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Rynek IT w Polsce rośnie z roku na rok, a ¦rmy wymyślają coraz to nowe strategie, żeby 
przyciągnąć kandydatów. Jednak nie wszyscy specjaliści są rozchwytywani. W jakim kierun-
ku podążać, żeby zapewnić sobie ciekawą i przyszłościową karierę? Jak budować pozycję 
atrakcyjnego pracownika? Staramy się na to odpowiedzieć w naszym przewodniku, a poma-
gają nam w tym eksperci, którzy działają w różnych technologiach, zarówno w korporacjach, 
jak i we własnych ¦rmach, także w start-upach.
Wyobraźmy sobie młodego programistę, który realizował niezbyt skomplikowane, choć do-
chodowe, zlecenia, a czas wolny spędzał, grając na komputerze. A teraz drugiego, który 
wybierał ambitne zadania, do których musiał się solidnie przygotować, zdobywając nową 
wiedzę. W przerwach analizował kod w open source, a jeśli nadarzyła się okazja, jeździł na 
konferencje, żeby posłuchać o nowinkach i nawiązać istotne kontakty. Miał też na koncie 
wygraną w  konkursie informatycznym ze studenckich czasów. Odpowiedź na pytanie, 
który z  nich ma większą szansę na rynku pracy, jest oczywista. Aby być najlepszym 
w swoim fachu i móc dyktować warunki, trzeba być prawdziwym pasjonatem. Jednak 
samo zaangażowanie nie wystarczy, należy jeszcze świadomie budować swoją ścieżkę 
kariery, uczyć się języków obcych i rozwijać kompetencje miękkie, a zwłaszcza umie-
jętność współpracy w zespole oraz z klientem.
Kiedy już zdacie sobie sprawę, jaki będzie Wasz następny krok, zajrzyjcie do naszego 
poradnika rekrutacyjnego. Piszemy w nim o tym, jakich błędów w CV nie popełniać, 
co jest ważne podczas rozmowy z HR-owcem i jak rekruterzy sprawdzają kompe-
tencje techniczne. 
Mamy nadzieję, że uda nam się zainspirować Was do rozwoju.
Przyjemnej lektury!

Anna Tomczyk 
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Jest raczej dobrze
Autorzy raportu spodziewali się jeszcze większej dynamiki wzro-
stu sektora IT w Polsce, m.in. ze względu na stosunkowo dobrą 
koniunkturę. Opinie samych zainteresowanych również nie były 
bardzo entuzjastyczne, choć przeważał optymizm. Ponad poło-
wa z 200 największych pod względem przychodów ¦rm IT w kra-
ju określiła sytuację branży w Polsce jako raczej dobrą, 3% jako 
bardzo dobrą, a  5% jako raczej złą. Neutralnych było 39% od-
powiedzi. W stosunku do poprzedniego roku widać zdecydowane 
zmniejszenie się liczby odpowiedzi „bardzo dobra” na rzecz ocen 
umiarkowanych (o 47 punktów procentowych). Jednocześnie war-
to zaznaczyć, że mniej (o 8 punktów procentowych) było też osób 
skrajnie niezadowolonych z  sytuacji branży w  Polsce (badanie 
przeprowadzone przez PMR w maju i czerwcu 2013 r.). Nastroje 
mają niewątpliwy wpływ na sytuację na rynku pracy. A ta dla in-
formatyków, szczególnie określonych specjalizacji, jest korzystna.

Na topie: technologie mobilne  
i cloud computing

Kto więc nie powinien martwić się o swoje stanowisko? Jakie ob-
szary są najbardziej przyszłościowe? Z  badania PMR wynika, że 
najbardziej dynamicznie będą rozwijały się mobilność (81% ba-
danych planuje dynamiczny wzrost w tym zakresie) i cloud com-
puting (w 2012 r. usługi związane ze zdalnym dostępem do zaso-
bów świadczyło 36% respondentów, a 25% kolejnych planowało 
ich wprowadzenie w 2013 r.). Ważne będą także usługi związane 
z bezpieczeństwem informatycznym (niemal połowa zapowiadała 
intensywne działania w tym zakresie).
– Zajmowanie się aplikacjami mobilnymi w dwóch głównych nur-
tach, iOS i Android, to jeden z najświeższych, a jednocześnie bar-
dzo przyszłościowych zawodów. Natomiast cloud computing to 
konieczność naszych czasów. Ilość informacji, którą przetwarza-
my, jest tak duża, że przestajemy mieć �zyczne możliwości ich 
magazynowania. To trend, który będzie się rozwijał. Połączenie 
kompetencji związanych z tym obszarem z umiejętnością rozwoju 
oprogramowania daje dużą szansę na znalezienie swojej ścieżki 
kariery – zauważa Marta Aserigadu, Delivery Manager w Hays Po-
land, specjalizująca się w rekrutacji w sektorze IT.

Królowa Java 
Jednak na liście najbardziej poszukiwanych informatyków zdecy-
dowanie prowadzą programiści Javy. – Java to jest absolutny nr 1. 
Każda osoba, która zdecyduje się wejść w świat tej technologii, nie-
mal na pewno dostanie pracę, a to dlatego, że IT zmierza w stronę 
uni�kacji języków programowania, dzięki czemu sprzęty mogą być 
ze sobą zintegrowane – mówi Marta Aserigadu. – Ponadto Polska 

jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji na świecie, jeżeli 
chodzi o  centra usług wspólnych. A  w  ramach nich jest dosyć 
duża grupa �rm, które specjalizują się w IT i są związane właśnie 
z Javą. Oczywiście rozwój oprogramowania to jedna strona me-
dalu. Duże zapotrzebowanie jest także na testerów, zwłaszcza od 
automatyzacji, a np. znalezienie testera automatyka w języku C++ 
jest dużym wyzwaniem – dodaje. 

Big Data i SAP
A co z innymi specjalizacjami? – Pojawiają się nowe technologie, 
np. związane z Big Data, jednak w tym momencie nie stanowią na 
tyle silnego trendu, żeby było warto dążyć w tym kierunku. Spe-
cjalistów w tym zakresie jest niewielu, często wywodzą się z uczel-
ni i dopiero przebijają się w biznesie. Choć ten obszar może być 
ważny dla centrów usług �nansowych, które chętnie przenoszą 
się do Polski. To stwarza wyzwania związane z przetwarzaniem 
danych, magazynowaniem, a  także z  ich bezpieczeństwem  – 
uważa ekspert Hays Poland. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi 
o stanowiska popularne jeszcze kilka lat temu? – Role konsultan-
tów obszarów SAP wciąż są dość częste, ale nie jest to główny 
nurt obszaru IT. Natomiast, jeżeli chodzi o  infrastrukturę, to jest 
dużo mniej ofert pracy dla takich specjalistów niż dla osób zajmu-
jących się rozwijaniem software’u – odpowiada Marta Aserigadu.

Angielski – konieczny,  
kompetencje miękkie – mile widziane

Znajomość technologii nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu, je-
śli nie idzie w parze z płynnym posługiwaniem się językiem an-
gielskim. Ten język jest na tyle sprzężony z  technologią, że brak 
jego opanowania bardzo ogranicza na rynku pracy i  znacznie 
utrudnia możliwości rozwoju (więcej o  językach obcych piszemy 
na stronie 5). Wielu pracodawców ceni także kompetencje mięk-
kie. – Umiejętność komunikacji z kolegami, współpracy w zespole, 
bycia menedżerem projektów, możliwość pracy w strukturze ma-
trixowej albo pracy zdalnej – to są bardzo ważne aspekty dla wielu 
organizacji. Cenna jest także łatwość współdziałania z osobami 
z różnych kultur, o innym sposobie myślenia czy funkcjonowania, 
z  innymi wartościami, ponieważ nawet niewielkie �rmy często 
działają globalnie – mówi Marta Aserigadu. Jednak zaznacza, że są 
także przedsiębiorstwa, które chętnie będą widziały u siebie osoby 
po prostu skupione na swojej pracy.

– Pójście w stronę Javy lub aplikacji mobilnych jest najlepszą gwa-
rancją sukcesu. Oczywiście większą szansę na rozwój kariery daje 
połączenie tych kompetencji ze znajomością języka angielskiego 
– podsumowuje Aserigadu. 

Anna Tomczyk

Rynek pracy

Pożądani specjaliści
Wartość rynku IT w Polsce w 2012 r. wzrosła do 29,6 mld zł – 
wynika z raportu ¦rmy badawczo-konsultingowej PMR  
„Rynek IT w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata  
2013–2017”. To o 6,3% więcej niż w ubiegłym roku.  
Jak ten tort dzielą pomiędzy siebie różni specjaliści?

http://www.karieraplus.pl
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Języki obce

Języki… 
nie tylko programowania

Dominacja angielskiego
Podstawowym językiem w branży IT bezapelacyjnie jest angielski. 
Specjaliści potwierdzają, że wszystkie materiały są pisane po an-
gielsku, ewentualnie potem mogą być tłumaczone na inne języki, 
chociaż to zależy od potrzeb biznesowych i nie jest powszechnie 
stosowane. Cała dokumentacja techniczna aplikacji, środowisk, 
bibliotek czy oprogramowania jest tworzona po angielsku, więc 
bez jego znajomości nie można odszyfrować najpopularniejszych 
kodów (choć istnieją także języki programowania oparte na innych 
systemach znaków). Bardzo ważny jest także nietechniczny aspekt 
wykorzystania umiejętności lingwistycznych. W wielu ¦rmach zna-
jomość języka angielskiego jest niezbędna do kontaktów zarówno 
ze współpracownikami, jak i z klientami. 

Przydatny niemiecki
Z badania przeprowadzonego przez Antal International („IT@PL – 
rynek pracy IT w Polsce”) wynika, że drugim co do popularności 
językiem wśród specjalistów i menedżerów IT w  kraju jest język 
niemiecki. Wiele ¦rm wykonuje usługi IT dla naszych zachodnich 
sąsiadów. Aż 44,7% ankietowanych deklaruje znajomość ich języ-
ka, jednak tylko 4,1% w stopniu biegłym. Kolejnym pod względem 
popularności jest język rosyjski. Jego opanowanie przypisuje so-
bie 23,5% respondentów. Następne w  rankingu wśród Polaków 
są języki francuski oraz hiszpański. – Coraz więcej dużych przed-
siębiorstw przenosi centra pomocy IT do Polski. W dobie kryzysu 
znajomość francuskiego i angielskiego sprawiła, że mogłem być 
spokojny o moje zatrudnienie – wyjaśnia Paweł Wrzyszcz, wielo-
letni pracownik branży IT.

Międzynarodowe potrzeby
Przeglądając portale rekrutacyjne, można dojść do wniosku, że tak 
naprawdę nie ma idealnej kon¦guracji znajomości języków oraz 
specjalizacji, która zagwarantowałaby znalezienie atrakcyjnej pra-
cy w IT. Potrzeby rekrutacyjne zależą od wielu czynników. Istotny 
jest pro¦l działalności ¦rmy. Jeżeli organizacja ma międzynarodo-
wy zasięg lub wykonuje produkty i usługi dla innych rynków, to 
oczywisty jest fakt, że będzie poszukiwała osób ze specy¦cznymi 
umiejętnościami językowymi. – Moją znajomość języka francuskie-
go wykorzystuję w pracy w stu procentach. Jestem pracownikiem 
francuskiego helpdesku i używam francuskiego 8 godzin dziennie – 
zdradza Paweł Wrzyszcz. W wyszukiwarkach pracy sporadycznie 
pojawiają się oferty dla osób stanowiących wsparcie działów IT 
pod względem językowym. Patrząc na wymagania stawiane przed 

takimi kandydatami, można stwierdzić, że specjalistyczna wiedza 
techniczna nie jest konieczna. Kluczowe okazują się umiejętności 
komunikacyjne oraz biegła znajomość angielskiego i innego, okre-
ślonego języka, szczególnie słownictwa ściśle związanego z bran-
żą. Wyjątkowo wysoko cenione są niemiecki, francuski i  duński. 
Zdarzają się też oferty dla osób, które mówią np. po holendersku, 
szwedzku czy rumuńsku.

Azjatyckie języki – modne, ale czy 
potrzebne?

Większość ¦rm z branży IT funkcjonuje w międzynarodowym śro-
dowisku, dlatego specjaliści powinni być przygotowani na to, że 
na co dzień będą komunikować się w obcym języku. Największe 
centra informatyczne często obsługują ¦rmy lub oddziały zloka-
lizowane na innych kontynentach, wśród których dominuje Azja. 
Pomimo egzotycznego charakteru na popularności zyskują kursy 
języka chińskiego i  japońskiego. Nie jest to jednak regułą w eu-
ropejskich warunkach, gdyż nawet tak cenna kompetencja może 
okazać się mało przydatna. Jak mówi Katarzyna Nowacka, archi-
tekt rozwiązań IT międzynarodowej ¦rmy komunikacyjnej: – Mimo 
dobrej znajomości języka chińskiego, nie wykorzystuję go obecnie 
w  pracy. Nikt w  biurze poza mną nie zna tego języka. Chiński, 
wietnamski czy hindi mogą być przydatne w organizacjach, które 
korzystają z  azjatyckiego outsourcingu. Pozwala to uniknąć nie-
porozumień, o które bardzo łatwo bez bezpośredniego kontaktu. 
Z kolei na stanowiskach menedżerskich zapamiętanie choćby kil-
ku słów w  języku współpracownika czy klienta może przełamać 
pierwsze lody i wprowadzić dobrą atmosfery pracy.

Praca dzięki elastyczności 
Na rynku pracy w  IT oprócz znajomości języka angielskiego ceni 
się inne umiejętności lingwistyczne – jeżeli absolwent ¦lologii ni-
derlandzkiej czy germańskiej wykaże się sprytem, zdobędzie pod-
stawową wiedzę na temat technologii informatycznej i nauczy się 
specjalistycznych terminów, może być rozchwytywanym specjali-
stą z konkretnym językiem w dziale wsparcia IT. Oczywiście facho-
wiec posiadający poszukiwane umiejętności i wiedzę techniczną, 
znający jedynie język angielski, nie będzie miał problemu ze zna-
lezieniem zatrudnienia. Ważne jednak jest to, że nawet najbardziej 
wyszukany język nie wystarczy w pracy, jeśli jego znajomość nie 
będzie poparta otwartością i kompetencjami komunikacyjnymi. 

Michalina Abramowicz

ciao! 
hello! 

salut! 

¡hola! 
Kiedy mówimy o językach w IT, od razu na myśl przychodzą 
nam języki programowania. To jednak nie jedyne języki 
obecne w branży IT. Specjalnie dla was przyjrzeliśmy 
się zagadnieniu języków obcych potrzebnych w pracy 
specjalistów IT, a nasze wnioski wcale nie są oczywiste. 
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Rynek pracy

Kto zarabia najwięcej w IT?
Prawie co drugi informatyk w 2013 r. zarabiał więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu 
„Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2013 roku” opublikowanego przez Sedlak & Sedlak. Na jakie 
stawki mogli liczyć specjaliści i menedżerowie? To zależało m.in. od rodzaju ¦rmy, posiadanych 
umiejętności oraz doświadczenia. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania*.

Dochodowe branże
Firmy z branży IT są często najbardziej oczywistym wyborem kan-
dydatów. Jednak wcale nie zarabia się w nich najlepiej. Informatyk 
pracujący w telekomunikacji w 2013 r. otrzymywał wynagrodzenie 
o 21% wyższe niż kolega z ¦rmy, której głównym obszarem dzia-
łalności są technologie informacyjne, a zatrudnieni w ubezpiecze-
niach oraz bankowości zarabiali nawet o 58% i 40% więcej.

Przykładowo administrator systemów w  branży IT przeciętnie 
otrzymywał 5300 zł brutto**, podczas gdy osoba na podobnym 
stanowisku w branży telekomunikacyjnej – 6750 zł, a w bankowo-
ści – 8475 zł. To stanowiło odpowiednio 127% i 160% zarobków 
pierwszego pracownika. Nieco mniejsza różnica była w przypadku 
kierownika projektu IT, który, działając w przedsiębiorstwie stricte 
technologicznym, otrzymywał 9500 zł. W pozostałych omawia-
nych sektorach płace wynosiły po 11 000  zł. Natomiast stawki 
programistów wahały się od 5500 (IT) do 8000 zł (bankowość).

ABAP wciąż górą
Znajomość konkretnych technologii także miała odzwierciedlenie 
w  zarobkach. Najbardziej docenianym językiem programowania 
(spośród 25 uwzględnionych w  raporcie) w  2013 r. był ABAP. 
Osoby, które biegle się nim posługiwały, przeciętnie otrzymywały 
9800 zł. Natomiast 25% z  nich wynegocjowało stawkę wyższą 
niż 14 000 zł. Co ciekawe, przeciętne wynagrodzenie osób z tym 
językiem od 2011 roku wzrosło o 2300 zł.

Mediana*** wynagrodzeń developerów Perla ukształtowała się na 
poziomie 7880 zł. Osoba pracująca w  .NET osiągnęła przecięt-
nie pułap 6400 zł, a specjalista od Java Script – o 400 zł mniej. 
Natomiast 3/4 informatyków znających języki HTML/CSS czy PHP 
zarabiało minimum 3500 zł.

Certy¦kat się opłaca 
Posiadanie potwierdzenia kwali¦kacji w postaci branżowych cer-
ty¦kacji nierzadko znacząco wpływało na zasobność portfela. Do-
brze zarabiały osoby pracujące w dziale IT, które mogły pochwalić 
się PRINCE2 (Projects in Controlled Environments). Ich przecięt-
ne zarobki wynosiły 10  500 zł, natomiast 1/4 wynegocjowała 
14 100 zł lub więcej. Posiadanie ITIL (Information Technology In-
frastructure Library) lub SCJP (Sun Certi¦ed Java Programmer) od-
powiednio przekładało się na wynagrodzenie na poziomie 9000–
9300 zł. Informatycy z certy¦kacją ISTQB (International Software 
Testing Quali¦cations Board) zazwyczaj otrzymywali 6550 zł, 
a z CCNA (Cisco Certi¦ed Network Associate) ponad 1000 zł mniej.

Drabina płac
Szeregowy pracownik na stanowisku IT mógł liczyć na 3178 zł, 
specjalista – na 5000 zł, a  jego starszy stażem kolega (lub kole-
żanka) już na 7500 zł. Połowa kierowników zespołów liczących nie 
więcej niż 10 osób zarabiała niespełna 8200 zł, natomiast ci, któ-
rym podlegały większe jednostki – 11 000 zł. Pracownicy szczebla 
zarządzającego otrzymywali przeciętnie 15 000 zł.

Portfele młodych
Bardziej szczegółowo przyjrzyjmy się osobom wkraczającym na 
rynek pracy. Ci, którzy rozpoczynali swoją pierwszą pracę w  IT 
w 2013 r., zarabiali więcej niż młodzi ludzie w innych obszarach, 
np. w bankowości i  telekomunikacji (o 250 zł więcej) czy w bu-
downictwie (o 750 zł więcej). Ich wynagrodzenia były aż o 1100 zł 
wyższe niż osób, które wybrały naukę czy szkolnictwo – wyni-
ka z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego 
przez Sedlak & Sedlak****. Oczywiście nie każdy młody informatyk 
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Wynagrodzenia

zarabiał tak dobrze. Wiele zależało od specjalizacji, na jaką się 
zdecydował. Najwyższe płace oferowano programistom. Połowa 
z nich zarabiała ponad 3570 zł, przy czym inżynier oprogramowa-
nia, programista Java oraz baz danych zazwyczaj mogli liczyć na 
4000 zł. Specjaliści od .NET – na 3500 zł, a PHP – już tylko 2800 zł. 
Początkujący wdrożeniowcy otrzymywali 3500 zł. Najskromniejszą 
pensję uzyskiwali gra¦cy – zaledwie 1/4 z  nich wynegocjowała 
3000 zł lub więcej.

Nie tylko stolica
To, że najwyższe wynagrodzenie można uzyskać w Warszawie, po-
twierdzają osoby o różnych profesjach. Także początkujący infor-
matycy najwięcej zarabiali właśnie w województwie mazowieckim 
(połowa z nich – 3500 zł, co czwarty – 5000 zł i więcej). Bardzo 
podobne stawki obowiązywały także na Dolnym Śląsku. W Mało-
polsce mediana również ukształtowała się na poziomie 3500 zł, 
ale skrajne wartości były tam niższe – pensja co czwartego za-
trudnionego wynosiła 2500 zł lub mniej, a 25% osób – 4650 zł 
lub więcej. Niewiele mniej zarabiano w województwie pomorskim 
(mediana 3450 zł). Osoba o podobnych kwali¦kacjach w Wielko-
polsce otrzymywała 500 zł mniej, a na Śląsku – aż o 700 zł mniej 
niż w województwach przodujących. W dodatku w tych regionach 
1/4 pracowników IT bez doświadczenia osiągała wynagrodzenie 
na poziomie 2200 zł lub mniej. 

Więcej w korporacjach
Nowo zatrudniony pracownik IT w polskiej ¦rmie zazwyczaj otrzy-
mywał 3000 zł, na 4000 zł i więcej mógł liczyć tylko co czwarty. 
Natomiast w  zagranicznym przedsiębiorstwie taką pensję otrzy-
mywała połowa osób rozpoczynających karierę, a 25% z nich wy-
negocjowało niespełna 5150 zł lub więcej. 

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto informatyków rozpo-
czynających karierę zawodową na różnych stanowiskach (w PLN)
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Wynagrodzenie całkowite brutto osób rozpoczynających karierę 
zawodową w działach IT w 2013 r. (w PLN)

dział wielkość 
próby

25% 
zarabia 
poniżej

mediana
25% 

zarabia 
powyżej

programowania 525 2800 3570 4750

wdrożeń 80 2530 3500 4550

architektury/
projektowania 97 2500 3200 4167

wsparcia/
administracji 
(helpdesk)

103 2100 3000 3620

testowania 93 2400 3000 4000

gra�ki 
komputerowej 49 2000 2500 3000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez 
Sedlak & Sedlak w 2013 r.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto informatyków 
w pierwszej pracy w ¦rmach o różnym kapitale (w PLN)

kapitał �rmy wielkość 
próby

25% 
zarabia 
poniżej

mediana
25% 

zarabia 
powyżej

polski 787 2292 3000 4000

zagraniczny 386 3000 4000 5143

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez 
Sedlak & Sedlak w 2013 r.

To, do jakiej ¦rmy aplikujemy i na jakie stanowisko, trzeba wziąć 
pod uwagę, negocjując wynagrodzenie. Warto też pamiętać, że 
oprócz pensji pracownikom oferuje się rozmaite świadczenia poza-
płacowe, najczęściej prywatną opiekę medyczną, telefon komór-
kowy oraz karnety sportowo-rekreacyjne. 

Anna Tomczyk 

* Dane zawarte w raporcie pochodzą od 14 808 respondentów, w tym od 8429 osób 
pracujących w ¦rmach informatycznych oraz od 6379 osób pracujących w działach IT 
¦rm z innych branż. 
** Wszystkie kwoty są kwotami brutto.
*** Poniżej i  powyżej mediany znajduje się dokładnie po  50% danych. Innymi słowy, 
jeżeli mediana wynosi 2000 zł, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest 
w połowie ¦rm niższe, a w połowie – wyższe niż 2000 zł. Mediana jest miarą statystycz-
ną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może 
być zaburzona przez wyniki skrajne.
**** W OBW w 2013 r. uczestniczyło 122 499 respondentów z ponad 25 000 ¦rm (ze 
względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniono dane 108 184 
osób). Wśród ankietowanych dominowały osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), 
z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkań-
ców (65,2%). 

http://www.karieraplus.pl
http://wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.57
http://wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.57


www.karieraplus.pl

Rynek pracy

Certyfikacja Oracle 
dla programistów i developerów odbywa się na różnych ścieżkach: 
bazy danych, systemy, oprogramowanie pośredniczące, aplikacje, 
technologia Java i poszczególne języki. Poniżej kilka przykładów.

OCA (Oracle Certified Associate) 
jest pierwszym stopniem certyfikacji Oracle. Świadczy o swobod-
nym poruszaniu się w danej tematyce. Wymaga zdania wybranych 
dwóch egzaminów.

OCP (Oracle Certified Professional) 
to drugi stopień certyfikacji Oracle. Do jego zdania wymagane jest 
posiadanie stopnia OCA.

OCE (Oracle Certified Expert) 
to certyfikat dla programistów, np. baz danych SQL, wydawany 
przez firmę Oracle. Jest poświadczeniem konkretnej pojedynczej 
umiejętności i  doświadczenia w  wąskiej dziedzinie, czyli nie jest 
częścią ścieżki certyfikacyjnej.

Ceny szkoleń przygotowujących do egzaminów są wysokie i osią-
galne raczej dla firm, aniżeli dla osób prywatnych. Na rynku do-
stępna jest jednak literatura pomocna w nauce do poszczególnych 
testów. Samo przystąpienie do egzaminu to koszt około tysiąca 
złotych. Wiedza zdobyta dzięki certyfikatom pozwala szybciej wy-
konywać pewne rutynowe czynności i poznać narzędzia ułatwia-
jące pracę programisty.

CIW Web Development Professional 
to certyfikacja przeznaczona dla osób chcących potwierdzić swoje 
umiejętności w zakresie technologii Web. W ramach tego systemu 
trzeba zdać trzy egzaminy i uzyskać trzy tytuły: 

 ▪ CIW JavaScript Specialist
 ▪ CIW Perl Specialist
 ▪ CIW Database Design Specialist

Certyfikacja stanowi dowód połączenia umiejętności dotyczących 
języka skryptowego, języka programowania i  zdolności integracji 
baz danych. W Polsce przygotowanie do każdego z  egzaminów 
to wydatek rzędu ok. 4000 zł. Z kolei przystąpienie do każdego 
egzaminu kosztuje 130 dol.

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnie rozumianych certyfikatów są 
te oferowane przez serwis Codility, którego twórcami są warsza-
wiacy. Umożliwili oni bezpłatne zdawanie testów potwierdzają-
cych umiejętności programowania w różnych językach, by ułatwić 
pracodawcom ocenę kompetencji kandydatów. Dostępne są dwa 
poziomy – Codility Golden Certificate dla tych, których kod jest 
w pełni sprawny pod względem funkcjonalności i  skalowalności, 
oraz Codility Silver Certificate dla tych, których kod jest bez za-
rzutu pod każdym względem. Certyfikaty tracą ważność po dwóch 
miesiącach, ale można do nich podchodzić wiele razy. Egzamin 
trwa 60 minut. 

W gąszczu certyfikatów 
Certyfikaty stanowią obiektywne potwierdzenie kompetencji. Mogą sprawić, że nie tylko otrzymasz 
lepszą ofertę pracy, ale także wyższe wynagrodzenie. Do wyboru masz kilka opcji. Która będzie dla 
ciebie najlepsza?

CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician)  
jest pierwszym z certyfikatów wydawanych przez firmę Cisco i sta-
nowi potwierdzenie umiejętności instalacji prostych sieci kompute-
rowych oraz zabezpieczania sieci. Egzamin trwa 90 minut i składa 
się z 50–60 pytań. Szkolenie jest bezpłatne.

CCNA (Cisco Certified Network Associate)  
jest drugim stopniem certyfikacji firmy Cisco. Potwierdza umiejęt-
ność instalacji, okablowania, konfiguracji i  zarządzania średnimi 
sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Zdawanie eg-
zaminu jest możliwe w dwóch trybach – pierwszy rozbity jest na 
dwie części trwające odpowiednio 75 i 60 minut, natomiast drugi 
trwa 120 minut i obejmuje ten sam zakres tematyczny. Egzamin 
składa się zarówno z  testu wielokrotnego wyboru, jak i  z pytań 
jednokrotnego wyboru z predefiniowanymi odpowiedziami. Częś-
cią egzaminu jest także symulacja konfiguracji routera lub prze-
łącznika. Opłata za egzamin wynosi ok. 295 dol.

CCNP (Cisco Certified Network Professional)  
to certyfikat trzeciego stopnia spośród wydawanych przez Ci-
sco. Jest potwierdzeniem wiedzy i  umiejętności z  zakresu insta-
lacji, konfiguracji i zarządzania średnimi sieciami komputerowymi. 
Warunkiem otrzymania certyfikatu jest posiadanie stopnia CCNA 
oraz zdanie trzech testów dotyczących trasowania, przełączników 
i rozwiązywania problemów w sieciach IP. Każdy z kursów przygo-
towujących do trzech testów kosztuje 2400–3000 zł, jednak cena 
w dużej mierze zależy od ośrodka szkoleniowego.

CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)  
ta certyfikacja dostępna jest w  sześciu specjalizacjach: Routing 
and Switching, Security, Service Provider, Voice, Wireless oraz Sto-
rage Networking. Składa się z pisemnej części (100 pytań) oraz 
laboratorium, które obejmuje szereg praktycznych zadań i  trwa 
8,5 godziny. CCIE można zdawać w siedzibie firmy Cisco w Belgii.

Firma Microsoft oferuje już III generację certyfikatów zróżnicowa-
nych pod względem poziomu zaawansowania. I generacja jest już 
niedostępna, dlatego prezentujemy III, która łączy najlepsze ce-
chy dwóch pozostałych. Pierwszym podstawowym certyfikatem 
jest MTA (Microsoft Technology Associate), następne to kolejno: 
MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), MCSD (Micro-
soft Certified Solutions Developer) i MCSE (Microsoft Certified 
Solutions Expert). Ten ostatni jest najbardziej złożony i obszerny 
tematycznie. Egzaminy można zdawać w dowolnym autoryzowa-
nym centrum egzaminacyjnym Prometric. Certyfikaty wyceniane 
są w pakietach, zwykle ich koszt nie przekracza 300 dol. W przy-
gotowaniu pomagają publikacje wydawnictwa Microsoft Press.

VMware 
system certyfikacji w  zakresie instalacji, zarządzania i wdrażania 
produktów i rozwiązań VMware. Egzaminy dostępne są dla dwóch 
obszarów – Datacenter Virtualization i Desktop Virtualization. Każ-
dy z obszarów ma po trzy poziomy zaawansowania. Koszt przygo-
towania do nich to kilka tysięcy złotych.
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Kwali�kacje zawodowe

CompTIA A+ 
ten certy¦kat obejmuje podstawowe umiejętności w  zakresie 
technologii komputerowych, instalacji i  kon¦guracji komputerów 
stacjonarnych, personalnych, powiązanego sprzętu oraz sieci. 
Opłata egzaminacyjna wynosi około 188 dol.

CompTIA Server+ 
obejmuje narzędzia systemowe, oprogramowanie, magazynowa-
nie danych, najlepsze praktyki, a także rozwiązywanie problemów. 
Aby podejść do egzaminu, trzeba wykazać co najmniej 18-mie-
sięczne doświadczenie w pracy z  serwerami. Koszt egzaminu to 
289 dol.

Zdanie jednego z powyższych egzaminów jest warunkiem uzyska-
nia innowacyjnego certy¦katu w  branży IT, jakim jest CompTIA 
Strata Green IT. Stanowi on dowód szerokiej wiedzy z  zakresu 
zarządzania serwerami, wirtualizacji oraz innych technologii, które 
mogą ulepszyć ekologiczne podejście do IT i  ograniczać zużycie 
energii elektrycznej.

Certy�kat ITIL® Foundation
cechuje nowoczesność w podejściu do zarządzania informatyką. 
Jest on dowodem zrozumienia usługowego i  procesowego mo-
delu zarządzania organizacją. Kursanci otrzymują wiedzę na temat 
najlepszych praktyk. Egzamin może być otwarty lub organizowany 
dla grup zamkniętych i trwa 60 minut. Osobom, których językiem 
ojczystym nie jest ten, w  którym piszą egzamin, doliczane jest 
15 minut. Pozwala się im także korzystać z podstawowego słow-
nika. Cena kursu wraz z opłatą egzaminacyjną wynosi ok. 2500 zł. 

O certy¦katach warto pomyśleć jeszcze podczas studiów, ale ni-
gdy nie jest za późno, żeby wprowadzić swoją karierę na nowe 
tory. Kwali¦kacje potwierdzone przez uznane w branży ¦rmy lub 
instytucje dają nam nie tylko dokument, który jest dobrą kartą 
przetargową w  rozmowach z  pracodawcami, ale także bardzo 
konkretny zasób wiedzy. 

Michalina Abramowicz
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Moja kariera 

Myśl perspektywicznie
Jak zdobywać wiedzę, kształtować swoją ścieżkę kariery i nie dać się zapędzić w kozi róg, 
opowiada Jakub Nabrdalik, software architekt, który odpowiada także za rekrutację.

Jak budować swoją ścieżkę kariery?
Kiedy byłem świeżo po studiach, kolega powiedział mi: „Nie 
chodzi o to, żeby szukać dobrej pracy. Trzeba być na tyle 
dobrym, żeby praca szukała nas”. To była najlepsza rada 
dotycząca kariery, jaką usłyszałem. Należy planować kolej-
ne kroki i myśleć perspektywicznie, kształcić się w tym kie-
runku, w którym zmierza rynek. Niestety, dość łatwo można 
dać się zapędzić w kozi róg. Znam ludzi, którzy od wielu lat 
pracują w jednej firmie i mają umiejętności potrzebne tylko 
tam. Nikt nie używa ich technologii, a oni nie potrafią nic 
innego. W takiej sytuacji zmiana pracy to tragedia. Są takie 
języki, których nikt przy zdrowych zmysłach się już nie uczy, 
bo to ślepy zaułek. No chyba że ktoś patrzy krótkotermino-
wo i chce dużo zarobić, bo np. programiści COBOL-a nadal 
są warci równowartość swojej wagi w złocie.

Czyli wiemy już, jak nie budować swojej ścieżki kariery. A jakieś 
pozytywne przykłady dla osób, które dopiero wkraczają na ry-
nek pracy?
Student ma dwie możliwości – albo trafi do projektu, który już 
istnieje, albo uczestniczy w  nim od samego początku. Pierwsza 
sytuacja jest znacznie trudniejsza i niestety zdecydowanie częst-
sza. Nowo przyjęta osoba musi się nauczyć, jak dany projekt jest 
zbudowany, jakie zwyczaje w  nim panują, a  potem spróbować 
rozgryźć, dlaczego, i zastanowić się, które z nich należy zmienić. 
Niewielu się to udaje. Zazwyczaj ludzie zaczynają używać konkret-
nych technik, ponieważ wszyscy tak robią, nie idzie za tym żadna 
refleksja. To zjawisko nazywa się kult cargo. Dużo korzystniej jest 
zacząć pracę w zespole, który dopiero powstaje. Wtedy bierze się 
książki, tutoriale, szuka się w sieci różnych sposobów na zbudowa-
nie projektu, opisanych przez ludzi z doświadczeniem, i  zaczyna 
się konfigurować. Dzięki temu można najpierw poznać technologię 
i zrozumieć, z czego wynikają pewne rozwiązania, a dopiero po-
tem zacząć ich używać.

Załóżmy, że ktoś dołączył jednak do już rozwiniętego projektu. 
Jak w takiej sytuacji poszerzać swoje umiejętności?
Faktycznie, niektórzy nie mają wyboru – dostali ofertę pracy w do-
brej firmie, w której trzeba coś utrzymać, albo brakuje im doświad-
czenia zawodowego i  jest im ciężko na rynku pracy. Rozwiąza-
niem dla takich osób jest robienie własnych projektów (za czym 
czasem idą bardzo sensowne pieniądze) albo po prostu zabawa 
różnymi technologiami po godzinach. Wiele można się też na-
uczyć, uczestnicząc w grupach dyskusyjnych, takich jak np. War-
szawa Java User Group. W stolicy wykłady w ramach regularnych 
spotkań WJUG-a  odbywają się co dwa tygodnie i  gromadzą od 
50 do 200 osób. Sama grupa ma ponad tysiąc subskrybentów. 

Uczestniczenie w tego typu wydarzeniach pozwala zapoznać się 
z różnymi technologiami, wyrobić sobie o nich zdanie i wyciągnąć 
wnioski. Można też zgłosić się i przygotować wykład o świeżutkiej 
technologii. To bardzo motywuje do tego, żeby poznać temat od 
podszewki i przeczytać dosłownie wszystko, co o nim napisano. 
Ponieważ technologia jest nowa, zwykle nie ma tego dużo. To jest 
świetny sposób, żeby pogłębić wiedzę, a  jednocześnie pokazać 
się z dobrej strony potencjalnemu pracodawcy. To też doskonała 
propozycja dla ludzi młodych – ponieważ technologia jest nowa, 
doświadczeni koledzy też jeszcze jej nie znają, więc mają podobną 
pozycję startową.
Wiedza płynie też oczywiście z  czytania odpowiednich książek 
i subskrybowania blogów właściwych osób.

Albo z pisania bloga.
Tak! Prowadzenie bloga technologicznego mobilizuje do nauki. Aby 
mieć ciekawy temat, najpierw trzeba zdobyć informacje. Jednak 
nie wszystkie blogi muszą być nowatorskie. Student może pisać 
o rzeczach dla innych oczywistych, które dopiero odkrywa, i dzie-
lić się tym z  innymi osobami, które są na podobnym poziomie. 
To też sposób na pokazanie pracodawcy, że jest się aktywnym. 

Należy kształcić się 
w tym kierunku, 
w którym zmierza rynek.

Zazwyczaj ludzie zaczynają 
używać konkretnych technik, 
ponieważ wszyscy tak robią, 
nie idzie za tym żadna refleksja.
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Wybór ścieżki zawodowej

Przeprowadzając rekrutację, zawsze sprawdzam, czy kandydat pi-
sze bloga. Jeśli tak, to patrzę, co na tym blogu jest. To mi oszczę-
dza wielu pytań, bo sporo dowiaduję się o  kandydacie jeszcze 
przed spotkaniem.

Z tego wynika, że trzeba samemu zadbać o swój rozwój. A czy 
można w firmie spotkać dobrego mentora?
Można trafić na człowieka, który nas poprowadzi, np. Senior De-
velopera czy Team Leadera, który zaproponuje odpowiednie lektu-
ry, będzie odpowiadał na pytania i weryfikował pracę, robiąc tzw. 
code review. Wtedy, nawet jeśli ktoś dołączył do już rozwiniętego 
projektu, ma szansę dowiedzieć się, dlaczego coś robione jest tak, 
a nie inaczej, i otrzymać rzetelną, a nie zdawkową odpowiedź. Jed-
nak nie liczyłbym tylko na to, dużo trzeba pracować we własnym 
zakresie.

Stałe zatrudnienie, projekty realizowane po godzinach, do-
kształcanie się, konferencje i spotkania, prowadzenie bloga – to 
praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu!
To zależy. Wiadomo, że jak już pojawiają się: żona, mąż, dzieci, 
psy, dom, drzewo i kochanki, to kompletnie nie ma czasu na zaj-
mowanie się informatyką jako hobby. Szczególnie wtedy warto tak 
dobrać pracodawcę, żeby rozwijać się w ramach firmy. 

Tymczasem niektórzy informatycy są rozpuszczeni informacja-
mi, że są poszukiwani na rynku, i wcale nie starają się być ak-
tywni.
Nie jest trudno znaleźć pracę. Faktycznie jest duże zapotrzebowa-
nie na informatyków różnych specjalizacji, i to zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Jednak trzeba pamiętać o tym, że najlepsze firmy 
wysysają z rynku najlepszych ludzi. Potem średnie firmy wysysają 
tych średnich. Jeśli ktoś nie będzie się rozwijał i  dokształcał, to 
zostaną mu najgorsze przedsiębiorstwa i wpadnie w spiralę pro-
wadzącą w dół. Warto świadomie sterować swoją karierą, a nie 
czekać na telefon od headhuntera. Znam ludzi, którzy od wielu lat 
pracują w marnych firmach, mają do czynienia z przestarzałymi 
technologiami i nie starcza im czasu, aby rozwijać się po godzi-
nach. Dla nich jedyny sposób, żeby się wybić, jest taki, żeby pójść 
do dobrej firmy, być może za znacznie mniejsze pieniądze, i na-
uczyć się czegoś nowego.

Ile technologii warto znać, żeby być wartościowym pracowni-
kiem?
Idealna sytuacja to dobre rozeznanie w  różnych technologiach 
i wybranie jednej, a najlepiej dwóch, trzech z nich, w które wej-
dzie się głęboko. Trzeba udowodnić, że potrafimy sięgnąć do pod-
staw danej technologii. Jeżeli developer ma płytką wiedzę z wielu 
obszarów, to znaczy że ktoś zawsze wyznaczał mu tory, którymi 
należy podążać. Taka osoba nie jest samodzielnym pracownikiem. 
Bardzo często na rozmowy kwalifikacyjne przychodzą ludzie, któ-
rzy używali jakichś technologii dwa czy trzy lata, ale nie mają o nich 

bladego pojęcia, nie wiedzą, co siedzi pod spodem. Nie potrafiliby 
postawić projektu od zera, nie wnoszą do zespołu dużej wartości.
Jednak nie można na tyle skupić się na jednej czy kilku techno-
logiach, żeby stracić kontakt ze światem. Dzięki ogólnej wiedzy 
o rynku człowiek będzie na tyle świadomy, że w porę zmieni spe-
cjalizację na inną, jeżeli technologia, której używa, przestanie być 
wartościowa. Jeśli zna podstawy, łatwiej będzie mu się wdrożyć 
w nowości i przekwalifikować, czy na potrzeby obecnej firmy, czy 
w przypadku zmiany pracy. Dogłębna wiedza z jednej technologii 
pomaga szybko poznać kolejną.

Jak wybrać dobrego pracodawcę? Skąd ktoś ma wiedzieć, gdzie 
znajdzie mentora, w której firmie wykorzystuje się topowe tech-
nologie?
Przede wszystkim warto uczestniczyć w życiu lokalnych grup i mieć 
oczy i uszy szeroko otwarte. Przykładowo, jeśli kogoś interesuje 
Java, to rejestruje się na Warszawa Java User Group i chodzi co 
dwa tygodnie na zajęcia. Tam spotyka ludzi, którzy opowiadają 
o firmach, w których pracują, o wykorzystywanych technologiach. 
Może coś go zaciekawi albo on wyciągnie kogoś na piwo i zapy-
ta w cztery oczy, czy naprawdę warto do danej firmy aplikować. 
W taki sposób można dowiedzieć się naprawdę ciekawych szcze-
gółów i podjąć świadomą decyzję co do dalszej kariery. Natomiast 
jeżeli ktoś mieszka w mniejszej miejscowości, może subskrybować 
kanały poszczególnych grup na YouTube i oglądać prezentacje.
Kolejną okazją, podczas której można poznać atrakcyjnych praco-
dawców, są konferencje, choć niektóre z nich są kosztowne. Jeżeli 
ktoś nie może sobie pozwolić na uczestnictwo, niech przejrzy listę 
sponsorów – to są potencjalnie dobrzy pracodawcy, bo widać, że 
stawiają na rozwój. Jeszcze lepiej jest prześledzić listę prelegentów 
pod kątem tego, w  jakich firmach pracują. Mówcy są wybierani 
podczas tzw. vote for papers ze względu na wartość merytorycz-
ną prezentacji. Jeżeli ktoś zatrudnia takich ludzi, to dobrze o nim 
świadczy i warto poznać go bliżej.

A nie jest tak, że świeżo upieczony absolwent i  tak ma marne 
szanse, żeby dostać się do bardzo dobrej firmy?
Osoba bez doświadczenia, która udowodni, że ma power do roz-
woju, może być dla pracodawcy bardziej wartościowa niż kandy-
dat, który od kilku lat jest związany z jedną technologią i dobrze 
mu z tą małą stabilizacją. 

Rozmawiała Anna Tomczyk

JAKUB NABRDALIK – software architekt pracujący w 4finance, z 10-letnim 
stażem w IT. Pracował jako programista, designer, analityk, lider i mene-
dżer projektów, w takich językach jak Groovy, Java, C# czy PHP. Fan Soft-
ware Craftsmanship i Domain Driven Design. Wyznawca Test Driven Deve-
lopment. Współorganizator Warszawa Java User Group, Warsaw Groovy 
User Group, Spring Labs.

Nie jest trudno znaleźć pracę. 
Jednak najlepsze firmy wysysają 
z rynku najlepszych ludzi. Jeśli 
ktoś nie będzie się dokształcał, 
wpadnie w spiralę prowadzącą 
w dół.

Idealna sytuacja to dobre 
rozeznanie w różnych 
technologiach i wybranie jednej, 
a najlepiej dwóch, trzech z nich, 
w które wejdzie się głęboko. 
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Od małej ¦rmy do potentata w branży
Paweł Filipek jeszcze podczas studiów z informatyki i robotyki na 
AGH pracował dla niewielkiej ¦rmy. – Nie nabyłem tam wielu no-
wych umiejętności, jeżeli chodzi o moje główne zainteresowania, 
bo otrzymałem dosyć wąski wycinek niezbyt skomplikowanych 
zadań, ale to doświadczenie na pewno nauczyło mnie, jak funk-
cjonować w biznesie i komunikować się z  ludźmi na profesjonal-
nym poziomie. Zrozumiałem też, co to znaczy odpowiedzialność 
za konkretny obszar, a to jest w pracy niezwykle ważne – mówi. 
– Pewnie mogłem tra�ć lepiej i dostać się do organizacji, w której 
nie brakuje ciekawszych wyzwań o  wyższym poziomie specjali-
zacji – dodaje. Niestety, studentów czasem angażuje się do mało 
wyra¦nowanych prac, ale to jeszcze nie jest problemem. Kłopoty 
zaczynają się wtedy, gdy młoda osoba zajmuje się wyłącznie pro-
stymi zadaniami, bo to znacznie utrudnia rozwój i często skłania 
pracownika do szukania innej drogi. Jaki był następny krok Pa-
wła? – Kiedy skończyłem studia, chciałem pracować w korporacji, 
podobnie jak ok. 90% moich znajomych. Kusiła nas perspektywa 
ciekawych zadań, szkoleń i różnych możliwości dalszego rozwoju. 
Dla mnie to oznaczało też małą stabilizację, na której mi zale-
żało – opowiada. Dostał się do dwóch organizacji. Wybrał dużą 
¦rmę telekomunikacyjną, potentata w branży. Jako początkujący 
inżynier oprogramowania przez pierwsze 2–3 tygodnie tylko się 
uczył. – Brałem udział w szkoleniach technicznych przygotowu-
jących do pracy na stanowisku oraz dotyczących wszelkiego ro-
dzaju procedur, a na późniejszym etapie także m.in. w szkoleniach 
z programowania C++ dla systemów wbudowanych oraz w sze-
regu szkoleń miękkich, np. dotyczących rekrutacji pracowników. 
Chętnie chłonąłem nową wiedzę – przyznaje Paweł. Jego kariera 
w ¦rmie była dość urozmaicona dzięki tzw. awansom poziomym. 
– Mogłem zmienić projekt, którym się zajmowałem, dzięki cze-
mu miałem styczność z innymi urządzeniami i oprogramowaniem. 
To poszerzało horyzonty. Np. najpierw wraz z grupą inżynierów 
software’u  przeprowadzałem badania i  specy�kowałem wyma-
gania do implementowanego później oprogramowania, a następ-
nie przeszedłem do grupy, która zajmowała się naprawianiem ze-

wnętrznych zgłoszeń. Na drugim stanowisku była większa presja 
czasu, bo miałem np. dwa dni na naprawę problemu i musiałem 
się wyrobić – mówi. I tu dały o sobie znać wady korporacji. – Mene-
dżerowie na podstawie własnego doświadczenia ustalali, że dany 
problem powinien mi zająć określoną ilość czasu. Jednak często 
to wystarczało tylko do tego, żeby przygotować rozwiązanie ak-
ceptowalne, a nie idealne. Wiedziałem, że można było coś zro-
bić lepiej, ale musiałbym rozgrzebać więcej kodu. Trzeba by było 
przeznaczyć też więcej czasu na testowanie, a to kosztuje, więc 
�rma zazwyczaj wybierała tańsze rozwiązania. Choć w dłuższej 
perspektywie te droższe pewnie byłyby lepsze – twierdzi. Ponadto 
Paweł na własnej skórze odczuł wady pracy w ¦rmie o  bardzo 
rozbudowanej strukturze. – Chciałem wprowadzić pewną auto-
matyzację. Nawet przydzielono mi dwóch praktykantów, żebyśmy 
mogli ją opracować, ale kiedy była już gotowa, usłyszałem, że nie 
jest potrzebna. Po długim czasie udało się ją jednak przeforso-
wać, ale opór przed wprowadzeniem nowości był niespotykany. 
Trzeba było uświadomić ludziom na najwyższych szczeblach, że to 
ma sens – opowiada. Paweł zajmował w organizacji kilka różnych 
stanowisk. W końcu awansował na starszego inżyniera. W ¦rmie 
działał przez sześć lat, po czym wybrał inną drogę.

Na odległość
Paweł Wrzeszcz od czwartego roku studiów z zakresu informatyki 
na UW pracował w dużej amerykańskiej ¦rmie. Pracował zdalnie 
i  raportował bezpośrednio do szefa, który znajdował się w Sta-
nach. – Przyznam szczerze, że nie było to łatwe. Po pierwsze, 
stawiałem swoje pierwsze kroki w  programowaniu i  brakowało 
mi fachowych porad kolegów. Idealnie byłoby usiąść z kimś przy 
komputerze i podpatrzyć jego pracę. Tymczasem musiałem po-
siłkować się forami internetowymi i  tam szukać odpowiedzi na 
pytania. Po drugie, nie pracowałem na pełny etat, więc trudno 
było mi się zmobilizować. Myślałem, że przecież mam trochę wol-
nego czasu, więc mogę sobie odpuścić, a to było złudne. Duża 
swoboda w  pracy jest lepsza dla osób, które mają już pewne 

Wyjść 
na swoje
Własna �rma, małe przedsiębiorstwo, 
korporacja, a może kariera naukowa? 
Praca w biurze czy praca zdalna?  
Jaką drogę zawodową wybrać i jakie są 
zalety i wady każdego rozwiązania?

KarieraPlus IT 2014

Moja kariera

http://www.karieraplus.pl


www.karieraplus.pl 13

najbliższe otoczenie – współpracownicy i przełożony. Ja niestety 
nie tra�łem najlepiej. Pewnie mógłbym się przenieść do innego 
zespołu, ale zdecydowałem, że nie będę wyjeżdżał z  Polski na 
stałe – mówi Marek. Przez rok pracował na pół etatu w kraju, jed-
nak bardziej niż współpraca z biznesem wciągnęła go działalność 
naukowa. Dlaczego? – To bardzo indywidualna kwestia. Po prostu 
było to dla mnie ciekawsze. Ponadto czułem, że mam większą 
swobodę wyboru zagadnienia, którym się zajmuję. Podobała mi 
się też elastyczność, jaką niesie ze sobą taki rodzaj działalności. 
Sam decydowałem, kiedy i jak pracuję, tylko co jakiś czas miałem 
spotkania zespołu, podczas których omawialiśmy nasze postępy – 
twierdzi. Marek obronił doktorat i dziś jest już adiunktem. Zajmuje 
się badaniem algorytmów i próbuje udowodnić, że w określonych 
sytuacjach jeden algorytm będzie działał lepiej od drugiego. Jego 
wnioski są oczywiście poparte matematycznymi dowodami. – To 
rozważania czysto teoretyczne, ale nie można powiedzieć, że są 
oderwane od rzeczywistości. Dzięki nim programiści będą mieli 

bardziej usystematyzowaną wiedzę – uważa. 
Po pewnym czasie Markowi doszedł nowy obo-
wiązek – zajęcia ze studentami. Na razie nie ma 
ich dużo. – Na tym etapie wolę się skupić na 
pracy naukowej, dlatego staram się ograniczać 
zaangażowanie dydaktyczne – przyznaje.

W historii niejednokrotnie zdarzało się, że różne osoby pracowały 
nad tym samym zagadnieniem i niezależnie od siebie wpadały na 
jednakowe rozwiązania. Dlatego warto mieć rozeznanie w najnow-
szych trendach. Aby być na bieżąco, Marek jeździ na konferencje na 
najlepsze światowe uniwersytety, np. do Stanów Zjednoczonych. 
– Zazwyczaj wygłaszane są na nich 20–30-minutowe referaty, 
które nie dają dogłębnej wiedzy, ale za to kształtują pogląd na to, 
czym zajmują się inni. Można skojarzyć pewne fakty czy metody 
rozwiązywania i zaimplementować je w swojej pracy. Wszystkie-
go nie da się wymyślić samemu. Potem oczywiście zgłębiam to, 
co mnie zainteresowało, a to dość czasochłonne zajęcie – mówi. 
Dość często zdarzają się też wyjazdy związane ze współpracą na-
ukową z pracownikami innych uczelni zagranicznych.

A jak wygląda kwestia zarobków? Wydaje się, że przełożenie wie-
dzy na zasobność portfela jest dużo wyższe w biznesie. – To, że 
praca naukowa zawsze musi się wiązać z  niskim wynagrodze-
niem, to mit, choć rzeczywiście jest to prawdziwe w przypadku 
sporej części pracowników naukowych. Nie jesteśmy bogatym 
państwem, w  związku z  czym standardowa pensja naukowca 
rzeczywiście nie jest wysoka, jeśli porówna się ją do zarobków 
w przemyśle. Natomiast jest bardzo dużo programów stypendial-
nych, grantów i innych inicjatyw dla osób, które prężnie działają. 
To powoduje duże rozwarstwienie, jeśli chodzi o zarobki na uczel-
niach – tłumaczy Marek. Sam jest w tej chwili kierownikiem dwóch 
grantów – jednego w 82% ¦nansowanego przez Unię Europejską 
i drugiego, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Na-
uki. Dotyczą one algorytmów aproksymacyjnych i  parametryzo-
wanych.

Marek ma także pewne powiązania z biznesem. – Zdarzyło mi się 
być konsultantem w różnego typu projektach. Czasem ktoś prosi 

To, że praca naukowa zawsze musi się 
wiązać z niskim wynagrodzeniem, to mit. 
Jest dużo programów stypendialnych czy 
grantów dla osób, które prężnie działają. 

doświadczenie – twierdzi Paweł. – Pierwsza praca ma na nas bar-
dzo duży wpływ i kształtuje pewne nawyki. Gdybym zaczynał ka-
rierę jeszcze raz, to na początku chciałbym najpierw popracować 
w biurze – dodaje. Łatwiej było, kiedy tra¦ł do start-upu i zaczął 
pracować w większym wymiarze czasu. – Miałem tyle rzeczy do 
zrobienia, że musiałem stworzyć sobie pewien rytm, żeby wyrobić 
się z obowiązkami. Nagle okazało się, że efektywna praca z domu 
jest możliwa, trzeba tylko robić to, co jest bliskie naszemu sercu. 
Jeżeli wykonujemy zadania, których nie chce się nam robić, to co 
chwilę będziemy wstawać, żeby sprawdzić, co dobrego jest w lo-
dówce, albo nagle zaczniemy sprzątać pokój. W biurze nic nas nie 
odciąga od nudnej pracy, ale w domu można sumiennie pracować 
tylko wtedy, gdy coś rzeczywiście nas interesuje – uważa Paweł. 
W start-upie bardzo dużo się nauczył. – Zdzwaniałem się na sesje 
szkoleniowe z architektem aplikacji, który mieszkał we francuskich 
górach. Dzielił się ze mną wiedzą i  pokazywał, jak radzić sobie 
z problemami. To było nieocenione – podkreśla.

Paweł pracował zdalnie przez większą część swojej kariery i nadal 
wypełnia obowiązki z  domu. – Jest mnóstwo zalet takiego roz-
wiązania: elastyczność, nietracenie czasu na dojazdy, możliwość 
bezpośredniego kontaktu z dziećmi w ciągu dnia – to ma dla mnie 
ogromną wartość. Ponadto taki model zakłada duże zaufanie po-
między współpracownikami, co jest dowartościowujące, oczywi-
ście pod warunkiem, że wypełniamy to, do czego się zobowiąza-
liśmy – mówi. A co jest jego zdaniem największym minusem biura 
w domu? – Praca zdalna w niewielkim stopniu zaspokaja potrzeby 
społeczne. Co prawda staramy się to nadrabiać, tworząc pokoje 
wirtualne czy rozmawiając przez Skype'a, ale to nie to samo co 
spotkanie bezpośrednie – twierdzi. Przez jakiś czas próbował na-
wet pracować w przestrzeni coworkingowej, ale szybko zoriento-
wał się, że to nie dla niego. – Miałem potrzebę kontaktu z ludźmi, 
ale głównie z  tymi, z  którymi pracuję na co dzień, 
żeby móc z  nimi przedyskutować pewne tematy. 
W coworkingu każdy miał swoje zadania i był myślami 
gdzie indziej. W dodatku prowadziłem dużo rozmów 
telefonicznych, co przeszkadzało innym obecnym na 
sali. Znalazł więc inne rozwiązanie. – Z kolegami po 
fachu umawiałem się w  kawiarniach w Warszawie. 
Siedzieliśmy przy kawce, każdy nad swoim laptopem, 
i programowaliśmy. A później wspólnie jedliśmy lunch 
i dyskutowaliśmy o nurtujących nas problemach. To 
był świetny pomysł, bo człowiek najbardziej kreatyw-
ny jest w grupie – uważa Paweł.

Uczelnia zamiast Google
Marek Cygan podczas studiów z nauk matematycznych w zakresie 
informatyki na UW chętnie startował w konkursach dla młodych 
ludzi zafascynowanych światem IT. Kilka razy uczestniczył w ¦na-
łach rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych (więcej o  konkur-
sach piszemy na stronie 15). – Nie jest tajemnicą, że są na nich 
obecni przedstawiciele sponsorów, którzy zachęcają młodych ludzi 
do podjęcia u nich praktyk lub pracy. Czasem nawet od razu prze-
prowadzają wstępne rozmowy kwali�kacyjne – opowiada. Sam 
w wyniku takiego postępowania odbył wakacyjny staż w  jednej 
z korporacji. Rok później na podobnej zasadzie znalazł się w Go-
ogle, w sercu Doliny Krzemowej. – Zadania były naprawdę cieka-
we, jednak w  tak dużej �rmie ogromny wpływ na odczucia ma 

Efektywna praca z domu jest możliwa, trzeba 
tylko robić to, co jest bliskie naszemu sercu. 

Wybór ścieżki zawodowej
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mnie o pomoc, bo uznaje, że moja wiedza może mu się do cze-
goś przydać, ale nie są to częste sytuacje. Skupiam się na pracy 
naukowej, ale oczywiście mam nadzieję, że będzie można zrobić 
z niej pożytek – zaznacza.

W poszukiwaniu klientów
Po sześciu latach pracy w korporacji w Pawle Filipku dojrzewała 
myśl o własnej działalności. – Na pewno nie żałuję czasu spędzo-
nego w korporacji, bo dał mi ogromne doświadczenie. Za granicą 
spotykałem ludzi, którzy całą karierę związali z wielkimi międzyna-
rodowymi firmami i bardzo to sobie chwalili. Również wielu moich 
znajomych było zadowolonych z  dotychczasowej pracy, jednak 
ja chciałem zacząć pracować dla siebie. Może dłużej zwlekałbym 
z decyzją o własnej działalności, ale poznałem w biurze kolegę, 
który miał podobne zainteresowania i sposób myślenia, a do tego 
charakteryzował się trzeźwym biznesowym podejściem ( ja moc-
ny czułem się raczej w sprawach technicznych). Oczywiście oba-
wialiśmy się, czy sobie poradzimy, ale postanowiliśmy spróbować. 
Z pracy wynieśliśmy ogromny bagaż wiedzy i doświadczeń, ale też 
nauczyliśmy się pewnych procedur wytwarzania oprogramowa-
nia, które obecnie stosujemy w firmie – mówi Paweł. W korporacji 
on i jego wspólnik wykonywali pracę dla klientów wewnętrznych, 
nie było więc mowy o  jakichkolwiek kontaktach, które mogłyby 
im przynieść pierwsze zlecenia. Jak próbowali dotrzeć do poten-
cjalnych klientów? – Stwierdziliśmy, że najprostszą metodą bę-
dzie wysłanie mailingu. Przeszukaliśmy Internet pod kątem firm 
zajmujących się oprogramowaniem wbudowanym, które mogły 
być zainteresowane współpracą. Przejrzeliśmy też listę wystaw-
ców z branżowych targów. Komunikat staraliśmy się przygotować 
w taki sposób, żeby nie był odbierany jako spam. Tak złapaliśmy 
pierwsze zlecenia dla JPEmbedded – opowiada Paweł.

Celowali głównie w zagranicznych klientów. – Dla nich cena na-
szych usług jest atrakcyjna, tzn. niska, poza tym dzięki zatrudnie-
niu w korporacji mamy duże doświadczenie w pracy z zagranicz-
nymi kontrahentami, wiemy, jak przeprowadzać telekonferencje 
i  jak utrzymywać kontakty. Dodatkowo, może to stereotyp, ale 
słyszałem, że rodzime firmy często zalegają z  płatnościami – 
mówi przedsiębiorca. Wiele rzeczy można załatwić zdalnie, ale 
nic tak nie buduje relacji, jak bezpośrednie spotkanie, więc Paweł 
często wyjeżdża do Niemiec, skąd pochodzi najwięcej jego klien-
tów. Niedawno dla jednego z nich opracowywali w firmie specjalny 
interfejs umożliwiający połączenie internetowe z samochodu.

Obecnie firma Pawła i  jego wspólnika zatrudnia już 12 osób. Te-
raz największym wyzwaniem jest to, żeby pracownikom zapewnić 
kolejne zlecenia do realizacji. – Mam poczucie, że jestem odpo-
wiedzialny za tych ludzi. Kiedy przyjmuję kogoś do konkretnego 
projektu, to wiem, że za kilka miesięcy będę musiał zaangażować 
go w inne zadania – wyjaśnia Paweł. Kolejnym zmartwieniem jest 
zapewnienie wysokiej jakości pracy. – Kiedy sam realizuję projekt 
dla klienta, staram się to zrobić jak najlepiej, ale czy mój pracownik 

ma takie samo podejście? Kluczowe jest takie dobranie zespołu, 
żeby wszyscy dbali o markę firmy, prezentując wysoki poziom – 
podkreśla.

Dotacja na start
Paweł Wrzeszcz w  lipcu 2010 r. wraz z  kolegami założył firmę 
SoftwareMill. – Było nas czterech (trzech programistów i  jedna 
osoba o  profilu biznesowym), a  każdy miał inne doświadczenie 
i  swoje kontakty, więc razem było nam łatwiej rozkręcić firmę. 
Gdybym miał zaczynać od nowa, przyjąłbym do zespołu jeszcze 
jednego marketingowca, bo firma nawet z bardzo kompetentny-
mi developerami nie zacznie zarabiać, jeśli klienci nie będą wie-
dzieli o jej istnieniu – mówi. – Jeśli jesteś dobry w programowaniu 
i myślisz o własnym przedsiębiorstwie, to weź pod uwagę to, że 
dojdzie ci cały szereg obowiązków okołobiznesowych – dodaje. 
Postarali się z kolegami o dotację unijną i znaleźli pierwszego klien-
ta – instytucję finansową z południowej Afryki. Na swoją markę 
pracowali także, pisząc bloga i pokazując się na portalach takich 
jak Elance.com, na których firmy zagraniczne szukają wykonaw-
ców. Do SoftwareMill docierali kolejni klienci. – Z czasem zdoby-
waliśmy coraz większe doświadczenie i  referencje, zajęliśmy się 
też projektami telekomunikacyjnymi. Udało się nam osiągnąć 
dywersyfikację klientów – mówi Paweł. – Natomiast o globalnym 
zasięgu firmy może świadczyć chociażby to zlecenie: mieszkając 
w Polsce, pracowałem dla firmy australijskiej, która tworzyła sy-
stem wykorzystywany na Filipinach. Chodziło o to, żeby rodzice 
dzieci w  wieku szkolnym mogli otrzymać wiadomość SMS-ową, 
kiedy dziecko nie przyjdzie do szkoły, a  nie było to zgłoszone 
przez opiekuna. Uczeń mógł wagarować, ale mogło też coś mu 
się stać po drodze, więc była to ważna informacja. Ten sam sy-
stem jest dziś wykorzystywany również do ostrzegania mieszkań-

ców o zbliżającym się tajfunie – opowiada Paweł. 
Dziś SoftwareMill zatrudnia 24 osoby i jest jedną 
z największych firm, które całkowicie polegają na 
pracy zdalnej. – Nowo przyjętych zapraszamy na 
nasze kanały komunikacji on-line, mają wgląd 
w to, jak pracujemy, więc mogą podpatrzyć nasz 
styl i przy okazji chłoną kulturę firmy. Uczulamy 
też wszystkich, żeby nie obawiali się dać nam 
znać, jeśli utkną na jakimś zagadnieniu. Lepiej 
poprosić kogoś o pomoc, niż stracić kilka godzin 
– mówi Paweł. Jego firma charakteryzuje się też 
bardzo płaską strukturą. – U nas nie ma zarządu. 

Każdy może podjąć decyzję i odpowiada za swojego klienta. Nie 
ma u  nas ścieżki programistycznej czy menedżerskiej, więc po-
trzebne są dosyć szerokie kompetencje. Mnie bardzo to odpowia-
da, bo uwielbiam kontakt z klientami, analizowanie ich wymagań 
i szukanie nowych możliwości rozwoju dla firmy. Warto sprawdzić 
na pewnym etapie kariery, w jakich zadaniach najlepiej się czuje-
my – radzi Paweł. Jak każdej organizacji, i SoftwareMill nie ominęły 
trudne momenty związane np. ze zdobywaniem nowych zleceń, 
ale panowie nie zamartwiali się, a  skupiali się na tym, jak sobie 
z nimi poradzić. – Własna działalność dała mi wolność i niezależ-
ność. Nie zamieniłbym jej na nic innego. Bardzo trudno byłoby mi 
teraz pracować z kimś, kto byłby moim szefem i zarządzał moim 
czasem – przyznaje nasz rozmówca.

Jak odkryć swoją drogę w gąszczu możliwości? Na pewno trzeba 
zastanowić się, co jest dla ciebie najważniejsze, a potem po prostu 
spróbować. Lepiej nie obawiać się tego, że podejmie się złą decy-
zję. Odważne osoby szybciej odkryją to, czego chcą. 

Anna Tomczyk

Gdybym miał zaczynać od nowa, przyjąłbym 
do zespołu jeszcze jednego marketingowca, 
bo firma nawet z bardzo kompetentnymi 
developerami nie zacznie zarabiać, jeśli 
klienci nie będą wiedzieli o jej istnieniu.

http://www.karieraplus.pl


www.karieraplus.pl 15

Najlepsi na świecie
Wygrana w konkursach informatycznych 
niejednokrotnie pozwala zdobyć cenne kontakty 
i konkretne pieniądze. Daje też możliwość 
sprawdzenia poziomu swoich umiejętności.  
Andrzej, Przemek i Mateusz okazali się najlepszymi 
z najlepszych. Jak osiągnęli szczyt i czy pomogło 
im to na rynku pracy?

Bakcyl rywalizacji
Andrzej Gąsienica-Samek udział w konkursach zaczął od olimpiady 
informatycznej w szkole średniej. Z wieloma osobami, które poznał 
przy tej okazji, wielokrotnie się później spotykał podczas konkur-
sów dla studentów. – Chciałem się sprawdzić i porównać umiejęt-
ności z tymi, jakie mają moi rówieśnicy, potwierdzić moją wysoką 
samoocenę – zaczyna opowieść. A miał powody do wiary we włas-
ne kwalifikacje, bo bardzo wcześnie zostały one skonfrontowane 
z  rynkiem. Andrzej już jako 16-latek realizował programistyczne 
zlecenia dla warszawskiej firmy. Na studiach chętnie angażował się 
w kolejne zawody. – Akademickie Mistrzostwa Świata w Progra-
mowaniu Zespołowym organizowane przez ACM (Association for 
Computing Machinery) miały długą tradycję. To nie były zawody 
dla ludzi z ulicy. Najpierw trzeba było przejść eliminacje na uczelni, 
a konkurencja na UW była bardzo duża, potem należało pokonać 
kandydatów z regionu Europy Centralnej i dopiero po takiej selek-
cji ok. 60 drużyn zapraszano na finały międzynarodowe. Mogłem 
więc zmierzyć się z najlepszymi na świecie – opowiada.

Współzawodnictwo uwielbia także Przemysław Dębiak. – Od za-
wsze kochałem uprawiać sport, ale nie byłem w nim specjalnie 
dobry. W pewnym momencie stwierdziłem więc, że lepiej ćwiczyć 
umysł i rywalizować z  innymi, rozwiązując różne łamigłówki czy 
sudoku. Szło mi na tyle dobrze, że postanowiłem sprawdzić się 
w konkursach. Zacząłem brać w nich udział dopiero na drugim 
roku studiów, więc stosunkowo późno – uważa. Za to od razu 
z sukcesami.

Mateusz Nowotka również złapał bakcyla rywalizacji dopiero na 
studiach. – Na pierwszych latach informatyki na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim trochę się nudziłem. Świat IT był moją 
pasją i dość dużo już o nim wiedziałem, a posiadane informacje 
testowałem w praktyce, realizując różne projekty – mówi. Mate-
usz potrzebował wyzwania. Wraz z kolegą wziął udział w Imagine 
Cup, aby stworzyć aplikację, która miała pomóc osobom niepełno-
sprawnym korzystać z komputera. Ale nie doszli do finału ani w tej 
edycji, ani rok później. – Potraktowałem to jak ćwiczenie. Sporo 
się nauczyłem, realizując to zadanie – wspomina Mateusz. Choć 
po chwili przyznaje, że mimo wszystko był rozczarowany, że nie 
udało się przejść dalej.

Zadania z kosmosu
Mateusz po uzyskaniu dyplomu inżyniera miał pół roku przerwy 
przed kolejnym etapem studiów. Zastanawiał się, jak spożytkować 

ten czas. – Wraz z kolegą, z którym współpracowałem, szukaliśmy 
nowych zleceń. Myśleliśmy raczej o komercyjnych projektach, ale 
nawiązaliśmy kontakt z naukowcami z Nova University na Flory-
dzie. Szukali programistów, którzy zrealizowaliby ich pomysł opra-
cowany na konkurs Microsoftu. Obaj odbywaliśmy praktyki w tej 
firmie, więc mieliśmy styczność z technologią .NET, a także wiedzę 
i doświadczenie istotne przy realizacji tego zadania. Zgodziliśmy 
się wziąć w nim udział także dlatego, że naszymi mentorami mieli  
być profesorowie z  Nova University – dyrektor ośrodka, który 
wdraża nowe technologie informatyczne, oraz doktor farmako-
logii. Specjalistyczna wiedza w  tym zakresie była kluczowa, bo 
zadanie polegało na stworzeniu aplikacji na Windows 8 związanej 
ze zdrowiem. Projekt nazywał się Health eConnect – relacjonu-
je Mateusz. Podjęli więc z kolegą wyzwanie, bo odpowiadała im 
technologia i wiedzieli, że wsparcie specjalistów może im pomóc 
osiągnąć sukces. Nagroda w  wysokości 10 tys. dolarów też nie 
była bez znaczenia.

A z jakimi zadaniami mierzył się Andrzej? Podczas konkursów ACM 
polecenia w dużej mierze zakładały optymalizację pewnych roz-
wiązań. – Chodziło np. o to, żeby komputery jak najszybciej wy-
liczały określone wyniki, wykonując jak najmniej operacji, dzięki 
czemu np. bateria wytrzyma dłużej, lub o takie sterowanie siecia-
mi przesyłowymi, żeby było jak najmniej strat energetycznych – 
przypomina sobie Andrzej.

Przemek lubi zadania, które mają przełożenie na rzeczywistość. 
Zdarzało mu się także brać udział w konkursach, w których nale-
żało napisać program wyliczający konkretną odpowiedź. Nazywa 
je algorytmiką rekreacyjną. – Podczas takich zawodów bardzo li-
czy się wiedza i  jak najszybsze wykonanie zadania. Ja wolę wi-
dzieć efekty swojej pracy, np. za pomocą odpowiedniego kodu 
sprawić, że wypalarka do drewna zacznie działać zgodnie z moimi 
oczekiwaniami. Klasycznym przykładem jest też problem komi-
wojażera, którego jak najkrótszą drogą trzeba przeprowadzić 
przez wszystkie punkty na mapie – tłumaczy. W konkursach są 
też zadania czysto biznesowe, tworzone na zlecenie konkretnych 

Wybierając konkursy, kieruję się 
trzema wskaźnikami: tym, ile się 
podczas nich nauczę, ile zarobię 
i ile będę miał podczas nich 
zabawy.

Konkursy IT
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przedsiębiorstw, które postanawiają rozwiązać powstałe proble-
my, posiłkując się zdolnymi osobami spoza firmy i czasem sowicie 
je za to wynagradzając (a później kusząc propozycjami pracy). Ale 
są też (dosłownie!) mniej przyziemne zadania. – Niedługo startu-
ję w eliminacjach do konkursu NASA, dzięki któremu programiści 
mogą pomóc ludzkości przygotować się na wypadek zagrożenia 
zderzeniem z asteroidą. Dostaniemy przeprocesowaną mapę nie-
ba i wyniki algorytmu, który wykrywa niebezpieczne obiekty. Bę-
dziemy musieli znaleźć punkty, które zostały zidentyfikowane jako 
groźne, choć w rzeczywistości takie nie są – mówi Przemek.

100 dolarów za godzinę
Jaki jest sekret osób, które zajmują czołowe miejsca w konkursach 
informatycznych? Odpowiednia technologia? – Z  reguły używa-
łem C++, ale język programowania to tylko narzędzie i  nie ma 
większego znaczenia. Moim celem jest rozwiązanie zadania lepiej 
niż inni  – zaczyna Przemek. – W przypadku zawodów drużyno-
wych trzeba tak dobrać uczestników zespołu, żeby posiadali róż-
ne umiejętności. Liczy się też odrobina szczęścia, a przy 24-go-
dzinnym wydarzeniu – także odpowiednie zarządzanie czasem, 
wytrzymałość organizmu oraz motywacja, bo o 2 czy 3 w nocy 
mogą człowieka opuścić siły – mówi. Andrzej zwraca uwagę na 
odporność psychiczną. – Mieliśmy tylko pięć godzin na to, żeby 
dać z siebie wszystko. Nie mogliśmy mieć akurat słabszego dnia. 
Świadomość, że rywalizuje się z najlepszymi osobami na świecie, 
może paraliżować, więc trzeba się z  tą myślą oswoić – radzi. – 
W dodatku w  trakcie konkursu na tablicy wyświetlały się infor-
macje o  postępach poszczególnych grup, więc emocje sięgały 
zenitu, kiedy ktoś rozwiązał już jakieś zadanie, a my jeszcze nie. 
To prawdziwy wyścig – emocjonuje się Andrzej. Za jego czasów 
głównymi rywalami byli Rosjanie i  Chińczycy. To oni triumfowali 
rok i dwa lata wcześniej. – Na zawodach w 2003 r. byliśmy bardzo 
zmotywowani. Jechaliśmy tam po to, żeby wygrać. Nie startowa-
liśmy po raz pierwszy, potrafiliśmy więc opanować stres i napisać 
kilkaset wierszy kodu w bardzo krótkim czasie. To, że „warszaw-
skim orłom” udało się zająć pierwsze miejsce, to była olbrzymia 
satysfakcja – wspomina.

Przez ponad 10 lat dużo się zmieniło. Na konkursy nie jeździ się 
tylko po to, żeby się sprawdzić. Można mieć z nich także bardzo 
wymierne korzyści finansowe. Przemek uczynił z konkursów swój 
sposób na życie i z nich się utrzymuje. Nie wyobraża sobie pracy 
od 9 do 17, woli spać do 12, niczego nie planować i mieć dużo 
wolnego czasu, który poświęca m.in. na samorozwój. – Wybiera-
jąc konkursy, kieruję się trzema wskaźnikami: tym, ile się podczas 
nich nauczę, ile zarobię i ile będę miał podczas nich zabawy. Pa-
trzę więc na to, kto za nimi stoi oraz jaki jest rodzaj zadań. Ostat-
nio spodobały mi się 24-godzinne konkursy, takie jak: Deadline24, 
Marathon24 czy rozgrywany na Węgrzech Challenge24, w  któ-
rych startują trzyosobowe zespoły. W  wielu konkursach jestem 
w stanie osiągnąć stawkę 100 dolarów za godzinę, czasem nawet 

grubo ponad tę kwotę. To może wydawać się dużo, ale wykorzy-
stuję umiejętności, które nabyłem, kiedy moja stawka wynosiła 
0 zł. Moją najwyższą pojedynczą wygraną była pierwsza nagroda 
w TopCoder Open – 15 tys. dolarów. Wygrałem ten konkurs trzy-
krotnie na sześć edycji, w których startowałem – mówi. – Do tego 
rozstrzygnięcia odbywały się na Florydzie, w  San Francisco lub 
w Las Vegas. Mogłem więc przy okazji trochę pozwiedzać. Spot-
kałem też mnóstwo ciekawych ludzi z całego świata – opowiada. 
Choć aspekt finansowy jest ważny, to dla Przemka równie istotne 
są wyzwania i dobra zabawa, dlatego bierze udział także w tych 
konkursach, w których nie ma nagród finansowych. – W ubiegłym 
roku byłem finalistą Mistrzostw Świata w Łamigłówkach, rozgry-
wanych w Pekinie. Pojechałem tam wyłącznie dla przyjemności. 
Warto zaznaczyć, że reprezentacja Polski miała sponsora – jedną 
z dużych firm z branży e-commerce – który pokrył większą część 
kosztów – dodaje.

Dla Andrzeja możliwość podróżowania nie była celem samym 
w sobie – Są osoby, które jeżdżą na konkursy po to, żeby pozwie-
dzać, ale one zazwyczaj nie wygrywają – ucina. Choć przyznaje, że 
miło mu było obserwować gwiazdy amerykańskiego kina, które na 
czas rozdania Oscarów zamieszkały w tym samym hotelu, w któ-
rym odbywał się konkurs.

Dobry start na rynku pracy
Mateusz nie wyjechał na finał turnieju za granicę, ponieważ 
wszystko rozgrywało się zdalnie. Wygrane 10 tys. dolarów człon-
kowie zespołu podzielili między siebie. To było wynagrodzenie za 
trzy miesiące intensywnej pracy. Mateusz swoją część przezna-
czył głównie na rozwój – zainwestował w ciekawe publikacje oraz 
smartfona, na którym może testować aplikacje. Partnerzy ze Sta-
nów prezentują rozwiązanie zespołu Mateusza na różnych konfe-
rencjach lub sympozjach i próbują uzyskać granty na jego rozwój. 
Zaangażowanie się w konkurs okazało się pomocne zarówno na 
ścieżce naukowej, jak i zawodowej. Profesorowie z USA, którzy byli 
mentorami podczas Health eConnect, zdecydowali się wesprzeć 
Mateusza przy realizacji pracy magisterskiej, która powstanie we 
współpracy z kolegą, z którym brał udział w konkursie. Dyplom 
również będzie dotyczył branży medycznej. Tymczasem student 
równolegle prowadzi firmę Techmind.pl w  ramach Akademickich 
Inkubatorów Przedsiębiorczości. – Wygrana jest cenna także ze 
względu na PR i poszerzanie swojego portfolio. Niedawno prezes 
jednej z firm, z którą współpracujemy, pogratulował mi sukcesu 
i zacieśniliśmy współpracę. Mieliśmy też kolejne zapytania, ale na 
razie nie jesteśmy ich w stanie zrealizować ze względu na ograni-
czony czas – mówi.

Przemek jest nieustannie nagabywany przez headhunterów z róż-
nych korporacji, ale konsekwentnie im odmawia. Nie chce rezyg-
nować ze swobody, którą ma obecnie. Realizuje zlecenia, które mu 
się spodobają, m.in. dla klientów TopCodera – firmy organizującej 
konkurs, w którym chętnie bierze udział. Czasem z polecenia po-
dejmuje się też bardzo ambitnych zadań. – Myślę, że jestem tak 
atrakcyjny dla pracodawców, bo nie tylko bazuję na znajomości 
technologii, ale posiadam też umiejętność znajdowania rozwią-
zań. Choć zdaję sobie sprawę z  tego, że moje możliwości umy-

Kiedy ktoś mówi, że jest najlepszy 
na świecie, to ludzie uznają, że 
się przechwala. A ja mam to 
na piśmie i przez całą resztę życia 
mogę zastanawiać się, co to 
oznacza.

Są osoby, które jeżdżą na konkursy  
po to, żeby pozwiedzać, ale one 
zazwyczaj nie wygrywają.
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słowe kiedyś zaczną słabnąć. Dlatego chciałbym założyć własną 
firmę związaną z tworzeniem gier, żeby mieć jakąś alternatywę na 
przyszłość. Ale na razie jestem na to zbyt leniwy – przyznaje z roz-
brajającą szczerością. Przemek, jak to określa, nie sprzedaje swojej 
wiedzy, ale lubi uchodzić za eksperta, dlatego chętnie angażuje 
się w różne inicjatywy jako mentor i pisze bloga (Psyho.gg – posty 
dotyczą m.in. zadań konkursowych).

Czy kariera konkursowa pomogła Andrzejowi na rynku pracy? 
– Dzięki niej dostałem się na staż w znanej firmie komputerowej. 

Mogłem też wpisać konkursy do życiorysu. Kiedy ktoś mówi, że 
jest najlepszy na świecie, to ludzie uznają, że się przechwala. A ja 
mam to na piśmie i  przez całą resztę życia mogę zastanawiać 
się, co to oznacza. Choć technologie błyskawicznie się zmieniają, 
to umiejętności programowania nie dezaktualizują się tak szyb-
ko. Ktoś, kto umie programować, jest w stanie pojąć, czym nowa 
technologia różni się od całej klasy pozostałych, i  dogłębnie ją 
zrozumieć – mówi Andrzej. Po studiach wybrał prężnie rozwija-
jącą się polską firmę, bo, jak zauważa, dekadę temu zagraniczne 
przedsiębiorstwa informatyczne nie miały jeszcze swoich oddzia-
łów w Polsce. Otrzymał zadanie zbudowania centrum badawczo-
-rozwojowego. – Cieszyłem się, że mam w pracy dużą autonomię. 
Przez pięć lat stworzyłem 50-osobowy dział z ciekawymi produk-
tami, które są podstawą firmy do dziś – mówi. Praca dawała mu 
sporo satysfakcji, jednak od dawna planował założyć coś swoje-
go. W 2008 r. wraz z kolegą ze studiów powołał do życia Atineę, 
która oferuje m.in. oprogramowanie na telefony komórkowe. Po 
dwóch latach przedsiębiorstwo przekroczyło próg miliona złotych 
przychodu. 

Anna Tomczyk

Niedawno prezes jednej z firm, 
z którą współpracujemy, 
pogratulował mi sukcesu 
w konkursie i zacieśniliśmy 
współpracę.
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Daj się uskrzydlić!
Niemal każdy zgodzi się z tym, że warto bywać na wydarzeniach branżowych, takich jak 
konferencje czy targi. Co konkretnie one dają i jak się na nich zachowywać, żeby jak najwięcej 
skorzystać?

Wiedza praktyków
Bartek Zdanowski pamięta pierwszą konferencję, w  której wziął 
udział. To była Javarsovia, poprzedniczka Confitury. – Dostałem 
tak olbrzymi zastrzyk wiedzy, że poczułem się uskrzydlony. Mia-
łem ochotę tworzyć nowe rzeczy – wspomina. Bartek na konfe-
rencji od razu znalazł się w charakterze wolontariusza. Był na tyle 
aktywny, że przyjęto go do kapituły nowego wydarzenia. – To 
było już po studiach. Bardzo zapóźniłem się w  tej kwestii. Dziś 
na pewno zacząłbym wcześniej – przyznaje. Dlaczego? – W cią-
gu jednego lub kilku dni chłoniesz esencję tego, co jest w danym 
momencie awangardą. Możesz też posłuchać o ugruntowanych 
technologiach, ale za to z  perspektywy praktyków – prelegenci 
bardzo często opisują swoje problemy i to, jak je obeszli. To jest 
bardzo przydatne i rozwijające – uważa Bartek. Jakub Kozioł, me-
nedżer ds. konferencji Fundacji Wspierania Edukacji Informatycz-
nej PROIDEA, potwierdza, że wydarzenia branżowe zaspokajają 
ciekawość zarówno osób szukających nowinek technicznych, jak 
i tych, którzy przyszli po praktyczne wskazówki. – Konferencje to 
przede wszystkim solidna dawka najbardziej aktualnej, praktycz-
nej wiedzy. Nie chciałbym, by ktoś traktował te słowa jak puste 
frazesy – niektórzy prelegenci dzielą się wiedzą, która nie została 

jeszcze nigdzie opublikowana, inni opowiadają o znanych techno-
logiach, ale na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń, a to 
pozwala na zyskanie ekskluzywnej i praktycznej wiedzy – mówi. 
Oczywiście wykłady mogą także dotyczyć kompetencji miękkich, 
takich jak współpraca z klientami czy metodyka prowadzenia pro-
jektów. Kto lepiej zobrazuje wyzwania związane z tymi obszarami 
niż praktycy? Uczestnikom zazwyczaj oferuje się kilka ścieżek te-
matycznych do wyboru, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Czasem, np. tak jest w  przypadku Confitury, zgłoszone tematy 
prezentacji publikowane są w Internecie i uczestnicy mogą głoso-
wać na te, których chcieliby posłuchać.

Inspirujące spotkania 
Jednak zdobywanie wiedzy to nie wszystko. Dla uczestników wy-
darzeń branżowych często równie ważna jest możliwość spotkania 
ludzi o podobnych zainteresowaniach. – Moja żona czy przyjaciele 
nie zawsze rozumieją, o co mi chodzi, a na konferencjach na małej 
przestrzeni znajduje się kilkaset osób takich jak ja i każdy mówi 
tym samym językiem, rozumie techniczne zawiłości. To sprawia, 
że czuję się członkiem jednej wielkiej społeczności – podkreśla 
Bartek. Takie spotkania są nie tylko przyjemne. Mogą z nich także 
wyniknąć konkretne korzyści. Podczas wydarzeń kreatywność wisi 
w powietrzu, a uczestnicy często inspirują się nawzajem, a nawet 
wspólnie zakładają biznesy. – Z  przypadkowych rozmów często 
rodzą się nowe inicjatywy, ktoś dostaje pracę, inny zyskuje klienta, 
a kolejna osoba otrzymuje jasne rozwiązanie problemu, z którym 
sama nie umiała sobie poradzić – wylicza Jakub. To, jak bardzo dla 
uczestników konferencji ważny jest networking, zauważyli organi-
zatorzy Confitury. – Rok temu wydłużyliśmy przerwy do 20 minut. 
To spowodowało, że musieliśmy zrezygnować z jednej sesji wykła-
dów, ale warto było. Pomiędzy panelami przed gmach Auditorium 
Maximum UW wychodzi kilkaset osób, siada przy stołach lub na 
leżakach i dzieli się doświadczeniami – mówi Bartek. Dyskusje są 
często kontynuowane podczas wieczornych imprez, które odby-
wają się w ramach konferencji.

W ciągu jednego lub kilku dni 
chłoniesz esencję tego, co jest 
w danym momencie awangardą. 
Możesz też posłuchać 
o ugruntowanych technologiach, 
ale za to z perspektywy 
praktyków.

Źródło: PROIDEA

Źródło: Confitura. Fot. Andrzej Goławski
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Najbardziej oblegani są zazwyczaj prelegenci. Niektóre wykłady 
prowadzą uznani eksperci z  zagranicy lub autorzy popularnych 
blogów. Konferencja to doskonała okazja do tego, żeby do nich 
podejść i zapytać o to, co nas interesuje. – Idealnie byłoby, gdyby 
uczestnicy branżowych wydarzeń wcześniej zapoznali się z  listą 
zaproszonych gości i  tematyką ich wykładów (podstawowe in-
formacje są zazwyczaj publikowane na stronach internetowych 
organizatorów), żeby byli gotowi zadać przygotowane wcześniej 
pytania – radzi Jakub z PROIDE-i. – Oczywiście warto też zwracać 
się do prelegentów ze spontanicznymi pytaniami i opiniami, które 
pojawiają się już po prezentacjach, bo autorom wystąpień również 
często zależy na informacji zwrotnej – dodaje.

Konferencja to także okazja do towarzyskiego spotkania z osoba-
mi, które przyjeżdżają na nią cyklicznie. Bartek zna nawet parę, 
która poznała się właśnie na branżowej imprezie. Nawiązane kon-
takty mogą pomóc w najmniej oczekiwanych momentach. – Jeden 
z uczestników naszej konferencji napisał mi maila z podziękowa-
niami. Okazało się, że na naszym wydarzeniu spotkał osobę od-
powiedzialną za rekrutację w firmie, w której bardzo chciał praco-
wać. Dzięki osobistemu spotkaniu podczas konferencji branżowej 
jego rozmowa kwalifikacyjna przebiegła bezstresowo i  w  mniej 
oficjalnej atmosferze – opowiada Jakub.

Propozycje pracy
Sponsorzy wydarzeń liczą na to, że przyciągną do firmy pracow-
ników żądnych poszerzania wiedzy. Chcą zaprezentować się nie 
tylko poprzez logo na materiałach promocyjnych, ale często roz-
kładają swoje stoiska i wysyłają przedstawicieli, od których można 
dowiedzieć się więcej o profilu firmy. Czasem poszukiwanie pracy 
czy talentów nie odbywa się przy okazji, ale jest równorzędnym 
elementem imprezy. Jan Rytel wraz ze wspólniczką organizują 
InfoMEET – połączenie targów pracy z wykładami i warsztatami. 
– Odchodzimy od formuły konferencji, na której przez kilka godzin 
słucha się gadających głów, ale  szukamy sposobów, by dawać 
uczestnikom większe pole do aktywności. W przypadku takich wy-
darzeń tym bardziej trzeba wcześniej zastanowić się, jaki jest nasz 
cel. Jeżeli ktoś szuka pracy, to powinien skonkretyzować, jaki ma 
być jej charakter, i pomyśleć, z którą firmą warto porozmawiać. 
To zaoszczędzi mu sporo czasu, bo nie będzie musiał odwiedzać 
wszystkich stoisk. Bardzo ważny jest świadomy wybór  – to też 
dobry sygnał dla pracodawcy – uważa Janek.

Bartek zachęca, żeby o  potencjalne miejsca zatrudnienia wypy-
tywać też w  mniej formalny sposób. – Nikt nie udzieli lepszych 

informacji o pracodawcy niż osoby, które są częścią przedsiębior-
stwa. A w nieformalnych rozmowach słyszy się nie tylko super-
latywy – twierdzi. Sam zainteresował się firmą TouK po tym, jak 
wysłuchał wystąpienia Jakuba Nabrdalika (wywiad z  nim publi-
kujemy na stronie 8). – Opowiadał o konkretnej technologii, ale 
tak naprawdę sprzedał mi chęć znalezienia się w firmie, w której 
pracował. Pytałem o to, jak wyglądają realizowane tam projekty, 
dzięki czemu dokładnie wiedziałem, że właśnie to będzie mi od-
powiadać – wspomina Bartek.

Prelegenci i niedoświadczeni
Oczywiście największe możliwości mają ci, którzy są na świeczniku, 
czyli prelegenci. – Niedawno dowiedziałem się, że osoba, która 
występowała na InfoMEET, założyła firmę wraz z jednym z uczest-
ników. A nie jest to odosobniony przypadek – mówi Janek. Jakub 
sypie kolejnymi przykładami: – Po konferencji Atmosphere 2013 
dwóch polskich prelegentów przeszło do najbardziej popularnego 
portalu społecznościowego na świecie, a polskie start-upy, takie 
jak Estimote czy Intelclinic, zyskały wsparcie medialne, ponieważ 
usłyszeli o nich obecni na konferencji przedstawiciele opiniotwór-
czych magazynów. Oczywiście nie jest to podstawa sukcesu, ale 
na pewno pomaga – kwituje. Wystąpienia podczas spotkań ludzi 
z branży to nie tylko okazja do promocji własnej osoby, ale też 
możliwość zebrania opinii na temat firmy czy produktu. A zostać 
prelegentem może każdy, pod warunkiem że ma coś ciekawego 
do powiedzenia. – W opisie prezentacji oraz w notce biograficznej 
trzeba pokazać, że posiadamy dogłębną wiedzę z danej tematyki. 
Bardzo istotne jest to, gdzie ktoś nabył te informacje. Nikt nie jest 
zainteresowany osobami, które przeczytały kilka artykułów i na 

Z przypadkowych rozmów 
często rodzą się nowe 
inicjatywy, ktoś dostaje pracę, 
inny zyskuje klienta, a kolejna 
osoba otrzymuje jasne 
rozwiązanie problemu, z którym 
sama nie umiała sobie poradzić.
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podstawie tego starają się przygotować prezentację, tylko tymi, 
które zjadły zęby na danych technologiach – zdradza Bartek.

Na wydarzeniach oprócz osób znanych w branży pojawiają się te, 
które nie mają doświadczenia. – Czasem obserwuję studentów, 
którzy sprawiają wrażenie wystraszonych. Czekają, aż ktoś do 
nich podejdzie. Boją się zrobić pierwszy krok. Tymczasem war-
to się przełamać – mówi Janek. Jak to zrobić? – Można zapytać 
o wrażenia po jakimś wystąpieniu, o stanowisko w firmie czy za-
interesowania swojego rozmówcy, a potem na pewno znajdzie się 
mnóstwo wspólnych tematów. Jeśli będziecie nadawali na tych 
samych falach, może ktoś nawet zgodzi się zostać waszym men-
torem. Nie bójcie się nawiązywać kontaktów z bardziej doświad-
czonymi. To naturalne, że oni wiedzą więcej od was, ale to nie 
znaczy, że nie chcą was poznać – uważa Jakub. Wydarzenia są 
przeznaczone także dla bardzo młodych ludzi, a ich obecność jest 
jak najbardziej pożądana. – Studenci czasem zastanawiają się, czy 
poziom wykładów nie będzie dla nich zbyt wysoki. Tymczasem 
takie spotkania mogą im pomóc nawiązać znajomości, nakreślić 
najbardziej aktualne problemy czy trendy i w konsekwencji ułatwić 
start na rynku pracy – przekonuje członek PROIDE-i. Natomiast 
Bartek podkreśla, że mogą oni także znaleźć praktyki. – Firmy, któ-
re prezentują się na konferencjach, są często otwarte na osoby 
tuż po studiach lub jeszcze w ich trakcie, choć trzeba przygotować 
się na to, że np. pierwszy miesiąc praktyk jest za darmo, a dopiero 
za kolejne otrzymuje się wynagrodzenie. Spotkałem się też z tym, 
że niektórzy pracodawcy nawet od niedoświadczonych osób  
wymagali certyfikatów, ale to moim zdaniem bardzo kontrower-
syjne, bo staż ma ułatwiać wejście na rynek pracy – mówi Bartek.

Dobry wybór
Branżowe wydarzenia pojawiają się jak grzyby po deszczu, jednak 
nie wszystkie prezentują wysoki poziom. Jak wybierać te, z któ-
rych można skorzystać najwięcej? – Trzeba zwrócić uwagę na to, 
na jakiej technologii lub technologiach skupia się dana konferencja 
i  jakie tematy miękkie porusza. W tym celu warto popatrzeć nie 
tylko na motyw przewodni wydarzenia, ale także na konkretne 
prelekcje, które mogłyby nas zainteresować – zaczyna Bartek. 
Warto także przyjrzeć się osobom, które będą je prowadzić. – Pre-
legenci są wyznacznikiem poziomu konferencji, więc zachęcam, 
żeby poczytać o  nich więcej, niż jest w  notce na stronie inter-
netowej, lub zajrzeć na ich blogi, jeśli takowe prowadzą – radzi 
Janek. Jego zdaniem przy wyborze wydarzeń warto oprzeć się na 
opiniach uczestników zamieszczanych na forach i w mediach spo-
łecznościowych. Nie bez znaczenia jest też to, kto stoi za imprezą. 
– Jeśli jest cykliczna i sprawdzona, to mamy większą szansę, że 
kolejny raz będzie zorganizowana na odpowiednim poziomie  – 
twierdzi. Kolejnym kryterium może być cena, zwłaszcza jeśli mu-
simy pokryć koszt wyjazdu z własnej kieszeni. Oczywiście wiedza 
lub nawiązane kontakty mogą okazać się na tyle istotne, że warto 

dokonać takiej inwestycji. Ale są też na rynku imprezy, na których 
nie płaci się za wstęp. – Bezpłatne wcale nie musi być kiepskie. 
Confitura to największa bezpłatna konferencja poświęcona Javie. 
Udaje nam się ją organizować dzięki wsparciu sponsorów. Nie 
cierpi na tym poziom konferencji – tłumaczy Bartek.

Informacje o wydarzeniach są publikowane w magazynach, blo-
gach i portalach branżowych, takich jak np. Crossweb.pl. Kiedy już 
wybierzemy te, które są bliskie naszym zainteresowaniom, warto 
śledzić ich profile w portalach społecznościowych.

Pójść za ciosem
Jakiś czas po spotkaniu entuzjazm opada i znów skupiamy się na 
dawnych zajęciach, wykonując zadania tak samo, jak poprzednio. 
Jednak nie musi tak być. Spotkania mogą stać się prawdziwą in-
spiracją i  zmienić podejście do obowiązków oraz wykorzystywa-
ne technologie. – Najczęściej posługiwałem się Javą, ale jeden 
z prelegentów podczas swojego wystąpienia przekonał mnie do 
języka opartego na wirtualnej maszynie Groovy, który, jak się oka-
zało, jest bardziej elastyczny. Razem z kolegami postanowiliśmy 
to sprawdzić w praktyce, bo tylko dzięki temu mogliśmy dogłębnie 
go poznać. Innym razem ktoś po wysłuchaniu wykładu stwier-
dził, że warto zastosować Scalę. W  efekcie konferencji w  TouK 
wprowadziliśmy też bibliotekę GPars, która służy do równoległego 
przetwarzania danych. Było to u nas możliwe, bo zespoły mają 
wpływ na wybór technologii. Niestety czasem firmy narzucają 
wąski zakres działania podyktowany przez architektów – zwykle 
jest to Java i konkretny zestaw frameworków – mówi Bartek.

Oprócz stosowania nowej wiedzy ważne jest też to, by nie tracić 
kontaktu z nowo poznanymi osobami. – Zanim głęboko schowamy 
wizytówki, napiszmy maila z podsumowaniem ustaleń i wyznacz-
my deadline’y lub datę kolejnego spotkania. Jak najszybciej do-
dajmy też nowych znajomych do kontaktów w portalach społecz-
nościowych. Uczestnicy często robią to już podczas wydarzenia. 
Wiele konferencji ma też swoje aplikacje mobilne, dzięki którym 
można w  łatwy sposób nawiązać kontakt z  innymi uczestnika-
mi – opowiada Jakub. Aby ułatwić uczestnikom utrzymanie kon-
taktu po ostatniej konferencji PLNOG organizatorzy z  PROIDE-i 
utworzyli listę mailingową, na którą zapisało się wielu chętnych. 
Jednak sama wymiana kontaktów nie wystarczy. – Podczas oso-
bistego spotkania trzeba jak najlepiej się poznać i jasno określić, 
w czym możemy być dla siebie przydatni lub w jaki sposób mo-
żemy współpracować – radzi Jakub. Oby nowych i  skutecznych 
inicjatyw było jak najwięcej! 

Anna Tomczyk

Nikt nie udzieli lepszych informacji 
o pracodawcy niż osoby, które 
są częścią przedsiębiorstwa. 
A w nieformalnych rozmowach 
słyszy się nie tylko superlatywy.

InfoMEET 17 maja 2014, Katowice

Atmosphere 2014 19–20 maja 2014, warszawa

CONFidence 2014 27–28 maja 2014, KraKów

Bitspiration 2014 12–13 czerwca 2014, KraKów

Confitura 5 lipca 2014, warszawa

PLNOG 13 29–30 września 2014, KraKów

JDD 2014 13–14 październiKa 2014, KraKów

PLNOG 14 2–3 marca 2015, warszawa

Więcej informacji na: Novial.pl, Events.proidea.org.pl, Confitura.pl

Polecamy!

http://www.karieraplus.pl
http://www.Novial.pl
http://Events.proidea.org.pl
http://www.Confitura.pl
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Start-up

Start-up w kobiecym wydaniu
Nieszablonowy pomysł, duża dawka determinacji oraz fascynacja światem technologicznym to 
znak rozpoznawczy niemal każdego start-upowca. Pomyśleliście o mężczyźnie? Uwaga! Tam, 
gdzie innowacja przeplata się z ryzykiem, coraz więcej sukcesów odnoszą kobiety! 

Dobry pomysł
Adriana Pawłowska, absolwentka informatyki, jeszcze jako stu-
dentka przygotowywała strony internetowe na zlecenie klientów. 
Jednak szybko poczuła niedosyt. Chciała zrobić coś więcej. Inspi-
racja pojawiła się dość niespodziewanie, gdy w 2010 r. Adriana 
pojechała na konferencję infoShare do Gdańska. – Jednym z prele-
gentów był tam Rafał Agnieszczak, który opowiadał o idei Startup 
School i możliwościach rozpoczęcia własnego biznesu pod czuj-
nym okiem osób z branży – mówi. Wraz z koleżanką postanowiły 
spróbować swoich sił i złożyły dokumenty aplikacyjne. Na efekty 
nie musiały długo czekać. – Zaproszono nas na rozmowę rekru-
tacyjną do Warszawy, po której wkrótce dostałyśmy wiadomość, 
że zostałyśmy zakwalifikowane do projektu. Znalazłyśmy się na 
trzymiesięcznych warsztatach, podczas których pracowałyśmy 
nad pomysłem na biznes. Stwierdziłyśmy, że zdrowie w Internecie 
to przyszłościowy temat, i  założyłyśmy portal Pastylka.pl, który 
zawiera zarówno opisy konkretnych chorób, porady w zakresie ich 
leczenia, jak i bazę aptek oraz punktów medycznych, w których 
można otrzymać specjalistyczną pomoc – wspomina Adriana. 

Adriana posiada solidne zaplecze wiedzy technicznej. Jednak sze-
rokie grono kobiet wkraczających w  świat start-upów obróciło 
swoje dotychczasowe zawodowe życie o  180 stopni. Agnieszka 
Oleszczuk-Widawska dostrzegła lukę rynkową, którą postanowi-
ła wypełnić. Potrzeba stała się bodźcem do założenia własnego 
biznesu. – Pracując jako trener i prowadząc szkolenia dla pracow-
ników korporacji, zauważyłam, że brakuje narzędzia, które ułatwi-
łoby proces organizacji różnego rodzaju wydarzeń. Okazało się, 
że w Stanach istnieje bardzo ciekawy portal – Eventbrite – który 
można potraktować jako benchmark. Razem ze wspólnikami za-
inspirowaliśmy się tym przykładem znalezionym w amerykańskim 
serwisie TechCrunch i uruchomiliśmy platformę Evenea komplek-
sowo wspierającą obsługę imprez, zarówno z punktu widzenia or-
ganizatorów, jak i uczestników. Wiedziałam, że będzie to coś, co 
ułatwi ludziom życie – opowiada Agnieszka.

Anna Zarudzka także zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce. 
Jest współzałożycielką Chilid.pl – firmy zajmującej się projekto-
waniem i wdrażaniem interfejsów aplikacji i stron internetowych. 
Decyzję, by porzucić pracę w  telewizji i  rozkręcić własny biznes 
internetowy, podjęła, obserwując zachodzące w świecie zmiany. 
– Zwróciłam uwagę na to, że rzeczy przydatne dla ludzi muszą 
być związane z Internetem, i chciałam pójść w tym kierunku. Po-
mysłów było mnóstwo. Ostatecznie działania oparliśmy na mi-
sji dbania o to, by aplikacje i serwisy były lepiej zaprojektowane 
i ładniejsze. Tak, byśmy mogli konkurować polskim designem na 
Zachodzie – wyjaśnia Ania.

Na styku biznesu i technologii
Zarówno Ania, jak i Agnieszka są doskonałym przykładem na to, 
że brak wcześniejszego doświadczenia z zakresu IT nie jest barierą 

uniemożliwiającą rozkręcenie technologicznego start-upu. Jednak 
trzeba znać swoje mocne i słabsze obszary i wykazywać gotowość 
do zgłębienia zupełnie nowych dziedzin. – W projekcie przydat-
na okazała się moja wiedza psychologiczna i filmowa na temat 
postrzegania obrazu. Brakowało mi jednak informacji z  zakresu 
technologii, dlatego przez pierwszy rok wnikliwie poznawałam In-
ternet, wraz z programistami i wspólnikiem pochylałam się nad 
każdą drobnostką. I  tak jest do dziś. Wiem, że jeśli chcemy wy-
znaczać nowe trendy, to sami musimy być na bieżąco – wspomina 
Ania. Oprócz wiedzy merytorycznej niezbędne są także kompe-
tencje biznesowe. Adriana rozwijała Pastylkę.pl razem z koleżanką 
ze studiów informatycznych. Dziewczyny rozumiały techniczne 
zawiłości, ale w pewnym momencie trzeba było zająć się pozyski-
waniem treści czy nawiązywaniem kontaktów z firmami. Niestety 
nie na wszystko starczało im czasu. – Niemal na rok przestałam 
programować. Na szczęście uwielbiam pracę z ludźmi, więc kwe-
stie okołobiznesowe też były dla mnie ciekawym wyzwaniem – 
opowiada Adriana.

Adriana: Na początku, mimo 
pracy niemal 12 godzin dziennie, 
statystyki rosły bardzo powoli. 
Dopiero po dłuższym czasie 
nastąpił skok, który na nowo dał 
nam siłę do działania.

Każdy krok, każda decyzja 
wpływają na powodzenie bądź 
upadek projektu.

Fot.: Agnieszka Zawadka
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Moja kariera

Trudne początki
Jednak dobry pomysł nie wystarczy do tego, żeby osiągnąć suk-
ces. Bez względu na stopień innowacyjności projektu, poziom 
posiadanej wiedzy oraz kompetencje współpracowników początki 
wymagają ogromnego nakładu: pracy, czasu oraz… nerwów. Trze-
ba znieść świadomość tego, że każdy krok, każda decyzja wpływa-
ją na powodzenie bądź upadek projektu.

Jednym z pierwszych wyzwań, które spędza sen z powiek młodym 
start-upowcom, jest ¦nansowanie działalności. Dążą więc do po-
zyskania inwestora ( jak w przypadku Pastylki.pl) bądź ubiegają się 
o środki z innych źródeł. – Aby rozwijać platformę, staraliśmy się 
o dotację z funduszy unijnych. Zderzyliśmy się z ogromną machi-
ną biurokracji, bo sami napisaliśmy i  rozliczaliśmy wniosek. Było 
to bardzo uciążliwe, jednak nie poddaliśmy się. Nie tylko dostali-
śmy dotację, ale także zostaliśmy wyróżnieni przez PARP – z dumą 
opowiada Agnieszka.

Chwilą prawdy dla każdego start-upu jest zderzenie produktu 
z rynkiem. Aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia, warto do-
głębnie przeanalizować preferencje odbiorców. – Nasz pomysł 
zmieniał się kilka razy. Na początku chcieliśmy oferować wideo-
marketing internetowy opierający się na naszych produkcjach, 
jednak 5 lat temu polski rynek jeszcze nie był na to gotów. Poza 
tym realizacje w satysfakcjonującej mnie jakości były nieopłacal-
ne – ze szczerością przyznaje Ania.

Trzeba zaakceptować to, że wstępna wizja może ulec (mniejszej 
bądź większej) mody¦kacji. – Kiedy tworzyliśmy Evenea, wydawa-
ło się nam, że jest na tyle prostym i  intuicyjnym serwisem, że 
użytkownicy automatycznie będą chcieli i  wiedzieli, jak z  niego 
korzystać. Jednak okazało się, że branża eventowa funkcjonuje 
o§-line. Dla nas był to sygnał, że musimy edukować potencjal-
nych użytkowników, więc pojawialiśmy się na różnych wydarze-
niach związanych z nowymi technologiami – wspomina Agnieszka. 
Nawet jeśli innowacyjny produkt bądź usługa stanowią odpowiedź 
na potrzeby konsumentów, trzeba liczyć się z  ogromem pra-
cy, aby przekonać ich o  atrakcyjności (i  użyteczności) narzędzia 
oraz zadbać o  rozgłos. Skuteczność promocji i  wzrost popular-
ności w  przypadku działań on-line łatwo zwery¦kować poprzez 
statystyki pokazujące ruch na stronie internetowej. Jednak trzeba 
uzbroić się w cierpliwość, oczekując na rezultaty. – Na początku, 
mimo pracy niemal 12 godzin dziennie, statystyki rosły bardzo po-
woli. To demotywuje, szczególnie że człowiek marzył o linii pnącej 
się w górę pod kątem 45 stopni. Dopiero po dłuższym czasie na-
stąpił skok, który na nowo dał nam siłę do działania – opowiada 
Adriana i radzi, żeby nie poddawać się w trudnych chwilach.

Mentor pilnie poszukiwany!
Wyzwania związane z koniecznością nabywania wiedzy, zarówno 
merytorycznej, jak i biznesowej, mogą przytłaczać. Wystarczy wy-
mienić dopasowanie innowacyjnego produktu do potrzeb rynku 
i ogrom obowiązków przy jego promocji. Skąd zatem czerpać in-
spirację i wiedzę w fazie startu? – Warto brać udział w różnego 
rodzaju wydarzeniach branżowych czy konferencjach, na których 
można poznać i posłuchać ludzi, którzy staną się naszymi men-
torami. Ja uczestniczyłam np. w  spotkaniach Auli Polskiej oraz 
InternetBeta w Rzeszowie, czerpałam z doświadczeń charyzma-
tycznych osób – mówi Agnieszka i wraca pamięcią do początków 
Evenea. – Cenne kontakty można pozyskać także za pośredni-
ctwem sieci, np. na Twitterze, lub chociaż znaleźć tam słowa otu-
chy. Stwierdzenie Edwarda D. Hessa o tym, że porażka jest częścią 
procesu, to dla mnie cenna lekcja – mówi Ania.

Agnieszka: Własna �rma to  
praca niemal 24 godziny na 
dobę. Cały czas o niej myślę, 
kombinuję, szukam nowych 
rozwiązań. Zdarza się, że brakuje 
mi czasu na sprawy osobiste.

Ania: Jeśli ktoś robi to, co kocha, 
jest się w stanie bardziej i na 
dłużej zaangażować.

Fot.: Aleksandra Anzel

Fot.: Aleksandra Anzel
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Start-upowiec w spódnicy
Mimo że własny start-up technologiczny jest wciąż dome-
ną mężczyzn (według badania przeprowadzonego na zlecenie 
Mamstartup.pl stanowią oni aż 85% założycieli), to wbrew obie-
gowym opiniom kobiety działające w tej branży nie spotykają się 
z żadnymi przejawami dyskryminacji. W swojej „słabości” liczebnej 
upatrują siłę. – Przykuwamy uwagę, dzięki czemu łatwiej zapa-
damy w pamięć, chętniej się o nas mówi i pisze, co ma wymier-
ny efekt w postaci promocji projektu – Adriana wymienia zalety. 
Kobiety różnią się od mężczyzn stylem prowadzenia biznesu. – Ko-
bieta łagodzi obyczaje. Wprowadza element ciepła, cierpliwości 
i  bardzo emocjonalnego zaangażowania w  projekt. Traktuje go 
jako swoje dziecko i wierzy w  sukces na każdym etapie, nawet 
jeśli idzie trochę gorzej – wskazuje Agnieszka. Czemu zatem kobiet 
w świecie nowych technologii jest tak mało? – Dziewczynom jest 
trudniej ze względu na osobowość – mniej wierzą w siebie, a cza-
sem mają problem z określeniem priorytetów, np. nie wiedzą, co 
wybrać, jeżeli położą na szali dobre relacje z klientem i skoncen-
trowanie się na pracy. W biznesie nie ma barier. One leżą w naszej 
mentalności – dzieli się swoimi spostrzeżeniami Ania.

Praca = pasja
Start-up może stanowić przygodę na ścieżce zawodowej, która 
pozwoli sprawdzić swoje siły, lub okazać się zalążkiem prężnie roz-
wijającego się biznesu i przerodzić się w stałą pracę. – Jeśli ktoś 
robi to, co kocha, jest się w stanie bardziej i na dłużej zaangażo-
wać – twierdzi Ania. W dodatku zasmakowanie w pracy na własne 
konto często sprawia, że nie chce się już wracać do pracy na etat. 
– Zdradzę, że w ramach Grupy ANG przygotowuję uruchomienie 
kolejnego start-upu. Ponownie mam przyjemność realizowania go 
praktycznie od samego początku – z entuzjazmem opowiada Ag-
nieszka. Jednak zdaje sobie sprawę, że są też minusy takiej ścieżki 
zawodowej. – Własna firma to praca niemal 24 godziny na dobę. 
Cały czas o  niej myślę, kombinuję, szukam nowych rozwiązań. 
Zdarza się, że brakuje mi czasu na sprawy osobiste – mówi.

Start-up

BOGDAN ADAMOWICZ, prezes zarządu firmy doradztwa finansowego Progress 
Holding, mentor Mamstartup.pl, opowiada, jaki jest przepis na udany start-up 
technologiczny.

Jest wiele przepisów na udany 
start-up i  każdy na swój sposób 
jest prawidłowy bądź pomocny 
w konkretnym przypadku. Jednak, 
aby start-up zaliczyć do udanych, 
powinien on spełniać kilka warun-
ków. Największą szansę mają pro-
jekty o dużym potencjale rozwoju, 

potrafiące funkcjonować na perspektywicznym rynku. Oznacza 
to, że proponowany przez nie produkt lub usługa wzbudzają za-
potrzebowanie klientów, zarówno detalicznych, jak i  hurtowych, 
którzy są gotowi za nie zapłacić. Jak to sprawdzić? Chociażby czy-
tając odpowiednie badania lub raporty i uzyskując zapewnienia od 
potencjalnych klientów. Niestety wiele start-upów ma słabe ro-
zeznanie rynku. Brakuje im twardych dowodów, że ktoś kupi to, 

co mają w ofercie. Jeszcze trudniej jest, jeśli produkt lub usługa 
są na tyle innowacyjne, że brakuje analiz z polskiego, a nawet za-
granicznego rynku. W takim przypadku wsparciem będą uznane 
autorytety, które mogą przewidzieć potrzeby konsumentów, choć 
bywa to być niewystarczające. Dlatego też najlepiej, jeśli start-up 
już sprzedaje swoje produkty w fazie testowej.

Zrealizowanie postawionych celów stanie się możliwe tylko wtedy, 
jeśli będzie za nie odpowiadać kompetentne kierownictwo. Kom-
petentne, czyli takie, które jest na tyle przedsiębiorcze, że zadba 
o finansowanie projektu, zbuduje zespół i będzie realizować zało-
żoną strategię. W tym przypadku posiadanie w składzie kierow-
nictwa osób, które mają na swoim koncie zrealizowane projekty, 
jest cennym atutem, ponieważ zwiększa szansę, że zarząd poradzi 
sobie z profesjonalnym biznesplanem. 

Nie wszystkim się udaje
Ania, Agnieszka, Adriana są przykładami kobiet, których start-upy 
osiągnęły sukcesy. Jednak statystyki nie napawają optymizmem. 
W Polsce rocznie powstaje i upada tysiące start-upów (szacuje się, 
że nawet 95-98% z nich). Co jest ważne, aby projekt utrzymał się 
na rynku? – Według mnie istotne są: wytrwałość, dystans do pro-
jektu – żeby móc trzeźwo spojrzeć, co się sprawdza, a co warto 
wyrzucić, mimo że poświęciło się na to dużo pracy – ludzie dooko-
ła nas, którzy nas motywują, i wiara w to, że się uda – mówi Ad-
riana. Agnieszka z Anią wskazują na jeszcze jeden ważny czynnik, 
bez którego ich zdaniem żaden projekt nie będzie zrealizowany 
pomyślnie: konsekwencja. – Nie mówię o ślepym patrzeniu w jed-
ną stronę, bo czasami trzeba i warto coś zmienić. Chodzi o konse-
kwencję w pytaniu siebie: „Po co ja to wszystko robię?”. Jeśli tracę 
cel, to znaczy, że idę w złą stronę. Nawet jeśli upada się kilkadzie-
siąt razy, nie trzeba winić celu, ale drogę do niego – konkretyzuje 
Ania. Co zatem jest miarą sukcesu? – To, jak szybko podnosimy się 
z porażek. Jako przedsiębiorcy spotykamy się z różnego rodzaju 
trudnościami. Nasza droga jest wyboista. Podnieść się z  dołka, 
wyciągnąć wnioski, wyjść na prostą, a  potem coś osiągnąć, to 
olbrzymi sukces. Dla niego warto znosić wszystkie trudy – podsu-
mowuje Agnieszka. 

Paulina Pislewicz

Własny start-up technologiczny 
jest wciąż domeną 
mężczyzn. Według badania 
przeprowadzonego na zlecenie 
Mamstartup.pl stanowią oni aż 
85% założycieli.
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Niech żyje wolne oprogramowanie!
O tym, dlaczego warto brać udział w projektach open source i jak się w nie zaangażować, 
opowiada Marcin Grzejszczak, Senior Software Developer.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z open source?
Kilka lat temu korzystałem z biblioteki ATG, do której nie było źró-
deł. ATG to ogromny framework i czasem coś w nim nie zadziała, 
a  jeśli nie można podejrzeć kodu, nie da się stwierdzić, jaka jest 
tego przyczyna. Pozostawało zapytać innych developerów na fo-
rach, czy spotkali się z podobnym problemem. I bywało tak, że 
skądś ta pomoc przychodziła, bo programiści mają ogromną chęć 
wspierania siebie nawzajem. Jednak po pewnym czasie ATG zosta-
ło przejęte przez Oracle i zlikwidowano nawet te fora, zamiast nich 
wprowadzając odpłatną usługę niwelowania błędów. 

Zapragnąłeś wolnego oprogramowania?
Na pewnym etapie kariery zastanawiałem się, czy pójść dro-
gą .NET-ową czy javową, ale w technologiach Microsoftu źródła 
są niedostępne (na szczęście podejście firmy zaczyna się powoli 
zmieniać). Natomiast bardzo spodobała mi się idea, która funk-
cjonuje w świecie javowym – każdy może wejść do repozytorium 
i przeanalizować, jak dany kod jest napisany. Biblioteki oraz zdecy-
dowana większość narzędzi, z których korzystają programiści, są 
ogólnodostępne. Ich twórcy zakładają, że oprogramowanie może 
zawierać błędy, a  użytkownicy, jeśli je wychwycą, poinformują 
o tym społeczność lub zaproponują poprawki. Załóżmy, że mamy 
10-osobową firmę, której informatycy pracują nad projektem 
i tworzą dla swoich potrzeb narzędzie, które mogłoby być użyte 
również przez innych programistów na świecie. Z jakichś przyczyn 
jednak nie chcą się tym rozwiązaniem podzielić. Kiedy napotkają 
problem, trudno im będzie samodzielnie poprawić błędy i rozwijać 
nowe funkcjonalności. W projektach open source cały świat może 
nam pomóc doprowadzić dane narzędzie do perfekcji. Każdy z nas 
ma inne podejście do programowania, spotkał się z różnymi prob-
lemami, więc może zauważyć inny błąd, wpaść na inne rozwiąza-
nie. Mieć tylu testerów, ilu użytkowników, to ogromny komfort.

Ale chyba nie od razu zacząłeś od zgłaszania poprawek?
Nie. Najpierw analizowałem kody tworzone przez innych progra-
mistów, żeby zrozumieć, jak działają. Robiłem to głównie na pod-
stawie Springa, który jest bardzo dobrze napisany, ma mnóstwo 
modułów i jest używany na całym świecie. Później patrzyłem na 
błędy zgłaszane przez innych, a nie jest trudno do nich dotrzeć. 
Wystarczy wpisać słowa kluczowe w wyszukiwarkę, a w przypad-
ku Springa jest też specjalny system do zarządzania błędami, który 
nazywa się JIRA. Lista poprawek pojawia się też często na głównej 
stronie danego języka, na blogach i forach. Istnieje także zakładka 
dotycząca błędów na GitHubie*.

Powiedzmy, że masz pomysł, jak ulepszyć dany kod. Od czego 
zaczynasz?
Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje się kod biblioteki. Zakła-
dając, że repozytorium znajduje się na wspomnianym GitHubie, 
najpierw trzeba założyć tam konto, sklonować dane repozytorium 
(zrobić tzw. fork) i  wprowadzać poprawki na utworzonej kopii. 
Kiedy skończymy, należy wysłać zapytanie (tzw. pull request) do 
twórców danej technologii. Oni ocenią naszą propozycję, zapro-
ponują do niej poprawki, zaakceptują ją bądź odrzucą. Oczywiście 
nasze pomysły mogą też komentować inni użytkownicy i często 
rozpoczyna się wokół nich dyskusja.

Każda propozycja jest rozpatrywana?
Trudno to ocenić dla wszystkich bibliotek, przy tych, nad którymi 
ja pracowałem, raczej tak. Czasami trzeba tylko poczekać na od-
powiedź. Kiedyś miałem sugestię, jak usprawnić bibliotekę Spock. 
Autor skomentował ją na gorąco, po czym odezwał się kolejny 
raz dopiero po trzech miesiącach i  wtedy nastąpiła intensywna 
dyskusja. Chciałem wykorzystać to, że skupiłem na sobie uwagę, 
i poprawiłem jeszcze inne rzeczy, które uznałem za słuszne, ale od 
tamtej pory – cisza. Ale nie jest to demotywujące, są jeszcze inne 
biblioteki, nad którymi można pracować Obecnie mam potwier-
dzony udział w udoskonalaniu kilku bibliotek. Nie tylko zgłaszam 
poprawki, ale także podsuwam innym pewne pomysły, pomagam 
im rozwiązywać problemy.

Polacy są aktywni w open source?
Tak, jesteśmy znani i doceniani. W przypadku Mockito – biblioteki 
do testów jednostkowych stworzonej przez Polaka, Szczepana Fa-
bera, która jest dziś używana w wielu miejscach na świecie – jest 
bardzo dużo aktywnych Polaków, zarówno przy udoskonalaniu 
tego narzędzia, jak i udzielaniu pomocy na forach.

Czy student też może zgłaszać poprawki?
Tak, pod warunkiem, że ma pewne doświadczenie z danymi tech-
nologiami, bo wtedy jest znacznie większe prawdopodobieństwo, 

Rekruterzy coraz częściej zwracają 
uwagę na to, czy kandydat ma 
wkład w projekty open source.
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Na działalność w open source poświęcasz dużo prywatnego cza-
su?
Tak. Chociaż w obecnej pracy jeden dzień w miesiącu mogę po-
święcić na R&D (Research and Development), czyli robić wszystkie 
ciekawe rzeczy, które przychodzą mi do głowy, pod warunkiem 
że niosą pożytek dla firmy. Kiedyś jeden z naszych testerów po-
trzebował rozwiązania do problemu z  językiem Groovy. Podczas 
takiego dnia napisałem rozszerzenie o  kolejną funkcjonalność, 
wysłałem do twórców i  teraz toczy się na jego temat dyskusja. 
Nie miałem przy tym żadnych roszczeń finansowych. Nagroda to 
100% satysfakcji i wkład dla naszej społeczności.

A firma nie chciała na tym zarobić, skoro powstało to w czasie 
pracy?
Nie, bo taka jest idea wolnego oprogramowania. A poza tym za-
angażowanie pracowników w  open source i  tak przynosi firmie 
korzyści. Po pierwsze, nowe rozwiązanie było nam potrzebne do 
codziennej pracy, a po drugie, organizacja, która zatrudnia osoby 
mające wkład w  znane biblioteki czy języki, przyciąga zdolnych 
programistów. Gdybym szukał pracy i  usłyszałbym, że w firmie 
działają ludzie, którzy wprowadzają poprawki do Groovy'ego czy 
Springa, zgłosiłbym się do niej.

Działalność w open source jest wciągająca?
Bardzo, wręcz uzależniająca, a  ponadto łączy ludzi. Jeżeli ktoś 
zaczyna dzielić się wiedzą, niekoniecznie za pieniądze, to może 
jedno cześnie wiele zyskać. Ludzi podobnie myślących jest mnó-
stwo i  to dzięki inicjatywie takich osób dostałem propozycję 
współtworzenia Warsaw Groovy User Group, czyli grupy pasjo-
natów języka Groovy. Co jakiś czas spotykamy się, wymieniamy 
doświadczeniami i myślimy nad kolejnymi usprawnieniami. Prowa-
dziłem tam dwie prelekcje, podczas których wiele się nauczyłem, 
słuchając samych pytań z sali.

Swoją wiedzą dzielisz się też, prowadząc bloga.
Tak, założyłem go, bo chciałem mieć miejsce pozwalające na gro-
madzenie kodu, który mi się podoba. Miałem nadzieję, że ktoś go 
zobaczy i napisze: „To można zrobić prościej, lepiej”. I  faktycznie 
tak się działo. Odczuwam permanentną potrzebę rozwoju, a dzięki 
temu, że wystawiłem się na publiczny osąd, bardzo dużo się na-
uczyłem.  

Rozmawiała Anna Tomczyk

GITHUB – serwis społecznościowy dla programistów opierający się na sy-
stemie kontroli wersji Git. Umożliwia śledzenie zmian w kodzie źródłowym 
i wprowadzanie poprawek naniesionych przez różne osoby jednocześnie. 
Udostępnia darmowy hosting programów open source, a także płatne pry-
watne repozytoria.

MARCIN GRZEJSZCZAK – Senior Software 
Developer/Team Leader w  firmie 4finance. 
Pasjonat wysokiej jakości testowalnego 
kodu oraz technik związanych z  extreme 
programming. Udziela się w środowisku pro-
jektów open source (Drools, Moco, Spock, 
Mockito, Groovy). Zainteresowany językami 
opartymi na JVMie, takimi jak Groovy oraz 
Scala. Współorganizator Warsaw Groovy 
User Group. Autor książki „Instant Mockito” 
(http://www.packtpub.com/how-to-create-
-stubs-mocks-spies-using-mockito/book), 
wydawnictwa Packt Publishing, oraz bloga 
http://toomuchcoding.blogspot.com

że zostaną one wciągnięte do środka. Na miejscu początkującej 
osoby zacząłbym od czytania dokumentacji biblioteki, która znaj-
duje się w kręgu jej zainteresowań. Postawiłbym kilka testowych 
projektów, żeby dobrze zrozumieć, do czego dane narzędzie tak 
naprawdę służy. Następnie podpatrywałbym, jak od środka wy-
glądają kody innych, i dopiero po zdobyciu wystarczającej wiedzy 
zacząłbym eksperymentować. Oczywiście trzeba wziąć popraw-
kę na to, że nie każdy kod typu open source jest dobry, dlatego 
należy podchodzić do nich krytycznie. Zacząłbym od najbardziej 
znanych bibliotek, np. od Springa, i przejścia przez cały kod da-
nej funkcjonalności od początku do końca, żeby zrozumieć, jak 
ona działa. Tak właśnie zrobiłem z Mockito. Dzięki temu odkryłem 
niuanse, z  których nie zdawałem sobie sprawy. Warto ekspery-
mentować, bo rekruterzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy 
kandydat ma konto na GitHubie albo na innym tego typu portalu 
i  czy ma wkład w  projekty open source. Liczba kontrybucji do 
projektów oraz udział w lokalnej społeczności programistów (np. 
poprzez inicjatywy takie jak Java User Group) zwiększają szansę na 
zatrudnienie w dobrej firmie.

Twoje propozycje poprawek do Mockito przerodziły się w książ-
kę.
To raczej napisanie książki przerodziło się w stworzenie propozycji 
poprawek. Packt Publishing – znane wydawnictwo zagraniczne, 
które specjalizuje się w publikacjach informatycznych – zauważyło, 
że napisałem parę notek o Mockito na blogu. Zwróciło się do mnie 
z propozycją napisania książki wprowadzającej do tej tematyki – 
takiego startera na ok. 50 stron. Sprzedaż publikacji idzie całkiem 
dobrze, choć nie podchodziłem do tego zadania zarobkowo. Teraz 
piszę kolejną pracę na ten temat, ale tym razem będzie to już po-
zycja na ok. 200 stron.

W projektach open source 
cały świat może nam pomóc 
doprowadzić dane narzędzie 
do perfekcji.
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Odkryć potrzeby biznesu
O tym, jak umiejętnie współpracować z klientem i jak działać w ramach Scrum, opowiada  
Michał Bartyzel, trener i konsultant w BNS IT.

Z jakimi wyzwaniami, jeśli chodzi o współpracę z klientem, spo-
tykają się programiści?
Jeśli poprosisz zespół programistów, żeby dopowiedział jedno 
określenie do słowa „klient”, to prawdopodobnie usłyszysz: „…nie 
wie, czego chce”. Równie często spotykam osoby odpowiedzialne 
za projekty, które twierdzą, że programiści nie myślą biznesowo. 
Sam jestem developerem, ale w  pewnym momencie zacząłem 
rozwijać swój produkt, więc mam spojrzenie na kwestię komuni-
kacji z  obu stron. Niestety, ludzie IT też nie zawsze wiedzą, jak 
sprecyzować oczekiwania w  stosunku do klienta. Często jestem 
proszony o  pomoc w  rozwiązaniu konfliktu pomiędzy departa-
mentem IT i kierownikami projektów. Rozmawiam z programistami 
i rzeczywiście rozumiem ich trudną sytuację. Idę więc na spotkanie 
z drugą stroną, słucham jej argumentów i ze zdziwieniem stwier-
dzam, że też ma rację. Bariery wynikają z  rożnych kontekstów, 
w których pracują ludzie, z odmiennego słownictwa, jakim się po-
sługują. Komunikację utrudniają też stereotypy.

Jak zbliżyć te dwa światy?
Odpowiedź na to można znaleźć w „Manifeście Agile”, który okre-
śla założenia dobrej komunikacji i współpracy między IT i biznesem 
(patrz: ramka). Został on spisany już 13 lat temu, ale wciąż skupia-
my się na narzędziach, natomiast duch Agile często jest spłycany.

ZAŁOŻENIA MANIFESTU AGILE: 

1 Ludzie i interakcje pomiędzy nimi są ważniejsze niż 
procesy i narzędzia. 

2  Działające oprogramowanie jest ważniejsze niż 
kompleksowa dokumentacja. 

3  Współpraca z klientem stoi ponad formalnymi 
ustaleniami. 

4   Reagowanie na zmiany jest istotniejsze niż sztywne 
podążanie za planem.

Aby lepiej zrozumieć postawę biznesu, warto na chwilę zmienić 
perspektywę. W niektórych firmach programiści zaczynają pracę 
jako pomocnicy osoby, dla której później będą wykonywali opro-
gramowanie. To otwiera im oczy: widzą, co tych ludzi boli, i stają 
się mniej przywiązani do swojego punktu widzenia.
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Jak wydobyć od biznesu niezbędne informacje dotyczące pro-
duktu czy usługi?
Jest na to kilka sposobów. Na przykład opieranie się na historiach 
użytkowników i na rzeczywistych przykładach użycia oprogramo-
wania. Mówimy tu o metodach takich jak praca z User Stories czy 
Specification By Example. W tym modelu zadaje się pytania o to, 
do czego ludzie chcą używać produktu lub usługi, do czego ma im 
służyć dana funkcjonalność. Do sedna dociera się poprzez rozmo-
wę o dotychczasowych problemach, bo nowa rzecz ma je zniwe-
lować – np. potrzebujesz nowego oprogramowania do przeprowa-
dzania wywiadów na odległość, gdyż w dotychczasowym zdarza 
się, że przerywa rozmowy i tracisz ważne informacje. To, żeby roz-
mowa była płynna, jest twoim podstawowym oczekiwaniem bi-
znesowym, ale może okazać się, że przeszkadza ci także to, że nie 
widzisz rozmówców, i chcesz połączyć narzędzie z kamerą. Klient 
pamięta, z jakimi kłopotami borykał się w przeszłości, ale często 
nie potrafi tego zwerbalizować. Zespół IT powinien najpierw zdo-
być wiedzę o potrzebach, a później ją ustrukturyzować w taki spo-
sób, żeby była użyteczna w  trakcie tworzenia oprogramowania.

Każdy, kto zna odpowiednie techniki, sobie poradzi?
Niestety nie zawsze. Czasem po stronie IT myślimy, że naszym za-
daniem jest po prostu wykonanie projektu według danych wska-
zówek. Uważamy, że nie powinniśmy specyfikować wymagań, że 
powinny nam one zostać dostarczone na tacy. Rzeczywistość jest 
nieco bardziej złożona. Klient szybko wyczuwa taką postawę, czu-
je się zagubiony i traci chęć do współpracy. Jeżeli nie ma chemii 
pomiędzy ludźmi, to nawet najlepsze techniki przestają działać. 
Trzymanie się roli geeka nie jest dobre, bo dystansujemy się od 
ludzi, którym mamy pomóc.

Ale nie wszystko zależy od zespołu...
Racja. Czasem właściciel produktu, który jest reprezentantem bi-
znesu, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji i musi kon-
sultować nawet drobiazgi, a to wstrzymuje prace. Zdarza się też, 
że osoba kontaktowa jest za mało doświadczona i  nie rozumie 
potrzeby, z której wynika konieczność stworzenia nowego produk-
tu, nie jest więc w  stanie odpowiedzieć na pytania i  dostarczyć 
stosownej argumentacji. Zespół ma konkretny termin wykonania 
zlecenia, a  nie ma wpływu na opóźnienia. To bywa przyczyną 
frustracji. Z  drugiej strony w  takiej sytuacji to świadomy zespół 
powinien dać wskazówki właścicielowi produktu i  jasno określić, 
jakich informacji oczekuje oraz w  jaki sposób klient ma przed-
stawiać techniczne wymagania. Im więcej czasu poświęci się na 
dopytywanie, tym łatwiej później zrealizować projekt. Warto, aby 
zespoły wykazywały się nie tylko cierpliwością, ale też dociekli-
wością, umiejętnością stawiania odpowiednich pytań, odkrywania 
potrzeb i docierania do sedna problemów. Jeżeli coś idzie nie tak, 
korzystnie jest świadomie zarządzać emocjami i  zastanowić się, 
jaka jest przyczyna trudności, spróbować postawić się w roli dru-
giego człowieka i uzmysłowić sobie, jak trudna również dla niego 
jest ta sytuacja. 

Jak nabyć kompetencje miękkie potrzebne we współpracy 
z klientami?
Najpierw trzeba zdać sobie sprawę, jak bardzo są one ważne dla 
kierowników projektów. Kiedy pytam menedżerów, co najbardziej 

cenią u  programistów, zazwyczaj odpowiadają, że umiejętności 
techniczne. Ale gdy drążę, czy zatrudniliby osobę, która ma świet-
ne kompetencje techniczne, ale niewielkie umiejętności miękkie, to 
odpowiadają, że nie. Wtedy uświadamiają sobie, że łatwiej i taniej 
jest przekazać komuś techniczną wiedzę, niż wykształcić w nim 
odpowiednie podejście do pracy i drugiego człowieka. Dużo trud-
niej skłonić kogoś do zmiany postawy, niż nauczyć go technologii. 
Kompetencje społeczne kształtują się latami, ale bardzo ułatwiają 
komunikację z klientem.

No właśnie, jak ona wygląda na poszczególnych etapach roz-
woju projektu?
Są różne modele współpracy. Załóżmy, że klient wyznacza osobę, 
tzw. właściciela produktu, która jest odpowiedzialna za kontakt 
z zespołem programistów, a projekt ma być realizowany według 
zasad metodyki Scrum. Podczas sesji planowania właściciel pro-
duktu informuje w takim przypadku o swoich potrzebach, deve-
loperzy zbierają konkretne przykłady dotychczasowych proble-
mów i zastosowań tworzonego rozwiązania, a następnie wszyscy 
wspólnie pracują nad nowymi funkcjonalnościami oraz określają 
priorytety. Załóżmy, że to ty jesteś klientem i  chciałabyś, żeby-
śmy przygotowali rozwiązanie ułatwiające ci pracę dziennikarską. 
Na początku mówisz, że zależy ci, żebyś mogła nagrać rozmowę 
gdzieś, gdzie nie ma Internetu, np. przy pomocy satelity. Ustalamy, 
że kolejne etapy będą realizowane w dwu- czy czterotygodnio-
wych iteracjach, nazywanych Sprintami. Przy następnym spotka-
niu mówisz jeszcze, że chcesz, żeby głos był zamieniany na tekst, 
żebyś mogła go od razu redagować. Wtedy warto wrócić do pyta-
nia o nadrzędny cel – dodawanie lub usuwanie kolejnych opcji czy 
funkcjonalności nie może go zaburzać. Jeżeli dla ciebie najważniej-
sze jest to, żeby nagrywać rozmowy bez zakłóceń, to powinienem 
zapytać, czy to, że program przekonwertuje tekst do edytora, jest 
bardziej istotne. Jeśli nie, to lepiej czasami z czegoś zrezygnować 
i w pierwszej kolejności skupić się na tym, co ma dla ciebie naj-
większą wartość. Może warto zamiast konwersji mowy do tekstu 
zaimplementować coś, co wygładzi falę dźwiękową? W kontekście 
pracy zespołu scrumowego mówimy, że jego głównym zadaniem 
nie jest dostarczenie jak największej liczby funkcjonalności, lecz do-
starczenie funkcjonalności o  jak największej wartości biznesowej. 

To jest istota Scruma. Niestety zdarza się, że zespoły ustalają plan 
na najbliższe dwa czy cztery tygodnie bez uwzględnienia głów-
nego celu, który spina działania i wyznacza priorytety. Jeśli tylko 
to możliwe, warto przygotowywać raporty obrazujące, jak nowe 
ustalenia wpływają na pracę zespołu, i obliczać związane z  tym 
koszty – to może skłonić klienta do lepszego przemyślenia sprawy 
już na początku i pozwoli sprawniej realizować cały projekt.

Aby lepiej zrozumieć postawę 
biznesu, warto na chwilę zmienić 
perspektywę. 

Trzymanie się roli geeka nie jest 
dobre, bo dystansujemy się od 
ludzi, którym mamy pomóc.

Łatwiej i taniej jest przekazać 
komuś techniczną wiedzę, niż 
wykształcić w nim odpowiednie 
podejście do pracy i drugiego 
człowieka.

Umiejętności interpersonalne
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W jakie jeszcze pułapki można wpaść, pracując nad projektem?
Jedną z częstszych jest dopuszczenie do tego, że klient sformu-
łuje wymagania przez porównanie, ale bez wskazywania istotnych 
różnic. Właściciel produktu mówi np.: „Chcemy zrobić konkurencję 
dla Skype’a. Ma działać tak samo, bo ludzie lubią ten komunikator, 
tylko ma mieć bazę kontaktów z drugiej strony i  odmienny wy-
gląd”. Wtedy zespół może powiedzieć: „Zapomnij o Skypie, opo-
wiedz nam od początku, czego oczekujesz od swojego produktu”. 
Ważnym pytaniem, które pomaga odkryć cel biznesowy, jest z ko-
lei: „Na czym ten produkt ma zarabiać?”. Jeśli np. klient odpowie, 
że możliwe mają być darmowe wideokonferencje maksymalnie 
trzech osób, a przy większej liczbie uczestników ta funkcja będzie 
już płatna, to jasno pokazuje, jakie funkcjonalności musimy przy-
gotować. Czasem jednak zespół skupia się na nieistotnych dro-
biazgach, takich jak właśnie lista kontaktów z drugiej strony okna.

Czy pytanie: „Na czym ten produkt ma zarabiać”, będzie dobrze 
odebrane przez klienta?
Można zapytać, jaki ma być cel biznesowy, ale jest to pytanie nie-
konkretne. W kontaktach z klientem wiele zależy od relacji między-
ludzkich, jakie sobie wypracujemy. Ważne, żeby obie strony zro-
zumiały, że mają wspólny cel. Klient nie tylko po to współpracuje 
z  profesjonalistami, żeby mieć wykonawców poleceń; oczekuje 
również porady, które funkcjonalności warto wprowadzić, a któ-
rych nie. Dlatego korzystniej jest najpierw zrozumieć jego potrzeby 
i  mieć pomysł na mierzenie wartości biznesowej dostarczanych 
funkcjonalności.

Czy język też może być źródłem nieporozumień?
Zdecydowanie tak! Trzeba pamiętać o  tym, żeby w  trakcie roz-
mowy z  klientem rozmawiać jego językiem, a  więc nie używać 
niezrozumiałych określeń czy branżowych skrótów. Ważne jest 
też upewnianie się, że to samo słowo ma dla obu stron identycz-
ne znaczenie. Często już na starcie projektu tworzy się słownik, 
w którym precyzuje się kluczowe terminy – wchodzi on w skład 
dokumentacji projektu (SRS, Software Requirements Specifica-
tions). Zespoły agile’owe lubią też wizualizować pojęcia, które 
mają pojawić się w kodzie, więc żeby się z nimi oswoić, korzystają 
z post-itów przyklejanych do tablicy.

Jeszcze trudniej jest w przypadku współpracy z klientami z za-
granicy, prawda?
Tak. Jeśli klientowi ze Stanów powie się: „We have a problem”, to 
sądzi, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, tymczasem nam cho-
dziło o normalną przeszkodę, którą trzeba rozwiązać. Sęk w tym, 
że w  języku polskim używa się słowa „problem” na określenie 
bardzo wielu rzeczy i  w  konsekwencji nie ma ono zbyt dużego 
wydźwięku emocjonalnego. Często zespołom zaleca się używanie 
większego zasobu słów do określania różnego rodzajów proble-
mów, np. zamiast „problem” mówi się „anomalies” lub „challenge”. 
Kiedy pracujemy z klientem z innego kraju, warto poczytać o danej 
kulturze lub zapisać się na odpowiednie szkolenie.

Wróćmy do realizacji projektu. Co się dzieje między poszczegól-
nymi Sprintami?
Organizuje się spotkania retrospekcyjne podsumowujące prace. 
Jeśli nie udało się zrealizować zadań, zastanawiamy się, jaka jest 
przyczyna, i  wprowadzamy zmiany, żeby uniknąć tego rodzaju 
opóźnień w przyszłości. To pozwala uczyć się na błędach. Ostat-
nim etapem jest spotkanie, na którym programiści prezentują 
demo produktu, a właściciel produktu je testuje i sprawdza, czy 
wszystko dobrze działa. Idealnie jest, gdy w trakcie spotkania pro-
gramiści dostaną jasną informację zwrotną, bo nie ma nic bardziej 
frustrującego, niż poświęcić na coś swój czas i nigdy nie usłyszeć 
opinii klienta.

A co możesz doradzić informatykowi, który zapewnia wsparcie 
użytkownikom, pracując w contact center?
To zupełnie inna sytuacja. Klienci zazwyczaj dzwonią na infolinię, 
kiedy mają problem i  są wzburzeni. W  takiej sytuacji lepiej naj-
pierw kogoś wysłuchać, wykazać zrozumienie, a dopiero później 
dopytać o szczegóły. Wyobraź sobie, że dzwonisz sfrustrowana, 
bo masz problemy techniczne podczas nagrywania wywiadu, a tu 
ktoś zaczyna zadawać ci kolejne pytania – twoje napięcie jesz-
cze bardziej rośnie, bo odbierasz pytania jako atak i sugestię, że 
coś zrobiłaś źle. Trzeba więc najpierw nawiązać nić porozumienia 
z klientem, a kiedy już sytuacja się uspokoi, skonkretyzować, gdzie 
wystąpił błąd, np. poprosić o  zrzut ekranu – tak będzie łatwiej 
ustalić przyczynę.

Słowem, kontakt z klientem kontaktowi nierówny?
Wiele zależy od tego, kim jest klient. Są przecież jeszcze tzw. spe-
cjaliści ds. wdrożeń, którzy mają np. zainstalować oprogramowa-
nie i  sprawić, żeby użytkownicy umieli się nim posługiwać. Oni 
z kolei mają odbiorców z ich własnego środowiska. Sytuacja jest 
łatwiejsza, bo osobom technicznym łatwiej się ze sobą dogadać. 
Ale nie zmienia to faktu, że zestaw umiejętności miękkich – poszu-
kiwania potrzeb, odpowiedniej komunikacji – przydaje się w każdej 
sytuacji.  

Rozmawiała Anna Tomczyk

Klient nie tylko po to 
współpracuje z profesjonalistami, 
żeby mieć wykonawców poleceń; 
oczekuje również porady, 
które funkcjonalności warto 
wprowadzić, a których nie.

MICHAŁ BARTYZEL – karierę za-
wodową rozpoczynał w 2004 r. 
w  firmie doradztwa personal-
nego. Po kilku latach wraz ze 
wspólnikiem założył firmę BNS 
IT, by poprzez szkolenia poma-
gać zespołom programistycz-
nym i  ich liderom kształtować 
umiejętności miękkie, m.in. za-
rządzanie czasem, przywództwo 
czy skuteczną komunikację IT ze 
światem biznesu, oraz umiejęt-
ności techniczne, m.in. z zakre-

su architektury oprogramowania. Jest twórcą bloga (Mbartyzel.blogspot.
com) oraz autorem książki „Oprogramowanie szyte na miarę, czyli jak 
rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce”. 
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Poradnik rekrutacyjny

Czy kandydat 
ma talent?

O rekrutacji na różne stanowiska IT i własnym 
narzędziu do testowania kandydatów, które 
właśnie rozwija w Dolinie Krzemowej, opowiada 
Jakub Kubryński, programista i rekruter. 

Współprowadziłeś bardzo popularne spotkanie warszawskiego 
JUG-a (Java User Group) na temat rekrutacji. Możesz podzielić 
się płynącymi z niego wnioskami?
Spotkanie prowadziły trzy osoby z firm o różnej wielkości – zatrud-
niających odpowiednio 20, 150 i ok. 2000 osób. Ja reprezentowa-
łem tę trzecią. Okazało się, że każda z firm w zasadzie ignoruje 
zawartość CV i  selekcjonuje kandydatów na podstawie krótkiej 
rozmowy telefonicznej. W mojej firmie dzwoniliśmy praktycznie do 
wszystkich osób, które do nas zaaplikowały. To pozwalało nam 
na szybkie ocenienie umiejętności kandydatów. Uważam, że nie 
można tego trafnie zrobić tylko i wyłącznie na podstawie CV, a to 
dlatego, że niektórzy potrafią się sprzedać, a nawet wyolbrzymiają 
swoje umiejętności, a inni nie – przez to można odrzucić całkiem 
niezłych kandydatów. Jest wielu programistów, którzy nie znają 
dogłębnie np. C++ czy Javy, a zrobili w tych językach jeden pro-
jekt na studiach, który zajął im dwie godziny, i wpisują to do CV. 
Tymczasem inni zawierają w nim tylko te języki, które faktycznie 
znają. I wypadają blado w porównaniu z konkurencją. Widziałem 
życiorysy, w których wymieniono nawet 60–70 różnych technolo-
gii, w tym np. szereg bibliotek i narzędzi czy chmurę tagów.

O co pytaliście podczas tej krótkiej rozmowy telefonicznej? 
Zadawaliśmy 10 ogólnych pytań technicznych, na które odpo-
wiedź brzmiała „tak” lub „nie”. Czasem prosiliśmy o wymienienie 
kilku rzeczy, np. nowych funkcjonalności, które weszły w kolejnej 
wersji Javy, lub rodzajów nierelacyjnych baz danych. Pojawiały się 
też pytania miękkie, np. o oczekiwania finansowe.

Kolejny etap to spotkanie z przedstawicielem działu personal-
nego? 
Podczas rozmowy rekrutacyjnej obecne były dwie osoby technicz-
ne – starszy programista lub lider i  kierownik zespołów develo-
perskich – plus jedna osoba z HR. Nie było kolejnych etapów, bo 
dobry kandydat IT nie szuka pracy miesiąc, ale często już po tygo-
dniu przyjmuje najlepszą ofertę. Dlatego w przypadku wybitnych 
kandydatów decyzję podejmowaliśmy nawet zaraz po spotkaniu. 
Potrzeby rekrutacyjne były dość duże, więc nie zawsze porówny-
waliśmy kandydatów.

Co miała zweryfikować część prowadzona przez HR-owca?
Głównie podejście kandydata do pracodawcy i  do swoich obo-
wiązków. Pojawiały się pytania o to, w jakich okolicznościach ktoś 
podjął decyzję o zmianie pracy, co podobało mu się w starej pra-
cy, a co nie, jakie problemy napotkał, w jaki sposób rozstawał się 
z firmami, w których był zatrudniony, itd. Jeżeli ktoś odpowiadał: 
„nie podobał mi się projekt” albo: „dostałem lepszą ofertę”, to 
widać, że nie był lojalny. Przychylniejszym okiem patrzyliśmy na 
kandydatów, którzy np. na pytanie o okres wypowiedzenia mówili: 
„Teoretycznie miesiąc, ale wolałbym zostać dłużej, bo projekt jest 
dość istotny i nie mogę tak zostawić pracodawcy”. Mniej więcej 
wiadomo, czego możemy się po takiej osobie spodziewać. Choć 

Wiele firm ignoruje zawartość 
CV i selekcjonuje kandydatów 
na podstawie krótkiej rozmowy 
telefonicznej. To pozwala na 
szybkie ocenienie umiejętności 
aplikujących osób.

zdawaliśmy sobie sprawę, że rekrutacja to gra pozorów i kandydat 
nie jest z nami w 100% szczerzy.

A jak sprawdzałeś umiejętności techniczne? 
Prosiłem kandydatów, żeby skomentowali kawałek istniejącego 
kodu źródłowego aplikacji, który celowo zawierał kilka błędów. 
Ciekawy byłem, co i  dlaczego programistom nie spodoba się 
w tym kodzie, a także, jak by go poprawili. To zadanie nazywa się 
code review i  bardzo dużo mówi o  znajomości technologii (do-
świadczone osoby, które wielokrotnie widziały podobne konstruk-
cje, znacznie szybciej wyłapują błędy). Wskazuje też na poczucie 
estetyki, które jest bardzo istotne w kontekście kodu źródłowego, 
ponieważ chodzi o to, żeby nasz produkt nie tylko efektywnie dzia-
łał, ale też był czytelny dla innych osób. Zwracam więc uwagę np. 
na nazewnictwo poszczególnych elementów w kodzie źródłowym. 
Na przykład jeżeli mam metodę w kodzie, która mówi mi o tym, 
czy kandydat może być poddany procesowi rekrutacji, to jeżeli 
metoda nazywa się „Sprawdź, czy kandydat podlega rozszerzone-
mu procesowi rekrutacji”, to ja od razu wiem, co to znaczy. A jeżeli 
nazywa się „Is candidate ok?”, to nie wiem nic. 
Podczas rekrutacji często sprawdzałem także, w jaki sposób kan-
dydat zachowuje się w momencie, kiedy nie ma racji albo nie zna 
jakiegoś zagadnienia. Na podstawie CV i tego, co ktoś mówił, sta-
rałem się wyłapać technologię, z którą aplikujący nie miał stycz-
ności albo z którą sobie nie radzi, i zadawałem mu pytania doty-
czące tej technologii, podkreślając, że jest dla nas istotna. Reakcje 
bywały różne. Niektórzy mówili: „Przepraszam, ale nie znam tej 

Fot.: Cezary Janczura, Unusualimage
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technologii”, i wtedy prosiłem ich, aby spróbowali w inny sposób 
znaleźć rozwiązanie. Inni szli w zaparte i próbowali udowodnić re-
krutującemu, że nie ma pojęcia, o czym mówi, w przeciwieństwie 
do nich. I tak do ostatniego momentu, kiedy już nie byli w stanie 
się obronić. To dawało mi pewien obraz tego, jak kandydat zacho-
wa się w zespole, kiedy nie będzie miał racji.
Poza tym zadawałem kilka standardowych pytań o  technologię, 
żeby sprawdzić, czy kandydat dogłębnie ją rozumie, czy ma tylko 
wiedzę książkową. Jackie Stewart, trzykrotny mistrz świata For-
muły 1, powiedział, że aby osiągnąć sukces, trzeba czuć „me-
chaniczną sympatię” do bolidu. Jeżeli ktoś rozumie, jak działają 
silnik i hamulce, to lepiej wykorzysta ich potencjał. Podobnie jest 
z programistami. 

Czy pamiętasz, jak wyglądała rekrutacja do mniejszych firm, 
które brały udział we wspomnianym spotkaniu JUG-a?
Jedna z firm selekcjonowała kandydatów na podstawie testów on-
-line. Później zapraszała najlepszych na trzygodzinną sesję, pod-
czas której, wspólnie pracując, rekruterzy poznawali aplikującego 
w bojowych warunkach. Druga firma zaczynała od telefonicznej 
rozmowy po angielsku. Współpracowała tylko z  zagranicznymi 
klientami, więc znajomość języka była tu kluczowa. Ci, którzy prze-
chodzili dalej, otrzymywali zadanie programistyczne do wykonania 
w domu, np. napisanie jakiejś aplikacji lub funkcjonalności. Mieli na 
to trzy albo cztery dni. Ostatnim etapem była rozmowa twarzą 
w twarz, podczas której zarówno pytano o kwestie techniczne, jak 
i sprawdzano umiejętności miękkie. 

Brałeś też udział w rekrutacji informatyków innych specjalności, 
np. architektów? 
Tak, architekci to z  reguły ludzie, którzy byli programistami, ale 
weszli na wyższy poziom. O ile od programisty wymagam dogłęb-
nej znajomości danej technologii, o  tyle od architekta – wiedzy 
o różnych jej wadach i zaletach. Taki kandydat powinien mieć ro-
zeznanie, jakie rozwiązanie będzie najlepsze w danym przypadku. 
Mogę zapytać go np.: „Jeżeli miałby pan stworzyć system rezer-
wacji biletów, to na co zwróciłby pan uwagę? Jakie są potencjalne 
zagrożenia w takim systemie? Jakich technologii by pan użył?”.
Rekrutowałem też testerów, choć podczas rozmowy trudno 
sprawdzić, jak ktoś radzi sobie z testowaniem aplikacji, więc oprócz 
aspektów HR-owych (dlaczego chce pan u nas pracować? co pan 
wie o naszej firmie?) skupiałem się na tym, jak dana osoba po-
strzega kłopotliwe sytuacje. Opisywałem konkretne zagadnienia 
i pytałem, jakie kandydat widzi pozytywne i negatywne scenariu-
sze. Mówiłem np.: „Załóżmy, że piszę oprogramowanie dla sklepu 
internetowego. Szef marketingu zadecydował, że wprowadzamy 
promocję. Kiedy ktoś u nas zamówi pięć książek, będzie mieć bez-
płatną dostawę. Proszę znaleźć jak najwięcej takich przypadków, 
które w realnym życiu mogą spowodować, że ta aplikacja zadziała 
błędnie”. Oczekiwałem reakcji w stylu: „A co się stanie, jeśli ktoś 
zamówi sześć książek i cztery pralki? Czy te pralki też mają wysłać 

za darmo?”, „A co, jeśli klient zamówi trzy książki i dwa e-booki?”. 
Szukałem odpowiedzi na pytanie, na ile kandydat ma rozwinięte 
umiejętności analityczne i kreatywność. Oprócz tego ważne było 
dla mnie, jakich systemów do zgłaszania błędów używał. 
Rekrutacja analityków IT w dużej mierze wygląda podobnie, po-
nieważ oni też muszą drążyć temat. Opisywałem im więc np. taką 
prawdopodobną sytuację: „Nasz klient, operator GSM, chciałby 
wprowadzić usługę, o której wiemy bardzo mało. O co dopytałbyś 
klienta? Co jest dla ciebie niejasne?”. Chciałem poznać sposób my-
ślenia ubiegającego się o stanowisko. 

A na co zwracasz uwagę, rekrutując osoby niedoświadczone?
W  przypadku rekrutacji osób niedoświadczonych trzeba dociec, 
czy kandydat ma talent, a  to jest bardzo trudne. Pojawiają się 
standardowe pytania o to, jakie ktoś realizował projekty podczas 
studiów i czego się w związku z nimi dowiedział. Ale najważniejsze 
to spróbować ocenić tempo uczenia się danej osoby. Jeżeli ktoś 
miał nawet minimalne doświadczenie, to pytałem o szczegóły, np. 
o to, jakiej technologii używał. To, jak odpowiadał kandydat, bar-
dzo wiele mówiło mi o tym, czy zadał sobie trud, żeby zrozumieć, 
co i  po co robi. Przykładowo programiści, którzy tworzyli web-
-service’y, odpowiadali: „Korzystałem z  technologii XYZ w  takiej 
i  takiej wersji, bo akurat ta technologia miała takie i  takie plusy, 
które były dla nas kluczowe” lub: „Nie pamiętam dokładnie, jaka 
to była technologia. Chyba ABC. W jakiej wersji? Oczywiście w naj-
nowszej! Używałem jej, bo koledzy twierdzili, że jest najlepsza”. 
Pierwszy kandydat jest dla mnie bardziej wartościowy.

Co możesz poradzić młodym ludziom? 
Po pierwsze – aby zdobywali praktykę, bo wtedy będą bardziej 
atrakcyjni dla pracodawców. Ja też zacząłem swoją karierę zawo-
dową od praktyk, po których zostałem zatrudniony na pełny etat. 
Później sam organizowałem staże, po których na dłużej zostawało 
jakieś 75% ludzi. Praktyki oczywiście były płatne. Ale ważne, żeby 
wybierać firmy, w których można się czegoś nauczyć, a nie takie, 
w których będzie się wyrobnikiem. 
Po drugie – żeby uczyli się na własną rękę. Nie zatrudniłbym 
studenta, który nie poświęcał wolnego czasu na to, żeby czytać 
książki o nowych technologiach, blogi ani nie oglądał filmów z kon-
ferencji. Szczególnie ważna jest dla mnie wiedza technologiczna. 
Studenci na ogół znają trochę arytmetyki, ale są zieloni, jeżeli 
chodzi o zaawansowane narzędzia, których używamy w firmie na 
co dzień. Aby je poznać, warto wejść w środowisko – WJUG or-
ganizuje Jinkubator, w ramach którego doświadczeni developerzy 
dzielą się wiedzą dotyczącą np. tego, z jakich narzędzi i technologii 
korzysta się, pisząc oprogramowanie na potrzeby biznesu.

Przebywasz teraz w Dolinie Krzemowej. Co tam robisz?
Wraz z  kolegą rozwijam swój start-up. Wzięliśmy udział w  pro-
gramie przyspieszonego rozwoju biznesu. Spotykamy się z men-
torami, którzy posprzedawali swoje firmy za dziesiątki, a  nawet 
setki milionów dolarów i w tej chwili doradzają takim jak my, dzielą 

Jackie Stewart, mistrz świata 
Formuły 1, powiedział, że trzeba 
czuć „mechaniczną sympatię” 
do bolidu. Jeżeli ktoś rozumie, 
jak działają silnik i hamulce, to 
lepiej wykorzysta ich potencjał. 
Podobnie jest z programistami. 

Zadanie code review bardzo 
dużo mówi o znajomości 
technologii. Wskazuje też  
na poczucie estetyki, które jest 
bardzo istotne w kontekście 
kodu źródłowego.
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Testy rekrutacyjne

się kontaktami do osób, które mogą nam pomóc w konkretnych 
sprawach. Robią to zupełnie za darmo, bo pamiętają, jakie były ich 
własne początki. No, ale najpierw trzeba do nich dotrzeć.

Jak Wam się to udało?
Nasz start-up najpierw został bardzo dobrze oceniony przez AIP 
Bussiness Link i był nominowany do start-upu roku. To otworzyło 
nam drzwi do Stanów Zjednoczonych. Dostaliśmy zaproszenie od 
organizacji US Market Access Center, która uznała, że nasz pro-
dukt ma potencjał globalny. Teraz szukamy odpowiedzi na to, jakie 
są różnice między rynkami w Europie i Stanach, a także z  jakimi 
problemami borykają się firmy na tamtejszym rynku pracy.

Jaka jest idea Waszego start-upu?
Budujemy narzędzie on-line do weryfikacji kandydatów, które ma 
dobrze odfiltrować osoby z określonymi kompetencjami. Nazwa-
liśmy je DevSkiller. Wiele testów stosowanych obecnie sprawdza 
akademicką wiedzę i  często zdarza się, że lepiej zdają je ludzie 
świeżo po studiach niż programiści z doświadczeniem. To nie daje 
rzeczywistego pojęcia o  tym, jak kandydat poradzi sobie w pra-
cy, bo co z tego, że ktoś potrafi odwrócić łańcuch znaków, skoro 
nie będzie tego robił na co dzień. My chcemy ocenić umiejętność 

analizowania istniejącego kodu, poprosić aplikującego o  dopisa-
nie swojego kawałka i  odpowiedź na kilka pytań. Dzięki dobrej 
początkowej selekcji firma będzie mogła wybrać powiedzmy nie 
40, ale czterech kandydatów do ostatecznej selekcji i  poświęcić 
im zdecydowanie więcej czasu, np. na programowanie w parach 
(rekruter techniczny z kandydatem). Dodatkową zaletą jest to, że 
każdy klient może poprosić o utworzenie testu, który zweryfikuje 
takie umiejętności, jakie są mu potrzebne. Jeżeli chce zatrudnić 
kogoś ze znajomością technologii XY i bazy danych Z, to my mu 
to umożliwimy.

Wiesz, jak wygląda rekrutacja w Dolinie Krzemowej?
Podstawowym problemem, z  jakim borykają się firmy w  Dolinie 
Krzemowej, jest niedobór kandydatów z wysokimi kompetencjami. 
Niektórzy próbują wyciągnąć ludzi poprzez społeczności, hacka-
thony czy kursy programistyczne. Niedawno w  San Francisco 
powstał portal HiRed.com, w którym kandydaci zamieszczają CV, 
a pracodawcy zgłaszają im oferty pracy, razem z kwotą wynagro-
dzenia. Oczywiście później następuje normalny proces rekrutacyj-
ny, ale znacznie krótszy niż kiedyś. Wczoraj byłem na spotkaniu 
z człowiekiem odpowiedzialnym za pozyskiwanie nowych pracow-
ników w  jednym z międzynarodowych gigantów. Wspominał, że 
zanim dołączył do firmy, odbył 11 rozmów kwalifikacyjnych. Teraz 
taki proces jest w Bay Area nie do przyjęcia i  robi się wszystko, 
żeby zweryfikować kandydatów w jak najkrótszym czasie. 
Jako ciekawostkę mogę dodać, że niektóre firmy kuszą nie tylko 
świetnym wynagrodzeniem, ale też atrakcyjnymi warunkami so-
cjalnymi – robią za zatrudnionych nawet pranie, załatwiają sprawy 
takie jak wysyłanie poczty, a nawet organizują fryzjerów, którzy 
strzygą chętnych w miejscu pracy. Z jednej strony to jest wygod-
ne, ale z drugiej – często dzieje się tak dlatego, że ci ludzie napraw-
dę ciężko pracują, nawet po 16 godzin dziennie, i firma chce, żeby 
skupiali się tylko na pracy.  

Rozmawiała Anna Tomczyk 

JAKUB KUBRYŃSKI – programowanie jest dla niego zarówno sposobem na 
życie, jak i hobby. Skoncentrowany na odchudzaniu systemów korporacyj-
nych, żywo zainteresowany nowymi technologiami oraz ciągłym podno-
szeniem efektywności dostarczania oprogramowania. Pasjonują go lekkie 
aplikacje, w których stosunek kodu do dostarczanej funkcjonalności jest jak 
najmniejszy. Współzałożyciel agile software house Codearte oraz platfor-
my DevSKiller. Organizator konferencji Confitura i jeden z liderów WJUG.

KATARZYNA BODZIONY, menedżer ds. rekrutacji 
w Infolet, opowiada, z jakimi rodzajami testów 
może zetknąć się kandydat.

W  procesach rekrutacyjnych wykorzystujemy testy techniczne 
weryfikujące nie tylko wiedzę z danej technologii, ale też umiejęt-
ności jej zastosowania oraz zdolność logicznego myślenia.

Popularne są testy jednokrotnego wyboru weryfikujące podstawo-
wą wiedzę teoretyczną w danym obszarze. Poprzez nie chcemy 
sprawdzić, czy kandydat zetknął się już z daną technologią, czytał 
o niej, zna podstawowe pojęcia i wyrażenia. 

Aby uzyskać dobry rezultat w testach wielokrotnego wyboru, kan-
dydat musi dogłębnie znać temat, łącznie z wyjątkami. Takie testy 
sprawdzają dodatkowo umiejętność analitycznego myślenia oraz 
szybkość podejmowania decyzji. 

Testy otwarte zawierają zestawy pytań, na które należy udzielić 
maksymalnie wyczerpujących odpowiedzi. Pojawiają się tam za-
gadnienia teoretyczne, opisowe lub konkretne zadania, np. „Na-
pisz kilka linijek kodu” lub „Znajdź błąd w przedstawionym kodzie”.

Testy z wykorzystaniem środowiska programistycznego i użyciem 
konkretnego narzędzia to coraz popularniejsza forma sprawdzania 
wiedzy i umiejętności kandydatów. Aplikujący otrzymuje zadanie 
i wykonuje je, używając konkretnego środowiska programistycz-
nego i  odpowiedniego narzędzia. Ma możliwość przetestowania 
otrzymanego rezultatu, wprowadzenia zmian i  zaproponowania 
rozwiązań.

Rekruterzy dość często proszą też kandydatów o  rozwiązanie 
zadania domowego, np. pod postacią prostego projektu lub mo-
dułu do napisania, i  o przesłanie go w określonym terminie. To 
pozwala sprawdzić poprawność kodu, styl pisania i inne kluczowe  
elementy. 
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Niedociągnięcia, błędy, wykroczenia, 
czyli co pisać, a czego nie pisać w CV
Paweł Zdziech, rekruter z blisko 10-letnim doświadczeniem i autor bloga Rekrutacyjny.blogspot.com,  
jeszcze pamięta takie wpisy w CV: „Prosiłbym bardzo o niekontaktowanie się z aktualnym 
pracodawcą w celu uniknięcia niepotrzebnych nieprzyjemności” lub „Staram się mówić bardziej 
w j. obcym niż 80 procent obcokrajowców w Polsce po polsku!” (więcej przykładów w ramce).  
Dziś życiorysy są bardziej profesjonalne, co nie oznacza, że są wolne od błędów. Pawła zapytaliśmy 
o najczęściej spotykane mankamenty w CV. Oto, co nam poradził.

Pro�l lub cel zawodowy  To element, który warto zawrzeć w ży-
ciorysie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na początku drogi zawodowej 
i nie wiadomo, w jakim obszarze chce się specjalizować, lub ma 
bardzo różne doświadczenia i  trudno go sklasy¦kować. Czasem 
kandydat w przeszłości łączył role, np. programisty i analityka bi-
znesowego lub menedżera projektów i programisty. Pro¦l zawo-
dowy dałby rekruterowi jasny komunikat, jak aplikujący postrzega 
się na rynku pracy, w czym czuje się mocny i jakie stanowiska by-
łyby dla niego interesujące. Jeżeli kandydat to pominie, skaże się 
na to, że rekruter, oceniając jego adekwatność w kontekście swo-
ich aktualnych rekrutacji, będzie bazować na domysłach. Np. pan 
Radosław aplikuje do ¦rmy, w której pracuję, na wszystkie stano-
wiska IT, więc trudno stwierdzić, co tak naprawdę go interesuje. 

Zdjęcie w CV  Choć to kwestia w ocenie CV drugo- czy może na-
wet trzeciorzędna, wolę CV ze zdjęciami. Rzut oka na portret kan-
dydata, z którym rozmawiałem parę tygodni wcześniej, pozwala 
mi łatwo przyporządkować życiorys do danej osoby. Chociaż jeżeli 
ma to być nieprofesjonalna fotogra¦a, to lepiej jej nie zamiesz-
czać. Zdarzały mi się zdjęcia z dziwnymi fryzurami, ze zwierzętami 
lub z imprez. Na szczęście teraz jest to coraz rzadsze.

Wykształcenie  Lepiej pominąć podstawówkę czy liceum i sku-
pić się na rzeczach kluczowych, czyli studiach licencjackich czy 
magisterskich i  ewentualnie podyplomowych. Nie należy wpisy-
wać tu kursów i  szkoleń – te lepiej zawrzeć w oddzielnej sekcji, 
w której znajdą się też certy¦kacje, choć nie są one jednakowo 
ważne we wszystkich technologiach.

Doświadczenie zawodowe  Jednym z najczęściej powtarzają-
cych się błędów w CV jest nieuwzględnienie projektów, w jakich 
się uczestniczyło. W przypadku wielu stanowisk – programistów, 
testerów, projekt managerów, analityków biznesowych – takie in-
formacje dużo wnoszą do czytelności CV. Wymienienie pracodaw-
cy oraz zakresu obowiązków to zbyt mało, bo to nie odzwierciedla 
czasu, jaki dana osoba poświęciła na konkretne obszary. To, czy 
ktoś spędził trzy lata przy jednym projekcie, czy przy szeregu ma-
łych, ma dla mnie znaczenie. Z czego więc powinien składać się 
taki opis? Na pewno trzeba w nim zawrzeć wykorzystane tech-
nologie, rolę danej osoby i  cel działań pod kątem biznesowym. 
Np.: „Wdrażaliśmy system transakcyjny w branży bankowej, moja 
rola w  projekcie polegała na przeprowadzeniu analizy bizneso-
wej, rozwoju nowych funkcjonalności, dokumentacji projektowej, 
wysoko- czy niskopoziomowym designie; miałem do czynienia 
z  następującymi technologiami…”. W  CV brakuje mi także do-
kładnego określania czasu trwania projektów. Jeśli ktoś napisze: 
2012–2013, to może to oznaczać dwa miesiące lub dwa lata, dla-
tego trzeba doprecyzować przynajmniej miesiące.
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Umiejętności  Posiadanie takiej sekcji w  CV jest bardzo du-
żym atutem, niestety kandydaci często ją pomijają. Dobrze jest 
uwzględnić poszczególne technologie, czyli: języki programowa-
nia, bazy danych, frameworki oraz biblioteki, z którymi miało się 
do czynienia. Jednak sama lista nie wystarczy, trzeba też określić 
poziom znajomości. Nawet subiektywne stwierdzenie „słabo” albo 
„bardzo dobrze” już da rekruterowi wiedzę, jak postrzega się kan-
dydat. Przy okazji warto podkreślić, kiedy po raz ostatni korzystało 
się z danej technologii – to dosyć istotne w sektorze IT. 
Natomiast nie oczekuję, że ktoś wyszczególni kompetencje mięk-
kie. Umiejętność pracy w  zespole czy nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, a także takie przymioty, jak pracowitość, punktualność, 
odpowiedzialność, solidność czy rzetelność, to cechy, które powi-
nien posiadać każdy pracownik, więc chwalenie się nimi jest trochę 
jak podkreślanie przez eksperta IT, że ukończył kurs komputerowy.

Znajomość języków obcych  To warto wyodrębnić w osobnej 
sekcji, bo czasami wśród innych umiejętności ciężko znaleźć an-
gielski, a to bardzo ważna informacja. Trzeba oczywiście określić 
stopień znajomości języka, chociaż niekoniecznie aż tak dokład-
nie, jak zrobił to jeden z kandydatów: „angielski business analysis 
i  niemiecki hochdeutsch, w  tym dialekt alemański, tzw. schwy-
zerdütsch, oraz rosyjski – zaawansowany tylko w konwersacjach. 
Francuskiego używam, oprócz Szwajcarii i Luksemburga, lokalnie 
na Wyspie Jersey”.
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Zainteresowania  Nigdy nie użyłbym hobby jako kryterium wy-
boru, chociaż uważam, że warto je wpisać do życiorysu. Dlacze-
go? Ciekawe, nietypowe pasje wiele mówią o danym człowieku, 
a czasem można je nawet rozciągnąć na grunt zawodowy. Jeżeli 
ktoś samodzielnie zorganizował podróż dookoła świata, to pew-
nie jest dobrym organizatorem. Jeśli ktoś jest kapitanem zespołu 
piłkarskiego, to prawdopodobnie ma w sobie choć trochę kompe-
tencji team-leaderskich. Takie rzeczy się zapamiętuje i mogą one 
wyróżnić kandydata spośród wielu innych ubiegających się o za-
trudnienie.

Referencje  Niektórzy piszą: „Referencje dostępne na życzenie”. 
Jednak rekruter i  tak może o  nie poprosić, więc to moim zda-
niem strata miejsca. Inni podają link do swojego pro¦lu w portalu 
społecznościowym, ale to nie są dla mnie w pełni wartościowe 
opinie, bo przeważnie zawierają same superlatywy, a ja wolałbym 
otrzymać bardziej obiektywny obraz kandydata. Choć rekomen-
dacje stanowią pewną wartość, bo ktoś zdecydował się udzielić 
ich publicznie. 
Zdecydowanie najlepsze są referencje telefoniczne. Czasem pro-
szę o  kontakt do kilku byłych przełożonych lub współpracow-
ników. Z tym że trzeba ich mądrze dobierać. Wzbudza we mnie 
pewne podejrzenia, jeżeli rozmówca nie jest w  stanie wymienić 
żadnej wady polecanego. To oznacza, że albo nie za dobrze zna tę 
osobę, albo próbuje coś przemilczeć. Obie ewentualności są złe.

Forma CV
To, czy wpiszemy najpierw doświadczenie, czy wykształcenie, nie 
ma dużego znaczenia. Najistotniejsze, żeby wszystko było przej-
rzyste i  czytelne. Nie przesadzałbym z  gra¦ką, bo forma może 
przysłonić treść. Specjaliści od user experience albo od warstwy 
frontendowej, czyli ci, którzy zajmują się gra¦ką, lubią mieć cieka-
we, oryginalne CV z wieloma ozdobnikami, ale nie zawsze przynosi 
to zamierzony efekt.
Niestety wciąż zdarzają się błędy ortogra¦czne i  interpunkcyjne. 
Najczęściej spotykam się z  literówkami. Uważam, że osoba pra-
cująca w IT powinna być wnikliwa i dokładna w tym, co robi, więc 
tego rodzaju błędy nie najlepiej świadczą o kandydacie.
Po korekcie należy jeszcze zastanowić się, w  jakim pliku wysłać 
CV. W swojej karierze spotkałem się z najróżniejszymi formatami 
życiorysów: .doc, .docx, .txt, .rtf, .pdf, HTML, .ppt, .pptx, .EXE. 
Tymczasem niektóre pliki mogą się nie otworzyć, jeżeli rekruter 
nie będzie miał odpowiedniego programu. Może też okazać się, że 
ze względu na inną wersję posypie się układ dokumentu, dlatego 
najbezpieczniejszy jest pdf.

Kłamstwo w CV
Na szczęście kandydaci rzadko podają nieprawdziwe informacje, 
chociaż jeden z nich otwarcie przyznał, że skłamał co do długości 
trwania danego projektu. Stwierdził, że zbyt krótkie okresy zatrud-
nienia niekorzystnie wyglądały. Oczywiście był skreślony. Jednak 
czasem konsekwencje mogą być poważniejsze niż odpadnięcie 
z procesu rekrutacji. W maju 2012 r. w Stanach wybuchła afera 
po tym, jak okazało się, że CEO Yahoo, Scott Thompson, napisał 
w swoim życiorysie opublikowanym na stronie ¦rmy, że jest ab-
solwentem księgowości oraz informatyki, podczas gdy ukończył 
tylko księgowość. Kiedy sprawa wyszła na jaw, dyrektor musiał 
zrezygnować z pracy. Natomiast kilka lat temu pewna Brytyjka za 
kłamstwo w CV i sfałszowanie rekomendacji została skazana na 
pół roku więzienia.

List motywacyjny 
W przeważającej większości listy motywacyjne nie są wymagane 
i nie są czytane przez rekruterów. Kiedyś je przeglądałem, nieste-
ty bardzo rzadko były pisane z myślą o konkretnym stanowisku. 
Najczęściej powielały szablony istniejące w Internecie, dlatego po-
stanowiłem skończyć z tą ¦kcją.

Podsumowując, trzeba pamiętać o tym, żeby dokumenty aplika-
cyjne spełniały trzy podstawowe kryteria: były przejrzyste, czy-
telne i wyczerpujące. Jeśli już przesadzić w którąkolwiek stronę, 
to lepiej, żeby były zbyt długie niż zbyt krótkie. Oczywiście dużym 
atutem będzie, jeśli kandydat zoptymalizuje życiorys pod wzglę-
dem danej oferty pracy. 

Oprac. Anna Tomczyk

PAWEŁ ZDZIECH – rekruter z blisko 10-letnim doświadczeniem w rekrutacji 
w  sektorze IT. Szacuje, że w  swojej karierze miał okazję przeczytać ok. 
100 tys. CV, niemal wszystkie należały do specjalistów i menedżerów IT. 
Rekrutował na stanowiska wszystkich szczebli i w większości wykorzysty-
wanych na rynku technologii, w Polsce i za granicą. Zarządza rekrutacją 
w �rmie 7N. Autor bloga rekrutacyjnego Rekrutacyjny.blogspot.com.

 CV

Źródło: Rekrutacyjny.blogspot.com

Dawne wpisy w CV:

 ▪ Stan cywilny: kawaler (zaangażowany).
 ▪ Mam wspaniałą żonę i dwójkę idealnych dzieciaków.  
Ewa ma 1, a Antek 5 lat (...), lubię kotlety schabowe.

 ▪ Data i miejsce urodzenia: 22 maja 1967 (to dawno, 
ale młodo wyglądam…), Warszawa.

 ▪ Pełen sukcesów przywódca, z wysokim IQ, 
charyzmatyczny, utalentowany w wielu dyscyplinach, 
szczodrze obdarzony, co by to nie miało znaczyć .

 ▪ Troszczy się o swoich ludzi... choć jego dziewczyny czasem 
myślą inaczej, ale kto by tam wierzył byłym .

 ▪ Angielski – początkujący zaawansowany.
 ▪ Osiągnięcia: Wspólnie z narzeczoną zorganizowana 
niespodziankowa impreza z okazji 60. urodzin jej rodziców.

 ▪ Interests: Boxing – enjoys almost every aspect of this 
sport, except getting hit. (Zainteresowania: Boks – lubię 
prawie każdy aspekt tego sportu, poza przyjmowaniem 
uderzeń).

 ▪ Zainteresowania: Czytanie książek – najlepszy czytelnik 
w liceum przez trzy lata.

 ▪ Zainteresowania: Próbuję grać na gitarze klasycznej 
(ale uwaga: odkryłem, że nie mam ani głosu, ani słuchu).

 ▪ Jestem katolikiem i mam dziewczynę.

Z listu motywacyjnego:

 ▪ Dzień dobry,
Mam same wady....
1. wykształcenie ekonomiczne,
2. jestem kobietą,
3. 5 lat pracy z SAP i tylko rok jako key user od FI.
Głęboko wierzę jednak, że do wytrwałych świat należy, 
a ponieważ moim ogromnym pragnieniem jest praca 
w charakterze konsultanta oraz podróżowanie, pozwalam 
sobie Państwa niepokoić.

http://www.karieraplus.pl
http://rekrutacyjny.blogspot.com
http://Rekrutacyjny.blogspot.com
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Aleksandra Findling-Bartas 
konsultant personalny, ING Bank Śląski S.A.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zweryfikowanie zarówno wiedzy, jak i umiejętności miękkich. Podczas niej 
doprecyzowujemy także dane zamieszczone w CV. Chcemy lepiej poznać kandydata oraz dać mu możliwość 
zadawania pytań o zespół, projekty, zadania itp. Pamiętajmy, że spotkanie rekrutacyjne to doskonała okazja do 
dyskusji o wzajemnych oczekiwaniach i możliwościach, jakie dają bieżące zadania, dlatego w rozmowie, oprócz 
biznesowego partnera HR, uczestniczą także menedżerowie (bezpośredni przełożeni potencjalnego nowego pra-
cownika).
Pytania zadawane podczas rozmowy rekrutacyjnej oscylują wokół doświadczenia, kompetencji, historii zatrud-
nienia, aspiracji danej osoby. Warto pamiętać, że zazwyczaj są one silnie związane ze specyfiką stanowiska, 

o które stara się kandydat, a tym samym – z opublikowaną treścią ogłoszenia o pracę. Przykładowo, ubiegając się o stanowisko analityka 
aplikacji, kandydat może spodziewać się pytań o ważne umiejętności miękkie, czyli: poszukiwanie informacji i ich analizowanie, kompe-
tencje związane z budowaniem relacji i nastawieniem na klienta, a także umiejętność moderowania spotkań i warsztatów. Jednocześnie 
rekruter może też zapytać o znajomość UML czy wiedzę na temat metodyk zbierania danych. Pożądana jest wiarygodność kandydata, 
kiedy to przytaczane atuty mają pokrycie w rzeczywistości (faktyczne doświadczenie w konkretnych projektach, potwierdzenie w refe-
rencjach, certyfikaty itp.), a także chęć współpracy z innymi, otwarta postawa, sprecyzowane najbliższe cele zawodowe, motywacja do 
pracy, świadomość swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz pozytywne nastawienie.

Poradnik rekrutacyjny

Marta Drozdowska 
menedżer ds. rekrutacji w Atos IT Services

Celem rozmowy HR-owej jest przede wszystkim weryfikacja kompetencji miękkich kandydatów starających się 
o pracę. Jest ona uważana za najtrudniejszą część spotkania ze względu na nieprzewidywalność pytań, a w kon-
sekwencji – brak pewności kandydata co do poprawności udzielanych odpowiedzi. 
Wybór kompetencji jest ściśle powiązany ze stanowiskiem oraz zakresem powierzanej odpowiedzialności. Z tego 
właśnie powodu rekruter analizuje szczegółowo dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata w poszu-
kiwaniu analogicznych obowiązków. Z kolei nawiązanie do pożądanych kompetencji miękkich znajduje się bardzo 
często już w wymaganiach ujętych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Mile widziana jest także wiedza na temat profilu 
i wartości firmy, w której ubiegamy się o pracę.

Coraz rzadziej podczas tego typu spotkań można spodziewać się pytań szablonowych. Dzisiejsze rozmowy HR-owe w najbardziej presti-
żowych firmach to dialog partnerów, w którym pozwala się kandydatowi na inicjatywę oraz dba o właściwy kierunek dyskusji. Najbardziej 
pożądane odpowiedzi to przede wszystkim te, które są spójne, komunikowane w sposób pewny i wiarygodny oraz poparte przykładami 
z dotychczasowego doświadczenia zawodowego. O zaangażowaniu oraz wiedzy kandydata świadczą także pytania zadawane rekrutują-
cemu, które zdecydowanie warto przygotować przed spotkaniem.
Należy pamiętać, że rekruter nie poszukuje kandydata wszechstronnego, ale takiego, który najlepiej pasuje do wymagań konkretnego 
stanowiska. 

Grzegorz Adamczyk 
specjalista ds. rekrutacji, UBS

Nie tylko osoby pracujące w branży IT obawiają się rozmowy z rekruterem, myśląc, że tematy poruszane pod-
czas takiego spotkania będą odległe od ich obszaru ekspertyzy czy specjalizacji technicznej (np. sprawdzane 
będą tylko umiejętności miękkie). W UBS rozmowa z przedstawicielem zespołu rekrutacji polega na wywiadzie 
kompetencyjnym, którego nie należy się obawiać, ponieważ jego celem nie jest obnażanie negatywnych cech 
charakteru, ale poznanie schematu zachowania w sytuacjach podobnych do tych, które mogą pojawić się pod-
czas pracy na danym stanowisku.
Sam wywiad jest nakierowany na konkretne projekty, w których kandydat uczestniczył, oraz na zachowania 
w sytuacjach zawodowych. Im dłuższe mamy doświadczenie, tym więcej obszarów, o których można z rekru-

terem porozmawiać. Jednak nawet osoby rozpoczynające ścieżkę kariery mogą mieć dużo do zaoferowania, jeśli opowiedzą o swoich 
zainteresowaniach czy projektach prowadzonych podczas studiów. Bardzo często bowiem przeradzają się one z pasji w docelowy kie-
runek zawodowy.
Wracając do rekrutacji do działu IT w UBS – w zależności od zespołu czy technologii wymagania mogą się od siebie różnić. W dziale IT 
Risk and Security cenimy umiejętności znalezienia przysłowiowej dziury w całym, zdolności do skupienia uwagi na aspektach, które inni 
uznaliby za niewarte sprawdzenia. U developerów, ze względu na pracę w zespołach umiejscowionych w kilku lokalizacjach na świecie, 
ważne jest konsultowanie pomysłów i spojrzenie z różnych perspektyw na ten sam problem.  

Informatycy często obawiają się rozmowy z HR-owcem.  
Czego można się po niej spodziewać i jak się do niej przygotować?

http://www.karieraplus.pl
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Stanowiska

Network Operator

Network Engineer
Security Specialist
Project Manager
Project Coordinator
ITIL Process Manager

Windows System Administrator

Linux/Unix Administrator
SAP Basis Administrator
Oracle Database Administrator
Middleware Specialist
Storage Administrator

Operations Manager
Customer Service Advisor with German or 
French Language
IT Specialist with German or French Language
Java Developer
System Tester
SAP Consultant

      Atos

BRANŻA: informatyczna

LOKALIZACJE: Bydgoszcz, Warszawa,  
Wrocław, Gdańsk

APLIKUJ ON-LINE: pl.atos.net/kariera

Atos jest międzynarodowym 
liderem w branży usług infor-
matycznych. Zatrudniamy po-
nad 77 tysięcy pracowników 

w 52 krajach na całym świecie. 
Firma oferuje usługi zarządzania 

infrastrukturą IT, integrację syste-
mów informatycznych, outsourcing i do-

radztwo. Atos jest wyłącznym światowym partnerem IT igrzysk 
olimpijskich i paraolimpijskich.

W  Polsce działamy od 2000 roku. W  naszych biurach w  Byd-
goszczy, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku pracuje około 2,5 tys. 
pracowników, w  tym ponad 2 tys. osób w  Bydgoszczy. Kolejne 
kontrakty i  wzrost Atosa w  Polsce przekładają się na unikalne 
możliwości rozwoju, zarówno dla obecnych pracowników, jak 
i nowo zatrudnianych osób.

Atos ponownie na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce!
Atos znajduje się w czołówce rankingu najlepszych polskich pra-
codawców, przeprowadzanym co roku przez niezależną jednostkę 
Great Place to Work Institute. W roku 2014 po raz trzeci zajęliśmy 
miejsce na podium w konkursie Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce 
w kategorii ¦rm zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Jesteś specjalistą?
W Atos czeka na Ciebie szeroki wachlarz możliwości. Zatrudniamy 
inżynierów sieci, inżynierów oprogramowania, administratorów 
systemów Windows oraz Linux/Unix, administratorów baz danych 
Oracle i MS SQL, a także specjalistów Middleware, SAP, develope-
rów Java i Oracle oraz testerów. 

Nie jesteś jeszcze specjalistą? Nic straconego!
Jesteśmy ¦rmą informatyczną, lecz nowoczesne technologie nie 
są jedynym obszarem, z którym nasi pracownicy mogą powiązać 
swoją karierę. Oprócz specjalistów w zakresie IT zatrudniamy ab-
solwentów kierunków zarządzania oraz lingwistów zainteresowa-
nych branżą IT – niekoniecznie z zaawansowanymi technicznymi 
kwali¦kacjami czy doświadczeniem. Dzięki oferowanym szkoleniom 
oraz pracy przy ciekawych projektach nasi pracownicy nieustan-
nie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają nowe kompetencje. 
Osoby ambitne i  zaangażowane mają możliwość uczestniczenia 
w międzynarodowych programach rozwoju talentów. 

Dla chcącego nic trudnego! 
Zdobądź wiedzę na Atosowej Akademii Technicznej.
Jest to oferta dla studentów ostatnich lat studiów oraz absol-
wentów z  juniorskim doświadczeniem zawodowym, którzy chcą 
dołączyć do Atosa. Bezpłatne szkolenia prowadzone przez do-
świadczonych inżynierów dotyczą konkretnego obszaru technicz-
nego. W programie są m.in.:

 ▪ Akademia Sieciowa
 ▪ Akademia Windows
 ▪ Akademia Linux
 ▪ Akademia Systemów i Oprogramowania Aplikacyjnego
 ▪ Akademia Packaging
 ▪ Akademia IT
 ▪ Akademia Baz Danych

Każde szkolenie kończy się egzaminem, a dla najlepszych – ofertą 
pracy w naszej ¦rmie!

50
Polska

Miejsca 
Pracy 2013

Najlepsze 
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Poznaj naszych pracowników

Tomasz Porożyński, 2nd Line Support Engineer 

Współpracę z Atosem rozpocząłem w 2012 r. Na początku zajmowałem się obsługą monitoringu serwerów. Wiele 
musiałem się nauczyć, jednak przyjazna atmosfera oraz jasno postawione cele sprawiły, że okres ten wspominam 

bardzo pozytywnie. Największym zaskoczeniem były dla mnie szkolenia techniczne dostępne od pierwszego dnia 
pracy. Postanowiłem z nich skorzystać, co zostało szybko zauważone. W niedługim czasie zostałem zaangażowany 

w kluczowe, międzynarodowe projekty. Obecnie pracuję w dziale Cloud Services – zarządzam macierzami dyskowymi i dostępem do in-
formacji w sieciach LAN i SAN. W Atosie najbardziej cenię możliwości rozwoju, atmosferę pracy oraz kontakt z językiem angielskim. Jeżeli 
stawiasz na rozwój i chcesz podążać wyraźnie wyznaczoną ścieżką kariery, z pewnością się u nas odnajdziesz.

Magdalena Paszkiewicz, Team Leader 

Karierę w branży IT rozpoczęłam tuż po zakończeniu studiów. Jako Service Delivery Supporter byłam odpowie-
dzialna za sprawy administracyjne oraz współpracę z partnerami i dostawcami telekomunikacyjnymi. Atos dał mi 

szansę poszerzenia wiedzy technicznej oraz certyfikacji w zakresie metodologii ITIL. Chętnie korzystam również 
z szerokiego wachlarza oferowanych szkoleń językowych oraz platformy e-learningowej. Obecnie zajmuję się zarzą-

dzaniem kosztami telekomunikacyjnymi (TEM) w dziale Network, DataCenter & Communications Services. Jako Team Leader koordynuję 
pracę zespołu oraz projektuję i wdrażam procesy TEM w całej organizacji. W grupie wspólnie stawiamy czoła wyzwaniom, opracowujemy 
bardziej efektywne rozwiązania oraz dzielimy się wiedzą. Zdobywam doświadczenie, które pozwoli mi na objęcie w przyszłości zadań 
związanych z zarządzaniem serwisem.

Marek Byczyński, Team Leader i Application Owner

W dziale Applications Hosting Services najlepiej sprawdzają się osoby ze znajomością systemów operacyjnych, 
baz danych, serwerów aplikacji, sieci i pamięci masowych. Kontakt z klientem jest również częścią naszej pracy, 

dlatego nie mniej ważne są kompetencje miękkie. Niezbędna jest znajomość języków obcych oraz zainteresowanie 
tematyką IT. Swoją przygodę z Atosem rozpocząłem w 2010 r., dołączając do zespołu aplikacji Lawson. Wraz z po-

zyskiwaniem nowych kontraktów zostałem dedykowany do przejęcia kilkudziesięciu aplikacji z Maroka oraz Francji do Polski. Obecnie 
jestem Application Ownerem i Team Leaderem. Organizuję pracę w zespole, koordynuję projekty, a także kontrakt w USA. Odpowiadam 
również za przejmowanie do Polski aplikacji z kolejnych krajów. Dzięki temu łączę pracę zawodową z pasją, jaką jest podróżowanie.

Alicja Hermanowska, Process Service Manager 

Service Management Center jest działem, który stawia przede wszystkim na umiejętności analitycznego i logicz-
nego myślenia. Ze względu na międzynarodowy charakter realizowanych zadań i kontakt z klientem większość 

komunikacji odbywa się w języku angielskim lub w innych językach obcych. Moja przygoda w tym dziale rozpoczęła 
się od pracy na stanowisku Process Architect. Początkowo zajmowałam się budowaniem i implementacją procesów 

z obszaru zarządzania incydentami dla jednego z duńskich klientów. Dynamiczny rozwój Atosa pozwolił mi stworzyć własną ścieżkę za-
wodową. Obecnie odpowiadam za całościowe zarządzanie procesami dla Poczty Duńskiej, a także dla klientów z obszaru finansowego. 
Dbam, aby wszystkie procesy były dostarczane zgodnie z wymaganiami kontraktowymi oraz dobrymi praktykami biblioteki ITIL.

Michał Demyda, Team Leader 
Pracę w Atosie rozpocząłem od wyjazdu do holenderskiego oddziału firmy. Zdobywałem tam wiedzę na temat 
monitorowania sieci komputerowych, by po powrocie do Polski odpowiadać za zdalne utrzymanie serwisów. Na-

stępnie trafiłem do sektora telekomunikacyjnego pionu Systems Integration, gdzie jako programista hurtowni da-
nych dla jednego z niemieckich operatorów komórkowych realizuję swoje inżynierskie pasje. Jako Team Leader zespołu 

programistów odpowiadam również za efektywny podział pracy i  jestem odpowiedzialny za wyniki. Niezapomnianym przeżyciem był 
wyjazd na zimowe igrzyska olimpijskie do Vancouver w 2010 r. Jako Atosowy wolontariusz spędziłem tam 4 tygodnie i zajmowałem się 
administracją baz danych. Praca przy tym prestiżowym projekcie dała mi możliwość obserwowania igrzysk zza kulis oraz poznania ludzi 
z całego świata! Atos pozwala mi się rozwijać w wielu kierunkach i dostarcza ciekawych wyzwań, których nadal sporo przede mną.    
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Współpraca

Pełny etat
Staże
Rekrutacja przez cały rok 

Stanowiska

Asystent ds. wsparcia technicznego     
Administrator baz danych     
LINUX/UNIX Administrator     
Inżynier sieciowy      
Inżynier ds. wsparcia infrastruktury     

Technologie

Unix/Linux     
Windows     
Mainframe     
VMware     
Oracle     
Network     

     Capgemini Polska

Branża: konsulting, technologie, outsourcing

SiedziBa główna/oddziały: Warszawa/Kraków, Katowice, Opole, 
Wrocław

www.pl.capgemini.com

Jak rozpocząłeś karierę w Capgemini?
Jan Rogala, Service Delivery Manager w  Dziale Infrastructure 
Services: W  2006 r. zaaplikowałem na stanowisko starszego 
programisty. Mimo że byłem dopiero rok po studiach, miałem 
już pierwsze doświadczenia zawodowe, zacząłem zdobywać je, 
będąc na uczelni. Chciałem dołączyć do Capgemini, bo od zawsze 
pociągała mnie praca w dużej korporacji, która ma szeroki zakres 
i potencjał działania. Jest to niezwykle przydatne w długofalowym, 
świadomym kształtowaniu kariery.

Jakie możliwości otworzyło przed Tobą Capgemini?
Początkowo zajmowałem stanowisko ściśle techniczne. Z biegiem 
czasu zacząłem dostrzegać, że bardziej niż „rozmowa” z kompu-
terem fascynuje mnie dialog z człowiekiem. Byłem dobrym inży-
nierem, ale zauważyłem, że spełniam się także, wspierając zespół 
oraz klientów. Cieszyło mnie poczucie, że mogę rozwijać biznes 
i mam na niego wpływ. To odkrycie przerodziło się w świadomą 
decyzję o tym, że chcę wejść na ścieżką menedżerską. Przełożeni 
zauważyli we mnie potencjał i wspólnie podjęliśmy wysiłek, żeby 
przygotować mnie do nowej roli. Wkrótce zostałem team lide-
rem programistów, potem menedżerem zespołów technicznych, 
a następnie – jednostki biznesowej, która dostarczała usługi (od 
technicznych, aż po zarządzanie procesami i  infrastrukturą klien-
ta) dla dużej firmy paliwowej. Obecnie zajmuję stanowisko Service 
Delivery Managera w Dziale Infrastructure Services. Współpracuję 
z międzynarodową firmą produkującą papier.

Jak wygląda praca w tym dziale?
Świadczymy szeroki zakres usług IT od strony infrastruktury – 
dostar czamy liczne serwery i  zapewniamy dla nich wsparcie na 
poziomie systemów operacyjnych oraz baz danych. Dostarczamy 
także usługę Service Desk oraz wsparcie procesowe, czyli m.in. 
inżynierię procesową, zarządzanie zmianą.

Na czym polega Twoja rola w zespole?
Zarządzam ponad setką ludzi, a są to zespoły na całym świecie: 
w  Polsce, Indiach, Wielkiej Brytanii. Ponoszę całościową odpo-
wiedzialność finansową za kontrakt i relacje z klientem. Moja rola 
opiera się na wytyczaniu strategii rozwoju usługi – układam ją 
i kontroluję, by była dostarczona w sposób prawidłowy, zgodnie 
z oczekiwaniami klienta, a nawet powyżej nich. Odpowiadam za 
rozwój jego biznesu.

Co doradziłbyś osobom, które chcą rozpocząć karierę w obsza-
rze IT?
Moja naczelna zasada brzmi: „Cokolwiek w życiu robisz, rób to do-
brze”. Każdy z nas jest kowalem własnego losu, a dobrze wykonu-
jąc pracę, budujemy swoje nazwisko – markę, dzięki której otwie-
rają się przed nami nowe możliwości. Ta reguła pomaga każdemu, 
niezależnie od wieku, ale warto ją w sobie zakorzenić już na sa-
mym początku kariery. Ponadto trzeba być zawsze kilka kroków do 
przodu. Warto zadać sobie pytanie, gdzie chcę być za jakiś czas, 
i obserwować, jak się zmieniają środowisko i technologia. Jest waż-
ne, żeby patrzeć na to, jakie rozwiązania cieszą się popularnością 
czy zainteresowaniem, ale przede wszystkim warto się zastanowić, 
które z nich będą adoptowalne czy pożądane pod kątem zmian za-
chodzących na świecie. Ważne jest także poszerzanie horyzontów 
poprzez docieranie do różnorodnych źródeł informacji.

Bardziej niż „rozmowa” 
z komputerem fascynuje mnie 
dialog z człowiekiem.

Infrastruktura IT – paleta możliwości
Od zawsze pociągała mnie praca w dużej korporacji, która ma szeroki 
zakres i potencjał działania.

http://www.pl.capgemini.com
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Współpraca

Program Praktyk Letnich
Globalny Program  
Rozwojowy w IT

Globalny Program Rozwojowy – 
Systemy Mainframe
Pełny etat 

Stanowiska

Analitycy biznesowi i funkcjonalni     
Developerzy     
Specjaliści baz danych     
Administratorzy (np. Unix, Wintel)     
Architekci     
Project Managerowie       

Technologie

Java     
SQL     
Oracle     
Unix     
AIX     
Wintel     

     Citi Service Center Poland

Branża: usługi biznesowe, IT

SiedziBa główna: Warszawa

www.citibankinternational.pl 
www.karierawciti.pl

Dlaczego wybrałeś Citi?
Michał, menedżer IT: W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
ukończyłem studia na kierunku zawierającym w  sobie elementy 
informatyki, a jednocześnie interesowałem się zarządzaniem. Za-
stanawiałem się, w jaki sposób połączyć te dwa elementy, i zna-
lazłem bardzo ciekawą ofertę – program rozwojowy w obszarze 
technologii w Citi. Program trwał dwa lata i składał się z kilku ro-
tacji – każda z innymi wyzwaniami i w różnych dziedzinach. Dzięki 
temu miałem okazję poznać organizację i  pracowników różnych 
działów, ale też odkryć, w  czym chciałbym się specjalizować. 
Przydzielano mi bardzo zróżnicowane zadania – od typowo tech-
nicznych, przez koordynację zadań i zarządzanie projektami, aż po 
analityczne – wymagające zebrania informacji i  łączenia faktów 
z różnych dziedzin, które skutkowały rekomendacją działań.

Możesz podać przykład najciekawszego zadania?
Największym wyzwaniem było dla mnie poprowadzenie projektu 
wdrożenia systemu typu auto dialer. Jest on podłączony do cen-
trali telefonicznej, która automatycznie dzwoni pod wczytane nu-
mery klientów i przekazuje rozmowę do agenta z call center, tylko 
jeśli ktoś odebrał telefon. To przekłada się na sporą oszczędność 
czasu. Projekt był prowadzony na zlecenie działów telesprzedaży 
i windykacji, które stawiały przed nami zróżnicowane wyzwania. 
Razem z zespołem musieliśmy wypracować takie rozwiązania, aby 
aplikacja spełniała oczekiwania obu zleceniodawców. 

Skąd czerpałeś wiedzę?
Program zaczął się od dwutygodniowego szkolenia w Londynie. 
Wraz z rówieśnikami z innych krajów poznawaliśmy ciekawe fakty 
na temat firmy, uczyliśmy się zarządzania projektami, a także oma-
wialiśmy procesy technologiczne obecne w Citi. Później szkolenia 
odbywały się średnio dwa razy w roku i dotyczyły pogłębionej wie-
dzy z zarządzania projektami oraz kompetencji miękkich, takich jak 

umiejętność prezentacji, negocjacji czy rozwiązywania konfliktów. 
Jednak najważniejsze było wsparcie przełożonych. Moimi opieku-
nami byli dwaj bardzo doświadczeni menedżerowie. Nauczyli mnie 
m.in. tego, jak budować relacje i zdobywać potrzebne informacje, 
żeby efektywnie realizować postawione przede mną zadania.

Jak wyglądała Twoja ścieżka kariery po programie?
Kiedy kończyłem program rozwojowy, w  Warszawie otwierano 
regionalne centrum wsparcia użytkowników. Zostałem w nim kie-
rownikiem jednego z zespołów. Sporym wyzwaniem było dla mnie 
pogodzenie temperamentów osób różnych narodowości, ale róż-
norodność sprawiała nam też dużo frajdy. Później uznano, że to, 
co zrobiliśmy na płaszczyźnie regionu, jest na tyle wartościowe, 
że można spróbować podobny model zastosować globalnie. Po 
trzech latach zacząłem koordynować pracę kilku zespołów. Citi 
ciągle się rozwija i  dzięki temu jest to ciekawe środowisko pra-
cy. Obecnie jestem kierownikiem zespołu, który odpowiada za 
wsparcie środowisk nieprodukcyjnych dla aplikacji regionalnych. 
Wcześniej przez kilka lat poruszałem się w obszarze infrastruktury, 
takiej jak serwery, infrastruktura sieciowa i telekomunikacyjna. Te-
raz przeszedłem do świata aplikacji. W ostatnim czasie w wyniku 
centralizacji Warszawa stała się kluczową lokalizacją na mapie Citi 
w obszarze usług technologicznych. W tej chwili Citi w Warszawie 
zatrudnia ponad 600 specjalistów IT, a w planach na ten rok prze-
widywane są kolejne rekrutacje.

Citi ciągle się rozwija i dzięki 
temu jest to ciekawe 
środowisko pracy.

Informatyka i zarządzanie
W obszarze usług technologicznych Citi mocno postawiło na 
Warszawę – w tej chwili zatrudnia ponad 600 specjalistów IT. 

http://www.citibankinternational.pl
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Współpraca

Pełny etat
Część etatu
Staże
Praktyki studenckie

Stanowiska

Programista Java     
Inżynier IT     
Tester aplikacji     
Analityk aplikacji      
Specjalista ds. architektury     

Technologie

Java/JBoss     
AS400/Unix/Wintel     
Cisco/Citrix     
UML     
SQL     

     ING Bank Śląski

BRANŻA: bankowość

SIEDZIBA GŁÓWNA/ODDZIAŁY: Katowice, Warszawa,  
oddziały w całej Polsce

www.ingbank.pl/kariera

Jak zacząłeś pracować w ING Banku Śląskim?
Kamil Więcek, specjalista IT: ING Banku Śląskiego nie utożsamia-
łem z pracodawcą w dziedzinie IT, ale na targach kariery dowie-
działem się, że bank organizuje program rozwojowy ChallengING 
IT. Wydał mi się interesujący, a że kończyłem właśnie studia in-
żynierskie, wysłałem aplikację. Co ciekawe, moje studia nie były 
ściśle związane z  informatyką, bo kończyłem mechatronikę, ale 
technologia była moim hobby. Rekrutacja zaczęła się w  listopa-
dzie, a staż rozpocząłem w lutym.

W jakim zespole pracujesz i na czym polegają Wasze zadania?
Pracuję w 12-osobowym zespole, w którym spędziłem cały pro-
gram. Bardzo chciałem w nim zostać, bo panuje tu miła atmosfera 
i  zdążyłem się zżyć z  kolegami, którzy szczególnie na początku 
bardzo mi pomagali. W ramach ChallengING IT odbyłem szkole-
nia zgodne z moją specjalizacją, jednak najwięcej nauczyłem się 
właśnie od zespołu. 
Zajmujemy się zarządzaniem środowiskiem IT banku, czyli wszyst-
kimi stacjami pracowniczymi, a  jest ich ok. 5 tys. Naszym celem 
jest automatyzacja procesów – tak, żebyśmy byli w stanie w miarę 
rozwoju oprogramowania i stosowania ciągle nowych technologii 
centralnie i skutecznie zarządzać tym środowiskiem. Przykładowo 
jeden z  projektów polegał na dostarczeniu pracownikom banku 
rozwiązań do przeszukiwania naszych wewnętrznych zasobów.

A co stanowi dla Ciebie największą wartość tej pracy?
Cieszy mnie ogromna odpowiedzialność, jaką mi powierzono, i to, 
że mogę wprowadzać wymyślone przez siebie rozwiązania. Jeśli 
spotkają się z zainteresowaniem innych, są wdrażane w kilku tysią-
cach stacji. Zresztą otwartość na pomysły pracowników zauważy-
łem już podczas stażu. Uczestniczyliśmy w tzw. pomarańczowych 
spotkaniach, podczas których przedstawialiśmy swoje uwagi do-
tyczące pracy banku. Na pierwszym spotkaniu była obecna wi-

ceprezes banku i wiem, że naszą prezentację przekazała innym 
dyrektorom. Podczas kolejnego spotkania dyskutowaliśmy z nimi 
o naszym pomysłach.

Jakie są zalety pracy w Dziale IT w obszarze bankowości?
W bankowości przywiązuje się szczególną wagę do bezpieczeń-
stwa – ono jest priorytetem zarówno na etapie wyboru rozwiąza-
nia, jak i wdrożenia, a to dlatego, że jesteśmy instytucją zaufania 
publicznego. Polityki bezpieczeństwa są u nas bardzo restrykcyjne. 
Krótko mówiąc: ciężko tu narozrabiać, nawet mając bardzo duże 
uprawnienia. Ponadto Działy IT w bankach są ogromne, w naszym 
jest 600 pracowników, mamy 220 swoich aplikacji, 10 tys. stacji 
roboczych razem z serwerami, więc jest to ogromne, a zarazem 
ciekawe środowisko. Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania IT, 
które mogę testować. Kiedy zaczynałem pracę, po prostu intere-
sowałem się technologią. Teraz jestem prawdziwym pasjonatem. 

Czy praca w ING Banku Śląskim pozwoliła Ci się rozwinąć?
Ogrom wiedzy zdobyty podczas ChallengING IT uważam za naj-
większą zaletę tego programu. Mieliśmy opiekuna, z którym roz-
mawialiśmy na temat obszarów, w których chcielibyśmy się roz-
wijać, więc już jako pracownik kształtuję swoją ścieżkę kariery 
zgodnie z  indywidualnym planem. Teraz czuję się specjalistą, ale 
wciąż mam apetyt na zdobywanie wiedzy.

Mam apetyt na więcej
Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania IT, a ja mogę je testować. 
Dzięki pracy w banku stałem się pasjonatem technologii.

Cieszy mnie, że mogę 
wprowadzać wymyślone przez 
siebie rozwiązania w kilku 
tysiącach stacji.

http://www.ingbank.pl/kariera
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Współpraca

Pełny etat
Kontrakty
Praca zdalna
Freelancerzy
Praktyki studenckie

Stanowiska

Java Developer     
Web Developer     
C# .Net Developer     
Android/iOS Developer      
Tester oprogramowania     

Technologie
JAVA     
C# .NET     
PHP, CSS, HTMLe     
Ruby on Rails     
C++     

  Infolet | IT Team Solutions

BRANŻA: IT, nowe technologie

SIEDZIBA GŁÓWNA: Kraków

www.infolet.pl

Dlaczego zdecydowałeś się aplikować do Infolet?
Marcin Szot, Software Engineer: O  Infolet słyszałem dużo do-
brego od moich znajomych ze studiów. Kiedy spotkałem się 
z przedstawicielami ¦rmy podczas targów pracy, zdecydowałem 
się na 6-tygodniowe praktyki w dziale IT. Miałem okazję poznać od 
środka kulturę ¦rmy, jej wartości i styl działania. Bardzo podobała 
mi się otwartość, z jaką zostaliśmy przyjęci (razem ze mną praktyki 
odbywały jeszcze 3 osoby). Od razu poczuliśmy się częścią zespo-
łu IT i całej ¦rmy. Kiedy dowiedziałem się, że Infolet poszukuje ko-
goś do zespołu, zaaplikowałem. Dzięki wcześniejszej współpracy 
proces rekrutacji przebiegł sprawnie i bezstresowo. Teraz mogę się 
pochwalić już 5-letnim stażem pracy w ¦rmie. 

Jak oceniasz praktyki Infolet, w których brałeś udział? 
Bardzo dobrze. Podobało mi się to, że brałem udział w realnym 
projekcie, który jest wykorzystywany w Infolet do dzisiaj. Podczas 
praktyk wiele się nauczyłem. Najlepsze było to, że mogłem spraw-
dzić, jakie przełożenie na praktykę ma wiedza teoretyczna zdobyta 
podczas studiów. Odkryłem również, co tak naprawdę oznacza 
praca w zespole. W projekcie brało udział 5 początkowo niezna-
nych sobie osób, więc trzeba było się poznać i nauczyć komuni-
kować. Poza tym świadomość, że projekt jest komercyjny (a nie 
do szuÂady) i ktoś będzie później korzystał z naszych rozwiązań, 
sprawiła, że od razu wzrosło w nas poczucie odpowiedzialności za 
wykonywane prace.

Jakie kompetencje są atutem na Twoim stanowisku i zwiększają 
szansę na uzyskanie pracy?
Realizuję projekty związane z tworzeniem systemów wspierających 
procesy biznesowe. Niewątpliwym atutem są kompetencje mięk-
kie: komunikatywność, kreatywność, umiejętność podejmowania 
decyzji, praca zespołowa, praca pod presją czasu. To kluczowe 
kompetencje, nad którymi warto pracować. Oczywiście wiedza 

techniczna to podstawa, ale dopiero właściwe komunikowanie się 
z  biznesem, czyli z  osobami niezwiązanymi z  IT, może zapewnić 
nam sukces. Obecnie specjalista IT (np. programista, tester, admi-
nistrator systemu) to pracownik, który często ma kontakt z klien-
tem zewnętrznym. Od tego, jaką relację zbuduje, nieraz zależy być 
albo nie być zatrudniającej go ¦rmy. Dlatego, jeśli ktoś chce być 
cennym pracownikiem, powinien oprócz wiedzy technicznej rozwi-
jać również kompetencje miękkie.

Jaki jest Twój cel zawodowy?
Po kilku latach poświęconych w głównej mierze programowaniu 
coraz częściej myślę o pozycji Team Leadera. Istotnym aspektem 
takiej funkcji jest kontakt z klientem i zbieranie od niego wytycz-
nych dotyczących projektu oraz przekazywanie ich w  zrozumia-
ły dla wszystkich sposób. Ostatnio miałem okazję sprawdzić się 
w takiej roli. Projekt odniósł sukces, a klient jest zadowolony, więc 
myślę, że to jest mój kierunek rozwoju i cel na najbliższe lata.

Jak oceniasz atmosferę w pracy w całej �rmie i w Dziale IT?
Atmosfera w ¦rmie jest bardzo dobra. Dla mnie ważne jest to, że 
dobrze czuję się w  moim zespole, często żartujemy. Ekspres ze 
świetną kawą w kuchni też ma tu niemałe znaczenie. Można od-
sapnąć, porozmawiać z  ludźmi z  innych działów, a  te rozmowy 
często są dawką kolejnych pomysłów i inspiracji.

Już na praktykach brałem 
udział w realnym projekcie, 
który jest wykorzystywany 
w Infolet do dzisiaj.

Rozwój zawodowy w świetnej atmosferze
Wiedza techniczna to podstawa, ale dopiero właściwe komunikowanie 
się z biznesem może zapewnić nam sukces.

http://www.karieraplus.pl
http://www.infolet.pl
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Współpraca
Umowa o pracę na czas 
nieokreślony
Umowa o dzieło dla osób 
posiadających status studenta
Wakacyjny program płatnych 
8-tygodniowych praktyk 

Stanowiska

Frontend Charmer     
Java Geek     
.NET Maniac     
Mobile Apps Master      
PHP Guru     
Full-Stack Developer     

Technologie

JavaScript     
HTML5, CSS3     
PHP     
JAVA     
NET, C#     
iOS, Android     

     Schibsted Tech Polska

BRANŻA: Internet, nowe media, IT

SIEDZIBA GŁÓWNA/ODDZIAŁY: Kraków/Gdańsk

www.schibsted.pl

Co skłoniło Cię do aplikowania do Schibsted Tech Polska (STP)?
Michał Matoga, Web Developer: Kluczową rolę odegrali moi kole-
dzy, z którymi wcześniej współpracowałem w agencji interaktyw-
nej, a którzy przeszli do Schibsted Tech Polska. Nie tylko dobrze 
wypowiadali się o ¦rmie, ale także podkreślali zalety pracy z nor-
weskimi partnerami. Norwegowie kładą większy nacisk na jakość 
rozwiązań niż na czas czy koszty. To daje ogromny komfort, bo 
nikt nie wymaga ode mnie wykonania zadania na ostatnią chwilę, 
a także – swobodę działania. Kusząca była też perspektywa pracy 
w międzynarodowej ¦rmie.

Jakie musiałeś spełnić wymagania, aplikując na stanowisko PHP 
Developera?
Oprócz standardowych wymagań, jak znajomość technologii 
PHP i HTML, dość wysoko w porównaniu do typowych krakow-
skich agencji interaktywnych była postawiona poprzeczka doty-
cząca frontowej technologii, jaką jest JavaScript. Było to dla mnie 
sporym zaskoczeniem, a wynikało z  faktu, że w naszym zespole 
ważne jest, by każdy orientował się w pełnym zakresie działań. 
Duży nacisk kładziono także na umiejętność komunikacji w języku 
angielskim. Moje kompetencje były sprawdzane podczas rozmowy 
technicznej, poprzez wykonanie projektu będącego prezentacją 
posiadanych umiejętności oraz w trakcie telekonferencji z partne-
rami z Norwegii.

Jakie umiejętności masz szansę rozwijać, pracując w STP?
Przede wszystkim mam możliwość pogłębiania wiedzy w  swojej 
dziedzinie – rozpocząłem pracę z  nowym frameworkiem, Zend 
Framework 2. Ponadto przestawiłem się z małych aplikacji, które 
odwiedza maksymalnie tysiąc osób dziennie, na takie, które mają 
ponad milion odsłon dziennie. Uczę się też technologii, które nie 
są bezpośrednio związane z  moją codzienną pracą, np. pozna-
łem narzędzie do deploymentu oparte o język Ruby – Capistrano.  

Czasami zdarzają się też zadania dotyczące serwera związane 
z  continuous integration i  wdrażaniem produktu. Oprócz tego 
mogę podnosić kompetencje językowe – ¦rma organizuje dla nas 
kursy angielskiego, szwedzkiego i norweskiego.

Od kogo uczysz się w swojej codziennej pracy?
Na samym początku miałem przydzielonego mentora. Obecnie 
przepływ wiedzy odbywa się w każdym kierunku. Chętnie dzielimy 
się wiedzą, np. po szkoleniach czy konferencjach są organizowane 
spotkania, podczas których opowiadamy o tym, czego się dowie-
dzieliśmy. Mamy także oddolne inicjatywy, takie jak Reading Club, 
w  ramach którego dzielimy się wiedzą zdobytą podczas lektury 
książek technicznych. Ponadto każdy pracownik ma indywidualny 
budżet na szkolenia i konferencje. Może wybrać kluczowe dla sie-
bie obszary i skorzystać z udziału w szkoleniu czy wybrać się na 
konferencję, aby je rozwijać. W ubiegłym roku całym zespołem 
pojechaliśmy na konferencję ZendCon Europe do Paryża, dotyczą-
cą frameworka, w którym realizujemy projekty.

Co byś poradził studentom, którzy chcą rozwijać się w branży IT?
Oprócz nauki konkretnych technologii, czytania blogów branżo-
wych czy agregatorów nowości pozwalających na orientowanie 
się w nowinkach, zachęcam do tego, by wcześnie zacząć rozwi-
jać znajomość języka angielskiego. Warto realizować choćby małe 
projekty – to pozwala poznać biznes od środka.

Nikt nie wymaga ode mnie 
wykonania zadania  
na ostatnią chwilę.

Podnoszę swoje kwali�kacje
Współpraca ze skandynawskimi partnerami łączy w sobie jakość 
rozwiązań ze swobodą i komfortem działania.

http://www.schibsted.pl
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