
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSZUKIWANIE PRACY 
 

Czyli jak odnaleźć się na rynku pracy 

i przygotować do profesjonalnego 

poszukiwania pracy? 

 

 

Krótko o utracie pracy, sytuacji w której właśnie się znalazłeś/aś. 

 

Stało się straciliśmy pracę. Powodów jest tyle, ile osób jest w tej sytuacji. Jesteśmy w szoku 

mniejszym lub większym. Mniejszym, kiedy odbieraliśmy jakieś sygnały wcześniej, ale nie 

braliśmy ich pod uwagę. Większym kiedy poświęcaliśmy się 

pracy prawie na poziomie pracoholizmu i bum !!!!  

Wypowiedzenie, porozumienie stron, utrata zaufania szefa, 

likwidacja stanowiska. Rozpoczyna się galop myśli: skąd wezmę 

środki na wyżywienie, opał,  na buty dla dziecka, czynsz.  

Pewnie będą chcieli odciąć prąd, gaz, internet. Dopiero co 

wzięłam kredyt na zakup lodówki. Co ja powiem mężowi, 

rodzinie. A znajomi? Dwugłos w naszej głowie rozbrzmiewa 

argumentacją za i przeciw. Znajomi mi pomogą. Przecież 

współmałżonek pracuje. Damy radę. Nie, nie damy przecież zabraknie na najważniejsze 

potrzeby, na wszystko.  

 

Reakcje na utratę pracy są bardzo różne. Jedni będą udawali przed rzeszą bliższych lub 

dalszych osób, że nic się nie stało. Jeden ze znanych mi przypadków nie powiedział NIKOMU. 

Przejadł wszystkie oszczędności, pożyczył duże pieniądze i w efekcie, żeby wyjść ze spirali 

zadłużenia musiał sprzedać mieszkanie i zaczynać wszystko od nowa. 

 

Utrata pracy znajduje się na trzeciej pozycji w rankingu najbardziej stresujących sytuacji w 

życiu człowieka. Jak sobie pomóc? 

 



 

Wszystko wygląda inaczej po utracie pracy. Emocje zalewają nasz mózg. Oczywiste jest 

zatem, że budzi skrajne emocje i podobnie jak w przypadku borykania się z utratą kogoś 

bliskiego obserwujemy kolejne fazy reakcji na stratę. Pojawia się strach, panika. Nic nie 

jesteśmy w stanie zrobić w takim stanie naszego ducha. Do głowy przychodzą słowa piosenki 

Agnieszki Osieckiej. 

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. 

Moje prawo to jest pańskie lewo. 

Pan widzi: krzesło, ławkę, stół,  a ja – rozdarte drzewo 

Na zakręcie 

 

Tym czasem ten na pozór trudny czas możemy wykorzystać na 

ustalenie indywidualnego planu działania, zastanowienia się czego 

nie lubilismy w naszej byłej już pracy, co nas przygnębiało, co 

sprawiało, że lubilismy do niej chodzić. Czas na określenie swoich 

mocnych i słabych stron, zbilansowaniu swoich kompetencji i 

zaplanowanie kolejnych zawodowych kroków.  

 

W pierwszej kolejności sprawdźmy rynek pracy, jakie zawody są 

dziś deficytowe, a których na rynku jest w nadmiarze. W tym celu 

na stronach lokalnego Urzedu Pracy, warto wyszukać Ranking 

zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2020 i zorientowac się 

jakich pracowników poszukują pracodawcy. Posłużyć nam do tego mogą liczne portale z 

ofertami pracy, min. olx.pl, pracuj.pl, grupy na facebooku poświecone poszukiwaniu 

pracowników, a także ogólnopolska Centralna Baza Ofert Pracy prowadzona przez platformę 

praca.gov.pl.  

 

Kolejnym krokiem jest proces rejestracji w 

Powiatowym Urzędzie Pracy. Z powodu 

trudności wynikających z panującej 

epiedemii COVID – 19 rejestracji można 

dokonać osobiście  kontaktując  się z 

Urzędem pracy pod numerem 32 – 231-

18-41   i umawiając się na konkretny dzień 

i godzinę z doradcą zawodowym. 

 

Można też skorzystać z nowoczesnych 

metod informatycznych i zalogować się na 

portalu praca.gov.pl, wybierając w rubryce 

Powiatowy Urząd Pracy i dokonując 

rejestracji w w/w systemie.  

 

Jest to na chwilę obecną bardzo bezpieczny sposób rejestrowania się jako osoba bezrobotna, 

bez konieczności wychodzenia z domu i kontaktowania się z innymi ludźmi 

 

  



METODA SZEŚCIU KROKÓW POSZUKIWANIA PRACY 
Pomoże Ci wypełnienie tej tabelki 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Praca którą 
chciałbym 

wykonywać 
Opis:  

Trzy 
konkretne 
zawody, w 

których 
chciałbym 
pracować 

1. 

 
2. 

 
3. 

 

Kursy, które 
są mi 

potrzebne do 
wykonywania 

tych 
zawodów 

1. 

 
2. 

 
3. 

 

Miejsca, gdzie 
mogę 

ukończyć 
takie kursy 

1. 

 
2. 

 
3. 

 

Firmy, w 
których jest 

praca 
odpowiednia 

dla mnie 

1. 

 
2. 

 
3. 

 

Dokumenty 
które 

przygotuje na 
rozmowę 

kwalifikacyjną   

1. 

 
2. 

 
3. 

 



OBTYMALNE WYKORZYSTANIE CZAS 

 

 

 

Samorozwój Wykorzystaj swój czas w sposób 
maksymalnie wartościowy. Poświęć go na 
wszystko co może Ci pomóc w 
poszukiwaniu zatrudnienia. Bierz udział w 
bezpłatnych webinarach,          e-kursach, 
przeszukaj audioteki, filmy na serwisie 
internetowym youtube.  

Zapisz się do interesujących Cię grup 
tematycznych na portalach 
społecznościowych, wymieniaj swoje 
poglądy,  dyskutuj o ważnych i 
interesujących Cię sprawach.  

Zakup, wypożycz lub ściągnij książki o 
tematyce rozwojowej, poświęcone 
zakładaniu własnego biznesu, osiągania 
sukcesu, gotowości do zmian  

Skorzystaj z usług coachingowych 
proponowanych on-line i często pro bono. 

Przygotuj się na nadchodzące zmiany, 
niczego nie odkładaj na potem – 
DZIAŁAJ!!! 

Aktywność  Aby znaleźć pracę musisz być aktywny, 
wykorzystać wszelkie dostępne możliwości 
i osoby mogące Ci pomóc. Jeśli będziesz 
siedział          i czekał, aż praca sama Ciebie 
znajdzie możesz się rozczarować. 

Bądź więc aktywny – planuj, działaj, 
rozwijaj się! 

Bezpośredniość Najlepsze są bezpośrednie, osobiste 
kontakty. Zamiast czekać na pomoc innych, 
pomóż sobie sam - działając. 
Idź osobiście do znajomych, pracodawcy, 
urzędu pracy i porozmawiaj o tym, że 
szukasz pracy. 

Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu! 

Cierpliwość     Nawet jeśli będziesz bardzo aktywny i 
będziesz działał w sposób bezpośredni, to 
może zdarzyć się, że na znalezienie 
odpowiedniej pracy trzeba będzie trochę 
poczekać. Metody, których użyjesz do 
poszukiwania pracy na pewno przyniosą 
pożądane rezultaty, ale potrzeba na to 
czasu.  

Musisz się z tym liczyć i uzbroić się w 
cierpliwość! 



NAJCIEKAWSZE POZYCJE KSIĄŻKOWE 

DLA STARTU WŁASNEGO BIZNESU: 

1. Chan Kim W., Mauborgne Renee “Strategia błękitnego oceanu” 

2. Hill Napoleon “Myśl!… i bogać się” 

3. Liker Jeffrey K., Convis Gary L. “Droga Toyoty do Lean Leadership” 

4. Thiel Peter, Masters Blake “Zero to one. Notatki o start-upach czyli 

jak budować przyszłość” 

5. Horowitz Ben “Najtrudniejsze w tym, co trudne. Prowadzenie 

biznesu, gdy nie ma prostych odpowiedzi” 

6. Gary Vaynerchuk “Crush It!”  

7. Belsky Scott “Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie 

skończyło się na gadaniu” 

8. Masterson Michael “Gotów, pal, cel. Od zera do 100 milionów w 

tempie ekspresowym” 

9. Ferrazzi Keith, Raz Tahl “Nigdy nie jedz sam, czyli sekrety sukcesów w biznesie” 

10. DeMarco MJ “Fastlane milionera”  

11. Gary Vaynerchuk “W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych” 

12. Michael E. Gerber “MIT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu 

zaradzić”  

SUKCES: 

1. Branson Richard “Like a Virgin” 

2. Robbins Anthony “Obudź w sobie olbrzyma” 

3. Carnegie Dale “Jak przestać się martwić i zacząć żyć” 

4. Tracy Brian “Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie. Jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć 

sukces” 

5. Winget Larry “Jesteś bez grosza na własne życzenie! Czyli jak przestać klepać biedę i zacząć lepiej 

żyć” 

6. Peale Norman Vincent “Moc pozytywnego myślenia” 

7. Tracy Brian ” Zjedz tę żabę. 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności 

do zwlekania ” 

8. Sinek Simon “Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania” 

9. D’Antonio Michael “Donald Trump. W pogoni za sukcesem” 

10. Levitt Steven D., Dubner Stephen J. “Myśl jak Freak“ 

 

ROZWÓJ OSOBISTY: 

1. Covey Stephen R. “7 nawyków skutecznego działania” 

2. Winget Larry “Zamknij się! Przestań narzekać i zacznij żyć!” 

3. Vitale Joe “Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem” 

4. Joseph Murphy “Potęga podświadomości” 

5. Cialdini Robert B.” Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka” 

6. Carnegie Dale “Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi 

7. Rhodes Mark “Gadu-Gadu. Jak swobodnie rozmawiać z każdym i w 

   każdej sytuacji” 

8. Tony Hsieh “Dawaj innym szczęście” 

9. Szwartz David “Magia myślenia na wielką skalę” 

10. Duhigg Charles “Siła nawyku“ 

 



 

Na zakończenie tej broszury przekazujemy program „Curriculum Vitae” w pigułce: 

 Planuj, zapisuj krótko i długo terminowe cele.  

 Myśl o swojej przyszłości – zbadaj swoje wartości, zbadaj swoje talenty, zobacz swoją 

przyszłość zawodową w perspektywie 10 lat. 

 Sprawdź, czy przekonania na temat samego siebie są adekwatne. Innymi słowy 

przeglądaj się w lustrach postrzegania ciebie przez Twoich rozmówców, rodzinę , 

przyjaciół, znajomych. Możesz dużo odkryć i dużo zmienić. 

 Zbadaj swój styl funkcjonowania Bezpieczeństwo – Zagrożenie. Jeśli go zbadasz, 

unikniesz uruchomienia „gadziego mózgu” i powstrzymasz zachowania ucieczkowe lub 

agresywne. Ukierunkujesz je na poszukiwanie rozwiązań i docieranie do poszczególnych 

celów 

 Otaczaj się ludźmi mądrymi i autentycznymi. Zwracaj uwagę, co ich interesuje w Twoim 

życiu. Jeśli interesuje ich, ile zarabiałeś i na co wydawałeś, dlaczego nie masz 

oszczędności….  – to nie są osoby dla Ciebie. Kiedy właśnie utraciłeś pracę,  nie dzwoń 

do nich. 

 Dzwoń do autentycznych i mądrych ludzi, którzy zadają pytanie: „Jak konkretnie mogą ci 

pomóc?” 

 Naucz się kontrolować swoje myśli i zachowaj dyscyplinę psychiczną. Odnieś się do 

osiągnięć przeszłych, kiedy potrafiłeś te dyscyplinę zachować. Otwórz swój umysł. 

 Stwórz swój najlepszy, ale autentyczny życiorys – Curriculum Vitae. 

Pracuj tam gdzie chcesz i rób to co chcesz, w oparciu o swoje wartości! 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach 
ul. Górnych Wałów 9 
44-100 Gliwice 

Centrala: (32) 335-96-00 
Fax: (32) 230-80-27 
E-mail: ops@ops.gliwice.eu 
ePUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP 

tel:323359600
mailto:ops@ops.gliwice.eu

