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Zmiana branży?
Jakkolwiek trudne to się wydaje, zmiana branży stanowi dzisiaj mniejsze wyzwanie niż

jeszcze dziesięć lat temu. Głównie dlatego, że osób, które zmieniają ścieżkę kariery, jest 

i będzie coraz więcej. Zmienia się także percepcja pracodawców w ocenie takich

andydatów.

Jeśli zadajesz sobie pytanie, jak podejść do tematu zmiany branży, zastosuj formułę

siedmiu kroków:

7 kroków do zmiany branży
 1. Poznaj swoje „dlaczego”.

 2. Sprawdź, co jest potrzebne w nowym 

zawodzie / nowej branży.

 3. Zrób audyt swojej kariery.

 4. Miej plan na uzupełnienie kwalifikacji.

 5. Postaw na kontakty.

 6. Czas na reality check.

 7. Przygotuj plan działania.

formuła 7 kroków
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Jakkolwiek trudne to się
wydaje, zmiana branży

stanowi dzisiaj mniejsze
wyzwanie niż jeszcze

dziesięć lat temu.

Krok 1. Poznaj swoje „dlaczego”.

Najważniejsze pytanie, które powinnaś sobie na początku zadać, to: dlaczego chcesz

zmienić zawód albo branżę? Zmiana zawodowa będzie wymagała od Ciebie dużego

zaangażowania. Być może podjęcia dodatkowych kursów, szkoleń, powrotu na studia. 

Jeśli nie będziesz mieć silnej motywacji, szybko stracisz entuzjazm. Jeżeli jednak ta zmiana

wniesie do Twojego życia coś ważnego, to łatwiej będzie Ci przetrwać trudne momenty. 

Swoje mocne „dlaczego” miała Paula Kuczyńska, bohaterka kolejnej historii. Zdecydowała,

że po narodzinach drugiej córki chce pracować zdalnie i z nauczycielki polskiego

przebranżowiła się w wirtualną asystentkę.

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu moja ścieżka zawodowa wyglądała zupełnie inaczej.
Pracowałam z dziećmi i uczyłam języka polskiego w jednej z dolnośląskich szkół.
Lubiłam w swojej pracy to, że mogłam dzielić się wiedzą z innymi i rozwijać nich
zainteresowanie literaturą. Zawsze starałam się urozmaicać lekcje i pokazywać, 
że polski nie musi być nudny, a to, co uczniowie myślą na dany temat, może się stać
początkiem rozwijającej dyskusji. Jednak w pewnym momencie przyszedł czas 
na zmiany… 
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Dla mnie punktem zwrotnym okazały się narodziny drugiej córeczki – Ani. Miałam już
doświadczenia związane z powrotem do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim, 
z szukaniem żłobka, a później odpowiedniej niani, bo starsza córka mocno
przechorowała ten okres. Wiedziałam, że nie chcę powtarzać tamtych decyzji i 
że powinnam tak wykorzystać czas rocznego urlopu, aby nie wracać do pracy w szkole.
Poza tym niejednokrotnie w naszych rozmowach z mężem pojawiał się temat
przeprowadzki nad morze, które oboje uwielbiamy i stwierdziłam, że praca z domu
będzie idealnym rozwiązaniem także wtedy, gdybyśmy chcieli w przyszłości
przeprowadzić się na drugi koniec Polski. Znałam swój cel, miałam też motywację –
zależało mi na pracy zdalnej, dzięki której mogłabym dłużej opiekować się Anią.
Pozostało znaleźć na siebie nowy pomysł.

Początki to było szukanie czegoś, co mogłabym robić w domu i co choć trochę
wiązałoby się z moimi humanistycznymi zdolnościami. Kiedy tylko nowy pomysł pojawiał
się w głowie, szukałam na jego temat informacji. Sprawdzałam, jakie są możliwości 
w określonej branży, jaka jest konkurencja i jakie zapotrzebowanie na dane usługi. 
I w ten sposób trafiłam na zawód wirtualnej asystentki i stwierdziłam, że to jest
to, co chcę teraz robić. Praca w charakterze wirtualnego wsparcia przedsiębiorców
dawała mi bowiem elastyczność, niezależność i ciągłe możliwości rozwoju, a przy tym
nadal była pracą z ludźmi, choć w trochę innym wydaniu.

Na początku dużo czytałam o zawodzie wirtualnej asystentki, który istnieje 
w naszym kraju zaledwie od kilku lat oraz o umiejętnościach, jakie powinna posiadać
idealna asystentka. Później uczyłam się tego, co dotychczas było dla mnie nowe –
marketingu, grafiki, tworzenia stron internetowych. Oglądałam mnóstwo webinarów,
słuchałam podcastów, realizowałam kolejne kursy i wreszcie dużo ćwiczyłam, bo tylko
tak mogłam opanować pewne umiejętności, choćby te związane z tworzeniem grafik.

W czasie całego procesu zmiany, a więc w moim przypadku przebranżowienia, kluczowe
okazały się pewne cechy i umiejętności, które już posiadałam. Ułatwiły mi one bowiem 
start i sprawiły, że wybrałam ten a nie inny zawód. Na pewno ważną rolę odegrały
moje humanistyczne zainteresowania i sprawność językowa, którą wykorzystuję d
o dziś, realizując kolejne zlecenia dla klientek, dotyczące tworzenia treści na strony
internetowe czy do social mediów lub te związane z redakcją i korektą tekstów.
Istotne okazały się też pewne cechy charakteru. Z natury jestem zorganizowana, 



lubię mieć wszystko zaplanowane, poukładane i dopilnowane, a to mocno przydaje się 
w zawodzie wirtualnej asystentki, ponieważ nie tylko sama zabiegam o klientów, 
ale później sama realizuję dla nich projekty, a często wykonuję kilka zleceń
jednocześnie. Ponadto zawsze stawiam na dobrą komunikację, szczerość 
i dotrzymywanie danego słowa, co także okazało się pomocne w nowej pracy. Moją
metamorfozę wiążę też niewątpliwie z ludźmi, których poznałam w czasie poszukiwań
nowego zawodu i którzy dodatkowo podsycili moje pragnienie zmiany, zainspirowali 
do dalszych działań i pokazali, jak mogę zdobyć nowe, przydatne w zawodzie wirtualnej
asystentki, umiejętności. Decydując się na zmianę, miałam na uwadze cel, jaki chcę
osiągnąć, ale również to, aby wszystko co zrobię, było zgodne z moimi wartościami.
Zależało mi na pracy zdalnej, ale jednocześnie chciałam, aby była ona nadal związana
z tym, co lubię i umiem robić najlepiej.

W czasie urlopu macierzyńskiego udało mi się stworzyć markę, wykorzystując to, 
co miałam, czyli pasję do języka i chęć edukowania oraz zdobywając nowe kompetencje
z zakresu pracy w social mediach, marketingu i nowych technologii.

Podczas tego roku pojawiały się też trudności. Mój pierwszy pomysł na siebie nie do
końca się sprawdził. Chciałam dosłownie przenieść do sieci to, czym zajmowałam się 
do tej pory, czyli uczyć zdalnie i przygotowywać uczniów do matury z języka polskiego.

04www.angelikasniegocka.pl

Po raz kolejny
zastanowiłam się, w czym

jestem dobra, jakie są moje
talenty i w jaki sposób mogę
dzięki nim pomagać innym.
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Jednak działo się to zanim zdalne nauczanie wkroczyło do szkół i rodzice nie byli
jeszcze przekonani do płatnych zajęć na odległość. Po kilku miesiącach swoje
poszukiwania musiałam zaczynać od nowa. Kolejnym wyzwaniem było pokonanie
zmęczenia. Jako mama dwójki małych dzieci często wykorzystywałam na rozwój każdą
wolną chwilę. Słuchałam podcastów, gotując obiad lub realizowałam materiał z kursów
wieczorami, kiedy dziewczynki poszły spać. Niejednokrotnie zasypiałam nad książką 
ze zmęczenia. Jednak moja motywacja i systematyczna praca sprawiły, że w 12
miesięcy zmieniłam pracę na taką, jaką chciałam mieć. 

Dziś jestem z siebie dumna i szczęśliwa, że mogę pomagać innym zdolnym, wyjątkowym
i przedsiębiorczym kobietom w osiąganiu ich własnych celów. Dzięki zmianie, na którą
się zdecydowałam, na nowo odkryłam siebie i swoje możliwości.cPo raz kolejny
zastanowiłam się, w czym jestem dobra, jakie są moje talenty i w jaki sposób mogę
dzięki nim pomagać innym. Zobaczyłam, że nie warto bać się tego, co nieznane, 
i że jeśli tylko chcę, to mogę osiągnąć wiele. Cieszę się, że podjęłam ryzyko 
i zdecydowałam się na podróż w nowym kierunku. Zawsze warto próbować, bo tylko 
od nas zależy to, w jaki sposób będzie wyglądała nasza przyszłość.

Paula Kuczyńska
wirtualna asystentka, virtualasyst.pl

Ta historia inspiruje do zmian, ale jednocześnie pokazuje, że zmiana branży oznacza często

wyruszenie na poszukiwania. Nie zawsze pierwszy pomysł okazuje się trafiony. Czasami

wydaje nam się, że wystarczy to, co robiliśmy do tej pory, kontynuować „na własnym”. 

Nie doceniamy magii instytucji, jaką reprezentujemy i która daje nam mocne plecy. 

Tak więc nie zawsze to, co robisz pod skrzydłami wielkiej korporacji, klienci kupią od Ciebie,

gdy będziesz jednoosobową działalnością gospodarczą. 

Twoja zmiana zawodowa ma wpływ na całą rodzinę. Zmieniasz środowisko pracy, może

zmieni się też Twój status społeczny albo poziom wynagrodzenia. Pozycja zawodowa 

w nowej branży będzie inna, zmieni się także wartość rynkowa Twojej pracy. Ktoś

zaczynający pracę w nowej branży zarabia mniej niż doświadczony pracownik, być może to

będzie mniejsza stawka niż ta, którą miałaś do tej pory. 

Dlatego proponuję Ci powrót do wartości i zastanowienie się, co tak naprawdę jest ważne 

w Twoim życiu i dlaczego. Co powinien uwzględniać Twój nowy zawód? Jeśli będziesz

mieć jasność, co jest dla Ciebie najważniejsze, łatwiej przyjdzie Ci podejmowanie decyzji

zawodowych. Ćwiczenie na odkrywanie swoich wartości znajdziesz w rozdziale „Skąd brać

motywację do pracy?”
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Jakie stanowiska są oferowane w tej branży, ile

ich jest, jakie  wymagania, kwalifikacje i

doświadczenie są najczęściej poszukiwane?

Co jest gorącym tematem w branży?

Jakie są trendy, wyzwania?

Co pisze się na temat prognoz rozwoju? 

Kto pełni tu rolę wyroczni?

Jakie wydarzenia liczą się w branży?

Krok 2. Sprawdź, co jest potrzebne
w nowym zawodzie / nowej branży.

Jeśli stoisz przed wyborem nowego zawodu czy

nowej branży, warto czegoś więcej się o niej

dowiedzieć i zweryfikować założenia i wyobrażenia,

jakie mamy na jej temat.

ĆWICZENIE: Poznaj nową branżę

Aby lepiej poznać sytuację w nowej branży,

poszukaj w Internecie poniższych informacji:

Może to ćwiczenie wyda Ci się zbyt analityczne i

uznasz, że nie warto na nie marnować tyle czasu, 

ale zrób je pomimo tego, co o nim myślisz. Odkrycia

mogą Cię jeszcze zaskoczyć. 

Wybór nowego zawodu to odpowiedzialna decyzja.

Przestawiasz pociąg swojego życia zawodowego na

nowe tory, moim zadaniem jest przygotować Cię 

do tego jak najlepiej i przestrzec przed kolizją. Może

się okazać, że podczas tego gruntownego badania

odkryjesz coś, co sprawi, że spojrzysz na swój

pomysł zupełnie inaczej. Poza tym jest to świetna

okazja do poznania zarówno branży, jak i ludzi,

którzy mogą pomóc Ci w zmianie zawodu.



Krok 3. Zrób audyt swojej kariery.
Teraz jest czas – jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś – na zebranie wszystkich informacji, które

składają się na Twój potencjał zawodowy, i poszukanie powtarzających się wątków. Tutaj są

Twoje supermoce.

Ćwiczenie SWOT dla kariery (rozdział „Twój punkt startu”) pozwoliło Ci przeanalizować

dotychczasowe doświadczenia zawodowe, osiągnięcia, umiejętności, jakie masz, i wiedzę,

jaką zdobyłaś. Odpowiedziałaś sobie na pytanie, w czym jesteś dobra i co jest Twoją mocną

stroną. To są Twoje zasoby, które możesz wykorzystać na różnych stanowiskach, u różnych

pracodawców. Poszukaj wspólnego wątku – czegoś, co zbuduje Ci pomost między starym 

a nowym zawodem.

Być może masz już to coś, co odróżnia Cię od reszty kandydatów, np. szczegółowa wiedza,

unikalne umiejętności lub kontakty zawodowe. W niektórych przypadkach może to być też

Twoje osobiste doświadczenie, niekoniecznie związane tylko z pracą zawodową. Takie

podsumowanie doświadczenia, umiejętności, talentów, sukcesów daje dużo pewności

siebie, bo uświadamia Ci, jakimi zawodowymi aktywami dysponujesz. Po tej analizie masz

większe rozeznanie tego, co możesz wnieść do nowej pracy i jakie kwalifikacje uzupełnić.
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Jak to? Zmienić kierunek i stracić
kilka lat studiów? Zaczynać

wszystko od początku? Teraz? 
W moim wieku? Eh, jaka ja byłam
wtedy małostkowa i niedojrzała.

Krok 4. Miej plan na uzupełnienie kwalifikacji.
Po wykonaniu dwóch ostatnich kroków wiesz już, co jest w cenie w nowej branży i jakie są

Twoje zasoby. Zrób teraz listę brakujących kwalifikacji i zastanów się, jak je uzupełnić.

Możesz wybrać studia, szkolenia albo działania projektowe.

Studia mogą okazać się niezbędne, jeśli chcesz wykonywać sformalizowany zawód, np.

lekarza, inżyniera czy prawnika. W takiej sytuacji znalazła się Joanna Cur, bohaterka kolejnej

opowieści. Aby rozpocząć pracę w zawodzie prawnika, poszła na studia prawnicze w wieku

42 lat, a mając lat 47 zdała na aplikację radcowską! Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy nie jest

dla Ciebie za późno na zmianę zawodową, koniecznie przeczytaj jej historię.

Wszystko zaczęło się podczas studiów na kierunku Administracja na UMK w Toruniu.
Ja, pracownica banku w małym miasteczku pod Bydgoszczą, i piękny nowy Wydział
Prawa i Administracji w Toruniu. Robił wrażenie. A jeszcze większe wrażenie zrobiło
zderzenie z rzeczywistością: po jednej stronie my – administratywiści, a po drugiej
prawnicy. Z zadartym nosem, pytający podczas przerw w kolejce po kawę: „A wy na
tej administracji to macie na zajęciach kazusy?”. „Kazusy? Mamy? Przecież ja nawet
pojęcia nie mam, co to takiego kazus”. Zazdrościłam im. I bardzo żałowałam, 
że wybrałam administrację, a nie prawo. 
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Wiele razy chodziło mi po głowie, aby przejść na prawo, ale wtedy wydawało się to
takie nierealne. Jak to? Zmienić kierunek i stracić kilka lat studiów? Zaczynać
wszystko od początku? Teraz? W moim wieku? Eh, jaka ja byłam wtedy małostkowa 
i niedojrzała. 

Skończyłam pięcioletnie studia z administracji. Mijały lata. Miłość do prawa 
nie wygasła. Dowiedziałam się, że mogę złożyć papiery na prawo i poprosić o przyjęcie
na II lub III rok. Jednak wtedy musiałabym zaliczyć eksternistycznie wszystkie
kierunki, które były na I lub I i II roku, których nie miałam na administracji.
Prawo rzymskie oraz historia państwa i prawa zdawana samodzielnie? Nie, to na
pewno by się nie udało…

Marzenia o prawie wracały co jakiś czas, ale skutecznie dusiłam je w zarodku. 
Po dziewięciu latach pracy w banku przeprowadziłam się do Warszawy i podjęłam
pracę w międzynarodowej korporacji z branży telekom. Był to jeden z liderów na
rynku. Byłam menedżerem zarządzającym salonami i sklepami firmowymi na terenie
Warszawy. Potem nadszedł rok 2013, mijało właśnie siedem lat od przeprowadzki
do stolicy. Firma, w której pracowałam, dokonała restrukturyzacji departamentu
sprzedaży. Kilka działów zostało połączonych i wielu menedżerów – w tym ja –
straciło pracę. „Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika”
– głosił „papier” od pracodawcy. 

Ponieważ wychodzę z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny, pełna wiary, że 
na pewno czeka mnie tylko LEPSZE, ruszyłam na zawodowy podbój Warszawy. Byłam
przekonana, że bardzo szybko znajdę nową, jeszcze lepszą pracę. Mijały miesiące.
Trafiłam do coacha. Na którymś z trzech spotkań, które odbyłam z Agnieszką,
wyszło na jaw, że zawsze chciałam być prawnikiem. Agnieszka zapytała: „No więc
dlaczego nim nie jesteś? Co cię powstrzymuje?”. Wtedy parsknęłam śmiechem,
odpowiadając: „Jak to co? Moje ponad czterdzieści lat”. Agnieszka na to: „Czterdzieści
lat? No i co w związku z tym?”. Zaczęłam się zastanawiać: „No właśnie: co w związku
z tym? Przecież mam jeszcze przed sobą dwadzieścia lat pracy. Jeszcze nie jest 
za późno. Przecież jest czas, aby iść na studia prawnicze, skończyć je, potem pójść 
na aplikację i zostać panią mecenas”.



Wróciłam z kolejnej sesji coachingu i od razu usiadłam do komputera. Napisałam maila
do kilku uczelni z pytaniem, jak wygląda kwestia studiowania na kierunku Prawo po
ukończeniu kierunku Administracja. Dwie z nich napisały to, co wiedziałam: „Proszę
złożyć wniosek, uczelnia zdecyduje, po analizie różnic programowych, na który rok Panią
przyjmiemy”. Po kilku dniach odebrałam telefon: „Dzień dobry, napisała Pani do nas
maila. Właśnie na naszej łódzkiej uczelni otwieramy kierunek Prawo. Nauka trwa tylko
trzy lata. Warunkiem naboru jest ukończenie studiów na kierunku Administracja”. 
To było coś dla mnie! Złożyłam papiery i od października 2014 roku zaczęłam jeździć do
Łodzi. Miałam wtedy 42 lata. Bardzo miło wspominam ten czas. Poznałam cudownych
ludzi: zarówno studentów, jak i wykładowców. Było nas na roku… 11 osób. Nieźle, prawda?
Wykładowców mieliśmy więc tak jakby na wyłączność. Do dziś mam kontakt z kilkoma
z nich i z kilkoma studentami.

Nie uwierzysz, gdzie wtedy byłam zawodowo. W tej samej korporacji, która dziękowała
mi za pracę kilka lat wcześniej! Niesamowite, prawda? Wróciłam do tego samego
działu, jednak na wyższe stanowisko. Chociaż miałam fajną pracę, dałam się przekonać
nowej pani dyrektor, że warto wrócić. Wiem, że nie wchodzi się drugi raz do tej samej
rzeki, jednak postanowiłam zaryzykować. Wiedziałam, że to duża korporacja, że ma
dział prawny, i marzyło mi się, że jak skończę studia, to przeniosę się tam z działu
sprzedaży. Niestety nie było wakatu. Podjęłam więc próbę przejścia do działu HR. 
I udało się! Chcieli mnie!
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Nie uwierzysz, gdzie wtedy
byłam zawodowo. W tej samej
korporacji, która dziękowała

mi za pracę kilka lat wcześniej!
Niesamowite, prawda?
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Na początku było mi tam dobrze! Zajmowałam się, jako jedyna osoba w dziale,
tematami prawnymi. Bardzo miło wspominam ten czas. Nie trwało to jednak długo.
Po kilku miesiącach poproszono mnie, abym poza tematami prawnymi zajęła się
obsługą kadrową sporej części departamentów. Ta praca już nie była dla mnie
porywająca, źle się czułam, robiąc codziennie to samo. Wtedy zaczął mi kiełkować 
w głowie pomysł na kolejną zmianę. Długo się do niej przygotowywałam, myślałam,
czytałam, naradzałam się z córką (wtedy studentką prawa) i mężem i słuchałam
swojego serca. Po ukończeniu studiów wiedziałam, że to tylko pierwszy etap, że teraz
trzeba iść dalej, bo z samym tytułem magistra prawa niewiele zdziałam w tym
zawodzie. 

Obroniłam się w lipcu 2017 roku, a już we wrześniu przystąpiłam do egzaminu
wstępnego na aplikację radcowską. Przed egzaminem pilnie się uczyłam. Czasu nie było
dużo, bo do 18 pracowałam, na naukę mogłam poświęcić tylko wieczory i weekendy. 
I poświęcałam. Niestety do wymarzonego minimum 100 punktów zabrakło mi kilku… 
To był dla mnie cios. Naprawdę! Pomimo że zdawalność na tych egzaminach co roku
jest niska (ok. 40–50% osób), naprawdę byłam bardzo zawiedziona. Nie było więc
wyjścia: rozpoczęłam doktorat, który daje możliwość podejścia do egzaminu końcowego
na radcę prawnego bez ukończenia aplikacji. 
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prowadzę szkolenia z prawa pracy;
stałam się aktywna na LinkedInie, dzielę się tam wiedzą prawniczą i zdobywam
klientów – a w zasadzie nie zdobywam, tylko sami do mnie przychodzą;
zostałam mentorką wspierającą w fundacji Women in Law Foundation, która
pomaga młodemu pokoleniu prawniczek; niesamowicie się cieszę i jestem dumna, 

Wytrzymałam na nim półtora roku. Przez ten czas zdałam sobie sprawę, że praca
naukowa to nie jest to, o czym marzę. Że chcę być pełnomocnikiem procesowym, który
pomaga klientom i chodzi do sądu.

Zbliżał się kolejny wrzesień, termin egzaminu wstępnego na aplikację. Właśnie
skończyłam 47 lat… Wiedziałam, że albo teraz, albo nigdy. Zaczęłam intensywnie
się uczyć. Pod koniec września 2019 roku przystąpiłam do egzaminu. I zdałam!
Jaka to była radość i szczęście. Zdanie egzaminu uprawniało mnie do rozpoczęcia
aplikacji, która trwa trzy lata. Jestem właśnie na pierwszym roku. Zdaję egzaminy.
Chodzę do sądu i kancelarii na praktyki. Uwielbiam to! Uskrzydla mnie każda sprawa,
każde akta, które czytam, każda rozprawa, w której uczestniczę. Aplikacja nie jest
łatwa – nauki bardzo dużo, egzaminy trudne. Wiem jednak, że zrobię wszystko, 
co w mojej mocy, aby zaliczyć każdy rok. Bo kocham to, co robię. Bo chcę być radcą
prawnym.

A co robię zawodowo? Ponad rok temu, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, 
po wsłuchaniu się w głos serca, zdecydowałam się odejść z korporacji. Założyłam firmę
CUR Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. i od ponad roku szkolę i doradzam z zakresu
prawa pracy i ochrony danych osobowych. Jak to zrobiłam? Po prostu zakasałam
rękawy i dzwoniłam od firmy do firmy, szukając zleceń. Nic się samo nie wydarzyło, 
na wszystko zapracowałam. Choć dobrych ludzi wokół mnie nie brakowało i nadal 
nie brakuje. Podczas szkoleń, poza wiedzą prawniczą, którą zdobyłam na studiach, 
na doktoracie oraz na aplikacji, dzielę się z uczestnikami dwudziestoletnim
doświadczeniem w pracy w korporacji, w tym w rekrutacji i zarządzaniu zespołem.
Niesamowicie mi to pomaga. Nie mówię więc tylko o teorii, ale podpieram się praktyką,
tym, co robiłam i jakie tematy przewałkowałam. A klienci to doceniają, wystawiając po
szkoleniach świetne oceny (referencje możesz przeczytać na stronie www.joannacur.pl)

Po odejściu z korporacji w moim życiu zmieniło się mnóstwo rzeczy:

   że mogę być częścią tego wspaniałego projektu; 



stworzyłam stronę joannacur.pl, o której kiedyś jedynie marzyłam;
dzięki swoim działaniom jestem wykładowcą na dwóch warszawskich uczelniach – 

jestem na wymarzonej aplikacji; za 2,5 roku, po zdaniu egzaminu zawodowego, będę
mogła otworzyć własną kancelarię;
napisałam 2 artykuły o tematyce prawniczej, które ukazały się w wydawnictwach
branżowych i nie jest to jeszcze moje ostatnie słowo w tym temacie;
mam wsparcie kochającego męża i cudownej córki (choć to akurat się nie zmieniło).

    to dla mnie wielki sukces i spełnienie marzeń;

Ktoś może powie: „I co to za wyczyn?”. Ja uważam to za wyczyn, bo to więcej, 
niż sobie wymarzyłam. Jestem szczęściarą. Proszę, trzymaj za mnie kciuki – ja za
Ciebie trzymam – i idź za głosem serca. Koniecznie. Wtedy wszystko dzieje się samo 
i po Twojej myśli. Tego Ci życzę. 

Joanna Cur, prawniczka specjalizująca się w prawie pracy oraz RODO 
https://joannacur.pl 

https://www.linkedin.com/in/joanna-cur/
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Ktoś może powie:
„I co to za
wyczyn?”. Ja
uważam to za
wyczyn, bo to
więcej, niż sobie
wymarzyłam.
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Studia jako długoterminowa forma uzupełnienia kwalifikacji jest zarówno kosztowna, jak 

i czasochłonna. Dlatego decyduj się na nie tylko wtedy, jeśli jest to jedyny sposób 

na osiągnięcie Twojego celu zawodowego. Często wystarczające są kursy i szkolenia. 

Taką formę nauczenia się nowego zawodu wybrała Paulina Kijowska, która z rekruterki

programistów sama została programistką. Dziwisz się, jak to możliwe? Przeczytaj jej

opowieść.

Odkąd pamiętam, zawsze żyłam myślami o przyszłości. Będąc w podstawówce, nie
mogłam doczekać się gimnazjum, a w gimnazjum myślałam o tym, jak fantastycznie
będzie na studiach. Podczas studiów nie mogłam doczekać się pierwszej pracy 
i marzyłam o zatrudnieniu w korporacji (ach, te amerykańskie filmy). Niestety nikt 
mi nie powiedział, że praca w korporacji będzie przeciwieństwem tego, jak ją sobie
wyobrażałam. Podczas trzeciego miesiąca nie mogłam uwierzyć, że tak bardzo
przykładałam się do nauki i starałam poszerzać wiedzę, a siedzę przed Excelem 
i wykonuję operacje kopiuj-wklej.

Przez następnych parę lat starałam się znaleźć coś, co sprawi, że nie będę czuła się
rozczarowana tym, jak wygląda moje „dorosłe” życie. I dlatego po rzuceniu pracy
w korporacji wyjechałam na staż do Chin, gdzie pracowałam w hotelu, a później
do Rzymu, gdzie zaczęłam zajmować się rekrutacją. Rekrutacja była „bezpiecznym”
wyborem, bo wiedziałam, że pomoże mi doskonalić umiejętności interpersonalne,
pozwoli wykorzystywać języki obce i przy okazji dość dobrze zarabiać, jednak już 
od początku czułam, że to nie to. Kolejne trzy lata kontynuowałam pracę 
w rekrutacji, jednak w międzyczasie firma z Rzymu zaoferowała mi przeprowadzę 
do Londynu, na co się zgodziłam.

Po roku pracy w rekrutacji utwierdziłam się w przekonaniu, że nie widzę się w tym 
na dłuższą metę. Co więcej, byłam świadoma, że przez brak pasji do zawodu 
i zaangażowania nie będę nigdy mogła wynegocjować dobrych zarobków i awansować. 
W marcu 2018 roku podjęłam decyzję, która kompletnie zmieniła moje życie – będę
pracować jako rekruter, ale w międzyczasie postaram się znaleźć coś, co mnie
bardziej zainteresuje. Wiedziałam jedno: że w przyszłości chcę być niezależna
finansowo, pracować z każdego miejsca i robić to, co będzie mnie każdego dnia
rozwijać. To pozwoliłoby mi odwiedzać moich znajomych za granicą, ale również



spędzać czas z rodziną. Byłam przekonana, że tradycyjny model pracy z biura
jest absolutnie nie dla mnie, a wymuszone rozmowy o pracy prowadzone w firmowej
kuchni wolałabym zastąpić czymś innym.

W listopadzie 2018 roku, będąc w Londynie, mój chłopak dostał propozycję pracy 
w Sydney. Oboje byliśmy zmęczeni życiem w Londynie, w mieście, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie, jednak musi za to zapłacić – długimi dojazdami do pracy,
bardzo drogimi kosztami życia i przywyknięciem do angielskiej obsesji na punkcie pubów
i wychodzenia na piwko. Widziałam siebie na plaży, wstającą rano, żeby iść posurfować.
A bliżej niż do pubu jest mi do parku. Dlatego kiedy partner postanowił zaakceptować
ofertę pracy i wyjechać do Sydney, wiedziałam, że dołączę do niego, jak tylko będę
mogła. Postanowiłam zostać Londynie na pół roku, dokończyć kontrakt w pracy 
i zacząć uczyć się programowania. Moja głowa była pełna obaw: a co, jeśli mi się 
nie spodoba w Sydney? Co, jeśli praca programisty nie będzie dla mnie? Co, jeśli w ogóle
nie znajdę zatrudnienia, bo nie mam ani doświadczenia zawodowego, ani lokalnego?
Mój plan był taki, żeby dołączyć do chłopaka, skończyć kurs programowania i dostać
pracę jako programistka. Byłam świadoma tego, że ten zawód może dać mi to, czego
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ctak długo szukałam – będzie stymulował mój rozwój, zapewni elastyczność miejsca
pracy i dobre zarobki. Podświadomie czułam, że to będzie „to”. Szybko zrozumiałam, 
że nawet jeśli mój plan nie wypali, to będę spokojna, że przynajmniej spróbowałam.
Przecież zawsze mogę wrócić do pracy jako rekruter i rekrutować programistów, 
co pozwoli mi wykorzystać świeżo nabytą wiedzę.
Ostatnie tygodnie w pracy były stresujące. Moi koledzy albo uważali mój pomysł 
za genialny, albo za beznadziejny, ale miałam na uwadze to, że większość z nich
również chciałaby zmiany, jednak nie wie, co dokładnie miałaby robić zawodowo. Raczej
podziwiali mnie za to, że podjęłam bardzo ryzykowną decyzję, w głębi ducha ja również
byłam z siebie dumna, że staram się coś zmienić w swoim życiu.

Przylot do Sydney był trochę słodko-gorzki – przez pierwsze dni czułam się bardzo
zdezorientowana, wiedząc, że jestem tak daleko od domu, świadoma tego, 
że przyleciałam dokładnie w momencie rozpoczęcia zimy, ale z drugiej strony byłam
zachwycona wszystkim nowym, co mnie otacza. Rozpoczęłam kurs programistyczny,
który trwał trzy miesiące. Ten, który wybrałam, skupiał się na nauce wszystkiego 
po trochu i od bezpieczeństwa sieci, designu stron internetowych, rozwiązywania
problemów algorytmicznych, ale również tworzenia stron internetowych od A do Z. 
Po trzech miesiącach miałam umieć stworzyć aplikację internetową z wykorzystaniem
bazy danych.
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Byłam świadoma tego, że
ten zawód może dać mi to,
czego tak długo szukałam
– będzie stymulował mój
rozwój, da elastyczność
miejsca pracy i dobre
zarobki.



To były właściwie najtrudniejsze miesiące w moim
życiu, bo nauki było tyle, że nie byłam w stanie
znaleźć czasu na gotowanie, sprzątanie, a nawet 
na sen. Bardzo zależało mi na tym, żeby być w
grupie tych lepszych osób na kursie, a nie gorszych, co
nakładało dodatkową presję. Moimi kolegami z kursu
były zarówno osoby, które nie miały nigdy styczności
z programowaniem, jak i takie, które skończyły
studia informatyczne, i takie, które już pracowały
jako programiści, ale chciały zdobyć dodatkową
wiedzę. Bywały dni, kiedy stres nie pozwalał mi się
skupić na nauce. Nie tylko myślałam 
o kursie, ale również o tym, czy w ogóle dostanę
pracę w zawodzie i czy otrzymam wizę, która
umożliwi mi pracę w Australii (na tamtym etapie
byłam jeszcze na wizie turystycznej). Cały czas
spędzałam na nauce, myśląc, że im więcej, tym lepiej.
Patrząc na to z perspektywy, to gdybym mogła dać
sobie radę, to powiedziałabym, że muszę mieć więcej
czasu na relaks i odpoczynek, bo przecież mój
zmęczony umysł i tak nie będzie chłonął wiedzy.
Ukończyłam kurs. Nadszedł moment poszukiwania
pracy. Wiedziałam, że konkurencja na rynku
jest duża, a ja nie mam żadnego doświadczenia.
Intuicja podpowiadała mi, że mi się uda. Z moich
obserwacji wynikało, że są dwie grupy ludzi: ci, którzy
kończą kurs programowania i przestają się uczyć, 
i ci, którzy spędzają godziny, żeby przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej i poszerzać wiedzę.
Postanowiłam dołączyć do tej drugiej, w związku 
z czym przygotowałam plan działania. Codziennie
rano szłam biegać, a później przygotowywałam się 
na rozmowy kwalifikacyjne, uczyłam nowych rzeczy,
czytałam blogi branżowe, a przede wszystkim
starałam się programować i wykorzystywać
wszystko, czego się nauczyłam, w praktyce.
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Miesiąc od ukończenia kursu już miałam zatrudnienie. Rynek pracy dla programistów
jest bardzo łaskawy, ale tylko dla tych, którzy mają przynajmniej dwa lata
doświadczenia. Czasem, aplikując na różne stanowiska pracy, widziałam, ile osób chce
zostać zatrudnionych na to samo stanowisko co ja. Było to nawet około 100–200
kandydatów na jedną ofertę. Dlatego kiedy tak szybko udało mi się dostać pracę 
w agencji kreatywnej w Sydney, byłam w siódmym niebie. Absolutnie nie była ona
wymarzona, ale zacisnęłam zęby, wiedząc, że muszę zdobyć doświadczenie. Po paru
miesiącach dostałam lepszą, gdzie do dzisiaj pracuję.
Moja decyzja o zmianie była strzałem w dziesiątkę – nie tylko czuję, że codziennie
uczę się nowych rzeczy, ale również nie martwię się o przyszłość, ponieważ mam
świadomość, że zawsze znajdę zatrudnienie w zawodzie. Jestem programistą
full-stack, co oznacza, że nie tylko zajmuję się budowaniem interfejsu użytkownika,
ale również administracją bazy danych. Czuję, że przede mną mnóstwo możliwości i
jestem podekscytowana, myśląc o przyszłości. Mogę w końcu poszukać zajęcia w firmie,
która będzie zmieniać świat na lepsze, uczyć programowania. Albo założyć start-up i
pomagać ludziom. To jest to, czego brakowało mi w rekrutacji, gdzie nie widziałam dla
siebie zbyt wielu opcji. Nowa praca na pewno nie rozwiązała wszystkich moich
problemów, bo przecież są dni, kiedy zastanawiam się, co tutaj robię, ale zdecydowanie
nadała nowy kierunek mojemu życiu i jeśli kiedykolwiek będę potrzebowała zmiany, to
nie będę się wahać, wiedząc, że musiałam już w życiu podjąć trudniejsze decyzje.
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Absolutnie nie była
wymarzona, ale zacisnęłam
zęby, wiedząc, że muszę
zdobyć doświadczenie. Po
paru miesiącach dostałam
lepszą, gdzie do dzisiaj
pracuję.

Piszę te słowa z Sydney, gdzie mieszkam blisko plaży i codziennie rano chodzę
surfować. Moje życie wygląda chyba nawet lepiej, niż się spodziewałam. Przez wiele lat
myślałam, że „coś jest ze mną nie tak” i po prostu mam zbyt wysokie wymagania.
Cieszę się, że posłuchałam intuicji i wyjechałam za granicę odnaleźć siebie. Moja droga
być może była trochę skomplikowana, ale wiem, że żyłam w zgodzie z sobą, co
utwierdziło mnie w przekonaniu, że wszystko jest możliwe, jeśli damy sobie prawo,
żeby marzyć i spełniać te marzenia.

Paulina Kijowska
www.linkedin.com/in/paulina-kijowska/

Decydując się na zmianę zawodu możesz uzupełnić swoje kwalifikacje korzystając 

z platform z dużym wyborem kursów online. Oferta po polsku nie jest tak bogata jak 

po angielsku – tylko na Udemy znajdziesz kursy w naszym rodzimym języku. Pozostałe

platformy mają bogatą propozycję w języku angielskim, jednak niektóre szkolenia są 

z transkrypcją, co może być pomocne przy tłumaczeniu (jeśli masz barierę językową).



Godne polecenia platformy do kursów online to:

Coursera: https://www.coursera.org/

kursy uniwersyteckie, niektóre z certyfikatem, który możesz udostępnić na LinkedIn.

edX: https://www.edx.org/

specjalizuje się w programowaniu, językach obcych, biznesie, zarządzaniu, a także kursach

dla inżynierów.

Udacity: https://www.udacity.com/

oferuje kursy z programowania, data science, sztucznej inteligencji, digital marketingu.

HubSpot Academy: https://www.academy.hubspot.com/

ma bezpłatne szkolenia dla specjalistów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

Udemy: https://www.udemy.com 

to, co odróżnia ją od pozostałych, to kursy po polsku oraz to, że oferuje szkolenia

przygotowane przez ekspertów – profesjonalistów, niekoniecznie uniwersyteckich.

Najbardziej popularne są tu kursy z dziedziny IT, biznesu, design marketingu, fotografii 

i muzyki.
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Nie zawsze mamy okazję doskonalić kompetencje w ramach swojego stanowiska pracy,

dlatego dobrą formą ich uzupełnienia jest udział w projektach organizowanych poza pracą

jak zaangażowanie w wolontariat. To świetna szansa do sprawdzenia swoich możliwości.

Organizując jakąś akcję w ramach fundacji albo koordynując pracę wolontariuszy, możesz

sprawdzić się w roli osoby zarządzającej projektem i zespołem ludzi pracujących w ramach

niego. Nie tylko dowiesz się, czy jesteś w tym dobra, ale będziesz miała okazję przekonać

się, czy takie działania naprawdę sprawiają Ci frajdę.

Krok 5. Postaw na kontakty.

Chcąc podjąć pracę w nowej branży, łatwiej będzie Ci tam dotrzeć przez osoby, które już

tam są. Stąd ogromna rola kontaktów. Kursy i szkolenia są okazją do nawiązania nowych

znajomości z branży, ale nie tylko tam znajdziesz bratnie dusze.

Budowanie sieci zawodowej nigdy nie było tak łatwe jak teraz. Poszukaj na LinkedInie czy

Facebooku grup, które podejmują tematykę z obszaru Twojej branży. Włączaj się w

dyskusje, komentuj i zapraszaj do kontaktów osoby z tych grup. Polecaj to, co piszą,

udostępniaj informacje o wydarzeniach. Sprawdź, od kogo się uczą. W ten sposób właśnie

buduje się sieć zawodową.
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Jeśli nie czujesz się pewnie w takich kontaktach,

mam dla Ciebie tylko jedną radę: okaż innym

zainteresowanie. Nie dlatego, że oczekujesz czegoś

w zamian, ale ze względu na nich samych. Otwórz

się na świat drugiego człowieka, bo każdy może Cię

czegoś nauczyć, jeśli tylko mu na to pozwolisz.

Dobrze, abyś ze swojej nowej sieci kontaktów

wybrała jeden, który zostanie Twoim ekspertem 

z przyszłości. Wykonaj poniższe ćwiczenie.

ĆWICZENIE: Rozmowa z ekspertem

Poszukaj wśród swoich krewnych, bliskich,

przyjaciół i znajomych na Facebooku osób, które są

związane z Twoją branżą. Jeśli nie znasz nikogo

takiego, skorzystaj z wyszukiwarki na LinkedInie

i napisz do nieznajomej osoby. Umów się na

rozmowę z kimś, kto wykonuje zawód, o jakim

myślisz. Przygotuj sobie wcześniej pytania, na które

chciałabyś otrzymać odpowiedź i które dadzą Ci

więcej informacji na temat codziennej pracy w tym

zawodzie. To świetny sposób na zweryfikowanie

naszych wyobrażeń. Często wydaje nam się, że

jakieś zajęcie jest pełne fajerwerków i dopiero kiedy

porozmawiamy z kimś, kto już jest w tym miejscu,

mamy szansę poznać realia.

Krok 6. Czas na reality check.

Lubię check listy. Dzięki nim możemy szybko

zorientować się, w jakim miejscu jesteśmy i ile nam

brakuje do pełnego szczęścia. Poniżej znajdziesz

check listę, która jest algorytmem do badania

pomysłów na zmianę zawodu czy branży.
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Czy ten pomysł opiera się na mojej wiedzy? (jakiej?)

Czy ten pomysł opiera na moim doświadczeniu? (jakim?)

Czy ten pomysł opiera się na moich silnych stronach? (jakich?)

Czy ten pomysł opiera się na moich zainteresowaniach? (jakich?)

Czy ten pomysł wspiera realizację moich wartości? (jakich?)

Czy robiąc to, będę mieć poczucie, że się rozwijam? (jak?)

Czy ludzie potrzebują tego, co chcę im oferować? (skąd to wiem?)

Czy popyt na to jest stały, czy jest to raczej chwilowy trend/moda?

Czy mogę poświęcić wystarczającą ilość czasu temu pomysłowi? (ile h dziennie?)

Czy mam zabezpieczenie finansowe do czasu, gdy zacznę zarabiać na tym pomyśle?

Czy z tym pomysłem wiąże się przestój w zarabianiu? (jak długi?)

Czy mam środki na inwestycję, by zrealizować ten pomysł? (jakie one są?)

Czy znasz typowe bolączki, wyzwania osób w biznesie, który wybrałaś? (skąd?, jakie?)

Czy ten biznes da się skalować? (jak?)

Czy ten pomysł na siebie współgra z moim wyobrażeniem o idealnym życiu? (jak

Czy znam ścieżkę kariery w zawodzie, który chciałabym wykonywać? (jak wygląda?)

Czy jest dużo ogłoszeń o pracę na to stanowisko? (ile?)

Czy stanowisko to wykorzystuje kompetencje przyszłości? (czy będzie na nie rosnący

popyt?)

Czy znam koszty wejścia do tego zawodu? (koszt uzupełnienia kwalifikacji, czas) 

Czy mam pieniądze i czas, by uzupełnić potrzebne kwalifikacje? (jakie?)

Czy mam zabezpieczenie finansowe do czasu, gdy zacznę zarabiać w nowym

zawodzie? (jakie?)

Czy znam typowe bolączki, wyzwania osób na tym stanowisku? (jakie one są?)

Czy mam kluczowe umiejętności lub doświadczenie, żeby dobrze zarabiać na tym

stanowisku? (jakie?)

Czy ten pomysł na siebie współgra z moim wyobrażeniem o idealnym życiu? (jak

wypłynie na inne obszary mojego życia?)

ĆWICZENIE: Reality check

Napisz pomysł na zmianę zawodu/branży, który chodzi Ci po głowie, i odpowiedz na

poniższe pytania:

Jeśli zmiana branży wiąże się z założeniem własnej działalności:

wypłynie na inne obszary mojego życia?)

Jeśli zmiana wiąże się z podjęciem pracy etatowej w innej branży:



Krok 7. Przygotuj plan działania

Dobry pomysł to taki, który wykorzystuje Twój potencjał (umiejętności, talenty, silne strony,

doświadczenie, zainteresowania i pasje) i jednocześnie spotyka się z potrzebami rynku,

dzięki czemu możesz na nim zarobić. Ważne jest oczywiście, abyś nie miała realnych

przeszkód do wprowadzenia go w życie (takich jak brak wymaganych prawem kwalifikacji)

albo mogła je pokonać w określonym czasie.

Sprawdź, czy w Twoich odpowiedziach w ćwiczeniu powyżej przeważa TAK czy NIE. Czy

nadal jesteś zainteresowana realizacją tego pomysłu? Jeśli tak, to zaznacz wszystkie

pytania, na które udzieliłaś negatywnej odpowiedzi, i zamień je w zadania do wykonania.

Jeśli zauważysz już na tym etapie, że jakaś przeszkoda będzie trudna do pokonania, to

sygnał, że nie jesteś gotowa na wprowadzenie tego pomysłu w życie albo że wiąże się to z

wysokimi kosztami, których nie chcesz ponosić.
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Pamiętaj, aby poszczególne zadania podzielić na podzadania operacyjne – krótkie, proste i

niewymagające wielkiego wysiłku. Podejmując się wykonania prostych zadań, dajemy sobie

wiele okazji do odczuwania zadowolenia z siebie i nagradzania się za osiągnięcia. Widzimy

postęp i wzrasta przy tym nasza samoocena. 

Przejście przez proces siedmiu kroków wydaje się trudne i czasochłonne, i takie jest. Jeśli

już podejmujesz wysiłek związany ze zmianą pracy, zrób to mądrze. Chodzi w tym nie tylko

o upewnienie się, czy to dla Ciebie właściwy kierunek, oszacowanie sił na zamiary, ale także

o ograniczenie ryzyka. Nie chcesz chyba, aby Twój proces przekwalifikowania się

okazał się po kilku miesiącach niewypałem. Im bardziej przyłożysz się do tego ćwiczenia,

tym więcej na tym skorzystasz. Zawsze możesz przejść przez ten proces z moim

wsparciem.
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Chodzi nie tylko o upewnienie się, czy to dla
Ciebie właściwy kierunek, oszacowanie sił na

zamiary, ale także o ograniczenie ryzyka.
Nie chcesz chyba, aby Twój proces

przekwalifikowania się
okazał się po kilku miesiącach niewypałem.

ZAPISZ SIĘ NA BEZPŁATNĄ
STRATEGICZNĄ SESJĘ KARIERY
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Jestem dyrektorem personalnym i mentorką kariery dla kobiet, które chcą ruszyć z miejsca

zawodowo. Sama przeszłam drogę od sekretarki do managera i od ponad 12 lat pomagam

w tej podróży innym kobietom, pokazując jak poruszać się po rynku pracy i nie popełniać

moich błędów.

Z wykształcenia jestem prawnikiem i od ukończenia studiów nie przestałam się uczyć.

Zainwestowałam w swój rozwój zawodowy i osobisty mnóstwo czasu, zaangażowania i

pieniędzy, kończąc kolejne studia podyplomowe (ostatnio MBA) czy szkoląc się u

najlepszych zagranicznych nauczycieli (takich jak Harv Eker, Blair Singer, Tony Robbins czy

Ramit Sethi).

Wydałam dwa bestsellery „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzą kandydaci czyli

sekrety rekrutujących” (4. wydania) oraz „Coaching kariery”. Zostałam laureatką

ogólnopolskiego konkursu pod patronatem Rzeczypospolitej Top Manager HR.

Jestem certyfikowanym coachem międzynarodowej organizacji International Coaching

Community (ICC) od 2008 roku.

o mnie
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bądźmy w kontakcie!
Angelika Śniegocka

bądźmy w kontakcie!

https://www.facebook.com/OdNowaZawodowa/
https://www.instagram.com/odnowazawodowa/
https://www.linkedin.com/in/angelika-sniegocka/
http://angelikasniegocka.pl/kontakt/
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