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Kiepskie CV może zrujnować 
Twoje szanse

czytaj na str. 9

Ilu pracuje cudzoziemców  
w Piotrkowie?

czytaj na str. 8

Systematycznie wzrasta liczba pracowników z zagranicy w województwie 
łódzkim. Obcokrajowców, którzy tu pracują i prowadzą swoje firmy, stale 
przybywa. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych zdecydowana większość to oczywiście obywatele 
Ukrainy. Nie inaczej jest w województwie łódzkim. 

Nie możesz znaleźć albo zmienić pracy, mimo że próbowałeś już dziesiątki 
razy?
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Firma Podhoran Polska 
wyróżniona „Gazelą Biznesu” 

oraz „Diamentami Forbes”

Zatrudni osoby 
do produkcji 

i naprawy palet.

Praca od zaraz. 
Kontakt osobisty w siedzibie 
firmy Ignaców 345/8 k.Rozprzy

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Będzie nowy dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy

 - Zarząd Powiatu Piotrkow-
skiego po zakończeniu współpracy 
z panią dyrektor, która pracowała 
z nami od samego początku two-
rzenia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Piotrkowie, ogłosi konkurs na 
to stanowisko. W międzyczasie 
zapewni bieżące funkcjonowanie 

Henryka Gawrońska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie 
odchodzi w marcu na emeryturę. Pełniła tę funkcję od momentu powstania 
tej instytucji w 1999 roku. Nowego szefa PUP wybierze komisja konkursowa 
powołana przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego.

OGŁOSZENIE

poprzez powołanie p.o. dyrektora 
spośród obecnych pracowników 
urzędu – wyjaśnił nam Piotr Woj-
tysiak, wicestarosta piotrkowski. 
W sprawie wyboru dyrektora 
powiat będzie musiał konsultować 
tę kwestię z powiatem grodzkim, 
czyli prezydentem Piotrkowa. Ma 

to być zatem wspólny kandydatów 
obu samorządów. Funkcję p.o. 
dyrektora sprawować będzie praw-
dopodobnie obecna wicedyrektor 
PUP Dorota Cudzich

Jakie bezrobocie 
w Piotrkowie?

O 1260 bezrobotnych mniej,  
w porównaniu z końcem 2015 
roku, zarejestrował Powiatowy 
Urząd Pracy w Piotrkowie na 
koniec 2016 roku.

- To bardzo dobry wynik - 
cieszy się dyrektor PUP Henryka 
Gawrońska

- Procentowo to będzie 19,5%, 
czyli te same tendencje, które są  
w k raju ,  obser wujemy t a k-
że u nas.  Cieszymy się,  że 
b ez rob o t nych  na m uby wa ,  

a przybywa osób pracujących. 
Stopa bezrobocia również jest 
n i sk a .  Ost a t n ie  no towa n ia 
mamy z l istopada – w kraju 
było 8,2%, w mieście – 8,2%,  
w powiecie – 7,9%. Powinniśmy 
się tylko cieszyć, oby te tendencje 
się utrzymały – dodaje dyrektor 
PUP. Na początku XXI wieku  
w PUP w Piotrkowie zarejestrowa-
nych było nawet 18 tysięcy bezro-
botnych. Od tego czasu sytuacja 
zdecydowanie się poprawiła.
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Celem spotkania było za-
poznanie pracodawców z for-
mami pomocy proponowanymi 
przez piotrkowski urząd pra-
cy w 2017 roku. Pracownicy 
Urzędu Pracy omówili formy 
wsparcia skierowane do pra-
codawców tworzących nowe 
miejsca pracy. Zachęcano do 
korzystania z pomocy finanso-
wej w formie staży, refundacji 
kosztów wyposażenia nowo 
tworzonego m iejsca  pracy, 
jak również refundacji części 
wynag rodzen ia  oraz  sk ła -
dek ZUS dla zat rudnionych 
osób  b ez rob o t nych .  Ur z ą d 
przybliżył zasady korzystania  
z  r e a l i z owa ne j  u s ł ug i  p o -
ś red n ic t wa pracy,  zwróco -
n o  uwa g ę  n a  p o j aw i a j ą c e 
się na loka lnym rynku pra-
cy zm ia ny,  zwią za ne m.in.  
z zatrudnianiem cudzoziem-
ców.

Pracodawcy zapoznani zosta-
li również z informacjami o Kra-
jowym Funduszu Szkoleniowym,  
z k tórego f inansować mogą 
szkolenia dla siebie i swoich 
pracowników. Sf inansowane 
mogą być nie tylko kursy, ale 
również studia podyplomowe, 
egzaminy, badania lekarskie 
i  psychologiczne, związane  
z uczestnictwem w szkoleniu oraz 
ubezpieczenie NNW (Następst 
Niebezpiecznych Wypadków)  
w trakcie szkolenia. 

Urząd Pracy wspiera lokalnych pracodawców
W Centrum Gastronomicznym ALTAMIRA, odbyło się 9 lutego spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie 
Tryb.,  z przedstawicielami pracodawców z regionu piotrkowskiego, na które urząd zapraszał pracodawców za pośrednictwem swojej 
strony internetowej. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród lokalnych przedsiębiorców, udział w nim wzięli przedsta-
wiciele około 40 firm. 

Ta forma wsparcia dla praco-
dawców cieszy się dużym zain-
teresowaniem. W roku ubiegłym 
urząd przyznał pieniądze z KFS 
aż 118 podmiotom. Pracodawcy 
za inte resowa n i  i nwestowa-
n iem w kwa l i f ikacje swoje  
i swoich pracowników mogą 
ubiegać się o 80% dofinanso-
wania kosztów kszta łcen ia , 
a  w  p r z y pa d k u  p r a co d aw-
ców zat r udn iających do 10 
osób nawet 100%. Mówimy tu  
o niemałych pieniądzach, po-
nieważ na jednego pracownika,  
w danym roku budżetowym,  
można uzyskać kwotę do 300% 
przeciętnego wynagrodzenia, 
czyli nawet 12 tys. zł.

Corocznie minister rodziny 
pracy i polityki społecznej określa 
priorytety wydatkowania Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego.  
W roku 2017 z środków na szko-
lenia skorzystać mogą praco-
dawcy prowadzący działalność 
w sektorach przetwórstwa prze-
mysłowego, transportu i gospo-
darki magazynowej oraz opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej. 
Pozostali pracodawcy uzyskają 
wsparcie tylko w przypadku 
ubiega n ia  s ię   o  sz kolen ia  
w  z awo d a ch  d ef icy t ow ych  
w naszym powiecie lub woje-
wództwie. Są to m.in. kierow-
cy samochodów ciężarowych  
i ciągników siodłowych, krawcy 
i pracownicy produkcji odzieży, 

masarze i przetwórcy ryb, spa-
wacze, fryzjerzy i kosmetyczki, 
kucharze, cukiernicy i piekarze. 

Urząd Pracy w Piotrkowie 
zachęca lokalnych pracodawców 

do korzystania ze środków KFS  
i zaprasza do składania wnio-
sków,  k tóre  można pobrać  
z strony internetowej – www.
puppiotrkow.pl.

 Więcej informacji można uzyskać w Po-
wiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie, pok. 28, 
tel. 44 647 10 81.

REKLAMA

tel. e-mail:44 732-66-77, redakcja@tt.info.pl

Dodatek „Tydzień: Praca” 
realizowany jest przez redakcję:

AUTOREKLAMA
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Jakim pracodawcą chce być 
Kaufland?

Bogaty pakiet socjalny – do-
datkowe ubezpieczenia, prywat-
na opieka medyczna oraz karta 
Multisport –stanowią zachętę 
dla przyszłych pracowników. 
Podstawowym narzędziem za-
rządzania jest bezpośrednia 
rozmowa. Filozofia Kauflan-
du oparta jest na wzajemnym 
szacunku i zaufaniu. Wszystko 
to sprawia, że Kaufland stale 
znajduje się na liście najbardziej 
pożądanych pracodawców na 
rynku przedsiębiorstw handlo-
wych. Potwierdzeniem tego są 
liczne nagrody i wyróżnienia, 
jakie w ostatnich latach firma 
otrzymała, m.in. tytuł „Odpo-
wiedzialny Pracodawca – Lider 

Kaufland, czołowy pracodawca z certyfikatem TOP EMPLOYER 2017

HR” przyznany przez magazyn 
Strefa Gospodarki oraz certy-
fikat „Best Quality Employer” 
otrzymany od Centralnego Biura 
Certyfikacji Krajowej, certyfi-
kat „Lider Dialogu” od NSZZ 
„Solidarność” czy wyróżnienie 
„Kreator miejsc pracy 2015” 
w konkursie pod auspicjami 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej.  War to również 
dodać, że sieć Kaufland kilka 
lat temu podjęła korzystną dla 
pracowników decyzję o zmianie 
wszystkich umów czasowych na 
umowy stałe. Obecnie każdy 
pracownik zatrudniony w mar-
ketach i magazynach Kaufland 
po przepracowaniu 7 miesięcy 
otrzymuje umowę na czas nie-
określony. Na tle konkurencji 

Top Employer Institiute ogłosił wyniki tegorocznego badania poświęconego warunkom pracy u znaczących pracodawców w Polsce. Kaufland 
zdobył certyfikację “Top Employers Polska 2017”. Certyfikatem zostają wyróżnione przedsiębiorstwa, które tworzą najlepsze warunki pracy, 
dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji, a także dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. 
Ten prestiżowy tytuł jest oficjalnym potwierdzeniem statusu czołowego pracodawcy.

Kaufland jest tu pozytywnym 
wyjątkiem.

Co wyróżnia Kaufland na tle 
konkurencji?

Kaufland zapewnia swoim 
pracownikom dobrą atmosferę 
pracy i poczucie. Potwierdzają to 
badania ankietowe przeprowa-
dzone wśród pracowników firmy.  

Centrum Dystrybucyjne 
Kaufland - jako atrakcyjny 
pracodawca w regionie łódz-
kim

Magazyn Kaufland w Rok-
szycach pod Piotrkowem Try-
bunalski to nowoczesne centrum 
logistyczne i atrakcyjne miejsce 
pracy dla mieszkańców woje-
wództwa łódzkiego. Od 1 mar-

ca2017 realizowany jest kolejny 
etap wzrostu wynagrodzeń dla 
pracowników magazynu oraz 
projekt związany z moderniza-
cją obiektu, którą jest budowa 
nowoczesnego półautomatycz-
nego magazynu przeznaczonego 
do kompletacji artykułów drob-
nych - AKL. 

W Centrum Dystrybucyjnym 
zatrudnionych jest to około 
600 osób. Dynamiczny rozwój 
sieci  marketów planowany na 
kolejne lata determinuje wzrost 
zatrudniania na  stanowiska: 
Magazynier Wydania Towaru 
oraz Technik Automatyk.

Osoby,  k tó re  chc ia ł yby 
przyjść do magazynu i po-
znać potencjalne miejsce pracy 
mogą skorzystać z inicjatywy 
„Dzień otwartych drzwi”, który 
odbywa się w każdy wtorek  
o godz. 9.00. Podczas spotka-
nia prezentowane są warunki 
zatrudnienia oraz specyfika 
pracy w magazynie. Centrum 
Dystrybucyjne Kaufland to nie 
tylko atrakcyjny pracodawca, 
ale również partner w zakresie 
organizacji zawodowych prak-
tyk uczniowskich i studenckich. 
Od kilku lat współpracuje ze 
szkołami o profilu logistycznym 
z Piotrkowa Trybunalskiego, 
Bełchatowa, Wolborza oraz Ło-
dzi oraz uczelniami o profilach: 
Logistyka, Automatyka, Robo-
tyka, Transport, Zarządzanie, 
HR, Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy. Uczniowie i studenci  
w trakcie praktyki zdobywają 

wiedzę i umiejętności fachowe, 
stanowiące uzupełnienie pro-
gramu dydaktycznego uczelni. 
Dla wielu z nich Kaufland staje 
się  również pierwszym miejscem 
pracy. Od wielu lat Kaufland bierze 
udział w regionalnych targach pra-
cy oraz w Dniach Kariery, przepro-
wadzanych przez międzynarodową 

organizację studencką AIESEC. 
Realizując program „Absolwent”, 
Kaufland przygotowuje programy 
stażowe dla studentów i absolwen-
tów. Podobnie jak w ubiegłym 
roku Magazyn Kaufland zachęca 
studentów do odbycia wakacyjnych 
płatnych praktyk w okresie lipiec  
/ wrzesień.
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W związku z dynamicznym rozwojem firmy Mrówka w Sulejowie 
zatrudni sprzedawcę oraz magazyniera  

z doświadczeniem. 
CV prosimy składać w sidzibie firmy Mrówka w Sulejowie  
ul. Piotrkowska 62d lub w hurtowni Kenpol Piotrków Tryb.  
ul. Wierzejska 94.  

OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wpływ na napływ pracow-
ników ze wschodu mogła mieć 
zmiana ustawy o cudzoziemcach 
z maja 2014 r., która ułatwiła ob-
cokrajowcom uzyskanie zezwoleń 
na pobyt w Polsce w celu pracy 
i prowadzenia własnej firmy. - 
Polacy szukający pracy mający 
konkretne kwalifikacje i doświad-
czenie zawodowe, coraz częściej 
dyktują warunki potencjalnym 
pracodawcom. Taka sytuacja 
sprzyja napływowi pracowni-
ków z zagranicy – w większości 
Ukraińców, którym wystarcza 
stawka minimalna – wyjaśniała 
w październiku na antenie Strefy 

Ilu pracuje cudzoziemców w Piotrkowie?
Systematycznie wzrasta liczba pracowników z zagranicy w województwie łódzkim. Obcokrajowców, którzy tu pracują i prowadzą swoje firmy, stale przy-
bywa. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowana większość to oczywiście obywatele Ukrainy. Nie 
inaczej jest w województwie łódzkim. 

FM Henryka Gawrońska, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy  
w Piotrkowie. Ci ludzie akceptują 
te warunki, czyli minimalne wy-
nagrodzenie dla nich jest wystar-
czające. Polacy woleliby dostać 
więcej - zwłaszcza ci z doświad-
czeniem i kwalifikacjami. Ponadto 
Ukraińcy, podejmując u nas pracę, 
są bardziej dyspozycyjni, nie mają 
rodziny i innych obowiązków, 
dzięki czemu chętniej i dłużej 
zostają w pracy – przyznawała 
dyrektor.

- Na dzień 31 grudnia 2016 r. 
na terenie województwa łódzkiego 
zarejestrowanych w ZUS było 

już 15 544 cudzoziemców. Dla 
porównania, na koniec 2014 r. 
zarejestrowanych było ok. 5300 
obywateli z innych państw – infor-
muje nas z kolei Monika Kiełczyń-
ska, regionalny rzecznik Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w wo-
jewództwie łódzkim. Nietrudno 
zauważyć, że wzrost jest nadto 
zauważalny, bo aż trzykrotny. 

Najliczniejszą grupę ubez-
pieczonych stanowią Ukraińcy.  
W województwie łódzkim ubezpie-
czonych jest 11 162 obywateli tego 
kraju. Zdecydowanie dystansują 
Białorusinów (530), Rosjan (244), 
Turków (221) i Ormian (220). 

Liczba ubezpieczonych, którzy w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego  i  rentowych mają 
podane obywatelstwo inne niż polskie  w zestawieniu stanu z 31.12.2014;  30.06.2016  i 31.12.2016 
(przykłady – woj. łódzkie).
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OGŁOSZENIE

Na portalach branżowych moż-
na znaleźć dziesiątki artykułów, 
w których wymieniane są niemal 
wszystkie błędy aplikujących kan-
dydatów. Porad jest całe mnóstwo. 
My postanowiliśmy wybrać te 
najpopularniejsze – a jednocze-
śnie najpoważniejsze i kluczowe 
wpadki.

Informacje niepotrzebne

Zamysł stojący za idealnym 
CV jest taki, by przedstawiał 
jedynie najważniejsze, spersona-
lizowane informacje dla konkret-
nego potencjalnego pracodawcy. 
Bardzo często bywa tak, że klu-
czowe umiejętności, kompetencje 
czy osiągnięcia zostają schowane 
gdzieś na szarym końcu doku-
mentu – a to one są o wiele waż-
niejsze niż – na przykład - rok 
ukończenia danej szkoły. Jeśli 
skończyłeś studia i Twój staż pracy 
jest relatywnie długi, podawanie  

Kiepskie CV może zrujnować Twoje szanse na zdobycie pracy!
Nie możesz znaleźć albo zmienić pracy, mimo że 
próbowałeś już dziesiątki razy? Być może proble-
mem nie są Twoje kwalifikacje, doświadczenie czy 
wykształcenie, a po prostu brak umiejętności ich 
zaprezentowania i „sprzedania”. Bardzo często 
bywa, że kiepskie CV może zrujnować Twoje 
szanse na zdobycie pracy. Jakie błędy kandydaci 
popełniają najczęściej?

w CV szkoły średniej, której jesteś 
absolwentem, wydaje się zupełnie 
niepotrzebne. Pracodawcy wystar-
czy nazwa samej uczelni, w której 
uzyskałeś wykształcenie wyższe. 
Informacje, takie jak znajomość 
języka polskiego, stan cywilny, 
ilość dzieci czy obywatelstwo nie 
stanowią żadnej wartości dodanej. 
Rezygnując z nich, zyskujesz wię-
cej przestrzeni na umieszczenie 
wartościowszych aspektów.

Banalna treść...

Skąd to znamy... Moje atuty to 
„komunikatywność, kreatywność, 
dyspozycyjność i obowiązko-
wość, a ponadto szybko się uczę”.  
A moje zainteresowania to „książ-
ki, muzyka, podróże i kino”. Nikt 
tego nie neguje – w zaintereso-
waniu filmami czy literaturą nie 
ma nic złego. Problem w tym, 
że wszystko to brzmi... banal-
nie, co sprawia, że na tle innych 

aplikujących o pracę stajemy się 
bezbarwni, nudni i przeciętni. 
Poza tym cechy takie jak „komu-
nikatywność” czy „kreatywność” 
łatwo zweryfikować na rozmowie 
kwalifikacyjnej – pierwszą moż-
na ocenić po samym przebiegu 
rozmowy z rekruterem, drugą zaś 
poprzez prośbę o wykonanie zada-
nia wymagającego wspomnianej 
kreatywności. Coraz większą po-
pularność zdobywa przecież tzw. 
assessment center, czyli proces 
oceny kompetencji poprzez obser-
wację i testy kandydata.

Książki, muzyka – na tym polu 
również można łatwo polec. A co, 
jeśli ostatnią książkę przeczyta-
liśmy pół roku temu? Na jakim 
filmie byliśmy ostatnio? Gdzie 
podróżujesz najczęściej? Jaki 
album przesłuchałeś ostatnio? 
Lepiej o swoich zainteresowaniach 
pisać precyzyjnie (można nawet 
podać ulubionego artystę, film 
czy album muzyczny). Warto na 
przykład zamiast „kino” wpisać 
„kino francuskie” albo „filmy 
Quentina Tarantino”,  „muzykę” 
zastąpić „poezją śpiewaną” czy 
„polskim rapem”, a „gotowanie” 
„kuchnią orientalną”. Niby nic 
wielkiego – być może nawet 
ktoś uzna, że to pretensjonalne  
i sztuczne, ale … niejako zawęża-
jąc swoje zainteresowania w CV, 
poczujemy się pewniej – poten-
cjalny pracodawca, gdy zobaczy w 
rubryce zainteresowań „literaturę 
rosyjską”, zamiast „książek” nie 
powinien pytać o prozę Balzaka 
czy twórczość Bukowskiego. 

… i banalna forma

Równie ważnym aspektem jest 
unikanie schematów pod wzglę-
dem formy. Sztampowe, oklepane 
CV w formacie .doc (unikajcie 
tego za wszelką cenę, CV wysy-
łamy jedynie w wersji PDF, która 
zapobiega formatowaniu treści!)  
i z czarną czcionką Times New 
Roman to zdecydowanie nie jest 
coś, co może się podobać i wyróż-
nia. Przeciwnie, odstręcza i mówi 
o nas niewiele dobrego – wychodzi 
na to, że jesteśmy niestaranni, 
niezbyt kreatywni i w ogóle trudno 
oprzeć się wrażeniu, że CV zostało 
wykonane w pośpiechu i – mówiąc 
kolokwialnie – po łebkach. Czę-
sto wystarczą zmiany naprawdę 
czysto kosmetyczne – zmiana 
czcionki na znacznie przyjemniej-
szą i lżejszą (Tahoma, Segoe UI 
Light, Helvetica), wprowadzenie 
kolorowych elementów (np. na-
główki), które mogą zatrzymać 
uwagę i nieco ubarwić CV, do-
branie innego niż legitymacyjne 
zdjęcie (byle nie było to zdjęcie 
wycięte z innego albo pamiątka 
z wakacji). Powinno być przede 
wszystkim przejrzyście – tak, by 
pracodawca poczuł się zachęcony 
do lektury CV.

Z drugiej strony kreatywność 
to broń obosieczna. Warto zadać 
sobie pytania: co mówi o mnie 
pstrokate CV, na którym dominuje 
przerost formy nad treścią? I czy 
wysyłając taki dokument, zwięk-
szam swoje szanse u potencjalnego 
pracodawcy? Jeśli chodzi jedynie 

o nachalną próbę zwrócenia na sie-
bie uwagi – nie warto ryzykować 
ośmieszenia się i przekreślenia 
swoich szans.

Zatajanie informacji

W ostatniej pracy spędziłeś 
dwa letnie miesiące ubiegłego 
roku, ale w CV tą pozycję opa-
trujesz jedynie rokiem 2016? 
Rekruter jest w stanie to zwery-
fikować – taka manipulacja nie 
wpływa dobrze na Twój wize-

runek: możesz zostać odebrany 
jako osoba nieszczera i mająca 
coś do ukrycia. Posługujesz się 
językiem angielskim w stop-
niu zaawansowanym? Być może 
na rozmowie kwalifikacyjnej 
zmuszony będziesz opowiedzieć  
o Twoich perspektywach rozwoju 
w firmie, o kluczowym zestawie 
umiejętności, które Twoim zda-
niem powinien posiadać idealny 
kandydat i o swoich zaintereso-
waniach. Oczywiście w języku 
Szekspira. 
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Spora część Polaków jest  
w trakcie szukania pracy, bądź 
też chodzenia na rozmowy kwa-
lifikacyjne. Jednak wiele z tych 
osób nie dostaje upragnionego 
stanowiska. Dlaczego tak jest? 
Powodów jest wiele. Jednym z nich 
jest nasze podejście do szukania 
pracy. Większość kupuje gazety 
z ofertami, przegląda internet, 
słucha radia lub też rozmawia ze 
znajomymi o ofertach pracy. Nic 
nam to nie da, jeżeli nasze nasta-
wienie na znalezienie pracy nie 
zmieni się na pozytywne.

Dlaczego nastawienie jest tak 
ważne? Każda poszukująca pracy 
osoba nastawiona jest na jejlezie-
nie w ciągu zaledwie est to błąd. 
Niestety,kiedy napotyka na poraż-
ki, to po prostu poddaje się. Ważne 
jest, aby przed poszukiwaniami, 
usiąść i zastanowić się: czego 
szukam, w jakiej branży? Spiszmy 
to wszystko, np. na kartce. Należy 
również zastanowić się, w czym 
jesteśmy dobrzy, jakie mamy 
mocne cechy, w czym byśmy się 
odnaleźli? Jeżeli mamy wypisane 
swoje cele, zalety, następnym 
ważny czynnikiem jest nasze 
nastawienie. Powinniśmy powie-
dzieć sobie: OK, wierzę w siebie, 
wierzę, że dam radę znaleźć pracę; 
będzie to trudne zadanie, ale nie 
będę się poddawać. Zrobię tyle, 
ile będę mógł, aby dostać zatrud-
nienie. To jest właśnie pozytywne 
nastawienie.

Siadając do szukania pracy 
ważne jest również wyszuki-
wanie takich ofert, które będą 
zgadzały się z tym, co wcześniej 
spisaliśmy, czyli z naszymi zain-
teresowaniami, mocnymi stronami  

Rozmowa kwalifikacyjna. Co warto wiedzieć?
Dzielą nas cechy osobowości, podejście ideologiczne, religijne... I stosunek pracy. Jeśli uznamy go za główny czynnik, ludzi można 
podzielić na wiele grup.

i w takich branżach w których się 
kształciliśmy.

Jeżeli udało się nam wyszukać 
to, co nas interesuje, złożyliśmy 
odpowiednie dokumenty i udało 
nam się - ktoś zadzwonił i zaprosił 
nas na rozmowę - ważne jest odpo-
wiednie przygotowanie do niej. Co 
jest ważne poza umiejętnościami, 
odpowiednimi kwalifikacjami? 
Ważna jest nasza osoba – to,  
w jakim świetle się pokażemy, czy 
w swoich odpowiedziach będzie-
my pewni siebie. Oto kilka rzeczy, 
na które warto jest zwrócić uwagę:

 1. Odpowiedni strój, czyli taki, 
który nie będzie zbyt wyzywający, 
nie będzie zbytnio przykuwał 
uwagę naszego rozmówcy, ważne, 
by był elegancki i skromny. Prze-
cież nie pójdziemy w dresie czy  
w adidasach. 

 2. Jeżeli jesteście nieśmiali, 
warto przed rozmową kwalifi-
kacyjną, przećwiczyć wszystko 
przed lustrem. Zobaczycie własną 
mimikę, sprawdzicie, czy wasza 
postawa ciała jest odpowiednia. 

 3. Nie możecie się spóźnić. 
Punktualność świadczy o was jako 
potencjalnym pracowniku.

 4. Warto zastosować ćwiczenia 
wyciszające, mające na celu uspo-
kojenie się przed rozmową o pracę.

 5. Ważne jest także przygoto-
wanie merytoryczne. 

 6. Przypomnij sobie, jakie 
pytania zadają pracodawcy pod-
czas rozmowy: Dlaczego chciałby 
pan u nas pracować? Gdzie widzi 
się pan za 10 lat? Jakie plany na 
przysżłość? Jakie są pana zainte-
resowania?

 7. Zbierz wszystkie niezbędne 
dokumenty.

Jeżeli przybyliście na miejsce 
spotkania, ważne jest, aby móc się 
wyciszyć, uspokoić i nie przyglądać 
się konkurencji, która z pewnością 

będzie próbować nas przestraszyć 
i tak wpłynąć na naszą psychikę 
abyśmy się wycofali.

Pamiętajcie: ważne jest to, co 

wy sami sądzicie na swój temat. Nie 
przejmujcie się pierwszą porażką. 
Jednak jeżeli już na starcie postawi-
cie na sobie krzyżyk, to nie będzie 

motywacji do dalszej pracy. Wasze 
życie, to jakie cele sobie założycie  
i jak będziecie do nich dążyć, zależy 
tylko i wyłącznie od was. 

Psycholog Paulina Baryła-Jędrzejczyk
dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Arc Med, ul.Kobyłeckiego 1, Piotrków Tryb.
Tel. 505 098 196

/Artykuł Sponsorowany

REKLAMA
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Obecnie znaczna redukcja 
długów, a nawet całkowite ich 
umorzenie jest możliwe przy 
spełnieniu przez wnioskującego 
o status upadłego – określonych 
prawem kryteriów i nie potrzeba 
na to większych pieniędzy.

Upadłość konsumencka zo-
stała wprowadzona do polskiego 
porządku prawnego już w 2009 r. 
Niestety obowiązujące do końca 
2014 r. przepisy były bardzo 
rygorystyczne i wymagały od 
konsumentów posiadania znacz-
nych środków pieniężnych, co  
w praktyce oznaczało, niewiel-
kie wykorzystanie tej instytucji 
przez zadłużone osoby.

Upadłość konsumencka jest 
postępowaniem sądowym prze-
widzianym dla osób fizycznych 
nie prowadzących działalności 
gospodarczej (konsumentów), 
którzy stali się niewypłacalni. 

Osoby te nie są w stanie wy-
konywać swoich wymagalnych 
zobowiązań pieniężnych, np. nie 
posiadają środków na finansowa-
nie podstawowych potrzeb ani 
osobistych, ani swoich rodzin. 
Jednocześnie nie stać ich na 
spłatę zaciągniętych zobowiązań 
(kredyty, pożyczki), a opóźnie-
nie w wykonaniu tych zobowią-
zań pieniężnych przekracza trzy 
miesiące.

W ostatnich dwóch latach 
coraz więcej dłużników - osób 
fizycznych podejmuje decyzję  
o przeprowadzeniu procedury 
„konsumenckiego oddłużenia”.

Od 1 stycznia 2015 r. do 
końca listopada 2016 r. sądy 
w całej Polsce ogłosiły łącz-
nie ponad 6100 upadłości osób 
f izycznych nieprowadzących 
dzia ła lności gospodarczych 
(upadłość konsumencka). Dla 
porównania w okresie od 2009 
do końca 2014 roku ogłoszono  
w całym kraju niewiele ponad 
100 upadłości konsumenckich. 

Dlaczego warto ogłosić upa-
dłość konsumencką?

Podstawowym celem upadłości 
konsumenckiej jest oddłużenie 
osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej. Od-
dłużenie polega na uwolnieniu 
osoby zadłużonej od niespłaca-
nych zobowiązań, których nie  
z własnej winy, nie będzie mogła 
spłacić. Jak wyraźnie widać, ce-
lem upadłości konsumenckiej jest 
umożliwienie tzw. nowego startu 
czy „drugiej szansy ” osobom 
nieprowadzącym działalności 
gospodarczej, które nie doprowa-
dziły do swojej niewypłacalności, 
jak również nie zwiększyły stopnia 
niewypłacalności, umyślnie bądź 
wskutek rażącej lekkomyślności 
czy niedbalstwa. 

Upadłość konsumencka po-
zwala przede wszystkim na wyj-

Coraz więcej Polaków popada w długi, których nie mogą spłacić. Jak sobie z tym radzić?

Upadłość konsumencka „Nigdy nie jest za późno aby 
podjąć mądrą decyzję.”

Wiele osób nie decyduje się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, chociaż posiadają olbrzymie długi bez żadnych szans na ich spłatę (choroba, 
utrata pracy czy też inne zdarzenia losowe). Są przekonani, że w ich przypadku na pewno sąd nie ogłosi upadłości oraz że postępowanie sądowe jest 
kosztowne i skomplikowane, zaś oni nie mają żadnych środków pieniężnych. Powyższy pogląd jest błędny.

ście dłużnika (konsumenta) z tzw. 
szarej strefy.

Należy podkreślić, że ogłosze-
nie upadłości konsumenckiej jest 
wykluczone przede wszystkim 
wówczas, gdy niewypłacalność 
powstała z winy dłużnika, a więc 
w przypadku, gdy osoba zadłużyła 
się będąc świadoma, że nie będzie 
mogła spłacić swoich zobowiązań 
(wina umyślna lub rażące niedbal-
stwo). W pozostałych przypadkach 
konsument może raz na 10 lat zło-
żyć do sądu wniosek o ogłoszenie 
upadłości konsumenckiej.

Prawidłowe przeprowadzenie 
procedury upadłości konsumenc-
kiej zapewnia upadłemu uzyskanie 
możliwości umorzenia (w niektó-
rych przypadkach) nawet wszyst-
kich zobowiązań. Wierzyciele, 
których wierzytelności zostały 
umorzone w postępowaniu upa-
dłościowym, tracą bezpowrotnie 
możliwość ich dochodzenia oraz 
wyegzekwowania należności od 
upadłego.

Dłużnik od dnia wydania po-
stanowienia o ogłoszeniu upadłości 
nazywany jest upadłym, traci prawo 
zarządu nad swoim majątkiem, ale 
za to nie musi płacić swoich zobo-
wiązań (długów) powstałych przed 
ogłoszeniem upadłości. 

Ogłoszenie upadłości wstrzy-
muje postępowania sądowe i eg-
zekucyjne prowadzone przeciwko 
konsumentowi, które są zawieszane, 
a następnie umarzane.

Wraz z ogłoszeniem upadłości 
cały majątek konsumenta staje się 
„masą upadłości”, zarządzaną przez 
wyznaczonego przez sąd syndyka. 
Oznacza to, że konsument nie może 
swobodnie rozporządzać swoim ma-
jątkiem (np. samodzielnie sprzedać 
samochodu, mieszkania, którego 
jest właścicielem czy też innych 
składników swojego majątku).  
W postępowaniu upadłościowym 
dochodzi bowiem do likwidacji 
(sprzedaży) całego albo części 
majątku konsumenta. Uzyskane  
z likwidacji środki przekazuje się na 
zaspokojenie roszczeń wierzycieli, 
którzy w określonym czasie zgłosili 
istnienie swoich wierzytelności lub 
przeznaczone są na pokrycie kosz-
tów postępowania upadłościowego. 
W skład masy upadłości wchodzi 
również wynagrodzenie za pra-
cę upadłego czy też świadczenia 
emerytalno-rentowe, w części nie 
podlegającej zajęciu. Likwidacja 
majątku jest prowadzona przez 
wyznaczonego przez sąd syndyka.

Plan spłaty i oddłużenie

Jeżeli dłużnik nie posiada żad-
nego majątku lub sumy uzyskane 
ze sprzedaży składników majątku 
dłużnika nie wystarczą na zaspo-
kojenie wszystkich wierzycieli  
w 100%, sąd ustali dodatkowy 
plan spłat na okres max. 36 mie-
sięcy w zależności od aktualnych 

zdolności zarobkowych dłużnika  
i potrzeb życiowych jego i jego ro-
dziny. Sąd może również umorzyć 
wszystkie zobowiązania upadłego 
bez ustalania planu spłaty. Sąd 
ustala plan spłaty dopiero po 
wysłuchaniu syndyka i upadłego.

W okresie wykonywania planu 
spłaty nie jest w żadnym wypadku 
możliwa egzekucja wierzytelności 
powstałych przed ogłoszeniem 
upadłości. Po wykonaniu przez 
konsumenta planu spłaty sąd 
umarza pozostałe zobowiązania 
konsumenta. 

Alternatywą dla planu spłaty 
jest możliwość złożenia przez kon-
sumenta (dłużnika) konkretnych 
propozycji układowych. Układ 
wymaga zwołania zgromadzenia 
wierzycieli, które będzie akcepto-
wało lub nie przedstawione przez 
dłużnika propozycje układowe. 
Układ zostanie zawarty, jeżeli 
wypowie się za nim większość 
uprawnionych do głosowania 
wierzycieli, mających łącznie co 
najmniej dwie trzecie ogólnej 
sumy zadłużenia.

Propozycje układowe w postę-
powaniu upadłości konsumenckiej 
to propozycja osoby fizycznej 
nieprowadzącej działalności go-
spodarczej dotyczące warunków 
likwidacji jego majątku oraz 
zmniejszenia wierzytelności. Jest 
to alternatywa dla planu spłaty, 
w której dłużnik może przedsta-
wić propozycje restrukturyza-
cji zadłużenia. W propozycjach 
układowych może znaleźć się np. 
propozycja rozłożenia wierzytel-
ności na raty na dłuższy okres niż 
wymieniony w umowie kredytu, 
propozycja zachowania okre-
ślonego składnika majątkowego 
(np. samochodu, mieszkania czy 
działki), propozycja odroczenia 
płatności danej wierzytelności 
czy też propozycje zmniejszenia 
zadłużenia (np. spłata kwoty 
głównej bez odsetek). Propozycje 
układowe mogą być złożone przez 
dłużnika w każdym czasie. Jednak 
zgromadzenie wierzycieli, na 
którym te propozycje mogą być 
przegłosowane zostanie zwołane 
dopiero po sporządzeniu i za-
twierdzeniu listy wierzytelności. 
Należy pamiętać, że możliwość 
wykonania przez dłużnika warun-
ków proponowanego wierzycielo-
wi czy też wierzycielom układu 
musi być uprawdopodobniona. 
Oznacza to, że propozycje układo-
we przede wszystkim powinny być 
z ekonomicznego punktu widzenia 
zasadne i realnie dostosowane do 
indywidualnej sytuacji dłużnika 
(wielkości jego majątku, możliwo-
ści zarobkowych czy udzielonych 
dłużnikowi pewnych gwarancji ze 
strony innych podmiotów). 

Podsumowując wyżej przed-
stawione - jedynie w zarysie - in-
formacje związane z  upadłością 
konsumencką należy stwierdzić, że 

obecnie korzystając z tej instytucji, 
uwolnienie się od długów  nie jest 
trudne i nie wymaga wielkich na-
kładów finansowych pod jednym 
warunkiem, że niewypłacalność nie 
powstała z winy samego dłużnika, 
który umyślnie zaciągał zobowiąza-
nia z zamiarem niespłacenia długu 
lub mając świadomość, że nigdy nie 
będzie w stanie go spłacić. 

Bardzo ważną nie sygnali-
zowaną powyżej kwestią jest 

przygotowanie wniosku do sądu  
w sprawie ogłoszenia upadłości 
konsumenckiej – wniosek  musi 
spełniać nie tylko formalne wy-
magania i być właściwie opłacony 
(30 zł), ale również powinien 
zawierać rzetelne i wyczerpujące 
informacje dotyczące: wszystkich 
zadłużeń, majątku wnioskodawcy, 
przyczyn niespłacenia zobowiązań 
oraz inne informacje pozwalające 
- po przeprowadzeniu postępo-

wania sądowego - ogłosić przez 
sąd upadłość konsumencką wnio-
skodawcy.

Włodzimierz Podstawa
doradca restrukturyzacyjny

licencja wydana 
przez MS nr. 169
e-mail: wlodek@
podstawa.pl
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„Sklejki” Piotrków Tryb.  ul. Roosevelta 28
www. sklejkapiotrkow.pl

SUPER OFERTA!

REKLAMA

 sprzedaż drewna opałowego po 
promocyjnych cenach

ZATRUDNIMY!
OSOBY DO PRACY W SORTOWNI ODPADÓW  

WYMAGANIA: BRAK   

INFORMACJE: 
Tel.  695 403 633  

w godz. 8-15  

na stanowisko  
kadry i płace  

z grupą inwalidzką

 CV prosimy składać w siedzibie firmy  
przy ul. Roosevelta 28
 Telefon 44/647-69-25

zatrudnią

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Zatrudnię elektro-
mechanika samo-

chodowego;  
Tel. 508-309-229. 

Zatrudnię do pracy  
w sadach, pow. piotr-

kowski - Jeżów.
Praca ciągnikami i inny-
mi maszynami sadowni-
czymi, opryski, koszenie 

itd. Tel. 502 147 313

Firma zatrudni 
kierowców z kat. 

C+E;  
Tel. 500-003-808. 

Zatrudnię mechani-
ka samochodowego 
z umiejętnościami 

prowadzenia sklepu 
motoryzacyjnego; 
Tel. 508-309-229.

Zatrudnię mechanika  
z doświadczeniem. 
Praca w Piotrkowie 
Tryb., na 2 zmiany, 

od pon.do pt, w godz. 
7-15;12-20.  

Tel. 502 147 313

Zatrudnię osobę do 
pracy w kuchni z do-
świadczeniem oraz 

pracowników do 
rozwożenia obiadów 
- emeryta, rencistę 
Tel. 516 122 221

Zatrudnię kierowcę 
z prawem jazdy ka-

tegorii C+E.  
Tel. 607 237 843, 

663 320 920

Intermarche w Radomsku zatrudni: rzeźnika-
wędliniarza oraz kasjerów-sprzedawców. 
Informacje pod nr telefonu 519 502 835  

lub na miejscu w sklepie.

Firma LennyLamb z siedzibą w Kłudzicach 
zatrudni: krojczego i pomoc tkacza lub osobę 

do przyuczenia na to stanowisko.  
Szczegółowe informacje pod numerem  

tel. 22 257 88 85.

Firma transportowa 
zatrudni kierowcę 
kat. C+E, praca na 

terenie kraju,umowa.
Tel: 609 608 764

Salon samochodowy zatrudni: han-
dlowca, mechanika i elektromechani-

ka  samochodowego, blacharza  
i lakiernika. Bardzo dobre warunki. 

Tel. 669 466 277

Zatrudnię na stanowisko kucharz 
osobę z doświadczeniem 

Tel. 696-940-005.

Zatrudnimy brygadzistę oraz pra-
cowników fizycznych do kostki 

brukowej i instalacji sanitarnych.
Tel. 570 209 686

Oferujemy profesjonalne usługi sprzątania 
mieszkań, domów, biur, hal, wszelkie prace 

porządowe na terenie posesji. 
Proponujemy usługi świadczone na stałe lub 

w zastępstwie nieobecnego pracownika.  
Jesteśmy legalnie działającą firmą posia-
dającą ponad 20 letnie doświadczenie. 

Konkurencyjne ceny!

Tel. 44-646-80-32 e.mail: piocelpt@wp.pl.

Ogłoszenia drobne „Dam Pracę” 
(max. do 15 słów) w nowej odsłonie!

ogloszenia@strefa.fm
Tel. 44 732 37 02, Piotrków ul. Jagiellońska 7

10 zł netto 
1 wydanie tel. e-mail:44 732-66-77, redakcja@tt.info.plModuł A1 (3,9 x 4 cm) 

OG£OSZENIA


