, Rodzaje samoświadomości, „Analiza i Egzystencja”, 2008, nr 
7, s. 5–31.

4.3.
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1. Co w pracy daje mi największą satysfakcję?
2. Czego zdecydowanie nie lubię robić?
3. Co moim zdaniem potrafię robić, w czym się sprawdzam?
4. Jakie z czynności w dotychczasowym doświadczeniu mogę 

uznać za męczące?
5. Kiedy, wykonując powierzone obowiązki, czułem(-łam) się naj-

mniej komfortowo?
6. Z czego, co zrobiłem(-łam) dotychczas na korzyść poprzednich 

pracodawców, mogę być dumny(-na)?
7. Czy moje starania w dotychczasowej/poprzedniej pracy były 

doceniane? W jaki sposób? Czy ten sposób był w moim odczuciu 
dobry?

8. Za co moi znajomi lub współpracownicy mnie doceniają?
9. Czy jest coś w moich obowiązkach, co robię / muszę wykonywać, 

a w moim odczuciu się do tego nie nadaję?
10. Czy chętnie uczestniczę lub z chęcią uczestniczyłbym(-łabym) 

w szkoleniach? Jeśli tak, to jakich?
11. Co mnie interesuje?
12. Jak lubię spędzać czas wolny poza pracą?
13. Czy po powrocie z pracy często powracam do niej myślami? 

Jeśli tak, to w jakim kontekście?
14. Na jakim jestem etapie w życiu prywatnym? Czy moja sytuacja 

w życiu prywatnym może wpływać na moje życie zawodowe 
i na odwrót? W jaki sposób?

15. Z jakich konkretnych narzędzi, sprzętów, programów potrafię 
korzystać?

16. W jakim języku obcym potrafię się komunikować?
17. Czy pracowałem(-łam) kiedyś w międzynarodowym środowi-

sku, wśród ludzi innych ras, poglądów, religii? Jak się w tym 
odnajdywałem(-łam)?

18. Czy zdarzało mi się szkolić nowo przyjętych pracowników?
19. Czy byłem(-łam) odpowiedzialny(-na) za wykonanie nie tylko 

pracy własnej, ale i innych osób? Jeśli tak, czy współpracownicy 
szanowali moje zdanie? Podaj konkretny przykład z przeszłości.

20. W skali od 1 do 10, gdzie 10 to wartość najwyższa, na ile jestem 
zadowolony(-na) z mojego poziomu wykształcenia?

21. Czy wybór takiej ścieżki edukacyjnej był przypadkowy czy prze-
myślany? Jak do tego doszło?
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22. Czy gdybym mógł/mogła coś cofnąć w  czasie w  sferze 
edukacyjno -zawodowej, co by to było?

23. Czy w przyszłej pracy moje wykształcenie może być istotne, 
czy też nie ma większego znaczenia?

24. Czy uczestniczyłem(-łam) do tej pory w  kursach, szkole-
niach? Jeśli tak, to czy udział był spowodowany motywacją 
wewnętrzną (sam(-ma) chciałem(-łam), czy zewnętrzną (zosta-
łem(-łam( skierowany(-na)?

Powyższe pytania odnoszą się do poznania Twoich zasobów osobo-
wych, kompetencji i kwalifikacji. Warto jednak również zastanowić się 
nad swoimi zasobami społecznymi (np. czy mogę liczyć na wsparcie 
kogoś bliskiego?), rzeczowymi (np. czy mam środek transportu, który 
da mi możliwość dojazdu do pracy?) i finansowymi (np. czy mam 
oszczędności, które pozwolą mi na utrzymanie w momencie zmiany 
pracy lub jej poszukiwań?).

Im więcej zadasz sobie pytań, tym lepiej. Bilans zasobów własnych 
to analiza wszystkiego, czym dysponujesz: Twoich cech, predyspozycji, 
umiejętności, doświadczenia i znajomości, z czego możesz skorzystać 
przy realizacji Twoich zamierzeń, planów i celów. Oczywiście, jestem 
świadoma tego, że ciężko samemu sobie zadawać pytania, w dodatku 
trafne na tyle, by wypływały z nich konkretne wnioski. Na tym etapie 
warto jest skorzystać z pomocy doradcy zawodowego czy psychologa. 
Jeśli jednak z różnych względów nie możesz sobie na to pozwolić, 
dokonaj samooceny metodą „papier –długopis” i odpowiedź pisem-
nie na powyższe pytania po to, byś mógł/mogła później się do nich 
odwołać. Pomogą Ci nie tylko w samopoznaniu, ale pomogą również 
rozpocząć prace nad CV.

Poszukiwanie pracy w kilku prostych krokach

Poszukiwanie pracy zawsze poprzedź samopoznaniem. Jeśli nie 
poświęciłeś(-łaś) czasu na to, by dokonać bilansu swoich zasobów, 
nie masz określonego celu zawodowego ani choć zarysu wizji swojej 
osoby na rynku pracy, nie podejmuj się poszukiwań. Takie nieprze-
myślane poszukiwania są bardzo trudne, żmudne i niosą ze sobą mało 
efektów. Wysyłasz coraz więcej CV na oferty pracy z różnych branż 
w myśl: „może akurat mi się spodoba”. Powoduje to, że Twoje CV jest 

5. 
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coraz mniej dopasowane do oczekiwań potencjalnych pracodawców 
i odrzucane na starcie. Ty natomiast masz coraz bardziej potęgujące 
się przekonanie, że jesteś „słabym” kandydatem / „słabą” kandydatką, 
bo z tak wielu ofert pracy nikt się nie odezwał. Twój okres pozostawa-
nia bez pracy przedłuża się, a Ty coraz bardziej tracisz wiarę w siebie. 
To częsty scenariusz nieprzemyślanych działań, w których zabrakło 
fundamentu – bilansu swoich zasobów i określenia celu zawodo-
wego. Dlatego jeśli chcesz rzeczywiście skutecznie podejść do tematu 
poszukiwania pracy, zacznij od działań fundamentalnych. Jeśli to 
przerobisz i masz w głowie obraz siebie jako potencjalnego kandydata 
/ potencjalnej kandydatki, możesz przystąpić do dalszych działań.

W pierwszej kolejności przystąp do stworzenia unikatowego CV. 
Podejdź do tego jak do swojej wizytówki na rynku pracy. Jest to doku-
ment, którym będziesz się od teraz posługiwać, by przedstawić kan-
dydaturę potencjalnym zainteresowanym. Dlaczego jest tak ważne, 
by Twoje CV było naprawdę dobre? Wyobraź sobie, że spotykasz 
swojego potencjalnego pracodawcę bezpośrednio. Potencjalny szef 
lub szefowa wyciąga wizytownik ze swojej kieszeni, wyjmuje z niego 
wizytówkę firmową i prosi, byś przesłał(-a) na e -maila z wizytówki 
swoje dokumenty aplikacyjne. Jest to sytuacja czysto hipotetyczna. 
Pomyśl jednak, jaki wizerunek firmy będziesz miał(-a) przed oczami 
w sytuacji, gdy wizytówka będzie wydrukowana na zwykłym papierze 
kartki A4 i widać będzie, że była wycinana nożyczkami? Podaję celowo 
skrajny przykład. Podejrzewam bowiem, że pomyślisz, iż firma nie jest 
dobrym miejscem pracy dla Ciebie, bo przesadnie szuka oszczędno-
ści, nie dba o swój wizerunek, być może ma za mały kapitał na to, by 
zagwarantować Ci odpowiednie zarobki. Myśli mogą być różne, być 
może inne, ale powinieneś/powinnaś przyznać mi rację w tym, że nie 
będzie to pozytywny efekt pierwszego wrażenia.

Poniżej możesz zobaczyć, jak praca nad treścią i odpowiednia este-
tyka CV mogą zmienić postrzeganie potencjalnego kandydata.

By jeszcze bardziej zrozumieć wagę tego tematu, można odnieść 
się do rynku marketingu, który rządzi naszym światem, czyli świa-
tem konsumenta. Wiemy o  tym, jak ważne jest opakowanie, że 
przykuwa ono uwagę, iż niektóre ulotki reklamowe są nie do roz-
czytania czy przedstawione w nich informacje są chaotyczne i nie-
przemyślane. Zauważamy, że coraz częściej nie tylko cenimy sobie 
opakowanie produktów, ale zapoznajemy się również z ich składem. 
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Ważny jest więc całościowy wizerunek produktu, gdy sięgamy po 
konkretną rzecz. Tak samo jest z Tobą. Powinieneś/powinnaś zadbać 
o to, by Twoje CV było atrakcyjne wizualnie (wyważone, ale nieprze-
sadzone!), a za fachowo przygotowanymi dokumentami powinien iść 
Twój profesjonalny wizerunek kandydata(-tki) w przestrzeni Inter-
netu. Jest to kolejny krok do zwiększenia efektywności swoich działań.

Zadbaj o swój brand w social mediach

Masz swoje konto na Facebooku? Na Linkedinie? A może Goldenline? 
Jeśli nie, to zachęcam do wykorzystania potencjału tych narzędzi, 
które służą nie tylko jako komunikatory. Jeśli masz natomiast tam 
swój profil, zweryfikuj jego zawartość.

Serwisy takie jak Linkedin czy Goldenline od początku nie były 
rozrywkowymi komunikatorami. Ich założeniem było ułatwienie 

5.1.

Przykład dokumentów 1 
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komunikacji pomiędzy osobami aktywnymi zawodowo w celu wymiany 
swoich opinii i wiedzy branżowej. Szybko okazało się, że jest to rów-
nież idealna przestrzeń dla headhunterów (osób szukających nowych 
pracowników), którzy właśnie przez te portale zaczęli wyławiać wyróż-
niających się kandydatów. Dość szybko potencjał narzędzia został 
dostrzeżony przez rekruterów większych firm. Okazało się, że to 
dobre narzędzia weryfikacyjne. Dzięki nim można porównać zawar-
tość CV z informacjami na danym portalu, sprawdzić, do jakich grup 
dyskusyjnych dana osoba należy, jakiej treści posty publikuje czy też 
w jaki sposób osoby z jej sieci kontaktów wypowiadają się na temat 
współpracy. Słowem, można dowiedzieć się dużo więcej o kandydacie, 
niż jest to opisane w CV. Choć te portale dają możliwość wygenerowa-
nia dokumentu aplikacyjnego bezpośrednio z zawartych informacji 
na profilu, nie polecam tego typu rozwiązań. Dokument aplikacyjny 
powinien być napisany indywidualnie, dostosowany i wpisujący się 
w osobowość firmy, do której planujemy aplikować. Gdy korzystamy 
z wygenerowanego szablonu, nie stwarzamy sobie optymalnych moż-
liwości. Jeśli jednak już zdecydowaliśmy się na zaistnienie na którymś 
z portali, warto, by na naszym profilu było zdjęcie i podstawowe infor-
macje. Jeśli mamy uzupełniony profil, warto taką informację podać 
w swoim CV, by rekruter miał do niego dostęp. Dlatego tym bardziej 
nie ma sensu, by informacje na profilu były kopią tych zawartych 
w CV i na odwrót. A co z Facebookiem? Dlaczego o nim wspominam? 
Przecież to typowy serwis społecznościowy. Otóż nie. Facebook oczy-
wiście miał pierwotne założenie, by być komunikatorem towarzyskim 
i spełniać funkcje rozrywkowe. Dzięki temu zaangażował miliony 
użytkowników i zaczął swoją popularność wykorzystywać. Obec-
nie Facebook to narzędzie wykorzystywane przez reklamodawców, 
służące do sprzedaży produktów i usług oraz narzędzie do rekrutacji. 
Stosunkowo niedawno Facebook wprowadził możliwość dodawania 
ofert pracy przy profilach firmowych. Kandydaci mają dostęp do 
najnowszych ofert pracy oraz możliwość bezpośredniej aplikacji. Co 
więcej, rekruter ma wgląd w profil kandydata na Facebooku, dlatego 
tak ważne jest, byśmy byli uważni na to, jakie treści udostępniamy. Na 
ich podstawie można wiele wywnioskować o potencjalnym kandydacie 
/ potencjalnej kandydatce. Zazwyczaj treści na ww. portalach sprawdza 
się, gdy kandydat(-ka) choć w pewnym stopniu wykazuje dopasowanie 
do naszej oferty pracy. Dzięki portalom społecznościowym możemy 
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wstępnie ustalić, czy jest odpowiedni(-a). O definicji kandydata(-ki) 
odpowiedniego(-niej) i dopasowanego(-nej) pisałam w punkcie 4.2.

Wykorzystaj sieć kontaktów i siłę marketingu szeptanego

Jeśli już jesteś gotowy(-wa), by zacząć aktywne poszukiwania, masz 
uzupełniony profil, choćby na Facebooku, który odnosi do bardziej 
zawodowego profilu na Linkedin, jest to dobry moment, by uru-
chomić swoich znajomych. Możesz to zrobić różnymi sposobami, 
np. opublikować informację na swojej tablicy o tym, że poszukujesz 
pracy (wyc. 1.) – dobrze widziane jest też dodanie linka do swojego 
zawodowego profilu; informacje o swojej gotowości do podjęcia pracy 
umieścić na regionalnych grupach publicznych służących do wymiany 
bieżących informacji, które mają dużą liczbę członków (wyc. 2),  
czy rozesłać informację o swojej gotowości do pracy w prywatnych 
wiadomościach do swoich znajomych (wyc. 3).

wyc. 1

5.2.
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wyc. 2

wyc. 3

Siłę mediów społecznościowych świetnie obrazuje symulowane 
doświadczenie, podczas którego firma poszukiwała kandydatów na 
stanowisko kelnerki, barmana i pracownika technicznego. Postano-
wiła sprawdzić, jak najlepiej gromadzić CV potencjalnych kandydatów. 
Oferty były opublikowane na portalu pracuj.pl, Facebooku i w formie 
ogłoszeń w lokalu. Okazało się, że wśród nadesłanych CV kandydatów 
najwięcej aplikacji odpowiadających pracodawcy pochodziło z Face-
booka. Wytłumaczono to tym, że firma, udostępniając ogłoszenie 
na Facebooku, sprawia, że jest ono widoczne wśród wszystkich jej 
fanów, a ich profil osobowy w wielu przypadkach pokrywa się z ocze-
kiwaniami firmy. Poprzez udostępnienia powiększana jest liczba osób 
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informowanych w obrębie grupy docelowej. Potencjalny pracownik 
szybko może przejrzeć fanpage firmy, zobaczyć zdjęcia i bardziej świa-
domie podjąć decyzje o aplikacji17.

Okazuje się więc, że poszukiwanie pracy w social mediach z wyko-
rzystaniem licznej grupy osób znajomych i swojej sieci kontaktów 
jest bardzo skuteczną formą poza tradycyjnymi działaniami polega-
jącymi na przeszukiwaniu opublikowanych ofert pracy. Jak wynika ze 
szczegółowych wywiadów na temat historii zatrudnienia, 56% bada-
nych znalazło pracę dzięki pomocy znajomych. Pozostali prowadzili 
poszukiwania drogą formalną, z czego 18,8% wykorzystało ogłoszenia 
prasowe i firmy pośrednictwa pracy, a około 20% zwróciło się bezpo-
średnio do pracodawcy. Nie byłoby w tym nic zaskakującego – co jak 
co, ale pomoc znajomych przynosi zwykle najlepsze efekty – gdyby 
nie fakt, że większość tych znajomości należała do kategorii „wątłych 
więzi”. Spośród osób szukających pracy przez znajomych tylko 16,7% 
przyznało, że widuje się z nimi często – co wskazywałoby na przyja-
cielską zażyłość – natomiast aż 55,6% określiło kontakty jako spora-
dyczne, a 28% jako rzadkie. Wniosek: ludzie poszukujący pracy nie 
zwracają się o pomoc do przyjaciół, lecz do znajomych. Powstaje pyta-
nie dlaczego? Zdaniem M. Granovettera w przypadku poszukiwania 
pracy „wątłe więzi” odgrywają ważniejszą rolę od silnych. Przyjaciele 
należą przecież do tego samego świata. Niekiedy pracują w tej samej 
firmie, co my, mieszkają gdzieś w pobliżu, ukończyli tę samą szkołę, 
chodzą do tego samego kościoła i na te same przyjęcia. Czy mogą wie-
dzieć o czymś, o czym my nie wiemy? Znajomi natomiast z założenia 
obracają się w innym świecie, istnieje zatem większa szansa, że mają 
informacje zupełnie dla nas nowe18.

 17 A. Diec, Media społecznościowe jako nowoczesna forma komunikacji firmy 
z otoczeniem. Zastosowanie facebooka w centrum rozrywki – studium przypadku, 
[w:] Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, 2015, [online:] www.depot.ceon.pl 
[dostęp: 20.05.2021 r.].
 18 M. Gladwell, Punkt przełomowy, Wyd. Znak, Kraków 2009, s. 54.
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Bądź konsekwentny w poszukiwaniach

Zawsze powtarzam, że poszukiwanie zatrudnienia to praca na pełen 
etat. Nie możemy oczekiwać wymiernych efektów, jeśli nie obserwu-
jemy systematycznie pojawiających się ofert i aktywnie nie promujemy 
informacji wśród znajomych i na portalach o tym, że poszukujemy 
pracy. Konsekwencja w tym przypadku jest cechą kluczową. Jeśli 
chcesz rzeczywiście znaleźć pracę i nie rozwlekać tego procesu w czasie, 
ustaw plan dnia tak, by zakładał on działania na rzecz poszukiwania 
pracy. Powinny być to minimum 3 godziny dziennie. W tym czasie 
powinieneś/powinnaś wykonać następujące czynności:

1. Rozeznanie firm z Twojej branży (firmy w regionie; wypisz 
zarówno te, które prowadzą rekrutację, jak i te, które nie mają 
ogłoszeń).

2. Przejrzenie ofert pracy z regionu na największych portalach 
oferujących pracę, np. pracuj.pl, olx, praca za rogiem.

3. Przejrzenie ofert pracy na Facebooku.
4. Uczestniczenie w grupach dyskusyjnych na Linkedin.
5. Nawiązanie rozmowy z osobą pracującą w interesującej Cię 

firmie na temat możliwości pracy, warunków.
6. Co jakiś czas przypomnienie się znajomym, że poszukujesz 

pracy. Jeśli ją znajdziesz, również ich o tym poinformuj.
7. Dostosowanie swojego CV pod konkretne oferty pracy i wysła-

nie CV.
8. Wykonanie telefonów do pracodawców, do których przesłałeś 

swoje CV z zapytaniem, na jakim etapie jest Twoja kandydatura, 
jeśli nie masz informacji o jej statusie.

9. Przejrzenie oferty szkoleń, które mogą być pomocne lub mile 
widziane przy konkretnych ofertach pracy – mogą być to szko-
lenia z umiejętności miękkich lub konkretny kurs zawodowy. 
Może się okazać, że potrzebujesz podszkolić się ze znajomości 
języka. Jeśli jest coś, co może Ci pomóc – zainwestuj w siebie.

Czynności te powinieneś/powinnaś powtarzać każdego dnia. Tylko 
wtedy będziesz mieć pełne rozeznanie w wycinku rynku pracy, który 
Cię interesuje. Żeby jednak mieć to pod kontrolą i nie pogubić się 
w działaniach, musisz zawęzić obszar rynku pracy, po którym się 

5.3.
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poruszasz. Stąd tak ważne jest, by mieć określony cel i świadomość 
swoich kompetencji i kwalifikacji, o czym pisałam w punkcie 4.

Bieżące standardy rynku pracy. Resume zamiast CV

Wspominałam już niejednokrotnie, jak ważne jest, by Twoje doku-
menty aplikacyjne były właściwie dopasowane do oferty pracy oraz 
firmy, do której aplikujesz. Dlaczego? Z prostej przyczyny – powra-
cając do metafory, która zakłada, że poszukiwanie pracy można 
porównać do sprzedaży swoich usług, musimy pamiętać, iż klient 
(w tym przypadku nasz potencjalny pracodawca) kupi tylko to, co 
rzeczywiście jest mu potrzebne. Mając to na uwadze, warto dbać, by 
zawartość dokumentu aplikacyjnego i jego wygląd był dostosowany 
do potrzeb pracodawcy. Co to oznacza? Choćby to, że w branżach 
typowo technicznych będzie istotne, jakie posiadasz kwalifikacje, czyli 
uprawnienia do pracy z konkretnymi narzędziami. W pracy biurowej 
i zespołowej zaś ważniejsze mogą być Twoje kompetencje. Powinniśmy 
o tym pamiętać, konstruując dokumenty aplikacyjne, na tym opierać 

„sprzedaż” naszej kandydatury. Mało kto wie, że CV nie musi bazować 
na miejscach pracy, a bardziej na umiejętnościach, jakie u tych praco-
dawców nabyliśmy. Mówimy wówczas o CV kompetencyjnym. Warto 
również zaznaczyć, że list motywacyjny jest coraz mniej oczekiwany. 
Można to zauważyć, gdy aktywnie śledzimy oferty pracy. Dzieje się 
tak dlatego, że zdecydowana większość osób poruszająca się po rynku 
pracy nie wie, jak go skutecznie napisać. W konsekwencji pracodawcy 
otrzymują powielający się szablon. Założenie listu motywacyjnego jest 
natomiast zupełnie inne. Jak sama nazwa wskazuje, ma on za zadanie 
pokazać motywację kandydata do pracy w konkretnej firmie. Ujmując 
to prościej, ma odpowiedzieć na pytanie: dlaczego chciał(a)by Pan(i) 
pracować na tym konkretnym stanowisku właśnie w naszej firmie? 
Tej odpowiedzi daremnie szukać w większości listów motywacyjnych, 
a nawet jeśli się gdzieś pojawia, to jest na tyle szablonowa, że w kon-
sekwencji mało przekonująca. Jest to czynnik, który spowodował, iż 
w większości ofert pracy nie oczekuje się dołączenia listu motywa-
cyjnego, choć są takie firmy, które nadal tego wymagają. Wówczas 
warto zadbać o indywidualną treść. Co ważne – nie jesteśmy w stanie 
napisać dobrego listu motywacyjnego, jeśli nie wykonaliśmy pracy 

5.4.
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fundamentalnej, czyli bilansu swoich zasobów i pozyskania informacji 
na temat kultury organizacyjnej firmy.

Nowszym odpowiednikiem i bardziej skutecznym jest połącze-
nie CV z listem motywacyjnym w jeden dokument. Jest to resume. 
Wówczas, oprócz informacji, jakie powinny się znaleźć w tradycyjnym 
CV, dołączamy treść opisową. Jej celem jest przekazanie najważniej-
szych informacji odbiorcy (rekruterowi, pracodawcy) o nas i o naszej 
motywacji do pracy. To ważne, by treść była czymś, co pokaże ludzką 
twarz, zakładając, że dane w CV to konkretne informacje zawodowe 
(miejsca pracy, daty, wykształcenie, szkolenia itp.). Ten krótki frag-
ment może zadziałać na Twoją korzyść – pokazać już na tym etapie, że 
jesteś dopasowanym kandydatem / dopasowaną kandydatką. Warto 
wspomnieć o mobilności, możliwości zmiany miejsca zamieszkania 
w razie potrzeby, braku nałogów w przypadku stanowisk, które tego 
wymagają, braku karalności itp. Możemy też po prostu zaciekawić 
potencjalnego pracodawcę i stworzyć większe możliwości w kolejnym 
etapie procesu rekrutacji, jakim zazwyczaj jest rozmowa rekrutacyjna 
bezpośrednia, telefoniczna lub online.

Resume 1 i 2 – jednostronnicowe.
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Twórz i uważaj na kreowane treści

Wspominałam już, jak ważne jest, by istnieć w sieci. Przedstawiłam 
możliwości, jakie dają nam social media. Pokazałam, że mogą być 
konkretnymi narzędziami na etapie poszukiwania pracy. Już wiele 
lat temu w marketingu pojawiło się potoczne stwierdzenie, że jeśli 
nie ma Twojej firmy w Internecie, po prostu nie istnieje. Ta zasada 
przekłada się również na nasze życie prywatne. Obecnie wiele znajo-
mości utrzymujemy jedynie online. Z setek znajomych, jakich mamy 
na Facebooku, jesteśmy w stanie wyłonić kilka lub kilkanaście osób, 
z którymi utrzymujemy stały i bezpośredni kontakt. W tym punkcie 
chciałabym jednak zwrócić uwagę nie na sam fakt istnienia w social 
mediach, ponieważ zakładam, że jesteśmy świadomi, jakie mogą mieć 
znaczenie w rozprzestrzenianiu się informacji. Chciałabym zwrócić 
uwagę na zawartość naszych profili, czyli z ang. content. Zwracam 
szczególną uwagę, by świadomie i w pełni odpowiedzialnie używać 

5.5.

Resume 3 – dwustronnicowe.
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narzędzi social media, ponieważ są dla nas dobrodziejstwem, ale przy 
nieodpowiednim wykorzystaniu mogą zaszkodzić. Musimy pamię-
tać, że firmy, które funkcjonują w Internecie, bardzo dbają o swój 
wizerunek w mediach. Zatrudniając kandydata, który dodatkowo 
ma możliwość wprowadzenia informacji o sobie, np. gdzie pracuje 
z oznaczeniem pracodawcy, jest dla wielu firm bardzo cenną wartością. 
Dobrze jest, by taki kandydat wpisywał się w standardy firmy i jej 
wartości. Prostym przykładem może być np. firma produkcyjna, która 
kreuje swój PR jako proekologiczna, dbająca o środowisko naturalne. 
Pracownik tej firmy wstawi zaś na Facebooku zdjęcie z przygotowywań 
do majówki, na którym widać, że wszystkie swoje zakupy spakował 
w niebiodegradowalne plastikowe toby. Czy można w takiej sytuacji 
stwierdzić, że ten pracownik jest dopasowany? Czy wpływa swoim 
działaniem pozytywnie na odbiór firmy? Nie. Choć są to często dzia-
łania pośrednie, swoim postępowaniem, publikowanymi zdjęciami czy 
wpisami o konkretnych poglądach może szkodzić wizerunkowi firmy. 
Warto o tym pamiętać już na etapie poszukiwania pracy i uważnie 
udostępniać treści, które mogą zniechęcić do naszej kandydatury 
pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji.

Podsumowanie

Poszukiwanie pracy jest czynnością wieloaspektową i złożoną. Jeśli 
chcesz zmienić pracę lub powrócić na rynek pracy po przerwie, musisz 
być przygotowany(-na) na podjęcie stosownego wysiłku. Skróci to 
przerwę pomiędzy doświadczeniami, a w konsekwencji podbuduje 
Twoje poczucie wartości jako pracownika. Podejmowanie skutecznych 
działań, tak jak po części starałam się przedstawić powyżej, spowoduje, 
że nie będziesz czuł(a) obaw przed zmianą pracy bądź jej ewentualną 
utratą. Pamiętaj, sytuacja, w jakiej znajdujesz się, jest wyjątkowa. 
Podane informacje spróbuj odnieść do punktu życia zawodowego, 
w jakim się znalazłeś(-łaś).



joanna niczyporuk

Rola edukacji pozaszkolnej  
na etapie poszukiwania pracy

Doświadczenie czy wykształcenie?

Co jest ważniejsze w CV: doświadczenie czy wykształcenie? To pytanie 
spędza sen z powiek niejednego kandydata, który zaczyna poruszać 
się po rynku pracy. Nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, ponie-
waż zależy to od wielu czynników. Jeśli jednak mamy sytuację, gdy 
dana osoba nigdy wcześniej nie pracowała, poza praktykami, i jest 
świeżo upieczonym absolwentem – wykształcenie powinno znaleźć 
się w CV na pozycji wyższej. Jeśli mamy do czynienia z osobą, która 
ma kilkuletnie doświadczenie, zgodne z wymaganiami oferty pracy, 
ale jej wykształcenie nie jest w tym kierunku, wówczas warto pod-
kreślić właśnie doświadczenie i umiejętności, jakie podczas tego 
doświadczenia zostały zdobyte. Idealną sytuacją jest, gdy kandydat 
ubiegający się o dane stanowisko posiada adekwatne wykształcenie 
i do tego doświadczenie w pracy. Wówczas w CV możemy jako pierw-
sze wymienić nasze wykształcenie, a w dalszej kolejności umieścić 
doświadczenie.

W sytuacji, gdy posiadamy doświadczenie w pracy, ale nie mamy 
kierunkowego wykształcenia, pomocne mogą być kursy lub szkolenia 
w tym kierunku. Jeśli nawet kandydat dopiero rozpoczął kurs lub 
szkolenie, warto o tym wspomnieć w dokumencie aplikacyjnym. Taka 
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informacja może spowodować, że pracodawca bardziej przychylnie 
spojrzy się na naszą kandydaturę.

Szkolenia stacjonarne i online

W 2021 roku rynek szkoleniowy przekształcił się. Spowodowała to 
pandemia koronawirusa. Wiele szkoleń przeniosło się do Internetu 
i zagościło na dobre jako szkolenia online. Jak obie kategorie szkoleń 
są odbierane przez pracodawców?

Na wstępie warto podkreślić, że już sam fakt uczestniczenia kan-
dydata lub kandydatki w szkoleniach, niezależnie od tego, czy stacjo-
narnych, czy online, niesie ze sobą ważną informację dla potencjalnego 
pracodawcy. To, że ktoś uruchomił w sobie wewnętrzną motywację do 
uczestnictwa w szkoleniu, jest na plus i sprawia, iż jawi się w oczach 
potencjalnego pracodawcy jako osoba nastawiona na rozwój. Zatem 
już sam udział w szkoleniach jest istotny. Nie przez przypadek szko-
lenia czy kursy zasłużyły sobie na miejsce w CV jako osobna kategoria, 
tak jak wykształcenie czy doświadczenie.

Na co zwraca uwagę rekruter/pracodawca?

Potencjalny rekruter lub pracodawca, przyglądając się umieszczonej 
w CV rubryce „szkolenia i kursy”, w pierwszej kolejności zwraca uwagę 
na to, czego one dotyczyły. Czy ich tematyka jest spójna z doświad-
czeniem kandydata(-tki)? Jeśli tak, widać, że kandydat(-ka) nie tylko 
wykonywał(-ła) obowiązkowo swoją pracę, ale i starał(-ła) się aktu-
alizować wiedzę z tej dziedziny. Jeśli pojawiają się jakieś dodatkowe 
kursy w podobnym obszarze, może to świadczyć o tym, że kandy-
dat(-ka) podnosił(-ła) swoje kwalifikacje. Przemyślane kursy i szko-
lenia, adekwatne do doświadczenia i/lub wykształcenia dają wizję 
kierunkowego rozwoju. Warto więc zastanowić się nad tym, jakie 
kursy i szkolenia wpisujemy w CV. Jeśli uczestniczyłeś(-łaś) w jakimś 
kursie czysto hobbistycznie, ale zdobyta wiedza ma się nijak do branży, 
po której się poruszasz, taka pozycja nie będzie Ci w żaden sposób 
pomocna. Co więcej może, „rozbijać” Twoje CV i powodować, że nie 
będzie ono spójne.

2. 

2.1.
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Jak wybrać wartościowe szkolenie?

Przy wyborze szkoleń przede wszystkim warto zwracać uwagę na 
firmę, która nas szkoli, oraz na samego trenera. Im firma dłużej funk-
cjonuje na rynku, tym jej pozycja jest bardziej ugruntowana. Oznacza 
to, że musi świadczyć na tyle dobre szkolenia, iż jest w stanie się 
z tego utrzymać. Owszem, szkolenia w takich firmach nie należą do 
najtańszych, koszty sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Jeśli jednak 
się na nie zdecydujemy, możemy być pewni swojej inwestycji. Jest to 
temat o tyle newralgiczny, że mamy do czynienia z przekazywaniem 
wartości niematerialnych, umiejętnym sposobem dzielenia się wiedzą, 
pracą z odpowiednimi materiałami, w odpowiednich warunkach. Ma 
to zastosowanie zarówno w przypadku szkoleń stacjonarnych, jak 
i online. Niektóre szkolenia online nie stwarzają bowiem możliwości 
kontaktu z osobą prowadzącą. Są tylko uniwersalnie opracowanymi 
materiałami, które musisz przyswoić, by zdać końcowy test wiedzy. 
Umówmy się, że taki sposób przekazywania informacji jest mniej efek-
tywny i skierowany tylko do osób, które potrafią podejść do tematu 
rzetelnie i umieją same pracować z informacjami i zapisaną wiedzą. 
Jeśli więc zależy Ci na zaświadczeniu, jest to jakieś rozwiązanie. Jeśli 
jednak rzeczywiście chciał(a)byś zdobyć wiedzę, wybierz te kursy 
online, w których masz kontakt z osobą przekazującą wiedzę. Naj-
bardziej efektywne szkolenia są wtedy, gdy pojawia się możliwość 
zadawania pytań i omawiania zagadnień na forum grupy, by poznać 
wszystkie aspekty zagadnienia. Szkolenia stacjonarne mają w sobie 
wartość dodaną – dają możliwość spotkania się i poznania innych osób 
o podobnych zainteresowaniach i celach z nieznanych Ci dotąd kręgów.

Edukacja pozaszkolna, jak o niej pisać  
w dokumentach aplikacyjnych

Kursy a szkolenia

Różnica pomiędzy kursami a  szkoleniami jest zasadnicza. Choć 
potocznie używamy tych nazw zamiennie, warto w swoim CV poświę-
cić im osobne rubryki.

2.2.

3. 
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W języku ustawowym oraz specjalistycznym szkolenie zakłada 
podniesienie umiejętności pracownika, czego efektem ma być jego lep-
sze działanie na korzyść firmy. Uznaje się więc, że szkolenie w pewnej 
mierze nie daje kwalifikacji, ale przyczynia się do rozwoju kompetencji 
i poszerzenia wiedzy związanej z aktualnie wykonywaną pracą oraz 
konkretnym stanowiskiem.

Kurs natomiast wiąże się bardziej z nabywaniem formalnych kwa-
lifikacji i nie musi się odnosić do aktualnie zajmowanego stanowiska. 
Efektem kursu powinno być nabycie konkretnych i mierzalnych umie-
jętności. Takich, których stopień da się ocenić. To właśnie dlatego 
nie używamy pojęcia „szkolenie językowe”, tylko raczej „kurs języka”, 
np. angielskiego. Pojęcie kursów jest również adekwatne w sytuacjach 
nauki nowego zawodu. Wówczas także mówimy o kursach zawo-
dowych prowadzonych dla osób dorosłych jako forma kształcenia 
zawodowego.

Jeśli chodzi o sposób przekazywania wiedzy, to zarówno podczas 
kursu, jak i szkolenia stosuje się elementy wykładów i ćwiczeń, by 
łączyć teorię z praktyką.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kursy są zazwyczaj dłuższe, 
bardziej rozłożone w czasie i powinny mieć jasny podział na bloki 
praktyczne i teoretyczne. Efektem kursu musi być nabycie konkretnej 
umiejętności i wiedzy, w jaki sposób wykorzystać ją w praktyce.

Dyplomy a zaświadczenia i certyfikaty

Nie jest obojętne, czy posiadasz dyplom, zaświadczenie czy certyfikat. 
To, jaką nazwę powinien nosić dokument po przebytym szkoleniu czy 
kursie, określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych.

Najbardziej formalnym jest „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”. 
Jest to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko pla-
cówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń 
potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe 
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wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozasz-
kolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem19.

W odróżnieniu od dyplomów certyfikaty są dokumentem poświad-
czającym, że dana osoba jest uprawniona do wykonywania ujętej 
na certyfikacie czynności. Certyfikat może również pełnić funkcję 
potwierdzenia posiadania wiedzy i kompetencji w jakiejś dziedzinie. 
Certyfikatów nie dajemy natomiast w przypadku konkursów – do 
konkurencji z nagrodami i wygranymi przeznaczone są dyplomy. Cer-
tyfikat otrzymuje się za spełnienie pewnych wymagań oraz zdobytą 
wiedzę, bez konieczności konkurencji z innymi uczestnikami.

Dyplom jest to dokument najmniej formalny, głównie mający na 
celu potwierdzenie uczestnictwa w krótkim szkoleniu lub wydarze-
niu okolicznościowym. Pełni on funkcje wyróżnienia na wszelkiego 
rodzaju konkursach i konkurencjach.

Daty, godziny i zakres merytoryczny przebytych szkoleń, 
kursów, warsztatów. Jak przedstawić to w CV?

Częstym pytaniem u osób pracujących nad swoimi dokumentami 
aplikacyjnymi jest to, w jaki sposób przedstawić szkolenia i kursy, 
w których uczestniczyli. Można wyróżnić trzy metody, które najbar-
dziej się sprawdzają.

Pierwszą jest wypisanie wszystkich szkoleń z nazwy, a obok poda-
nie daty trwania oraz liczbę godzin. Taki zapis daje bardzo precyzyjne 
informacje potencjalnemu pracodawcy. Wie, kiedy ukończyłeś szko-
lenie, czy jest to wiedza stosunkowo niedawno nabyta, czy też było 
to już lata temu. Warto bowiem mieć również na uwadze, że jeśli 
uczestniczyłeś(-łaś) w jakimś szkoleniu wcześniej niż 10 lat temu, 
pozycja ta nie będzie miała znaczenia w Twoim CV. Wiedzę z kur-
sów również należy odświeżać, a zaświadczenia odnawiać. Ze szko-
leniami jest podobnie. Wiedza na przestrzeni lat na tyle się zmienia, 
że nie warto chwalić się szkoleniami, z których nic nie pamiętamy lub 
podczas których była przekazywana wiedza nieadekwatna do obecnie 
obowiązujących standardów.

 19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w spra-
wie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652)
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Druga metodą jest wypisanie nazw wszystkich szkoleń z podzia-
łem na kategorie, np. szkolenia produktowe, szkolenia z umiejętno-
ści miękkich, szkolenia kadry kierowniczej i zarządzającej itp. Jeśli 
uczestniczyłeś(-łaś) w licznych szkoleniach, warto je uporządkować 
właśnie w taki sposób. Daje to potencjalnemu pracodawcy przegląd 
zakresu merytorycznego szkoleń.

Trzecim sposobem jest podział ze względu na organizatorów. Ma to 
zastosowanie wtedy, gdy u jakiegoś organizatora uczestniczyłeś/-aś 
w większej liczbie szkoleń. Wówczas kategorią staje się nazwa insty-
tucji szkoleniowej, a podkategorią nazwa szkolenia.

Inwestycja w siebie. Czy zawsze się opłaca?

Zacznijmy od tego, że inwestycja w siebie jest dobra. Może jednak 
zdarzyć się tak, że nie będzie opłacalna. Ma to miejsce szczególnie 
wtedy, gdy inwestujemy w szkolenia lub kursy, lecz nie mamy moż-
liwości wykorzystać zdobytej wiedzy w krótkim czasie, a ponieważ 
nie jest utrwalana – przepada. Dzieje się tak również wtedy, gdy 
zapłacimy cenę nieadekwatną do szkolenia. Czasem szkoda wydać 
nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych na szkolenie, na które 
nawet nie przyjdziemy. Często zdarza się tak, że osoby żądne rozwoju 
kupują szkolenia w symbolicznych kwotach, z których później nie 
korzystają, ponieważ nie mają odpowiedniej motywacji do działania. 
Warto to podkreślić – do specyficznych szkoleń online bez kontaktu 
z trenerem, tylko z samym zbiorem treści, wymagana jest ogromna 
samodyscyplina. Często też tanie, ogólnodostępne szkolenia nie mają 
dopracowanej treści, a ich poziom merytoryczny nie jest warty nawet 
tej symbolicznej kwoty. Najlepszą inwestycją są szkolenia dopasowane 
do naszych potrzeb. Często zamiast szkolenia ogólnego w grupie lepiej 
sprawdzi się konsultacja indywidualna. Czym innym są szkolenia 
firmowe. Te kosztują więcej, ale ich merytoryka jest dopasowana do 
wymagań firmy, jej specyfiki i kultury organizacyjnej.

3.4.
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Podsumowanie

Rubryka „szkolenia i kursy” stanowi ważną część dokumentów apli-
kacyjnych. Warto w niej wypisywać te kursy i szkolenia, które mogą 
być istotne z punktu widzenia pracodawcy, zwłaszcza jeśli nie mamy 
wykształcenia kierunkowego. Uczestnictwo w pozaszkolnych formach 
edukacji jest dla potencjalnego pracodawcy informacją o tym, że kan-
dydat ceni sobie rozwój i jest otwarty na pozyskiwanie nowej wiedzy. 
Zwłaszcza doceniane są tutaj szkolenia, do uczestnictwa w których 
kandydat wykazał się motywacją wewnętrzną.
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O Autorkach

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lubli-
nie. Psycholożka i praktyk biznesu, certyfikowana doradczyni zawodowa i egza-
minatorka VCC. Coach kariery w ramach autorskiego serwisu KreAktywne CV 
(cv.ca -team.pl), gdzie na co dzień pomaga tworzyć indywidualne dokumenty apli-
kacyjne dla osób poszukujących pracy i prowadzi konsultacje zawodowe. Jako 
rekruterka zewnętrzna tworzyła wieloetapowe procesy rekrutacji kandydatów 
celem skutecznej selekcji dla firm sektora MMŚP. Na zlecenie pomaga również 
korporacjom w procesie outplacementu w ramach „pakietów pożegnalnych”, przy-
gotowując zwalnianych pracowników do odnalezienia się na rynku pracy. Autorka 
nagrań „Jak skutecznie napisać swoje CV i list motywacyjny” z pakietem wzorów CV, 
z których skorzystało już kilkadziesiąt Urzędów Pracy na terenie całej Polski. Pre-
legentka licznych konferencji oraz wystąpień publicznych dla ponad 1000 uczest-
ników. Wieloletnia trenerka współpracująca na stałe z firmą UNLIMITED Group 
Polska. Jako coach i trenerka przeprowadziła ponad 5000 godzin bezpośredniej 
pracy z ludźmi – zarówno grupowej, jak i indywidualnej. Prywatnie zafascynowana 
jest rozwojem osobistym i ideą LLL.

Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, przez wiele lat zarządzała 
5 oddziałami ze 150 pracownikami w firmie outsourcingowej, współpracowała 
m.in. z Reiffeisen Bank, Millenium Bank, Netia, mBank, NOM. Ma wieloletnie 
doświadczenie w rozbudowywaniu struktury sprzedaży bezpośredniej, prowa-
dzeniu grup call center oraz zarządzaniu kampaniami marketingowymi. Swoją 
praktyczną wiedzę przekazuje na licznych szkoleniach z technik sprzedaży, zarzą-
dzania i organizacji firmy, marketingu, przedsiębiorczości. Od 2008 roku prowadzi 
własną firmę outsourcingowo -szkoleniową, w której przeszkolonych zostało ponad 
15 000 ludzi w dziedzinie sprzedaży, marketingu, psychologii, motywacji i innych. 
Realizatorka wielu projektów szkoleniowych dofinansowanych w ramach UE. Jej 
firma szkoleniowa Unlimited Centrum Szkoleń z Lublina (cs.unlimitedgroup.pl) 
posiada akredytację PARP oraz jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych i należy 
do uprawnionych podmiotów do świadczenie usług szkoleniowych i doradczych 
z dofinansowaniem ze środków publicznych, w tym w ramach Podmiotowego 
Systemu Finansowania usług rozwojowych na terenie całej Polski. Uczestniczka 
cyklu szkoleń Anthonego Robbinsa w Londynie, posiada Amerykański Certyfikat 
Trenerski Train The Trainers.

Karolina 
Cala ‑Lewtak

Joanna Niczyporuk



� Chcesz wiedzieć więcej o konferencjach i szkoleniach online?
� Interesuje Cię udział w ogólnopolskiej diagnozie potrzeb i funk‑

cjonowania instytucji pomocowych?
� Chcesz mieć swój udział w  wypracowywaniu standardów 

pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzyw‑
dzonym przestępstwem? 

� Chcesz mieć dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych?

Odwiedź nas: www.wysokiestandardy.pl
Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

skontaktuj siĘ z naMi:

standardy@stowarzyszeniebonafi des.pl 
tel. 783 510 310, 535 000 523

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 
BONA FIDES w liczbach:

� zespół 60 specjalistów,

� 17 lat doświadczenia w pomaganiu,

� 8 lat doświadczenia w realizacji zadań 
z Funduszu Sprawiedliwości,

� średnio 4000 osób korzystających z naszej pomocy 
w jednym roku,

� zrealizowane 50 projektów współfi nansowanych 
ze środków zewnętrznych przez ostatnie 8 lat.

biuro@stowarzyszeniebonafi des.pl
www.stowarzyszeniebonafi des.pl

krs: 0000168509 
podaruj naM 1% podatku

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 
BONA FIDES
ul. Niecała 4/5 a
20‑080 Lublin
tel. 535 000 523, 
tel. 783 510 310 


