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Spędzałeœ w niej połowę życia, byłeœ zaangażowany albo przynajmniej przyzwyczajony,
a ona w zamian dawała Ci poczucie bezpieczeństwa i stałą pensję? A teraz, kiedy jej
zabrakło, czujesz, że toniesz, a pod ręką nie ma nawet brzytwy? Czy może inaczej —
poœwięcasz osiem godzin dziennie pracy, której nienawidzisz, walcząc z narastającym
stresem, frustracją i pragnieniem mordu? Zdobyłeœ wymarzony dyplom i nie wiesz,
jak zacząć szukać pierwszej pracy? Co rano budzisz się z uczuciem sprzeciwu wobec
tej sytuacji, po czym karnie przechodzisz przez rytuał docierania do miejsca, w którym
marnujesz czas, nerwy, potencjał i marzenia? Uważasz, że poszukiwanie nowej pracy
to zajęcie czasochłonne i stresujące? A jak wygląda Twoje życie zawodowe?
Ta książka powstała, by pomóc wszystkim tym, którzy poczuli, że w ich życiu przyszedł
czas na zmiany. Należysz do ich grona, prawda? Złożeniem tej deklaracji uczyniłeœ
pierwszy krok w kierunku wymarzonej pracy. Wraz z tym poradnikiem zrobisz
wszystkie następne!
Wiele osób nie wie, czego naprawdę chce w życiu. Nie mają jasno sprecyzowanego
tego, czego pragną. Dni przepływają przez palce, nuda, wypalenie, brak satysfakcji.
Od czasu do czasu pojawia się stres związany z utratą pracy. Czy tak być musi?
Otóż nie. Łukasz Gajewski pokazuje nam kilka technik i daje wskazówki, jak zarządzać
swoją karierą, aby wieœć satysfakcjonujące życie i wykorzystać swój potencjał. Polecam.
Grzegorz Turniak,
prezes firmy BNI Polska, współautor książki Alchemia kariery
Po przeczytaniu tej książki niejeden czytelnik poczuje, że etat ma w kieszeni! Polacy
wreszcie odkrywają, że zdobywanie wymarzonej pracy jest przygodą i to najprostszą
z możliwych! To ważna pozycja dla tych, którzy zaczynają szukać posady,
ale i doskonałe narzędzie dla wyjadaczy ofert zatrudnienia, którzy szukają nowych
zawodowych wyzwań i adrenaliny.
Krzysztof Kirejczyk,
prezes portalu Praca.pl
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Ro z d z i a  1 .
Straciem prac,
co dalej?

W dobie bardzo szybkich zmian rynkowych jest to bardzo czsta
sytuacja. Strata pracy. Dzieje si tak z wielu powodów. Jednak
niezalenie od okolicznoci jest to fakt nieodwracalny. Stracie
prac i co dalej? Jeli zadajesz sobie takie pytanie, to gratuluj!
Wiele osób bowiem, yjc w zudnej rzeczywistoci, wierzy, e
majc umow o prac na czas nieokrelony, bdzie mie t prac
na stae. Ludzie ci nie wierz, nie dopuszczaj do siebie myli,
e moe by inaczej. Otó zatrudnienie na etacie, nawet mimo
umowy o prac na czas nieokrelony, nie jest w aden sposób stabilnym ródem dochodów. Przykadem tego s wszelkie wahnicia
gospodarki i masowe wypowiedzenia dla staych pracowników.
Nie pisz w ten sposób o pracy na etacie, aby kogo od tego
rodzaju zarobku odciga . Pisz o tym w ten sposób, aby zrozumia, e prac mona straci . e traci j wiele osób i tak bywa.
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Chciabym, aby to zrozumia i pozwoli sobie na komfort zaakceptowania takiego faktu.
Po co?
Poniewa nie warto si rozczula nad tym, e przytrafio Ci si
zwolnienie z pracy. Zdarza si. Bardzo czsto nie zaley to bezporednio od Ciebie. Zaakceptowanie takiej myli pozwoli Ci pój
dalej. Zastanów si: „Co w obecnej sytuacji mog robi ? Co chc
robi ? Jakie mam umiejtnoci, moliwoci i gdzie mog je wykorzysta ?”.
Wiele osób jednak nadmiernie roztrzsa sam fakt utraty pracy.
Pracy, która niejednokrotnie bya ródem frustracji. Pewnie i Ty
zastanawiasz si, dlaczego nie zdecydowae si na prac u innego
pracodawcy, kiedy miae tak okazj, albo dlaczego przyszede tu
do pracy mamiony wiksz kas, a teraz Ci zwolnili. PRZESTA !
Nie warto traci energii na tego typu gdybanie. Mamy tak tendencj do gdybania, e gdybym... to teraz... — PRZESTA ! Nie
ma co paka nad rozlanym mlekiem.
Wykorzystaj swoj energi i pomysowo na zastanowienie si, jak
znale now prac. Co zrobi , by teraz zacz pracowa w zawodzie, który jest wrcz stworzony dla Ciebie?
Masz wanie wietn okazj na zastanowienie si, czego chcesz,
czego pragniesz, co lubisz — i moesz pój teraz w t stron.
Jaka praca jest dla Ciebie odpowiednia? Tak naprawd brakowao
Ci czasu, aby pomyle o tym, bye bowiem codziennie pochonity swoj prac.
Teraz powiesz — jak tu nie myle o tym, e straciem prac, skoro
potrzebuj pienidzy na utrzymanie, mam kredyt i dzieci?
To bardzo dobrze, e potrzebujesz pienidzy. I zachcam Ci wanie, aby pomyla o tym, jak je zdoby , zamiast rozpamitywa to,
12
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co si stao, i zamartwia si strat pracy. Nie jest mie, kiedy kto
Ci zwalnia. Jest to nieprzyjemne i moe czowieka zrani . Ale
masz dzieci, kredyt, potrzebujesz pienidzy. Zatem przesta si
martwi i postaraj si wymyli , jak zdoby now prac. Zatrzymaj
si na chwil i powiedz na gos: „Nie mam czasu na zamartwianie
si, pora zdoby now prac. Jestem wartociowym czowiekiem
i moja praca jest duo warta”.
Stracie teraz prac, ale kiedy musiae j zacz . Wró do tego
momentu i przeanalizuj kilka elementów. Dlaczego wybrae t
prac, dlaczego wanie na ni si zdecydowae. Jeli miaby jeszcze raz dokona wyboru dotyczcego podjcia tej pracy, czy majc
obecne dowiadczenia, nadal chciaby si ubiega o t posad?
Skup si równie na samym okresie zatrudnienia. Jakie dowiadczenia byy pozytywne? Które warto zapomnie ? Czego mona
byo si nauczy na tym stanowisku? Nastpnie zastanów si nad
tym, czy ta praca dawaa Ci satysfakcj, czy umoliwiaa Twój
rozwój zawodowy i czy pozwalaa na zapewnienie Ci odpowiednich warunków ycia. Jeeli znasz te dokadny powód Twojego
wypowiedzenia, skrupulatnie go przeanalizuj.
Dokadne przyjrzenie si utraconej posadzie da Ci podstawy do
precyzyjniejszego wyboru nowego miejsca pracy, jak równie
pomoe w unikniciu bdnych schematów dziaania. Schematów,
które doprowadziy Ci do obecnej sytuacji, czyli utraty pracy,
poniewa bardzo wane jest, aby wyciga wnioski i uczy si unikania sytuacji, których nie podamy. To wrodzona umiejtno ,
jednak nie zawsze z niej korzystamy. Otó bardzo czsto zdarza
si, e kto, tracc prac na danym stanowisku, stwierdza, e nie
bya to posada dla niego, e nigdy wicej nie podejmie takiej
pracy. Po czym pierwsza oferta, na jak odpowiada, jest dokadnie
taka sama jak poprzednie stanowisko i niesie ze sob identyczne
obowizki. Najczstszym skutkiem podjcia po raz kolejny takiej
13
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pracy bdzie ponowne wypowiedzenie. Nie twierdz, e dzieje
si tak za kadym razem. Jednak aby tego unikn , warto przeanalizowa poprzednie miejsce pracy i dokonujc kolejnego wyboru,
kierowa si zmienionymi kryteriami doboru stanowiska po to, aby
ustrzec si zwolnienia.
Chciabym by dobrze zrozumiany, dlatego przytaczam przykad.
Zaómy, e pracowae jako przedstawiciel handlowy i zostae
zwolniony. Jest to ju trzecia firma w tej samej brany, z której
Ci zwolniono po trzech miesicach za brak wyników w pracy
i niech do kontaktów z klientem. Ty narzekasz na kolejnego
szefa, e nie wiesz, o co mu chodzi, nie chce Ci si wstawa do
pracy, zastanów si zatem, czy jest sens szuka po raz kolejny pracy
na analogicznym stanowisku i czy taka praca jest tym, czego oczekujesz od ycia.
Zanim jednak zamkniesz rozdzia poprzedniej pracy, zadbaj o dwie
rzeczy:
x

wiadectwo pracy i informacj o odprowadzonych skadkach
na ZUS.

x Uzyskaj, jeli to moliwe, pisemne referencje oraz numer
kontaktowy do osoby, która bya Twoim bezporednim
przeoonym. Jeli nowy pracodawca bdzie chcia
sprawdzi referencje, bdzie móg do niego zadzwoni .
Teraz opuszczamy wielkie grodzie oddzielajce nas od poprzedniej
pracy, podnosimy most zwodzony i zaczynamy nowy etap w yciu,
zapocztkowany zdobyciem pracy, w której bdziesz si realizowa . Zyskasz nowe moliwoci, warto zatem myle o tej zmianie
pozytywnie.
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Ro z d z i a  2 .
Pr a c a ,
której nienawidz!

Nikt Ci nie zwolni. Nadal pracujesz. Ale czy masz moe takie
dowiadczenia, jak opisane poniej?
Chodzisz zdenerwowany lub nawet wcieky. Zaraz kogo rozszarpiesz. Uwaasz, e Twój szef to skoczony debil, i nie potrafisz z nim rozmawia . Rano, jak tylko zrobisz yk kawy, zbiera Ci
si na wymioty. Palisz ju codziennie minimum paczk papierosów. Nie zaniesz bez alkoholu albo proszków nasennych. Poniedziaek dla Ciebie to najgorszy dzie w tygodniu, a wiadomo ,
e jest jeszcze pi dni do weekendu, powoduje ból gowy. Jeste
wiecznie rozdraniony, czujesz permanentne zmczenie. Co kilka
dni apiesz przezibienie. Nie moesz si ju dogada ze wspómaonkiem. Dzieci Ci denerwuj i nie daj chwili odpoczynku
w domu. Chudniesz albo przybierasz na wadze. Masz pierwsze
objawy wrzodów. A moe „tylko” masz bóle gowy lub pleców.
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Popadasz w apati lub przygnbienie. W niedziel ju chodzisz
cay spity i mylisz o poniedziakowej pracy. Wiecznie si spóniasz do pracy i nie moesz si doczeka koca dniówki. Czujesz,
e zaczynasz si stacza . Twoje ycie traci sens. Nic Ci si nie
chce. Cae popoudnia spdzasz przed telewizorem, nie wiedzc
nawet, jaki program jest wczony. Coraz czciej si upijasz.
Powodem tych wszystkich, bd w niektórych przypadkach pojedynczych, objawów jest najczciej to, e przez 8 – 10 godzin
dziennie jeste zmuszony robi to, czego nienawidzisz. Pracujesz
z ludmi, z którymi zupenie nie moesz si dogada . Przez poow
dnia zajmujesz si prac, która Ci nie interesuje.
Wspóczuj Ci, musisz by w zwizku z tym bardzo nieszczliwym czowiekiem. Ponadto gdy wystpuje u Ciebie coraz wicej
wyej wypisanych objawów, to znak, e jeli czego nie zrobisz,
moe si to le skoczy . Gwarantuj Ci równie, e w pracy,
której nienawidzisz, a któr wykonujesz, nie bdziesz odnosi wikszych sukcesów. Nie masz si te co udzi , e kiedy awansujesz. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to taki, e zostaniesz zwolniony lub sam odejdziesz, twierdzc, e u konkurencji
bdzie Ci lepiej. Wspóczuj, jeli powtórzysz ten sam schemat,
szukajc kolejnej posady. Albo jeli zdasz si na lepy los i podejmiesz prac jakkolwiek, lub tak sam, ale u innego pracodawcy.
Jeli nowa praca równie nie bdzie tosama z Twoimi zdolnociami, zainteresowaniami i pasj, to jestem przekonany, e efekt
bdzie podobny.
Moesz jak najbardziej wyrwa si z tej ptli i zacz si realizowa . Mie prac, jakiej pragniesz, i by szczliwym czowiekiem.
To wszystko jest moliwe.
Jeli czytasz t ksik, to jeste na dobrej drodze. Jeli bowiem
uwzgldnisz wskazówki w niej zawarte, zdecydujesz, jak prac
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chcesz wykonywa , i wemiesz si rzetelnie do przygotowania procesu poszukiwania pracy, to efekt bdzie zaskakujcy dla Ciebie
i Twojego otoczenia.
Tylko sobie wyobra: codziennie wstajesz umiechnity. Rano
budzisz si bez budzika, zasypiasz pozytywnie zmczony bez
adnego problemu. Kady dzie dla Ciebie jest pen radoci przygod. Czas w pracy mija jak na pogawdce z przyjacielem. Wspómaonek cieszy si, gdy widzi Ciebie po pracy. Dzieci chwal
si innym, e masz dla nich czas i e wietnie si razem bawicie.
Stan Twojego konta ronie z miesica na miesic. Sta Ci na
wszystko, czego potrzebujesz. Cieszysz si dobrym zdrowiem
i chci do ycia.
To obraz, który jest bardzo realny i na wycignicie rki. Udao si
to nie tylko mnie, ale i wielu innym osobom, z którymi miaem
okazj pracowa . Zacznij dziaa w tym kierunku, zaangauj si
w realizacj tego marzenia i ciesz si yciem i prac.
Absolutnie nie namawiam Ci, aby wanie w tym momencie
rzuci prac i zarejestrowa si jako bezrobotny. Zastanów si
jednak nad swoj obecn sytuacj. Nad tym, czego oczekujesz od
ycia i czy praca, jak wykonujesz, to jest szczyt Twoich moliwoci. Ze zoeniem wypowiedzenia poczekaj do mementu, gdy
bdziesz mia ju sprecyzowane wszystkie swoje oczekiwania,
uoony plan dziaania i zabezpieczone rodki do ycia lub now
prac. Jest oczywicie moliwe przejcie przez wszystkie etapy
z tej ksiki, jak równie znalezienie pracy bez koniecznoci pozostawania „bez etatu”. Pamitaj równie, e na wprowadzanie zmian
i denie do swoich celów zawsze jest waciwy czas, i nie czekaj
do momentu, a Ci zwolni.
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Ro z d z i a  3 .
Milioner z etatu

Jest to moliwe wycznie dziki temu, e robimy to, co jest nasz
pasj, i chcemy by w tym jak najlepsi. Jeli ju robimy to, co
kochamy, to staramy si by jak najlepsi w swojej dziedzinie. To
tak jak w sporcie. Jeli kochasz swoj dyscyplin, to nie potrzeba
nikogo z batem, aby zagania Ci do wicze (jak to nieraz robi
przeoony w pracy). Sam chtnie zostajesz po treningu i wiczysz, aby by jeszcze lepszym. Dopiero wtedy, kiedy zaczynasz
si wyrónia na tle innych zawodników, zostajesz zauwaony
przez sponsorów i co za tym idzie — zaczynasz otrzymywa due
honoraria. Wybitni sportowcy zarabiaj olbrzymie pienidze, na
przykad Beckham czy siostry Wiliams. To, co ja proponuj, to sta
si najlepszym w dziedzinie, któr Ty wybierzesz, na przykad
jako przedstawiciel handlowy, maszynista, kierowca, kierownik,
prawnik. Nie ma znaczenia, jak profesj chcesz si zaj . Najwaniejsze jest, aby mocno pragn , by by najlepszym, i robi
wszystko, co jest moliwe, aby to osign .
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Dziaajc w profesji, która czy si z naszymi zainteresowaniami,
zdolnociami i pasj, jest najatwiej sta si specjalist i wybitn
osob. Spójrz na najbogatszych ludzi wiata. S to osoby realizujce swoje pasje i zdobywajce fortuny w przerónych zawodach
i profesjach. Poczynajc od wspomnianych sportowców, przez torreadorów, tancerzy, dekoratorów wntrz, projektantów, inwestorów, mecenasów, odkrywców, architektów, kierowców rajdowych,
koczc na barmanach, restauratorach, menederach i kolekcjonerach. Tak naprawd w kadej dziedzinie s milionerzy.
Wikszo jednak milionerów nie zdobya fortuny, pozostajc cay
czas na etacie. Jest to dobry pocztek i waciwa droga. Po prostu
na pewnym etapie bardziej opaca si zmiana warunków zatrudnienia i przejcie z etatu na umow menedersk albo umow
o wspópracy. W takim momencie najczciej jest zakadana przez
Ciebie jaka forma dziaalnoci gospodarczej i moesz dalej robi
to, w czym jeste najlepszy, jak równie delegowa cz obowizków osobom, które by moe bdziesz stopniowo zatrudnia.
Jeli pracujesz i lubisz swoj prac, to staraj si by jak najlepszy
w tym, czym wanie si zajmujesz. To waciwa droga.
Milioner. Mona to sowo tak naprawd bardzo rónie rozumie .
Milionerem moe by ten, kto ma zgromadzony majtek o wartoci
miliona zotych lub dolarów. Milionerem moe czu si równie
kto, kto ma szecioro dzieci, oddan on i 120-metrowy domek
w licznej okolicy. Milionerem moe si te czu kawaler z dochodem miesicznym na poziomie kilku lub kilkunastu tysicy zotych,
z supersamochodem i wynajmowanym apartamentem.
Milioner to czowiek, który osiga to, czego pragnie. Posiadajcy
dokadnie to, co jest dla niego wane i w proporcjach stworzonych
dla niego. Milionerem tak naprawd jeste wtedy, gdy posiadasz
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co, co jest dla Ciebie bardzo wartociowe, co, czego nie oddasz
nawet za milion w dowolnej walucie.
Tak naprawd kady z nas ma w swoim yciu inne cele. Praca
sama w sobie moe by celem lub esencj Twojego ycia. Moe
by równie jedynie narzdziem do osignicia tego, czego pragniesz, co pozwoli by Ci milionerem w Twoim rozumieniu.
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