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GOTOWOŚĆ DO PRACY 
 

KOMUNIKACJA USTNA I PISEMNA 

 
KOMUNIKACJA WERBALNA 

 

 
Dwie główne formy komunikacji werbalnej to 

komunikacja pisemna i ustna. 
Komunikacja ustna to proces wyrażania informacji lub 
idei za pomocą słów. 
 

Odbywa się ona twarzą w twarz, przez telefon lub 
Internet (rozmowy wideo).   

 

WPROWADZENIE 
  

Celem komunikacji w pracy jest osiąganie dobrych wyników i jak 
najlepsze wykorzystanie swoich umiejętności zawodowych, budowanie 
dobrych relacji z przełożonymi, współpracownikami i klientami, jak 
najefektywniejsza współpraca w zespole. 
 

Prosta definicja mówi, że "Komunikacja to wzajemna wymiana 
faktów, idei, myśli i spostrzeżeń, której efektem jest wspólne 
zrozumienie wszystkich stron". 

 
 

 



 

Komunikacja twarzą w twarz ma tę zaletę, że dodaje 
element niewerbalny, który niesie ze sobą więcej 
informacji niż sam komunikat. 
 
ELEMENTY WSPÓLNE DLA KOMUNIKACJI USTNEJ I 
PISEMNEJ  
KONTEKST KOMUNIKACJI 
 
Komunikacja formalna i nieformalna  

 
Formalna odnosi się do osoby/osób, z którymi się 

komunikujemy. 
 

➢ Formalna komunikacja przepływa przez oficjalne 
kanały zaprojektowane w schemacie 
organizacyjnym. Jeśli dział szkoleń wysyła notatkę 
z pytaniem, czy na szkoleniu wolisz posiłek 
wegetariański czy niewegetariański, jest to 
komunikacja formalna. 

 
➢ Komunikacja nieformalna jest szybsza i przepływa 

swobodnie w organizacji, dyskutując na różne 
tematy. Komunikacja ta może być ustna lub 
pisemna. Jeśli Twój kolega pisze do Ciebie SMS-a 
lub dzwoni z pytaniem o rodzaj pizzy, którą 
chciałbyś zjeść na lunch, to jest to komunikacja 
nieformalna. 



 

Rozmowa o pracę jest formalną dyskusją, podczas 
gdy prośba kolegi o podanie nazwiska nowego klienta 
jest nieformalna. 
CEL 
Kiedy komunikujemy się wszyscy mamy cel, ale wiele 
razy nie jest on bardzo jasny nawet dla nas samych. 
Musisz być jasny i konkretny w tym, co chcesz osiągnąć. 
Poprzez tę dyskusję lub dokument chcę.... poinformować 
/ odpowiedzieć / potwierdzić / wyjaśnić / zaproponować / 
polecić / poprosić / ogłosić / podsumować / 
zidentyfikować / zasugerować  
....Oczekiwania 
Co chcesz, aby zrobiła druga osoba? 
Poprzez tę dyskusję lub dokument chcę, aby druga 
osoba/osoby ... zgodziła się ze mną/ odpowiedziała na 
pytania/ wniosła swój wkład/ przejrzała moją propozycję/ 
wykonała zadanie/ przekazała mi informację zwrotną/ 
zbadała problem/ zatwierdziła finansowanie/ wdrożyła 
plan..... 
Niezależnie od tego, czy jest to komunikacja ustna czy 
pisemna, na początku powinieneś powiedzieć, czego 
dotyczy komunikat, następnie go wypowiedzieć, a na 
końcu podsumować to, co powiedziałeś. 

Komunikacja werbalna 



 

Klasycznym modelem komunikacji jest:  

 
Są 4 typy komunikacji werbalnej: 
 

1. Komunikacja 
Intrapersonalna 

2. Komunikacja 
Interpersonalna 

3. Komunikacja w małej 
grupie 

4. Komunikacja publiczna 

 
1. Jeśli spojrzymy na model komunikacji 

Intrapersonalnej; komunikacja oznacza 
kodowanie wiadomości. Dzieje się to w naszym 
umyśle, z naszymi własnymi myślami, uczuciami 



 

i pomysłami. To tutaj organizujemy naszą 
wiadomość, biorąc pod uwagę to, co chcemy 
osiągnąć i jakiej reakcji oczekujemy od drugiej 
osoby. Ten sam proces odbywa się w umyśle 
ODBIORCY podczas dekodowania komunikatu. 
 

2. Komunikacja interpersonalna. Ta forma 
komunikacji ma miejsce pomiędzy dwoma 
osobami, które wymieniają się informacjami, 
uczuciami i znaczeniami poprzez komunikaty 
werbalne i niewerbalne, a więc jest to rozmowa 
jeden na jeden. 
 

3. Komunikacja w małej grupie odnosi się do 
interakcji pomiędzy trzema lub więcej osobami, 
które są połączone wspólnym celem, 
wzajemnym wpływem i wspólną tożsamością. 
 

4. Komunikacja publiczna jest stosowana wobec 
dużej publiczności i czasami dość 
heterogeniczna, mówca jest fizycznie oddalony 
od publiczności i odbywa się w sferze publicznej. 
Komunikaty publiczne są konstruowane bardziej 
starannie niż komunikaty interpersonalne. 

  



 

Bariery w komunikacji werbalnej 
Patrząc ponownie na model komunikacji, BARIERY 
pojawiają się podczas PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI. 
Odnoszą się one do barier fizycznych, takich jak miejsce, 
przestrzeń, hałas lub kanał komunikacyjny (słabe 
połączenie telefoniczne/internetowe). Jednak jedna z 
głównych barier znajduje się w umyśle Nadawcy i 
Odbiorcy. Może to być strach, nieufność, przeszłe 
doświadczenia, negatywne nastawienie, problemy 
osobiste, emocje, zmęczenie, słabe umiejętności 
słuchania lub nastawienie do nadawcy lub informacji, 
brak zainteresowania przekazem. 

 
ELEMENTY KOMINUKACJI 
WERBALNEJ 

 
A. Język Twojego ciała 
B. Twój ton głosu 
C. Twoje słowa 

 
A. Mowa ciała odnosi się do 
niewerbalnych sygnałów, których używasz, 
aby przekazać swoje uczucia i intencje. 
Obejmuje on postawę, mimikę, gesty i 
wygląd zewnętrzny. 

 



 

B. Głos jest bardzo potężnym narzędziem. 
Możesz go używać na wiele różnych sposobów, 
zmieniając: głośność, tempo i wysokość dźwięku. 

 

 

 
 

 
• Głośność. Upewnij się, że Twój głos jest 

wystarczająco głośny, aby być słyszalnym, 
mówienie zbyt głośno lub zbyt cicho może 
utrudnić ludziom podążanie za Tobą. Zwiększaj 
lub zmniejszaj głośność dla podkreślenia. 

• Tempo. Upewnij się, że tempo Twojego 
wystąpienia jest łatwe do naśladowania. Zmieniaj 
tempo, gdy jest to konieczne, szybsze może 
wyrażać entuzjazm, wolniejsze może dodawać 
akcentu lub ostrożności. 

• Intonacja. Intonacja może zrobić ogromną 
różnicę, ponieważ dodaje akcentu i przekazuje 



 

emocje, pozytywne lub negatywne. Twój ton 
będzie się podnosił, gdy zadajesz pytanie, a 
obniżał, gdy chcesz zabrzmieć surowo. 

 
C. TWOJE SŁOWA A WIADOMOŚĆ 

Twoja wiadomość powinna być zgodna z trzema 
zasadami: Jasność, Zwięzłość, Przekonującość 
 

 
 
 

A. Najpierw zredaguj CIAŁO wiadomości. 
Zastanów się do kogo piszesz, co chcesz 
osiągnąć i czego oczekujesz. 
Używaj poprawnego języka i gramatyki, 
zachowaj logiczną kolejność, unikaj skrótów, 
długich akapitów i zdań. 
 



 

B. Podsumuj całość przekazu i napisz 
Zakończenie. Inspirujące zakończenie zmusza 
czytelnika do działania. 

 
C. Po zakończeniu napisz Wstęp. 

Użyj mocnego nagłówka z mocnymi słowami lub 
liczbami, aby przyciągnąć uwagę.      
Powiedz, o czym piszesz, spraw, by wstęp był 
porywający, tak by czytelnik poczuł się zachęcony do 
czytania dalej. 
 
Bez komunikacji werbalnej i pisemnej codzienne 
życie w pracy byłoby niemożliwe.  
Potrzebujemy jej, aby dokonywać uzgodnień, 
wydawać polecenia, dokumentować procesy, 
budować relacje i wiele innych 
 

 

WNIOSKI 

 
Przeciętna osoba spędza około 70% 

swojego życia zawodowego w jakiejś 
formie komunikacji; rozmowie, 
słuchaniu, czytaniu lub pisaniu. 

 
 
 

 



 

TECHNIKI MOWY CIAŁA 

 
Skoncentrowanie się na swoich czynnościach 
fizycznych odbierze Ci uwagę od negatywnych 
procesów myślowych i zdenerwowania, a także 
sprawi, że skoncentrujesz się i znacznie 
zmniejszysz swoją nerwowość. 
 
Całe nasze ciało jest źródłem informacji. Nasz 
wyraz twarzy, postawa ciała, gesty, kontakt 
wzrokowy, dotyk, zapach, sposób ubierania się i 
dbania o siebie mówią wiele o nas. 
 

 
Mowa ciała należy do komunikacji 
niewerbalnej. Język naszego ciała może 
mówić głośniej niż wypowiadane przez nas. 
Umiejętność rozumienia sygnałów, które 
wysyłasz i odbierasz, ułatwia nawiązywanie 
kontaktu z innymi, szczególnie w 
rozmowach kwalifikacyjnych. Jednocześnie 
pomaga nam wyglądać na bardziej 
pewnego siebie, bardziej szczerego i bardziej 
zgodnego z drugą osobą. 
 

 



 

Chociaż jest to tak ważna część komunikacji, przez 
większość czasu nie jesteśmy nawet świadomi 
mowy ciała. Wyrażamy szczęście, zdenerwowanie, 
strach, radość, pewność siebie całkowicie 
nieświadomie. Czasami języka naszego ciała nie da 
się kontrolować, ale z czasem możemy wykształcić 
się w unikaniu nieprzydatnych zachowań. 
 
Skupimy się na dopasowywaniu i odzwierciedlaniu 
pozytywnej mowy ciała, aktywnym słuchaniu, 
ubieraniu się oraz na rzeczach, których należy 
unikać. 
 
Dopasowanie 
 
Porównaj wiadomości niewerbalne z 
wiadomościami werbalnymi - zawsze kiwaj głową, 
gdy się zgadzasz, potrząsaj głową, gdy się nie 
zgadzasz, itp. 
 
Technika “Mirroring” 
 
Technika mirroring to technika dopasowanina, lub 
odzwierciedlania mowy ciała drugiej osoby, która 
prawie zawsze powoduje, że osoba, z którą 
rozmawiasz, czuje większą więź z tobą - lepiej 
nawiązuje z Tobą kontakt. Jest to pożądana cecha 
wśród ludzi. Wiele prób techniki mirroring 
przebiega jednak źle, ponieważ jest to bardzo 



 

subtelna technika. Musisz odzwierciedlać bardzo 
ostrożnie i delikatnie, bo inaczej będziesz wyglądać 
bardzo dziwnie więc nie jest to wcale oczywiste. 
Pamiętaj: nigdy nie odzwierciedlaj agresywnych 
rozmówców, nerwowych ludzi lub złych nawyków -
takich jak drapanie. Odzwierciedlaj ludzi, którzy 
sami mają dobrą mowę ciała.  

 
 
POZYTYWNA MOWA CIAŁA - GESTY 
 
Uśmiech  
 
Uśmiech człowieka jest kluczowy dla jego odbioru. 
Ciepły, prawdziwy uśmiech przekazuje więcej 
emocji niż słowa. Uśmiech promieniuje ciepłem i 
pozwala ludziom czuć się swobodnie, robi 
wspaniałe pierwsze wrażenie i przekazuje pewność 
siebie. 
 
Uściski dłoni 
 
Uściski dłoni powinny być mocne, ale nie za 
mocne. Słabe uściski dłoni sugerują brak pewności 
siebie. 
 
Pochylanie się do przodu. 
 



 

Pochyl się lekko do przodu w fotelu, aby pokazać, 
że jesteś zainteresowany i aktywnie słuchasz 
swojego rozmówcy. 
 
Otwarte dłonie.   
 
Człowiek otwierając ręce, tak że dłonie i palce są 
widoczne sugeruje, że można mu ufać. Wiąże się 
to ze szczerością i otwartością, a gesty dłoni w dół 
sugerują dominację, agresję i autorytet. 
 
 
Głowa do góry 
 
Żeby wyglądać na pewnego siebie, trzeba trzymać 
brodę w górze. Lecz nie należy z tym przesadzać, 
bo można nagle wydawać się protekcjonalnym. 
 
 
Kontakt wzrokowy 
 
Kontakt wzrokowy jest ważny, ponieważ 
przekazuje pewność siebie i zaufanie. Kiedy 
rozmawiasz z kimś, nawiązanie kontaktu 
wzrokowego pozwala sprawdzić, czy rozumie i 
nadal jest zainteresowany tym, co mówisz, a kiedy 
słuchasz, nawiązanie kontaktu wzrokowego 
przekazuje Twoją uwagę i jest gestem 
grzecznościowym. 



 

 
Brak kontaktu wzrokowego pokazuje 
nieuchwytność i sprawia, że nawiązanie kontaktu z 
kimś jest prawie niemożliwe. Zbyt duży kontakt 
wzrokowy może sprawiać, że czujemy się 
niekomfortowo. Około pięciu do dziesięciu sekund 
kontaktu wzrokowego to dobry moment na 
nawiązanie kontaktu ze słuchaczem. Po tym czasie 
kontakt wzrokowy powinien być mniej intensywny. 
W przeciwnym razie połączenie z Twoim 
słuchaczem stanie się zbyt intensywne i może 
spowodować, że Twój rozmówca poczuje się 
obserwowany. Dlatego osoby mówiące mają 
tendencję do nawiązywania i przerywania 
kontaktu wzrokowego regularnie, podczas gdy 
słuchacze mają tendencję do utrzymywania 
kontaktu wzrokowego przez dłuższy czas. 
 
Aktywne słuchanie 
 
Słuchanie to nie tylko coś, co robisz ze swoimi 
uszami. Sygnały lub zachowania słuchowe 
obejmują: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, 
kiwanie głową, wydawanie "odgłosów słuchania" 
("Mhmm", "tak", "aha" itp.), uśmiechanie się, 
pochylanie do przodu, mowa ciała, reagowanie na 
to, co mówi druga osoba. 
 
 



 

      WIZERUNEK – DRESS CODE 
 
Nie ubieraj się zbyt swobodnie  
 
Zwykle zalecane są ciemne kolory, damskie 
spódnice nie powinny być krótsze niż długość 
kolan. 
Podczas siedzenia należy rozpiąć płaszcz lub 
kurtkę. 
 
 
Bądź czysty i schludny.  
 
Upewnij się, że garnitur/ sukienka jest czysty i 
pozbawiony zagnieceń. 
 
Bądź konserwatywny.  
 
Kobiety nie powinny nosić ekstrawaganckich 
butów, obcisłego stroju lub odsłaniających ubrań 
czy też nadmiernej biżuterii.  
 
 
Zadbaj o fryzurę 
 
Unikaj drastycznych lub szalonych fryzur. 
Mężczyzna powinien być dobrze ogolony (chyba że 
ma brodę!), kobiety nie powinny nosić nadmiaru 
makijażu. 



 

 
Czego unikać? 
 
Unikaj zabawy z przedmiotami (długopisem, 
papierem, przedmiotami w kieszeni); dotykania 
włosów, nosa, uszu, biżuterii, krzyżowania lub 
składania rąk, marszczenia się, zgrzytania zębami, 
wiercenia się. 

 



 

 
 

Pamiętaj o pierwszych zasadach: dopasowanie i technika mirroring: - 
ludzie lubią takich jak oni sami. Dopasowuj się w miarę możliwości w 
celu ustalenia wspólnej płaszczyzny i budowania relacji. 

 
Uważaj na negatywną mowę ciała i staraj się robić pozytywne 
wrażenie, używając pozytywnej mowy ciała. 

 
Ubieraj się odpowiednio do okazji. 

 
Kontakt wzrokowy jest absolutnie niezbędny. Ale nie 
przesadzaj z tym i upewnij się, że odpowiednio wykorzystujesz 
kontakt wzrokowy, słuchając lub mówiąc. 

 
Słuchanie musi być procesem aktywnym, więc nie siadaj tak po 
prostu - pokaż, że słuchasz! 



 

ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA 

 
7 KROKÓW DO SUKCESU 
 
KROK 1: ŚLEDZENIE SWOJEGO CZASU 
 

 
Zarządzanie czasem i dobre umiejętności organizacji idą w 
parze i wpływają na każdy aspekt twojego życia. Raz nauczone i 
zastosowane uczynią twoje życie łatwiejszym zarówno w domu, 
jak i w pracy. 
 



 

Aby dokonać zmian, musisz dowiedzieć się, w 
jakiej sytuacji się znajdujesz. Pierwszym krokiem 
jest analiza tego, jak spędzasz swój czas. Przez 
tydzień rób notatki, rejestrując to, co robiłeś 
każdego dnia, oraz czas spędzony na każdej 
czynności. Spójrz na listę i oznacz każde ćwiczenie 
etykietą z czasem pracy, zadaniami domowymi, 
czasem spędzonym z rodziną i czasem spędzonym 
właśnie dla Ciebie. 
Pod koniec tego procesu będziesz miał obraz tego, 
jak zarządzać swoim czasem, oraz będziesz 
mistrzem czasu i zmian, które powinieneś zrobić. 
 
KROK 2: OKREŚLENIE CELÓW 
 
Zrób "listę życzeń" ze wszystkimi rzeczami, które 
chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższych 10 lat. 
Następnie, po dwóch oraz pięciu latach przerwij tą 
czynność, aby zobaczyć zmiany, które chciałbyś 
wprowadzić na drodze do osiągnięcia tych celów 
życiowych. 
Jeśli myślisz długoterminowo, zobaczysz, że 
musisz zacząć planować już dziś rzeczy, które 
wymagają dużo czasu aby zmienić swoją karierę -  
takie jak np. edukacja lub szkolenia. Pracuj wokół 
tych celów, aby zorganizować swoje życie i ustalić 
priorytety. Jeśli jesteś młody, możesz myśleć o 
założeniu rodziny lub posiadaniu dzieci i 
budowaniu kariery, jeśli jesteś starszy, możesz 



 

myśleć o spędzaniu większej ilości czasu z rodziną 
lub zajmowaniu się problemami zdrowotnymi. 
 
KROK 3: PLAN ZMIAN 
 
Teraz wróć do swojej wstępnej listy i porównaj ją z 
priorytetami, aby zobaczyć, jaki procent czasu 
spędzasz w obszarach, które nie znajdują się na 
Twojej liście priorytetowej. Przeanalizuj, gdzie 
spędzasz zbyt wiele czasu i w jaki sposób możesz 
być bardziej efektywny lub zredukować swój czas 
w obszarach, które są mniej ważne. Pomyśl o 
zmianach, które mogą zaoszczędzić czas. 
 
KROK 4: SPRAW, ABY TWOJE CELE BYŁY 
MOŻLIWE DO ZREALIZOWANIA 
 
Ustal priorytety, abyś mógł skupić się najpierw na 
najważniejszych zadaniach. W przeciwnym razie 
możesz zainwestować swoją energię w nieistotne 
sprawy zamiast w to, co jest najbardziej 
produktywne. Aby ustalić te priorytety, przyjrzyj się 
swoim dwuletnim i pięcioletnim celom, a także 
liście "życzeń". Podziel każdy cel na mniejsze etapy, 
aby był wykonalny. 
Dla każdego kroku należy wyznaczyć realistyczny 
termin, aby móc śledzić postępy w osiąganiu 
swoich celów. 



 

Przeglądaj swoje cele co tydzień, wybierając 
rozsądną liczbę zadań do podjęcia w 
nadchodzącym tygodniu. Bądź wybiórczy. 
Zostań na torze. Nie wszystko idzie zgodnie z 
planem, będą nieplanowane wydarzenia, które 
zabiorą ci czas, ale ważne jest, aby wrócić do 
swoich priorytetów tak szybko, jak to możliwe. 
 
KROK 5: UPROSZCZENIE DZIĘKI SYSTEMOM 
ORGANIZACYJNYM 
 
Systemy doskonale nadają się do niezbędnych, ale 
powtarzających się zadań, jak również tych, które 
nie wymagają oryginalności i kreatywności. System 
może być tak prosty jak lista zakupów. Systemy 
pozwalają na automatyczne wykonywanie 
czynności, dzięki czemu nie trzeba poświęcać 
czasu na zastanawianie się, jak wykonać pewne 
rutynowe zadania. Systemy wymagają czasu na 
tworzenie i dyscypliny do utrzymania, ale na 
dłuższą metę znacznie ułatwiają życie.  
 
KROK 6: NAUCZ SIĘ MÓWIĆ „NIE” 
 
Wiele osób jest tak oddanych, ambitnych lub 
entuzjastycznych, że biorą na siebie znacznie 
więcej niż są w stanie udźwignąć. Niezdolność do 
powiedzenia "nie" ma wiele przyczyn: chęć 
zadowolenia innych, zbyt wiele interesów lub 



 

przesadne poczucie obowiązku. Chociaż nie 
chcemy być samolubni, są chwile, kiedy musimy 
powiedzieć "nie". Nie będziemy dobrzy dla nikogo, 
jeśli teraz nie powiemy "nie" i nie będziemy dbać o 
siebie. Jeśli obiecasz zbyt wiele zbyt wielu osobom, 
to w końcu zawiedziesz wszystkich i siebie. 
Sprawdź swoją listę "do zrobienia" i powiedz sobie, 
że możesz powiedzieć "nie". 
 
KROK 7: BYCIE ZORGANIZOWANYM 
 
Bycie zorganizowanym oszczędza czas, ponieważ 
zorganizowani ludzie mogą załatwiać sprawy w 
krótszym czasie. Osoba, która jest dobrze 
zorganizowana i ma listę zakupów, nie musi 
wracać do sklepu po coś, o czym zapomniała. 
Osoba, która wie, kiedy należy dokonać przeglądu 
samochodu, nie musi w panice dzwonić do stacji 
benzynowej, starając się umówić na wizytę w 
ostatniej chwili.  
Zorganizuj swoje zadania. Podczas gdy 
technologia zapewnia nam wiele narzędzi 
organizacyjnych najprostszym sposobem jest 
posiadanie klasycznej papierowej agendy, w której 
piszesz to, co musisz zrobić z wyprzedzeniem. Przy 
domem i pracą ja jest pożytecznie mieć ściennego 
planistę dokąd wszystkie członkowie rodziny lub 
zespołu mogą dodawać ich zadania. To jest także 
pożytecznie w zakresie delegowania zadań, które 



 

inni mogą robić podczas ich wykonywania. Twoja 
żona/mąż może zabrać dzieci do dentysty, jeśli jest 
w drodze z supermarketu. 
 
Ustalanie priorytetów zadań. Użyj macierzy 
zarządzania czasem Steve'a Covey'a z 4 polami: 
Ważne i pilne - Kryzysy i sytuacje kryzysowe. 
Ważne, ale nie pilne - Zapobieganie, planowanie i 
doskonalenie. 
Nieważne, ale pilne. Przerwy i ciężka praca. 
Nieważne i nie pilne – sytuacje marnujące Twój 
czas. 
 
Spójrz na "nieważne" i zobacz, jak możesz je 
zredukować, aby skupić się na tym, co ważne i 
pilne i zaplanować dla tych mniej pilnych, ale 
ważnych, aby nie skończyć z paniką. Postaraj się 
wyeliminować jak najwięcej sytuacji które marnują 
czas. 
 
Zorganizuj swoją przestrzeń w domu i w pracy. 
Upewnij się, że wszystkie rzeczy znajdują się we 
właściwym miejscu, aby nie tracić czasu na próby 
ich znalezienia. Edukuj członków rodziny i 
współpracowników, aby robili to samo.  
 
Zorganizuj swoje osobiste dokumenty; to będzie 
żenujące, jeśli np. odniesiesz sukces na rozmowie 



 

kwalifikacyjnej tylko po to, aby odkryć, że nie 
możesz znaleźć swoich dokumentów!  
Uporządkuj dokumenty w komputerze i telefonie 
zgodnie z logicznym systemem, aby mieć łatwy 
dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz i mieć 
kopię zapasową. 
 
Pozbądź się tego, czego nie potrzebujesz 
regularnie, aby nie skończyć z niepotrzebnymi 
rzeczami. 
 
Przechowując rzeczy, oznacz je etykietą, aby 
wiedzieć co jest w pudełku bez otwierania go.  
 
NIE ZWLEKAJ.  
 
Kiedy piszesz swoją listę "do zrobienia" już 
planujesz, wtedy działasz bez szukania wymówek i 
kończysz monitorując wykonanie swoich zadań. 
Jeśli jednak nie wykonasz zaplanowanych zadań w 
odpowiednim czasie, musisz przeanalizować, jakie 
są ich przyczyny. Prokrastynatorem jest osoba, 
która opóźnia lub odkłada rzeczy, które 
prawdopodobnie opuszczą wszystkie świąteczne 
zakupy do wieczora 24 grudnia.  
 
Przyczyny zwlekania z zadniami są różne: zadanie 
wydaje się nieprzyjemne, zadanie wydaje się zbyt 
duże, cele są niejasne, boisz się zmiany, boisz się 



 

porażki, nie mówisz "nie" i kończysz z zbyt dużą 
ilością zadań, lub jesteś uzależniony od "presji na 
ostatnią chwilę". Przeanalizuj, co kryje się za twoim 
opóźnieniem i podejmij działania.  
 
Prokrastynacja może mieć nieprzyjemne 
konsekwencje, takie jak utrata pracy za 
niedotrzymanie terminów, wpływając na relacje 
międzyludzkie oraz życie osobiste i zawodowe.  
 
Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania na własną 
rękę, warto poprosić kogoś innego o pomoc lub 
poszukać profesjonalnej pomocy.  

 
 
 
 

 

Zarządzanie czasem i dobre umiejętności organizacyjne mogą uczynić Cię 
szczęśliwszym, bardziej skutecznym, pewnym siebie i niezawodnym.  
 
Tych umiejętności można się nauczyć, ale uda ci się je zastosować tylko 
wtedy, gdy będziesz w pełni zaangażowany. 



 

KRYTYCZNE I ANALITYCZNE MYŚLENIE 

 
 
 

Według Cottrella (2005), 
myślenie krytyczne to 

“aktywność poznawcza, 
związana z korzystaniem z 
umysłu. Nauka myślenia w 

sposób krytycznie analityczny i 
ewaluacyjny oznacza 

wykorzystanie procesów 

 
Postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji wywołały 
nowe pytania dotyczące tego, jak technologia wpłynie 
na przyszłość pracowników. W tym nowym 
scenariuszu charakteryzującym się automatyzacją 
procesów, umiejętności miękkie - jako najbardziej 
subiektywne umiejętności behawioralne - pojawiają 
się jako ważna cecha, która ma pozostać istotna na 
rynku pracy. W ramach umiejętności miękkich, 
myślenie krytyczne i analityczne to dwie z cech, które 
wiele firm wymienia w wymaganiach dotyczących 
aplikacji o pracę. Wynika to z faktu, że myślenie 
krytyczne i analityczne stało się jedną z 
najważniejszych umiejętności na rynku pracy. 
 
 



 

umysłowych, takich jak uwaga, 
kategoryzacja, wybór i osąd". 

(s.1). Co więcej, jest to siła 
psychologiczna, która pozwoli 

ci działać z większą refleksją. 
Oznacza to, że zamiast 

reagować nieproporcjonalnie w 
obliczu trudnej lub złożonej 

sytuacji, podejście to pomoże ci 
przyjąć bardziej konstruktywną 

i skoncentrowaną postawę. 
Cottrell (2005) uznaje, że 

myślenie krytyczne to proces 
który obejmuje poniższe 

umiejętności i postawy: 
 

• Określanie stanowisk, argumentów i wniosków 
innych osób; 

• Ocena dowodów na istnienie alternatywnych 
punktów widzenia; 

• Sprawiedliwe wyważenie przeciwstawnych 
argumentów i dowodów; 

• Identyfikacja fałszywych lub niesprawiedliwych 
założeń; 

• Refleksja nad zagadnieniami w sposób 
usystematyzowany, poprzez wprowadzenie do 
nich logiki i wglądu; 

• Wyciąganie wniosków co do tego, czy 
argumenty są ważne lub uzasadnione; 



 

• Przedstawienie punktu widzenia w sposób 
uporządkowany i dobrze uzasadniony. 

 
Myśleć krytycznie to 
odłożyć na bok swoją 
osobistą historię i 
przekonania, aby 
przeanalizować problem. 
Pomimo że jest to trudne, 
myślenia krytycznego 
można się nauczyć. Ale 
dlaczego jest to ważne dla 
rozwoju zawodowego? 
Obecnie firmy poszukują 
profesjonalistów, którzy 
mogą myśleć krytycznie 
pod presją. W przypadku 
wystąpienia problemu, 
istnieje kilka możliwych 
rozwiązań. Istnieje pięć 
głównych strategii 
mających na celu poprawę 
krytycznego myślenia, o 
których mowa poniżej: 



 

 
1. Sformułuj problem 
2. Zbierz informacje 
3. Wykorzystaj informacje 

do podjęcia decyzji 
4. Rozważ konsekwencje 
5. Eksploruj inne punkty 

widzenia 
 

Podobnie jak myślenie krytyczne, pojęcie myślenia 
analitycznego może się różnić w zależności od 
obszaru jego zastosowania. Większość ekspertów 
zwykle zajmuje się tą kompetencją, odnosząc się 
do zdolności do pracy z różnymi danymi 
pochodzącymi z różnych źródeł i do ustalania 
korelacji. Według Lane’a (2020), w myśleniu 
analitycznym “identyfikujesz problem, definiujesz 
go, a następnie znajdujesz kluczowe informacje 
na podstawie zebranych danych. Kiedy to 
wszystko zostanie zrobione, opracowujesz i 
tworzysz skuteczne rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów, aby przetestować 
i zweryfikować pierwotną przyczynę problemu 
oraz stworzyć rozwiązania pozwalające na 
usunięcie zidentyfikowanych problemów.” (s.11).  
Myślenie analityczne jest niezwykle przydatne w 
rozwiązywaniu problemów, ponieważ pozwala na 
ocenę różnych perspektyw. Jeśli chodzi o 
podejmowanie decyzji, można skutecznie 



 

gromadzić informacje, szukać różnych strategii 
rozwiązań i wybierać najbardziej odpowiednie. W 
ten sposób, można stworzyć praktyczny schemat 
myślenia analitycznego, który ma zastosowanie w 
każdej dziedzinie nauki, pracy i codziennym życiu. 

 
 

 
 
Cottrell, S. (2005). Critical Thinking Skills: Developing Effecting Analysis and Argument. New 
York: Palgrave Macmillan  
 
Lane, R. (2020). Logic & Analytical Thinking: Solve complex problems, become smarter and 
deflect fallacies by improving your rational thinking, your reasoning skills and your brain 
power. Publikacja niezależna.  

 
Wszyscy mamy inną drogę życiową, która przyniosła nam najbardziej 
zróżnicowane doświadczenia. W konsekwencji tych różnic nieuniknione 
jest, że różni ludzie mogą znaleźć różne rozwiązania tego samego 
problemu. Jednak rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego 
myślenia jest ważne dla nas wszystkich. Dzieje się tak dlatego, że ludzie, 
którzy myślą krytycznie, mogą analizować sytuacje na odległość, 
pracować z różnymi faktami i w konsekwencji podejmować lepsze 
decyzje. Ponadto rozważania nad tym, w jaki sposób rozwijać te 
umiejętności, są bardzo ważne dla osób, które chcą pozostać istotne w 
każdym kontekście. Opracowanie profilu analitycznego pomoże 
zbudować lepsze programy nauczania, w których główny nacisk 
położony jest na rodzaj kwalifikacji najbardziej poszukiwanych obecnie 
przez firmy. W ten sposób można stać się profesjonalistą z przewagą 
konkurencyjną, w celu osiągnięcia najlepszych wyników na rynku pracy. 
 
 



 

 
 

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

  
Kreatywność jest definiowana przez wielu autorów 
jako proces mentalny, z którego powstają nowe 
produkty lub problemy są rozwiązywane. Chociaż 
dyskutuje się o tym, co jest najlepszym terminem 
określającym proces twórczy, należy zauważyć, że 
jego głównym celem jest rozwijanie zdolności do 
tworzenia różnych odpowiedzi na ten sam 
problem. Twórcze rozwiązania zazwyczaj nie 
pojawiają się spontanicznie w ludzkich umysłach, 

 
W zglobalizowanym świecie, w którym obecnie żyjemy, możemy powiedzieć, 
że profesjonaliści, którzy mają zdolność do rozwiązywania problemów, są 
niezbędni. Ci, którzy są w stanie opracowywać innowacyjne rozwiązania, byli 
poszukiwani przez firmy jako "garnek złota na końcu tęczy", biorąc pod uwagę 
znaczenie tego zagadnienia. Jednak takie kompetencje są dziś rzadkością i 
trudno je znaleźć u profesjonalistów. Z tego powodu metodologie 
kreatywnego rozwiązywania problemów pojawiają się jako propozycje 
upowszechniania kultury rozwiązywania problemów za pomocą dobrze 
ugruntowanych metod o skutecznych rezultatach i zastosowaniach. 
 



 

wręcz przeciwnie, są wynikiem sekwencji 
celowych działań zmierzających do rozwiązania 
konkretnego problemu lub osiągnięcia 
określonego celu. Twórcze podejście do 
rozwiązywania problemów rozwija się poprzez 
dwie hipotezy (Fundacja Kreatywnej Edukacji, 
2015): 
- Wszyscy jesteśmy potencjalnie kreatywni; 
- Należy uczyć się i doskonalić kreatywne 

umiejętności rozwiązywania problemów. 
 
 
Według Baumgartnera 
(2010), "najważniejszym 
krokiem CPS jest 
zidentyfikowanie Twojego 
prawdziwego problemu lub 
celu. Może się to wydawać 
łatwe, ale bardzo często to, 
co uważamy za problem, nie 
jest prawdziwym problemem 
ani celem. Na przykład, może 
się wydawać, że potrzebujesz 
nowej pracy. Jeżeli jednak 
zepsujesz swój problem i 
przeanalizujesz to, czego 
naprawdę szukasz, może się 
okazać, że rzeczywisty 



 

problem polega na tym, że 
Twoje dochody nie 
pokrywają kosztów 
utrzymania. W tym 
przypadku, rozwiązaniem 
może być nowa praca, ale 
może to być również zmiana 
organizacji wydatków lub 
szukanie podwyżki 
wynagrodzenia u obecnego 
pracodawcy". 

 
Jak stwierdził Spraul (2012), istnieje kilka 
prostych technik rozwiązywania 
problemów: 

 
1. Zawsze miej plan: 

Planowanie pozwala 
również na wyznaczanie 
celów pośrednich. Bez 
planu, masz tylko jeden cel: 
rozwiązać cały problem. 
Dopóki nie rozwiążesz 
problemu, nie będziesz 
miał poczucia, że nic nie 
osiągnąłeś. Dlatego praca 
tylko do celu głównego 
nieuchronnie prowadzi do 
frustracji, ponieważ nie ma 



 

pozytywnego wzmocnienia 
Twoich wysiłków do końca; 

 
2. Odtwórz problem: "Powtórzenie problemu może 

przynieść cenne rezultaty. W niektórych 
przypadkach problem, który wygląda na bardzo 
trudny, może wydawać się łatwy do 
rozwiązania, gdy zostanie przedstawiony w inny 
sposób lub przy użyciu innych terminów. 
Powtórzenie problemu jest jak okrążenie 
podstawy wzgórza, na które musisz się wspiąć; 
przed rozpoczęciem wspinaczki, dlaczego nie 
sprawdzić wzgórza pod każdym kątem, aby 
sprawdzić, czy jest łatwiejsza droga na górę? 
(Spraul, 2012, s. 17). 

 
3. Podziel problem: Znalezienie sposobu na 

podzielenie problemu na etapy lub fazy może 
znacznie ułatwić jego rozwiązanie; 

 
4. Zacznij od tego, co wiesz: 

Technika ta pozwala ci 
podążać za planem i nadaje 
kolejność twoim wysiłkom. 
Kiedy zaczniemy badać 
problem, stosując 
umiejętności, które już 
posiadamy, możemy 
dowiedzieć się więcej na 



 

temat problemu i jego 
ostatecznego rozwiązania; 

 
5. Ogranicz problem: W obliczu problemu, którego 

nie jesteś w stanie rozwiązać, możesz ograniczyć 
jego zakres, dodając lub usuwając ograniczenia, 
aby stworzyć problem, który wiesz, jak go 
rozwiązać; 

 
6. Szukaj analogii: Analogia to podobieństwo 

pomiędzy aktualnym problemem a problemem 
już rozwiązanym, które można wykorzystać do 
jego rozwiązania; 

 
7. Eksperymentuj: W eksperymencie stawiasz 

hipotezę, co się stanie, gdy pewien plan zostanie 
wykonany. Wypróbuj go i zobacz, czy twoja 
hipoteza jest prawidłowa. Na podstawie tych 
obserwacji uzyskasz informacje, które pomogą ci 
rozwiązać pierwotny problem. 

 
8. Nie denerwuj się: Kiedy jesteś sfrustrowany, nie 

będziesz myśleć tak jasno, nie będziesz pracował 
tak efektywnie, a wszystko będzie trwało dłużej i 
wydawało się trudniejsze. Co gorsza, frustracja 
ma tendencję do karmienia się samą sobą, tak 
że to, co zaczyna się jako łagodne podrażnienie, 
kończy jako jawny gniew. 



 

 

 

 

 
Rozwiązywanie problemów to coś, co robimy każdego dnia. Niektóre problemy 
są małe i łatwe do rozwiązania. Inne są bardziej skomplikowane i mogą 
wywoływać różne reakcje. W sensie zawodowym, kiedy szukamy kreatywnych 
rozwiązań, zmieniamy naszą rutynę zawodową, pracujemy intuicyjnie i 
otwieramy się na nieskończone możliwości. Innymi słowy, podążamy różnymi 
drogami, aby rozwiązywać problemy, które wpływają na naszą pracę i 
uniemożliwiają nam osiągnięcie pożądanych rezultatów.  
Nie obawiaj się ujawnić swoich pomysłów. Użyj burzy mózgów, aby zebrać jak 
najwięcej sugestii. Dlatego Ty i Twój zespół możecie ujawnić wszystkie swoje 
pomysły, nie martwiąc się o to, że zostaną ocenione przez innych 
współpracowników. 
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JAK STWORZYĆ WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY 

 
 

Czym jest ścieżka kariery? 
Ścieżka kariery składa się z stanowisk, które 
zajmujesz w miarę rozwoju w swojej dziedzinie. 
Twoja pierwsza praca lub stopień naukowy, praca 

 
Podczas gdy z czasem będzie się to 
prawdopodobnie zmieniać, skupienie się 
na określonej ścieżce kariery może pomóc 
w podjęciu świadomej decyzji o rozwoju 
zawodowym w miarę zdobywania 
umiejętności i doświadczenia. 
 
Ważne jest, aby zastanowić się nad swoimi 
zainteresowaniami, umiejętnościami i 
celami zawodowymi, kiedy dokonujesz 
pewnych wyborów życiowych, takich jak 
wybór szkoły, o którą się ubiegasz, która 
praca podstawowa jest dla Ciebie właściwa, 
czy chcesz uzyskać stopień podyplomowy 
lub specjalistyczne zaświadczenie. 
 
 
 

 



 

w niepełnym wymiarze godzin podczas studiów, 
praca wolontariacka, którą wykonywałeś na 
przykład dla organizacji charytatywnej. Z czasem, w 
miarę zdobywania dodatkowej wiedzy i 
umiejętności, możesz rozwijać się i awansować na 
bardziej zaawansowane stanowiska. Niektóre 
osoby przechodzą na równorzędne, ale różne 
stanowiska pracy, ponieważ się specjalizują lub 
przechodzą na inne ścieżki kariery. 
 
Jak wybrać ścieżkę kariery 
Pomyśl o sobie jako o produkcie, który musisz 
sprzedawać. Żeby go sprzedać, musisz go bardzo 
dobrze znać. Pierwszym krokiem jest uważne i 
obiektywne spojrzenie na siebie. Musisz opracować 
jasny opis swoich wartości, umiejętności, 
zainteresowań, wykształcenia, doświadczenia 
zawodowego i osiągnięć.  
Wartości. Zdefiniowanie ich nie jest łatwe, 
ponieważ są one kształtowane przez twoje 
wychowanie i osobiste doświadczenie. Idealna 
praca będzie uwzględniać większość tych wartości 
i z tego powodu najprawdopodobniej będziesz 
cieszyć się swoją pracą i odnosić sukcesy w swojej 
karierze. 



 

Wartości te są bardzo osobiste i mogą odnosić się 
do pieniędzy, wykształcenia, szacunku do samego 
siebie, pomocy innym, uznania, szacunku do 
innych, wolności i niezależności w pracy bez 
nadzoru, bezpieczeństwa (rodzinnego, 
zawodowego lub finansowego), potrzeb 
duchowych, wyrażania kreatywności i tak dalej. 
Zdefiniuj swoje wartości. 
 
Zidentyfikuj swoje możliwości i osiągnięcia. 
Zdolności są sumą twoich umiejętności 
zawodowych, zawodowych i związanych z pracą 
oraz cech charakteru, które opisują twoją 
osobowość lub cechy, które czynią cię tym, kim 
jesteś. 
Określ swoje umiejętności zawodowe, takie jak 
programowanie komputerowe, edytowanie 
tekstów, zarządzanie dokumentacją, prowadzenie 
pojazdu, nadzorowanie itp. 
Określ swoje "umiejętności miękkie" związane z 
pracą, takie jak: komunikacja interpersonalna, 
praca zespołowa, podejmowanie decyzji, 
negocjacje, aktywne słuchanie, rozwiązywanie 
problemów, umiejętność rozwiązywania 
konfliktów. Umiejętności te mogą mieć 
zastosowanie w wielu karierach. 



 

Wymień swoje cechy charakteru, takie jak: 
gotowość do przyjęcia odpowiedzialności, 
niezawodność, pewność siebie, empatia, 
motywacja, uczciwość, lojalność, samokontrola, 
cierpliwość, determinacja, wytrwałość, tolerancja, 
optymizm, itp. 
Wymień wszystkie swoje osiągnięcia: osobiste, 
szkolne, związane z pracą, takie jak: 
przeprojektowane i pomalowane mieszkania 
rodzinnego, druga nagroda w szkolnym klubie 
dyskusyjnym, pracownik miesiąca. 
Zidentyfikuj wszystkie swoje umiejętności, 
ponieważ niektóre z nich mogą być wykorzystane 
w różnych miejscach pracy. 
Ustal cele zawodowe 
Wyznaczenie celów to pomocny sposób na 
zbudowanie kariery, której pragniesz. Ustalając cele 
i tworząc jasną strategię, w jaki sposób osiągniesz 
zamierzony cel, możesz zdecydować, jak 
wykorzystać swój czas i zasoby, aby poczynić 
postępy. Bez celów może być trudno określić, w jaki 
sposób uzyskać określoną pracę, awans lub inne 
kamienie milowe, które chcesz osiągnąć. 
Pomyśl, gdzie chciałbyś być za 10 lat. 



 

Zdefiniuj swoje cele i określ korzyści z ich 
osiągnięcia. Zapisz je. Bądź praktyczny i konkretny, 
ale wykorzystaj również swoją inspirację. 
Opracuj plan działania.  
Podziel swój cel na poszczególne etapy logiczne i 
postępowe. 
Stwórzcie dziesięcioletni i pięcioletni plan. 
Ustalając cele zawodowe na pięć i dziesięć lat w 
przyszłości, możesz planować w oparciu o to, jakich 
postępów powinieneś się spodziewać każdego 
roku. Regularnie planuj czas na zastanowienie się 
nad swoją karierą i celami. 
Zbadaj, gdzie inne osoby z wybranej dziedziny 
mają pięć lub dziesięć lat swojej kariery i zanotuj 
tytuły zawodowe, które posiadają. Zdecyduj, jakie 
tytuły lub postępy chcesz mieć w tych momentach 
w przyszłości. 
Ustalając cele zawodowe na pięć lub dziesięć lat w 
przyszłości, możesz planować na podstawie tego, 
jakich postępów powinieneś się spodziewać 
każdego roku.  
Ustal priorytety. 
Określ nieprzekraczalne terminy dla każdego 
etapu. Jeśli tego nie zrobisz, jest bardziej 
prawdopodobne, że nadal będziesz odkładać cel 
na później. Na przykład napiszesz "Rozpocznę kurs 



 

gotowania we wrześniu" zamiast "Wezmę udział w 
kursie gotowania". 
Zaangażuj się w pisanie i wierz w to, że ci się uda.  
Pisanie zwiększa o 80% twoje szanse na 
osiągnięcie tych celów, ponieważ odwołuje się do 
twojego zaangażowania, przybliża je do 
rzeczywistości i ułatwia monitorowanie postępów.  



 

Podejmij publiczne zobowiązanie.  
Podziel się swoimi celami z kimś, komu ufasz i kogo 
wspierasz. To zwiększy twoje poczucie 
odpowiedzialności i będziesz miał kogoś, kto 
będzie cię mobilizował i wspierał. 
Zrozum swoje ograniczenia.  
Bądź realistą, nie stawiaj sobie celów, których nie 
możesz osiągnąć, biorąc pod uwagę twoją osobistą 
sytuację. Podejmowanie decyzji, że chcesz zostać 
lekarzem lub pilotem bez posiadania niezbędnego 
wykształcenia w wieku 40 lat nie ma sensu. 
Używaj pozytywnej afirmacji. 
Wierz, że możesz i osiągniesz swój cel. Używaj 
pozytywnych słów: "Będę" zamiast "Będę 
próbował", "Dzisiaj" zamiast "Pewnego dnia", "Będę 
robił" zamiast "Powinienem robić". 
Porównaj wymagania dotyczące pracy z twoim 
wykształceniem i dopasuj je. 
Przyjrzyj się wymaganiom dotyczącym 
konkretnych stanowisk w zakresie Twojej kariery 
zawodowej. Wiele ofert pracy ma specyficzne 
wymagania dotyczące wykształcenia kandydatów i 
nowych pracowników, np. uzyskanie dyplomu 
szkoły średniej, ukończenie studiów licencjackich 
lub uzyskanie tytułu magistra. Niektóre stanowiska 
wymagają również, aby kandydaci posiadali 



 

stopień naukowy w określonej dziedzinie związanej 
z danym stanowiskiem. 
Porównaj to z wykształceniem i możliwościami, 
które posiadasz, aby zobaczyć, gdzie musisz 
zainwestować swoją energię w ich zdobycie. 
Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi 
wykształcenia na interesujących Cię stanowiskach i 
aplikuj na stanowiska, które akceptują Twój obecny 
poziom wykształcenia, lub poszukaj dodatkowych 
stopni naukowych lub certyfikatów, które mogą 
być Ci potrzebne. 
Uczyń swoje cele mądrymi (SMART goals).  
SMART jest akronimem, który oznacza Specific 
("Konkretny"), Measurable ("Mierzalny"), Achievable 
("Osiągalny"), Relevant ("Istotny") i Time-based 
("Czasowy"). Każdy element ram SMART działa 
wspólnie, aby stworzyć cel, który jest dokładnie 
zaplanowany, jasny i możliwy do prześledzenia.. 



 

 

 
 

 

  

 
 

 
Pamiętaj aby skupić się na tym, jak 
zidentyfikować swoje wartości, kluczowe 
umiejętności i zainteresowania, wyznaczyć 
cele zawodowe i dopasować swoje cechy do 
potencjalnego stanowiska pracy w wybranej 
przez siebie karierze to pierwszy krok w 
znalezieniu odpowiedniej dla siebie kariery, 
takiej, która sprawi, że będziesz szczęśliwy i 
zadowolony. 



 

RÓŻNICA MIĘDZY PRACĄ A KARIERĄ 

 
Nauczyciel historii w Szkole X to praca, a nauczanie 
to kariera. Hydraulik w firmie Y to praca, a 
budownictwo to kariera. Urzędnik dla Z  jest pracą, 
a sprzedaż detaliczna jest karierą. 
 
Niestety wiele osób nie bierze pod uwagę różnicy 
między pracą a karierą zawodową. W rezultacie 
spędzają dużo czasu i pieniędzy zmieniając karierę 
zawodową, kiedy wszystko, co muszą zrobić, to 
zmienić pracę. 
 
W innych przypadkach ludzie zmieniają pracę 
wielokrotnie i nadal są nieszczęśliwi i 
niezadowoleni z powodu braku odpowiedniej 
kariery zawodowej. 

 
WPROWADZENIE  
Praca polega na wykonywaniu określonego zestawu obowiązków i zadań dla 
konkretnego pracodawcy, podczas gdy kariera obejmuje szereg zawodów i jest ogólną 
dziedziną zatrudnienia, w której znajduje się dana praca. Twoja kariera jest pracą 
twojego życia 
 
 



 

 
Większość ludzi nie tylko zmienia pracę 
kilkakrotnie w ciągu swojego życia zawodowego, 
ale wraz z coraz większymi zmianami w 
technologii, w wartościach i zainteresowaniach, 
często zdarza się, że ludzie zmieniają pracę raz lub 
kilka razy w ciągu swojego życia. 
 
Jeśli zdajesz sobie sprawę, że twoja obecna 
sytuacja zawodowa nie jest już satysfakcjonująca, 
powinieneś najpierw zastanowić się, czy 
niezadowolenie jest związane z karierą, czy tylko z 
konkretną pracą. 
 
Często słyszymy ludzi, którzy wyrażają chęć zmiany 
kariery zawodowej. Ich skargi odnoszą się raczej do 
obecnej pracy niż do kariery zawodowej. Jeśli 
jesteś niezadowolony ze swojego szefa, ale kochasz 
swoją pracę, być może będziesz musiał zmienić 
pracę, ale to nie oznacza, że musisz zmienić 
karierę. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że taka jest ich sytuacja i w końcu 
przechodzą z jednej pracy do drugiej bez 
większego zadowolenia. 
 
 
KIEDY POWINIENEŚ ZMIENIĆ PRACĘ? 
 
Możesz rozważyć zmianę pracy, jeśli: 



 

- Twój obecny pracodawca nie może zaoferować Ci 
żadnego awansu. 
- Firma stoi w obliczu kryzysu i wiele osób straciło 
pracę. 
- Chcesz przenieść się do innego miasta lub kraju. 
- Twój wydział zostaje zlikwidowany. 
- Twój pracodawca ma złą reputację, a ty nie lubisz 
tam pracować. 
- Chcesz po prostu podjąć nowe wyzwanie. 
 
Nigdy nie rezygnuj z pracy, zanim nie będziesz 
miał nowej. Jeśli jest to w ogóle możliwe, 
rozpocznij i zakończ zmianę pracy, gdy jesteś 
jeszcze zatrudniony. Jeśli jesteś aktualnie 
zatrudniony, uważany jesteś przez kogoś innego za 
znacznie bardziej zdolnego do zatrudnienia - jest 
to aktualny dowód na to, że możesz wykonywać 
pracę w sposób zadowalający. 
  
Nie należy spieszyć się ze zmianą pracy bez 
odpowiedniego planowania. Każdą zmianę pracy 
należy traktować poważnie i dokładnie przemyśleć 
i zaplanować. Możesz bardzo żałować pośpiesznej 
decyzji o podjęciu nowej pracy, jeśli okaże się ona 
gorsza od Twojej obecnej.  Praca może wyglądać 
dobrze na zewnątrz, ale bez odpowiednich badań 
możesz znaleźć się w pracy dla nieznośnego 
przełożonego, biorąc pod uwagę niemożliwe do 
wykonania obciążenie pracą, uwięziony na 



 

stanowisku, w którym nie ma absolutnie żadnego 
potencjału, ani też zadowalających warunków. 
 
Zacznij od oceny swojej obecnej pracy.  
 
Czy nie ma miejsca na awans na wyższe 
stanowisko u obecnego pracodawcy, który nie 
będzie zadowolony z pozostania na tym samym 
stanowisku. 
 
Jeśli taka opcja jest możliwa, może się okazać, że 
poszukiwanie nowego stanowiska lub awans u 
obecnego pracodawcy przyniesie wiele korzyści. 
Należą do nich: zmiana pracy jest mniej 
ryzykowna, ponieważ jesteś już ugruntowany w 
organizacji i nie musisz powtarzać procesu 
dostosowywania się do nowego otoczenia i ludzi. 
Twoja reputacja w zakresie stabilności 
zatrudnienia poprawia się poprzez pozostanie w 
tej samej firmie, a nie częste przenoszenie się z 
jednego pracodawcy do drugiego. Nie stracisz 
nagromadzonych korzyści, takich jak 
ubezpieczenie medyczne, czas urlopu, emerytura, 
inwestycje z podziałem zysku i tak dalej. 
 
Co można zyskać zmieniając pracodawcę? 
 
Podczas gdy czasami korzystne jest pozostanie u 
obecnego pracodawcy, istnieją również korzyści 



 

wynikające ze zmiany pracodawcy. Zwiększysz 
swoje zainteresowanie pracą, angażując się w 
nowe wyzwania otoczenia i ludzi. Zdobędziesz 
dodatkową wiedzę, poszerzysz swoje 
doświadczenie i zwiększysz swoją sieć wsparcia, 
która może poszerzyć Twoje możliwości rozwoju 
zawodowego. 
 
KIEDY POWININEŚ ZMIENIĆ KARIERĘ? 

 
Jeśli po dokładnym rozważeniu stwierdzisz, że 
jesteś niezadowolony ze swojej pracy i że zmiana 
pracy w tej samej dziedzinie nie przyniosłaby 
satysfakcji, możesz rozważyć poważną zmianę 
kariery. 
 
Powtarzające się zmiany pracodawcy, które nie 
poprawiają satysfakcji z pracy, mogą sugerować, że 
problem leży raczej w karierze niż w pracy 
. 
Jeśli problemy wynikają z konfliktu personalnego z 
przełożonym lub innymi pracownikami, bardziej 
prawdopodobne jest, że potrzebujesz nowego 
stanowiska, niż nowego pracodawcy.  
 
Może się okazać, że jesteś niezadowolony ze 
środowiska pracy. Jeśli nie lubisz utknąć przy 
biurku, sprawdź, czy jest to typowe dla twojej 
kariery zawodowej, czy tylko dla twojej pracy. Może 



 

się zdarzyć, że będziesz wolał pracować na 
świeżym powietrzu lub będziesz chciał przyjrzeć 
się innym zawodom, jeśli twoja kariera nie daje 
możliwości zatrudnienia z wyjątkiem pracy 
wewnątrz budynku. Jeśli warunki są hałaśliwe lub 
brudne, należy rozważyć, czy w obecnej karierze 
zawodowej nie ma możliwości zatrudnienia w 
przyjemnym otoczeniu. Sprawdź, czy problem 
związany z otoczeniem jest wspólny dla całej 
kariery zawodowej, czy tylko na niektórych 
stanowiskach w jej ramach? 
 
Czy to stanowisko jest interesujące? Jakie są Twoje 
zainteresowania? Czy jesteś odsunięty od 
spotkania z nimi w swojej karierze, czy tylko na 
obecnym stanowisku? 
 
Czy jesteś sfrustrowany/a, że nie wykorzystujesz 
swoich umiejętności i zdolności? Czy jest to 
problem związany z pracą, czy też z karierą? 
 
Nawet jeśli stwierdzisz, że część twojego własnego 
nieszczęścia jest częścią twojej kariery, a nie 
aktualnego stanowiska pracy, to i tak musisz 
rozważyć plusy i minusy związane ze zmianą 
twojej kariery. Rzadko można po prostu wskoczyć 
do innej kariery bez większych wyrzeczeń. 



 

 
 

 
 

 
 
Będziesz musiał ocenić zalety i wady, aby określić, czy 
zyskujesz więcej niż tracisz, decydując się na zmianę pracy lub 
kariery. Odpowiednie badania i staranne rozważenie 
wszystkich aspektów pomoże Ci podjąć najlepszą decyzję. 
 
 



 

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 
 

 
Zarządzanie konfliktami to zestaw technik i 
pomysłów mających na celu ograniczenie 
negatywnych skutków sytuacji konfliktowej i 
wzmocnienie pozytywnych wyników dla 
wszystkich zaangażowanych stron. 
 
 
 
 
 
 
 

 
To część ludzkiej natury, aby się nie zgadzać. Nieporozumienia są zdrowe, gdy są 
właściwie rozwiązywane. To właśnie różnorodność opinii ostatecznie generuje innowacje 
i nowe sposoby rozwiązywania problemów. Jednak błędna komunikacja może 
przekształcić proste nieporozumienia w urazę. Aby tego uniknąć, należy wiedzieć, jak 
radzić sobie z tymi konfliktowymi momentami. W tym podręczniku dowiesz się o 
zarządzaniu konfliktami i strategiach skutecznego i harmonijnego zarządzania nimi. 

 
 



 

 
Istnieje pięć głównych stylów zarządzania 
konfliktami (Benoliel, 2017): 
 

 
1. Styl współpracy 

Podejście oparte na 
współpracy ma miejsce 

wtedy, gdy pomiędzy 
zaangażowanymi osobami 

istnieje wysoki poziom 
dojrzałości. Wspólny interes 

jest większym atutem i 
prowadzi do porozumienia 

między stronami. Dlatego 
głównym celem jest 

osiągnięcie wyniku "win-win", 
tak aby obie strony wygrały, a 

relacje między nimi poprawiły 
się. 

 
2. Styl konkurencyjny 

 

W podejściu konkurencyjnym zazwyczaj wygrywa 
ten, kto ma największą siłę. W przypadku impasu 
pomiędzy dwoma osobami o tym samym 
poziomie władzy, dochodzi do blokady. Podejście 
to jest powszechnie stosowane, gdy jedna osoba 
ma większą władzę niż druga i nie jest skłonna 



 

realizować własnych interesów kosztem drugiej 
osoby. 
 

3. Styl unikania 
W podejściu do unikania zobowiązań istnieje 
stanowisko, które nie jest ani asertywne, ani oparte 
na współpracy. W tym stylu strony (lub jedna z 
nich) jak najbardziej odkładają konfrontację. 
 

4. Styl mieszkalny 
W podejściu do unikania zobowiązań istnieje 
stanowisko, które nie jest ani asertywne, ani oparte 
na współpracy. W tym stylu strony (lub jedna z 
nich) jak najbardziej odkładają konfrontację. 
 

5. Styl zaangażowania 
Styl zaangażowania posiada pewne elementy stylu 
współpracy. Oznacza on, że obie strony z czegoś 
rezygnują. W tym podejściu obie strony są ważne, 
obie mają równe uprawnienia i obie chcą 
zminimalizować różnice. 

 
 

Te style zarządzania konfliktami opierają się na 
zaspokajaniu własnych interesów w stosunku do 
interesów drugiej osoby/grupy i obejmują dwa 
wymiary: wymiar asertywny i wymiar współpracy. 
Wymiar asertywny to dążenie do zaspokojenia 
własnych interesów, natomiast wymiar 



 

spółdzielczy to dążenie do zaspokojenia interesów 
drugiej osoby/grupy. 

 
Wiedząc, że konflikty są 
nieuniknione, ważne jest, aby 
je zrozumieć, tak abyśmy 
mogli rozwiązać je w 
najlepszy możliwy sposób. 
Nie często zaleca się 
natychmiastowe rozwiązanie 
konfliktu w momencie jego 
wystąpienia, ale raczej 
zrobienie krótkiej przerwy, 
aby silne emocje, które 
pojawiają się w danej chwili, 
nie spowodowały, że 
będziecie żałować. Co więcej, 
ta przerwa daje Ci również 
czas na przygotowanie się 
(zastanów się dokładnie nad 
tym, czego chcesz i jak 
chcesz to powiedzieć). Ważne 
jest również, aby wybrać 
otoczenie, w którym możesz 
spokojnie mówić. 

 
Niektóre sugestie dotyczące asertywnego 
rozwiązywania konfliktów są następujące: 
 



 

• Bądź aktywnym słuchaczem 
Aktywne słuchanie jest techniką, która 
pozwala na zwrócenie większej uwagi na to, co 
druga osoba ma do powiedzenia, nie tylko w 
słowach, ale także w języku niewerbalnym, 
takim jak gesty, mimika twarzy, itp. Aktywne 
słuchanie pozwala nam lepiej zrozumieć 
potrzeby i pragnienia drugiej osoby, zbierając 
w ten sposób pewne informacje, które mogą 
być cenne dla znalezienia pozytywnego 
rozwiązania: 
 

 -Utrzymuj kontakt wzrokowy z osobą.  
z którą rozmawiasz; 

 -Miej otwarty umysł, żeby uniknąć osądów; 
-Postaw się w sytuacji drugiej osoby, bo to 
pomoże ci lepiej zrozumieć jej opinie i emocje. 
 

• Upewnij się, że jesteś zrozumiany 
Czasami możesz zostać źle zrozumiany, a to 
może utrwalić lub pogłębić konflikt, który 
starasz się rozwiązać, dlatego ważne jest, aby 
upewnić się, że druga osoba/grupa naprawdę 
rozumie przekaz, który starasz się przekazać. 
 

• Upewnij się, że rozumiesz tę drugą osobę 
Tak jak ważne jest, abyście byli zrozumiani, musicie 
również upewnić się, że rozumiecie to, co zostało 



 

powiedziane. Jest to tylko kwestia ukierunkowania 
komunikacji na szeroką analizę i zrozumienie 
konfliktu oraz sposobu, w jaki należy się nim zająć. 
 
• Burza mózgów 

Burza mózgów jest techniką, która pozwala na 
udział stron zaangażowanych w rozwiązanie 
problemu. To podejście komunikacyjne może 
być stosowane, gdy strony nie są w stanie 
osiągnąć konsensusu. 

 

 
Benoliel, B. (2017). Jaki jest twój styl zarządzania konfliktem? Odebrane z: 
https://www.waldenu.edu/connect/newsroom/walden-news/2017/0530-
whats-your-conflict-management-style 

 

 

 Z perspektywy ewolucyjnej, aby przetrwać, musimy dostosować się do 
zmian. Adaptacja ta jest możliwa tylko poprzez naszą własną zmianę, 
która jest stymulowana przez pojawiające się problemy. Dlatego celem 
nie jest całkowite uniknięcie wszystkich konfliktów, ponieważ konflikt 
niekoniecznie musi być czymś negatywnym. Wręcz przeciwnie, 
występowanie konfliktów jest normalne w każdym rodzaju relacji i jeśli 
jest skutecznie zarządzane, może mieć pozytywne skutki. Jeśli są 
skutecznie rozwiązywane, konflikty mogą przyczynić się do wzmocnienia 
relacji, uwolnienia emocji i relacji od niezrozumienia i urazy. Jest to 
również dobre ćwiczenie dla samoświadomości: jeśli rozmawiamy o 
sprawach, które są dla nas ważne, możemy skuteczniej rozmawiać o nich 
z osobami, które są naprawdę ważne w naszym życiu. 

  
 

https://www.waldenu.edu/connect/newsroom/walden-news/2017/0530-whats-your-conflict-management-style
https://www.waldenu.edu/connect/newsroom/walden-news/2017/0530-whats-your-conflict-management-style


 

PRACA W ZESPOLE  
 

 
 

 
Co to jest zespół i jakie są jego cechy 
charakterystyczne? 
Nie wszystkie grupy to zespoły. Biegacze w wyścigu, 
lub osoby biorące udział w tym samym ślubie lub 
dzielące ten sam autobus nie są zespołami. Jaka 
jest więc różnica między grupą a zespołem? 
 
Twój pracodawca ma CEL. Członkowie zespołu 
mają WSPÓLNE CELE. Cele każdego zespołu 
powinny prowadzić do osiągnięcia celu. 

 
W każdej pracy będziesz częścią zespołu. 
Bardzo często, gdy zostaniesz zatrudniony 
lub awansujesz, zespół już tam jest. Musisz 
dostosować swoje pomysły i plany do 
wiedzy, umiejętności i zdolności 
istniejącego zespołu. 
Omówimy charakterystykę zespołu i 
sposoby stosowania dyscypliny, wiedzy i 
koncepcji w pracy, aby być wartościowym 
członkiem każdego zespołu. 
. 
 

 



 

 

 
 
 

Przyjrzyjmy się każdej z cech zespołu: Cele, Role, 
Relacje i Metody. 
 
WSPÓLNE CELE 
Zespół musi mieć jasność co do wspólnego celu. 
Dla Ciebie ważne jest, aby zrozumieć cele i 
sprawdzić swoje zrozumienie z liderem i 
współpracownikami. Nie krępuj się, jeśli masz 
wątpliwości, poproś o wyjaśnienie. Wspólne cele 
przynoszą jedność, motywację i jasność członkom 
zespołu. To jest jak podróż z dokładnym celem, 



 

zamiast podążania jakąkolwiek drogą, która 
nadejdzie na twojej drodze. 
 
ROLE 
Przejrzystość ról jest również niezbędna dla 
sprawnie działającego i wydajnego zespołu. 
Członkowie zespołu muszą wiedzieć, gdzie leżą 
granice ich własnych zadań, za co są 
odpowiedzialni, przed czym odpowiadają i jakie 
zadania mają do wykonania. Upewnij się, że 
rozumiesz swoją rolę w zespole i rolę każdego z 
jego członków. Jesteście od siebie zależni. 
 
RELACJE 
Budowanie i pielęgnowanie ciągłych pozytywnych 
relacji ze współpracownikami jest również 
absolutnie niezbędne dla osiągnięcia wyników.  
 
Relacje są kształtowane przez lidera, ale każdy 
członek zespołu ma obowiązek dołożenia 
wszelkich starań, aby włączyć innych i zostać 
włączonym do zespołu. Tutaj wykorzystasz swoje 
umiejętności interpersonalne: komunikację, 
tolerancję, zarządzanie konfliktami, podejmowanie 
decyzji, empatię itd. Musisz zaufać samemu sobie, 
zaufać kolegom z zespołu i stanąć obok siebie, gdy 
pojawią się problemy lub błędy.  
 



 

Jakie są niektóre ze składników dobrych relacji? 
Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany, bądź 
na tyle empatyczny i troskliwy, aby słuchać, 
chwalić i okazywać uznanie, przyznawać się do 
błędu, być w stanie zaoferować i zaakceptować 
konstruktywną informację zwrotną, być skłonny do 
pomocy, rozpoznawać i szanować wysiłki i pomysły 
innych, zadawać pytania, a nie zakładać. 
 
METODY 
Metody odnoszą się do procedur pracy. Są to 
procedury dotyczące sposobu zarządzania 
RELACJAMI w zespole oraz procedury dotyczące 
realizacji określonego ZADANIA LUB PROCESU. 
 
Procedura pracy to opis procesu krok po kroku. 
Procedury mówią pracownikom, jak i kiedy należy 
postępować w danej sytuacji. Ten dokument 
kontroli ryzyka stworzony przez zespoły w firmie 
opisuje najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny 
sposób wykonania zadania z szeregiem 
konkretnych kroków, które prowadzą pracownika 
przez zadanie od początku do końca w porządku 
chronologicznym. Na ogół są one napisane w 
sposób opisujący, jak wykonać zadanie przy 
minimalnym ryzyku dla ludzi, sprzętu, materiałów, 
środowiska i procesów. 
 



 

Aby szanować i ulepszać istniejące procedury, 
potrzebujesz DYSCYPLINY.  
 
Dyscyplina to zdolność do samokontroli i 
motywowania siebie, pozostawania na właściwej 
drodze i robienia tego, co jest od ciebie wymagane 
i oczekiwane. 
Dyscyplina oznacza dotrzymywanie terminów i 
punktualność. Kiedy ktoś czeka na ciebie, aby 
wykonać twoje zadanie i zacząć je wykonywać, 
opóźnienie może mieć negatywny wpływ na jego 
pracę i wyniki zespołu. 
 
WIEDZA 
Przy wykonywaniu danego zadania przestrzegamy 
ustalonych procedur. Jest jednak wiele sytuacji, 
które są nowe i nie są jeszcze udokumentowane.  
 
Praca umysłowa polega na rozwiązywaniu 
problemów i wymaga zarówno zbieżnego, jak i 
rozbieżnego myślenia, aby odpowiedzieć na 
wszystkie proste i złożone pytania, które pojawiają 
się w codziennej pracy.  
 
Od pracowników umysłowych oczekuje się, że 
będą często wprowadzać innowacje, rutynowo 
wymyślając nowe i lepsze sposoby działania. W 
miarę jak stają się bardziej wyspecjalizowani, od 
tych pracowników oczekuje się, że będą wiedzieć 



 

więcej o swojej codziennej pracy niż ich 
menedżerowie, co oznacza, że autonomia jest 
koniecznością. 
Stojąc przed dylematem, najpierw zadaj sobie 
pytanie, w jakiej identycznej lub podobnej sytuacji 
miałeś ten sam problem. Twoje doświadczenie 
może dać ci rozwiązanie problemu, dostosowując 
się i będąc innowacyjnym. W tym momencie 
ważne będzie, aby OCZEKIWAĆ I 
DOKUMENTOWAĆ swoje rozwiązanie dla 
członków zespołu, ponieważ mogą oni stanąć w 
obliczu tego samego problemu w przyszłości. 
Twoje rozwiązanie może stać się nową procedurą.  
 
Jeśli nie masz rozwiązania dla swojego problemu, 
będziesz musiał zbadać istniejącą wiedzę w swoim 
zespole. Dlatego właśnie relacje są ważne, jak 
również posiadanie dobrego zrozumienia, jaką 
wiedzę i umiejętności posiada każdy członek.  
 
STOSOWANIE KONCEPCJI. 
W miarę zdobywania doświadczenia Twoje 
umiejętności i wiedza będą się doskonalić. 
Nadszedł czas, aby ZASTOSOWAĆ KONCEPCJE w 
swoim miejscu pracy.  
Możesz to zrobić, jeśli: robisz więcej, niż od ciebie 
wymagasz, myślisz, że jesteś członkiem zespołu, a 
nie pracownikiem, mówisz i dzielisz się swoimi 
pomysłami, wspierasz swój zespół, każde 



 

wyzwanie traktujesz jako szansę, stawiasz czoła 
nowym umiejętnościom i doskonalisz swoje 
umiejętności, cały czas się promujesz. 

 

 
 

 

UMIEJĘTNOŚCI TWARDE VS UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE 
 

 

 
To da ci pewność, że wykażesz więcej inicjatywy. 

w bieżących lub przyszłych projektach i być uznawane za 
nieocenionym członkiem każdego zespołu podczas osiągania 

twoich  
celów zawodowych. 

 

Rynek pracy szybko się zmienia, a liczba firm 
poszukujących nie tylko kwalifikacji i 
umiejętności technicznych, ale także 
umiejętności personalnych i behawioralnych 
wzrasta. 
 
 



 

 Terminy "miękkie" i "twarde" odnoszą się do 
dwóch rodzajów określonego zestawu 
umiejętności. Są one oceniane w procesie 
rekrutacji, aby kandydat mógł otrzymać pracę. Są 
to zatem pojęcia związane głównie z dziedziną 
zasobów ludzkich.  
Aby zrozumieć, jak działają te umiejętności, 
posiadamy umiejętności miękkie, które 
odpowiadają zdolnościom umysłowym i 
emocjonalnym - regulowanym przez prawą stronę 
mózgu - oraz umiejętności twarde, które 
odpowiadają zdolnościom technicznym, 
rozwijanym przez lewą stronę mózgu. 

 
Umiejętności twarde czyli 
techniczne. Dotyczy to 
wszystkiego, czego uczysz się w 
ramach edukacji formalnej i 
nieformalnej. Są to informacje, 
które chcesz włączyć do 
swojego CV lub profilu w 
LinkedIn lub wskazać 
rekrutującemu w procesie 
rekrutacji. Te umiejętności są 
konkretne i policzalne. 
Zazwyczaj wymagania 
dotyczące umiejętności 
twardych są przedstawiane w 
ofertach pracy. Innymi słowy, 



 

wiedza techniczna, którą 
specjalista może posiadać lub 
nie. Na przykład: Wiedza na 
temat konkretnych programów 
lub oprogramowania - takich 
jak Adobe Package i Microsoft 
Office; znajomość różnych 
języków; m.in. studia 
podyplomowe, uzyskanie tytułu 
magistra lub doktora.  
 

Niezależnie od dziedziny, którą się zajmujesz, 
posiadanie solidnej wiedzy z zakresu ICT jest 
zawsze wysoce zalecane. Im bardziej udoskonalisz 
swoje umiejętności w zakresie ICT, tym bardziej 
będziesz przygotowany. Dlatego warto budować 
swoje umiejętności z wykorzystaniem technologii, 
patrząc na to, jakie systemy i aplikacje są 
najczęściej wykorzystywane w Twojej dziedzinie i 
opanowując je - czy jest to CRM, Advanced Excel, 
pakiet aplikacji do przetwarzania obrazu czy też 
narzędzia do zarządzania kampaniami w mediach 
społecznościowych. Po prostu poszukaj wiedzy 
najbardziej odpowiedniej dla swojej dziedziny.  

 
Z drugiej strony, umiejętności miękkie funkcjonują 
w obszarze behawioralnym i dlatego są 
subiektywne i trudniejsze do analizy. Są one 
związane z Twoją umiejętnością radzenia sobie z 



 

różnymi emocjami w różnych kontekstach (np. 
Inteligencja Emocjonalna). Dlatego też 
umiejętności miękkie są trudniejsze do zmierzenia, 
ponieważ są one wynikiem wszystkiego, czego 
doświadczamy w naszym środowisku 
psychospołecznym. "Umiejętności miękkie są 
ważne dla uczniów, ponieważ są powiązane z 
wynikami w pracy i rozwojem kariery; są one 
kluczowe dla pracowników, którzy muszą 
zarządzać swoimi interakcjami i emocjami, aby 
efektywnie współpracować z klientami i 
angażować się w misje w miejscu pracy; dla 
zarządzania i umiejętności przywódczych, 
ponieważ pomagają prowadzić zespoły w 
kierunku wspólnych i podzielanych celów, 
realizować misje organizacyjne i wspierać 
organizacje w ich przyszłych kierunkach i wizjach". 
(Dell’Aquila et al., 2017, s.1). Umiejętności miękkie 
pomagają też “uzyskać awanse, podwyżki, lepsze 
warunki pracy i zwiększyć możliwości 
zatrudnienia poprzez podniesienie umiejętności 
prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych” (Nagy, 
2019, s.7). Z tego powodu umiejętności "miękkie" są 
użyteczne przy podejmowaniu obecnych wyzwań 
związanych z konkurencyjnością na rynku pracy. 
Warto poświęcić trochę czasu na zastanowienie 
się nad tym, gdzie można włączyć te umiejętności 
do programu nauczania i jak można o nich mówić 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 



 

 
Umiejętności miękkie najbardziej cenione przez 
pracodawców: 
 
1. Asertywna komunikacja  

Zdolność do asertywnej komunikacji jest bardzo 
ważna w środowisku pracy. Dobra komunikacja 
zapewnia, że obie strony się rozumieją i że to, 
czego się oczekuje, jest realizowane w sposób, w 
jaki zostało pomyślane. Dlatego właśnie firmy 
poszukują dobrych komunikatorów, jeśli chodzi 
o przyciąganie i zatrzymywanie nowych 
talentów. Należy jednak zauważyć, że 
komunikacja niewerbalna wiąże się również z 
komunikacją asertywną. Ważne jest, aby 
wiedzieć, kiedy i jak eksponować swoje pomysły i 
opinie, zawsze szanując swoje granice. 

 
2. Przywództwo 

 Kierowanie ludźmi lub 
zespołami wiąże się z 

wydobywaniem tego, co 
każda osoba może 

zaoferować najlepszego, ale 
nie jest to łatwa 

kompetencja, ponieważ jest 
powiązana z innymi 

umiejętnościami miękkimi, 
takimi jak praca zespołowa, 



 

aktywne słuchanie, asertywna 
komunikacja i ciągłe uczenie 

się. Dlatego też osoby, które 
wiedzą, jak zarządzać, mają 

potencjał do kierowania 
zespołami, co sprawia, że 

zespoły skutecznie 
podejmują swoje działania. 

Rynek pracy potrzebuje 
liderów, którzy nie tylko są 

proaktywni, ale także wiedzą, 
jak najlepiej radzić sobie w 

złożonych sytuacjach, które 
mogą się pojawić. 

 
3. Odporność 

Odporność wymaga dojrzałości psychologicznej, 
ponieważ pozwala na szybką adaptację do różnych 
zmian. Jest to niezwykle przydatna kompetencja w 
każdej dziedzinie pracy, ponieważ umożliwia 
naukę w trudnych momentach. Jednak 
budowanie odporności nie jest łatwe. Większość 
osób, które posiadają tę umiejętność, stanęło w 
obliczu trudnych sytuacji na rynku pracy lub w 
życiu osobistym. Dlatego odporność jest również 
podstawą do rozwoju innych umiejętności 
miękkich. 
 

4. Empatia 



 

Empatia to zdolność do postawienia się w sytuacji, 
w której można zrozumieć i poczuć to, co czuje 
drugi człowiek.  W miejscu pracy empatia jest 
przydatna w relacjach między liderami i 
pracownikami, gdy istnieje pewna hierarchia. W 
takich przypadkach wiedza o tym, jak postawić się 
w sytuacji drugiej osoby, umożliwia kierowanie 
zespołem, które jest bardziej otwarte na dialog. 
 

5. Kreatywne myślenie 
Kreatywność jest ważna aby zobaczyć różne 
rozwiązania problemów. Kiedy człowiek ma taką 
kreatywną wizję, łatwiej jest opracować 
rozwiązania każdego pojawiającego się problemu. 
Aby mieć tę kreatywną zdolność, można korzystać 
z różnych źródeł wiedzy. Zdolności techniczne, 
doświadczenia z przeszłości i zdolności 
abstrakcyjne mogą stać się paliwem dla 
inteligentnego rozwiązania kryzysu. 

 
Kilka porad dla rozwoju 
umiejętności miękkich: 
 



 

-Rozwijaj samoświadomość: 
Znając swój temperament 
możesz kontrolować i 
zarządzać swoimi emocjami, i 
radzić sobie ze stresem. Jeśli 
zdarzy się coś negatywnego, 
będziesz wiedział, jak 
reagować bez przesadnej 
reakcji, a co więcej, będziesz 
oferował wiarygodne 
rozwiązania. 
 

-Naucz się zarządzać stresem: Zmartwienia, strach, 
niepokój, stres i inne negatywne emocje kradną 
twoją energię i zasoby umysłowe. Ćwicz głęboki 
oddech, medytację, pozytywną rozmowę 
wewnętrzną i osadzone ćwiczenia. Wiedząc jak 
zmniejszać twój stres poziomy zwiększasz swoją 
produktywność, przygotowujesz się na nowe 
wyzwania i wspierasz swoje zdrowie fizyczne i 
emocjonalne, wszystko czego potrzebujesz dla 
satysfakcjonującej i pomyślnej kariery. 
 
-Zarządzaj czasem w efektywny sposób: Wśród 
pożądanych przykładów umiejętności miękkich 
jest zdolność do organizowania i zarządzania 
czasem. W ten sposób można zorganizować to, co 
należy zrobić według kolejności priorytetów. To, co 
może pomóc w tym procesie, to sporządzenie listy 



 

zadań. Takie podejście pomoże Ci zmniejszyć 
niepokój, a Ty będziesz miał większą kontrolę nad 
tym, jak długo zajmie Ci wykonanie każdego 
zadania. 

 

  

Faktem jest, że coraz częściej skłaniamy się ku ofertom pracy, które mają większe 
wymagania wobec tych, którzy najbardziej wyróżniają się w zakresie umiejętności 
miękkich. Jednak zarówno umiejętności miękkie, jak i twarde są ważne dla 
dobrego wykonywania pracy. Powinno być jasne, że połączenie 
umiejętności miękkich i twardych jest tym, czego poszukują osoby 
rekrutujące. Wielu wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zostaje w 
końcu zastąpionych z powodu trudności w odniesieniu do kultury 
organizacyjnej lub dostosowania się do niej. Środowisko pracy jest nie 
tylko mechaniczne, a znaczna część pracy zależy - bezpośrednio lub 
pośrednio - od relacji międzyludzkich. Zdolność do życzliwego działania 
jest kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania każdej 
organizacji. Z drugiej strony, kształcenie ustawiczne ma zasadnicze 
znaczenie dla pracowników, aby byli na bieżąco z wymaganiami rynku i 
w jak największym stopniu rozwijali swoje twarde umiejętności w celu 
uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych. 

 
 

 



 

 
 

ZAMIEŃ SWOJE SŁABOŚCI W MOCNE STRONY 

 

 
 
Dell’Aquila, E.; Marocco, D.; Ponticorvo, M.; di Fernando, A.; 
Schembri, M. & Miglino, O. (2017). Educational Games for 
Soft-Skills Training in Digital Environments: New 
Perspectives. Basel: Springer Switzerland 
 
Nagy, Z, (2019). Soft Skills to Advance your Developer Career: 
Actionable Steps to Help Maximize your Potential. Berlin: 
Apress 

 

Aby opracować dobrą strategię rozwoju osobistego, należy 
poznać siebie i zrozumieć, które punkty są warte poprawy. 
Zrozumieć, jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony - i co z nimi 
zrobić.  
Inwestowanie w samoświadomość to przypisywanie sobie 
wysiłku, aby zrozumieć siebie w każdym aspekcie swojej 
osobowości i życia. Dzięki głębszemu zrozumieniu kim jesteś, 
możliwe jest odkrycie swoich cech, zdolności, jak również 
punktów, które należy poprawić. Możliwe jest również 
poradzenie sobie z tym wszystkim i znalezienie możliwości 
ciągłego rozwoju. 
 



 

 
Dążenie do samoświadomości 

jest środkiem do rozwoju 
osobistego i zawodowego. 

Najważniejsze jest określenie 
celów i zadań oraz chęć 

zmierzenia się z tym, co jest 
niezbędne do osiągnięcia tak 
pożądanego celu. Ważne jest 

również, aby skupić się na tym, 
co pozytywne i wiedzieć, że 
można je pokonać, jeśli się 

wierzy i pracuje nad tym, aby je 
urzeczywistnić. Dlatego też 

samoświadomość jest 
niezbędna, aby pomóc Ci 

osiągnąć nadzwyczajne 
rezultaty i zdobyć coraz głębsze 

doświadczenie w swojej 
dziedzinie. Brak 

samoświadomości "może być w 
najlepszym przypadku 

ryzykowny, a w najgorszym 
katastrofalny. W biznesie, 

niezależnie od tego, co robimy i 
na jakim etapie znajdujemy się 

w naszej karierze, nasz sukces 
zależy od zrozumienia, kim 

jesteśmy i w jaki sposób 



 

spotykamy się z naszymi 
szefami, klientami, 

pracownikami i 
współpracownikami. A bardziej 

ogólnie rzecz biorąc, 
nieświadomi siebie 

profesjonaliści nie tylko czują 
się mniej spełnieni w swojej 
karierze" (Eurich, 2017, s. 17). 

 
Jeśli przekształcenie swoich 
słabości w mocne strony jest 
Twoim celem, musisz przyznać, 
że wszyscy mamy ograniczenia 
i musisz zacząć nad nimi 
pracować, aby się rozwijać, 
nauczyć się radzić sobie z 
trudnościami i stawić czoła 
swoim obawom. Aby rozwinąć 
swoją samoświadomość, 
możesz przeprowadzić swoją 
osobistą analizę SWOT. SWOT 
jest skrótem od Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and 
Threats (Siły, słabości, szanse i 
zagrożenia). Dzięki tej matrycy 
możesz lepiej poznać siebie 
poprzez określenie swoich 
mocnych stron, jak również 



 

zdefiniowanie własnego planu 
działania, aby pokonać 
przeszkody, wzmocnić swoje 
talenty i umiejętności, lepiej 
wykorzystać swoje możliwości, 
pokonać zagrożenia i podbić 
swoje cele.  
 

Jak zrobić osobistą analizę SWOT: 
 
STRENGHTS 
Stworzone przez twoje umiejętności, talenty i 
zdolności, reprezentują mocne strony, które mogą 
pomóc ci zbudować twoje wyniki i ułatwić twój 
techniczny, emocjonalny i behawioralny wzrost. 
Aby pomóc Ci zidentyfikować swoje potencjały, 
możesz zadać sobie następujące pytania: 
 
-• Jakie są moje największe cechy i talenty? 
 -Jakie  są wartości i zasady, które kierują moim 
życiem? 
- Jakie  są moje największe różnice, co się we 
mnie wyróżnia? 
 -Jak mogę  wykorzystać swoje umiejętności, aby 
rozwijać się w życiu? 
-Co  jest we mnie wyjątkowego i co mnie 
wyróżnia? 
 -Co  ja mam z tego, że jestem wyjątkowy? 

 



 

TŁUMACZENIA 
Reprezentuje to, co cię osłabia, 
ogranicza twój wzrost, blokuje 
twój potencjał i sprawia, że nie 
możesz się dalej rozwijać. Aby 
lepiej określić swoje punkty 
poprawy, należy zadać sobie 
pytanie: 
 

 -Jakie  są postawy, które utrudniają mój 
wzrost? 
 -Jak  moje myśli i przekonania sabotują 
mój sukces? 
-Jakie  działania uniemożliwiają mi bycie 
szczęśliwym, dostatnim i spełnionym? 
 -Co  sprawia, że czuję się niekomfortowo z 
samym sobą? 
 -Od  0 do 10, jak bardzo ludzie, których 
kocham, wspierają moje projekty? 
-Od  0 do 10, jak bardzo jestem zmotywowany, 
by walczyć o swoje marzenia? 

 
OPPORTUNICJE 
Jest to jeden z kluczowych 
elementów analizy swot, 
ponieważ będziesz mógł 
zastanowić się nad swoimi 
realnymi szansami na rozwój. 
Aby to zrobić, musisz 



 

spróbować zidentyfikować 
swoje możliwości zmiany i 
rozwoju, czy to w swojej 
karierze, relacji afektywnej lub 
rodzinnej, w aspekcie 
finansowym, a nawet w 
kategoriach samowiedzy. 
Możesz zadać sobie pytanie: 
 
-• Jakie dobre okazje można 
w tej chwili dostrzec? 
 -Jakich  ciekawych trendów 
się spodziewasz? 
-Czy  w twojej firmie lub branży 
istnieje potrzeba, której nikt nie 
wypełnia? 
 

TAKŻE 
Najlepszym sposobem na pokonanie wroga jest 
jego poznanie. Oznacza to, że w żadnym wypadku 
nie można ignorować swoich zachowań, 
pomysłów, a nawet ludzi i wydarzeń, które mogą 
zagrozić Twojemu sukcesowi i szczęściu. Dlatego 
ważne jest, abyś szczegółowo znał wszystko, co 
mogłoby zagrozić skutecznemu osiągnięciu 
Twoich osobistych wyników. Aby to zrobić, należy 
zadać sobie pytanie: 
-• Czy potrafię opanować wiedzę i umiejętności, 
które mogą pomóc mi w rozwoju? 



 

 -Jakie  są zachowania i przekonania, które 
mogą sabotować mój sukces i szczęście? 
-Czy  mam ochotę na naukę nowych rzeczy? 
 -Czy jestem  otwarty na zmiany i 
zaangażowany w realizację twoich marzeń? 
- Jakie  są główne trudności w moim życiu? 
 -Kto  i co może bezpośrednio utrudniać mój 
sukces zawodowy i osobisty? 
- Jakie  aspekty mojej osobowości mogą 
negatywnie wpłynąć na moje wyniki w 
perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej? 
 
SWOT może pomóc w Twoim rozwoju osobistym, 
ponieważ daje Ci większą przewagę nad konkurencją. 
Dlatego też, przeprowadzając osobistą analizę SWOT, 
zastanów się, czego od niej chcesz. Chcesz nowej pracy 
lub nowego osiągnięcia na swoim obecnym stanowisku? 
Szukasz rozwoju osobistego, czy chcesz spróbować 
czegoś nowego? 
Dla każdej jakości, którą odkryjesz, poprawi się twoja 
pewność siebie, podobnie jak twoje poczucie własnej 
wartości. Będziesz dokładnie wiedział, jak postępować w 
sytuacji życia codziennego. Nie zapominaj, że bezmyślne 
działania mogą albo zmarnować, albo nawet zrujnować 
nasze życie osobiste, uczuciowe, zawodowe i społeczne. 
Spokój, rozeznanie i tolerancja to atrybuty, które mogą 
być rozwijane poprzez samoświadomość. Powinieneś 
więc zrobić pierwszy krok, aby rozwinąć lepsze 
umiejętności osobiste i interpersonalne. Z tego 
osiągnięcia nie będziesz szukał satysfakcji w 
zewnętrznych przyjemnościach i złudzeniach. Jednak 



 

żeby ten proces się rozpoczął, potrzebna jest odwaga, 
żeby opuścić strefę komfortu, która generuje pewne 
cierpienie i ponowną adaptację, czyli wydatkowanie 
energii na stawienie czoła negatywnym stanom 
emocjonalnym, ale które niewątpliwie są warte zachodu. 
 
 

Eurich, T. (2017). Wnikliwość: Dlaczego nie jesteśmy tak samoświadomi, jak myślimy, i jak 
widzenie nas samych wyraźnie pieprzy sukces w pracy i w życiu. Nowy Jork: Crown 
Business 
 



 

MOBILIZOWANIE INNYCH I MOTYWOWANIE SAMEGO SIEBIE 

 
Należy zauważyć, że istnieją dwa rodzaje 
motywacji: wewnętrzna i zewnętrzna. Motywacja 
wewnętrzna jest zdeterminowana przez siły 
wewnętrzne, które powodują, że ludzie zachowują 
się w określony sposób lub poruszają się w 
określonym kierunku. Czynniki te obejmują 
odpowiedzialność (poczucie, że praca jest ważna), 
autonomię (wolność działania), chęć i 

 
Motywacja jest szeroko stosowanym terminem 
dla specjalistów, korporacji i specjalistów. 
Zazwyczaj wszystko w naszym życiu kręci się 
wokół motywacji. Pojęcie to wskazuje proces, w 
którym zbiór przyczyn lub motywów indukuje, 
stymuluje lub wyzwala pewien rodzaj działania 
lub zmiany w ludzkich zachowaniach. Dlatego 
też motywacja jest oryginalnym impulsem 
naszego zachowania: jest to siła (wewnętrzna 
lub zewnętrzna), która prowadzi nas do 
osiągnięcia czegoś. Jest to warunek, który 
stymuluje i kieruje zachowaniem.  
 
 

 



 

zainteresowanie rozwijaniem umiejętności, 
ciekawą i ekscytującą pracę, możliwości rozwoju i 
postępu kariery.  
 
Zewnętrzne motywacje mogą mieć 
natychmiastowy i silny efekt, ale nie będą trwały 
długo. Motywacja - lub jej brak - jest zjawiskiem 
nieodłącznym, co wyjaśnia, dlaczego pewne 
bodźce zewnętrzne działają na niektórych ludzi, 
ale nie na wszystkich. 

 
Często spotyka się ludzi, którzy 
nie wiedzą, jak się 
zmotywować, ponieważ 
uważają, że jest to coś 
niemożliwego i 
natychmiastowego. Ale 
samomotywacja jest 
ćwiczeniem, które musi być 
stale praktykowane. Nauczenie 
się bycia samo-aktywnym 
oznacza posiadanie zdolności 
do stymulowania siebie do 
osiągania celów i pozostawania 
pewnym siebie. Ludzie 
zmotywowani mają tendencję 
do udanych karier, są bardziej 
zadowoleni ze swoich wyborów 
i są spełnieni zawodowo. 



 

Samowiedza i poczucie własnej 
wartości są ważnymi 
czynnikami samodoskonalenia. 
Poznanie siebie nawzajem, 
wyznaczanie sobie celów i 
docenianie siebie w pracy 
generuje pozytywne myśli i 
lepsze wyniki. Poniżej znajduje 
się kilka wskazówek, z których 
możesz skorzystać, aby 
codziennie się motywować: 
(Cathcart, 2016): 
 

oOtoczyć  się bodźcami; 
oClaryfikować  swój obraz psychiczny codziennie; 
o Naucz się  od wszystkich; 
o Akceptuj  swój brak mocy nad impulsami; 
oOtwórz  prosty proces planowania dla 
osiągnięcia swoich celów; 
o Zmień  swoje ustawienia, aby wyeliminować 
czynniki rozpraszające uwagę. 
 
Rozwijanie przywództwa i motywacji własnej ma 
kluczowe znaczenie dla osób pragnących rozwijać 
się w swojej karierze. Są to cechy, które są coraz 
bardziej cenione przez pracodawców, ponieważ 
nie wystarczy posiadać wiedzę techniczną. Istotne 
jest, aby specjalista wiedział również, jak kierować 



 

zespołami, zwłaszcza jeśli chce się rozwijać 
zawodowo i zdobywać nowe stanowiska. 

 
Niektórzy autorzy mówią, 

że przywództwo jest 
sztuką mobilizowania 

innych, aby chcieli 
walczyć o swoje 

aspiracje. Wiele badań 
doprowadziło do 

powstania wielu teorii 
przywództwa, których celem 

jest odkrycie, jak mobilizować 
ludzi w ciągle zmieniającym się 
scenariuszu, w którym obecnie 

żyjemy. Ten scenariusz 
połączonego, niepewnego i 

złożonego świata, który szybko 
się zmienia, wpływa na ludzi i 

ich zachowania, a także 
bezpośrednio na kontekst, w 

którym działają liderzy. Pomysł, 
że lider działa sam i 

wykorzystuje autorytet do 
rozwiązywania problemów, 

musi zostać zdemistyfikowany.  
 
Zaangażowanie i mobilizacja wynikają z powiązań 
między potencjalnymi pomysłami, uznawania 



 

wyników i zdolności do zaangażowania się w 
realizację wspólnego celu. Zdolność skutecznego 
mobilizowania ludzi do dążenia do wspólnego celu 
jest jednym z celów przywództwa 
transformacyjnego, który definiuje się jako 
zdolność lidera do przekształcania miejsca pracy i 
zwiększania wydajności swojego zespołu. W 
istocie, lider ten jest zawsze przygotowany do 
rozwiązywania problemów, asertywnego 
rozwiązywania konfliktów, stymulowania nauki i 
budowania dobrego środowiska współpracy.  
 
Możemy stwierdzić, że przywództwo 
transformacyjne jest podkreślone przez 
następujące cechy: 

 
• Charyzma: Przywódca 

jest w stanie wzbudzić 
podziw i szacunek ludzi 

wokół siebie. Dzięki 
charyzmie i motywacji 

lider ten może zapewnić 
jeszcze lepsze wyniki 

zespołu. 
• Wizja: Ta jakość pozwala 

liderowi transformacji 
przewidywać i działać 

proaktywnie, unikając strat, 
awarii i opóźnień. 



 

• Inspiracja: Dając przykład, 
lider ten może być źródłem 

inspiracji dla całego 
zespołu. Zawsze szuka 
wyzwań, wykazuje się 

wiedzą techniczną, 
perswazją, umiejętnością 
planowania, komunikacją 
interpersonalną, a przede 

wszystkim pokorą, empatią, 
dobrym humorem i 

wytrwałością. 
 

 

Samomotywacja jest nierozerwalnie związana z przywództwem. W końcu prawdziwy lider musi 
znaleźć w sobie odwagę, chęć i przekonanie w swoich umiejętnościach. W konfrontacji z wysoce 
konkurencyjnym światem, utrzymanie pewnej siebie postawy stanowi wyzwanie. Stąd prowadzenie 
przez przykład jest dokładnie przeciwieństwem owego słynnego powiedzenia "rób co mówię, a nie 
co robię". Niestety, nie jest to tylko popularne powiedzenie, ale wzór wdrażany przez wielu 
pracodawców. Przywództwo jest cnotą, która może być uznana w każdym człowieku i musi być 
przykładem. Czy to w kontekście tego, co się mówi, czy robi, wypowiedzi i działania muszą być 
podtrzymywane przez spójność działań. Ponieważ szacunek i podziw zdobywa się poprzez codzienne 
postawy i postawy, jest to najbezpieczniejszy i najskuteczniejszy sposób wpływania na ludzi, 
kierowania nimi i motywowania ich. Dlatego też dawanie przykładu to dbanie o to, co jest właściwe 
i wskazywanie najlepszych sposobów osiągania celów. Chodzi o to, by być blisko zespołu i przekonać 
go, by zrobił wszystko, co w jego mocy. Kiedy jesteś liderem poprzez dawanie przykładu, zasługujesz 
na szacunek zespołu dla zasług i jest to typ lidera, którego pracodawcy stale poszukują. 

 
 



 

SZUKANIE PRACY 

 

TWORZENIE CV 

 
CV może mieć następujące układy: 
 
Chronologiczny - Dane są uporządkowane w 
czasie. Daty są szczególnie ważne w tego typu CV. 
Zazwyczaj stosuje się je w wersji odwróconej 
chronologicznie, tzn. na pierwszym miejscu stawia 
się najnowsze dane 
(wykształcenie/doświadczenie), a następnie 
wcześniej uzyskane kwalifikacje. 
 

Curriculum Vitae (skrót od CV) z łaciny oznacza kurs, przebieg życia 
zawodowego. Jest to pisemna prezentacja osoby poszukującej pracy 
potencjalnemu pracodawcy. CV jest streszczeniem ścieżki edukacyjnej i 
zawodowej, która ma na celu udzielenie odpowiedzi potencjalnemu 
pracodawcy, czy jesteś odpowiednim kandydatem do zatrudnienia. Koncentruje 
się ono przede wszystkim na doświadczeniu, umiejętnościach i osiągnięciach 
zawodowych.  
 



 

Funkcjonalny - Ten rodzaj CV pozwala skupić się 
na konkretnych umiejętnościach i kwalifikacjach, a 
nie na doświadczeniu zawodowym czy 
wykształceniu. CV funkcjonalne w pewnym sensie 
odpowiada Twoim kompetencjom i konkretnej 
ofercie pracy. Twoja historia zatrudnienia nie ma w 
nim większego znaczenia. 
 
Połączony - Jest to po prostu połączenie 
chronologicznego CV i funkcjonalnego CV. Skupia 
się również na doświadczeniu zawodowym, ale nie 
musisz się martwić o porządek chronologiczny. 
 
Niezależnie od formy, jaką przybierze CV, powinno 
ono zawierać następujące informacje: 
 
- Imię, nazwisko i dane kontaktowe 
- Informacje o kwalifikacjach zawodowych 
- Doświadczenie zawodowe 
- Umiejętności istotne z punktu widzenia 
zawodowego 
- Znajomość języków 
- Opcjonalnie referencje z poprzedniej pracy. 
 
Oprócz wyboru odpowiedniego formatu i 
wprowadzenia tych informacji, ważne jest również, 
aby uwzględnić poniższe czynniki: 
 



 

- Jasność i zwięzłość. Żadnych zbędnych 
informacji. Rekrutujący na ogół nie mają zbyt 
wiele czasu na szczegółowe zapoznanie się z CV. 

 
- Sprecyzowanie konkretnych informacji za 

pomocą punktów - Dzięki temu formularz 
będzie bardziej przejrzysty niż przy użyciu 
dużych bloków tekstu. 

 
- Pisanie prawdziwych informacji - Nie włączaj do 

swojego CV umiejętności, których nie posiadasz 
lub które opanowałeś na niższym niż 
deklarowany poziomie. Może to oznaczać stratę 
czasu, zarówno dla pracodawcy, jak i dla Ciebie, 
w przypadku gdybyś musiał posiadać 
umiejętności, których w rzeczywistości nie 
posiadasz. 

 
- Uwzględnienie estetyki - CV powinno przyciągać 

wzrok - można to zrobić przykładowo poprzez 
wyróżnienie nagłówków.  

 
- Personalizacja CV do oferty pracy - Pracodawcy 

będą zainteresowani tylko tymi umiejętnościami 
i informacjami, które są istotne dla danej pracy. 

 
- Unikanie  błędów ortograficznych i 

gramatycznych - to wskazuje na niechlujstwo i 
niedokładność. 



 

 

 
 
 

 

Aby dostać pracę, trzeba przygotować CV, więc warto 
poświęcić czas na jego poprawne napisanie. Według Lis 
McGuire'a, tworzy to właściwe nastawienie, zwiększa 
pewność siebie i przyspiesza znalezienie pracy w 
pożądnym zawodzie. CV powinno być jasne, zwięzłe, spójne 
i atrakcyjne wizualnie. Nie ma w nim miejsca na błędy 
językowe czy przerysowane elementy graficzne. Dzięki 
odpowiednio skonstruowanemu CV i zastosowaniu się do 
powyższych sugestii, wzbudzimy zainteresowanie 
potencjalnego pracodawcy, co zaowocuje zaproszeniem na 
rozmowę kwalifikacyjną. 

 

 
 
 

Corfield R. (2007). Preparing the perfect CV: how to make a great impression and get the job you want. London: 
Kogan Page 
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TWORZENIE LISTU MOTYWACYJNEGO 
 

 
 
 

 
Niektóre sugestie dotyczące sposobu pisania listu 
motywacyjnego są następujące: 
 
1. W liście motywacyjnym bardzo ważne jest, aby 

był on spersonalizowany dla konkretnego 
pracodawcy. 
 
List motywacyjny powinien odpowiadać na 
konkretną ofertę pracy i być skierowany do 
konkretnego pracodawcy. Prawidłowe 
adresowanie listu motywacyjnego zwiększa 
szanse na zainteresowanie decydentów jego 
treścią, co z pewnością warto zrobić. W ten 
sposób pracodawca ma szansę dowiedzieć się 

List motywacyjny jest używany jako papierowa strona tytułowa do 
Twojego CV. Pozwala on ukierunkować pracodawcę w specyficzny 
sposób, pozostawiając CV w celu zaprezentowania swoich umiejętności, 
cech i doświadczenia jako część szerszej perspektywy. Celem listu 
motywacyjnego jest formalne przedstawienie kierownikowi ds. 
zatrudnienia i zachęcenie go do przeczytania CV. 
 



 

czegoś nowego o kandydacie. Jednocześnie 
doceni, że podjąłeś wysiłek napisania listu 
motywacyjnego specjalnie dla swojej firmy. 
 

2. Nie kopiuj informacji z CV 
 
List motywacyjny powinien opisywać, w jaki 
sposób możesz wykorzystać swoje 
umiejętności i doświadczenie na rzecz 
pracodawcy. Możesz również zawrzeć w nim 
swoje aktualne obowiązki, które wiążą się z 
danym stanowiskiem pracy - ale nie powtarzaj 
tego, co już napisałeś w swoim CV. 
 

3. Zachowanie krótkiej i jasnej formy 
 
Pracodawca często otrzymuje wiele listów 
motywacyjnych, więc nie ma sensu pisać 
długich, szczegółowych listów, bo i tak ich nie 
przeczyta. Musisz zebrać najważniejsze 
informacje i zachować ich aktualność i 
koncentrację. 
 

4. Pokaż swojemu pracodawcy wszystkie 
korzyści płynące z zatrudnienia cię 
 
Pokaż swojemu pracodawcy, że jesteś 
wartościowy i odpowiedni na to stanowisko. 
Wymień swoje istotne umiejętności i mocne 



 

strony. Profesjonalny list motywacyjny 
przekona pracodawcę, że musi się z tobą 
spotkać, ponieważ w przeciwnym razie straci 
szansę na zatrudnienie wartościowego 
pracownika. 

 
5. Odpowiednie zamknięcie listu 

motywacyjnyego 
 
Ostatnia część listu motywacyjnyego jest nie 
mniej ważna niż wszystkie powyższe. 
Podsumuj swoją kandydaturę i wyraź nadzieję 
na szansę na spotkanie z rekruterem. Wyraź 
również swój entuzjazm do pracy i motywację 
do działania. 

 
Pisząc list motywacyjny, warto również 
przeczytać informacje, których warto unikać, a 
mianowicie : 
 
Unikanie błędów w pisowni 
Brak należytej staranności i błędy w liście 
motywacyjnym wskazują na niechlujstwo i 
nieostrożność, które mogą zniechęcać 
pracodawcę. Sprawdź ten dokument 
kilkakrotnie, aby nie stracić szansy na pracę. 
 
Nie kopiuj gotowych formułek. Napisz o sobie. 



 

Schematyczne odwzorowanie "gotowych" 
formuł jest dość nieprzyjemne, więc zamiast 
naśladować i używać wspólnych zwrotów, 
skup się na treści litery. Pracodawcy cenią 
sobie uczciwość i autentyczność. 
 
 
Nie podawaj niepotrzebnych informacji. 
Upewnij się, że list jest zwięzły i adekwatny. 
Podawanie niepotrzebnych informacji, o które 
pracodawca nie prosił, takich jak informacje o 
wynagrodzeniu, może tylko pogorszyć 
sytuację. Skoncentruj się na swoich 
umiejętnościach i wyjaśnij, dlaczego jesteś 
właściwą osobą na to stanowisko. 

 
 

Mayer D. (2011). Career Essentials: The Cover Letter. Valley 
Publishing Ltd. 
Innes J. (2016). The Cover Letter Book: How to write a winning 
cover letter that really gets noticed. Pearson UK 
 

Podsumowując, list motywacyjny powinien wyjaśniać Twoją 
motywację. Powinien on być napisany w krótkiej formie tylko 
i wyłącznie zawierającej niezbędne informacje. Dobrze 
napisany list motywacyjny może okazać się bardziej 
interesujący niż CV i spowodować, że rekruter zaprosi Cię na 
kolejny etap rozmowy kwalifikacyjnej, a w końcu dostaniesz 
pracę.  

 
 
 



 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

 
Przed taką rozmową ważne jest odpowiednie przygotowanie się do 
osiągnięcia zamierzonego celu - zdobycia pracy. Zazwyczaj w 
osiągnięciu pożądanego celu zaangażowanych jest wiele czynników - 
więc tylko odpowiednie przygotowanie na wielu poziomach może 
być uznane za gwarancję sukcesu. 

 
• Punktualność. Pierwsze wrażenie robi się tylko 

raz i, jak wiemy, spóźnienie nie robi dobrego 
wrażenia. Najlepiej przyjść we właściwe miejsce 
około 5 minut wcześniej, aby upewnić się, że się 
nie spóźnisz. 

 
• Przeszukaj firmę i stanowisko, o które się 

ubiegasz, i zastanów się nad swoimi mocnymi 

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie 
rekrutacji. Jej celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem 
ubiegającym się o pracę. Prowadzący rozmowę kwalifikacyjną, poprzez dobór 
odpowiednich pytań, zdobywa informacje o kandydacie, weryfikuje jego 
doświadczenie zawodowe, cechy osobowościowe i motywację na odpowiednie 
stanowisko pracy.  
 



 

stronami i kwalifikacjami. Osoba prowadząca 
rekrutację zada Ci pytania, w których kluczowa 
będzie znajomość zarówno Twoich umiejętności 
związanych z danym stanowiskiem, jak i firmy, o 
którą aplikujesz. 

 
• Miej oko  na estetykę -powinnaś przyjść na 

rozmowę o pracę ubrana schludnie i formalnie. 
Wybieraj raczej stonowane kolory i bądź 
higieniczna. Sposób, w jaki się prezentujemy i 
wyglądamy, jest pierwszym czynnikiem, na który 
pracodawca może zwrócić uwagę - i, jak 
wspomniano wcześniej, pierwsze wrażenie 
odgrywa tu ważną rolę. 

 
• Utrzymuj  kontakt wzrokowy i zwracaj uwagę na 

odpowiedni język ciała. Patrzenie w sufit lub 
wiercenie jest oznaką kłamstwa lub 
niepewności. 

 
• Myśl o tym, co chcesz osiągnąć na rozmowie. - 

Zapisz wszystkie pytania, które chcesz zadać, 
wszystkie aspekty oferty, które Cię interesują, 
abyś niczego nie przegapił. 

 
• Postaraj się nie stresować. To naturalne, że jesteś 

zdenerwowany przed rozmową kwalifikacyjną, 
zwłaszcza jeśli jest to pierwsza rozmowa 
kwalifikacyjna w Twoim życiu i nie masz z tym 



 

żadnego doświadczenia. Ale upewnij się, że stres 
nie wymknie się spod kontroli i nie sparaliżuje 
cię. 

 
• Zapamiętaj szczegóły, które masz w swoim CV. 

Rekrutujący będą zadawać Ci również pytania na 
jego podstawie, więc powinieneś dokładnie 
przejrzeć swoje CV i odświeżyć wszystkie podane 
informacje, abyś nie był zaskoczony żadnymi 
pytaniami. 

 
• Przyjdź z pozytywnym nastawieniem i 

motywacją do działania. Są to ważne cechy, na 
które zwraca uwagę pracodawca, musisz 
pokazać, że naprawdę chcesz tam pracować. 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

Przed wyjściem na rozmowę kwalifikacyjną powinniśmy 
pamiętać, że pracodawcy cenią sobie takie cechy jak 
pewność siebie, kultura, kompetentne odpowiedzi na 
zadawane pytania, uczciwość i otwartość. Rozmowa o pracę 
może być stresującym doświadczeniem, nawet jeśli nie jest 
to nasz pierwszy raz. Ale nie martw się niepotrzebnie - 
pozytywne nastawienie i odpowiednie przygotowanie jest 
kluczem do sukcesu. Postępując zgodnie z powyższymi 
sugestiami, będziesz odpowiednio przygotowany do 
rozmowy kwalifikacyjnej - a to jest kluczowe przy składaniu 
aplikacji! 
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STAŻ I WOLONTARIAT 
 

 

 
Informacja o stażach jest bardzo ważna - 
szczególnie na początku kariery zawodowej. 
Natomiast szczegóły dotyczące wolontariatu są 
często bardzo cennymi informacjami, które mogą 
okazać się tzw. asem w rękawie. 
 
Istnieje kilka głównych rodzajów staży, które 
obejmują: 
 
- Staże płatne  i bezpłatne - To, czy staż będzie 

płatny, zależy od polityki firmy ustalonej przez 
pracodawcę. 

 

Zarówno staże jak i wolontariat są formą zdobywania doświadczenia z wieloma 
korzyściami. Jest to szansa dla absolwentów i studentów podyplomowych na 
zdobycie cennego doświadczenia, które następnie może być włączone do ich 
CV i stać się coraz bardziej atrakcyjnym pracownikiem dla przyszłego 
pracodawcy w procesie rekrutacji. Wynika to z faktu, że doświadczenie 
zawodowe kandydata nie ogranicza się do informacji o poprzednich miejscach 
pracy czy ukończonych szkołach. 
 



 

- Staże kredytowe  i niekredytowe - Aby staż mógł 
być uznany za kredyt, musi być silnie powiązany 
z dyscypliną akademicką. 

 
- Praktyki zaoczne-Externships - są bardzo 

podobne do regularnych praktyk, jednak ich 
czas trwania pozostaje znacznie krótszy.  

 
Jeśli chodzi o wolontariat, można go podjąć niemal 
w każdej dziedzinie. Jest kilka obszarów, w których 
można zostać wolontariuszem: 
 
- Środowisko 
- Fundraising (pozyskiwanie środków) 
- Prowadzenie badań 
- Powiernictwo 
- Międzynarodowy 
- Wsparcie uchodźców/migrantów 
- Wsparcie młodzieży/seniorów 
 
Co wybrać - Wolontariat czy staż? 
 
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Dla 
młodzieży lub uczniów szkół średnich łatwiej 
będzie zostać wolontariuszem. Jest to dobry 
sposób na rozpoczęcie przygody z karierą 
zawodową. Pierwsze obowiązki powinny pomóc w 
nauce odpowiedzialności i regularności.  
 



 

Staż jest zdecydowanie bardziej wymagającym 
krokiem i wiąże się z wykonywaniem pracy dla 
konkretnej firmy. W ten sposób można zobaczyć, 
jak firmy działają na rynku, z jakimi problemami 
borykają się na co dzień pracownicy 
poszczególnych działów. 

 
 
 

 
 

 
 

Staże są bardzo często początkiem kariery zawodowej. 
Bardzo często okazują się być przepustką do pracy w 
pełnym wymiarze godzin. Wolontariat jest natomiast formą 
aktywności, którą można podjąć niemal na każdym etapie 
kariery zawodowej. Nawiasem mówiąc, fakt, że poświęcasz 
swój czas na pomoc innym za darmo, może być wymieniony 
w CV, ponieważ dla wielu pracodawców może on mieć 
naprawdę dużą wartość. 
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NETWORKING I TWORZENIE SIECI 
 

 
Kiedy poznajemy nowych ludzi, możemy utrzymywać ten kontakt w 
różnych formach, media społecznościowe są w tym przypadku 
jednym z lepszych narzędzi do tego celu. Rola sieci staje się coraz 
ważniejsza, nie bez powodu. Może on umożliwić Ci znalezienie nowej 
pracy, rozwój obecnej kariery, poznanie nowych możliwości 
zawodowych, uzyskanie poleceń lub leadów sprzedażowych, lub po 
prostu poszerzenie Twoich horyzontów zawodowych. 
 
Portale społecznościowe mogą pomóc w znalezieniu pracy, ale trzeba 
mieć na uwadze, że jak wszystko inne, ma to swoje dobre strony i 
oferuje wiele możliwości, ale może też wiązać się z pewnym 
ryzykiem. Dlatego warto szanować podstawowe role ograniczonego 
zaufania, które działa w obie strony - nie docierać do ludzi, jeśli nie 
masz nic do zaoferowania, nie wysyłać swoich informacji do obcych 

Tworzenie sieci definiowane jest jako świadomy proces wymiany informacji, 
zasobów, wzajemnego wsparcia i możliwości, prowadzony poprzez obupólnie 
korzystne kontakty. Idea networkingu jest w dużej mierze promowana przez 
media społecznościowe. Są one doskonałym miejscem do dyskusji, wymiany 
informacji, a tym samym utrzymywania relacji. 
 



 

lub kogokolwiek, kogo znajdziesz w Internecie - i podobnie, nie 
odbierać wiadomości od obcych i nie wierzyć we wszystko, co ktoś Ci 
pisze.  
 
Oto kilka sugestii, które, jeśli zostaną uwzględnione, zwiększą Twoje 
szanse na znalezienie pracy za pośrednictwem mediów 
społecznościowych: 
 
Przyciągnij uwagę 
 
Uczyń swój profil estetycznym i interesującym wizualnie. Użyj 
narzędzi redakcyjnych, używając różnych czcionek, stylów i kolorów, 
aby podkreślić najbardziej istotne informacje. Wyglądaj 
profesjonalnie. Uważaj na to, co zamieszczasz, aby ludzie mogli 
uzyskać profesjonalne i istotne wyniki, gdy wyszukują Twoje 
nazwisko. 
 
Dołącz do społeczności  
 
Najważniejszą rzeczą w sieci jest tworzenie nowych kontaktów. 
Oczywiście należy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania. 
 
Bądź czujny  
 
Jeśli jesteś aktywny i stały w swoich działaniach, jesteś bardziej 
godny zaufania. 
 
Dodaj swoje media społecznościowe do swojego życiorysu. 
 



 

Potencjalni pracodawcy często sprawdzają profile przyszłych 
kandydatów, więc docenią tę wygodę. 
 
Zbieranie odniesień i opinii 
 
Poproś swoich byłych pracodawców, współpracowników lub 
klientów biznesowych o napisanie referencji. Opinie są niezwykle 
ważne w mediach społecznościowych. Pamiętaj, aby skupić się na 
jakości swoich rekomendacji, a nie na ich ilości. 
 
 

  

 
 

 

Dynamiczny rozwój rynku pracy sprawił, że poszukiwanie pracy w sieci nie jest 
już uważane za nowość, ale za konieczność. Ci, którzy rozumieją i wiedzą, jak 
korzystać z nowych mediów, mają największe szanse na znalezienie 
zatrudnienia za pośrednictwem nowych mediów. Dlatego warto zapoznać się 
z powyższymi sugestiami i zastosować je w praktyce, aby uprościć proces 
poszukiwania pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
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KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI 
 

 
Nic dziwnego, że firma oczekuje takich informacji - 
potrzebuje tych danych, aby przeprowadzić proces 
rekrutacji i skontaktować się z właściwym 
kandydatem. Należy jednak pamiętać, że w 
dzisiejszych czasach dane te są dużo cenniejsze niż 
pieniądze w naszych kieszeniach czy na koncie 
bankowym. Ktoś, kto je dostanie, może je 
wykorzystać do zaciągnięcia kredytu lub 
popełnienia innego przestępstwa w naszym 
imieniu. Dane osobowe są często zbierane w 
Internecie poprzez fałszywe ogłoszenia o pracę, 
które nie wzbudzają żadnych podejrzeń. Niestety, 
zgodnie z policyjnymi statystykami, takie 
zagrożenia, jak oszukańcze wykorzystanie naszych 
danych osobowych, zwiększają się z biegiem lat. 
Warto być dobrze przygotowanym na to, by 
wiedzieć, jak chronić się przed takimi 
zagrożeniami. 

Udostępnianie wielu swoich danych osobowych i informacji o sobie jest 
integralną częścią poszukiwania nowej pracy. Bez przedstawienia 
naszego życiorysu i przynajmniej podstawowych danych kontaktowych, 
nie będziemy w stanie znaleźć pracy. 
 



 

 
Złodzieje danych opracowali już takie techniki, że 
trudno rozpoznać, iż jest to oszustwo. Dlatego 
szukając pracy w Internecie, należy być ostrożnym 
i nie podawać informacji, które ułatwiłyby 
oszustom kradzież, przykładowo: 
 
• Data urodzenia i adres zamieszkania 
• Numery rachunków/PIN 
• Numer karty kredytowej 
• Numer ubezpieczenia społecznego 
• Numer licencji kierowcy 
• Stan cywilny 

 
Oto kilka wskazówek, jak uniknąć kradzieży 
danych osobowych podczas poszukiwania pracy w 
Internecie: 
 
- Nie podawaj informacji o koncie bankowym - 

Żadna poważna firma nie może oczekiwać od 
kandydata szczegółów dotyczących naszego 
konta bankowego. 

 
- Sprawdzaj firmę, do której się zgłaszasz. 

Sprawdź, czy firma dostarcza kompletnych 
informacji. Warto również przejrzeć fora 
internetowe, aby poznać opinie byłych 
pracowników/aplikantów na podobne 
stanowisko. 



 

 
- Uważaj , jakie dane podajesz w swoim CV. W 

szczególności, dane takie jak nazwisko 
panieńskie (dla kobiet) lub informacje z 
paszportu lub prawa  jazdy - takie dane nie są 
wymagane przy wstępnej rekrutacji, więc nie 
należy ich podawać. 

 
- Dostosuj ustawienia swojego konta w mediach 

społecznościowych - utrudnij dostęp do danych 
konta osobom niepożądanym. Kradzież danych 
osobowych z mediów społecznościowych staje 
się coraz bardziej powszechna. 

 
- Sprawdź  politykę prywatności firmy - Polityka 

prywatności określa sposób, w jaki firma dba o 
Twoje dane osobowe i Twoje prawa. 

 
- Nie  powinieneś otwierać nieoczekiwanych e-

maili oferujących pracę. Linki zawarte w tych 
wiadomościach mogą prowadzić do pobierania 
złośliwego oprogramowania lub wyłudzania 
informacji. Musisz być świadomy, gdzie 
aplikowałeś i ile informacji zwrotnych możesz 
oczekiwać i od kogo. 

 
- Bądź ostrożny - Ważne jest, aby zachować 

ostrożność i zdrowy rozsądek. Jeśli  masz 
wrażenie, że coś jest nie tak, lepiej nie ryzykować. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

W świecie, w którym staramy się oszczędzać czas, korzystając z 
wygodnych rozwiązań online i aplikacji mobilnych, możemy być 
również bardziej podatni na oszustwa. Nie jest to jednak powód, by 
rezygnować z szukania pracy w Internecie. Jest to wygodne, otwiera 
wiele możliwości rozwoju, pod warunkiem przestrzegania kilku 
podstawowych zasad, które oszczędzają czas i zapewniają 
bezpieczeństwo w Internecie. Stosowanie powyższych zasad pozwoli 
skutecznie zminimalizować ryzyko stania się ofiarą zagrożeń 
internetowych. 
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TWORZENIE PROFILU NA LINKEDINIE 

 
Jednym z pierwszych kroków, jakie należy podjąć w celu znalezienia pracy, jest 

posiadanie wysokiej jakości życiorysu. Ideałem wysokiej jakości CV jest LinkedIn, 

który jest nie tylko formą CV! 

LinkedIn zbudowany jest w oparciu o proste, ale skuteczne założenie profesjonalnej 

sieci kontaktów, dzięki czemu jest idealnym miejscem dotarcia do profesjonalistów w 

każdym wieku i o różnym pochodzeniu na całym świecie. LinkedIn to sposób na 

nawiązanie kontaktu z innymi profesjonalistami i pomoże Ci pozostać w kontakcie z 

milionami użytkowników. LinkedIn jest ściśle wykorzystywany do wymiany wiedzy, 

pomysłów i możliwości zatrudnienia i w coraz większym stopniu staje się wiodącym 

narzędziem pomagającym poszczególnym osobom rozwijać swoją sieć kontaktów, a 

także sposobem na znalezienie pracy w swojej dziedzinie. 

 

Znalazłeś więc jeszcze więcej powodów dlaczego warto posiadać profil LinkedIn! 

Potencjalni pracodawcy mogą uznać to za dziwne, jeśli cię tam nie ma. Jeśli 

ubiegasz się o pracę, to zwykle będą patrzeć na twój profil LinkedIn, aby zobaczyć 

czy masz wzajemne powiązania. Dodatkowo98% rekrutujących i 85% 

zatrudniających menedżerów korzysta z LinkedIn w celu znalezienia kandydatów. 

 
DLACZEGO POWINIENEŚ UTWORZYĆ PROFIL LinkedIn?  
Będziesz miał więcej możliwości, aby znaleźć pracę! Tworząc wyróżniający się profil i budując 
odpowiednią sieć kontaktów, otwierasz się na nowe możliwości kariery. Twój profil LinkedIn staje się 
wersją CV online i często pracodawcy poszukują i oglądają go podczas procesu rekrutacji. LinkedIn 
jest największą dostępną obecnie profesjonalną stroną internetową wykorzystywaną przez osoby z 
najniższych szczebli biznesu, aż po dyrektorów generalnych międzynarodowych koncernów. 
 



 

• Pomyśl o LinkedIn jako o bardziej dynamicznej i wizualnej wersji 

swojego życiorysu. Możesz umieścić w nim tradycyjne informacje 

zawodowe, takie jak wykształcenie, datę ukończenia studiów, doświadczenie 

zawodowe, nagrody, kluby, koła akademickie i hobby. Ale zamiast wymieniać 

tylko te informacje, LinkedIn pozwala Ci rozwinąć się w każdym punkcie. 

Możesz dzielić się projektami, z których jesteś szczególnie dumny, a nawet 

tworzyć tam swego rodzaju blogi. Jest to również jedna z najbardziej 

wpływowych sieci mediów społecznościowych, licząca ponad 645 milionów 

członków. 

 

• LinkedIn jest idealnym rozwiązaniem do budowania sieci kontaktów do 

pracy na własny rachunek, dla bazy klientów, potencjalnych partnerów 

lub po prostu w celu utrzymania otwartych perspektyw zawodowych. 

Członkowie korzystają z serwisu, aby utrzymywać kontakt z partnerami 

biznesowymi, klientami i współpracownikami. Możn jednak zrobić o wiele 

więcej - zwiększyć swój profil, zbudować świadomość swojej marki i pomóc 

na przykład w rekrutacji odpowiednich osób. 

 

• Podstawowe konto LinkedIn jest bezpłatne. Konta Premium oferują 

dodatkowe funkcje, zgodnie z twoimi potrzebami. Możesz ustawić swój profil 

w taki sposób, aby wszyscy użytkownicy LinkedIn mogli go oglądać lub 

ustawić go w trybie prywatnym. Możesz również posiadać profil publiczny, 

który można znaleźć w zewnętrznych wyszukiwarkach, dzięki czemu będą 

mogły go oglądać nawet osoby nie zarejestrowane w LinkedIn. 

 

• SKUP SIĘ NA WYPEŁNIENIU TWOJEGO PROFILU: 

 

Wewnętrzny algorytm wyszukiwania LinkedIn znajduje tylko te profile, które 

są "kompletne", a te mogą uzyskać ponad 20 razy więcej wyświetleń niż 

niekompletne profile. Dlatego ważne jest, aby uzupełnić swój profil. Upewnij 

się, że włożyłeś czas na stworzenie swojego profilu!  

 

• Oto najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać: dobrej jakości 

zdjęcie profilowe zrobione przez profesjonalnego fotografa, twoja 

branża i lokalizacja, podsumowanie tego, kim jesteś, twoje obecne 

stanowisko pracy z opisem twoich umiejętności i przykładami ich 



 

wykorzystania, wcześniejsza historia pracy, szczegóły dotyczące 

wykształcenia i obszarów specjalizacji.  

 

 Pomocne wskazówki: 

 

• Uzyskaj niestandardowy adres URL 

O wiele łatwiej jest „nagłośnić“ swój profil za pomocą dostosowanego adresu 

URL (najlepiej linkin.com/yourname), znajdziesz go na ekranie swojego profilu 

edycji - na dole szarego okna z podstawowymi informacjami. Wystarczy 

kliknąć, aby edytować. 

 

• Wybierz Wielkie Zdjęcie  

zrobione przez profesjonalnego fotografa. Zdjęcie może przekazać pasję, 

energię, charyzmę, empatię i inne umiejętności miękkie, o których trudno 

pisać. 

 

• Opis obszarów 

Poświęć trochę czasu na wypełnienie pól opisowych. Nie wystarczy, że 

podasz swoje stanowiska pracy i wypełnisz 1000 znaków opisowych pod 

każdą z nich, lecz że zamieścisz swoją pracę kontraktową i jej wyniki, 

zamieścisz link do przykładów swojej pracy, takich jak filmy na YouTube, 

zdjęcia, pliki PDF lub inne dodatkowe sekcje, takie jak Kursy, Certyfikaty, 

Patenty lub Wolontariat, które pozwolą ci na zaprezentowanie innych 

istotnych umiejętności. 

 

• Napisz nagłówek Quality 

Upewnij się, że te słowa i zwroty są zraszane w całym swoim podsumowaniu i 

doświadczeniu. 

 

• Get Personal 

Daj ludziom poznać swoje wartości i pasje. W swoim podsumowaniu omów, 

co robisz poza pracą. Chcesz, żeby ludzie chcieli cię poznać. 

 

• Pokaż swoje osiągnięcia 

Jeśli chcesz wyróżnić się na tle innych kandydatów do pracy, zarówno twoje 

CV, jak i profil LinkedIn muszą mieć konkretne, wymierne osiągnięcia. 



 

Rekrutujący chcą, abyś im powiedział, dlaczego nadajesz się do tej pracy, 

więc nie krępuj się podkreślać, jakie są twoje umiejętności i jak mogą pomóc 

firmie. 

 

• Networking 

LinkedIn umożliwia tworzenie sieci kontaktów z ludźmi i organizacjami 

zawodowymi w twojej branży. Jest to świetny sposób, aby być na bieżąco z 

najnowszymi osiągnięciami i dzielić się informacjami z innymi osobami w 

swojej branży. Możesz zaprosić każdego do połączenia i zaakceptować jego 

zaproszenie do połączenia się z tobą, ale aby móc korzystać z serwisu, musi 

on posiadać własne konto LinkedIn. 

 

• Połączenia 

LinkedIn zapisuje połączenia, które wykonujesz, na liście zwanej My Network. 

Po nawiązaniu nowego połączenia użytkownik uzyskuje dostęp nie tylko do 

profilu tej osoby, ale również do jej publicznie dostępnych połączeń. Twoje 

połączenia mogą zawierać "rekomendacje" dla twojego profilu i oferować 

"potwierdzenia" twoich umiejętności, a ty możesz zrobić to samo w zamian. 

LinkedIn polega na budowaniu strategicznych relacji. Tak więc, liczba 

połączeń jest mniej ważna niż typ połączeń. 

 

• Referencje  

są osobistymi świadectwami, które podkreślają twoje zdolności zawodowe. 

Odpowiednia liczba wynosi od pięciu do dziesięciu i można je uzyskać, 

pytając osoby, z którymi pracowałeś. Adnotacje są prostymi powiadomieniami 

potwierdzającymi, że posiadasz określoną umiejętność, a jeśli na przykład 

połączenie wspieracCię w twoich umiejętnościach komunikacyjnych, może 

pomóc Ci wyróżnić się z tłumu 

 

• Dyskusja 

Wszyscy członkowie LinkedIn mogą zakładać grupy lub dołączać do nich, aby 

dyskutować o pomysłach i dzielić się wiadomościami z branży. Może to być 

świetny sposób na rozwój twojej sieci zawodowej. Możesz użyć paska 

wyszukiwania na górze strony swojego profilu, aby szukać interesujących 

grup, do których możesz dołączyć, lub możesz znaleźć nowe grupy poprzez 

te, do których już dołączyłeś. Jako członek grupy możesz dołączyć do 



 

rozmów grupowych, zadawać pytania i wysyłać wiadomości do innych 

członków. 

 

• Przeglądanie 

LinkedIn może być również używany do poszukiwania pracy. Oprócz 

przeglądania ogłoszeń o pracy, wiele osób korzysta z niego jako z narzędzia 

badawczego. Załóżmy, że masz na przykład dwie oferty pracy na stole. 

Możesz użyć LinkedIn, aby dowiedzieć się więcej o swoich potencjalnych 

nowych szefach i współpracownikach oraz poznać kulturę korporacyjną 

organizacji. 

 

• Konta Premium Accounts a Konto Premium Career 

 Pozwala jeszcze efektywniej wyszukiwać oferty pracy odpowiadające twoim 

preferencjom i umiejętnościom oraz dowiedzieć się, kto przeglądał twój profil 

w ciągu ostatnich 90 dni. 

Maksymalne wykorzystanie LinkedIn nie polega tylko na używaniu go, gdy 

chcesz czegoś konkretnego. Ogólnie rzecz biorąc, dobrze jest pozostać 

aktywnym nawet wtedy, gdy nie masz wielkiego celu. Przypomnij swoim 

kontaktom, że robisz dobrą robotę, regularnie dzieląc się linkami istotnymi dla 

innych w swojej branży, utrzymując swój profil na bieżąco i aktualizując go, 

gdy jesteś zatrudniony na nowym stanowisku lub masz inne osiągnięcie 

 
 

 

PODSUMOWANIE  

 
Podsumowując, nauka korzystania z LinkedIn może zapewnić silne profesjonalne relacje i wzmocnić twoją 
reputację w sieci lepiej niż większość innych serwisów społecznościowych. W dzisiejszych czasach, tak jak 
życiorys jest niezbędny do rozmowy kwalifikacyjnej, profesjonalna obecność w Internecie jest potrzebna dla 
każdego rodzaju możliwości rozwoju kariery. Profil LinkedIn, dobrze wykonany, może być życiorysem online 
i pomóc zapewnić, że dobra praca, którą wykonujesz jest publicznie rozpoznawalna i, że inni wiedzą, jak 
dotrzeć do ciebie z odpowiednimi możliwościami. 



 

TRANSAKCYJNY CZY RELACYJNY – KIM JESTEŚ? 
 

   
W pracy, w biznesie, w przywództwie, a także w życiu prywatnym, 
budujemy relacje, które można nazwać "transakcyjnymi" i 
"relacyjnymi". W biznesie często używa się terminu "relacja 
transakcyjna". 
 

RYNEK HANDLOWY jest transakcyjny z naciskiem na dokonanie 

sprzedaży, często jednorazowej.  

 

Marketing RELACJI koncentruje się na budowaniu i utrzymywaniu 

obopólnie korzystnego związku pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. 

 

Jaka jest więc różnica między tymi dwoma podejściami? 

Podejście transakcyjne oznacza skupienie się na sobie - co dostaję? 

Jeśli ja wygram ty musisz przegrać, chcę wygrać za wszelką cenę, 

musisz zrozumieć moje poglądy. Podejście relacyjne oznacza 

budowanie, podtrzymywanie i łączenie. Pytanie brzmi: - Co mogę dać? 

 

To, jak zdecydujesz się wprowadzić na rynek swoją firmę, własną komunikację 
lub produkt, może mieć duże znaczenie. To, czy wybierzesz komunikację 
transakcyjną czy relacyjną, zależy od rodzaju produktów. Jednorazowa sprzedaż 
wymaga innych technik marketingowych niż przyciąganie klientów, którzy wrócą 
po wiele zakupów i pozostaną lojalni wobec Twojej firmy. W większości 
przypadków stosuje się połączenie komunikacji transakcyjnej i relacyjnej. Więc 
jakiej komunikacji będziesz używał? 

 
 

 



 

Oboje wygramy albo oboje przegramy razem. To podejście polega na 

zrozumieniu innych poglądów, zorientowaniu na osobę, akceptacji i 

hojności. W marketingu podejście relacyjne dotyczy długoterminowych 

klientów, szerszych celów, utrzymania, znaczących relacji, koncentracji 

na tym, jak mówić, a nie co mówić, personalizacji i myślenia o tym, co to 

znaczy być na miejscu drugiej osoby. Tak więc, pytanie brzmi, kiedy 

stosować podejście transakcyjne, a kiedy relacyjne? 

 

Oba podejścia mogą być skuteczne i korzystne, ale w różnych 

sytuacjach. Relacja transakcyjna ma wpływ krótkoterminowy. W biznesie 

kieruje się ideą: "Zdobądź klienta, za wszelką cenę". Koncentrujemy się 

na naszym zwycięstwie, nie zastanawiając się nad potrzebami drugiej 

zaangażowanej osoby ani nad długoterminową przyszłością. 

 

Związek relacyjny jest związkiem długotrwałym. Dbamy o innych, a w 

biznesie przedstawiciele handlowi poznają swoich klientów, ich potrzeby 

i pragnienia w granicach rozsądku.  

 

Możemy to pokazać na poniższym przykładzie. Samotna matka 

potrzebuje nowej lodówki. Transakcyjna sprzedaż będzie wiązała się z 

nakłonieniem jej do zakupu drogiej lodówki z najnowszą nowoczesną 

technologią, której nie potrzebuje i na którą prawdopodobnie nie może 

sobie pozwolić. 

Perswazja sprawia, że i tak ją kupuje i zostaje z uczuciem stresu 

związanego z tym, ile pieniędzy właśnie wydała. Prawdopodobnie nigdy 

nie wróci do tego sklepu. W przypadku sprzedaży relacyjnej, sprzedawca 

zrozumiałby poprzez rozmowę z klientem, że budżet jest napięty i 

zamiast tego sprzedaje jej niższy model, ale niezawodny z małą ilością 

reklamacji. 

 



 

Klient jest tak wdzięczny, że opisuje swoje doświadczenie w mediach 

społecznościowych z wysoką rekomendacją tego sklepu i wraca, gdy 

potrzebuje innego urządzenia w przyszłości. 

 

Pomyślmy teraz o twoich kontaktach z ludźmi w twoim życiu. Czy 

budujesz satysfakcjonujące relacje czy transakcyjne? Czy twoja 

komunikacja jest głównie relacyjna czy transakcyjna?  

 

KOMUNIKACJA RELACYJNA charakteryzuje się słuchaniem siebie 

nawzajem, omawianiem tematów i dzieleniem się wrażliwością. Staramy 

się znaleźć obszary wspólne i budować więzi. 

 

KOMUNIKACJA TRANSAKCYJNA jest bezpośrednia i 

krótkoterminowa, zorientowana na cel. Jest przydatna, gdy po prostu 

musimy coś zrobić. Jaki rodzaj komunikacji wybrać i kiedy? 

To może wydawać się bardzo wymagające, gdy chcesz tylko połączyć 

się z członkiem zespołu, aby ustalić trochę pracy i wyczerpująco omówić 

tematy niezwiązane z pracą. Z drugiej strony, kiedy cała komunikacja 

dotyczy tylko szybkich pytań i wymagań, ludzkość zanika, a ludzie nie 

czują się komfortowo w pracy. Prowadząc zespół, zawsze można zadać 

proste pytanie podczas spotkania: Jak się masz? Są chwile, kiedy 

potrzebujemy szybko wykonać zadania, ale w każdym innym przypadku 

wystarczy kilka sekund, aby zapytać osobę, która stoi przed tobą, jak się 

czuje. W dłuższej perspektywie przyniesie ci to wiele korzyści. 

Są chwile, kiedy potrzebujemy szybko wykonać zadania, ale w 

pozostałych przypadkach wystarczy kilka sekund, aby zapytać osobę 

stojącą przed nami, jak się czuje. W długim okresie czasu przyniesie to 

wiele korzyści. 

 

Jak przejść z transakcyjnego do relacyjnego 

Bądź na miejscu klienta 



 

 

Podejmując wszelkie decyzje dotyczące Twojej firmy i doświadczeń 

klientów, należy najpierw myśleć o nich z perspektywy klienta, a 

następnie budować je w oparciu o nie. 

To ich doświadczenie jest ważne, więc robienie czegoś, co jest korzystne 

dla firmy w pierwszej kolejności, może nie odpowiadać ich postrzeganiu. 

Bądź rzecznikiem swoich klientów i zachęcaj do tego cały swój zespół. 

 

 

Na koniec podsumujmy różnice pomiędzy podejściem 

transakcyjnym i relacyjnym. 

1. Profesjonalista vs. Przyjaciel 
2. Interesy własne vs. interesy wzajemne 
3. To co bierzesz vs. To co dajesz 
4. Pozostań w kontakcie vs. Informuj na bieżąco 
5. Zrozumienie Procesu vs. Zrozumienie Osoby w Procesie 
6. Oceń wyniki vs. Oceń relację 
7. Wygraj konflikt vs. Rozwiązać konflikt 
8. Porozumienie vs. Akceptacja 
9. Oceń wyniki vs. Oceń, jak inni czują się z tymi wynikami 

.  
 
 
 

 

 
 

Komunikacja jest procesem polegającym na tym, że jedna osoba wysyła wiadomość, a 
druga ją odbiera i rozumie. Twój styl komunikacji pomaga określić, czy odbiorca rozumie 
zamierzoną przez Ciebie wiadomość. To nakłada na Ciebie, jako nadawcę, ciężar 
odpowiedzialności za komunikację. 



 

 
 

DOSTRZEŻ SWÓJ POTENCJAŁ 

 

 

Ale co dokładnie oznacza potencjał? 

Według Webster Dictionary, potencjał oznacza po prostu 

"możliwy, albo możliwość". Potencjał to zdolność, jest to coś, 

co już jest w nas, mamy potencjał, mamy zdolności lub 

cechy, aby robić rzeczy, aby stać się kimś w przyszłości, kim 

nie jesteśmy w teraźniejszości. 
 

Dlaczego powinniśmy analizować nasz potencjał? Wiedza o tym, w czym 

jesteś dobry i co Cię porusza, pomoże Ci znaleźć pracę, która pasuje do 

Twojej osobowości, a tym samym sprawi, że Twoje życie będzie bardziej 

satysfakcjonujące i spełnione. 

 

 
 
Każdy człowiek bez wyjątku ma niesamowitą zdolność do realizacji 
swojego potencjału: poczucia pewności siebie, radości i spełnienia. Wielu 
z nas ma poczucie, że istnieje praca, która mogłaby nas odpowiednio 
zadowolić, pozwalając nam rozwijać nasz potencjał i talent. Nie jesteśmy 
jednak pewni, czym dokładnie może być ta idealna praca - i jakie są 
nasze talenty i zainteresowania. 
 
 

 



 

Więc, dowiedzmy się o twoim potencjale. Dajcie sobie wystarczająco 

dużo czasu na przemyślenie odpowiedzi i zapiszcie je. 

 

Pierwsze pytanie brzmi: Co uwielbiasz robić?  

Pomyśl o pewnym momencie w swoim życiu, kiedy poczułeś się bardzo 

zadowolony lub spełniony. Co to było? Dlaczego tak się czułeś? Jakie 

jest twoje hobby? W czym jesteś dobry? Twoja pasja w danej dziedzinie 

zwiększy Twoje możliwości osiągania w powiązanych działaniach. Jesteś 

zmotywowany i entuzjastycznie nastawiony do osiągnięcia swojego celu. 

 

Drugie pytanie brzmi: Co inni o Tobie mówią? To, co inni postrzegają 

jako Twoje mocne strony, będzie najprawdopodobniej obszarem, w 

którym dobrze sobie radzisz. Zdobywasz cenne informacje, słuchając 

komentarzy innych osób na Twój temat. 

 

Następne pytanie brzmi: Jaka jest twoja wymarzona kariera? Czy 

jest to coś z twojego dzieciństwa, co zawsze chciałeś robić, czy też jest 

to coś, co porzuciłeś, ponieważ uważasz, że nie jest to możliwe do 

osiągnięcia. Wyobraź sobie, że robisz coś, o czym tylko odważyłeś się 

marzyć. Skup się na swoich mocnych stronach, a nie na słabych 

stronach. Nie przejmuj się zbytnio tym, czy ta wizja jest realistyczna, czy 

też nie. 

 
Ostatnie pytanie - Czy w twoim otoczeniu jest ktoś, kto może być 

dla ciebie mentorem? Może to być osoba, która jest dobra w obszarze, 

który cię interesuje i pomoże ci rozwinąć twoje zainteresowania lub 

talent. Pomyśl o tych, którzy w twoich oczach uświadomili sobie swój 

pełny potencjał lub są taką osobą, jaką chcesz być. Kiedy znajdziesz 

taką osobę, przestudiuj, jak się zachowuje i jak myśli oraz przyjmij te 

aspekty, które lubisz. Inspiracja, której udzielają, pomoże ci zrealizować 



 

twój potencjał. Zapytaj ich, w jaki sposób osiągnęli sukces i jakie 

umiejętności i mocne strony wykorzystali, aby osiągnąć swoje cele. 

 

Analizując swój potencjał, dobrze jest być ostrożnym z pewnymi 

sposobami myślenia, które mogą powstrzymać cię od znalezienia 

swojego potencjału. Jednym z nich jest uogólnienie. Na przykład, 

pracujesz nad czymś, ale to wymaga wielu kroków i zajmuje dużo czasu, 

aby to zakończyć i możesz znaleźć się w uogólnieniu "Nigdy nie 

skończę swojej pracy, ponieważ jestem takim nieudacznikiem". 

 

 

Kolejną barierą w odnalezieniu swojego potencjału jest mówienie 

"powinieneś" samemu sobie. Ta pułapka myślowa sprawia, że 

czujesz się tak, jakbyś musiał żyć zgodnie z wartościami innych. Może 

powstrzymywać cię od posiadania prawdziwego potencjału, ponieważ 

opierasz swoje działania na tym, co czujesz, że powinieneś "zrobić", a 

nie na tym, co czujesz, że powinieneś zrobić. 

 

To, co zazwyczaj zniechęca nas do stawiania pierwszych kroków, 

to nasze dążenie do perfekcjonizmu. Bez względu na to, jak dobry 

jesteś w czymkolwiek, zawsze znajdzie się ktoś lepszy od ciebie. 

Potrzeba bycia doskonałym nie powinna powstrzymywać cię przed 

osiągnięciem swojego potencjału. Dążenie do bycia najlepszym jedynie 

zagmatwa twoje cele i pozostawia cię sfrustrowanym. 

 

Teraz, gdy już znalazłeś swój potencjał, konieczne jest określenie 

swojego celu i określenie przyszłych kroków. Ustalając swoje 

osobiste cele, upewnij się, że są one dla Ciebie istotne, przez Twoje 

wartości, a następnie podziel je na części, które możesz osiągnąć. Im 

bardziej konkretny jest cel, tym większe jest prawdopodobieństwo jego 

osiągnięcia.  



 

 

Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą Ci zaplanować drogę do 

osiągnięcia celu. Gdzie ja teraz jestem? Gdzie chcę być? Jak się tam 

dostanę? Jakie przeszkody mogą uniemożliwić mi osiągnięcie celu? 

Które z moich wartości, przekonań i nawyków mogą być krytyczne dla 

wdrożenia tych zmian. Co może mi pomóc w pokonaniu tych barier? 

 

Nie zadowalaj się odpowiedzią, że coś jest nie tak lub ostateczne i 

spróbuj znaleźć rozwiązanie. Myśląc o swoich wartościach, staraj się 

rozróżniać między swoimi podstawowymi wartościami, które powinny 

być zgodne z urzeczywistnieniem potencjału, a wartościami, które mogą 

przetrwać od dzieciństwa lub są w większości czczone w 

społeczeństwie, ale nie współgrają z tobą. 

 

Bądźcie pozytywni! Zachowaj pozytywne nastawienie. Wierz, że 

możesz ciężko pracować, aby poprawić swoje umiejętności i poziom 

umiejętności. Akceptuj błędy i krytykę i ucz się na nich. Nie wierz, że 

umiejętności są stałe lub niezmienne. Monitoruj swój sposób myślenia. 

Kiedy mówisz sobie o swoich postępach w dążeniu do celu, zwracaj 

uwagę na to, czy jesteś optymistą, czy pesymistą. 

 

Jeśli przyłapiesz się na mówieniu rzeczy o swoich celach, takich jak "to 

nigdy nie zadziała", spróbuj myśleć bardziej pozytywnie. Sukces często 

wynika z serii prób. Ta dwudziesta lub nawet setna próba może być 

czasem, kiedy osiągniesz sukces. Pierwsza książka J.K. Rowling'a o 

Harrym Potterze została odrzucona 12 razy przed jej wydaniem. 

 

Myśl realistycznie. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że osiągnięcie 

pełnego potencjału nie nastąpi z dnia na dzień. Utrzymuj swoje 

oczekiwania na poziomie realistycznym. Koncentruj się na mniejszych 

celach i zadaniach w trakcie pracy. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

PODSUMOWANIE 

Każdy ma swój własny potencjał i wiele marzeń. Nie każdy jest świadomy 
tych możliwości, ale na szczęście istnieją narzędzia, które pomogą nam 
potencjalnie odkryć. Możesz wyruszyć w podróż do swoich marzeń i 
zaplanować trochę bardziej realistycznie. Mamy tylko jedno życie na tym 
świecie i szkoda by było zmarnować je z naszym niewykorzystanym 
potencjałem. "Myślcie poważnie i nie słuchajcie ludzi, którzy mówią wam, 
że nie da się tego zrobić. Życie jest zbyt krótkie, by myśleć o czymś 
małym." -Tim Ferriss 
 
 



 

TWORZENIE WŁASNEGO ONLINE BIZNESU 

 
Internet posiada ogromny potencjał. Ale nie zapominaj, że aby 
być widocznym, musisz tworzyć bardzo oryginalne treści! Jeśli 
podejmiesz decyzję, jaki produkt lub treść będziesz tworzyć, 
będziesz się cieszył pracą pełną wolności i korzyści, jakie może 
zaoferować praca online. 
 
WOLNOŚĆ 
Każdy ma inną definicję wolności, ponieważ jest ona całkowicie 
wyjątkowa.  
W tym wypadku: 
 -Możesz pracować tam, gdzie chcesz. 
 -Możesz wybrać z kim pracujesz 
 -Możesz wykonywać pracę, którą kochasz  

 
Wejdź do Internetu. Internet stworzył nową gospodarkę, która jest dostępna dla 
wszystkich. Jego gwałtowny rozwój i sama wielkość zmieniły już nasze postrzeganie 
tradycyjnego sposobu prowadzenia biznesu. Wielu przedsiębiorców przyciągają firmy 
internetowe ze względu na oferowaną przez nie wolność. Nowoczesne technologie, 
laptopy, tablety, aplikacje biznesowe. E-biznes lub biznes online oznacza transakcje 
biznesowe, które odbywają się online z pomocą internetu. Pojęcie e-biznesu pojawiło się 
w 1996 roku. E-biznes jest skrótem od angielskiego słowa "electronic business". Więc 
kupujący i sprzedający nie spotykają się osobiście, produkt może być również realizowany 
w formie online. 
 
 

 

 



 

BIZNES INTERNETOWY 

 
Biznes online jest dziś łatwy do rozpoczęcia. Wszystko, czego 
potrzebujesz, to tylko komputer i połączenie internetowe. Nie 
potrzebujesz żadnego technicznego doświadczenia, ponieważ w 
dzisiejszych czasach istnieje wiele narzędzi, z których możesz 
korzystać. Nie ma jest też potrzebne doświadczenie 
marketingowe. Możesz mieszkać gdziekolwiek chcesz, ustawić 
swój własny harmonogram i wybrać własne tempo pracy w 
zależności od tego, jak szybko lub duże chcesz, aby Twoja firma 
rosła.  
 
Jakie są początkowe inwestycje w biznes online? 

• Nie potrzebujesz dużo kapitału na start. Możesz uruchomić 
wiele firm internetowych bez żadnych pieniędzy, ponieważ 
wiele darmowych usług ułatwia taką możliwość. Na 
przykład, można założyć stronę internetową lub bloga za 
darmo za pomocą WordPressa. 

 
Jakie są najlepsze sposoby na rozpoczęcie biznesu online?  

• Możliwościami są na przykład wideo online, blogowanie, 
drop shipping, marketing partnerski lub produkty 
informacyjne. Porozmawiajmy teraz szczegółowo o każdej z 
tych dziedzin. 

 
WIDEO ONLINE 
 
YouTube jest jedną z najbardziej popularnych stron 
internetowych z ponad 2 miliardami użytkowników i możesz 
wykorzystać zasięg YouTube do zarabiania pieniędzy w sieci. 
Treść filmu powinna być użyteczna i odzwierciedlać Twoje 
doświadczenie, wiedzę i spostrzeżenia w dziedzinie, o której wiesz 
więcej niż inni. To, co stworzy twój dochód, to przychody z reklam. 
 
Pierwszym krokiem jest utworzenie konta YouTube i rozpoczęcie 
przesyłania filmów. Następnie włączasz monetaryzację w 
ustawieniach YouTube. Daje to Google możliwość dołączenia do 



 

Twoich filmów wideo krótkich reklam AdSense, które widziałeś, 
gdy oglądałeś film w serwisie YouTube. Gdy widzowie klikają na 
te reklamy, otrzymujesz zapłatę. 
 
Kolejną okazją do zarobienia pieniędzy na kanale YouTube jest 
płatny sponsoring. Zbuduj wystarczająco duże grono 
subskrybentów, a firmy z przyjemnością zapłacą Ci za 
promowanie lub wspominanie swoich produktów i usług w 
Twoich filmach. 
 
BLOGGING 
 
Warunkiem koniecznym do prowadzenia bloga jest Twoja 
wiedza lub pasja do tematu, którym zamierzasz się podzielić 
online. Możesz tworzyć tematy typu how-to, listy top10, czy też 
artykuły z poradami i trikami. Dzięki serwisowi takiemu jak 
Blogger (www.blogger.com), możesz założyć swój blog zupełnie 
za darmo. Możesz również stworzyć swoją własną stronę i 
zapewnić sobie własny hosting za niską cenę. 
 
Jak można zarobić pieniądze na blogowaniu? Na Twoim blogu 
mogą pojawić się reklamy pay-per-click i za każdym razem, gdy 
ktoś kliknie w reklamę, zarobisz kilka centów lub więcej. Aby 
umieścić reklamę, musisz otrzymać kod od Google, umieścić go 
na swojej stronie internetowej - a reklamy automatycznie pojawią 
się na Twoim blogu. Google pokaże tylko reklamy, które są 
istotne dla Twojego bloga, więc jest to dobre doświadczenie dla 
odwiedzających i maksymalizuje liczbę kliknięć, które otrzymasz, 
co oznacza więcej dochodów. 
 
DROP SHIPPING 
 
Drop Shipping jest metodą zarządzania łańcuchem dostaw, w 
której detalista nie przechowuje towarów w magazynie, ale 
zamiast tego przekazuje zamówienia i szczegóły dotyczące 
wysyłki do producenta, innego detalisty lub hurtownika, który 
następnie wysyła towar bezpośrednio do klienta. Podobnie jak w 



 

przypadku działalności detalicznej, większość detalistów osiąga 
zyski z różnicy między ceną hurtową a detaliczną. 
Jak to działa? 
Wystawiasz produkty na sprzedaż na swojej stronie internetowej 
lub na takiej platformie jak Amazon, eBay lub Allegro. Kiedy 
jeden z Twoich klientów dokonuje zakupu, kupujesz produkt od 
innej firmy za niższą cenę. Nie ponosisz żadnego ryzyka 
związanego z zakupem zapasów, ponieważ sprzedaż została już 
dokonana. Następnie Twój spedytor wysyła produkt do klienta. 
 
MARKETING PARTNERSKI 
 
W ramach marketingu partnerskiego oferujesz produkty na 
sprzedaż, na przykład na swoim blogu lub stronie e-commerce. 
Każdy produkt posiada unikalny link, który prowadzi do Twojego 
konta u partnera. W przypadku kliknięcia w link, klient jest 
zabierany do koszyka Twojego partnera do kasy. Po dokonaniu 
zakupu, zakup ten jest rejestrowany, a Ty otrzymujesz prowizję. 
Twoje jedyne koszty to marketing i reklama w celu prowadzenia 
ruchu i generowania sprzedaży. 
 
Kluczową różnicą pomiędzy tą i drop shippingiem jest to, że 
model biznesowy jest jeszcze mniej wymagający. Jedyne, co 
musisz zrobić, to podać link, na który klient może kliknąć, a 
sprzedawca zajmie się wszystkim: rozliczeniem, realizacją 
zamówienia, obsługą klienta, itp. 
 
PRODUKTY INFORMACYJNE 
 
W biznesie internetowym nie musisz sprzedawać tylko 
produktów fizycznych. Możliwa jest również sprzedaż cyfrowych 
produktów informacyjnych. Najpopularniejsze formaty to: audio - 
na przykład nagrana telekonferencja, wywiad lub kurs; wideo - 
nagrany webinar, instrukcja obsługi, wywiad lub tekst - e-book, 
instrukcja obsługi lub przewodnik turystyczny. 
 



 

Dochód z produktów informacyjnych jest dochodem pasywnym 
- otrzymujesz pieniądze nawet jeśli nie pracujesz cały czas, 
ponieważ wystawiłeś te produkty na sprzedaż na swojej stronie 
internetowej, a klient może je kupić i pobrać w każdej chwili, 
automatycznie. 
 
To tylko pięć przykładów, ale jest wiele innych. Może należysz do 
utalentowanych artystycznie ludzi i potrafisz dziergać, malować, 
spawać, rzeźbić lub szyć i sprzedawać swoje ręcznie robione 
rzeczy na Allegro. Może masz jakąś szczególną wiedzę, którą 
możesz przekazać innym ludziom, i możesz zostać konsultantem 
lub ekspertem online. 
 
SKLEP ONLINE 
 
Zanim zaczniesz zakładać sklep internetowy, upewnij się, że te 
kroki zostały zakończone: 
Przeprowadź badania rynku. Upewnij się, że jesteś na 
dochodowym rynku i podążaj za aktualnymi trendami. 

• Sfinalizuj produkty do sprzedaży. 
• Zidentyfikuj swoją bazę klientów - i podziel odbiorców na 

segmenty. 
• Rozpocznij badania nad tym, na jakiej platformie e-

commerce chciałbyś sprzedawać - jak własny sklep 
internetowy, Amazon, eBay, Facebook, Instagram, Pinterest 
i inne strony, od których klienci zazwyczaj kupują. 

• Stwórz wysokiej jakości opis produktu, wraz ze zdjęciami i 
specyfikacją. 

• Stwórz strategię marketingową dla swoich potencjalnych 
klientów, dzięki której będziesz mógł prowadzić ruch do 
sklepu. 

 
Założenie firmy jest jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, 
jakie można robić w życiu. Nagroda może być bardzo duża - 
podążanie za życiową pasją, bycie własnym szefem, świadczenie 
usług, które są dla Ciebie ważne, poprawa jakości życia Twoich 
klientów i wiele więcej. Powodzenia! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODSUMOWANIE 
 
Podsumowując, posiadanie i prowadzenie biznesu online daje 
przedsiębiorcom swobodę zarabiania pieniędzy z dowolnego 
miejsca na świecie. Jednak bardzo ważne jest, aby 
przeprowadzić badania, znaleźć dochodowe zajęcie i założyć 
biznes, który pasuje do Twoich umiejętności i mocnych stron. 
 
 



 

 

EFEKTYWNA DELEGACJA 
 

 
Delegacja jest jedną z najważniejszych umiejętności zarządzania i jest bardzo 
pomocna przy planowaniu sukcesu zawodowego, rozwoju osobistym oraz 
przy zachęcaniu do awansu. 
Co dokładnie wiąże się z delegacją? Delegacja polega na przekazaniu 

odpowiedzialności i uprawnień komuś innemu w celu wykonania danego zadania, 

przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej odpowiedzialności za jego powodzenie.  

 

Dlaczego wykorzystanie delegacji w naszej pracy jest korzystne?  

Codziennie kumulują się obowiązki. Wiele obowiązków wykonywanych przez jedną 

osobę może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji, które negatywnie 

wpływają na działalność firmy. Ale jest to również proces dwukierunkowy! W ten 

sposób rozwijamy się w pracy - wyznaczenie większej ilości zadań pozwala nam na 

zdobycie doświadczenia, które pozwoli nam na podjęcie wyższych, ambitniejszych 

obowiązków. 

 
Umiejętność skutecznego delegowania zadań wyróżnia zestresowanych, przepracowanych 
i nieinspirujących liderów od tych, którzy kochają swoją pracę i motywują swoje zespoły do 
osiągania wielkich sukcesów. Jako lider zawsze masz o wiele więcej próśb o uwagę, niż 
masz na to czasu. Jeśli czujesz, że tylko ty jesteś w stanie poradzić sobie ze swoim 
obciążeniem pracą, nieuchronnie niektóre rzeczy wymkną się spod kontroli. Jeśli jednak 
delegujesz zadania, które nie wymagają twojej wiedzy i/lub autorytetu, możesz skupić się 
na swoich najbardziej krytycznych inicjatywach, dbając jednocześnie o to, aby wszystkie 
twoje różne projekty i zadania zostały wykonane. Stwarza to pięć potężnych korzyści 
wynikających z efektywnego delegowania zadań. 
 



 

 

Korzystanie z delegacji może przynieść trzy główne korzyści - efektywność, 

rozwój i wzmocnienie pozycji. Przekazanie zadania osobom posiadającym 

umiejętności pozwala zaoszczędzić czas. Kiedy przekazujesz swoje umiejętności i 

zdolności innym członkom zespołu, a następnie delegujesz ich do wykorzystania 

nabytych umiejętności, przyczyniasz się do ich rozwoju. 

  

Dzięki upodmiotowieniu pozwalasz innym stać się ekspertami w tym, co robią, nawet 

jeśli przewyższają one twoje możliwości. Ich osobisty rozwój prowadzi do ogólnego 

sukcesu zespołu. Kiedy podwładni mogą samodzielnie podejmować decyzje, 

przyjmują na siebie odpowiedzialność. To z kolei poprawia ich wiarę w siebie i 

ogólną wydajność. 

 

Jakie umiejętności są ci potrzebne do skutecznego delegowania? 

KOMUNIKACJA - oznacza jasny opis tego, co należy zrobić.  

ZAUFANIE - powinieneś zaufać ludziom, do których ma być oddelegowany 

obowiązek.  

UCZCIOWOŚĆ - powinieneś przedstawić zespołowi swoje oczekiwania. 

 

Przed delegowaniem wskazane jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

Jakie zadania są do powierzenia? Kto jest najbardziej efektywną osobą do zadania? 

Jakie mam oczekiwania wobec tego zadania? Należy również upewnić się, że 

podwładni rozumieją swoje obowiązki i wszystkie cele organizacji. 

 

Jakie są kroki udanej delegacji? 

 

1. OKREŚLIĆ ZADANIE 

Potwierdź we własnym umyśle, że zadanie nadaje się do delegowania. Czy spełnia 

ono kryteria delegowania? 

 

2. WYBRAĆ OSOBĘ LUB ZESPÓŁ 

Jakie są powody oddelegowania do tej osoby lub zespołu? Co oni z tego wyniosą? 

Co ty zamierzasz z tym zrobić? 

 

3. OCENA ZDOLNOŚCI I POTRZEB SZKOLENIOWYCH 



 

Czy druga osoba lub zespół ludzi jest zdolny do wykonania tego zadania? Czy 

rozumieją, co należy zrobić? Jeśli nie, nie możesz delegować zadania. 

 

4. WYJAŚNIĆ POWODY 

Musisz wyjaśnić, dlaczego dana praca lub odpowiedzialność jest powierzana innej 

osobie. Dlaczego do tej osoby lub osób? Jakie jest jej znaczenie?  

 

5. STAN WYMAGANYCH WYNIKÓW 

Co należy osiągnąć? Wyjaśnić zrozumienie poprzez uzyskanie informacji zwrotnej 

od drugiej osoby. Jak będzie mierzone zadanie? Upewnij się, że wiedzą, w jaki 

sposób zamierzasz podjąć decyzję o pomyślnym wykonaniu zadania. 

 

6. ROZWAŻYĆ NIEZBĘDNE ZASOBY 

Omówić i uzgodnić, co jest wymagane do wykonania pracy. Weź pod uwagę ludzi, 

lokalizację, pomieszczenia, sprzęt, pieniądze, materiały, inne powiązane działania i 

usługi. 

 

7. UZGODNIĆ TERMINY 

Kiedy praca musi być zakończona? A jeśli jest to praca w toku, to ustalić daty 

przeglądu? Jeśli zadanie jest złożone i składa się z części lub etapów, jakie są jego 

priorytety? Metody sprawdzania i kontroli muszą być uzgodnione z drugą osobą. Nie 

uzgodnienie tego z wyprzedzeniem spowoduje, że monitorowanie to będzie 

wyglądało na ingerencję lub brak zaufania. 

 

8. INFORMACJA ZWROTNA O WYNIKACH 

Istotne jest, aby poinformować daną osobę o tym, jak sobie radzi i czy osiągnęła 

swoje cele. Jeśli nie, trzeba z nimi przeanalizować, dlaczego sprawy nie poszły 

zgodnie z planem, i zająć się problemami. Po wykonaniu zadania zawsze należy 

zapytać zespół o to, co według niego należy zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki w 

przyszłości. Jeśli jesteś odbiorcą zadań, masz możliwość "zarządzania w górę" i 

proponowania usprawnień w procesie. 

 

 

 

Delegacja zadań może być realizowana na różnych poziomach. Istnieje szeroki 

wachlarz różnych swobód, które można powierzyć drugiej osobie. Im bardziej 



 

doświadczona i wiarygodna jest druga osoba, tym więcej swobody można jej dać. Im 

bardziej krytyczne jest to zadanie, tym bardziej należy być ostrożnym w kwestii 

poszerzania zakresu swobody, zwłaszcza jeśli praca lub reputacja zależy od 

uzyskania dobrego wyniku. Dbaj o to, aby wybrać najbardziej odpowiedni styl dla 

każdej sytuacji. 

 

Dla dobrej delegacji trzeba być dobrym Motywatorem. 

 

MOTYWACJA została zdefiniowana jako "dążenie do zaspokojenia jakiejś potrzeby" 

lub "chęć osoby do działania w określony sposób". 

 

Zrozumienie i skuteczne wykorzystanie motywacji wymaga świadomości ludzi, a 

także uczciwości w realizacji celów lidera i organizacji. 

 

Podczas gdy bodźce zewnętrzne mogą być stosowane i mogą być skuteczne przez 

ograniczony czas, prawdziwa motywacja jest wewnętrzną i indywidualnie 

wygenerowaną odpowiedzią. Skuteczny lider będzie dążył do zidentyfikowania, 

zrozumienia i rozwinięcia tych cech u pracowników, które umożliwią im wspólne 

działanie w zespole, aby osiągnąć swoje cele. 

 

To prowadzi nas do delegacji. Zdolność do realizacji zadań poprzez efektywne 

delegowanie jest kamieniem węgielnym dobrego samozarządzania. Jest to również 

zasadniczy element pozwalający wydobyć to, co najlepsze u twoich ludzi.  

 

Powierzamy zadania, ponieważ: 

 

• Zyskamy więcej czasu na ważne działania. 

• Rozwijamy i motywujemy innych. 

• Potrafimy wykorzystać specjalistyczne umiejętności innych osób. 

• Zapewniamy równomierne rozłożenie pracy w całym zespole. 

• Rzeczy robią się szybko przez jednoczesne działanie. 

 

 
 
 
 
 

 

PODSUMOWANIE 

 
Delegacja to umiejętność, którą można doskonalić poprzez czas, 
wysiłek i praktykę. Może to być bardzo skuteczne narzędzie nie 
tylko do oszczędzania czasu, ale także do rozwijania własnych 
umiejętności i osiągania celów. 



 

 

FREELANCING 

 
Kariera freelancera oferuje wiele możliwości w różnych 
dziedzinach, ale samozatrudnienie nie jest dla wszystkich. Pasja i 
motywacja są kluczowymi czynnikami sukcesu. Bycie własnym 
szefem nie jest spacerem po parku, a wytrwałość jest 
szczególnie ważna, gdy się rozpoczyna. 
 
Musisz być przygotowany na długie godziny pracy i poszukiwać 
równowagi między pracą a życiem prywatnym, która jest bardziej 
zorientowana na pracę. Musisz również być w stanie efektywnie 
organizować swoją pracę, a także efektywnie zarządzać swoim 
czasem. 

 
FREELANCING to w zasadzie inny sposób pracy. Zamiast być 
zatrudnionym przez firmę w jednej konkretnej pracy, 

MOŻESZ BYĆ FREELANCEREM? 
Jedną z największych zalet samodzielnej pracy jako freelancer jest 
uzyskanie swobody wyboru i kierowania się do przodu bez żadnych 
ograniczeń. Freelancing bardzo ułatwia człowiekowi wybór rodzaju 
pracy w oparciu o to, co go najbardziej interesuje i przynosi mu 
największe korzyści. Freelancing daje osobom możliwość 
prowadzenia bardzo pożądanego stylu życia z laptopem. Wiąże się to 
z ogromną swobodą pracy o każdej porze dnia, z dowolnego miejsca 
na świecie, o ile praca jest dobrze wykonana i na czas.  



 

freelancerzy pracują na własny rachunek wykonując różne 
zlecenia. Klienci zatrudniają freelancera do wykonania zadania, 
projektu lub usługi dla nich.  
 
KIEDY ROBISZ FREELANCERY, TY JESTEŚ SWOIM SZEFEM. 

 
Freelancing może odbywać się zarówno w trybie online, jak i 
offline. Jeśli chodzi o freelancery online, możesz stworzyć konto i 
profil freelancera zgodnie z twoimi umiejętnościami na różnych 
stronach freelancerskich, takich jak "Upwork" i "freelancer", które 
pomagają freelancerom łączyć się z firmami na całym świecie.  

 
Praca freelancera może obejmować zarówno jednorazowe, 
płatne umowy, jak i powtarzalną, stałą pracę tygodniową lub 
miesięczną. Zaletą bycia freelancerem jest to, że możesz wybrać, 
czy chcesz pracować dodatkowe pięć godzin tygodniowo, czy 
dodatkowe 20 godzin. Możesz poszukiwać i ubiegać się o 
dowolną liczbę projektów. 

 
Podczas gdy freelancerzy podejmują się pracy kontraktowej dla 
firm i organizacji, ostatecznie są oni samozatrudnieni. 
Freelancerzy nie są uważani za "pracowników" przez firmy, dla 
których pracują, ale raczej za "wykonawców". 

 
 

Jakie są niezbędne kroki do rozpoczęcia kariery freelancera? 
• Musisz wiedzieć, że masz jakąś umiejętność, którą ludzie 

będą chcieli od ciebie kupić lub jakąś umiejętność, którą 
będziesz w stanie służyć ludziom. Dlatego zadaj sobie 
pytanie, jakie konkretne umiejętności posiadasz i jakie 
usługi możesz zaoferować. 

 
• Na przykład, możesz być doskonały w kreatywnym pisaniu. 

Internet jest pełen możliwości dla pisarzy. Wiele stron 
internetowych stale poszukuje dobrych pisarzy, a ty możesz 
być w tym dobry. Najbardziej poszukiwani są teraz 
copywriterzy. 



 

 
• Jeśli Twoje umiejętności mówienia są doskonałe, możesz 

pracować jako lektor filmów animowanych i reklam 
promocyjnych. Filmy animowane i reklamy, które widzisz w 
Internecie, są tworzone przez specjalistów od grafiki i 
animacji, ale aby zmusić bohaterów do mówienia, 
potrzebują ludzkiego głosu. Umiejętności mówienia w tego 
typu pracach biorą oczywiście pod uwagę modulację głosu, 
wymowę, klarowność głosu, neutralny akcent itp. 

 
• Jeśli nauczyłeś się języka obcego, możesz podjąć pracę 

tłumacza. Ponadto wiele firm poszukuje obsługi klienta w 
języku angielskim, francuskim, niemieckim, chińskim lub 
dowolnym innym. Jeśli posiadasz umiejętności 
komputerowe, możesz zajmować się projektowaniem stron 
internetowych, programowaniem, animacją graficzną lub 
po prostu edycją zdjęć. Być może jesteś dobry w obsłudze 
platform społecznościowych. Wiele firm szuka teraz kogoś, 
kto zajmie się ich profilami firmowymi w mediach 
społecznościowych. 

 
Pamiętaj, że nie musisz być ekspertem w dziedzinie, w której 
chcesz rozpocząć jako freelancer. Jeśli ciągle myślisz, że chcesz 
być doskonały i tylko wtedy zaczniesz brać projekty do realizacji, 
to nigdy nie będziesz gotowy. Po prostu weź pierwszy projekt i 
ucz się w trakcie jego realizacji. 
 
 
REJESTRACJA NA POPULARNEJ PLATFORMIE FREELANCINGU 

 
Jeśli więc praca freelancera cię interesuje, zarejestruj się na 
popularnej platformie freelancingu i załóż swój profil. Obejmuje 
to napisanie swojego życiorysu i zapoznanie się z regulaminem. 
Podkreśl swoje plusy w profilu, bądź pewny siebie, żeby być 
szczerym. Pamiętaj, że prawdziwa strona do freelancingu pozwoli 
ci założyć swój profil bez pobierania jakichkolwiek opłat. Jako 
początkujący, powinieneś skupić się na zbudowaniu 



 

renomowanego profilu. Innymi słowy, otrzymanie dobrej 
informacji zwrotnej powinno mieć pierwszeństwo przed 
wszystkim innym na etapie tworzenia swojej kariery 
freelancerskiej. 

 
Doświadczenie liczy się w wirtualnym świecie freelancingu, 
podobnie jak w świecie rzeczywistym. Wygrać swój pierwszy 
projekt może zająć ci trochę czasu, ale nie pozwól, aby to stłumiło 
twojego ducha. Równolegle, obserwuj profile innych 
odnoszących sukcesy freelancerów. To nie tylko zmotywuje i 
zainspiruje cię, ale także zaoferuje wiele rzeczy, których możesz 
się nauczyć i ostatecznie zasymilować w swoim profilu. 

 
Teraz, gdy twój profil jest już gotowy, nadszedł czas, aby zacząć 
zamieszczać aplikacje. Innymi słowy, będziesz teraz licytować się 
o pracę. Obserwuj tablicę ogłoszeń i aplikuj na te, które uważasz 
za możliwe do wykonania. Aby dowiedzieć się więcej na temat 
punktów cenowych, zobacz standardy innych oferentów na tej 
samej ofercie pracy. To da ci wyobrażenie o cenie, jaką należy 
ustalić za daną pracę. Aplikuj krótko i na temat punktu 
ofertowego. Kluczem jest tu myślenie z perspektywy klienta. 
Jeśli sprzedaż online twojej usługi zaczyna się powoli, możesz 
zacząć od kogoś, kogo znasz. Być może twoi krewni lub 
przyjaciele, którzy mają własną firmę, mogą potrzebować strony 
internetowej, oprogramowania lub aplikacji. Możesz podejść do 
nich i korzyścią z tego jest to, że możesz eksperymentować 
więcej, ponieważ są w twoim kontakcie i już cię znają. Ryzyko jest 
mniejsze, nawet jeśli zepsujesz swój pierwszy projekt lub 
opóźnisz jego realizację. 

 
 

Nawiązywanie kontaktów towarzyskich pomoże ci wyjść poza 
kontakty i daje podstawę do zaprezentowania swojej pracy 
światu. Zacznij od strony na Facebooku lub Instagram lub 
dowolnej bezpłatnej platformy społecznościowej. Później możesz 
mieć swoją własną stronę portfolio. Dzięki niej twoja praca będzie 
wyglądać bardziej profesjonalnie. 



 

 
 CZY MOŻESZ BYĆ ODNOSZĄCYM SUKCESY FREELANCEREM? 
 
Oczywiście, że możesz! 
 
To jeden z kluczy do udanej kariery freelancera: Spędzanie więcej 
czasu na wykonywaniu większej ilości pracy dla powtarzających 
się klientów. W grze freelancerskiej rywalizujesz z wieloma innymi 
ludźmi, którzy są tak samo utalentowani jak ty. Ważne jest, abyś 
się wyróżniał. Ułatwisz swojemu pracodawcy życie, a będziesz 
jedynym wolnym strzelcem, którego wszyscy będą chcieli 
zatrudnić. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PODSUMOWANIE 

 
Freelancing to bardzo ekscytujący sposób na zarobienie lepszych 
pieniędzy. Dzięki niemu człowiek może sam decydować o swoim 
harmonogramie, rodzaju zadań, nad którymi lubi pracować i o 
tym, jak długo chce pracować. Jego zalety są o wiele większe niż 
wady. Trzeba tylko być uczciwym i elastycznym w swoich 
działaniach, a na pewno  wykonane zadanie, praca zostanie 
wynagrodzona. 
 



 

UTRZYMANIE PRACY  

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

 

 

Większość decyzji, które podejmujemy w życiu i na co dzień, jest regulowana 
przez nasze emocje. 
 

W dzisiejszych czasach, w miarę jak stajemy się coraz bardziej związani z 
innymi kulturami, a także w miarę jak współpraca i praca zespołowa jest coraz 
bardziej pożądana przez pracodawców, ważne jest, abyśmy dysponowali 
odpowiednimi zestawami umiejętności, które pozwolą nam działać w tym 
wysoce połączonym i interaktywnym świecie. Teraz trzeba być i wydawać się 
inteligentnym emocjonalnie. Oznacza to wiedzę o tym, jak kierować emocjami 
bez ich tłumienia.  
 
Nastroje są zazwyczaj przedstawiane jako reakcje emocjonalne: robisz lub 
mówisz rzeczy prawie impulsywnie. Te reakcje są zachowaniami i strategiami 
poznanymi już dawno temu, a niektóre z nich mogą ci się nie podobać. Jednak 
te reakcje i kryjące się za nimi emocje są dla Ciebie wskazówkami, abyś 
wiedział, że coś się w Tobie poruszyło. Analizując te nastroje w danej chwili, 
odkryjesz znaczenie, które kryje się za każdą reakcją emocjonalną. Zobaczysz, 
że w sferze emocji nie ma znaczenia jak małe są to kroki; każda wprowadzona 
modyfikacja może być kluczem do zmiany całej sytuacji. 

 

 

 
 
 



 

 
W dzisiejszych czasach 
potrzebujemy ludzi o dobrych 
relacjach międzyludzkich, 
zdolności przystosowywania się 
do zmian, dobrych 
umiejętności przywódczych, 
zarządzania konfliktami, 
skutecznej i wydajnej 
komunikacji, itp. W obu 
przypadkach najważniejszą 
rzeczą jest to, że nie możesz 
zmienić sytuacji. 

 
Zacytuję Daniela Golemana, 
amerykańskiego psychologa, 
autora najsłynniejszej książki na 
ten temat: "Inteligencja 
Emocjonalna" (1985), Emotional 
Intelligence, czyli EQ, jest 
"dyspozycją, która pozwala 
nam przejąć kontrolę nad 
naszymi impulsami 
emocjonalnymi, zrozumieć 
najgłębsze uczucia naszych 
podobnie myślących i 
delikatnie zarządzać naszymi 
relacjami".  



 

 
Posiadanie Inteligencji Emocjonalnej oznacza 
umiejętność właściwego postrzegania tego, jak 
nasze emocje działają i postępowania w sposób 
właściwy i odpowiedzialny, rozumienie i 
inteligentne uczestniczenie w celu osiągnięcia 
pożądanych przez nas rezultatów w każdej 
dziedzinie życia. 
 
Wiąże się to również z samodzielnym 
zarządzaniem własnymi emocjami, unikaniem 
nieuzasadnionych wybuchów gniewu, frustracji, 
poczucia winy i innych szkodliwych uczuć. 
 
Według Daniela Golemana, Inteligencja 
Emocjonalna ma cztery fazy lub etapy: 
 
-Świadomość własnych emocji 
-Zarządzanie własnymi emocjami 
-Świadomość emocji innych 
-Zarządzanie emocjami innych 
 
Oznacza to, że osoba o wysoko rozwiniętej 
inteligencji emocjonalnej jest w stanie zrozumieć i 
zarządzać własnymi emocjami oraz tymi, które jej 
towarzyszą, w celu budowania produktywnych 
relacji. 
 



 

Osobom tym udaje się to robić w sposób 
świadomy i refleksyjny, zawsze starając się unikać 
stanu umysłu, który jest dla nich szkodliwy, takiego 
jak złość, wściekłość czy żal. 
 
Chociaż nie jest łatwo określić swój poziom 
Inteligencji Emocjonalnej, pozostawiamy Ci kilka 
kluczowych wskazówek, które pomogą Ci 
rozwinąć inteligencję emocjonalną i ćwiczyć dobre 
EQ w codziennym życiu i w miejscu pracy: 

 
1. Poznaj siebie i zaakceptuj 

siebie: Bardzo ważnym 
zadaniem dla sukcesu w 
każdej dziedzinie jest 
wiedzieć, jacy jesteśmy 
naprawdę. Jakie są nasze 
mocne strony? , Jakie są 
nasze słabe strony? , Jakie są 
nasze ograniczenia? , Jakie 
są nasze ograniczenia? , 
Jakie są rzeczy, których nie 
lubimy? , Jaki mamy poziom 
temperamentu? , Jaki mamy 
poziom romantyzmu i/lub 
sentymentalizmu? Jakie 
rzeczy nas przerażają? , Jaki 
jest nasz poziom 



 

optymizmu? , Jaki jest nasz 
poziom pesymizmu? 
Jeśli znamy swoje słabości, 
możemy je naprawić, jeśli 
znamy swoje mocne strony, 
możemy je kultywować. 
 

2. Bądź optymistą: z 
optymistyczną wizją łatwiej 
jest osiągnąć sukces i 
szczęście. Optymizm 
wymaga, abyś wiedział, jak 
rozpoznać nie tylko własne 
dobre cechy, ale i innych, 
starać się jak najlepiej 
wykorzystać trudne sytuacje, 
które pojawiają się 
codziennie w twoim życiu. 
Wykorzystaj w jak 
największym stopniu swoje 
poczucie humoru i przekonaj 
siebie, że każda trudność jest 
po to, by nas poprawić jako 
ludzi. 
 

3. Radzić sobie z negatywnymi 
emocjami: Negatywne 
emocje to te, które 
generalnie przyspieszają i 



 

wpływają na nasz osąd, 
bardzo ważnym i 
skomplikowanym zadaniem 
jest, aby nie dać się ponieść 
tego typu emocjom. 
Negatywne uczucia, które 
zwykle prowadzą do tego 
typu emocji są: Zazdrość, 
zawiść, niechęć, pogarda, 
upokorzenie, duma, by 
wymienić tylko kilka. Z tego 
powodu musimy poznać i 
zaakceptować samych siebie, 
docenić każdą z naszych cnót 
i wad, zrozumieć, że są to 
czynniki, które określają nas 
jako osobę. Chociaż niektóre 
rzeczy będą szkodzić naszej 
dumie, nie możemy tego 
uczucia eksternować w 
sposób agresywny, musimy 
być strategiczni i 
ukierunkować je na inne 
działania, takie jak: ćwiczenia, 
muzyka, taniec, itp. 

 
4. Medytuj: Wielu ludzi nie spędza jednej minuty 

dnia w absolutnej ciszy. Oznacza to, że rano 
pierwszą rzeczą, którą robią, gdy się budzą, jest 



 

włączenie radia lub telewizora, idą do swoich biur i 
włączają komputery, potem ciągłe rozmowy 
telefoniczne i spotkania, aż pod koniec dnia idą do 
swoich domów i włączają telewizor lub komputery 
osobiste, a potem idą do łóżka. Innymi słowy, 
przyzwyczailiśmy się, że zawsze mamy włączony 
jakiś przedmiot lub urządzenie elektryczne. 
Wartość medytacji w całkowitej ciszy i refleksji nad 
naszymi problemami lub obawami, albo nad tymi 
aspektami naszego życia, za które możemy być 
wdzięczni, jest naprawdę bezcenna. 
 

5. Empatia: Empatia to zdolność do postawienia się 
w sytuacji drugiej osoby i spojrzenia na sytuację z 
jej perspektywy. Ludzie o największej zdolności do 
empatii to ci, którzy potrafią najlepiej "czytać" 
innych. Potrafią one uchwycić wiele informacji o 
drugiej osobie z jej języka niewerbalnego, słów, 
tonu głosu, postawy, wyrazu twarzy, itp. Na 
podstawie tych informacji są w stanie zrozumieć i 
rozpoznać uczucia drugiej osoby oraz 
odpowiednio na nie zareagować. 

 
6. Wyrazić nasze uczucia: 

Ważną cechą inteligencji 
emocjonalnej jest wyrażanie 
naszych uczuć, niezależnie od 
tego czy są one pozytywne 



 

czy negatywne. Nie należy 
tłumić negatywnych uczuć, 
znaleźć sposób, aby je 
przekazać, na przykład 
ćwiczenia, sport, malowanie, 
gra na instrumencie, te 
nawyki pomogą Ci wyrazić 
swoje frustracje, urazy, 
smutek i inne podobne 
uczucia. 
 

7. Nie zostawaj w przeszłości: Wielu ludzi spędza 
zbyt wiele czasu żyjąc w przeszłości - 
zastanawiając się nad dobrymi i złymi czasami, 
których doświadczyli w przeszłości, a potem 
zapominają o życiu w teraźniejszości. 
Teraźniejszość jest wszystkim, co naprawdę 
mamy. Kiedy myślimy o naszej przeszłości, 
możemy pamiętać o niej inaczej niż o tym, jak 
była naprawdę. Kiedy myślimy o przyszłości, 
zawsze przewidujemy wyniki, które nie są 
gwarantowane. Teraźniejszość jest jedynym 
namacalnym momentem, który mamy. Tak więc 
ważne jest, aby żyć w teraźniejszości, aby życie 
nas nie ominęło, podczas gdy my myśleliśmy o 
przeszłości! 

 
8. Zapiszcie swoje myśli i uczucia: Kiedy napotkasz 

silną emocjonalną reakcję na sytuację lub osobę, 



 

zapisz ją. Spróbuj nazwać to uczucie, a następnie 
spróbuj prześledzić, jak to uczucie się w tobie 
pojawiło. Zdolność do zidentyfikowania swoich 
uczuć i zrozumienia, dlaczego miałeś taką 
reakcję emocjonalną, jest pierwszym krokiem do 
kontrolowania swoich emocji i rozwijania EQ! 

 

 
 
 
 

 

Dziś już wiemy, że ludzie inteligentni emocjonalnie są bardziej efektywni w życiu. Nie 
oznacza to jednak, że ci, którzy nie są emocjonalnie inteligentni, nie mogą odnieść 
sukcesu. 
 
Emocjonalnie inteligentni ludzie są realistami co do celów, które sobie stawiają i 
osiągają wewnętrzną równowagę, polegając w dużej mierze na mocnych stronach, aby 
zminimalizować słabości i zagrożenia. Są to ludzie konstruktywni, to znaczy są w stanie 
wykorzystać to, co jest im oferowane, pokonując wszystkie przeszkody, które 
napotykają. Należy zauważyć, że nie chodzi tu o tłumienie uczuć czy emocji, które nam 
się nie podobają, ale raczej o dostosowanie ekspresji emocjonalnej do kontekstu.  
 

Inteligencja emocjonalna w organizacji zaczyna się od nas. Wykorzystując nasze emocje 
do wzmocnienia wydajności i relacji w pracy, nie tylko zachęcamy, ale także inspirujemy 
rozwój inteligencji emocjonalnej wśród ludzi wokół nas. 

 
 



 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ 
 

 
Radzenie sobie ze zmianą  to zdolność ludzi do 
zaakceptowania nowej sytuacji, nowej osoby lub 
nowego środowiska bez radykalnego lub 
znacznego wpływu na siebie, swoje zdrowie lub 
cele zawodowe.  
 
Zmiany są częścią procesów transformacji i 
rozwoju osobistego i zawodowego, a korzyści z 

 
"Postęp jest niemożliwy bez zmian, a ci, którzy nie potrafią zmienić swojego 
nastawienia, nie mogą zmienić niczego." – George Bernard Shaw   
 
Poradzenie sobie ze zmianą nie zawsze jest łatwe, proces ten może generować 
momenty znacznej niestabilności, a nawet braku równowagi emocjonalnej. Z tego 
powodu, gdy decydujemy się na zmianę, a zwłaszcza gdy czujemy się do tego zmuszeni, 
pewien opór wobec niej może się w nas przejawiać.  
 
Adaptacja do zmian wymaga przeprowadzenia procesu, który odbywa się krok po kroku. 
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę każdy z etapów zarządzania zmianą i dostosowywania 
się do niego, tak abyśmy mogli opracować własne strategie radzenia sobie z każdym 
etapem procesu.  
 
 



 

nich płynące znajdą bezpośrednie 
odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy. 
 
Jeśli cokolwiek charakteryzuje nasze życie, to jest 
to zmiana; czy nam się to podoba czy nie, jest 
zawsze obecna. 
 
Każda osoba reaguje inaczej na zmiany; jest to 
kwestia podejścia, wszyscy mamy zdolność do 
zmian, ale nie wszyscy mamy taką samą otwartość 
na zmiany. 
 
Zmiany mogą być wybierane lub nie, 
dostosowanie się do nich zawsze będzie 
wymagało wysiłku z naszej strony. Będzie to 
zależało od okoliczności zewnętrznych, od 
zasobów, jakimi dysponujemy, aby poradzić sobie 
ze zmianą oraz od wsparcia, jakim dysponujemy w 
procesie adaptacji. 

 
Każda zmiana generuje 
niepewność, ponieważ w 
mniejszym lub większym 
stopniu, z każdą zmianą 
tracimy, przynajmniej 
tymczasowo bezpieczeństwo, 
do którego jesteśmy 
przyzwyczajeni. Wywołuje ona 
również pewien stres, który jeśli 



 

będzie dobrze zarządzany, 
może stać się naszym 
sprzymierzeńcem, ponieważ 
pozwoli nam skupić uwagę na 
dostosowaniu się do nowych 
okoliczności. Z drugiej jednak 
strony, jeśli niepewność będzie 
zbyt intensywna i nie będziemy 
mieli odpowiednich narzędzi, 
aby nią zarządzać, może mieć 
negatywny wpływ na nas, na 
nasze zdrowie i nasze wyniki w 
pracy. 
 

Mamy do czynienia z tymi pięcioma etapami 
(krzywa zmian) za każdym razem, gdy 
przechodzimy przez proces transformacji i zmiany, 
w sytuacjach, gdy napotykamy na zmianę, o którą 
nie prosiliśmy: 
 

- Zaprzeczenie 
-Opór 

-Poszukiwania 
-Negocjacje 

    -Akceptacja lub zobowiązanie 
 

Pierwszym krokiem do przezwyciężenia zmian jest 
akceptacja. To, że to robisz, nie oznacza, że ci się to 



 

podoba, ani że się z tym zgadzasz, ale dopóki nie 
przestaniesz zaprzeczać temu, co oczywiste, nie 
możesz zrobić pierwszego kroku w kierunku 
nowego przeznaczenia.  
 
Oto kilka kluczowych wskazówek, które pomogą ci 
przygotować się na wypadek zmian: 
 
 
1. Zaakceptuj, że nic nie pozostaje takie samo na 
zawsze: Pierwszym krokiem w adaptacji do zmian 
jest zrozumienie, że transformacja rzeczywistości 
jest zasadą, a nie wyjątkiem. Nawet jeśli nie 
widzimy jej bezpośrednio, wszystko, co wydaje się 
spójne i stabilne w czasie, jest w ciągłym ruchu. 
Nie powinniśmy brać za rzecz oczywistą, że nie 
wszystko pozostanie takie samo bez względu na 
to, ile czasu minie, dlatego też trik polega na tym, 
aby wiedzieć, jak przejść przez falę zmian, czyniąc 
ją na naszą korzyść. 

 
2.  Przyjmij punkt widzenia 
innych osób: Ważne jest, aby 
nauczyć się słuchać innych i 
starać się zrozumieć ich logikę, 
nawet jeśli nie zamierzamy się z 
nimi zgadzać. Społeczeństwa 
zawsze ewoluują i dlatego 
musimy pozwolić, aby te 



 

zmiany kierowały naszym 
sposobem myślenia. 
Najlepszym sposobem, aby być 
otwartym na te zmiany jest 
odniesienie się do innych i 
postawienie się w ich sytuacji. 
 

3. Przyznaj się do swoich lęków: Zrób listę 
wszystkiego, czego się boisz z powodu zmiany. 
Następnie zrób mały plan, jak postąpiłbyś, gdyby 
ten strach stał się rzeczywistością. Wiedząc jak 
postępować w niekomfortowych sytuacjach, 
pozwolisz sobie odpuścić emocjonalny niepokój. 
 
4. Odblokuj swój opór: Może w pewnym 
momencie cierpiałeś i miałeś ciężki okres, ale 
przyczyną twojego cierpienia nie była sama 
zmiana, lecz twoja reakcja na tę zmianę. Możliwe, 
że od czasu twojego cierpienia postanowiłeś nie 
podejmować więcej ryzyka, więcej nie cierpieć. 
Prawdopodobnie jednak będziesz znowu cierpiał 
w innych momentach. Decyzje, których nie 
podejmujesz, nie szkodzą, co nie znaczy, że nie 
musisz ich podejmować. Czasami trzeba być 
orędownikiem zmiany samego siebie. Spójrz na 
swoje życie i przekonaj się, czy musisz wprowadzić 
jakieś zmiany, aby móc się nim cieszyć. Jeśli 
czujesz brak równowagi i zamykasz się, 
doprowadzaj do zmiany, o którą prosi twoje życie. 



 

 
5. Przeanalizuj uważnie, ze szczegółami: Nie 
wyciągaj wniosków, nie lekceważ wpływu, jaki 
może mieć na twoje życie. Dokładnie przeanalizuj 
przyczyny zmiany, jej konsekwencje jakie będzie 
ona miała. Mamy tendencję do mieszania naszych 
pragnień i naszych lęków (w tym komfortu) z tym, 
jak myślimy o rzeczach i jak postrzegamy zmiany. 
Na przykład, jeśli chcemy przeprowadzić się do 
nowego domu, wszystko będzie na naszą korzyść. 
Jeśli nie chcemy zmieniać pracy, wszystko będzie 
stanowiło problem. To pokazuje, jak to, co myślimy, 
może wpływać na to, jak reagujemy na zmiany i 
jak je postrzegamy. To jest coś, na co należy 
zwrócić uwagę! 
 
6. Bądź ostrożny z wybiórczą uwagą: Twój umysł 
wpada w rezonans z twoim stanem 
emocjonalnym. Jeżeli jesteś szczęśliwy będziesz 
myśleć w pozytywny sposób, jeżeli jesteś smutny 
będziesz myśleć w negatywny sposób. Każda 
zmiana zakłada nowy scenariusz, w którym 
możesz znaleźć problemy do rozwiązania i okazje 
do czerpania radości. Jeśli jesteś zbyt przytłoczony 
tą zmianą, staniesz się zdezorientowany i 
zobaczysz tylko problemy z niej wynikające. Twój 
umysł wejdzie w negatywny oddźwięk, więc nie 
będziesz w stanie zobaczyć "treningu" możliwości, 
który przechodzi tuż przed tobą. Zwróć uwagę na 



 

kolor swoich myśli w przypadku, gdy myślisz w 
czarno na białym. 
 
7. Zachowaj pozytywne nastawienie: Strach może 
pochodzić od tworzenia negatywnych myśli o 
przyszłości. Według Phyllis Mufson (trenerki), lęk i 
strach są wynikiem tego, jak widzisz zmiany. Jak 
opisujesz zmianę, która przychodzi do Ciebie? 
Jakie są Twoje negatywne przekonania na jej 
temat i jak sobie z nimi radzisz?  
Zadaj sobie również pytania o sytuacje z 
przeszłości, w których musiałeś radzić sobie ze 
zmianami. Jak sobie z tym poradziłeś? W jaki 
sposób sposób postępowałeś? Czy otrzymałeś 
wsparcie od swoich przyjaciół? Czy byłeś aktywny 
w poszukiwaniu rozwiązań? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Życie się zmienia, wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo na zawsze. Żyjemy w 
warunkach ciągłych zmian w naszym środowisku pracy i w naszym własnym życiu. Poza 
naszą codzienną rutyną, każdy dzień jest inny, zdarzają się nieoczekiwane rzeczy, 
nieprzewidziane zdarzenia, które łamią zaplanowany harmonogram.  
 
W rzeczywistości życie uczy, że najważniejszą rzeczą jest stosowanie CARPE DIEM i żyć w 
teraźniejszości, ponieważ życie nie przebiega zgodnie z ustalonym scenariuszem. 
 
Adaptacja pokazuje zdolność do samodoskonalenia się, która istnieje w ludzkim sercu i 
elastyczność umysłową do przyjmowania sytuacji życiowych.  
Adaptacja jest zdolnością, która jest trenowana i nabywana poprzez praktykę własnego 
życia. Na poziomie emocjonalnym towarzyszy jej pewien stres, ponieważ kiedy człowiek 
musi opuścić swoją strefę komfortu i wyjść poza bezpieczny i znany mu teren, czuje się 
nieswojo. Jednak od dzieciństwa dostosowujemy się do nowych okoliczności i sytuacji, 
więc zawsze pamiętaj, że potrafisz się przystosować i możesz znaleźć sposób na 
poradzenie sobie z każdą zmianą, jaką życie na ciebie rzuci!! 
 



 

 

KREATYWNE MYŚLENIE  
 

 
Być kreatywnym to mieć zdolność lub 
umiejętność wymyślania lub kreowania rzeczy, 
które mogą być przedmiotami materialnymi, 
pomysłami, przedstawieniami lub fantazjami. 
Chodzi o możliwość generowania czegoś nowego: 
nowych koncepcji, nowych pomysłów lub nowych 
powiązań między nimi, co zazwyczaj prowadzi do 
nowych rozwiązań problemów. 

 
Donatella Versace powiedziała, "Kreatywność zaczyna się tam, gdzie pomysły wchodzą ze sobą w 
konflikt". (Hargreaves, 2014) 

 
Ludzie mają zdolność do tworzenia, rozwijania i realizowania pomysłów. Jest to proces, który rozwija 
się w czasie i charakteryzuje się swoją oryginalnością. 
Generalnie, ludzie kreatywni charakteryzują się zdolnościami do bycia wszechstronnymi, do udzielania 
odpowiedzi, opracowywania rozwiązań i wymyślania różnych alternatyw. Każdy rodzi się z własną 
kreatywnością, która może być rozwijana i doskonalona. Kreatywność jest bardzo ważna w życiu ludzi, 
ponieważ pozwala im reagować na różne sytuacje i znajdować odpowiedzi na problemy i wyzwania, 
przed którymi stoją w świecie. 
 
Kreatywność to moment olśnienia, który wszyscy ludzie tworzą poprzez emocje, myśli i wyobraźnię. 
Jest to praktyka własnej wiedzy, do wymyślania, projektowania i rozwijania własnego rozumienia 
świata. 

 
 
 

 
 

 



 

Kreatywne myślenie jest wysoko cenione w 
naszych społeczeństwach, gdzie innowacje i 
rozwój odgrywają ważną rolę. Jest ono obecne w 
wielu postaciach osobowości i od najmłodszych lat 
jest w stanie nienaruszonym i wolnym. 
 
Korzyści z posiadania kreatywnego umysłu: 

- Pomoc w rozwiązywaniu problemów 
- - Ma pozytywny wpływ na relacje społeczne 
- Zwiększa zdolności adaptacyjne 
- Pomaga w wyrażaniu emocji 
- - Ma pozytywny wpływ na poczucie własnej 

wartości 
 

 
Kreatywność odegrała istotną 
rolę w ewolucji ludzkości, 
ponieważ umożliwiła jej 
stawienie czoła różnorodnym 
problemom w całej jej historii 
oraz opracowanie nowych, 
oryginalnych narzędzi i 
sposobów rozwiązania 
każdego z tych problemów. 
 

W życiu codziennym kreatywność jest bardzo 
wartościowym talentem.  
 

http://aliem.com/design-challenge-an-aliem-fellows-project
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

Praca naukowa, innowacyjna, artystyczna czy 
architektoniczna zależy w dużej mierze od tego 
talentu, nie tylko od rozwoju nowych materiałów, 
nowych technologii czy nowych filozofii myślenia, 
których wpływ na cywilizację jest często mniej lub 
bardziej rewolucyjny. 
 
Jest to bardzo ważne w życiu ludzi, ponieważ 
pozwala zmieniać im rzeczywistość w której żyją. 
 
Wiele osób uważa, że kreatywność jest darem, 
który niektórzy posiadają, ale wiadomo, że 
kreatywności można się nauczyć, ćwiczyć i 
doskonalić. 

 
 

Niektóre strategie, które pomogą ci rozwinąć 
kreatywność: 
1. Konsumpcja kulturalna: Zwyczaje związane z 

konsumpcją kulturalną, takie jak czytanie, 
chodzenie do kina, chodzenie do muzeów, na 
wystawy do galerii sztuki, koncerty itp. mają 
inspirujący wpływ na umysł i zachęcają do 
kreatywnego myślenia, ponieważ są źródłem 
nowych pomysłów. 

 
2. Burza mózgów: "Burza mózgów" jest techniką 

powszechnie stosowaną w celu stworzenia 
innowacyjnych pomysłów i zależności 



 

zachodzących między nimi, poprzez zapisywanie 
na papierze wszystkiego, co się wiąże z głównym 
tematem.  

 
3. Sen: Surrealiści twierdzili, że 

sen, będący źródłem 
doskonałej kreatywności, 
powinien być pielęgnowany, 
aby napełnić świadomy 
umysł kreatywnymi 
zasobami. Dlatego malowali 
rano od razu po 
przebudzeniu. 

 
4. Myślenie abstrakcyjne: Jest to metoda 

kreatywnego myślenia, która zachęca do 
nowych powiązań między różnymi pomysłami, 
odchodząc od tradycyjnej logiki, która wyraża się 
zazwyczaj poprzez gry i zagadki. 

 
5. Zmień swoje otoczenie: Myślenie o miejscu 

pracy, siedzenie cały dzień przed ekranem i 
klawiaturą może nie być inspirujące. Warto 
odkryć nowe miejsca i ich wypróbować. 
Wypróbuj wiele z nich. Wstań i idź do innych 
miejsc, aby zobaczyć wszystko z innej 
perspektywy. 

 



 

6. Koncepcje zagospodarowania: Możliwe jest 
znalezienie źródeł swojej kreatywności w 
pomyśle kogoś innego - nie zawsze trzeba 
tworzyć nowy pomysł od podstaw, ważne jest, 
abyś mógł również doskonalić istniejące 
pomysły. Tak właśnie działa większość 
kreatywnych pomysłów! Jak powiedzial Mark 
Twain: „Lepiej wziąć coś, co do ciebie nie należy, 
niż pozwolić, by leżało zaniedbane". 

 
 

7. Poświęć czas wyłącznie na 
przemyślenia: Tak jak 
planujesz swój dzień w planie 
ogólnym i przeznaczasz na to 
swój czas, zarezerwuj na to 
czasową przestrzeń. Jakość 
tego, co wynika z takich 
wcześniej przemyślanych 
momentów, jest 
niezrównana. 

 
8. Pozostaw logikę na boku: Logiczne myślenie jest 

tu nieistotne. Nie jest to również teoria 
systemowa, czysta i prosta. Im mniej logiczne i 
zwariowane, a nawet absurdalne są nasze 
pomysły, tym bardziej zmuszą nas one do 
kreatywnego myślenia i będą dla nas lepsze. 

This Photo by Unknown 

http://ecoworldreactor.blogspot.com/2012/08/creativity-innovation-crush-im-not.html
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9. Nie powtarzać się: Jeśli już wcześniej myślałeś 
o takich rozwiązaniach dla takich problemów, to 
jest to wyraźny znak, że wracasz do strefy komfortu 
i nie wykorzystujesz swojego kreatywnego 
myślenia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowując: 
 

Kreatywne myślenie jest darem, który każdy człowiek ma, jednak dla niektórych ludzi jest bardziej 
rozwinięty ze względu na czynniki społeczno-kulturowe i system edukacji, w którym się kształtuje. 

 
Nie ma lepszego sposobu na rozwijanie kreatywności niż ćwiczenie, praktykowanie i doskonalenie 

się. 
 

Kiedy to zrozumiesz, stworzysz własne nawyki, będziesz miał swój własny system, który będzie 
zasilał twoją kreatywność, a twój umysł będzie niewyczerpanym źródłem pomysłów. 

 
Kreatywne myślenie nie jest wynikiem żadnej konkretnej techniki. Aby ludzie byli kreatywni, muszą 

być zmotywowani, mieć otwarte przestrzenie, w których mogą wyrażać siebie, pracować w 
zespołach i zgłaszać uwagi do pomysłów. 

 



 

ZDOLNOŚĆ DO UCZENIA SIĘ 
 

 
Uczenie się jest procesem, poprzez który 
umiejętności, zdolności, wiedza, zachowania i 
wartości są modyfikowane i nabywane. Jest to 
proces, poprzez który nabywa się pewne 
umiejętności, przyswaja informacje lub przyjmuje 
się nową strategię wiedzy i działania. 

 
Ludzie ciągle się uczą, nie ma dnia, który minąłby, gdybyśmy poszli spać, nie ucząc się 
czegoś nowego. Ten proces uczenia się oznacza, że następnym razem, gdy będziemy 
mieli okazję wprowadzić w życie to, czego się nauczyliśmy, możemy to zrobić bez 
trudności, a przynajmniej z mniejszą trudnością niż za pierwszym razem. Dzięki tej 
nauce, przez całe życie rozwijamy różne umiejętności, które poprawiają się wraz z 
doświadczeniem. Często jednak nie wiemy, czym tak naprawdę jest posiadanie danej 
umiejętności. Wiele osób uważa, że uczenie się jest jak nauka, ale tak nie jest. Kiedy się 
uczysz, zazwyczaj po prostu zapamiętujesz informacje, ale uczenie się może wykraczać 
daleko poza naukę. Możesz uczyć się z każdej sytuacji, której doświadczamy przez całe 
życie. Często właśnie w ten sposób ludzie uczą się kluczowych umiejętności, które są im 
potrzebne do osiągnięcia sukcesu w życiu codziennym. Nazywamy to uczeniem się 
pozaformalnym. 
 
"Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, czy to w wieku dwudziestu, czy 
osiemdziesięciu lat. Każdy, kto przestaje się uczyć, pozostaje młody. Największą rzeczą w 

życiu jest zachować młody umysł. "Henry Ford 
 
 

 
 

 



 

Wielu autorów odnosi się do tych umiejętności jako 
do "umiejętności umiejętnego i kompetentnego 
zachowania się w życiu", w ramach swoich 
możliwości społecznych i kulturowych. 
 
Te umiejętności to zachowania, myśli, uczucia i 
emocje, które wykorzystujemy do odnoszenia się 
do innych. Umiejętności te są bardzo ważne w 
naszym codziennym życiu, ponieważ mogą pomóc 
nam w rozwijaniu bardziej pozytywnych i 
stabilnych relacji.  
Rozwijanie tych umiejętności pomoże Ci wiedzieć, 
jak radzić sobie z wymaganiami i wyzwaniami, 
które możesz mieć w życiu i w miejscu pracy. Są one 
niezbędne do lepszego współistnienia, pozwalając 
nam przetrwać, rozwijać się, odżywiać z innych 
punktów widzenia i żyć w harmonii. 

 
Proste umiejętności, które 

wykorzystujemy na co dzień, 
mogą obejmować: 

- Samowiedza 
- Zarządzanie emocjami i 

uczuciami 
- Zarządzanie stresem i 

napięciem 
- Asertywna komunikacja 

- Empatia 
 - Relacje interpersonalne 



 

- Zarządzanie konfliktami 
- Podejmowanie decyzji 

- Twórcze myślenie 
- Myślenie krytyczne 

 
Umiejętności te są niezbędne do nawiązania 
solidnych i godnych zaufania stosunków pracy ze 
współpracownikami oraz do aktywnego 
uczestniczenia w życiu zawodowym. Jeśli chcesz 
być cenionym członkiem dowolnego zespołu, 
powinieneś pracować nad rozwijaniem tych 
kluczowych umiejętności. Są to umiejętności, które 
jeśli zostaną rozwinięte na co dzień, stają się 
nawykami, a tym samym dobrymi nawykami - 
przynoszącymi coś, co jest korzystne dla 
wszystkich. 
 
Oto kilka wskazówek, jak rozwijać i doskonalić 
swoje umiejętności w miejscu pracy: 

 
1. Naucz się przyjmować krytykę: Najlepszym 

sposobem na uniknięcie krytyki jest słuchanie 
jej, zastanawianie się nad nią i wprowadzanie 
niezbędnych zmian, aby uczyć się na własnych 
błędach i nie powtarzać ich ponownie. 
Codzienna praca musi być procesem ciągłego 
uczenia się, więc normalne jest popełnienie 
błędów, a to może być nawet pozytywne, jeśli 
pomagają nam one rozwijać się i uczyć. 



 

 
2. Elastyczność i dostosowanie: 

Musimy być zawsze 
proaktywni i zdecydowani, 
aby nie obciążać nadmiernie 
naszych menedżerów 
większą ilością pracy. Nauka 
musi być ciągła. Jeśli taka 
postawa będzie dominować, 
będziemy mieli wystarczająco 
dużo pewności siebie i 
zdolności, aby stawić czoła 
nowym wyzwaniom, które na 
początku wydawały się 
niemożliwe. "Gdzie jest wola, 
tam jest droga. ” 

 
3. Zdolność do rozwiązywania problemów: 

Ostatnią rzeczą, jakiej menedżer oczekuje od 
swojego pracownika, jest to, że stwarza on 
problemy. W przypadku pojawienia się takiego 
problemu, najlepiej jest przedstawić swojemu 
przełożonemu kilka rozwiązań problemu. To jest 
to, czego oczekuje się i co ceni się u 
produktywnego, zorientowanego na rozwiązania 
pracownika. 

 
4. Motywacja i pewność siebie: Aby rozwijać się i 

osiągać cele pracy, trzeba mieć dużo zaufania do 



 

siebie. Jeśli nie wierzymy w to, co robimy, w 
nasze możliwości, trudno jest to robić innym. 
Pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia 
naszych celów jest ich wizualizacja, 
uświadomienie sobie, że jesteśmy w stanie je 
osiągnąć i podejmowanie codziennych wysiłków. 

 
5. Otwartość na współpracę: Współpraca jest 

bardzo ważnym elementem. W wielu 
przypadkach to konkurencyjne środowisko 
sprawia, że pracownicy zapominają, że pracują 
dla tej samej firmy, że mają wspólne cele i że są 
raczej kolegami niż wrogami. Upewnij się, że nie 
zapominasz o efektywnej współpracy z 
rówieśnikami, zostanie to zauważone i 
uszanowane przez twoich przełożonych. 

 
6. Wiedza, jak pracować pod 

presją: Bardzo często 
jesteśmy zmuszani do pracy 
pod presją czasu i innych 
przeszkód, które mogą 
utrudniać naszą pracę. 
Dlatego też przyzwyczajenie 
się do radzenia sobie z presją, 
kontrolowania stresujących 
sytuacji i zachowania spokoju 
pomoże nam w jak najlepszy 
sposób ruszyć do przodu i 



 

ograniczyć wpływ, jaki stres 
może mieć na nasze zdrowie. 
Dotrzymywanie terminów 
jest jedną z najbardziej 
cenionych obecnie przez 
pracodawców kwestii. 

 
7. Praca zespołowa: Współpraca i koordynacja z 

innymi kolegami są coraz ważniejszymi 
wymaganiami przy wykonywaniu zadań 
grupowych. Złożoność wielu zadań oznacza, że 
muszą być one wykonywane w zespole, co 
wymaga umiejętności przejęcia 
odpowiedzialności, jak najlepszego spełnienia 
wymagań i posiadania pewnych umiejętności 
przywódczych. 

 
8. Planowanie: Zarządzanie czasem jest niezbędne 

do realizacji zadań w pracy, przynajmniej tych 
najważniejszych, wiedząc, jak rozróżnić, co jest 
ważne i co jest pilne, lub priorytet ma kluczowe 
znaczenie. Wymaga to dobrych umiejętności 
planowania, dyscypliny, wytrwałości i 
świadomości, na ile pozwalają nam na to nasze 
możliwości, abyśmy nie byli obciążeni zbyt 
wieloma zadaniami, które następnie pozostają 
niezrealizowane. 

9. Umiejętności komunikacyjne: Siła języka jest 
często niedoceniana w miejscu pracy, ale 



 

zdolność do nawiązywania i utrzymywania 
płynnej komunikacji, zarówno przekrojowej, jak i 
oddolnej, jest niezbędna do poprawy i 
utrzymania dobrych wyników w pracy. 

 
10. Optymizm: Optymizm jest postawą, która 

ułatwia pracę nie tylko sobie, ale i pozostałym 
kolegom. Patrzenie na szklankę jako do połowy 
pełną, a nie do połowy pustą, nie tylko sprawia, 
że praca jest przyjemniejsza, ale także mniej 
stresująca, a nawet odprężająca. Ponadto 
badania wykazały, że utrzymanie pozytywnego 
nastawienia zwiększa wydajność pracy poprzez 
tworzenie dobrego środowiska pracy. 

 
 

 
Zdolność do uczenia się i potrzeba uczenia się nowych rzeczy może trwać przez całe życie. Nie 
ogranicza się ona do określonego wieku czy klasy w szkole, ciągle uczymy się czegoś nowego, 
czasami nie zdając sobie z tego sprawy. 
 
Uczenie się zwiększa zdolność do odkrywania, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji o 
tym, jak uczyć się i zachęcać do samodzielnego uczenia się w życiu osobistym i w miejscu pracy. 
 
Rozwijanie dobrych umiejętności jest bardzo ważne w naszym społeczeństwie. Żyjemy w 
środowisku społecznym, w stałym kontakcie z ludźmi z różnych środowisk i o różnych 
doświadczeniach. Interakcja jest podstawą naszego zachowania jako gatunku ludzkiego. Bardzo 
ważne jest, aby wiedzieć, jak traktować ludzi, aby nie czuli się nieswojo, i w ten sam sposób, aby 
wiedzieć, jak traktować samych siebie, abyśmy czuli się dobrze. 
 
 



 

OPOWIADANIE HISTORII  

 
Storytelling jest narzędziem narracyjnym, które 
może być wykorzystane do komunikowania Twojej 
marki osobistej. Dlatego musisz wiedzieć, co i jak 
powiedzieć. Jest to technika, która polega na 
łączeniu się z emocjami odbiorców i angażowaniu 
ich w swoje osobiste historie.  

 

Opowiadanie historii jest częścią naszego codziennego życia, do tego stopnia, że magazyn 
popularnonaukowy Scientific American stwierdził, że 65% naszych codziennych rozmów składa się z 
osobistych historii.  
 
Jeśli chcesz być rozpoznawalny i wyróżniać się z tłumu, ważne jest, abyś wiedział, w jaki sposób 
możesz wprowadzić swoją markę osobistą.  
 
Personal branding oznacza marketing siebie i swojej kariery w taki sam sposób, w jaki firma 
marketingowa wprowadza na rynek nowy produkt lub usługę. Przed stworzeniem marki osobistej 
należy zastanowić się, jakie są Twoje kluczowe mocne strony i umiejętności, a następnie zastanowić 
się, jak je "opakujesz" i rozwiniesz swoją "markę", czyli zestaw wartości, umiejętności i atrybutów, za 
które chciałbyś być rozpoznawany w swoim miejscu pracy.  
 
Może jesteś typem kreatywnym, może jesteś pracowity, może masz empatię dla innych i lubisz 
doradzać innym; te atrybuty będą stanowić centralną część Twojej "marki osobistej" - a rozwijanie 
umiejętności opowiadania historii pomoże Ci sprzedać ją Twoim pracodawcom lub potencjalnym 
pracodawcom na rynku!  
 

 
 
 



 

 
Kiedy mówimy o rozwijaniu naszej marki osobistej, 
mamy na myśli identyfikację i komunikację cech, 
które nas wyróżniają. Wprowadzając swoją markę 
osobistą, staramy się być istotni, inni i widoczni w 
jednorodnym, konkurencyjnym i zmieniającym się 
środowisku pracy. 
 
"Marka to odcisk, sygnał, to to, co pozostaje, gdy 
nas już nie ma. " 

 
 
Sztuka opowiadania historii 
zawsze była bardzo 
atrakcyjnym elementem 
tworzenia naszej marki 
osobistej, ponieważ pomaga 
wyeksponować tę prawdziwą i 
wyjątkową część, która 
wyróżnia Cię z tłumu. Jest to 
zasób, który możesz 
wykorzystać, aby podzielić się z 
innymi ludźmi swoimi 
unikalnymi umiejętnościami - 
swoją "unikalną cechą 
sprzedaży" - lub po prostu tym, 
co sprawia, że jesteś "sobą", 
zarówno w sposób 
profesjonalny, jak i osobisty.  



 

Posiadanie atrakcyjnej, silnej i 
widocznej marki osobistej jest 
skutecznym i cennym 
narzędziem, które pomoże Ci 
pewnie stąpać po ziemi w 
pracy i pomoże Ci zaplanować 
kolejne kroki na ścieżce 
rozwoju Twojej kariery.  
 
Niektóre ważne techniki 
storytellingowe, które możesz 
zastosować podczas 
budowania swojej marki 
osobistej, to m.in: 
 
1. Generuj emocje poprzez 

swoją historię: Historie mogą 
być opowiadane na różne 
sposoby, ale emocjonalna 
narracja łączy się 
bezpośrednio z odbiorcami. 

 
2. Twoja historia musi być 

prosta do opowiedzenia i 
łatwa do zapamiętania: 
Złożone historie z dużą liczbą 
elementów i postaci mogą 
obrócić się przeciwko Tobie. 
Proste, łatwe do 



 

opowiedzenia historie, które 
zawierają autentyczne 
emocje, mogą mieć większy 
wpływ na odbiorców niż 
bardziej skomplikowane 
opowieści.  

 
3. Opowiedz osobistą historię: 

Aby rozwinąć dobry wątek 
narracyjny, konieczne jest 
opowiedzenie osobistej 
historii. Osobista historia 
bezpośrednio angażuje 
publiczność, tworząc więź 
połączenia. Rozwijanie 
osobistej historii poprzez 
pokazanie słabości, pragnień, 
potrzeb związanych z 
produktem lub usługą, może 
przykuć uwagę odbiorców i 
mieć trwały wpływ. 

 
4. Pokaż, że potrafisz 

pokonywać przeszkody: Twoi 
koledzy, współpracownicy i 
pracodawcy będą chcieli 
wiedzieć, że nie jesteś 
nieomylny lub doskonały; 
każdy popełnia błędy i mamy 



 

problemy do pokonania w 
naszym codziennym życiu. 
Ważne jest, aby pokazać 
swoim kolegom i 
pracodawcom, że jesteś 
człowiekiem, popełniałeś 
błędy i pokonywałeś 
wyzwania, ale dzięki temu 
jesteś w stanie lepiej radzić 
sobie z wyzwaniami, które 
mogą pojawić się w 
przyszłości.  

 

  

Personal branding staje się coraz ważniejszy, szczególnie w naszym coraz bardziej cyfrowym 
społeczeństwie. Personal branding jest używany w sieci i pozwala na stworzenie własnej tożsamości 
poprzez historie, które opowiadasz.  
 
Jak zastosować to w prawdziwym świecie? Weź pod uwagę proste rzeczy, takie jak wykorzystanie 
technik opowiadania historii podczas pisania szczerego i prawdziwego "bio" na swoim profilu 
LinkedIn, a nie tylko wymienianie swoich osiągnięć i kwalifikacji!  
 
Nie ma znaczenia, że masz do opowiedzenia imponującą historię; ważne jest, jak ją opowiesz. 
Budowanie marki osobistej to łączenie swoich umiejętności, doświadczeń i osobowości oraz 
wykorzystywanie tej kombinacji do budowania własnej tożsamości, czy to w ramach firmy, 
społeczności czy sektora.   

 
 
 



 

SAMODZIELNE KIEROWANIE PRACA ZDALNĄ 

 
Telepraca jest znacznie bardziej elastycznym i mniej sztywnym rodzajem pracy, 
ponieważ usługa nie jest świadczona na miejscu. Od kilku lat słyszymy od ekspertów, że 
wkraczamy w okres głębokich zmian, objętych tzw. "Rewolucją Informacyjną", 
"Rewolucją Cyfrową" lub ogólniej "Społeczeństwem Informacyjnym", które zmodyfikują 
dotychczasowe formy organizacji pracy, tak jak to uczyniła rewolucja przemysłowa w 
XVIII i XIX wieku.  
 
Nie tylko zmieni sposób wykonywania naszych zadań zawodowych, ale także zmieni 
charakter naszej pracy i miejsce, w którym będziemy ją wykonywać. W rzeczywistości 
wszystko wskazuje na to, że "społeczeństwo informacyjne" odwróci trendy rewolucji 
przemysłowej w zakresie lokalizacji pracy. 
 

Praca zdalna znana jest również jako "telepraca" lub "praca na odległość". 
Telepraca może przynieść wiele korzyści pracownikom - mniej czasu na dojazdy do 

pracy, lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, więcej czasu dla 
przyjaciół i rodziny, większa wydajność, itp. Ma ona również zalety dla firm, ponieważ 
pozwala im zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem pracowników w miejscu pracy. 
Jednocześnie, praca zdalna oferuje możliwości zatrudnienia osobom 
marginalizowanym, które są zazwyczaj dyskryminowane w procesie rekrutacji, w tym 
osobom żyjącym z długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością; ponieważ nie mają 
one problemów z dostępem do miejsca pracy, gdy mogą efektywnie pracować w 
domu.  

 
 



 

 
 

GŁÓWNY KORPUS / PODSTAWY 
 
Praca zdalna jest rozumiana jako tryb pracy, w 
którym pracownicy wykonują swoje zadania i 
świadczą usługi, w całości lub w części, ze swojego 
domu lub innych miejsc niż fizyczna siedziba 
firmy, wykorzystując do wykonywania swoich 
zadań technologie informacyjne i komunikacyjne 
(ICT). 
 
Praca zdalna wymaga od ludzi rozwijania różnych 
rodzajów umiejętności, ponieważ firmy potrzebują 
bardziej zwinnych i elastycznych 
współpracowników, zdolnych do radzenia sobie z 
szybkimi zmianami na rynku. 

 
Oprócz posiadania wysokiego 

poziomu kompetencji 
cyfrowych, umożliwiających 
zdalne wykonywanie zadań 

zawodowych, ważne jest, aby 
pracownicy rozwijali również 

umiejętności w zakresie 
samomotywacji, przywództwa i 

wytrwałości, tak aby mogli 



 

nadal być efektywni w swojej 
pracy, nawet jeśli pracują 

zdalnie.  
 

Jeśli trend ten ma tendencję 
wzrostową, to dlatego, że jego 

zalety są większe dla 
przedsiębiorstw i pracowników, 

którzy decydują się na pracę 
zdalną. Zalety te obejmują:  

 
-Redukcja kosztów dla firm i pracowników, 
którzy nie muszą dojeżdżać do pracy 
-korzyść dla środowiska 
-elastyczność rozkładów jazdy 
-Równowaga między życiem rodzinnym a 
obowiązkami zawodowymi  
-ogólna opieka nad pracownikami 
-Większa produktywność i wydajność 
-zmniejszenie absencji 

Obecnie istnieją pewne 
umiejętności i atrybuty, które 
każdy pracownik pracujący na 
odległość musi posiadać, aby 
osiągnąć swoje cele i dobrze 
funkcjonować w tym nowym 
trybie pracy na odległość:  
 



 

1. Ustalenie rutyny pracy: 
Telepracownik musi posiadać 
umiejętność tworzenia 
rutyny, aby wykonywać swoje 
codzienne zadania. Nawet 
jeśli nie musisz przenosić się 
do biura, aby pracować, 
musisz wyrobić sobie nawyki 
jak w każdej tradycyjnej 
pracy. Najlepiej jest rozpocząć 
dzień od tej samej rutyny, 
którą miałbyś, gdybyś 
przeniósł się do biura. Służy to 
nie tylko lepszej strukturze 
dnia, ale także sprawi, że 
Twoja podświadomość 
zrozumie, że choć jesteś w 
domu, to pracujesz.  
 

2. Umiejętność właściwego 
zarządzania czasem: 
Zdolność do bycia wysoce 
produktywnym jest kolejnym 
niezwykle ważnym 
atrybutem, który musi 
posiadać każdy pracownik 
zdalny, a żeby tak było, 
musisz wiedzieć, jak 
zorganizować i zarządzać 



 

swoim czasem w najlepszy 
sposób, oddzielając czas 
spędzony na czynnościach 
domowych od czynności 
związanych z pracą. Unikaj 
typowych czynników 
rozpraszających, które mają 
pracownicy zdalni 
(Facebook? Nie w godzinach 
pracy! Pranie i prasowanie 
ubrań? To może poczekać! ). 
Stwórz kolejność priorytetów 
w swoich codziennych 
zadaniach, przypisując 
każdemu z nich określony 
czas i robiąc to, co konieczne, 
aby ukończyć je w czasie, 
który na nie przeznaczyłeś, 
bez przeszkadzania sobie 
codziennymi czynnościami. 
 

3. Miej dyscyplinę: ...a jeśli jej nie 
masz, rozwijaj ją. Bez 
dyscypliny nie wykonamy 
powierzonych nam zadań, a 
nasza wydajność w pracy 
znacznie spadnie. Można 
powiedzieć, że bycie 
zdyscyplinowanym to sztuka i 



 

jak każda sztuka, można się 
jej nauczyć i ją rozwijać. Tylko 
będąc zdyscyplinowanym 
będziemy w stanie wyrobić w 
sobie nawyki, które z kolei 
pozwolą nam osiągnąć 
pożądaną produktywność, 
jakiej oczekuje od nas firma. 
 

4. Kontrolowanie potrzeby 
interakcji ze 
współpracownikami: Być 
może brak tej umiejętności 
jest piętą achillesową wielu 
pracowników zdalnych lub 
ludzi, którzy chcą być. Kiedy 
pracujesz w domu, jedyna 
interakcja, jaką będziesz miał 
ze swoimi menedżerami, 
współpracownikami, 
klientami, itp. będzie 
wirtualna. Wiele osób 
potrzebuje realnego lub 
fizycznego kontaktu w swoim 
codziennym życiu 
zawodowym i jeśli jesteś 
jedną z tych osób, praca w 
domu będzie o wiele 
trudniejsza. W tym celu 



 

powinniśmy zastosować małe 
sztuczki, takie jak: 5-
minutowa rozmowa 
telefoniczna z przyjacielem 
lub krewnym podczas 
przerwy w pracy, wyjście na 
krótki spacer, włączenie 
telewizora z talk-show, itp. 

 
5. Opanowanie przestrzeni, w 

której pracujesz: Kiedy 
pracujesz w domu, istnieje 
duża szansa, że będziesz 
musiał dzielić swoją 
przestrzeń roboczą z innymi 
ludźmi. Zazwyczaj osoby te 
nie postrzegają Cię jako 
pracownika, ale jako kogoś, 
kto po prostu spędza wiele 
godzin przed komputerem i 
dlatego będą miały 
tendencję do przerywania Ci 
(choć czasem nieświadomie). 
Będą zadawać Ci pytania 
dotyczące Twojego 
codziennego życia (zepsuła 
się maszyna, listonosz 
zostawił kilka listów, trzeba 
zapłacić rachunek, co jesz na 



 

obiad itp. ) i z tego powodu 
musisz być w stanie 
zdominować przestrzeń, w 
której będziesz pracował, aby 
narzucić swoje zasady i 
sprawić, że będą respektować 
granice, które ustanowiłeś 
podczas pracy.. 

 
 

Praca zdalna jest sposobem pracy, który generuje inną dynamikę w zespołach 
roboczych i stosunkach międzyludzkich; tworzy nowe formy komunikacji, 
stwarza nowe możliwości i przekształca miejsca pracy, które były przestarzałe. 
Ten rodzaj pracy ma wiele zalet i coraz więcej firm z różnych branż i sektorów 
pozwala swoim pracownikom na pracę zdalną. 

 
W kontekście ciągłych globalnych zmian ważne jest, aby pracownicy byli 
postrzegani jako elastyczni i zdolni do adaptacji, zmotywowani i zaangażowani, 
tak abyśmy byli gotowi wykorzystać zmiany w sposobie pracy. Współczesny 
rynek pracy stale się zmienia i ewoluuje, a dla wielu z nas praca zdalna stanie 
się pewnego dnia rzeczywistością - dlatego ważne jest, abyśmy już teraz 
poświęcili czas na rozwijanie umiejętności i cech, które będą nam potrzebne, 
aby odnieść sukces w tym nowym trybie pracy.  

 
Ponadto, liderzy i menedżerowie organizacji i firm zorientowanych na 
przyszłość będą musieli zacząć planować, w jaki sposób będą zarządzać swoimi 
pracownikami, klientami i obciążeniem pracą w środowisku pracy zdalnej.  

 
Nadchodzą wielkie zmiany w świecie pracy, ale mamy czas, aby się do nich 
przygotować.  

 



 

Praca zdalna lub telepraca to sposób pracy, który poprawia równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym, nie wpływając negatywnie na jakość życia w 
pracy ani na wyniki firmy, a zatem jest doświadczeniem przynoszącym 
pozytywne rezultaty.  

 
Możliwość pracy zdalnej może więc stać się czynnikiem motywującym dla 
pracowników, którzy chcą przyjąć taką formę pracy, aby uzyskać lepszą 
równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i ograniczyć stres, 
którego doświadczają w życiu codziennym z powodu pracy.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PLUSY I MINUSY UTRZYMYWANIA PRACY 
 
 
 
 

Badania LinkedIn wykazały, że ponad jeden na czterech pracowników 

rezygnuje z nowej pracy w ciągu pierwszych 90 dni.1 Pracownicy 

odchodzą z organizacji z wielu powodów. Niskie zarobki, poczucie 
braku wartości, błędy w rekrutacji, lukratywne oferty konkurencji lub 
szereg problemów osobistych może prowadzić do rezygnacji 
pracownika. Choć powody te mogą być na tyle kuszące, by rzucić 
obecną pracę, istnieje wiele innych czynników, które należy wziąć 
pod uwagę. Rzucenie pracy i duża rotacja pracowników wpływa nie 
tylko na ich wizerunek wśród potencjalnych pracodawców, ale także 
na organizację, z której odchodzą. Z tego właśnie powodu większość 
firm podejmuje działania mające na celu zatrzymanie pracowników i 
dlatego przed odejściem z pracy pracownicy powinni uważnie się 
zastanowić. 
 
Zatrzymanie pracownika oznacza strategię mającą na celu 
zapewnienie, że pracownicy nie opuszczą organizacji. Większość 
polityk zatrzymywania pracowników ma na celu zaspokojenie 
różnych potrzeb pracowników, aby zwiększyć ich satysfakcję z 

pracy.2    Nie jest jednak jasne, czy takie techniki w ogóle przynoszą 

korzyści organizacjom. Organizacje odczuwają podobne skutki w 
różny sposób, co prowadzi do nieporozumień: czy zatrzymanie 
pracowników naprawdę się opłaca?  
 
W tym podręczniku przedstawimy różne zalety i wady związane z 
utrzymaniem pracowników. Zrozumienie, dlaczego firma chcą 
zatrzymać lub zwolnić osobę ze stanowiska pracy, pomoże ci 

 
1 Klumpp, S. & Platt, G. (2019). Jak zmaksymalizować wskaźnik utrzymania pracowników w 
wieku zmiany pracy. The European Business Review. Dostępny pod adresem: 
https://www.europeanbusinessreview.com/how-to-maximize-employee-retention-rates-in-
the-job-hopping-age/. 
2 Retencja pracownicza. (2020). WebFinance, Inc. Dostępny pod adresem: 
http://www.businessdictionary.com/definition/employee-retention.html. 



 

 

wynegocjować lepsze warunki pracy lub poinformuje cię o tym, co 
musisz zmienić, aby zostać zatrzymanym.  
 

Korzyści z zatrzymywania pracowników 
 

1. Zmniejszone koszty i korzyści 
 

Z każdym pracownikiem firmy związany jest 
niewiarygodnie wysoki koszt. Duża rotacja 
pracowników znacznie zwiększyłaby koszty firmy 
w związku z odprawami, rekrutacją, godzinami 
spędzonymi na analizie CV i rozmowach 
kwalifikacyjnych, godzinami spędzonymi na 
szkoleniach, utratą wydajności, częstszymi 
błędami oraz utratą przychodów w wyniku 
obniżenia oceny doświadczenia klienta. 3 
Szkolenia nowych pracowników, odbudowanie 
linii komunikacyjnych itp. są kosztowne i 
czasochłonne, na które organizacja często nie 
może sobie pozwolić. 4  Dlatego w interesie 
finansowym firmy leży jak najdłuższe 
zatrzymanie pracowników i rozwiązanie 
pojawiających się od czasu do czasu problemów 
z personelem we własnym zakresie. 

 
2. Doświadczeni pracownicy 

 
Zespół pełen doświadczonych, dobrze 
wyszkolonych pracowników skutecznie 
wykorzystuje zasoby firmy. Organizacje z często 
zmieniającym się personelem zawsze napotykają 
na problemy, w trakcie  realizacji 

 
3 Ramirez, D. (2020). 7 Ways Employee Retention Benefits Your Company. ForUsAll 401k Blog. 
Dostępny pod adresem: https://www.forusall.com/401k-blog/employee-retention-benefits/. 
4 Ibidem. 



 

 

skomplikowanych  projektów, a także z realizacją 
długofalowych celów. Lata wspólnej pracy tworzą 
wysoki poziom współpracy pracowników i ich 
indywidualnej biegłości. W tym sensie 
pracownicy, którzy pozostają w organizacji dłużej, 
mają tendencję do większej produktywności.5 W 
związku z tym, możliwość utrzymania 
najlepszych pracowników wpływa na wyniki 
biznesowe. 

 
 

3. Zdrowa kultura organizacyjna 
 

Gdy pracownicy pozostają w organizacji przez 
dłuższy okres czasu z niewielkimi wahaniami, 
szansa na stworzenie trwałej tradycji zdrowej 
kultury pracy jest znacznie większa. Pracownicy o 
doskonałej etyce i podejściu do pracy mogą 
znacznie skuteczniej pokonywać przeszkody. 
Bezpieczna atmosfera w miejscu pracy może 
również propagować kreatywność, 
innowacyjność i tworzyć pętle sprzężenia 
zwrotnego, które przyczyniają się do rozwoju 
organizacji. Budowanie silnej kultury 
organizacyjnej powinno być zatem najwyższym 
priorytetem dla kadry kierowniczej i nie może być 
osiągnięte bez zatrzymania pracowników. 6 

 
4. Lojalność i personel kierowniczy 

 

 
5 Barshikar, N. (2016). Expert Tips for Efficient Employee Retention Strategy. Entrepreneur India. 
Dostępne pod adresem: https://www.entrepreneur.com/article/270114. 
6 Kelly, D. (2018). Korzyści z utrzymania pracowników. Corporate Rewards Ltd. Dostępne pod 
adresem: https://www.crworldwide.com/news-ideas/employee-recognition/advantages-of-
employee-retention/. 



 

 

Żadna organizacja nie może odnieść sukcesu na 
dłuższą metę bez odpowiedzialnych, lojalnych 
agentów, którzy mogą zapewnić pracownikom 
zrównoważony i stabilny rozwój, którego 
wymagają. 7  Osoby te, mocno związane z 
poprzednim punktem, niosą ze sobą 
doświadczenie i wiedzę na temat codziennych 
działań, jak również środki niezbędne do 
osiągnięcia długoterminowych celów. Jeśli osoby 
te odejdą z organizacji, ich nieobecność może 
natychmiast przerwać działalność i spowodować 
zakłócenia w systemie, wpływając na jakość pracy. 
W rzeczywistości, kiedy taki pracownik odchodzi 
z organizacji, ewentualne tajemnice firmowe i 
know-how również odchodzą z organizacji, co 
jeszcze bardziej zwiększa koszty związane z utratą 
pracownika. Dlatego też unikanie nagłych 
nieobecności i utraty kluczowych pracowników 
powinno być sprawą najwyższej wagi. 

 
5. Unikanie nadmiernego obciążania  

 
W przypadku nagłej utraty pracownika, pozostali 
pracownicy muszą przejąć dodatkowe 
obciążenia zadaniami, aby utrzymać codzienną 
pracę w ruchu do czasu znalezienia 
odpowiedniego zastępstwa. Dość często 
potrzeba do 1-2 lat, aby pracownik zastępujący 
pracował na podobnym poziomie wydajności co 
jego poprzednik. Ponieważ pracownicy zazwyczaj 
pracują już na maksymalnym poziomie swoich 
możliwości, utrata pracownika może 

 
7 Ibidem. 



 

 

natychmiast doprowadzić do przeciążenia 
personelu.8 

 
Może to prowadzić do poważnych konsekwencji, 
takich jak pogorszenie jakości pracy i osobistego 
czasu wolnego, wzrost stresu w miejscu pracy 
oraz możliwe problemy osobiste i zdrowotne, 
które mogą wyniknąć z przeciążenia. W 
środowisku pracy już rozciągniętym do granic 
możliwości utrata jednego pracownika może 
łatwo doprowadzić w niedalekiej przyszłości do 
innych rezygnacji, ponieważ przeciążeni 
pracownicy nie są w stanie nadążyć za tempem 
pracy. 

 
Wady zatrzymywania pracowników 

 
1. Zatrzymanie pracowników nie wykonujących 

obowiązków 
 

Bez ugruntowanego mechanizmu selekcji 
pracownicy nie osiągający wyników lub 
osiągający słabsze wyniki mogą z łatwością 
przebywać w firmie przez dłuższy czas i 
swobodnie korzystać z wysiłków innych, nie 
przyczyniając się w wystarczającym stopniu do 
osiągnięcia wspólnych celów. Usunięcie tych 
osób może znacząco wpłynąć na ogólne 
kondycję firmy w pozytywny sposób, ponieważ 
inni członkowie nie będą już mieli poczucia, że ich 
wysiłki są nadużywane przez osoby nie osiągające 
wyników.9 Ponadto, usunięcie tych pracowników 

 
8 Ramirez, D. (2020). 7 Ways Employee Retention Benefits Your Company. ForUsAll 401k Blog. 
Dostępny pod adresem: https://www.forusall.com/401k-blog/employee-retention-benefits/. 
9 Hess, S. (2020). 3 Rzeczy, które zdarzyły się, gdy biedni wykonawcy zostali. FurstPerson. 
Dostępny pod adresem: https://www.furstperson.com/blog/the-dark-side-of-employee-



 

 

stwarza osobom osiągającym dobre wyniki 
możliwość awansu w hierarchii organizacyjnej. 
Niezatrzymywanie pracowników osiągających 
słabe wyniki ma zatem zasadnicze znaczenie dla 
utrzymania doskonałej motywacji wśród 
pracowników organizacji, podczas gdy 
zatrzymywanie pracowników osiągających słabe 
wyniki znacząco szkodzi firmie również pod 
względem finansowym. Kiedy osoby nie 
osiągające dobrych wyników definiują kulturę 
organizacyjną, należy przeznaczyć cenne zasoby 
na nadzór i korygowanie błędów. 10 

 
2. Zmniejszona fluktuacja pomysłów  

 
Nowi ludzie wnoszą nowe pomysły i świeże, 
cenne doświadczenia z zewnątrz organizacji. 
Przybycie tych osób może odświeżyć i 
udoskonalić stare praktyki, zwiększyć 
kreatywność i zapewnić istniejącym 
pracownikom nowe wyzwania. Mogą oni również 
stworzyć zdrową konkurencję wewnętrzną, która 
w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści 
firmie. Zatrzymani pracownicy mają tendencję 
do ustalania rutyny pracy i prawdopodobnie nie 
chcą od niej odchodzić, nawet jeśli byłoby to 
korzystne dla firmy. Pojawienie się nowych 
pracowników może zmniejszyć szansę na 
zachowanie tych nieefektywnych metod pracy i 
ograniczyć grupowość poprzez dostarczenie 
nowych pomysłów i spostrzeżeń. 

 
3. Niewydolność 

 
retention-what-happens-when-poor-performers-stay. 
10 Ibidem. 



 

 

 
Zatrzymanie ma tendencję do tego, że poczucie 
własnej wartości pracowników wzrasta bardziej 
niż to, czym jest w rzeczywistości. Krótko mówiąc, 
żądają oni więcej niż zasługują na to, co robią w 
oparciu o swoją pracę: stwarza to ogromne pole 
do nieefektywności. 11  Zmniejszona koncentracja 
na zatrzymywaniu pracowników tworzy poczucie 
konkurencji o pracę. Aby zmaksymalizować 
wydajność organizacyjną, pracownicy muszą 
czuć, że muszą codziennie pracować podobnie 
ciężko, aby utrzymać swoje miejsca pracy i 
awansować w szeregach firmy. 12 

 
4. Złe środowisko pracy 

 
Utrzymywanie pracowników, którzy tworzą 
toksyczne, negatywne środowisko pracy, jest 
kolosalnym błędem w zarządzaniu. 
Zlokalizowanie i usunięcie tych osób jest 
kluczowe w budowaniu zdrowego środowiska 
pracy, w którym pracownicy czują się doceniani, 
bezpieczni i skoncentrowani na swoich 
zadaniach. Zmniejszone zatrzymanie 
pracowników może zatem mieć znaczący 
pozytywny wpływ na samopoczucie organizacji. 13 

 
11 Reddy, C. (2016). Co to jest Employee Retention? Zalety i wady. Najmądrzejszy. Dostępne pod 
adresem: https://content.wisestep.com/advantages-disadvantages-employee-retention/. 
12 Barshikar, N. (2016). Expert Tips for Efficient Employee Retention Strategy. Entrepreneur 
India. Dostępne pod adresem: https://www.entrepreneur.com/article/270114. 
13 Pratt, C. (2005). Jesteś w negatywnym środowisku pracy? 5 wskazówek, jak to zmienić. C. 
Pratt. Dostępne pod adresem: https://www.life-with-confidence.com/negative-work-
environment.html. 
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PODSUMOWANIE 

 
Ogólnie rzecz biorąc, zatrzymanie pracowników ma więcej zalet dla 
organizacji niż wad. Od aspektów finansowych po kulturę pracy, 
zatrzymanie dobrze prosperujących pracowników przynosi ogromne 
korzyści dla korporacji. Zatrzymując pracowników, kierownictwo 
utrzymuje przepływ pracy i dba o to, aby cenne doświadczenia i know-
how nie opuściły organizacji. Jednakże zapobieganie grupowości, 
lokalizowanie osób osiągających słabsze wyniki i tworzących 
niezdrowe środowisko pracy może mieć poważny, niszczący wpływ na 
wydajność pracy. W związku z tym firma musi starannie zrównoważyć 
nagradzanie i zatrzymywanie pracowników z wysokimi standardami i 
skutecznymi mechanizmami kontroli, które mogą pomóc 
kierownictwu w zlokalizowaniu problematycznych pracowników w 
organizacji. Istotne jest również, aby pracownicy rozumieli te skutki i 
mówili o pojawiających się problemach w organizacji, tak aby można 
było się nimi zająć i aby pracownik, który byłby cenny nie opuścił 
organizacji. 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

TECHNIKI ANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW 
 
 
 
 

Praca może być czymś więcej niż tylko pracą, może być 
czymś, co ludzie lubią. Zaangażowanie ma miejsce, gdy 
pracownicy są bardzo zaangażowani w swoją pracę w firmie, 
jednak prawie 90% ludzi na świecie nie angażuje się w swoją 
pracę.14 Chodzą do pracy tylko po to, by zarobić na życie, ale 
wracają do domu bez poczucia spełnienia. Ten niski poziom 
zaangażowania przyczynia się do zmniejszenia wydajności 
pracy i dobrego samopoczucia pracownika.15 Zaangażowanie 
pozwala pracownikom doświadczyć poczucie celu i 
bezpieczeństwa psychicznego. Bardziej lubią swoją pracę, 
czują się bardziej związani ze swoją organizacją, mają dobre 
relacje społeczne w pracy i ogólnie czują się lepiej. Niestety, 
niektóre organizacje nadal nie podejmują wysiłków, aby 
zaangażować swoich pracowników.  

 

 
 
 
 
Zamiast czekać, aż pracodawcy zaangażują swoich pracowników, ten 
podręcznik dostarczy kilku wskazówek i technik, w jaki sposób 
pracownicy mogą się zaangażować, aby czerpać korzyści z osiągnięcia 
szczęśliwego życia zawodowego.  
 

1. Mów i pytaj o to, czego potrzebujesz 
 

14 Daum, K. (2018). I Want to Be an Engaged Employee. Ale jak się tam dostanę? Mansueto 
Ventures. Dostępne na:  
https://www.inc.com/kevin-daum/i-want-to-be-an-engaged-employee-but-how-do-i-get-
there.html  
15 Knight, C., Patterson, M. & Dawson, J. (2016). "Zaangażowanie w prace budowlane. 
Systematyczny przegląd i meta-analiza badająca efektywność interwencji zaangażowania 
zawodowego. Journal of Organizational Behavior, 38. 



 

 

 
Nikt nie będzie wiedział, czego 
potrzebujesz i czego chcesz, 
chyba że się odezwiesz i 
poprosisz o to. Badania 
wykazały, że niezaspokojone i 
niewypowiedziane 
oczekiwania w dużej mierze 
przyczyniają się do wycofania 
się pracowników z pracy. 16 
Ponieważ wiedza o tym, czego 
się od ciebie oczekuje i 
posiadanie niezbędnych 
materiałów i sprzętu są 
potrzebne, aby czuć się 
zaangażowanym, powinieneś 
poprosić przełożonych o 
dostarczenie ci tych informacji 
lub zasobów, abyś mógł 
działać jak najlepiej. 

 
2. Dokonaj ponownej oceny obciążenia pracą i 

przedyskutuj swoje obawy z kierownictwem. 
 
Zdarza się, że pracodawcy 
powierzają pracownikom zbyt wiele 
zadań do tego stopnia, że 
pracownicy są narażeni na ryzyko 
wypalenia się i rozstania z pracą. Aby 
uniknąć fizycznego i 
emocjonalnego wyczerpania 
przytłaczającym stresem, należy ponownie 

 
16 Tara Powers. (2015). Kwestionariusz dotyczący zaangażowania pracowników: Czy jesteś 
zaangażowany lub nie w pracy? Zasoby Tara Powers  
Centrum. Dostępne pod adresem: https://powersresourcecenter.com/employee-
engagement-questionnaire-are-you-engaged-or-disengaged-at-work/. 



 

 

ocenić obciążenie pracą i przeprowadzić dyskusję 
z kierownikiem na temat delegowania niektórych 
obowiązków na kogoś innego. 

 
3. Ćwiczenie autonomii i samostanowienia 
 
Jednym z kluczowych elementów motywujących 
pracowników jest autonomia - zdolność do 
kierowania własnym życiem. 17  Aby dać sobie 
trochę kontroli nad swoją pracą, pracownik 
powinien przemyśleć i przeprojektować pracę w 
sposób, który mu lepiej odpowiada. Ta technika 
"job craftingu" prowadziłaby do większego 
zaangażowania w pracę, ponieważ pracownicy 
biorą aktywny udział w kontrolowaniu swoich 
zadań, relacji i myśli.18Sposoby, w jaki można to 
zrobić, obejmują: dopasowanie zadań w celu 
wykorzystania swoich mocnych stron, 
poświęcenie energii na tworzenie znaczących 
powiązań w pracy oraz przekształcenie procesów 
myślowych w bardziej pozytywne perspektywy. 19 
 
 

a) Poznaj siebie i dostosuj zadania tak, aby 
wykorzystać mocne strony  

 
Ważne jest, aby wiedzieć, jakie są twoje mocne 
strony, aby dopasować je do wielkiego 
schematu tego, co ma znaczenie dla twojej 

 
17 Różowy, D. (2009). Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books  
18 Wrzesniewski, A., LoBuglio, N., Dutton, J. & Berg, J. (2013). "Job Crafting and Cultivating 
Positive Meaning and Identity".  
w pracy." Postępy w Pozytywnej Psychologii Organizacyjnej, 1. Wydawnictwo Emerald 
Group. 
19 Lindsey, J. (2018). How to Be More Engaged at Work. Greater Good Science Center na UC 
Berkeley. Dostępne pod adresem: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_be_more_engaged_at_work. 



 

 

organizacji. Jeśli potrafisz wykorzystać swoje 
mocne strony do osiągnięcia celów organizacji, 
masz większe szanse, że poczujesz się 
spełniony, jeśli wniesiesz swój pozytywny wkład. 
Świadomość tego, że to co robisz ma znaczenie, 
daje Ci poczucie celu, które będzie Ci potrzebne, 
aby stać się wewnętrznie zmotywowanym. 

 
b)Tworzenie sensownych relacji w pracy 
 
Interakcje społeczne z przełożonymi i 
współpracownikami odgrywają kluczową rolę 
na poziomie twojego zaangażowania.  
 
Gallup stwierdził, że 70% 
zróżnicowania w poziomie 
zaangażowania pracowników 
zależy od kierownictwa. 20  Złe 
kierownictwo może w ten 
sposób dezaktywować 
pracowników i wpływać na ich 
odejście. Chociaż nie można 
kontrolować rodzaju 
zarządzania, które jest 
stosowane, można poprawić 
swoje relacje z menedżerami, rozmawiając z 
nimi i pytając ich, jak się mają. Im więcej 
pozytywnej uwagi przywiązujesz do siebie, tym 
większe uznanie od nich otrzymasz. Znalezienie 
mentora sprawiłoby, że byłbyś bardziej 
zaangażowany, ponieważ mentorzy mogliby 
doradzać i pomagać ci w zadawaniu pytań, 

 
20  Royal, K. (2019). Co zaangażowani pracownicy robią inaczej. Gallup. Dostępny pod 
adresem: https://www.gallup.com/workplace/266822/engaged-employees-differently.aspx.  



 

 

identyfikować to, czego potrzebujesz, a także 
udzielać ci informacji zwrotnych.21 
 
Powinieneś nie tylko rozmawiać ze swoimi 
przełożonymi, ale także nawiązywać przyjaźnie 
z kolegami, aby uprzyjemnić sobie życie 
zawodowe. Nie jest stratą czasu na robienie 
sobie przerwy, porozumiewanie się z kolegami, 
dobry śmiech i planowanie z nimi zajęć 
pozazawodowych. W rzeczywistości, 
odczuwanie pozytywnych emocji w pracy 
sprawi, że będziesz bardziej kreatywny i 
odporny na wyzwania w miejscu pracy. 22 

 
c) Pomyśl pozytywnie 
 

Nie wystarczy jednak mieć 
pozytywne emocje, ponieważ 
zaangażowanie zaczyna się od 
ciebie i od tego, jak postrzegasz 
każdy aspekt pracy. Aby czuć się 
pozytywnie, należy myśleć 
pozytywnie. Powinieneś 
postrzegać opis swojej pracy 
jako przyczyniający się do 
osiągnięcia większego celu. Na 
przykład, jeśli pieczesz ciastka, 

nie myśl tylko, że sprzedajesz ciastka. Pomyśl, 
że twoje ciastka przyniosą radość komuś, kto po 
wyczerpującym dniu pragnie słodkiego 

 
21  Daum, K. (2018). I Want to Be an Engaged Employee. Ale jak się tam dostanę? Mansueto 
Ventures. Dostępne pod adresem .  
pod adresem: https://www.inc.com/kevin-daum/i-want-to-be-an-engaged-employee-but-
how-do-i-get-there.html 
22  Lindsey, J. (2018). How to Be More Engaged at Work. Greater Good Science Center na UC 
Berkeley. Dostępne pod adresem: 
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_to_be_more_engaged_at_work. 



 

przysmaku. Oprócz budowania poczucia celu, 
powinieneś również postrzegać wyzwania jako 
możliwości uczenia się, ponieważ podejście do 
zadań z ciekawością - bardziej niż z 
obowiązkiem czy strachem - sprawi, że 
będziesz czuł się bardziej zadowolony ze swoich 
przyszłych osiągnięć. 

 
4. Świętuj swoje osiągnięcia i postępy 
 
Tylko dlatego, że twoi liderzy mogą nie nagradzać 
lub nie uznawać twoich osiągnięć, nie oznacza, że 
nie powinieneś świętować swojego sukcesu. 
Świętowani postępów przypomina ci o 
pozytywnym wkładzie, jaki wnosisz, a tym samym 
sprawia, że jesteś bardziej zaangażowany w 
dążenie do większych postępów. 

 
5. Podejmij się nowych, ambitnych zadań 
 
Jeśli czujesz się znudzony swoimi aktualnymi 
zadaniami, to poproś o bardziej wymagające 
zadania. Możesz podjąć się nowych klientów lub 
nowych projektów, a nawet podejść do swoich 
zadań w nowy sposób. Podejmowanie się 
nowych zadań i praca z różnymi zespołami może 
pomóc poczuć się bardziej połączonym i 
zaangażowanym w ramach organizacji, a co za 
tym idzie, zwiększyć poziom zaangażowania.  



 

 

 
6. Szukaj regularnie informacji zwrotnych 
 
Wiedza o tym, jak sobie radzisz, jest potrzebna, 
aby mieć poczucie ukierunkowania. 
Konstruktywna informacja zwrotna ma kluczowe 
znaczenie dla stałego rozwoju pracowników, 
ponieważ wyjaśnia ich oczekiwania, pomaga im 
uczyć się na błędach i buduje zaufanie. 23 
Powinieneś zatem regularnie zasięgać informacji 
zwrotnych, aby uzyskać wsparcie i pewność 
siebie co do tego, jak sobie radzisz w pracy. 

 
7. Refleksja 
 
Poświęcenie czasu na 
zastanowienie się i 
docenienie tego, co 
osiągnąłeś w swojej 
pracy, pomoże ci być 
bardziej świadomym 
postępu i wzrostu, który 
osiągnąłeś w swojej 
pracy. To poczucie 
osiągnięcia pomoże pobudzić motywację do 
dalszego rozwoju w miejscu pracy. 

 

 
23  HR Central. (2018). The Importance of Feedback in the Workplace. Dostępne pod 
adresem: 
https://hrcentral.com.au/blog/feedback/#:~:text=Feedback%20that%20is%20constructive%
20is,their%20mistakes%20and%20builds%20confidence.&text=Constructive%20feedback%
20is%20one%20of,can%20provide%20to%20their%20employment. 
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PODSUMOWANIE 
Pracownicy nie muszą czekać, aż pracodawcy przyjmą metody mające 
na celu wzrost ich zaangażowania. Mogą podjąć inicjatywę 
zaangażowania się sami. Kiedy pracownicy wypowiadają się i proszą o 
to, czego potrzebują i chcą, są o krok bliżej do uzyskania niezbędnych 
warunków pracy  do zaangażowania się. Jednak zwiększenie 
zaangażowania nie tylko będzie wymagało od menedżerów i liderów 
wprowadzenia zmian w imieniu pracowników. Sami pracownicy będą 
również musieli wprowadzić zmiany od wewnątrz: zmienić swój 
sposób myślenia na bardziej pozytywny,  stać się samooceniającymi i 
być dumnym z siebie za swoje ciągłe postępy. Pracownicy, którzy są 
zdeterminowani, aby jak najlepiej wykorzystać swoje życie zawodowe 
poprzez tworzenie wspierających relacji i wykorzystanie każdej 
możliwej okazji, najprawdopodobniej będą w stanie osiągnąć korzyści 
z angażującego środowiska pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PIĘĆ ELEMENTÓW DOBREGO SAMOPOCZUCIA W PRACY 
 

 
Wellnessw miescu pracy odnosi się do różnych 
obiektów lub imprez dla pracowników związanych 
ze zdrowiem, oferowanych przez pracodawców, a 
wszystko to na koszt firmy. Projektowanie i 
wdrażanie programów odnowy biologicznej 
pracowników jest zazwyczaj przypisane do działu 
personalnego. Dobrze wdrożony program wellness 
może mieć kilka pozytywnych skutków dla 
pracowników, a tym samym może przyczynić się 
do zwiększenia sukcesu firmy. W niniejszym 
podręczniku można uzyskać informacje na temat 
różnych elementów programów odnowy 
biologicznej pracowników, które są uznawane za 
udane. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób 
programy te wpływają nie tylko bezpośrednio na 
pracowników, ale również pośrednio na firmę. 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Smith, D. (2020). Pięć elementów Wellness w miejscu pracy. Emerytura Szczęśliwa. 
Dostępne pod adresem: https://retirehappy.ca/five-elements-workplace-wellness/.  



 

5 Elementów Wellness w miejscu pracy 
Wellness w 
miejscu pracy 

jest 
stosunkowo 

nowym 
zjawiskiem w 

sektorze 
świadczeń 

pracowniczych. 
Około 40 lat temu oczekiwano, że pracownicy 
opuszczą swoje sprawy osobiste w domu i 
skoncentrują się wyłącznie na pracy w czasie jej 
trwania. Zaledwie kilkadziesiąt lat temu 
odkryto, że zajmowanie się zdrowiem 
psychicznym i emocjonalnym pracowników 
jest korzystne dla pracodawcy, ponieważ 
zmniejsza koszty opieki zdrowotnej, zwiększa 
wydajność i zmniejsza absencję. W tej części 
omówionych zostanie pięć elementów 
dobrego samopoczucia w miejscu pracy. 
Elementy te powinny stanowić podstawę 
każdego programu odnowy biologicznej, 



 

niezależnie od wizerunku firmy, jej wielkości 
czy liczby pracowników.  

 
 

8. Edukacja zdrowotna 
 
Edukacja zdrowotna jest nieuniknionym 
punktem wszystkich programów odnowy 
biologicznej pracowników. Edukacja zdrowotna 
może być bardzo opłacalna, ponieważ zdrowsi 
pracownicy są szczęśliwszymi pracownikami, nie 
wspominając o kosztach opieki zdrowotnej, które 
zostaną zaoszczędzone. Pracodawcy nie muszą 
myśleć o wprowadzeniu czegoś nadmiernego. 
Miesięczny biuletyn z poradami zdrowotnymi 
może być rozważany jako jedna z opcji. Programy 
zachęcające do zmiany stylu życia, jak np. 
zaproszenie dietetyka na rozmowę podczas 
lunchu, mogą mieć również pozytywne skutki.  
 
Przykłady: cotygodniowy biuletyn informacyjny z 
poradami dotyczącymi zdrowia i kondycji 
fizycznej, dietetyk wygłaszający podczas lunchu 
przemówienie na temat zdrowego żywienia.  

 



 

 

9. Wspierające środowisko 
społeczne i fizyczne 

 
Otwarcie na zdrowe nawyki, 
wspierane przez firmę, zachęci 
pracowników do udziału w 
programach wellness. Dobrym 
rozwiązaniem jest organizowanie 
zawodów sportowych lub zawodów 
związanych ze zdrowiem pomiędzy 
działami, takich jak np. impreza "dziewczęta vs. 
chłopcy". Wzbudza to w pracownikach ducha 
wydajności. 25 
 
Przykłady: mecz piłki nożnej, dzień sportu 
integracyjnego, bezpłatny lub tańszy dostęp do 
siłowni, relaks lub joga podczas przerwy 
obiadowej, dwa razy dziennie darmowe owoce w 
biurze, przyjazd do pracy na rowerze (może być 
konkurs). 

 
10. Włączenie programu do struktury 

organizacji 
 
Po zaprojektowaniu programu odnowy 
biologicznej dostosowanego do zainteresowań i 
potrzeb pracowników, istotne jest również 
włączenie programu do struktury organizacji. 
Oznacza to, że na programy odnowy biologicznej 
należy przeznaczyć kilka dni i konkretnych pór 
dnia. Z finansowego punktu widzenia wymaga to 
również przydzielonego budżetu, z którego 

 
25 Berna, M. (2019). 5 Elementy kompleksowego programu Employee Wellness. Olympia 
Benefits, Inc. Dostępne pod adresem: https://www.olympiabenefits.com/blog/5-elements-
of-a-comprehensive-employee-wellness-program. 



 

finansowane są działania związane z odnową 
biologiczną. Istotne jest również, czy tworzenie 
programu jest przypisane do zespołu, czy do 
osoby, która musi być dobrze wykształcona i 
poinformowana o trendach i znaczeniu wellness 
pracowniczego.  
 
Przykład: budżet przeznaczony na program, czas 
przeznaczony na działania, odpowiedni zespół 
lub osoba odpowiedzialna za program.     

 
11. Łączenie z innymi programami  
 
Pracodawcy mogą pomóc pracownikom lepiej 
zarządzać równowagą między życiem 
zawodowym a prywatnym, jeśli zapewnią im 
dostęp lub informacje o innych powiązanych 
programach. Dobrym pomysłem jest również 
wspieranie inicjatyw, które mogą wpisywać się w 
wizerunek firmy w zakresie poprawy 
samopoczucia pracowników, a nawet współpraca 
z innymi firmami przy organizacji takich 
wydarzeń.  
 
Przykład: promowanie programów pomocy 
pracownikom, wspieranie inicjatyw związanych z 
równowagą między pracą a życiem prywatnym. 

 



 

 

12. Kontrolne badania lekarskie na miejscu 
pracy i edukacja 

 
Poza ogólną 

edukacją 
zdrowotną, która 

została 
wymieniona jako 
pierwszy element, 
niezbędne jest 

również 
kształcenie 

pracowników w 
zakresie znaczenia 

regularnych 
badań lekarskich i 
wizyt lekarskich. 

Aby upewnić się, że pracownicy dbają o siebie, 
proponuje się, aby w ramach dobrego 
samopoczucia pracowników, pracodawca 
oferował pracownikom bezpłatne badania 
lekarskie w miejscu pracy. Niezależnie od tego, 
czy są one obowiązkowe, czy dobrowolne, są one 
bardzo skutecznym elementem każdego 
programu wellness. W rzeczywistości 
udowodniono, że 80% chorób przewlekłych 
można uniknąć, jeśli pracownicy są poddawani 
regularnym badaniom.  
 
Przykład: badania przesiewowe w miejscu pracy, 
oddawanie krwi, płatny urlop na wizytę u lekarza 
(dni osobiste), telemedycyna .26 

 
26 Bens, C. (2018). Co to jest Workplace Wellness? Corporate Wellness Magazine. Dostępny 
pod adresem: https://www.corporatewellnessmagazine.com/article/workplace-wellness-
really. 
 



 

 
Pozytywne efekty programów Wellness w 
miejscu pracy 
 
Wpływ na pracowników:  
 
Głównym celem każdego programu wellness 
powinna być zmiana zachowań, nawyków. Z 
pomocą programu wellness w miejscu pracy 
pracownicy są bardziej zmotywowani do zmiany 
stylu życia i dostosowania nowych zdrowych 
nawyków, ponieważ odczuwają pewną formę 
presji zarówno ze strony firmy, jak i kolegów z 
pracy. W niektórych przypadkach obecność 
ducha pracy zespołowej lub konkurencji może 
również zwiększyć zainteresowanie pracowników 
zmianami.  
 
Badania Wellness pokazują, że stała zmiana stylu 
życia jest celem, który można osiągnąć za 
pomocą programów wellness. Na dłuższą metę, 
nawet przy mniejszym zaangażowaniu w sprawę, 
pracownicy będą zdrowiej jeść, więcej ćwiczyć, 
pić mniej alkoholu, mniej palić i lepiej 
kontrolować swój stres. Bardziej 
spersonalizowane programy wellness mogą 
pomóc w łagodzeniu depresji i zwiększyć 
zadowolenie pracowników z życia.  
 



 

Brak aktywności fizycznej i niezdrowe nawyki 
żywieniowe są głównymi przyczynami 
podwyższonego poziomu glukozy we krwi, 
wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu 
cholesterolu. Oznacza to, że programy wellness 
mogą również zmniejszyć podwyższone ryzyko 
zdrowotne poprzez promowanie zdrowych 
nawyków.  

 
Korzyści dla biznesu:  
 
Korzyści są dziś kluczową 
kwestią w sektorze 
zatrudnienia. Rozbudowany 
program wellness z 
zapleczem fitness na 
miejscu, elastycznym 
czasem pracy, darmowymi 
owocami i płatnym czasem 
na wizytę u lekarza szybko 
staje się tak samo ważny jak 
emerytura, plan emerytalny 
czy urlop macierzyński. 
Obszar ten staje się dla 
pracodawców 
rozwiązaniem, które pozwala na zwiększenie 
retencji pracy i sprawia, że firma staje się bardziej 
atrakcyjna dla przyszłych pracowników.  
 



 

 

Adaptacja zdrowych zachowań prowadzi do 
zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia. Jest to 
również korzystne dla pracodawcy w 
perspektywie długoterminowej, ponieważ 
zmniejsza występowanie chorób przewlekłych, 
które obciążają pracodawcę kosztami opieki 
zdrowotnej.  
 
Dzięki zdrowszemu życiu, a tym samym 
mniejszej liczbie chorób, można również 
zmniejszyć liczbę dni chorobowych pracowników 
i ogólną absencję.  
 
Mniej stresu i zdrowsza równowaga między pracą 
a życiem prywatnym mogą jeszcze bardziej 
zwiększyć wydajność i kreatywność, co pomaga 
w rozwoju firmy. 27 

 
 
 

PODSUMOWANIE 
 

Obecnie firmy w coraz większym stopniu 
koncentrują się na zapewnieniu dobrego 
samopoczucia w miejscu pracy. Coraz więcej 
pracodawców zdaje sobie sprawę i akceptuje 
dane statystyczne dowodzące, że zdrowe 
środowisko pracy i pewne dodatkowe korzyści 

 
27 Aldana, S. (2020). 5 statystyk wellnesj w miejscu pracy, które powinien znać każdy 
pracodawca. WellSteps. Dostępne pod adresem: 
https://www.wellsteps.com/blog/2020/01/02/workplace-wellness-statistics-wellness-stats/. 
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zdrowotne mogą przyciągnąć dobrze 
wykształconą siłę roboczą i zwiększyć 
zatrzymanie pracowników. Są to jednak tylko 
niektóre z pozytywnych skutków, jakie programy 
wellness mogą mieć dla firmy. Zdrowi 
pracownicy są bardziej produktywni i kreatywni, 
są bardziej obecni i skoncentrowani w pracy, co 
samo w sobie może prowadzić do zwiększenia 
wydajności; nie wspominając o oszczędzaniu 
kosztów opieki zdrowotnej, a także zmniejszeniu 
liczby dni chorobowych i nieobecności w pracy. 
Ogólnie rzecz biorąc, wellness w miejscu pracy 
jest kluczem do sukcesu firm, a dostosowywanie 
kreatywnych i szeroko zakrojonych programów 
wellness jest tendencją wzrostową. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

STRATEGIE UTRZYMYWANIA PRACY 

 
 

Rotacja pracowników jest naturalnym zjawiskiem w 
świecie biznesu. Jest ona jednak kosztowna, 
ponieważ oznacza utratę wysoko wykwalifikowanych 
pracowników i spadek produktywności, a znalezienie 
i przeszkolenie odpowiedniego zastępstwa wymaga 
nakładu finansowego i czasu. Z drugiej strony, 
odejście z pracy lub jej utrata jest niekorzytna dla 
pracowników, ponieważ może hamować ich rozwój 
zawodowy i prowadzić do problemów 
egzystencjalnych. Częste fluktuacje są niedobre dla 
pracowników, ponieważ stwarzają one zły wizerunek 
dla potencjalnych pracodawców. Z drugiej strony, 
zatrzymywanie ambitnych, uzdolnionych 
pracowników przekłada się na utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej w stosunku do innych firm i 
organizacji. Dla pracowników oznacza to stabilne 
środowisko, w którym można się rozwijać i zarabiać 
zarówno na dobrach materialnych, jak i 
niematerialnych. Z tego powodu zarówno dla 
pracodawców, jak i dla pracowników korzystne jest, 
aby pozostali oni w swojej pracy. 
 



 

 

Utrzymanie pracy jest złożonym 
zagadnieniem, opierającym się na połączeniu 
czynników, dlatego wymaga kompleksowego 
rozwiązania. W celu złagodzenia tego 
problemu, niniejszy podręcznik przedstawia 
realne strategie oparte zarówno na badaniach 
empirycznych, jak i na praktycznych 
standardowych wytycznych dla przemysłu.  

 
1. Utrzymanie pracy rozpoczyna się na etapie 

zatrudniania i wchodzenia na pokład 
pracodawcy. 

 
Zwiększanie szans na utrzymanie pracy zaczyna 
się od momentu zatrudnienia. Zatrudnienie we 
właściwym miejscu, dobre dopasowanie oznacza, 
że wartości, normy i kultura są zgodne z 
wartościami, normami i 
kulturą firmy. 28 
Zazwyczaj to właśnie 
podczas tego procesu 
zarówno pracodawca, 
jak i potencjalny 
pracownik dowiadują 
się, czy "jeden do 
drugiego pasuje". 
Równie ważna jest 
znajomość żargonu, sposobu myślenia i stylu 
działania firmy. Jednocześnie jednak trzeba być 
szczerym, ponieważ oszukiwanie firmy, a nie 

 
28 Mieksztyn, J. (2011). Jak utrzymać tę pracę teraz, gdy jesteś zatrudniony. Michigan Jobs & 
Career Portal Service. Dostępny pod adresem: 
www.michigan.gov/documents/careers/HOW_TO_KEEP_THE_JOB_NOW_THAT_YOU_ARE_
HIRED_351873_7.pdf. 



 

 

bycie sobą samym, doprowadzi w dłuższej 
perspektywie do utraty pracy.29 
 
Jednocześnie należy być uważnym i wykazywać 
zarówno entuzjazm, jak i gotowość do działania 
podczas pobytu na pokładzie, ponieważ właśnie 
w tej fazie nowy pracownik poznaje organizację i 
osoby, które w niej pracują. W ten sposób 
pracownicy mogą uzyskać przewagę 
konkurencyjną w firmie, przyczyniając się w ten 
sposób do utrzymania miejsca pracy. 
 
2. Utrzymanie dobrych nawyków w pracy 30 
 
Kiedy już ‘wylądujesz’ na stanowisku pracy, ważne 
jest, aby ją zachować. Jednym z najprostszych 
sposobów jest po prostu utrzymanie dobrych 
nawyków w pracy. 
 
• Utrzymuj dobrą frekwencję i korzystajcie z 

urlopu tylko w razie potrzeby. Upewnij się 
również, że powiadomisz swojego 
przełożonego o nawet najmniejszych 
odchyleniach od oczekiwanego 
harmonogramu - czy to spóźnieniu, czy 
wcześniejszym wyjściu, czy też dłuższym czasie 
wykonywania jakiegoś zadania. 

• Bądź punktualny i szybki. Pamiętaj, że należy 
przestrzegać harmonogramu, ponieważ 
odejście od niego może spowodować 
zakłócenia w pracy innych osób. 

• Przekonaj swojego przełożonego, że ciężko 
pracujesz: zawsze dotrzymuj terminów, nawet 

 
29 Ibidem. 
30  Ibidem. 



 

 

jeśli oznacza to pracę w nadgodzinach. Twoje 
poświęcenie nie pozostanie bez nagrody.  

• Utrzymanie czystego i zorganizowanego 
stanowiska pracy. Niesprzątane i 
nieuporządkowane 
biurko lub biuro jest 
nieprzyjemne w 
przejściu lub wejściu, 
dlatego ważne jest, aby 
przewidzieć, że Twoje 
stanowisko pracy jest 
tak samo 
uporządkowane i 
zorganizowane jak Ty. 

• Zawsze stosuj się do 
zasad i wytycznych organizacji, ponieważ są 
one tam przestrzegane. 

• Ubierz się odpowiednio, w sposób 
odpowiadający twojej pracy i roli. Rozejrzyj się i 
obserwuj, co noszą inni pracownicy. W razie 
wątpliwości, wybierz bezpieczną opcję i ubierz 
się w proste i klasyczne ubrania. 

 
3. Przyczynianie się do tworzenia pozytywnego 

środowiska pracy 
 
Z punktu widzenia zawodowego, połączenie 
wiąże się z dobrą równowagą między pracą a 
życiem prywatnym. Może być postrzegany jako 
"związek" w takim sensie, że pracownik ma 
znaczenie - ale nie przytłacza pracy, a 
jednocześnie pozostaje w związku z jego życiem 
osobistym.31 Życie osobiste jest ważne, ponieważ 

 
31 Tarallo, M. (2018). Jak zmniejszyć rotację pracowników dzięki solidnym strategiom 
retencji. SHRM. Dostępny pod adresem: www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-



 

 

osoby, których życie osobiste ulega pogorszeniu z 
powodu nadmiernego obciążenia pracą, stresu, 
rozłąki itp. są o wiele bardziej narażone na 
odejście z pracy. Jeśli coś jest nie tak lub za dużo, 
daj znać swojemu przełożonemu. Nie oznacza to 
jednak, że życie osobiste powinno być 
traktowane priorytetowo. 
 
Zamiast tego należy nauczyć się pracować 
inteligentnie, planując zadania, cele itp. w oparciu 
o uczciwą analizę swoich kompetencji i 
wcześniejszych doświadczeń, aby uzyskać 
równowagę. 
 
Pracownicy muszą również mieć pozytywne i 
produktywne relacje ze współpracownikami. 
Kultura firmy jest tworzona poprzez 
doświadczenia, którymi pracownicy dzielą się z 
kolegami, menedżerami i kierownikami. 32 
Dlatego też poczucie więzi z firmą i 
współpracownikami, a co za tym idzie, pozytywne 
doświadczenia pracowników, mają 
fundamentalne znaczenie dla skutecznego 
utrzymania pracy. 
 
4. Uczestinctwo w firmowych programach 

szkoleniowych 
 

 
acquisition/pages/how-to-reduce-employee-turnover-through-robust-retention-
strategies.aspx.  
32 Ibidem. 



 

 

Pracownicy muszą zobowiązać się do udziału w 

sponsorowanych przez firmę programach 
szkoleniowych i kursach, ponieważ mogą one 
zapewnić poszerzenie bazy wiedzy 
pracowników. 33  Ponadto, członkostwo w 
stowarzyszeniach zawodowych może dostarczyć 
informacji z pierwszej ręki poprzez publikacje, 
biuletyny i spotkania na temat pojawiających się 
trendów lub technologii w danej dziedzinie pracy 
lub branży, a także może pomóc w rozwijaniu 
kontaktów biznesowych". 34 Poza wyraźnymi 
korzyściami, doskonalenie umiejętności lub 
uczenie się nowych sygnalizuje pracodawcy, że 
pracownik jest inwestowany w zwiększanie 
swojej wartości dla organizacji; ostatecznie 
doprowadzi to do utrzymania pracy. 
 
 
 

 
33 Merla, D. (2018). Strategie mające na celu zmniejszenie rotacji pracowników. Walden 
Dissertations and Doctoral Studies, str. 86-87. 
34 Mieksztyn, J. (2011). Jak utrzymać tę pracę teraz, gdy jesteś zatrudniony. Michigan Jobs & 
Career Portal Service. Dostępny pod adresem: 
www.michigan.gov/documents/careers/HOW_TO_KEEP_THE_JOB_NOW_THAT_YOU_ARE
_HIRED_351873_7.pdf. 



 

5. Ocena wydajności pracy i uwzględnienie 
informacji zwrotnych 

 
Wreszcie, wszystkie 
wyżej wymienione 
strategie utrzymania 
zatrudnienia powinny 
opierać się na 
dokładnej wiedzy i 
zrozumieniu 
informacji zwrotnej, 
którą otrzymasz. 
Regularne sesje 
informacyjne 
umożliwiają pracodawcom zgłaszanie 
konstruktywnej krytyki wobec ciebie lub twojej 
pracy. To właśnie podczas tych sesji można 
określić, co działa dobrze, a co nie. Poprzez 
przemyślenie swojego podejścia w taki sposób, 
aby uwzględnić informacje zwrotne i pomysły, 
zająć się problemami i wymaganiami oraz 
zachować te elementy, które działają dobrze, 
możesz mieć wpływ na to, aby pracodawca 
postrzegał ciebie i twoje wyniki w sposób 
pozytywny. 
 
Ponadto, upewnij się, że oceniasz swoją 
wydajność poprzez regularną samoocenę. 
Uzupełniona informacjami zwrotnymi, 



 

 

autorefleksja jest niezwykle przydatna, ponieważ 
pozwala uzyskać pogląd na siebie zgodny z 
poglądem innych. Przełożeni prawdopodobnie 
będą również oceniać pracowników, dlatego 
stosując podobne podejście, można osiągnąć 
zgodność z tym, jak firma postrzega swoje wyniki. 
Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że 
postępy będą monitorowane za pomocą 
osobistych inspekcji, przeglądów postępów, 
informacji zwrotnych od klientów oraz 
rejestrowania urządzeń i danych. 35 
Zidentyfikowanie tego może prowadzić do 
ostrożności i profesjonalizmu, które są dwoma 
kluczowymi czynnikami w utrzymaniu swojej 
pracy. Kiedy pracownicy zdadzą sobie sprawę, że 
będą monitorowani, prawdopodobnie będą 
osiągać lepsze wyniki.  

 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Wprowadzone powyżej strategie utrzymania 
zatrudnienia sprawdziły się, ale mogą one działać 
tylko w połączeniu ze sobą. Każda osoba jest 
jednak wyjątkowa, dlatego też każdy wymaga 
wyjątkowego podejścia w zależności od swoich 
cech, kompetencji, pochodzenia itp. Dlatego też 
w ostatecznym rozrachunku to pracownicy są 
odpowiedzialni za dokonanie syntezy tych 
strategii w sposób spójny i konsekwentny w celu 
zachowania swojej pracy i maksymalizacji 
wydajności i skuteczności na danym stanowisku. 

 
 
 



 

 
 

 

HIERARCHIA POTRZEB MASLOWA CZY DWUCZYNNIKOWA TEORIA 
HERZBERGA? 
 

 
 
 
Budowanie motywującego i 
satysfakcjonującego środowiska dla 
pracowników może być jednym z 
najtrudniejszych, ale i najważniejszych zadań 
dla pracodawcy. Aby uzyskać jak najlepsze 
wyniki od zespołu, pracodawca musi spełnić 
wiele czynników, aby zadowolić swoich 
pracowników. Wielu pracodawców uważa 
jednak, że wynagrodzenie jest głównym 
czynnikiem motywacyjnym, podczas gdy w 
rzeczywistości jest to tylko niewielka część 
tego, co faktycznie utrzymuje pracowników w 
miejscu pracy. 
 
 
 
 
Herzberg i Maslow są znanymi psychologami, 
których teorie okazały się niezwykle skuteczne 
w utrzymaniu i poprawie satysfakcji z życia 
zawodowego i prywatnego. Niniejszy 
podręcznik opiera się na ich teoriach i 
dostarcza informacji, które mają kluczowe 



 

 

znaczenie dla zrozumienia właściwego 
środowiska pracy oraz czynników, na które 
dana osoba musi zwracać uwagę przy 
ubieganiu się o pracę. 
 
Teoria motywacji i higieny 
 
Amerykański psycholog Frederick Herzberg 
przedstawił w swoim artykule "One More Time: 
How do You Motivate Employees." w 1959 r. 
Teorię Motywacji - inaczej zwaną Teorią  
Dwuczynnikową. 36  Teoria ta wyjaśnia, że 
zadowolenie z pracy zależy od dwóch 
głównych czynników: czynników satysfakcji - 
motywacji i czynników niezadowolenia - 
czynników higienicznych. 
 
Zanim przejdziemy do bardziej 
szczegółowych informacji na temat tych 
czynników, należy wspomnieć, że 
zadowolenie i niezadowolenie nie są 
przeciwieństwami. Usunięcie przyczyn 
niezadowolenia nie stworzy satysfakcji, 
podobnie jak dodanie czynników satysfakcji z 
pracy nie usunie czynników niezadowolenia z 
pracy. Innymi słowy, jeśli środowisko pracy jest 
antagonistyczne, danie pracownikom 
możliwości rozwoju nie sprawi, że będą 
zadowoleni. Podobnie, jeśli stworzone 
zostanie zdrowe środowisko pracy, ale nie 

 
36 Herzberg, F. (1987). One More Time: Jak motywujesz pracowników? Harvard Business 
Review. Dostępny pod adresem: 
https://kyleshulfermba530.weebly.com/uploads/2/3/4/5/23454770/one_more_time_-
_how_do_you_motivate_employees.pdf. 



 

 

zostaną podane czynniki satysfakcji, zespół 
nadal nie będzie zadowolony. 37 
 
Aby zastosować tę teorię w miejscu pracy, 
należy najpierw spełnić czynniki higieniczne. 
Dopiero po uwzględnieniu czynników 
higienicznych należy przyjąć czynniki 
motywacyjne. Czynniki higieniczne to polityka 
przedsiębiorstwa, nadzór, stosunki między 
współpracownikami, warunki pracy, 
wynagrodzenie, status i bezpieczeństwo. Aby 
wyeliminować niezadowolenie, pracodawca 
powinien: 
 
➔ upewnić się, że polityka firmy jest uczciwa i 
jasna, a także aktualna w stosunku do 
konkurencji; 
➔ zapewnić skuteczny i wspierający nadzór, 
nie dając pracownikowi poczucia 
mikrozarządzania; 
➔ zapewnić zdrową i dobrze zorganizowaną 
kulturę pracy, bez znęcania; 
➔ zapewnić konkurencyjne wynagrodzenie 
dla całego personelu; 
➔ pielęgnować status pracy poprzez 
zapewnienie, że wszyscy pracownicy mają 
poczucie tego, że ich praca jest sensowna;  
➔ unikać gróźb zwolnienia z pracy, ponieważ 
pracownicy muszą czuć, że ich praca jest 
bezpieczna. 
 

 
37 Mind Tools Content Team. (2007). Herzberg's Motivators and Hygiene Factors. Prace 
szmaragdowe. Dostępne pod adresem: 
https://www.mindtools.com/pages/article/herzberg-motivators-hygiene-factors.htm. 



 

 

Zadowolenie z tych czynników zapobiegnie 
niezadowoleniu pracowników, ale nie 
wystarczą one do zadowolenia i 
zmotywowania ludzi. Aby stworzyć 
odpowiednią motywację w pracy, pracodawcy 
muszą stosować czynniki motywacyjne; są to 
osiągnięcia, uznanie, praca sama w sobie, 
odpowiedzialność, awans i rozwój. Aby spełnić 
te czynniki, pracodawcy powinni: 
 
➔ stworzyć warunki dla dobrych wyników i 
osiągnięć; 
➔ dać pracownikowi poczucie uznania za 
wykonaną pracę; 
➔ upewnić się, że praca przydzielona każdemu 
pracownikowi jest dostosowana do jego 
umiejętności, różnorodna, interesująca i daje 
pracownikowi pewne wyzwanie, aby utrzymać 
jego motywację; 
➔ powierzyć jak największą odpowiedzialność 
każdemu pracownikowi;  
➔ zapewnić możliwości - takie jak awans, 
szkolenie czy rozwój - tak aby pracownicy 
mogli rozwijać swoją karierę zawodową i 
zdobywać umiejętności przydatne do rozwoju 
osobistego i zawodowego. 38 
 
Hierarchia potrzeb Maslowa 
 
Hierarchia potrzeb Maslowa, zwana również 
teorią motywacji Maslowa, to teoria 
psychologiczna, którą Abraham Maslow 

 
38 Eksperckie zarządzanie programami. (2009). Herzberg's Motivation Theory - Two Factor 
Theory. Dostępna pod adresem: 
https://expertprogrammanagement.com/2018/04/herzbergs-two-factor-theory/.  



 

 

przedstawił w swoim artykule z 1943 roku, 
"Teoria motywacji ludzkiej". 39   Pięć kategorii 
hierarchi potrzeb pozwala jednostce czuć się 
spełnionym, jeśli wszystkie potrzeby są 
spełnione. W większości przypadków jest ona 
przedstawiana jako piramida, aby pokazać 
fakt, że potrzeby niższego poziomu muszą być 
najpierw zaspokojone przed przejściem do 
potrzeb wyższego poziomu. Bez zaspokojenia 
potrzeb niższego poziomu, osoba nie może 
przejść na następny poziom, ponieważ brak jej 
do tego motywacji. 40 
 
Pięć poziomów można podzielić na dwie 
kategorie: pierwsza to potrzeby związane z 
niedoborami, które mają charakter 
fizjologiczny, bezpieczeństwa oraz potrzeb 
związanych z przynależnością i miłością; druga 
to potrzeby związane z rozwojem, które 
obejmują potrzeby związane z szacunkiem i 
samorealizacją. 
 
Potrzeby fizjologiczne  
 
Podstawowe potrzeby ludzkie, które muszą 
być zapewnione w miejscu pracy, takie jak 
woda pitna, przerwy, dostęp do toalety i 
ogólnie komfortowe środowisko pracy. 
 
Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa  
 

 
39 Zielony, C. (2000). A Theory of Human Motivation: A.H. Maslow (1943). Klasyka w historii 
psychologii. Dostępne pod adresem: https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm.  
40 Hopper, E. (2020). Maslow's Hierarchy of Needs Explained. ThoughtCo. Dostępny pod 
adresem: https://www.thoughtco.com/maslows-hierarchy-of-needs-4582571. 



 

Potrzeba, która może mieć wpływ na ogólne 
zadowolenie z miejsca pracy, ponieważ 
pracownicy muszą czuć, że ich 
bezpieczeństwo fizyczne jest zapewnione, a 
także bezpieczeństwo emocjonalne w tym 
sensie, że kultura pracy jest wspierająca i 
akceptująca. Bezpieczeństwo pracy to kolejna 
ważna potrzeba bezpieczeństwa, ponieważ 
pracownicy nie mogą osiągnąć satysfakcji, 
jeśli są stale zagrożeni utratą pracy. 
 
Potrzeby miłości i przynależności  
 
Innymi słowy, potrzeby społeczne, które 
wyrażają znaczenie otwartej, akceptującej i 
przyjaznej kultury pracy. Pracownicy muszą 
mieć poczucie przynależności w pracy, co 
pomaga im w większym zaangażowaniu się w 
pracę. Ogólnie rzecz biorąc, firmy, które 
organizują działania związane z budowaniem 
relacji poza pracą, mają wyższe wskaźniki 
zaangażowania pracowników niż te, które 
tego nie robią. 
 
Potrzeby w zakresie szacunku  
 
Ponieważ pracownicy potrzebują poczucia 
wdzięczności za wykonywaną pracę, muszą 
widzieć, że ich wkład dla firmy został 



 

 

 

 
 
 

 

doceniony. W miejscu pracy ważne jest, aby 
pracownicy mieli poczucie, że rozwijają się, 
awansują i osiągają sukcesy. Poprzez 
zapewnienie im niezbędnego wsparcia, 
pracownicy stają się bardziej pewni siebie, co 
jest również motorem ich motywacji. 
 
Samorealizacja  
 
To jest ostatni poziom piramidy. 
Samorealizacja jest wtedy, gdy pracownicy 
czują, że wykonują najlepszą możliwą pracę na 
swoim stanowisku, daje im to poczucie 
spełnienia i poczucie, że wykorzystują swój 
potencjał. Kiedy pracownik dochodzi do tego 
etapu, czuje się upoważniony i godny zaufania, 
co w konsekwencji zachęca do rozwoju i 
zaangażowania oraz maksymalizacji 
potencjału jednostki w pracy. 41 
 
 

 
 
 
 

 
41 Vinney, C. (2018). Zrozumienie Teorii Samorealizacji Maslowa. ThoughtCo. Dostępny pod 
adresem: https://www.thoughtco.com/maslow-theory-self-actualization-4169662. 
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PODSUMOWANIE 
 
Jak widać, teorie Maslowa i Herzberga są ściśle powiązane. 
Czynniki higieniczne Herzberga to potrzeby, które Maslow 
nazywa fizjologicznymi, bezpieczeństwem i przynależnością, 
natomiast czynniki motywacyjne to szacunek i potrzeby 
samorealizacji. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie 
czynniki i potrzeby muszą być spełnione w odpowiedniej 
kolejności, jak wspomniano powyżej. Osoba poszukująca 
pracy może wziąć te czynniki pod uwagę przy wyborze 
miejsca pracy, aby zapewnić sobie maksymalną satysfakcję 
na przyszłość, podczas gdy pracownik może zastanowić się 
nad tymi teoriami, aby zrozumieć zmiany, których można 
dokonać w celu uzyskania większej motywacji.  
 

 
 



 

 

ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 
 
 

 
Dzisiejszy postęp technologiczny wywarł głęboki wpływ na wiele 
gałęzi przemysłu i organizacji. Według Światowego Forum 
Ekonomicznego do 2022r. nie mniej niż 54% wszystkich 
pracowników będzie wymagało znacznego przekwalifikowania i 
podniesienia kwalifikacji". 42 
 
Reskilling odnosi się do rozwoju dodatkowych umiejętności 
pomagających pracownikom w przejściu do nowej roli/stanowiska, 
podczas gdy podnoszenie kwalifikacji jest procesem uczenia 
nowych umiejętności pracowników, które są potrzebne dziś i w 
przyszłości.  
 
Duże firmy już zaczęły oferować możliwości podnoszenia 
kwalifikacji. Na przykład w 2019 roku Amazon uruchomił "Upskilling 
2025". W ramach tej inicjatywy zainwestowano 700 milionów 
dolarów w szkolenia podnoszące kwalifikacje w celu przygotowania 
pracowników do pełnienia wysoce technicznych funkcji.  43 
 
Podręcznik ten zawiera informacje na temat znaczenia 
podnoszenia kwalifikacji, jak również korzyści z nich płynących 
zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ponadto 
przedstawiono w nim kilka przykładów technik podnoszenia 
kwalifikacji, które mogą być stosowane. 
 

 
 
 
 
 
 

 
42 Gallo, S. (2019). Podnoszenie kwalifikacji pracowników dla przyszłości pracy. Przemysł 
szkoleniowy. Dostępne pod adresem: https://trainingindustry.com/articles/workforce-
development/upskilling-employees-for-the-future-of-work/. 
43 Ibidem.  
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Dziesięć najważniejszych umiejętności 
potrzebnych w przyszłości 
 
Przy dzisiejszych szybkich innowacjach 
technologicznych ważne jest, aby osoby 
poszukujące pracy zaczęły przygotowywać się do 
pracy w przyszłości, ucząc się i rozwijając kluczowe 
umiejętności. Według Światowego Forum 
Ekonomicznego, dziesięć najlepszych umiejętności, 
które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w 
przyszłości to: 44 
 

i. Kompleksowe rozwiązywanie problemów 
ii. Krytyczne myślenie 
iii. Kreatywność 
iv. Zarządzanie ludźmi 
v. Współpraca z innymi 

vi. Inteligencja emocjonalna 
vii. Podejmowanie decyzji 

viii. Orientacja na usługi 
ix. Negocjacje 
x. Elastyczność poznawcza 

Lista ta pokazuje, że chociaż roboty i automatyka 
mogą wykonywać złożone zadania w szybkim 
tempie, to jednak maszynom nadal brakuje 
zdolności emocjonalnych i kreatywności. 
Uczestnicząc w podnoszeniu kwalifikacji, 
pracownicy mogą wyostrzyć i poprawić swoje 

 
44 Cook, N. (2020). How to Create a Workforce with Future Skills. PeopleScout. Dostępny 
pod adresem: www.peoplescout.com/insights/workforce-skills-of-the-future/. 
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umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi i pracy 
zespołowej.  
 
Dlaczego pracownicy powinni się doskonalić? 
 
Wraz z obecną pandemią COVID-19 i wiekiem 
cyfryzacji charakter miejsc pracy ulega drastycznej 
zmianie i dlatego niezbędne są umiejętności 
techniczne i analityczne. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników pomaga im w rozwoju kariery 
zawodowej, zapewniając jednocześnie 
konkurencyjność firmy.  
 
Według firmy doradczej ds. zarządzania Robert Half 
International, istnieją cztery powody, dla których 
podnoszenie kwalifikacji ma znaczenie. 45 
 
 
1. Charakter miejsc pracy zmienia się 

Automatyzacja zmniejszyła liczbę miejsc pracy, ale 
stworzyła również nowe role, które wymagają 
nowego zestawu umiejętności. Na przykład wiele lat 
temu poszczególne osoby mogły pracować bez 
posiadania dużej wiedzy technicznej, ale dziś 
umiejętności informatyczne i cyfrowe są niezbędne 
dla dzisiejszej siły roboczej.  
 
2. Oczekiwania pracowników zmieniają się 

 
45 Połowa, Robert (2018). The Importance of Upskilling Your Employees. Robert Half 
International Inc. Dostępny pod adresem: https://www.roberthalf.com/blog/management-
tips/the-importance-of-upskilling-your-employees. 



 

Pracownicy rozumieją potrzebę ciągłego rozwijania 
swoich umiejętności w celu uzyskania lepszych 
wyników w miejscu pracy. Często pracownicy nie 
mają pieniędzy ani czasu na inwestowanie w 
podnoszenie kwalifikacji, dlatego zwracają się o 
wsparcie do pracodawcy. 
 
3. Motywacja paliwem szkoleniowym 

Podnoszenie kwalifikacji może mieć pozytywny 
wpływ na siłę roboczą. Może zwiększyć morale i 
satysfakcję pracowników. Pracownicy będą czuli się 
doceniani, a w miarę nabywania nowych 
umiejętności będą mogli podążać różnymi 
ścieżkami kariery w ramach organizacji.  
 
4. Pobudza rozwój kariery zawodowej 

Choć szkolenia podnoszące kwalifikacje mogą 
kosztować, tańsze jest szkolenie obecnych 
pracowników, niż zatrudnianie ich z zewnątrz. To 
znacznie obniża koszty związane z rekrutacją. 
Ponadto, ponieważ pracownicy mają możliwość 
rozwijania swoich umiejętności i kariery, są mniej 
skłonni do odejścia z organizacji.  
 



 

 

Możliwości szkolenia w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji 

Pracownicy 
powinni zwrócić 
się do swojego 
kierownika w 
sprawie planu 

rozwoju 
zawodowego i 
wspólnie z nim 
opracować plan 
jego rozwoju, w 
tym możliwości 
nauki i szkoleń 

oferowanych 
przez firmę, które pomogą im osiągnąć konkretne 
cele. 
 
Istnieje również wiele innych sposobów podejścia 
do podnoszenia kwalifikacji. Oto kilka przykładów 
technik podnoszenia kwalifikacji, które przyniosą 
korzyści pracownikom: 46 
 
1. Szkolenie w wirtualnej sali lekcyjnej 

Programy wirtualnych klas pozwalają 
pracownikom na udział w podnoszeniu kwalifikacji, 
niezależnie od ich lokalizacji. Dzisiejsze 
oprogramowanie szkoleniowe jest bardziej 

 
46 Andriotis, Nikos. (2018). Podnoszenie kwalifikacji pracowników: Advantages and Methods 
to Teach Staff More. eFront. Dostępny pod adresem: 
www.efrontlearning.com/blog/2017/05/upskilling-training-employees-advantages-
methods.html.  
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dynamiczne i zapewnia angażujące środowisko, w 
którym pracownicy mogą oglądać filmy i 
przeprowadzać ankiety.  
 
2. Mikrolearning 

Microlearning polega na oglądaniu krótkich filmów 
internetowych, które koncentrują się na 
określonym temacie. Po obejrzeniu filmu mogą 
być wykonywane ćwiczenia lub quizy. Treningi te 
są zazwyczaj krótkie i trwają od pięciu do dziesięciu 
minut.     
 
3. Lunch i nauka 

Jest to dobra metoda dla pracowników, którzy 
czują, że nie mają wystarczająco dużo czasu, aby 
zmieścić się w sesji szkoleniowej w ciągu dnia. 
Pracodawcy mogą również zapewnić 
uzupełniający lunch, aby uatrakcyjnić ideę 
szkolenia. 
 
4. Mentoring i shadowing  

Eksperci wyższego szczebla zarządzania mogą 
udzielać wsparcia swoim współpracownikom. Jest 
to sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ 
mentorzy mogą rozwijać swoje umiejętności 



 

 

przywódcze, a pracownicy zdobywają cenne rady i 
prawdziwe doświadczenie.  
 
Umiejętności cyfrowe 
 
Jak wspomniano wcześniej, innowacje cyfrowe i 
sztuczna inteligencja wpływają na siłę roboczą. Na 
przykład, badania przeprowadzone w Holandii 
wykazały, że 50% pracowników w tym kraju musi 
być przeszkolonych w zakresie umiejętności 
informatycznych. 47 
 
Umiejętności te zależą od charakteru pracy. 
Przykładowe umiejętności: 
 
• Korzystanie z oprogramowania (MS Office) 
• Umiejętność korzystania z mediów 

społecznościowych 
• Pisanie na urządzeniu dotykowym 
• Podstawowe programowanie 

 
Studium przypadku  
 
W zależności od potrzeb firmy, pracodawcy mogą 
realizować różne projekty podnoszące kwalifikacje. 
48 
 

 
47 Verlinden, N. (2020). Upskilling: Pełny przewodnik (zawierający 7 sposobów podnoszenia 
kwalifikacji siły roboczej). AIHR. Dostępny pod adresem: www.digitalhrtech.com/upskilling/. 

 
 



 

Arla Foods, firma mleczarska należąca do rolników w 
Danii, zdała sobie sprawę z konieczności 
podnoszenia kwalifikacji pracowników. W związku z 
tym uruchomiła projekt, w którym 3500 
pracowników uczestniczyło w kursach duńskiego i 
matematyki. Szkolenie to wyposażyło pracowników 
w umiejętności potrzebne w przyszłości, a także 
stworzyło pozytywny wizerunek programów 
szkoleniowych wśród pracowników Arla.  
 
 

PODSUMOWANIE 
 
W związku z tym, że technologia ma ogromny 
wpływ na wiele miejsc pracy, przedsiębiorstwa 
muszą inwestować w większą liczbę szkoleń 
podnoszących kwalifikacje, aby zapewnić, że ich 
pracownicy będą wyposażeni w umiejętności 
niezbędne w przyszłości. Podnoszenie kwalifikacji 
nie jest już uważane za dobry atut, ale raczej za 
konieczność w dzisiejszym świecie. Sposób, w jaki 
firmy podchodzą do programów szkoleniowych jest 
całkowicie oparty na ich potrzebach, ale 
wymienione powyżej techniki stanowią dobry punkt 
wyjścia.  
 



 

Dla pracowników, im szybciej skorzystają z 
oferowanych przez firmę szkoleń podnoszących 
kwalifikacje, tym większe mają szanse na awans 
zawodowy. Pracodawcy mają obowiązek 
oferowania możliwości rozwoju, natomiast 
pracownicy są odpowiedzialni za wdrażanie swoich 
nowych umiejętności w codziennej pracy. 
 

 
 



 

 


