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szyscy absolwenci rozmaitych szkół muszą ostatecznie zdecydować co robić po 
ukończeniu nauki. Opcje są zasadniczo dwie, można pójść na etat albo uruchomić 
własną działalność gospodarczą. Wybór jest uzależniony od wielu czynników 
zewnętrznych, ale również od osobistych preferencji, predyspozycji i umiejętności.  
Decyzja o podjęciu zatrudnienia to jedna z najważniejszych życiowych decyzji.  

Etat oferuje zazwyczaj poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy, ale może także 
zmuszać do życia pod presją przełożonych i udziału w korporacyjnym wyścigu 
szczurów. Mniejsze firmy mogą zaoferować szersze pole do popisu oraz możliwość 
zdobycia bogatszego doświadczenia zawodowego, czasami jednak kosztem niższego 
wynagrodzenia i znacznego obciążenia pracą. Uruchomienie własnej działalności 
gospodarczej może być interesującą alternatywą dla etatu, ale bywa, że staje się 
bezalternatywną koniecznością.  

Do uruchomienia firmy i ustabilizowania jej na rynku potrzeba o wiele więcej, niż 
wąskiej specjalistycznej wiedzy w określonej dziedzinie, uzyskanej w toku studiów. 
Potrzeba przede wszystkim kompetencji menedżerskich, czyli znajomości reguł 
funkcjonowania rynku oraz wiedzy o zasadach tworzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej. Firmy nie można budować improwizując na wyczucie. Potrzebna jest 
jasna wizja celów, znajomość branżowego środowiska oraz wytrwałość.  

Szkolenie jest adresowane do absolwentów rozmaitych uczelni, którzy z natury rzeczy 
nie posiadają jeszcze doświadczenia związanego z realiami rynku pracy ani 
kompetencji potrzebnych do prowadzenia firmy. Jego celem jest ułatwienie 
podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia i rozwijania zawodowej kariery.  
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Cele szkolenia  
Udzielenie pomocy absolwentom szkół i uczelni w podejmowania decyzji o zatrudnieniu oraz kierunkach 
rozwijania zawodowej kariery. Omówienie korzyści i uciążliwości związanych z zatrudnieniem na etacie 
oraz przedstawienie charakterystyki zatrudnienia w sektorze gospodarczym i administracji publicznej. 
Zaprezentowanie wyzwań, z jakimi należy się zmierzyć, decydując się na podjęcie samodzielnej 
działalności gospodarczej. Wsparcie w poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:  

o Czy praca na etacie to stabilizacja i symbol życiowego sukcesu?  
o Czy własna firma to spełnienie marzeń́ o wolności i fortunie?  
o Co oferuje współczesny rynek pracy?  
o Czy każdy może prowadzić własną firmę?  
o Zostać czy emigrować?  

Program szkolenia   

Etat  

• Jasne i ciemne strony pracy na etacie 
• Gdzie i jak szukać́ etatu?  
• Etat w gospodarce, czy w administracji publicznej?  
• Edukowanie do pracy na etacie 
• Stopa bezrobocia rejestrowanego 
• Duże, średnie i mikrofirmy w okresach kryzysowych 

Firma  

• Argumenty za założeniem własnej firmy 
• W jakiej branży rozpocząć działalność gospodarczą?  
• Bariery wejścia do biznesu  
• Biznesplan i modelowanie biznesu 
• Organizowanie działalności, czyli popyt-produkt-dostawa  
• Inwestycje i finansowanie działalności  
• Symulacje rachunku zysków i strat  
• Wskaźniki rentowności firmy  
• Co się opłaca i kiedy?  

Emigracja 

• Warunki prowadzenia firmy w Polsce i w świecie  
• Emigracja zarobkowa – przyczyny i kierunki  
• Jakość życia w Polsce i na emigracji   

Podsumowanie  

• Dla kogo etat?  
• Dla kogo firma?  

Konsultacje i coaching  
Uzupełnieniem szkolenia mogą być indywidualne konsultacje lub coaching w zakresie organizowania  
i zarządzania firmą.  
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