
Przebranżowienie do IT 
Checklista:

Sprawdź, jakie kroki 
przybliżą Cię do pracy w IT
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Wykonaj research na temat specjalizacji i technologii, z których się w nich korzy-
sta, a także sprawdź, na jakie zarobki możesz liczyć. Przeglądaj branżowe portale 
z ofertami pracy, np. No Fluff Jobs, na którym znajdziesz wyłącznie oferty z wideł-
kami wynagrodzenia.

Dobrym źródłem informacji będzie także coroczny raport No Fluff Jobs o rynku 
pracy w IT w Polsce, a jeśli chcesz poznać inne tendencje uwidaczniające się 
w branży, przejrzyj cały dział Insights.

Po decyzji na temat kierunku, który chcesz obrać, przychodzi czas na zdobywanie 
kompetencji przydatnych w branży IT. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie 
z bootcampów, które są zwykle drogie, przejrzyj darmowe i niskopłatne opcje. 
Do wyboru masz mnóstwo samouczków dla programistów piszących w różnych 
językach, a także kursów online na platformach typu Udemy lub Coursera.
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To do In progress Done

Rosnąca popularność branży IT oraz spektrum specjalizacji, w których nie wymaga się umiejętno-
ści programowania, przyciągają coraz więcej osób o różnej historii zawodowej. Poniższa checkli-
sta pomoże Ci uporządkować działania, które przybliżą Cię do obrania nowej ścieżki zawodowej.

Research

Nauka nowych umiejętności2
Przygotuj portfolio z projektami, które będą najbardziej odpowiadać stanowisku, 
na jakie aplikujesz. Warto na wstępie pokazać swoje umiejętności, aby lepiej 
zapaść w pamięć potencjalnemu pracodawcy. 

W przypadku przyszłych programistów warto założyć konto na GitHubie, który jest 
serwisem do pracy nad kodem, a UI/UX designerzy mogą skorzystać z platform 
typu Behance czy też Dribbble.

Jeśli przygotowujesz CV, staraj się, aby było UX friendly (nomen omen :)). Rekru-
ter(ka) będzie przeglądać je szybko i warto zadbać, aby informacje podsunięte 
były intuicyjnie i czytelnie, a także bez zbędnego „przegadania”.

Przygotuj portfolio i / lub CV3

https://nofluffjobs.com/pl
https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-2021/
https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-2021/
https://nofluffjobs.com/insights/
https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
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Na początek poszukaj informacji w swoim najbliższym kręgu – może znajomy 
pracuje w firmie IT, która akurat szuka nowych kandydatów albo wie o jakimś 
zapotrzebowaniu mimo braku otwartych zewnętrznych rekrutacji? Mówi się, że 
ukryty rynek pracy jest znacznie szerszy niż to, co widać w ramach rekrutacji 
zewnętrznych.

Zadbaj o dobry profil na LinkedInie – to jeden z głównych kanałów pozyskiwania 
nowych pracowników. Stwórz dobrą wizytówkę, a potem nawiązuj kontakty z fir-
mami i rekruterami(kami), poszerzając swoją sieć znajomości w branży. Przeglą-
daj również zamieszczane na bieżąco oferty pracy w tym serwisie.

Poszukaj projektów open source, które rozwijane są przez pasjonatów i doświad-
czonych specjalistów, którzy zwykle tworzą społeczność skupioną wokół danej 
inicjatywy. To często bardzo dobre miejsce, w którym skonsolidujesz kilka warto-
ściowych kroków w swojej ścieżce przebranżowienia:

Zdobędziesz potrzebne umiejętności, w zależności od tematu, jakim 
zechcesz się zająć;

Nawiążesz znajomości zarówno z doświadczonymi pasjonatami, jak 
i specjalistami bezpośrednio z branży;

Staniesz się częścią projektu, który może posłużyć za jeden z elemen-
tów Twojego portfolio.

Pamiętaj, że to nie tylko projekty związane z programowaniem. Tak naprawdę 
znajdziesz wiele inicjatyw z zakresu testowania, tworzenia oprawy graficznej 
i projektowania doświadczeń użytkowników (UX designu) czy też utrzymywania 
infrastruktury.
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Pamiętaj, że nie musisz wykonywać tych kroków w takiej kolejności, jaką tu zawarliśmy. Niektóre 
rzeczy mogą dziać się równolegle, inne wydarzą się szybciej. Chodzi tylko o to, aby wskazać Ci 
drogę i podpowiedzieć, jakie możliwości możesz wykorzystać w swoich staraniach.

Networking

Społeczności i mentoring5

To do In progress Done
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Konferencje i hackathony to nie tylko ciekawe wydarzenia, na których zdobędziesz 
dużo przydatnej wiedzy, ale także okazja do poszerzania sieci swoich kontaktów. 

W przypadku konferencji, wśród wystawców często pojawiają się topowe firmy, 
które otwarte są na rekrutację nowych pracowników. To jedna z niewielu okazji, 
aby bezpośrednio porozmawiać z osobami zatrudnionymi w miejscu, do którego 
możesz chcieć się dostać.

Hackathony, czyli wydarzenia programistyczne skupione wokół rozwiązania 
konkretnego problemu, umożliwiają sprawdzenie się w specyficznych warunkach 
zadaniowych, a nierzadko też zdobycie zatrudnienia najlepszym.

W trakcie tego eventu pracodawcy mają możliwość poznawać styl pracy uczestni-
ków oraz sposób radzenia sobie z problemami i stresem. 
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Gotowe?

Nie przejmuj się też, jeśli nie uda Ci się zrealizować wszystkich punktów. Zdobycie pierwszej pra-
cy w IT to, poza osobistymi staraniami, czasami kwestia znalezienia się w odpowiednim czasie 
i okolicznościach. Bywa, że tylko jeden lub dwa kroki będą skutkowały sukcesem, dlatego nie 
wątp w szanse, które pojawiają się na Twojej drodze i nie obawiaj się w nie angażować.

Konferencje branżowe i hackathony To do In progress Done

Pobieram raport

W maju 2022 roku firma ARC Rynek i Opinia przepro-
wadziła badanie na zlecenie serwisu Enter The Code, 
w którym sprawdzono potencjał Polaków do przebran-
żowienia do pracy w IT.

Raport powstał na bazie odpowiedzi 1025 osób, z któ-
rych 623 zadeklarowały chęć zmiany pracy na stanowi-
sko w IT.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI wśród Polaków 
z grupy wiekowej 25-37, aktywnej zawodowo.

Pełną wersję raportu możesz pobrać, klikając przycisk 
poniżej.

https://enterthecode.pl/news/pobierz-raport-zmiana-pracy-do-it/
http://enterthecode.pl


Czy Polacy chcą się przebranżowić do IT?

39%
osób myśli o przebranżowieniu do IT, 
jednak nie potrafi wskazać momentu, 
w którym dokona zmiany

badanych wskazuje, że mogłoby objąć 
stanowisko stażysty, choć 38% to już 
specjaliści w innych zawodach

40% osób podaje, że główną przeszkodą 
stojącą na drodze do zmiany pracy 
jest brak czasu na naukę nowych 
umiejętności

Aktualna sytuacja zawodowa Sposoby zdobywania umiejętności do pracy w IT
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Najwięcej respondentów posiada już stałą 
pracę, mimo to aż 60% z nich jest otwartych 
na przebranżowienie do IT.

Zamierzam korzystać Korzystam aktualnie Nie korzystam i nie zamierzam

1 32

Tester oprogramowania
to specjalizacja, która budzi 
największe zainteresowanie (34%) 
oraz jest uważana za najbardziej 
atrakcyjną (43%) wśród osób 
dążących do zmiany pracy

49% tyle osób jest skłonnych wydać do 2000 
zł na zdobycie nowych umiejętności 
potrzebnych do pracy w IT

3-6 tys. zł netto
to wysokość obecnych zarobków 
ponad połowy (55%) respondentów

Bezpłatne tutoriale internetowe

Książki, e-booki

Płatne szkolenia online

Płatne kursy e-learningowe

Płatne szkolenia stacjonarne

Studia
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15%

26%
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18%

Inne kierunki

Kierunki techniczne

Nie studiowałem(am) 
i nie studiuję

Przebranżowienie do IT nie jest uzależnione od konkretnego kierunku studiów. Wśród kandydatów do zmiany 
pracy większość osób posiada różnorodne wykształcenie, a niemal po równo rozłożyły się odpowiedzi na 
temat kierunków technicznych oraz braku studiów.

Źródło: Raport serwisu Enter The Code: „Zmiana pracy na IT 2022. Polacy chcą pracować w IT, ale stawiają warunki”.


