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Witaj!

Вітаємо!

Niniejszy poradnik jest integralną częścią „Centrum Kariery” w ramach
Programu VDOMA, prowadzonego na rzecz obywateli Ukrainy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego oraz BIGRAM S . A .  W poradniku znajdziesz
n i e z b ę d n ą w i e d z ę , a b y ś b e z p i e c z n i e m ó g ł /m o g ł a p o d j ą ć l e g a l n e
zatrudnienie w Polsce, zgodne z Twoimi umiejętnościami i kwalifikacjami.

Цей посібник є невід’ємною частиною «Центру кар’єри» в рамках
програми VDOMA , що виконується для громадян України Банком
національного господарства та компанією BIGRAM S.A.  В посібнику
ви можете знайти знання, необхідні для того, щоб мати можливість
легально працевлаштуватися у Польщі, відповідно до ваших навичок
та кваліфікації.

Партнери програми VDOMA:
Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego
aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego oraz
lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu
o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami
kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat
i losy przyszłych pokoleń.

Фонд Емпіризм та Знання був заснований Державним Банком
Польщі (BGK) для створення та розвитку потенціалу Соціального
Капіталу Польщі та побудови кращого майбутнього для країни
шляхом інвестування в освіту на основі рівного доступу до нього.
Діяльність фонду відповідає місії BGK про розвиток культури та
стійкий соціально-економічний розвиток Польщі, який у свою чергу
є турботою про Польщу, мир та долю майбутніх поколінь.

Polski bank rozwoju, jedyna taka instytucją w kraju, której misją jest
wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
Od blisko stu lat podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny
i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje inicjatywy promujące
przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników,
partnerów i klientów.

Польський банк розвитку, єдина така установа в країні, місією якої
є сприяння сталому соціально-економічному розвитку Польщі.
Протягом майже ста років основою діяльності BGK є відповідальний,
етичний та сталий бізнес, тому банк бере на себе ініціативи щодо
сприяння підприємництву, інноваціям, екології та справедливого
ставлення до працівників, партнерів та клієнтів.

BIGRAM S.A. od ponad 27 lat realizuje kompleksowe usługi rekrutacyjne
i doradcze dla biznesu. Specjalizuje się w poszukiwaniu i pozyskiwaniu
pracowników, ocenie potencjału, rozwoju talentów, programach
outplacement. Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy
z pasją i energią realizują powierzone przez biznesowych Klientów
projekty z obszaru HR.

Компанія BIGRAM S.A. вже понад 27 років надає комплексні
рекрутингові та консультаційні послуги для бізнесу. Вона
спеціалізується на пошуку та працевлаштуванні працівників, оцінці
потенціалу, розвитку талантів, програм аутплейсмента. Наша
команда складається з висококласних фахівців, які пристрастно та
енергійно виконують доручені бізнес-клієнтами проекти в галузі HR.

W poradniku eksperci BIGRAM S.A. podzielą się z Tobą wiedzą na temat
najważniejszych kwestii dotyczących pracy obywateli Ukrainy w Polsce,
сo ułatwi Ci:
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У цьому посібнику експерти компанії BIGRAM S.A. поділяться з вами
знаннями на тему найважливіших питань, які стосуються роботи громадян
України у Польщі, що допоможе вам:

zrozumienie polskiego rynku pracy,  

розуміти польський ринок праці,  

zwiększenie Twojej świadomości w zakresie posiadanych umiejętności, silnych stron i ich wykorzystania na polskim rynku pracy,

підвищити вашу обізнаність про свої навички, переваги та їх
використання на польському ринку праці,

przeanalizowanie Twoich alternatyw i możliwości w poszukiwaniu
zatrudnienia na polskim rynku,

проаналізувати ваші альтернативи та можливості знайти роботу
на польському ринку,

przygotowanie efektywnego CV,

підготувати ефективне CV,

przygotowanie się do rozmowy rekrutacyjnej.  

приготуватися до співбесіди з підбору персоналу.  
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I.

Pobyt w Polsce
– kluczowe
informacje

Od dnia 12 marca 2022 roku w Polsce obowiązuje Ustawa o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium
Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają z ochrony czasowej.
Ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy – licząc od 24 lutego 2022 roku
(niezależnie od daty rzeczywistego przekroczenia granicy) – do 23 sierpnia
2023 roku. Jeśli będzie tego wymagać sytuacja, pobyt może zostać
przedłużony o kolejne 18 miesięcy, dając łączne prawo do pobytu na
terenie Polski przez okres 3 lat. Na podstawie pobytu czasowego
automatycznie jesteś uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.
Ta specjalna ustawa wprowadza szereg udogodnień, m.in.:
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I.

Перебування
в Польщі
– ключова
інформація

Станом на 12 березня 2022 року в Польщі діє Закон про допомогу
громадянам України в зв’язку зі збройним конфліктом на території
цієї країни. Громадяни України, які прибули на територію Польщі
з території України в період з 24 лютого 2022 року, можуть скористатися
тимчасовим захистом.
Їх перебування є законним протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого
2022 року (незалежно від дати фактичного перетину кордону) – до
23 серпня 2023 року. Якщо цього буде вимагати ситуація, перебування
може бути продовжене ще на 18 місяців, що дає загальне право
перебування в Польщі строком на 3 роки. На підставі тимчасового
перебування, ви автоматично маєте право працювати в Польщі.
Цей спеціальний закон вводить ряд зручностей, зокрема:

Zagwarantowany dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku
pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Гарантований доступ громадянам України до польського
ринку праці та їх реєстрація у центрі зайнятості.

Nadanie numeru PESEL (powszechnego numeru ewidencyjnego)
obywatelom Ukrainy, co pozwoli na skorzystanie z szeregu usług
publicznych. W tym celu przewidziano specjalny uproszczony tryb
uzyskania numeru PESEL. W celu ułatwienia dostępu do usług
publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL
obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać Profil Zaufany.

Надання номеру PESEL, громадянам України, що дозволить
їм скористатися низкою державних послуг. З цією метою
передбачено спеціальний спрощений метод отримання номера
PESEL. Для полегшення доступу до онлайн-публічних послуг
передбачається, що з разом з наданням номера PESEL громадяни
України зможуть отримати довірений профіль.

Ukraińcy mogą korzystać z usług publicznych, zwłaszcza ze świadczeń
opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, jaki przysługuje
ubezpieczonym.

Українці можуть користуватися державними послугами,
зокрема послугами охорони здоров’я на основі і в тому обсязі,
в якому на це має право застрахована особа.

Dzieci i młodzież mogą kontynuować naukę w polskich szkołach
i uczelniach.

Діти та молодь можуть продовжувати навчатися в польських
школах та навчальних закладах.

Obywatele Ukrainy, którzy będą pracować w Polsce będą mieli
dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania do opłaty za
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Громадяни України, які працюватимуть у Польщі, матимуть
доступ до соціальних виплат або додаткового фінансування
оплати за перебування дитини в дитячому садку, клубі або
у денного опікуна.
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Jak potwierdzić legalność wjazdu do Polski?

Як підтвердити законність в’їзду до Польщі?

Osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku
i chcą legalnie przebywać w Polsce, powinny mieć stempel w paszporcie
lub innym dokumencie podróży, umieszczony przez polską Straż Graniczną.
Stempel potwierdza legalne przekroczenie granicy wraz ze wskazaniem daty.

Особи з України, які приїхали до Польщі в період з 24 лютого 2022 року
і які бажають легально перебувати в Польщі, повинні мати штамп від
польської прикордонної служби у своєму паспорті або іншому проїзному
документі. Штамп підтверджує законність перетину кордону разом із
зазначенням дати.

Jeżeli jesteś:

Якщо ви:

obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski z terytorium Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium
tego państwa,

громадянин України, який прибув до Польщі з території України
у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї
держави,

obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który przybył na
terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium Ukrainy i Twój wjazd nie został zarejestrowany przez
komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli
granicznej, złóż wniosek w najbliższym urzędzie gminy lub miasta
o nadanie numeru PESEL nie później niż 60 dni od dnia wjazdu do Polski.

громадянин України, що має Карту Поляка, який прибув до
Польщі у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території
України, і ваш в’їзд не було зареєстровано комендантом
відділення прикордонної служби під час прикордонного
контролю, подайте заяву до найближчого управління гміни або
міста про надання номеру PESEL не пізніше ніж через 60
днів після дати в’їзду до Польщі.

Jak uzyskać PESEL?
Aby zalegalizować swój pobyt obywatele Ukrainy muszą m.in.
otrzymać numer PESEL.

Для того, щоб легалізувати своє проживання, громадянам України
необхідно, зокрема, отримати номер PESEL.

Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od
24 lutego 2022 roku, otrzyma PESEL po złożeniu wniosku
w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski.

Громадянин України, який легально в’їхав до Польщі в період
з 24 лютого 2022 року, отримає PESEL після подання заяви
у будь-якому управлінні гміни на території Польщі.

Wniosek może wypełnić wnioskodawca albo pracownik urzędu
na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Заяву може заповнити заявник або посадова особа управління
на підставі даних, наданих заявником.

Ważne! Jeżeli chcesz, żeby został dla ciebie założony profil zaufany,
zaznacz to we wniosku o nadanie numeru PESEL: Profil zaufany
ułatwia komunikację on-line z instytucjami publicznymi. Zrób to
koniecznie, jeśli myślisz o założeniu w Polsce firmy. Mając profil zaufany,
będziesz mógł zarejestrować działalność online, na Biznes.gov.pl.

Важливо! Якщо ви хочете створити для себе довірений
профіль, зазначте це у заяві про надання номера PESEL:
Конфіденційний профіль полегшує комунікацію в режимі
онлайн з державними установами. Обов’язково зробіть
це, якщо ви думаєте про створення компанії в Польщі.
Маючи довірений профіль, ви зможете зареєструвати свою
діяльність в режимі онлайн на Biznes.gov.pl.

Informacje dotyczące nadania numer PESEL oraz wzór wniosku
znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-peselusluga-dla-cudzoziemcow-ua
W wyjątkowej sytuacji, jaka ma obecnie miejsce, nie musisz posiadać
dodatkowych dokumentów, poza tymi które pozwolą na Twoją
identyfikację (dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument
ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości).

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez określenie
obywatel Ukrainy rozumie się także małżonka obywatela Ukrainy, który
nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył na terytorium Polski
z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na
terytorium tego państwa.
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Як отримати номер PESEL?

Інформацію про надання номера PESEL та зразок заяви можна
знайти тут:  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-peselusluga-dla-cudzoziemcow-ua
У винятковій ситуації, яка наразі має місце, не потрібно мати
додаткових документів, окрім тих, які дозволять ідентифікувати
вас (проїзний документ, Карта Поляка або інший документ
з фотографією, що дозволяє встановити особу).
Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу
громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї
держави, громадянином України вважається також чоловік/дружина
громадянина України, який/яка не є має українського громадянства,
якщо він або вона прибули на територію Польщі з території України
у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни.
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WAŻNE!

ВАЖЛИВО!

Jeśli masz już zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego UE albo status uchodźcy, zasady
Twojego pobytu i pracy w Polsce nie zmieniają się.

Якщо у вас вже є дозвіл на постійне проживання, дозвіл на
довготривале проживання резидента ЄС або статус біженця,
правила вашого проживання і праці в Польщі не змінюються.

Uprawnienia przysługujące Ci w Polsce nie dają Ci prawa do pracy
w innych krajach UE. Takie prawo musisz uzyskać zgodnie
z przepisami państwa, w którym zamierzasz pracować.

Права, які ви маєте в Польщі, не дають вам права працювати
в інших країнах ЄС. Ви повинні отримати таке право відповідно
до законів країни, в якій маєте намір працювати.

Uprawnienia przysługujące Ci w Polsce nie dają Ci prawa do wjazdu
i pobytu w innych krajach UE. Możesz podróżować do większości
z nich na zasadach ogólnych (a więc na łączny okres do 90 dni
w okresie każdych 180 dni) na podstawie: ochrony tymczasowej
albo międzynarodowej ( jeśli z niej korzystasz / została Ci przyznana
i masz potwierdzający to dokument), paszportu biometrycznego
w ramach ruchu bezwizowego ( jeśli Ci przysługuje i nie wyczerpałaś/
wyczerpałeś go, np. pobytem w Polsce), wydanej przez Polskę ważnej
wizy krajowej lub ważnego zezwolenia na pobyt (wraz z paszportem
biometrycznym).

Права, які ви маєте в Польщі, не дають вам права на в’їзд
і проживання в інших країнах ЄС Ви можете подорожувати
до більшості з них можна на згідно з загальними правилами
(тобто на загальний період до 90 днів в період кожних 180 днів)
на підставі: тимчасового або міжнародного захисту (якщо
ви користаєтеся з нього / його було вам надано і у вас є документ,
що підтверджує це), біометричного паспорта в рамках безвізового
руху (якщо ви маєте на це право і не вичерпали його, наприклад,
перебуваючи в Польщі), дійсної національної візи або дійсного
дозволу
на
проживання,
виданого
Польщею
(разом
з біометричним паспортом).

Jeśli masz wątpliwości, przed wyjazdem z Polski najlepiej skontaktuj
się z ambasadą kraju, do którego zamierzasz się udać. Jeśli nie masz
paszportu, skontaktuj się z ambasadą swojego kraju na terytorium
Polski lub innego państwa Unii Europejskiej.
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Якщо ви сумніваєтеся, краще зв’язатися з посольством країни,
до якої ви збираєтеся поїхати, перш ніж виїхати з Польщі. Якщо
у вас немає паспорта, зверніться до посольства вашої країни
на території Польщі або іншої країни Європейського Союзу.

Program „Poland. Business Harbor”

Програма “Poland, Business Harbor”

Jeśli masz wykształcenie lub doświadczenie
zawodowe w sektorze IT/New Tech i polska
firma z sektora IT oferuje Ci pracę, możesz
ubieg ać się o krajową wizę (D) z dopiskiem
„Poland. Business Harbor.”

Якщо ви маєте освіту або професійний
досвід в секторі IT/New Tech i польська
компанія з сектора IT пропонує вам працю,
ви можете подати заявку на отримання
візи (D) з дописом «Poland, Business Harbor».

Wiza ta pozwoli Ci na pracę i pobyt w
Polsce (bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę lub oświadczenia)
oraz na sprowadzenie do Polski
rodziny.

Ця віза дозволить вам працювати
і перебувати в Польщі (без необхідності
отримання дозволу на роботу або
декларації) і перевезти свою родину
до Польщі.

Lista firm partnerskich PBH dostępna jest na stronie internetowej:

Список партнерів PBH доступний на сторінці:

https://www.gov.pl/web/polandbusinessharbour-en/itspecialist

https://www.gov.pl/web/polandbusinessharbour-en/itspecialist
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II.

II.

Masz prawo legalnie pracować w Polsce przez cały okres legalnego pobytu
w Polsce, bez względu na podstawę takiego pobytu. Nie musisz uzyskiwać
żadnych dodatkowych zgód ani zezwoleń. Takich zgód ani zezwoleń nie
musi także uzyskiwać Twój pracodawca w Polsce. Jeśli nie masz pracy
w Polsce, możesz zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna i korzystać z przysługujących w związku z tym w Polsce uprawnień,
m.in. z pomocy w znalezieniu pracy, ze szkoleń zawodowych oraz z zasiłków.

Ви маєте право легально працювати в Польщі протягом усього періоду
легального проживання в Польщі, незалежно від підстави для такого
перебування. Вам не потрібно отримувати жодних додаткових згод а
бо дозволів. Ваш роботодавець у Польщі також не повинен отримувати
такі згоди або дозволи. Якщо у вас немає праці в Польщі, ви можете
зареєструватися як особа безробітна в управлінні зайнятості та
скористатися правами, які належать вам в зв’язку з цим, зокрема,
допомогою в пошуку праці, професійним навчанням та виплатами.

Praca w Polsce:
uwarunkowania
formalno-prawne

Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia osoby
z Ukrainy
Pracodawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od momentu podjęcia
z Tobą współpracy złożyć w urzędzie pracy, właściwym ze względu na
miejsce swojego stałego pobytu bądź siedziby, pisemne oświadczenie
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.
Ta procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do
Polski 24 lutego 2022 roku lub później, jak i osób, które przebywają
legalnie w Polsce na innej podstawie (na przykład zezwolenia na pobyt czasowy).
Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego
urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy
(licząc od 24 lutego 2022 roku) może pracować na podstawie ogólnego
dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.
Umowa w obowiązkowej formie pisemnej powinna być w języku
zrozumiałym dla obywatela Ukrainy.
Pracodawca, identycznie jak w przypadku polskich pracowników,  ma również
obowiązek zgłosić w ciągu 7 dni począwszy od pierwszego dnia pracy
pracownikazUkrainydoubezpieczeńspołecznychiubezpieczeniazdrowotnego.
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Праця в Польщі формально-правові
умови

Обов’язки роботодавця у випадку працевлаштування
особи з України
Роботодавець зобов’язаний протягом 14 днів з моменту початку
співпраці з Вами подати письмову заяву до управління зайнятості,
відповідного до його місця постійного проживання або реєстрації,
про намір доручити виконання праці громадянину України.
Ця процедура поширюється як на громадян України, які в’їхали
до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше, так і на осіб, які легально
перебувають у Польщі на іншій підставі (наприклад, на підставі дозволу
на тимчасове проживання).
Працівник з України, який працює на підставі повідомлення про
нього до управління зайнятості повіту, може вільно змінити свого
роботодавця. Протягом 18 місяців (починаючи з 24 лютого 2022 року)
він може працювати на підставі загального доступу до ринку праці
для громадян України.
Договір в обов’язковій письмовій формі повинен бути укладений
мовою, зрозумілою для громадянина України.
Роботодавець, як і у випадку польських працівників,
також
зобов’язаний протягом 7 днів, починаючи від першого дня праці
працівника з України, подати його для соціального страхування
та медичного страхування.
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§

Jakie są formy zatrudnienia
pracowników w Polsce?
W Polsce, w przypadku zatrudniania
osób z Ukrainy rodzaje zatrudnienia
co do zasady są takie same jak
w przypadku obywateli polskich
– może to być umowa o pracę,
umowa zlecenia bądź umowa o dzieło.  

Umowa o pracę:   jest formalnym usankcjonowaniem stosunku
pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, poprzez który
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca
do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Wszystkie aspekty
relacji zawartych w ten sposób pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
są oparte o przepisy Kodeksu Pracy, dokumentu regulującego obowiązki
Pracodawcy i prawa Pracownika, m.in. okres wypowiedzenia umowy,
prawo do urlopu wypoczynkowego, a także pełnych świadczeń z tytułu
ubezpieczenia społecznego. Wszystkie obowiązki związane ze składkami
oraz zaliczki na poczet podatku leżą po stronie Pracodawcy.
Umowa zlecenia: jest zbliżona do umowy o pracę, jednak ze
względu na swój cywilnoprawny charakter nie należy jej mylić z umową
o pracę rozumianą w ujęciu Kodeksu Pracy. Istotą umowy zlecenie jest
zobowiązanie się osoby fizycznej przyjmującej zlecenie (zleceniobiorcy) do wykonania w ciągu pewnego czasu określonej czynności
prawnej na rzecz dającego zlecenie (zleceniodawcy). Umowę zlecenie
określa Kodeks Cywilny.
Umowa o dzieło: jest umową, na której podstawie przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do wykonania (w sposób pozostawiony,
co do zasady, jego uznaniu) oznaczonego dzieła na rzecz zamawiającego. Dziełem tym ma być określony przez strony rezultat (efekt).
W szczególności dziełem może być zarówno konkretny obiekt
materialny, np. meble biurowe, ogrodzenie budynku, jak
i określone dobro niematerialne, np. program komputerowy,
projekt architektoniczny, fotografia lub utwór publicystyczny. Umowa
o dzieło ma z reguły charakter jednorazowy. Podkreślić należy,
że przede wszystkim ten konkretny rezultat umowy o dzieło
odróżnia ją od umowy o pracę, która podobnie jak umowa zlecenie
jest umową starannego działania. Umowę o dzieło również określa
Kodeks Cywilny.

Bez względu na formę zawarcia umowy, umowa musi być pisemna.
Należy unikać podejmowania współpracy bez umowy.
W Polsce „praca na czarno” jest nielegalna.
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§

Які форми зайнятості працівників
є у Польщі?
У Польщі, у випадку працевлаштування
осіб з України, види зайнятості
загалом такі ж, як і для польських
громадян – це може бути трудовий
договір, договір підряду або
договір виконання робіт.  

Трудовий договір: це формальне підтвердження трудових
відносин між працівником і роботодавцем, за допомогою якого
працівник бере на себе зобов’язання виконувати працю певного
виду для роботодавця і під його керівництвом, а також у місці та в
термін, які визначені роботодавцем, а  роботодавець зобов’язується
працевлаштувати працівника за винагороду. Всі аспекти відносин,
узгоджених таким способом, між працівником і роботодавцем,
ґрунтуються на положеннях Трудового кодексу, документу, що
регламентує обов’язки Роботодавця і права Працівника, зокрема,
право на щорічну відпустку, право на отримання повних виплат
з соціального страхування. Всі обов’язки, що стосуються внесків
та авансових платежів в рахунок податку, є відповідальністю
Роботодавця.
Договір доручення: подібний до трудового договору, але через
його цивільно-правовий характер його не слід плутати з трудовим
договором в розумінні Трудового кодексу. Сутністю договору
доручення є зобов’язання фізичної особи, що приймає доручення
(підрядника) виконати конкретну юридичну дію протягом певного
проміжку часу для суб’єкта, який робить замовлення (роботодавця).
Договір доручення регламентується Цивільним кодексом.
Договір виконання робіт: це договір, на підставі якого суб’єкт,
який приймає замовлення, зобов’язується виконати (способом,
який залишається на його розсуд) роботу для суб’єкта, який
робить замовлення. Цією роботою має бути визначений сторонами
результат (ефект). Зокрема, робота може бути як конкретним
матеріальним об’єктом, наприклад офісними меблями,
будівельною огорожею, так і специфічним нематеріальним
активом, таким як комп’ютерна програма, архітектурний проект,
фотографія або публіцистичний твір. Договір про виконання
робіт — має, як правило, одноразовий характер. Слід підкреслити,
що, перш за все, цей конкретний результат договору виконання
робіт відрізняє його від трудового договору, який, як і договір
доручення, є договором належної дії. Договір про виконання робіт
регламентується Цивільним кодексом.
.  

Незважаючи на форму укладення договору, договір повинен бути
укладений в письмовій формі. Потрібно уникати співробітництва без
договору. У Польщі «нелегальна робота» є незаконною.  
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Jak założyć działalność gospodarczą?

Як почати господарську діяльність?

Jeśli masz numer PESEL, masz także prawo podejmować i wykonywać
działalność gospodarczą w Polsce, czyli współpracować z pracodawcą
w oparciu o tzw. umowę B2B na takich samych zasadach jak
obywatele polscy, przez cały okres legalnego pobytu w Polsce, bez względu na
podstawę takiego pobytu. Nie musisz uzyskiwać żadnych dodatkowych zgód
ani zezwoleń.

Якщо у вас є номер PESEL, ви також маєте право брати на себе зобов’язання
і здійснювати господарську діяльність в Польщі, тобто співпрацювати
з роботодавцем на основі так званого договору B2B на таких самих
умовах, що і польські громадяни, протягом усього періоду законного
перебування в Польщі, незалежно від підстави для такого перебування.
Вам не потрібно отримувати жодних додаткових згод або дозволів.

Aby móc rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
musisz:

Для початку ведення господарської діяльності необхідно:

legalnie przebywać w Polsce, tzn. posiadać prawo do czasowego
pobytu w Polsce,

законно перебувати в Польщі, тобто мати право тимчасово
перебувати в Польщі,

posiadać nr PESEL i Profil Zaufany.

мати номер PESEL та довірений профіль.

Formy działalności gospodarczej:

Форми ведення господарської діяльності:

Firma jednoosobowa – czyli jednoosobowa działalność gospodarcza osoby
fizycznej – zarejestrujesz ją w CEIDG.

Одноосібна компанія
- тобто одноосібна господарська діяльність
фізичної особи - можна зареєструвати її в CEIDG.

Na stronie Biznes.gov.pl założysz bezpłatnie firmę online, korzystając
z Profilu Zaufanego. To miejsce, w którym załatwisz wszystkie formalności.
Informacja o tym, że zaczynasz działalność, zostanie automatycznie
przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do Urzędu Skarbowego.

На сайті Biznes.gov.pl можна безкоштовно заснувати компанію в режимі
онлайн, використовуючи довірений профіль. Це місце, де ви можете
виконати всі формальності. Інформація про те, що ви починаєте, буде
автоматично передана до закладу соціального страхування та до
податкової служби.

Spółka osobowa lub kapitałowa – w tym spółka jawna i partnerska
– zarejestrujesz ją w KRS.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce?

Яка мінімальна зарплата в Польщі?

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, Twoje wynagrodzenie
(pełny etat) nie może być niższe niż obowiązujące w Polsce minimalne
wynagrodzenie, które w 2022 roku wynosi 3 010,00 zł brutto. Z kolei
wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 19,70 zł brutto (również
w przypadku podpisania umowy zlecenia).

У разі працевлаштування за трудовим договором ваша заробітна
плата (повна ставка) не повинна бути нижчою за обов’язкову в Польщі
мінімальну зарплату, яка в 2022 році складає
3010,00 злотих брутто. В свою чергу, мінімальна погодинна ставка
становить 19,70 злотих брутто (також у разі підписання договору
доручення).

Ważne!
Upewnij się, że Pracodawca podał Ci informację, ile będzie wynosiła
kwota netto w Twoim przypadku. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie
wypłacone pracownikowi po potrąceniu obligatoryjnych zobowiązań
składkowych i podatkowych.

16

Товариство або товариство з капіталом - зокрема повне товариство
та партнерство - їх можна зареєструвати в KRS.

Важливо!
Переконайтеся, що Роботодавець надав вам інформацію, якою буде
сума нетто у вашому випадку. Винагорода нетто — це винагорода, яка
виплачується працівнику після відрахування обов’язкових внесків та
податкових зобов’язань.
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Jak założyć konto bankowe?

Як відкрити банківський рахунок?

Polskie banki przygotowały specjalną ofertę prowadzenia kont dla obywateli
Ukrainy. Założenie konta bankowego wraz z tymczasową kartą nie pociąga
ze sobą żadnych opłat. Konta można zakładać on-line lub bez opłat. Banki
uruchomiają też infolinie w języku ukraińskim oraz strony i instrukcje
w tym języku.

Польські банки підготували спеціальну пропозицію щодо обслуговування
рахунків для громадян України. Плата за відкриття банківського рахунку
разом з тимчасовою карткою відсутня. Рахунки можна відкрити у режимі
онлайн та безкоштовно. Банки також запускають інформаційні лінії
українською мовою, а також веб-сайти та інструкції цією мовою.

Banki, które mają specjalne oferty dla obywateli Ukrainy: PKO Bank Polski;
Bank Millennium; mBank; Bank Pocztowy; BANK ING; Pekao SA; Alior Bank.

Банки, які мають спеціальні пропозиції для громадян України:
PKO Banku Polski; Bank Millennium; mBank; Bank Pocztowy; BANK ING;
Pekao SA; Alior Bank.

Więcej informacji o ofercie banków: www.vdoma.org

Na jaką możesz liczyć pomoc ze strony Urzędów Pracy?
Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego
urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie
w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez
poradnictwo zawodowe.
Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w urzędzie
pracy lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy lub
Infolinią „Zielona Linia” – tel. 19524, ale również zapoznanie się z informacjami
o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji
językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/
Więcej informacji: https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Більш детальна інформація про пропозицію банків: www.vdoma.org

На яку допомогу можна розраховувати з боку Управління
зайнятості?
Громадянин України може отримати безкоштовну допомогу від
управління зайнятості повіту або воєводства, яка включає підтримку
в пошуку праці, переважно через посередництво в працевлаштуванні
та професійні консультації.
Допомогу можна отримати, відвідавши офіс безпосередньо або віддалено
по телефону або по інформаційній лінії «Зелена лінія» - тел. 19524, а також
ознайомитися з інформацією про пошук роботи на сайті державної
служби зайнятості у мовній версії для громадян України  
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/
Докладніше: https://zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą rejestrować się w powiatowych urzędach pracy
jako osoby bezrobotne. Status osoby bezrobotnej umożliwi zastosowanie
wobec nich pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Громадяни України можуть реєструватися в управліннях зайнятості
повітів як безробітні особи. Статус безробітної особи дозволить
застосовувати по відношенню до них повний каталог форм допомоги,
які визначені в Законі про зайнятість та в установах ринку праці.

Katalog ten obejmuje m.in.:

Цей каталог включає, зокрема:

szkolenia zawodowe,

професійне навчання,

dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,

додаткове фінансування господарської діяльності,

refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne),

відшкодування зайнятості (інтервенційні роботи, громадські
роботи),

zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

відшкодування витрат на проїзд та проживання
до та з місця роботи,
відшкодування витрат на догляд за дитиною віком до 7 років
або залежною особою.
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Kogo szukają pracodawcy na polskim rynku pracy?

Кого шукають роботодавці на польському ринку праці?

Rynek pracy w Polsce wciąż jest w stanie przyjąć pracowników w każdym
wieku z różnym wykształceniem, warto więc szukać pracy, która odpowiada
naszym indywidualnym kompetencjom i umiejętnościom. Przeszkodą
w znalezieniu pracy zgodnie z kwalifikacjami może okazać się brak
znajomości języka polskiego. Są zawody, gdzie jest to wymóg konieczny
z racji charakteru pracy, np. specjaliści w branży medycznej, administracja
państwowa czy samorządowa. Niektóre firmy w ramach adaptacji pracowników
z Ukrainy oferują stanowiska stażowe, asystenckie oraz naukę języka
polskiego.

Ринок праці в Польщі все ще здатний вмістити працівників різного
віку з різною освітою, тому варто шукати працю, яка відповідає нашим
індивідуальним компетентностям і навичкам. Відсутність знання
польської мови може стати перешкодою для пошуку роботи за
кваліфікацією. Існують професії, де це є обов’язковою вимогою через
характер праці, такі як фахівці в медичній галузі, державній адміністрації
або самоврядуванні. Деякі компанії в рамках адаптації працівників
з України пропонують посади стажерів, асистентів та курси польської
мови.

Największe potrzeby specjalistów w 2022 r. będą dotyczyły branży budowlanej, transportowej, stoczniowej, produkcyjnej i magazynowej. Te branże nie
są jednak w stanie otworzyć się w pełni na rekrutację samych kobiet.

Найбільші потреби в фахівцях у 2022 році будуть у будівельній,
транспортній, суднобудівній, виробничій та складських галузях. Однак ці
галузі не в змозі повністю розкритися для набору самих жінок.

Duże niedobory w Polsce są w branżach, które oferują pracę kobietom:
  
»
branża medyczno-opiekuńcza – fizjoterapeuci i masażyści, lekarze,
opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych, pielęgniarki
i położne, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci;
»
branża TSL (transport, spedycja, logistyka) – kierowcy autobusów,
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy,
mechanicy pojazdów samochodowych, taksówkarze;
»
branża edukacyjna – nauczyciele praktycznej nauki zawodu,  nauczyciele
przedmiotów zawodowych, opiekunki, nauczyciele edukacji początkowej
(przedszkola, żłobki);
»
branża spożywczo-gastronomiczna – kucharze, piekarze, kelnerzy,
bariści;
»
branża finansowa – samodzielni księgowi, pracownicy
ds. rachunkowości i księgowości;
»
branża tekstylna – szwaczki, konstruktor i technolog odzieży;
»
branża IT – programista, specjalista ds. wsparcia IT, grafik;
»
branża turystyczno-hotelarska – recepcja, pokojówka;
»
produkcja – pracownik linii produkcyjnej, pracownik ds. obsługi
maszyn CNC, technik operator;
»
usługi
i
handel – kosmetolog, manicurzystka, specjalista
ds. medycyny estetycznej, specjalista ds. obsługi klienta;
»
rolnictwo – sezonowe prace w gospodarstwach rolnych.

Велика нестача в Польщі є в секторах, які пропонують роботу жінкам:
  
»
галузь медичної допомоги – фізіотерапевти та масажисти, лікарі,
опікуни осіб похилого віку або інвалідів, медсестри та акушерки,
медичні
рятувальники,
психологи
та
психотерапевти;
»
галузь TSL (транспорт, фрахт, логістика) – водії автобусів, водії
вантажних автомобілів і сідельних тракторів, складські
працівники, автомеханіки, таксисти;
»
галузь освіти – викладачі практичних професій, викладачі
професійних предметів, опікунки, вчителі початкової освіти
(дитячі садки, ясла);
»
харчування та гастрономія - кухарі, пекарі, офіціанти та барісти;
»
фінансова галузь – незалежні бухгалтери, бухгалтерський
персонал;
»
текстильна галузь – швачки, дизайнери та технологи одягу;
»
галузь ІТ – програміст, спеціаліст з ІТ-підтримки, графік;
»
туристично-готельна галузь – рецепціоністи, покоївки;
»
виробництво - працівник виробничої лінії, працівник
з експлуатації машин з ЧПУ, технік-оператор;
»
послуги та торгівля – косметолог, манікюрниця, спеціаліст
з естетичної медицини, фахівець з обслуговування клієнтів;
»
сільське господарство - сезонні роботи на фермах.

Jak się poruszać
po polskim
rynku pracy?
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Як мені
зорієнтуватися
на польському
ринку праці?
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Jak szukać pracy?

Як шукати працю?

Twój sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej pracy, zależy przede
wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej rożnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo szybkiego jej
znalezienia.

Ваш успіх, яким буде знайдення задовільної роботи, залежить перш за
все від вашої активності. Чим більше різних способів пошуку праці ви
використовуєте, тим більше шансів, що ви можете знайти її швидко.

Wybór metody poszukiwania pracy zależy od poziomu stanowiska,
które ostatnio zajmowałeś/łaś i/lub chciałbyś/łaś objąć w nowej firmie.
Najefektywniejszym sposobem działania jest wykorzystanie wszelkich
dostępnych metod i dróg docierania do ofert pracy.

KLUCZOWE DROGI DOCIERANIA DO OFERT PRACY

networking

ogłoszenia

rekruterzy

bezpośrednio

social media

КЛЮЧОВІ ШЛЯХИ ДОСТУПУ ДО ОТРИМАННЯ ВАКАНСІЙ

Нетворкінг

Оголошення

Рекрутери Безпосередній
доступ

Соціальні
мережі

Chcesz maksymalnie zwiększyć szanse na szybkie znalezienie pracy wykorzystaj wszystkie drogi docierania do ofert pracy!

Ви хочете максимально збільшити свої шанси швидко знайти роботу використайте всі шляхи доступу до вакансій!

OGŁOSZENIA O PRACĘ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

Opublikowane na portalach społecznościowych, stronach pracodawców,
stronach agencji rekrutacyjnych, w prasie, w tramwaju, autobusie, w oknach
sklepów.

Публікуються в соціальних мережах; на сайтах роботодавців, на сайтах
рекрутингових агенцій, у пресі, у трамваї, автобусі, у вітринах магазинів.

Obywatele Ukrainy mogą liczyć na wsparcie podmiotów publicznych
i prywatnych w poszukiwaniu ofert pracy.

Громадяни України можуть розраховувати на підтримку державних
і приватних організацій у пошуку вакансій.

OFERTA PUBLICZNYCH PODMIOTÓW:

ПРОПОЗИЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

W poszukiwaniu pracy możesz zwrócić się do powiatowych urzędów pracy
(340 placówek w całej Polsce) i skorzystać z:  

Якщо ви шукаєте роботу, ви можете звернутися до управлінь зайнятості
в повіті (340 відділень по всій Польщі) і скористатися з:   

Centralnej Bazy Ofert Pracy https://www.praca.gov.pl

Центральної бази даних вакансій https://www.praca.gov.pl

Portalu i infolinii ”Zielona Linia” (tel. 19-524)

Порталу та інформаційній лінії «Зелена лінія»  (tel. 19-524)

Aplikacji mobilnej ePraca (można zainstalować na smartfo
nie) https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-epracanowoczesne-narzedzie-dla-tych-ktorzy-szukaja-pracy

Мобільного застосунку ePraca (його можна встановити
на смартфон)  https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-epracanowoczesne-narzedzie-dla-tych-ktorzy-szukaja-pracy

Wszystkie te narzędzia dostępne są również w języku ukraińskim.
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Вибір методу пошуку праці залежить від рівня посади, яку ви нещодавно
займали, та/або хотіли б зайняти в новій компанії. Найефективнішим
способом роботи є використання всіх доступних методів і способів
отримання вакансій.

Всі ці інструменти також доступні українською мовою.
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BEZPŁATNE PLATFORMY Z OGŁOSZENIAMI DEDYKOWANE
OSOBOM Z UKRAINY:
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БЕЗКОШТОВНІ ПЛАТФОРМИ З ОГОЛОШЕННЯМИ,
ДЛЯ ОСІБ З УКРАЇНИ:

PRACUJ.PL – https://robota.pracuj.pl/
Na tej platformie możesz też skorzystać z kreatora CV i pól godzinnej
konsultacji z konsultantem posługującym się językiem ukraińskim.  

PRACUJ.PL – https://robota.pracuj.pl/
На цій платформі можна також скористатися з майстра CV
і півгодинної консультації з україномовним консультантом.   

ADECCO – https://www.adeccojobsforukraine.com/

ADECCO – https://www.adeccojobsforukraine.com/

RANDSTAD – https://www.randstad.pl/ua/

RANDSTAD – https://www.randstad.pl/ua/

MANPOWERGROUP – https://www.manpower.pl/szukaj-pracy/
praca- dla-osob-ukrainy/

MANPOWERGROUP –
https://www.manpower.pl/szukaj-pracy/praca-dla-osob-ukrainy/

JOBS BEYOND BORDERS – https://www.linkedin.com/company/
jobs-beyond-borders/

JOBS BEYOND BORDERS –
https://www.linkedin.com/company/jobs-beyond-borders/

PORTAL SPOŻYWCZY - https://www.portalspozywczy.pl/handel/
wiadomosci/praca-w-handlu-poradnik-dla-ukraincow-wersjapolska-i-ukrainska,208805.html
Na tym portalu znajdziesz informacje o dostępnych ofertach pracy
w handlu, m.in. dla takich firm jak Aldi, Lidl, Żabka, Netto, Biedronka
i Kaufland.

ПРОДУКТОВИЙ ПОРТАЛ  - https://www.portalspozywczy.pl/handel/
wiadomosci/praca-w-handlu-poradnik-dla-ukraincow-wersjapolska-i-ukrainska,208805.html
На цьому порталі ви знайдете інформацію про наявні пропозиції
щодо роботи в торгівлі, зокрема для таких компаній, як Aldi, Lidl,
Żabka, Netto, Biedronka та Kaufland.

OLX.PL – https://www.olx.pl/dla-ukrainy/praca-ua/

OLX.PL – https://www.olx.pl/dla-ukrainy/praca-ua/

GRATKA.PL – https://gratka.pl/help-ua/jobs

GRATKA.PL – https://gratka.pl/help-ua/jobs

PRACA DLA UKRAINY – https://www.pracadlaukrainy.pl/praca

ПРАЦЯ ДЛЯ УКРАЇНИ  – https://www.pracadlaukrainy.pl/praca

WSCHÓD PRACUJE – https://wschodpracuje.pl/oferty-pracy/

СХІД ПРАЦЮЄ  – https://wschodpracuje.pl/oferty-pracy/

PRACA W IT: https://justjoin.it/ , https://nofluffjobs.com/pl,
https://bulldogjob.pl/companies/jobs
Na tych portalach znajdziesz ogłoszenia o pracę na różne stanowiska
w branży IT.

ПРАЦЯ В IT : https://justjoin.it/ , https://nofluffjobs.com/pl,
https://bulldogjob.pl/companies/jobs
На цих порталах ви знайдете оголошення про вакансії для різних
посад в галузі IT.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: www.vdoma.org

Усю інформацію можна знайти на сторiнці:  www.vdoma.org

NETWORKING

НЕТВОРКІНГ

Wykorzystaj własne kontakty w procesie poszukiwania pracy
(znajomych, gospodarzy, u których przebywasz osoby). Świetnie sprawdzą
się tutaj wszelkie social media, a zwłaszcza: LinkedIn, Facebook, Instagram.

використовуйте власні контакти для пошуку роботи
(знайомих, господарів, у яких ви знаходитеся). Тут добре підійдуть всі
соціальні мережі, особливо: LinkedIn, Facebook, Instagram.

POWIEDZ SWOIM KONTAKTOM, ŻE SZUKASZ PRACY!

СКАЖІТЬ СВОЇМ КОНТАКТАМ, ЩО ВИ ШУКАЄТЕ ПРАЦЮ!

DOCIERANIE BEZPOŚREDNIE

БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ДОСТУП

Kontaktuj się telefonicznie/mailowo/poprzez social media z osobami,
które są decyzyjne w procesach rekrutacyjnych w interesujących Cię
firmach oraz z rekruterami z agencji rekrutacyjnych (w wielu agencjach
są zatrudnione osoby z Ukrainy).  

зв’яжіться по телефону/електронній пошті/через соціальні мережі
з особами, які приймають рішення у процесі рекрутингу в компаніях,
які вас цікавлять, а також з рекрутерами з рекрутаційних агенцій
(в багатьох агенціях працюють люди з України).  
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IV.

IV.

ZACZNIJ OD OCENY SWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ

ПОЧНІТЬ З ОЦІНКИ СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Rozpoczynając proces poszukiwania pracy warto rozpocząć od zebrania
wszystkich informacji i dokonania przeglądu Twojego dotychczasowego życia
zawodowego, aby na tej podstawie podejmować decyzje dotyczące kierunku
poszukiwań.

Коли ви починаєте процес пошуку праці, варто почати зі збору всієї
інформації та перегляду вашого поточного професійного життя, щоб на
цій підставі прийняти рішення щодо напрямку пошуку.

Jak się
przygotować
do procesu
poszukiwania
pracy?

Cały przebieg Twojego życia, uwzględniający wszystkie umiejętności, pasje,
osiągnięcia zawodowe jest zdeterminowany niepowtarzalnym zestawem
Twoich talentów. Wszyscy oferujemy doświadczenie, umiejętności, wiedzę,
cechy osobiste, postawy i osiągnięcia.
Ty także posiadasz własny, unikalny szereg wartości, sukcesów zawodowych
i życiowych.
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Як підготуватися
до процесу
пошуку праці?

Ваше все життя, включаючи всі ваші навички, пристрасті і кар’єрні
досягнення, визначається унікальним набором ваших талантів. Ми всі
пропонуємо досвід, навички, знання, особисті характеристики, ставлення
та досягнення. У вас також є свій власний унікальний набір цінностей,
професійних та життєвих успіхів.

Dokonaj więc „przeglądu zawodowego” – zacznij od analizy doświadczenia jakie zdobyłeś w trakcie całego okresu Twojej kariery zawodowej. Określ
zakresy obowiązków realizowane na kolejno pełnionych stanowiskach
oraz umiejętności i kompetencji, które pozwalały Ci z sukcesem realizować
obowiązki. Zidentyfikuj odniesione dotychczas sukcesy i silne strony!

Тобто, зробіть «огляд кар’єри» – почніть з аналізу досвіду, який ви
отримали протягом всієї своєї професійної кар’єри. Визначте ролі та
обов’язки, які ви виконували на своїх посадах, навички та компетенції,
які дозволяли вам успішно виконувати свої обов’язки. Визначте свої
попередні успіхи і сильні сторони!

Przegląd zawodowy pozwoli Ci:

Професійний огляд дозволить вам:

odpowiedzieć sobie na pytanie co potrafisz, co osiągnąłeś/łaś  
i z czego jesteś dumny/a;

відповісти собі на питання про те, що ви можете робити, чого ви
досягли і чим ви пишаєтеся;

zebrać wszystkie niezbędne informacje do opracowania skutecznego
CV i opracowania odpowiedzi na pytania zadawane podczas rozmowy
kwalifikacyjnej;

зібрати всю необхідну інформацію для розробки ефективного
CV і розробки відповідей на запитання, які задаються під
час співбесіди;

podjąć świadomą decyzję dotyczącą Twoich alternatyw i możliwości
w wyborze miejsca zatrudnienia.

прийняти свідоме рішення про альтернативні варіанти та вибір
місця роботи.
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MAPA KARIERY

moja wiedza
i doświadczenia
kluczowe
umiejętności
techniczne
i funkcjonalne

moje
wartości
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moja kluczowe
atuty interpersonalne

МОЇ ЗНАННЯ
ТА ДОСВІД
КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ
НАВИЧКИ

najbardziej
odpowiednie
kategorie zawodów

ja
moje
motywacje

КАРТА КАР’ЄРИ

МОЇ ЦІННОСТІ
preferowane
środowisko
pracy
moje
zainteresowania

НАЙБІЛЬШ
ВІДПОВІДНІ
КАТЕГОРІЇ ПРОФЕСІЙ

Я

МОЇ
МОТИВАЦІЇ

МОЇ КЛЮЧОВІ
МІЖОСОБИСТІСНІ АТРИБУТИ

БАЖАНЕ РОБОЧЕ
СЕРЕДОВИЩЕ
МОЇ
ІНТЕРЕСИ

Przede wszystkim zastanów się jak przebiegała Twoja dotychczasowa droga zawodowa, jak rosły Twoje odpowiedzialności i kompetencje.
Wypisz wszystkie swoje dotychczasowe miejsca zatrudnienia i zajmowane
stanowiska wraz z zakresem obowiązków, wykorzystywanymi w codziennej
pracy umiejętnościami (z obszaru technicznego i merytorycznego). Zastanów się
z jakimi umiejętnościami wchodziłeś/łaś na poszczególne stanowiska a czego
nowego się nauczyłeś/łaś. Jeśli angażowałeś/łaś się w dodatkowe projekty,
także je wymień i zaznacz powody, dla których do nich przystąpiłeś. Określ
jakie napotkałeś/łaś wyzwania i jak sobie z nimi poradziłeś/łaś? Warto tutaj
użyć stosowanej przez rekruterów metody STAR (sytuacja – zadanie – akcja –
rezultat), która pozwoli Ci zidentyfikować Twoje osiągnięcia w karierze.

Перш за все, визначте, яким був ваш поточний кар’єрний шлях,
як зросли ваша сфера відповідальності та компетенції. Випишіть всі
ваші місця праці та посади, які ви займали, разом з обсягом обов’язків,
навички щоденної праці, які ви використовували (з технічної та змістовної
області). Визначте, з якими навичками ви приходили
на кожну роботу і чому новому ви навчилися. Якщо ви залучалися до
додаткових проектів, вкажіть їх також і зазначте причини, з яких ви
приєдналися до них. Визначте, з якими проблемами ви зіткнулися
і як ви з ними порадили? Тут варто скористатися методом STAR (ситуація завдання - дія - результат), який застосовують рекрутери для визначення
ваших кар’єрних досягнень.

W kwestii sukcesów zawodowych możesz czasem trafić na swój „opór
materii”, popularnie nazywany głosem krytyka wewnętrznego i wyrażany
najczęściej słowami: „Jakie ja mogę mieć osiągnięcia? Przecież po
prostu wykonuję swoją pracę”. Myślenie wymiernymi efektami o swojej pracy
pomaga w zidentyfikowaniu własnych osiągnięć i wyróżników ważnych dla
potencjalnego pracodawcy. Zwykle również w pozytywny sposób przekłada się
na samoocenę, która w procesie poszukiwania pracy odgrywa bardzo ważną
rolę. Postaraj się ująć również informacje dotyczące wymiernych korzyści dla pracodawcy, uzyskiwanych dzięki Twoim codziennym działaniom.
Szukaj liczb w konkretnych obszarach np. redukcji kosztów, generowania
przychodó,optymalizacji procesów. Przydadzą Ci się one zarówno do zbudowania
przekonywującego CV, jak i do przygotowania skutecznej autoprezentacji na
rozmowę kwalifikacyjną.

З точки зору професійного успіху, ви іноді можете зіткнутися з вашим
«опором матерії», який зазвичай називають голосом внутрішньої критики
і який найчастіше виражається словами: «Які я можу мати досягнення?
Адже я просто роблю свою роботу». Мислення про свою роботу
з вимірюваними результатами допоможе вам визначити власні досягнення
та виділити фактори, важливі для вашого потенційного роботодавця.
Зазвичай це також переноситься позитивним способом на самооцінку,
яка відіграє дуже важливу роль у пошуку праці. Також, спробуйте
отримати інформацію про вимірювані переваги для роботодавця, які
він може отримати через вашу щоденну діяльність. Шукайте числа
в конкретних областях, таких як зниження витрат, генерація доходів,
оптимізація процесів. Вони допоможуть вам побудувати переконливе CV
і підготувати ефективну персональну презентацію для співбесіди.

W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ( na końcu Poradnika) znajdziesz ćwiczenie tzw.
”Drabina Kariery”, które pomoże Ci przygotować przegląd zawodowy.

У ДОДАТКУ № 1 ((в кінці Посібника) ви знайдете так звану вправу
«Драбина кар’єри», яка допоможе Вам підготувати огляд вашої кар’єри.
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OCEŃ SWOJE ALTERNATYWY I MOŻLIWOŚCI
NA POLSKIM RYNKU PRACY!

zainteresowania

ОЦІНІТЬ ВАШІ АЛЬТЕРНАТИВНІ ВАРІАНТИ
ТА МОЖЛИВОСТІ НА ПОЛЬСЬКОМУ РИНКУ ПРАЦІ!

umiejętności
i kwalifikacjde

ІНТЕРЕСИ

możliwości na
rynku pracy

Przeanalizowałeś/aś swoją karierę, swoje umiejętności oraz kompetencje
i dzisiaj zastanawiasz się jak i gdzie w Polsce możesz je wykorzystać. Wiele
naszych umiejętności jest uniwersalnych i znajduje zastosowanie w odmiennych sytuacjach zawodowych. Stanowiska pracy mogą być różne, jednak
wykorzystujesz na nich te same umiejętności. Będziesz musiał/a zidentyfikować zestaw uniwersalnych umiejętności i zaprezentować je potencjalnemu
pracodawcy.
1.

Analizując swoje posiadane doświadczenie, umiejętności,
kwalifikacje i zainteresowania zastanów się

»
»
•

Czy interesuje Cię tylko konkretna branża?
Czy interesuje Cię tylko konkretna oferta pracy?
Jakie firmy Cię interesują (korporacje międzynarodowe, polskie firmy,
małe firmy rodzinne)?
Czy praca, która Cię interesuje wymaga podniesienia Twoich
kwalifikacji lub zdobycia nowych kompetencji, np. nauczenia się
języka polskiego, uzyskania konkretnych uprawnień?
A może interesuje Cię założenie własnej działalności? Ku tej opcji
przychylisz się zapewne, jeśli masz dużą wiedzę i doświadczenie oraz
konkretny pomysł na ich wykorzystanie, a przy tym widzisz realną  
potrzebę rynku polskiego na swoje usługi.

»
»

2.

Zdefiniuj silne i słabe strony dla wybranej alternatywy

»
»

Oceń ryzyko związane z każdą rozpatrywanych opcji.
Oceń czy dana branża się rozwija, czy dobrze wynagradza, czy jest
duża konkurencja wśród kandydatów.
Zdecyduj czy konieczne jest, abyś podniósł/osła swoje kwalifikacje,
aby zwiększyć swoje szanse. Krótkoterminowo czy długoterminowo?
Zadaj sobie pytanie: dlaczego chcę tę pracę?

»
»
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3.

Przygotuj strategię docierania do ofert pracy w firmach, które Cię
interesują, również docierania bezpośredniego

4.

Opracuj Plan Działania

НАВИЧКИ ТА
КВАЛІФІКАЦІЯ

МОЖЛИВОСТІ
НА РИНКУ

Ви проаналізували свою кар’єру, свої навички, свої компетенції
і сьогодні ви бажаєте визначити, як і де ви можете використовувати
їх у Польщі. Багато наших навичок універсальні і застосовуються
в різних професійних ситуаціях. Посади можуть відрізнятися, але ви
використовуєте на них такі ж самі навички. Вам потрібно буде визначити
набір універсальних навичок і представити їх потенційному роботодавцю.
1.

Аналізуючи свій досвід, навички, кваліфікацію та інтереси,
визначтеся:

»
»
»

Вас цікавить лише конкретна галузь?
Вас цікавить лише конкретна вакансія?
Які компанії вас цікавлять (міжнародні корпорації, польські
компанії, малий сімейний бізнес)?
Чи праця, яка вас цікавить, вимагає підвищення вашої
кваліфікації або набуття нових компетентностей, таких
як вивчення польської мови, отримання певних дозволів?
А може ви зацікавлені у створенні власного бізнесу? Цей варіант,
швидше за все, буде сприятливим, якщо у вас є багато знань
і досвіду, а також конкретна ідея їх використання, і при цьому ви
бачите реальну потребу польського ринку у ваших послугах.

»
»

2.

Визначте сильні та слабкі сторони обраної альтернативи

»
»

Оцініть ризик, пов’язаний з кожним з розглянутих варіантів.
Оцініть, чи зростає дана галузь, чи в ній добра оплата праці,
чи є високий рівень конкуренції серед кандидатів.
Вирішіть, чи вам потрібно підвищити свою кваліфікацію,
щоб підвищити свої шанси. Короткостроково чи довгостроково?
Запитайте себе: чому я хочу цю працю?

»
»
3.

Підготуйте стратегію отримання доступу до вакансій
у компаніях, які вас цікавлять, включаючи безпосередній доступ

4.

Розробіть план дій
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V.

V.

CV to uporządkowana, pisemna prezentacja Twojej oferty. Jest to materiał
reklamowy Twoich umiejętności, kwalifikacji, silnych stron i osiągnięć
zawodowych. Ma za zadanie ukazać Ciebie jako kandydata idealnie
dopasowanego do nowego stanowiska.  Wysyłając lub przekazując CV dajesz
znak, że jesteś zainteresowany/a pracą na danym stanowisku lub w danej
firmie.

CV - це структурована письмова презентація вашої пропозиції. Це
рекламний матеріал для ваших навичок, кваліфікації, сильних сторін
і професійних досягнень. Він покликаний показати вас як кандидата,
який ідеально вписується на нову посаду.  Надсилаючи або завантажуючи
CV, ви даєте знак, що вас цікавить праця на даній посаді або в даній
компанії.

CV jest obligatoryjne nawet jeśli masz niewielkie doświadczenie, ponieważ
stanowi formę komunikacji z pracodawcami w procesie poszukiwania pracy.

CV є обов’язковим, навіть якщо у вас мало досвіду, оскільки це форма
спілкування з роботодавцями в процесі пошуку роботи.  

CV powinno wyjaśniać odbiorcom, że pasujesz do ich potrzeb oraz sprawić,
aby zechcieli się z Tobą spotkać. Każdy szczegół Twojego CV może zostać
poddany weryfikacji i analizie podczas rozmowy o pracę, dlatego musisz je
dopracować do perfekcji.

Ваше CV має пояснити вашій аудиторії, що ви задовольняєте їх потреби,
щоб вони захотіли з вами зустрітися. Кожна деталь вашого CV може
бути переглянута і проаналізована під час співбесіди, тому вам потрібно
зробити його якомога досконалішим.

CV powinno być przystępne w formie i łatwe do przeczytania, dlatego raczej
trzymaj się standardowych i prostych wzorów.

CV повинно бути простим за формою та легким для ознайомлення, тому
ми радимо дотримуватися стандартних та простих шаблонів.

Kandydaci próbują zwrócić na siebie uwagę, co wśród tłumu aplikujących
nie jest łatwe. Sposoby na zainteresowanie swoim CV przybierają coraz
wymyślniejsze formy. Kreatywność to podstawowy atut osób starających się
o pracę w reklamie, handlu, marketingu i mediach. Niestandardowe rozwiązania
są mile widziane, pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z przerostem
formy nad treścią. Jeśli kandydat nie posiada w CV właściwych doświadczeń,
nie pomoże mu nawet oryginalna forma.

Кандидати намагаються звернути на себе увагу, що нелегко зробити
посеред натовпу претендентів. Способи зацікавити своїм CV стають
все більш продуманими. Креативність є ключовим активом для людей,
які шукають роботу в рекламі, торгівлі, маркетингу та медіа. Нетипові
рішення вітаються, якщо у вас не має перевищення форми над вмістом.
Якщо кандидат не має в CV потрібного досвіду, йому навіть не допоможе
оригінальна форма.

JAKIE ELEMENTY POWINNO ZAWIERAĆ CV?

ЯКІ ЕЛЕМЕНТИ ПОВИННО МІСТИТИ CV?

1. Dane osobowe

1. Персональні дані

Podstawowe dane personalne, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania
(opcjonalnie), numery telefonów (umożliwiające kontakt także w ciągu dnia),
adres e-mail.

Oсновні персональні дані, такі як ім’я, прізвище, домашня адреса
(необов’язкова), номери телефонів (також доступні протягом дня), адреса
електронної пошти.

2. Profil zawodowy

2. Професійний профіль

Krótka informacja wyjaśniająca: Kim TY jesteś zawodowo (funkcja, stanowisko
sektor), Twój obszar eksperckości, kluczowe silne strony, Twoje
preferencje zawodowe.

коротка інформація, в якій пояснено, ким ВИ є з професійної точки зору
(функція, посада, сектор), ваша експертна галузь, ключові сильні сторони,
Ваші професійні уподобання.

Jak napisać CV
aby znaleźć
pracę w Polsce?
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Як написати CV,
щоб знайти
працю в Польщі?
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3. Doświadczenie zawodowe

3. Професійний досвід

Informacje dotyczące doświadczeń zawodowych podaj w odwrotnej kolejności chronologicznej (zaczynając od najbardziej aktualnego - odwrócona
chronologia). To najczęściej stosowany i najchętniej przyjmowany przez
pracodawców styl CV w Polsce.

Інформація про свій досвід роботи у зворотному хронологічному порядку
(починаючи з нинішнього - зворотня хронологія). Цей стиль найбільш
широко використовується і є найпопулярнішим типом CV у Польщі,
прийнятим роботодавцями.

Zamieść: daty rozpoczęcia i zakończenia pracy (miesiąc i rok lub tylko rok),
pełną nazwę firmy (można wskazać też branżę) oraz zajmowane stanowiska. Przy każdym stanowisku w kilku zdaniach wypisz zakres wykonywanych obowiązków. Pamiętaj zdania mają być krótkie i przejrzyste, najlepiej
w punktach. To znacznie zwiększa czytelność i przejrzystość.

Розмістіть: дати початку і закінчення праці (тільки місяць і рік або
лише рік), повну назву компанії (можна також вказати галузь), займані
посади. Поруч з кожною посадою вам буде у декількох реченнях описати
обсяг виконуваних обов’язків. Пам’ятайте, що це має бути коротким
і прозорим, бажано в пунктах. Це значно підвищує читабельність
і прозорість.

Czasami jednak warto (np. przerwy w zatrudnieniu) zastosować niekonwencjonalny sposób pisania CV i zastosować styl funkcyjny/kompetencyjny,
oparty o pogrupowanie naszych odpowiedzialności, osiągnięć, umiejętności,
kompetencji w kategorie np. zarządzanie ludźmi; obsługa klienta. Historię
zawodową krótko przedstawiamy w takim wypadku na końcu.   
   
4. Osiągnięcia
Kluczem do napisania efektywnego CV są: Sukcesy! Osiągnięcia! Wyniki!
Osiągnięcia dostarczają przyszłemu pracodawcy informacji o Twoim wkładzie
w zwiększenie efektywności/rentowności organizacji, w których pracowałeś/łaś. Dlatego warto podać w CV przykłady Twoich ciekawych projektów
i zadań. Twoim najważniejszym zadaniem jest podkreślenie rezultatu, co
najlepiej podkreślą czasowniki akcji.
5. Wykształcenie
Podaj nie tylko nazwę szkoły czy uczelni, wydział, kierunek i zdobytą
specjalizację, ale również daty rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych
szkół. Obowiązuje przy tym odwrotna chronologia, tzn. jako pierwszą wymień
szkołę ukończoną w ostatnim czasie.
Jeżeli masz wyższe wykształcenie to nie wpisujemy wykształcenia średniego,
chyba że istnieją jakieś uzasadnione przyczyny np. studia nie są związane
z wykonywaną przez nas pracą, ale szkoła średnia.  
6. Znajomość języków obcych
Wymień znane Ci języki obce wraz z określeniem stopnia ich znajomości.
Jeżeli znajomość języka potwierdzona jest certyfikatem, warto zamieścić
informację o zdanym egzaminie i roku, w którym to nastąpiło. Uważaj, by
właściwie określić poziom znajomości danego języka. Nie należy przeceniać
swoich umiejętności – zostaną one i tak zweryfikowane podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Bardzo ważna będzie informacja o Twojej znajomości języka
polskiego.
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Проте іноді варто (наприклад, якщо були перерви в праці) застосувати
нетрадиційний спосіб написання CV і застосувати функціональний/
компетентний стиль, заснований на групуванні наших обов’язків,
досягнень, навичок, компетенцій в такі категорії, як управління людьми;
обслуговування клієнтів. Професійну історію в такому разі ми коротко
представляємо наприкінці.   
   
4. Досягнення
Ключовими для написання ефективного CV є: Успіхи! Досягнення!
Результати!
Досягнення
надають
майбутньому
роботодавцю
інформацію про ваш внесок у підвищення ефективності/прибутковості
організацій, в яких ви працювали. Тому варто вказати в CV приклади
ваших цікавих проектів і завдань. Найважливішим вашим завданням
є
підкреслити
результат,
який
найкраще
підкреслюється
дієсловами дії.
5. Освіта
Вкажіть не лише назву школи або навчального закладу, кафедри,
напрямку та спеціалізації, але й дати початку та закінчення окремих
навчальних закладів. Тут обов’язково потрібна зворотна хронологія,
тобто, першою ви вказуєте заклад, який ви закінчили останнім.
Якщо у вас є вища освіта, то ми не вказуємо середню освіту, окрім ситуації,
якщо є якісь обґрунтовані причини, наприклад, навчання не пов’язані
з виконуваною роботою, але школа середня.
6. Знання іноземних мов
Перелік іноземних мов, які ви знаєте, із зазначенням рівня володіння
ними. Якщо рівень володіння мовою підтверджений сертифікатом,
корисно розмістити інформацію про зданий екзамен і рік, в якому він
відбувся. Пам’ятайте, щоб правильно визначити рівень знання даної
мови. Не потрібно переоцінювати свої навички – вони будуть все одно
перевірені під час співбесіди. Дуже важливою буде інформація про ваше
знання польської мови.
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7. Kursy, szkolenia i certyfikaty

7. Курси, навчання та сертифікати

Koncentruj się na szkoleniach związanych z pracą, o którą zabiegasz.
Aktualnych i mających znaczenie rozwojowe. W przypadku certyfikatów
podaj ich pełne nazwy.

Зосередитеся на навчанні, пов’язані з працею, яку ви шукаєте. Актуальні
та які мають значення для вашого розвитку. Для сертифікатів введіть
повні назви сертифікатів.

8. Obsługa Komputera i Umiejętności Techniczne

8. Комп’ютерні знання і технічні навички

W dzisiejszych czasach większość Pracodawców wymaga od kandydatów
dobrej znajomości obsługi komputera. Wymień poszczególne aplikacje
komputerowe i przy każdej określ swoją wiedzę na jej temat.

В сучасному світі більшість роботодавців вимагають від кандидатів мати
хороші знання обслуговування комп’ютера. Вкажіть кожну комп’ютерну
програму та визначте рівень своїх знань про неї поруч з нею.

9. Umiejętności i kompetencje miękkie

9. М’які навички та компетенції

Np. umiejętności komunikacji i budowania relacji, pracy pod presją czasu,
nastawienie na wynik.

Наприклад, навички комунікацій та будування відносин, роботи під
тиском часу, орієнтація на результат.

10. Hobby i zainteresowania

10. Хобі та інтереси

Ten punkt nie jest obowiązkowy, warto go jednak umieścić w życiorysie,
szczególnie jeśli Twoje zainteresowania powiązane są z pracą zawodową lub
hobby jest szczególnie ciekawe czy oryginalne.

Цей момент не обов’язковий, але корисно включити його до свого
резюме, особливо якщо ваші інтереси пов’язані з роботою або якщо хобі
є особливо цікавим чи оригінальним.

11. Zdjęcie

11. Фотографія

Jest elementem opcjonalnym w CV. Jeśli nie jest to wymóg zaznaczony
w ogłoszeniu, nie jest to element niezbędny. Jeśli zdecydujesz się dołączyć
swoją fotografię do CV, wybierz taką, która będzie prezentowała Cię
w profesjonalny i wzbudzający sympatię sposób.

Є опціональним елементом CV. Якщо це не є вимогою, зазначеною
в оголошенні, то це не обов’язково. Якщо ви оберете долучити своє
фото до CV, виберіть таке, яке покаже вас професійним способом, який
викликає симпатію.

12. Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych

12. Положення щодо згоди на обробку персональних даних

CV bez takiej klauzuli nie może być przez nikogo zaakceptowane,
przeglądane i przechowywane! Zwracaj uwagę czy w ofercie nie jest podana
klauzula w wymaganej postaci.

CV без такого пункту не може бути прийнято , переглянуто і збережено
будь-ким! Пам’ятайте, чи до пропозиції входить положення у вимаганому
вигляді.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

«Виражаю згоду на обробку персональних даних, що містяться в цьому
документі, для виконання процесу рекрутингу згідно з Розпорядженням
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про
захист фізичних осіб в зв’язку з обробкою особистих даних та в справі
вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC
(RODO)»

Przed wysłaniem zapisz CV w formacie, który da Ci gwarancję, że ustalone
przez Ciebie formatowanie, wyświetli się też u odbiorcy. Rekomendujemy
zapisanie CV w PDF lub w Word jako zwykły tekst.

Перш ніж надсилати CV, збережіть його у форматі, який гарантує,
що форматування, яке ви встановили, також буде відображено
у отримувача. Радимо зберегти CV у форматі PDF або Word як звичайний
текст.

ZAŁĄCZNIK NR 2 ( na końcu Poradnika) znajdziesz przykład CV

ДОДАТОК № 2 (в кінці Посібника) ви знайдете приклад CV

37

38

CZEMU SŁUŻY LIST MOTYWACYJNY?

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ?

Rekruterzy   sięgają po listy motywacyjne wtedy, gdy w CV nie znajdują
poszukiwanych informacji, na bazie których podejmują decyzje czy warto
zaprosić kandydata na rozmowę czy nie. Zadaniem listu motywacyjnego
jest podkreślenie Twojego doświadczenia, posiadanych umiejętności na
konkretne stanowisko lub też podkreślenie zainteresowania i motywacjI
do pracy na danym stanowisku. List motywacyjny powinien zawsze
towarzyszyć CV, jeżeli w ofercie jest podana informacja, że jest oczekiwany.
List powinien mieścić się na jednej stronie A4, zawierać numer referencyjny
ogłoszenia lub stanowisko na które aplikujesz i być dostosowanym
do konkretnego ogłoszenia.

Рекрутери вивчають мотиваційні листи, коли CV не містить інформації,
яку вони шукають, на підставі якої вони приймають рішення, чи
запрошувати кандидата на співбесіду. Метою мотиваційного листа
є підкреслення вашого досвіду, ваших навичок для конкретної посади,
або підкреслення вашого інтересу та мотивації для роботи на даній
посаді. Мотиваційний лист завжди повинен супроводжувати CV, якщо
у вакансії вказана інформація, що його очікують.
Лист має поміститися на одній сторінці A4, містити референтний номер
оголошення або посаду, на яку ви претендуєте, і бути адаптованим
до конкретного оголошення.

ZAŁĄCZNIK NR 3 ( na końcu Poradnika ) - Przykład listu motywacyjnego

ДОДАТОК № 3 (в кінці Посібника) - Приклад мотиваційного листа

FORMULARZE APLIKACYJNE

ФОРМИ ЗАЯВКИ

Niektóre firmy proszą o wypełnienie specjalnego formularza, który jest
uzupełnieniem twojego CV lub je w ogóle zastępuje, tzw. Recruitment
Management Software.

Деякі компанії просять заповнити спеціальну форму, яка доповнює
або замінює ваше CV, або взагалі використовується замість нього, т.зв.
Recruitment Management Software.

Firmy stosują tę metodę selekcji z kilku względów: dla zapewnienia wszystkich potrzebnych danych, dla łatwego porównania aplikujących. Może się
zdarzyć, że firma poszukuje specyficznych danych dotyczących przyszłych
pracowników, np. oczekuje określonych informacji na temat doświadczenia
i umiejętności kandydatów. Mogłyby one zostać pominięte w dokumentach
aplikacyjnych, więc pracodawca bezpośrednio prosi o nie w formularzu.

Компанії використовують цей метод відбору з кількох причин: для
надання всіх даних, які їм потрібні для простого порівняння заявників.
Може статися так, що компанія шукає конкретні дані про майбутніх
працівників, наприклад, очікує отримати конкретну інформацію про
досвід і навички кандидатів. Їх можна було пропустити в документах
заявки, тому роботодавець просить надати їх безпосередньо в формі.

Dane wszystkich kandydatów są zebrane i uporządkowane w ten sam sposób.
Dzięki temu o wiele łatwiej jest zastosować obiektywne kryteria oceny
aplikacji. W ten sposób można stosunkowo łatwo jednoznacznie określić,
którzy kandydaci najlepiej spełniają wymagania pracodawcy.

Дані всіх кандидатів збираються і впорядковуються однаковим способом.
Це значно полегшує застосування об’єктивних критеріїв для оцінки
заявок. Таким чином, можна відносно легко визначити, які кандидати
найкраще відповідають вимогам роботодавця.
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VI.

VI.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ?

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО СПІВБЕСІДИ?

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej zwiększasz swoje szanse
na zatrudnienie. Jesteś bardziej pewny siebie, czujesz się bardziej komfortowo i budujesz pozytywną atmosferę.

Завдяки якісній підготовці до співбесіди ви може збільшити свої
шанси отримати працю. Ви будете більш впевнені, будете почуватися
комфортніше і будете створювати позитивну атмосферу.

Bez względu na to jak duże masz doświadczenie w rozmowach
kwalifikacyjnych, każde kolejne spotkanie wymaga odpowiedniego
przygotowania. Gdy będziesz zapraszany/a na rozmowę, zapytaj o jej charakter
– może będziesz musiał rozwiązywać testy lub wykonywać innego typu zadania.
Dzięki temu poczujesz się pewniej.

Який би у вас не був досвід співбесід, кожна наступна зустріч вимагає
відповідної підготовки. Якщо вас запросять на розмову, запитайте про
її характер – можливо, від вас вимагатимуть пройти тести або виконати
інші подібні завдання. Завдяки цьому ви почуватиметеся впевненіше.

Rozmowa
w sprawie
pracy

Zbierz informacje o firmie
Warto zdobyć jak najwięcej wiadomości o firmie, do której się wybierasz na
rozmowę kwalifikacyjną. Zapoznaj się ze specyfiką jej działalności oraz
dowiedz się, jaką ma pozycję na rynku. Powinieneś znać branżę, w której działa. Wtedy będziesz mógł odpowiedzieć sobie, jakie masz możliwości rozwoju, awansu, czego możesz oczekiwać i czy to, co oferuje firma, pokrywa się z
Twoimi oczekiwaniami wobec przyszłej pracy.
Wiedząc dużo o firmie będziesz mógł lepiej ocenić czy rzeczywiście jest to
praca Twoich marzeń. Będzie Ci się również lepiej rozmawiało z rekruterem, któremu w ten sposób dasz sygnał, że jesteś poważnie zainteresowany
posadą. Sprawdź też gdzie mieści się dana firma.
Zbierz informacje o stanowisku
Zacznij od analizy ogłoszenia o pracę. Zwróć uwagę jakich umiejętności
wymaga pracodawca oraz jaki będzie zakres obowiązków zatrudnionej
osoby. Następnie zastanów się, w jaki sposób mógłbyś realizować dane obowiązki lub jak wykonywałeś te zadania na poprzednich stanowiskach.
By uzupełnić dodatkowo tę wiedzę, warto przejrzeć konkurencyjne
ogłoszenia oraz opis typowego stanowiska pracy w danej branży. Dzięki
temu poznasz co jest w danej pracy najważniejsze, a to z pewnością przyda
się, aby bardziej przekonująco przedstawić swoją kandydaturę.
Zastanów się, jakie wątpliwości mogą pojawić się u twojego potencjalnego
pracodawcy. Jeżeli nie spełniasz tych oczekiwań w stu procentach, zastanów
się, jakie fakty z doświadczenia zawodowego mogą zrekompensować te braki.
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Співбесіда

Збирайте інформацію про компанію
Варто отримати якнайбільше інформації про компанію, до якої ви
збираєтеся прийти на співбесіду. Дізнайтеся про специфіку її діяльності
та про те, яке положення вона займає на ринку. Ви повинні знати галузь,
в якій вона працює. Тоді ви зможете відповісти для себе, які ви маєте
можливості для росту, просування, чого ви можете очікувати та чи те,
що пропонує компанія, відповідає вашим очікуванням від майбутньої
праці. Якщо ви багато знаєте про компанію, ви зможете краще оцінити,
чи це насправді праця, про яку ви мрієте. Вам також будете простіше
розмовляти з рекрутером, якому таким чином ви надасте сигнал, що ви
серйозно зацікавлені цією посадою. Також перевірте, де знаходиться ця
компанія.
Збирайте інформацію про посаду
Почніть з аналізу оголошення про вакансію. Зверніть увагу, які навички
вимагає роботодавець і які обов’язки буде мати працівник. Потім потрібно
визначитися, як можна виконувати ці обов’язки або як ви виконували
такі завдання на попередніх посадах. Щоб доповнити ці знання, варто
переглянути вакансії конкурентів та опис типової посади в цій галузі.
Це допоможе вам зрозуміти, що є найважливішим в даній праці, а це,
безумовно, буде корисним, щоб представити вашу кандидатуру більш
переконливо.
Подумайте, які сумніви можуть виникнути у вашого потенційного
роботодавця. Якщо ви не відповідаєте цим очікуванням на сто відсотків,
подумайте, які факти з вашого професійного досвіду можуть це
компенсувати.
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Przygotuj informacje o sobie

Приготуйте інформацію про себе

Przed rozmową kwalifikacyjną najlepiej jest usiąść z kartką, wypisać wszystkie swoje najważniejsze umiejętności, kwalifikacje, osiągnięcia oraz cechy
które przydadzą się na pewno na oferowanym stanowisku. Trzeba się też
skupić na wartościach, jakie możemy wnieść do firmy, korzyściach
z zatrudnienia naszej osoby. Następnie należy skupić się na swoim
doświadczeniu zawodowym pod kątem historii zatrudnienia i na rzeczach, za
które w pracy odpowiadaliśmy. Jeśli było tego dużo, warto dokładnie przypomnieć sobie najważniejsze historie, osiągnięcia, problemy które rozwiązaliśmy.
Dzięki temu, później, już podczas rozmowy, łatwiej nam będzie mówić o sobie.

Перед співбесідою краще всього сісти та записати на картці всі ваші
ключові навички, кваліфікацію, досягнення та функції, які напевно
допоможуть вам на запропонованій посаді. Також потрібно зосередитися
на цінностях, які ми можемо привнести до компанії, перевагах від
вашого працевлаштування. Після цього потрібно зосередитися на
вашому професійному досвіді з точки зору історії зайнятості та на речах,
за які ми відповідали під час праці. Якщо цього є багато, варто уважно
згадати найголовніші історії, досягнення, проблеми, які ми розв’язали.
Завдяки цьому, пізніше, під час розмови, вам буде простіше розповідати
про себе.

Przygotuj odpowiedź na pytanie „Proszę powiedzieć coś o sobie”
Przemyśl, od czego zacząć taką autoprezentację. Co najbardziej Cię charakteryzuje pod kątem stanowiska, na które aplikujesz, jakie są Twoje kluczowe
umiejętności, kwalifikacje, silne strony.    
Usystematyzuj wiedzę o sobie, swoim doświadczeniu, kwalifikacjach,
szkoleniach, które będą przydatne na danym stanowisku. Część z tych
informacji zawarłeś już w CV i w liście motywacyjnym. Przeanalizuj
swoje sukcesy, które odniosłeś w pracy, przypomnij sobie o trudnych,
problematycznych sytuacjach, które udało ci się rozwiązać.
Przygotuj pytania, na które chciałbyś/łabyś uzyskać odpowiedzi
Warto przygotować listę pytań, które chcesz zadać przyszłemu pracodawcy.
Powinny one mieć ścisły związek z pracą i Twoim ewentualnym
stanowiskiem. Powinny też potwierdzać Twoje zainteresowanie pozycją firmy
i gotowość do pracy. Pytaj o zakres zadań, obowiązki, główne wyzwania,
wymaganą dyspozycyjność, zespół, o strukturę firmy i miejsce stanowiska, na
które aplikujesz lub o najważniejsze wyzwania stojące przed pracownikiem
na tym stanowisku.

ROZMOWA REKRUTACYJNA W PRAKTYCE
Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną oznacza, że Twoje CV zainteresowało rekrutera. Propozycja spotkania to dobry znak, ale jeszcze za wcześnie
na gratulacje. Rozmowa kwalifikacyjna to ważny etap rekrutacji. Co podczas
takiego spotkania ocenia rekruter?
Przede wszystkim rekruter będzie chciał Cię lepiej poznać i zweryfikować
podane przez Ciebie w CV informacje. Przed tobą okazja do udowodnienia,
że spełniasz wymagania stanowiska i masz osobowość, która będzie
pasowała do kultury firmy.
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Підготуйте відповідь на питання «Будь ласка, розкажіть трохи про себе»
Подумайте про те, від чого почати таку персональну презентацію. Що
найкраще характеризує вас в плані посади, на яку подаєте заяву, які ваші
ключові навички, кваліфікація та сильні сторони.    
Систематизуйте свої знання про себе, свій досвід, свою кваліфікацію,
і навчання, яке вам потрібно буде пройти на цій посаді. Частину цієї
інформації ви вже включили до свого CV та мотиваційного листа.
Проаналізуйте свої успіхи, які ви мали під час праці, згадайте про
важкі, проблемні ситуацції, які вдалося вирішити.
Підготуйте питання, на які ви хотіли б отримати відповіді
Варто приготувати список питань, які ви хотіли б задати вашому
майбутньому роботодавцю. Вони повинні бути тісно пов’язані з працею
і вашою майбутньою посадою. Вони також повинні підтвердити вашу
зацікавленість положенням компанії і готовність працювати. Запитайте
про обсяг завдань, обов’язків, ключових викликів, обов’язкову
доступність, колектив, про структуру компанії та місце праці, на яку ви
претендуєте, або найважливіші виклики для працівника на цій посаді..

СПІВБЕСІДА НА ПРАКТИЦІ
Запрошення на співбесіду означає, що ваше CV зацікавило рекрутера.
Пропозиція зустрічі – це добрий знак, але наразі рано вас вітати. Співбесіда
- це важливий етап процесу рекрутингу. Що саме оцінює рекрутер під
час такої зустрічі?
Перш за все, рекрутер захоче краще познайомитися з вами та перевірити
інформацію, яку ви надали у своєму CV. Перед вами - можливість довести,
що ви відповідаєте вимогам для цієї посади і що ви - особистість, яка буде
підходити до культури компанії.
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Zadbaj o własny wizerunek

Подбайте про власний образ

»

»

»
»
.»
»
»
»
»
»
»

Bądź punktualny – możesz przybyć na spotkanie ok. 10 minut
wcześniej
Bądź miły i przyjazny
Na rozmowę rekrutacyjną musisz się właściwie ubrać. Ogólnie
przyjętym ubiorem w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest strój
biznesowy, ale wystarczy jak ubierzesz się schludnie
Nie żuj gumy, nie baw się długopisem, okularami
Koniecznie wyłącz telefon
Nie trzymaj rąk w kieszeniach, nie zaciskaj pięści,
nie wymachuj rękami
Mów głośno i wyraźnie  
Unikaj slangów, nie okazuj wrogości
Uśmiechaj się i utrzymuj kontakt wzrokowy
Aktywnie słuchaj - nie przerywaj

Osoba przeprowadzająca rozmowę poprzez dobór odpowiednich
pytań zdobywa informacje o kandydacie, weryfikuje jego doświadczenie
zawodowe, przygotowanie merytoryczne, cechy osobowości i motywację
do podjęcia pracy.
Rozmowa kwalifikacyjna to rodzaj autoprezentacji, dlatego musisz pamiętać
zarówno o treści, jak i o formie. Poprzez swoje zachowanie podczas
rekrutacji pokazujesz, jak radzisz sobie ze stresem, czy jesteś otwarty
i komunikatywny.
Pamiętaj, że takie informacje zdradza także mowa ciała, dlatego:
»
»
»
»
»
»

Uściśnij dłoń rekrutera pewnie, ale to rekruter pierwszy wyciąga rękę
Usiądź wygodnie (poczekaj jednak, aż rekruter Cię do tego zaprosi),
lekkie pochylenie do przodu sygnalizuje zainteresowanie
Nie splataj rąk i nie gestykuluj nimi nadmiernie
Utrzymuj z rozmówcą kontakt wzrokowy, nie patrz w sufit ani
w podłogę
Uśmiechaj się
Jeżeli podczas rozmowy trudno Ci będzie opanować stres i zadrży
Ci głos lub zacznie brakować Ci słów, warto otwarcie powiedzieć,
że jesteś zdenerwowany, bo tak bardzo zależy Ci na pracy w tej
firmie; rekruter z pewnością spojrzy na Ciebie bardziej życzliwie

W zależności od tego kto będzie prowadził rozmowę inaczej będziesz
oceniany. HR-owiec będzie szukał odpowiedzi na pytania: czy nadajesz się
do pracy, czy pasujesz do zespołu i czy bliskie są ci wartości promowane
przez firmę. Będzie także zainteresowany twoją motywacją i cechami
charakteru. Natomiast twój przyszły szef skupi się raczej na Twoich konkretnych
umiejętnościach.
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»
»
»
»
»
»
»
»
»

Будьте пунктуальним – ви можете прибути на зустріч приблизно
на 10 хвилин раніше
Будьте дружелюбним і доброзичливим
На співбесіду вам потрібно вдягнути відповідний одяг.
Загальноприйнятим одягом під час співбесіди є діловий одяг, але
достатньо буде, якщо ви будете вдягнені акуратно.
Не жуйте гуму, не грайтеся ручкою, окулярами
Обов’язково потрібно вимкнути телефон
Не тримайте руки в кишенях, не стискайте кулаки, не розмахуйте
руками
Говоріть голосно і чітко  
Уникайте сленгу, не демонструйте ворожості
Посміхайтеся і підтримуйте контакт очима
Активно слухайте - не перебивайте

Особа, яка проводить співбесіду підбираючи відповідні питання,
здобуває інформацію про кандидата, перевіряє його професійний
досвід, предметну підготовку, особисті характеристики, мотивацію до
праці.
Співбесіда - це тип персональної презентації, тому потрібно пам’ятати
як про зміст, так і про форму. За допомогою вашої поведінки під час
співбесіди ви зможете показати, як можете порадити зі стресом, чи ви
відкриті та комунікативні.
Пам’ятайте, що ця інформація також розкриває мову вашого тіла, саме
тому:
»
»
»
»
»
»

Міцно стисніть руку рекрутера, але дочекайтеся, поки рекрутер
першим витягне руку.
Сядьте зручно (але почекайте, поки рекрутер попросить вас це
зробити), незначний нахил вперед вказує на зацікавленість.
Не стискайте руки і не жестикулюйте ними надмірно
Підтримуйте контакт очей зі співрозмовником, не дивіться
на стелю або в підлогу.
Посміхайтеся
Якщо під час розмови вам важко вгамувати стрес, і у вас тремтіть
голос або вам бракує слів, варто сказати відкрито сказати, що
ви нервуєте, тому що ви так сильно зацікавлені отримати працю
в цій компанії; рекрутер напевно подивиться на вас привітніше

Залежно від того, хто буде вести розмову, вас будуть оцінювати
по-різному. Фахівець HR шукатиме відповіді на питання: чи ви вмієте
працювати, чи підходите ви до колективу, і чи близькі вам цінності, які
просуваються компанією. Він також буде зацікавлений у вашій мотивації
та рисами характеру. Тоді як ваш майбутній шеф буде зосереджуватися
скоріше на ваших конкретних навичках.  
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Poniżej 9 przykładowych, najczęściej zadawanych pytań
(przygotuj pisemne odpowiedzi na poniższe pytania):

Нижче наведено 9 прикладів питань, які найчастіше задаються
(приготуйте письмові відповіді на наступні питання):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proszę opowiedzieć o sobie.
Proszę wymienić swoje główne osiągnięcia.
Jakie są Pana/Pani silne strony?
Jakie są Pana/Pani cele zawodowe?
Dlaczego chciałby Pan/chciałaby Pani dla nas pracować?
Jak opisaliby Pana/Panią współpracownicy/podwładni/ostatni szef?
Dlaczego powinniśmy Pana/Panią zatrudnić?  
Jakiego wynagrodzenia Pan/Pani oczekuje?
Jak dogadywał/a się Pan/Pani ze swoim ostatnim szefem?

Opracowując odpowiedzi na przykładowe pytania, kieruj się zasadami:

Розробляючи відповіді на ці питання, дотримуйтеся правил:

»
»
»
»

»
»
»
»

Odpowiadaj ściśle i na temat.
Staraj się mówić uprzejmie i spokojnie.
Nie odpowiadaj na pytania „tak” lub „nie”.
Staraj się jak najczęściej popierać się konkretnymi przykładami
i używać pozytywnych sformułowań.

Dopasuj się także do stylu rozmówcy.
Jeżeli jest oficjalny – trzymaj fason, jeżeli spontaniczny – możesz pozwolić
sobie na odrobinę luzu. Rozmowa kwalifikacyjna przebiega najczęściej
według określonego scenariusza. Na rozluźnienie pewnie zostanie Ci zadane
pytanie o to, jak dotarłeś na rozmowę kwalifikacyjną lub jak spędziłeś weekend.
Pojawią się również pytania, które będą Cię charakteryzowały jako osobę. Czy
jesteś ambitny, jak radzisz sobie ze stresem, wolisz pracować samodzielnie
czy w grupie, jakie są twoje zalety i wady. Oczywiście, te pytania nie muszą
być sformułowane wprost. Rekruter może wyciągać wnioski z tego, jak
opowiadasz o sobie i swoim doświadczeniu.
Warto przygotować odpowiedź na pytanie o zainteresowania i hobby.
Pokaże ona jakim jesteś człowiekiem poza pracą.
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Будь ласка, розкажіть про себе.
Будь ласка, вкажіть свої основні досягнення.
Які ваші сильні сторони?
Які ваші професійні цілі?
Чому ви бажаєте працювати для нас?
Як би ви описали своїх колег/підвладних/останнього шефа?
Чому ми повинні взяти вас на роботу?  
Яку винагороду ви очікуєте?
Як ви домовлялися зі своїм останнім шефом?

Відповідайте лаконічно і на тему.
Намагайтеся говорити ввічливо і спокійно.
Не відповідайте на питання «так» або «ні».
Намагайтеся якомога частіше підтримувати свою розповідь
к онкретними прикладами та використовувати позитивні
формулювання.

Також пристосуйтеся до стилю співрозмовника.
Якщо він офіційний – підтримуйте стиль, якщо спонтанний – можете собі
дозволити трохи розслабитися. Співбесіда найчастіше проходить згідно
з конкретним сценарієм. Щоб розслабитися вам скоріше за все зададуть
питання про те, як ви потрапили на співбесіду або як ви провели вихідні.  
Також будуть питання, які будуть характеризувати вас як особистість.
Чи ви амбітні, як ви можете порадити стресом, вам зручніше працювати
самостійно або в групі, які ваші переваги і недоліки. Звичайно, ці питання
не повинні бути сформульовані явно. Рекрутер може зробити висновки
з того, як ви розповідаєте про себе і свій досвід.
Варто підготувати відповідь на питання про ваші інтереси і хобі.
Це покаже, якою ви є людиною в неробочий час.
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RODZAJE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

ВИДИ СПІВБЕСІД

Możesz zostać zaproszony na rozmowę sam na sam z osobą rekrutującą lub
zasiąść przed kilkoma przedstawicielami firmy, którzy zdecydują o Twoim
zatrudnieniu. Rozmowa może być przeprowadzona w biurze pracodawcy,
hotelu, przez telefon lub on-line.

Вас можуть запросити поговорити сам на сам з рекрутером або сидіти
перед декількома представниками компанії, які приймають рішення
про ваше працевлаштування. Розмова може виконуватися в офісі
роботодавця, готелі, по телефону або онлайн.

Spotkania indywidualne

Індивідуальні зустрічі

Jest to najczęściej stosowany rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej, uczestniczy
w niej osoba rekrutująca i Ty.

Це найпоширеніший тип співбесіди, участь в ній беруть рекрутер і ви.

Spotkania grupowe
W przypadku prowadzenia rekrutacji masowych możesz zostać zaproszony
do udziału w rekrutacji grupowej tj. na jednym etapie uczestniczy wielu
kandydatów, którzy zostają poproszeni o wypełnienie np. krótkiego testu.
Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon
Rozmowa telefoniczna jest często wykorzystywana jako pierwszy etap
rekrutacji. Niektóre firmy zadzwonią do Ciebie bez zapowiedzi, inne ustalą
z Tobą dogodny czas na rozmowę. Traktuj rozmowę jak każde inne
spotkanie rekrutacyjne, skup się jak potrafisz i w razie wątpliwości śmiało proś
o sprecyzowanie lub powtórzenie pytania.
Uwaga: jeżeli jesteś w sytuacji niekomfortowej masz prawo poprosić
o rozmowę w innym terminie.
Rozmowa kwalifikacyjna on-line
Masz tylko jedną szansę, żeby zrobić pierwsze wrażenie, więc wcześniejsze
przygotowanie się może być kluczowe.   Sprawdź sprzęt oraz aplikację, za
pośrednictwem której będziesz odbywał spotkanie. Zadbaj o właściwe
ustawienie kamery, światło (zawsze przed Tobą a nie za Tobą). Tak jak
w przypadku rozmowy bezpośredniej zwróć uwagę na swoje gesty,
mimikę twarzy, tonację głosu i utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą,
patrząc w oko kamery.  
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Групові зустрічі
В разі проведення масового рекрутингу, вас можуть запросити до участі
у груповому рекрутингу, тобто кілька кандидатів будуть брати участь
в одному етапі та їх можуть попросити, наприклад, виконати короткий тест.
Співбесіда по телефону
Телефонна співбесіда часто використовується як перший крок під час
рекрутингу. Деякі компанії будуть телефонувати вам без попередження,
інші узгодять зручний для вас час для розмови. Ставтеся до розмови, як
до будь-якої іншої співбесіди, максимально зосередьтеся на ній, і якщо
є сумніви, попросіть уточнити або повторити питання.
Увага: якщо ви в незручній ситуації, ви маєте право запропонувати
відкласти розмову та провести її в інший час
Співбесіда в режимі онлайн
У вас є лише один шанс справити перше враження, тому дуже важливо
підготуватися до цього.   Перевірте обладнання та програму, які ви
використовуєте для зустрічі. Переконайтеся, що ви розташували камеру,
світло (завжди попереду, а не позаду вас). Як і під час розмови сам на
сам, слідкуйте за своїми жестами, мімікою обличчя, інтонацією голосу
і підтримуйте контакт очей зі співрозмовником, дивлячись у камеру.  
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ZAŁĄCZNIK 1 - DRABINA KARIERY

Historia
zatrudnienia
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Odpowiadałem
/łam za

Realizowane/
kluczowe
zadania

Kluczowe
wyzwania /
problemy które
pokonałem/łam

ДОДАТОК № 1 „ДРАБИНА КАР’ЄРИ”

Uzyskane:
Osiągnięcia
/Efekty

Nauczyłam
się/uzyskałam
doświadczenie/
kompetencje

Історія
працевлаштування

Була
відповідальна
за

реалізовані/
ключові
завдання

виклики/
проблеми, котрі
подолала;

отриманні:
досягнення/
ефекти

навчилася/
отримала
досвід/
компетенції
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ZAŁĄCZNIK 2 - PRZYKŁADOWE CV

ДОДАТОК № 2 – ПРИКЛАД CV

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
LinkedIn:

…..
adres@gmail.com
+48 000 000 000

…..
adres@gmail.com
+48 000 000 000

Profil zawodowy:

Професійний профіль:

Specjalista z doświadczeniem i sukcesami w obszarze obsługi klienta i administracji, zorientowany na realizację powierzonych zadań, wyrózniający się entuzjstyczną, prorozwojową  i otwartą  na nowe wyzwania postawą.  
Samodzielny i odpowiedzialny pracownik o wysoko rozwiniętych zdolnościach analitycznych, komunikacyjnych i organizacyjnych.

Фахівець з досвідом і досягненнями в сфері обслуговування клієнтів
і адміністрування, зосереджений на виконанні поставлених перед ним завдань,
ентузіаст своєї справи, який відрізняється ставленням до розвитку, яке відкрите
до нових викликів.  
Самостійний і відповідальний працівник з високорозвиненими аналітичними,
комунікаційними та організаційними здібностями.

Doświadczenie zawodowe:
2011 –  

Firma X
Administrator Biura

Zakres odpowiedzialności:
»
Pełnienie funkcji Asystentki Zarządu:
-  koordynowanie kalendarzy i spotkań Zarządu
-  przygotowywanie prezentacji, agend do spotkań zarządu
- obsługa podróży służbowych dla zarządu i kadry kierowniczej
»
Zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi administracyjnej biura:
-  współpraca i dbanie o dobre relacje z dostawcami, partnerani, kontrahentami
firmy
-  nadzór nad prawidłowym wyposażeniem biura
-  bieżąca współpraca z administracją budynku i nadzorowanie prowadzonych prac
-  organizacja stanowisk pracy dla nowych pracowników
-  rearanżacja biura w celu poprawy jego funkcjonalności
-  dbanie o komfort pracy pracowników i standardy firmowe
-  obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego
»
Odpowiedzialność za organizowanie i koordynowanie spotkań firmowych:
-  organizowanie i nadzorowanie spotkań wewnętrznych, zewnętrznych, szkoleń
-  organizowanie spotkań integracyjnych, spotkań wigilijnych, wielkanocnych
Osiągnięcia:
»
Kompleskowa organizacja pierwszego w Polsce Board Meeting dla całej kadry
menedżerskiej firmy X – event trwał 5 dni i został oceniony przez Uczestników
najwyżej spośród dotychczas zorganizowanych
»
Przygotowanie licytacji zamortyzowanych mebli biurowych (aukcja na utworzonej
witrynie intranetowej)
»
Zaprojektowanie i koordynowanie całościowej przebudowy Biura Obsługi Klientów
»
Coroczne przygotowywanie spotkania wielkanocnego dla wszystkich pracowników
Firmy X
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Ім’я та прізвище:
Адреса електронної пошти:
Телефон:
LinkedIn:

Doświadczenie zawodowe:
2011 –  

Компанія Х
Адміністратор офісу

Обсяг відповідальності:
»
Виконання обов’язків Асистента Голови Правління:
- координація графіків та засідань Правління
- підготовка презентацій, програм для засідань Правління
- обслуговування службових відряджень для Правління та менеджменту
»
Забезпечення професійного та комплексного адміністративного
обслуговування офісу:
– співпраця та підтримання добрих стосунків з постачальниками, партнерами
та контрагентами
- нагляд за належним обладнанням в офісі
- поточна співпраця з адміністрацією будівлі та нагляд за виконанням робіт
- організація робочих місць для нових працівників
- оснащення офісу для покращення його функціональності
- дбання про забезпечення комфорту працівників та стандарти компанії
- обслуговування внутрішніх і зовнішніх клієнтів
»
Відповідальність за організацію та координацію корпоративних зустрічей:
- організація і нагляд за внутрішніми, зовнішніми зустрічами та навчанням
- організація інтеграційних зустрічей, корпоративних заходів на Різдво
і Великдень
Досягнення:
»
Комплексна організація першого в Польщі засідання правління для всього
менеджементу компанії X – подія тривала 5 днів і була оцінена учасниками
на найвищому рівні з усіх організованих до цього часу заходів
»
Підготовка аукціону на амортизовані офісні меблі (аукціон на створеному
сайті внутрішньої мережі)
»
Проектування та координація повної перебудови Бюро обслуговування
клієнтів
»
Щорічна підготовка корпоративного заходу на Великдень для всіх
працівників компанії Х

53

2008 – 2010
                                

Firma X
Specjalista ds. Opieki nad Klientami

Zakres odpowiedzialności:
•
Obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie obsługi terminali
E-PAY (sprzedaż doładowań prepaid)
•
Obsługa klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie elektronicznych
transakcji finansowych (EEFT) dokonywanych w ……
•
Współpraca w zakresie tworzenia regulaminów, materiałów informacyjnych
i reklamowych dotyczących akcji marketingowo-sprzedażowych
(detalista + Klient końcowy)
•
Opieka nad kluczowymi klientami w zakresie terminali E-PAY
•
Stała współpraca z Przedstawicielami Handlowymi dywizji E-PAY
•
Przygotowywanie treści komunikatów z informacjami produktowymi
i sprzedażowymi na terminale E-PAY
•
Rozwiązywanie reklamacji dotyczących problemów z doładowaniami kart
w bankomatach i terminalach
•
Stała współpraca z działami: Wsparcia Sprzedaży, Marketingu, Działu Technicznego,
Kontroli Kredytowej i Windykacji oraz Działu IT
•
Wsparcie techniczne POS, wsparcie kontroli kredytowej (kontrola blokad klientów,
kontrola limitów kredytowych klientów)
•
Obsługa reklamacji do transakcji składanych przez klientów i banki
•
Obsługa zgłoszeń zatrzymania kart płatniczych …. oraz ….
•
Sporządzanie zestawień kart VISA, wprowadzanie i weryfikowanie obciążeń
za karty odesłane do wydawców kart
•
Raportowanie pracy Działu Obsługi Klienta
Osiągnięcia:
•
Powierzenie obsługi najtrudniejszych klientów z uwagi na skuteczność
dotychczasowych działań
•
Opracowanie i wdrożenie  procedury do obsługi programu….
•
Informacje zwrotne od klientów, Przedstawicieli Handlowych z pochwałą
za rzetelność w wykonywanej pracy
•
Prowadzenie szkoleń dla nowych pracowników z modelowej Obsługi klienta
2003 – 2008
                                

Firma X
Konsultant Działu Obsługi Klienta

Zakres odpowiedzialności:
•
Obsługa klienta indywidualnego w zakresie transakcji bankomatowych (sprawdzanie poprawności transakcji, przyjmowanie zgłoszeń zatrzymanych kart bankomatowych, przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych, przyjmowanie zgłoszeń
telefonicznych ze strony pracowników innych banków)
•
Obsługa klienta w zakresie produktów E-PAY (doładowania, płatności rachunków,
płatności kartą –  przyjmowanie zgłoszeń anulowania transakcji, przyjmowanie
zamówień od posiadaczy terminali, sprawdzanie sprzedaży, przyjmowanie zgłoszeń
dotyczących usterek terminali i problemów ze sprzedażą, przyjmowanie zgłoszeń
dotyczących płatności)
•
Koordynowanie zgłoszeń z bazy Customer Service (zlecanie firmie serwisowej
wyjazdu do bankomatu, sprawdzanie powodu zatrzymania karty lub gotówki
w bankomacie)
•
Sporządzanie raportów
Osiągnięcia:
•
Awans na wyższe stanowisko za bardzo dobre wyniki pracy
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2008 – 2010
                                

Компанія X
Спеціаліст з обслуговування клієнтів

Обсяг відповідальності:
•
Обслуговування індивідуальних і корпоративних клієнтів в обсязі
обслуговування електронних платіжних терміналів (продаж передоплачених
поповнень)
•
Обслуговування індивідуальних і корпоративних клієнтів в обсязі електронних
фінансових операцій (EEFT), що здійснюються в ……
•
Співробітництво в частині створення правил, інформаційно-рекламних
матеріалів для акцій з маркетингу та продажу (роздрібний продавець +
кінцевий замовник)
•
Обслуговування ключових клієнтів в обсязі електронних платіжних терміналів
•
Стала співпраця з представниками з продажів відділу електронних терміналів
•
Підготовка змісту повідомлень про продукт і продаж для терміналів E-PAY
•
Вирішення скарг щодо проблем з поповненням карток у банкоматах
та терміналах
•
Поточна співпраця з відділами: підтримки продажів, маркетингу, технічним
відділом, кредитного контролю та заборгованості та відділом IT
•
Технічна підтримка POS, підтримка кредитного контролю (керування
блокувань клієнтів, контроль за кредитними лімітами клієнтів)
•
Обслуговування скарг клієнтів щодо транзакцій, які подаються клієнтами
та банками
•
Обслуговування сповіщень про затримання платіжних карток … та ….
•
Підготовка звітів карт VISA, впровадження та верифікація оплат
за користування картами, відправлених видавцям карт
•
Надання звітності про роботу Відділу обслуговування клієнтів
Досягнення:
•
Обслуговування найскладніших клієнтів через ефективність попередніх дій
•
Розробка та впровадження процедури обслуговування програми….
•
Відгуки клієнтів, представників з продажів з похвалою за ретельність
виконання праці
•
Проведення навчання для нових працівників з моделі обслуговування клієнтів
2003 – 2008
                                

Компанія X
Консультант відділу обслуговування клієнтів

Обсяг відповідальності:
•
Обслуговування індивідуальних клієнтів в обсязі операцій з банкоматом
(перевірка правильності операцій, отримання повідомлень про затримані
карти в банкоматах, прийняття повідомлень про скарги, отримання
телефонних повідомлень від працівників інших банків)
•
Обслуговування клієнтів в обсязі продуктів E-PAY (поповнення, платежі по
рахункам, платежі картою – прийом запитів про анулювання, прийом
замовлень від власників терміналу, перевірка продажу, прийняття
повідомлень про несправності терміналів та проблеми з продажем, прийом
повідомлень про оплату)
•
Координація повідомлень з бази  Customer Service (замовлення сервісній
компанії виїзду до банкомату, перевірка, чому картка або готівка затримані
в банкоматі)
•
Підготовка звітності
Досягнення:
•
Перехід на вищу посаду за дуже добрі результаті праці
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Wykształcenie:

Освіта:

2003 – 2005   Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Kierunek: Ekonomia; Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza
Uzyskany tytuł: Magister

2003 – 2005   Вища школа торгівлі і права ім. Ришарда Лазарського у Варшаві
Напрямок: Економіка; Спеціалізація: Управлінський бухгалтерській облік
Отриманий титул: Магістер

1999 – 2002

1999 – 2002

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
Kierunek: Finanse i Bankowość; Specjalizacja: Zarządzanie Finansowe
Uzyskany tytuł: Licencjat

Вища школа торгівлі і міжнародних фінансів у Варшаві
Напрямок: Фінанси та банківська справа; Спеціалізація: Фінансовий менеджмент
Отриманий титул: Бакалавр

Znajomość języków obcych:

Навички володіння іноземними мовами:

Angielski – znajomość na poziomie bardzo dobrym (wykorzystywany w codziennej pracy)

Англійська - дуже добрий рівень знань (використовується в щоденній праці)

Dodatkowe umiejętności:

Додаткові навички:

•
•
•

•
•
•

Doskonała zanjomość pakietu MS Office
Obsługa urządzeń biurowych
Prawo jazdy kat. B

Досконале знання пакету MS Office
Підтримка офісного обладнання
Водійське посвідчення кат. B

Zainteresowania:

Зацікавлення:

Jazda na rowerze, rękodzieło, odkrywanie kultury greckich wysp

Велосипед, рукоділля, відкриття культури грецьких островів

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Виражаю згоду на обробку моїх персональних даних для потреб, необхідних для виконання процесу
рекрутингу згідно з Розпорядженням Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016
року про захист фізичних осіб в зв’язку з обробкою особистих даних та в справі вільного переміщення
таких даних та скасування Директиви 95/46/EC
(RODO).
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ZAŁĄCZNIK 3 - PRZYKŁADOWY LIST MOTYWACYJNY

ДОДАТОК № 3 – ПРИКЛАД МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

List Motywacyjny

Мотиваційний лист

Imię i Nazwisko
T: +48 6………………..,  
E: adres@interia.pl  

Ім’я та прізвище
T: +48 6………………..,  
E: adres@interia.pl   
(Miasto), (data)  

Szanowni Państwo,

Шановні пані та панове,

w nawiązaniu do ogłoszenia, które jest zamieszczone w  …..    z dnia ……
rekomenduję swoją osobę do procesu rekrutacji  na stanowisko:
…………………… (Nr ref. …)
Moje poszukiwania możliwości kontynuacji drogi zawodowej są wynikiem
zmian organizacyjnych w firmie ……………. i związaną z tym rekrutacją.
Jestem bardzo zainteresowany Państwa ofertą, a szczególnie możliwością
realizacji zadań ….., wyzwaniami stawianymi na tym stanowisku….. Ważną  
jest dla mnie również marka jaką posiada firma na rynku oraz wysoka ocena
uzyskana jako pracodawca.

посилаючись на оголошення, яке розміщене в …..    від …… виражаю
зацікавленість взяти участь у процесі рекрутингу на посаду: ……………………
(№ …)
Мій пошук можливостей продовження професійної кар’єри є
результатом організаційних змін в компанії ……………… .
і пов’язаним з цим рекрутингом.
Я дуже зацікавлений у ваших пропозиціях і, зокрема, в можливості
виконувати завдання …., викликами, які є на цій посаді…... Для мене
також важливий бренд, який компанія має на ринку і високий рівень
оцінки, отриманої нею, як роботодавцем.

Państwa oczekiwania przedstawione w ofercie odpowiadają  zarówno
mojemu doświadczeniu jak i umiejętnością, pozyskanym w trakcie
wykonywania zadań dla …… Byłem odpowiedzialny za ………………… . Posiadam
również  duże   doświadczenie w……..…………………………………………. .  Znam bardzo
dobrze  ……………………………………………………. Wykonywane zadania wymagały
ode mnie szybkiego reagowania i dostosowywania się do zmian,
umiejętności organizacyjnych , ……………………………………………………………………………
…………………………………..
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(Місто), (дата)  

Ваші очікування, представлені в пропозиції, відповідають як моєму
досвіду, так і навичкам, які були мною здобуті під час виконання моїх
завдань для ……Я відповідав за .................... У мене також є великий
досвід з ……………………………………………………………… .  Я дуже добре знаю
……………………………………… Виконувані завдання вимагали від мене
швидкого реагування і адаптації до змін, організаційних навичок,
……………………………………………

Posiadam opinię osoby bardzo odpowiedzialnej…………..  

Мене вважають дуже відповідальною людиною……..  

Z  przyjemnością dopełnię prezentacji i odpowiem na Państwa pytania
podczas spotkania.  

Я буду радий зробити презентацію і відповісти на ваші запитання під
час зустрічі.  

Dziękuję za poświęcony czas

Дякую за ваш час

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.

Виражаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою рекрутингу відповідно до ст.
6, абз. 1 а Розпорядження Європейського Парламента і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016
року про захист фізичних осіб в зв’язку з обробкою особистих даних та в справі вільного
переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46/EC (загальне розпорядження
про захист даних).
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Notatki
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Нотатки
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Щоби долучитися до програми Центр Kар’єри,
заповніть заявку тут:

www.vdoma.org

Хочеш дізнатися більше? Зателефонуй:

+48 799 360 065
(інфолінія працює від 9 до 17, від понеділка до п’ятниці)

Aby dołączyć do programu CENTRUM KARIERY
wypełnij formularz zgłoszeniowy na

www.vdoma.org

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń:

+48 799 360 065
(infolinia czynna w godz. 9 - 17 od poniedziałku do piątku)
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