
Jak w niepewnych czasach 
zdobyć pewną pracę w IT. 
Nawet bez doświadczenia!



Cały dokument przedstawia 100% praktycznej wiedzy, która prezentuje od począt-
ku do końca w jaki sposób i w krótkim czasie, poprzez konkretne działania,  zdobyć 
pracę nie mając żadnego doświadczenia oraz wiedzy w IT.

Całość przedstawiam z  mojej perspektywy, oczami praktyka, który kończąc Techni-
kum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie postanowił pracować w branży IT. Dziś 
w wieku 30 lat jestem:

Trenerem Microsoft, który przeszkolił ponad 25.000 osób w  ostatnich 12 mie-
siącach. To oznacza, że w 2020 roku moje szkolenia z obszaru pracy i edukacji 
zdalnej przyciągnęły największą liczbę uczestników

Właścicielem firmy IT, która koncentruje się na szkoleniach i wdrażaniu techno-
logii Microsoft 365  

Częstym gościem w radiu i telewizji w charakterze eksperta w obszarze edukacji 
i pracy zdalnej. W ostatnich 12 miesiącach oglądało mnie w TV 4 miliony Pola-
ków

Jednym z najmłodszych wykładowców w Wyższej Szkole Bankowej w Warsza-
wie, który przygotowuje studentów do pracy w IT (najlepsi studenci aktualnie 
pracują w mojej firmie i zarabiają 50,00 PLN za godzinę.

Osobą, która w wieku 30 lat posiada 15 letnie doświadczenie w IT (nie licząc nad-
godzin :))

Jakub Buczyński
Cloud Engineer
Easy-going person, for which sharing knowledege with employees is the same pleasure as with his MTC 
trainings attendances. During very intensive year Damian taught me a  lot about M365/Azure security 
technologies like AIP, MCAS, SENTINEL. As a  teacher/trainer Damian like challenging his students but 
always remain calm and positive even when they met with failures. I would like to see more specialist like 
Damian, for whom sharing with others is not only a job but also a passion.

Daniel Kwietniewski
Trener M365
Damian to świetny Trener. Dzięki Niemu nabyłem bardzo dużo wiedzy i doświadczenia jako Trener Micro-
soft 365. Wielozadaniowa i godna podziwu postawa nauczyciela trenerów stawia go w świetnym świetle. 
Cieszę się, że mogłem poznać tak ambitnego człowieka. Powodzenia w dalszym kreowani swojej bizne-
sowej ścieżki - z Twoim zapałem to nie będzie trudne.



W  wieku 15 lat byłem Freelancerem, tworzyłem strony internetowe kupując 
szablony za 10 PLN i  przerabiając je w  html/xhtml/css, korzystałęm przy tym 
z bezpłatnych poradników a jedyny edytor jaki posiadałem to notepad ++ . Do 
obróbki grafiki wykorzystywałęm darmowe narzędzia. Nauczyłem się tego na 
zasadzie prób i  błędów poprawiając pracę innych i  modyfikując tak, że moje 
zarobki z 0 PLN wzrosły do 10-50 PLN za projekt. Praca nad jednym projektem 
zajmowała mi 50 a nawet 60 godzin. W tamtym czasie godzina mojej pracy była 
wyceniana na mniej niż 1 PLN. Byłem jednak szczęśliwy, że mogłem się uczyć 
i mieć za co kupić „colę”.

W wieku 17 lat wykryłem podatność bezpieczeństwa w serwisie internetowym 
„Przelewy24” - lukę w systemie, mogącą doprowadzić do dużych strat finanso-
wych. Zwróciłem na ten fakt uwagę prezesa firmy, za co otrzymałem od niego 
nagrodę w postaci aparatu fotograficznego wysokiej wartości. To była najdroż-
sza rzecz jaką posiadałem w tamtym czasie a wartość sprzętu była wyceniana 
na 1000 PLN.

Po 6 latach uczenia się na własnych błędach rozpocząłem pierwszą pracę na pe-
łen etat w firmie IT gdzie pierwszy raz miałem styczność z technologią Microsoft. 
Pierwszego dnia w tej firmie dowiedziałem się, że właśnie odchodził z tej firmy 
pracownik do firmy Microsoft (jako dziecko zamiast myśleć o pracy strażaka czy 
policjanta, ja marzyłem o tym by pracować w firmie Microsoft i mieć „legalnego 
Windowsa”). Tego dnia powiedziałem sobie, że „za 5 lat o tej porze będą pra-
cował w Microsoft”. 5 lat i 7 dni później rozpocząłem swój pierwszy dzień pracy 
w Microsoft Polska. Ponad rok później wyjechałem do Irlandii pracować w Micro-
soft na rynkach EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).

Na bazie moich doświadczeń przygotowałem dla Ciebie poradnik, który pomoże Ci zro-
zumieć jakie działania warto podjąć by wejść do branży IT, nawet jeśli nie masz żadne-
go doświadczenia w programowaniu. Pamiętaj, że IT to nie tylko programowanie. Ja 
sam nie jestem programistą, ale na co dzień pracuję z osobami zajmującymi się two-
rzeniem kodu.

Jeżeli branża IT wydaje Ci się ciekawa i  szukasz inspiracji jak skutecznie (i  możliwie 
szybko) zbudować swoją nową karierę, chcesz wiedzieć jakie są możliwości - ten prze-
wodnik jest dla Ciebie. 

Moja kariera w IT:



Nowa rzeczywistość online

Zmiana branży w czasie pan-
demii. Czy to dobry moment?
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Nikogo już chyba nie trzeba przekonywać jak bardzo zmieniła się nasza rzeczywistość 
w ostatnich latach dzięki rozwiązaniom informatycznym. Rozwój sztucznej inteligencji, 
big data, rozwiązań chmurowych są motorem wzrostu technologicznego. Ubiegły rok 
dodatkowo sprawił, że jeszcze bardziej staliśmy się zależni od rozwiązań IT w postaci 
komunikatorów, platform do współpracy zdalnej itp. Wszystko wskazuje na to, że trend 
będzie dalej postępował, biorąc pod uwagę duże ambicje firm takich jak Amazon, Face-
book, Tesla, Apple czy Microsoft. Możemy nie zgadzać się z wartościami reprezentowa-
nymi przez największe firmy IT, ale trudno się nie zgodzić, że w dużej mierze kształtują 
one rzeczywistość online, której częścią coraz bardziej jesteśmy.

Rynek pracy w obszarze IT odczuwa w aktualnych czasach ogromny wzrost a zarazem 
duży niedobór specjalistów, ekspertów oraz trenerów, którzy mogliby skutecznie prze-
kazywać innym wiedzę w tych obszarach. Stawki w IT sięgają kwot, które na początku 
kariery w  każdej innej branży pozostają nieosiągalne. Dlatego tak wiele osób, które 
zdecydowały się (lub zmusiła je do tego sytuacja) na poszukiwanie nowej pracy, po-
ważnie rozważa branżę IT jako nową ścieżkę kariery.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli masz stałą (mimo całej nie-
pewności dookoła), dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę, pojawia się pytanie czy 
w ogóle potrzebujesz zmiany.

Jeśli jednak odczuwasz niedosyt w obecnej pracy lub po prostu sytuacja zmusiła Cię 
do poszukiwań nowego zajęcia, warto rozważyć czy szukać zatrudnienia w dotychcza-
sowej branży czy spróbować czegoś nowego.

Może się wydawać, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na sytuację poszuku-
jących pracy. Faktycznie, w wielu branżach słyszy się o obniżeniu wynagrodzeń i bene-
fitów. Branża IT okazała się w tym względzie wyjątkiem. Nie dość, że nie dotknęły jej 
obniżki wynagrodzeń to jeszcze zanotowano wzrost liczby ofert pracy.

Wygląda na to, że nie ma złego czasu na zmianę branży na IT. Nawet w sytuacji, gdy 
mamy dobrą pracę, warto jest budować dodatkowe kompetencje z  zakresu nowych 
technologii, bo szybko może się okazać, że zdecydujemy się zamienić dotychczasowe 
zajęcie na bardziej ekscytujące i lepiej płatne.



Dlaczego osoby w IT tak dobrze 
zarabiają (o ile to prawda)? 03
To prawda. Informatycy (choć nie jest to lubiane określenie przez osoby z branży; tak 
samo jak „specjaliści”, którzy mają wiele lat doświadczenia - preferują używanie słowa 
„ekspert”) od lat znajdują się w czołówce rankingów najlepiej opłacanych profesji. Wy-
nika to w dużej mierze z faktu dużej specjalizacji i pewnych predyspozycji, które trzeba 
posiadać pragnąc wejść do tej branży. Zdolności analityczne, logiczne myślenie, roz-
wiązywanie problemów, ścisły umysł - to wszystko kojarzy się z niezbędnymi wymaga-
niami. Jest w tym sporo prawdy. Na szczęście są też profesje wymagające w większym 
stopniu umiejętności miękkich. Piszę o takich przykładach w tym przewodniku.

Wracając do wynagrodzeń, ich wysokość podyktowana jest wartością jaką dla firm 
i  instytucji niosą nowoczesne technologie oferowane jako efekt pracy osób zatrud-
nionych w  IT. Aplikacje, strony internetowe, bazy danych itd. pchają gospodarkę do 
przodu pomagając firmom generować wysokie dochody, które z  kolei pozwalają na 
wypłatę odpowiednio wysokich wynagrodzeń by przyciągnąć najlepszych ekspertów 
z doświadczeniem :). Dziś mamy sytuację, w której brakuje specjalistów i ekspertów, 
a firmy otwierają się na osoby, które mają predyspozycje do wejścia w branżę, ale mu-
szą znać podstawy, które okazują się dla wielu nie do przejścia ponieważ:

źle podchodzą do tematu edukacji wybierając niewłaściwe studia

źle dobierają mentorów (jeśli w ogóle jakichś mają)

nie mają pomysłu na siebie, bo brakuje im inspiracji

a)
b)

c)



Czy nie kończąc informatyki 
mogę szybko zacząć pracę w IT?04
Klasyczna odpowiedź w branży IT to:

„To zależy” i znajduje się zaraz po równie często  
używanej sentencji „u mnie działa” ;)

Część specjalizacji w  branży IT jest ściśle związana z  umiejętnością programowania. 
Istnieją także obszary, w których umiejętność programowania nie jest kluczowa. Ja 
nie jestem programistą, co często powtarzam, bo utarło się przekonanie o  tym, że 
programista to zawód przyszłości. Jest on jednak związany z pewną specyfiką pracy 
i  tutaj dużym atutem jest bycie introwertykiem oraz osobą, która lubi spędzać wiele 
godzin przed komputerem. Czy to oznacza, że ekstrawertyk nie może zostać progra-
mistą? Może, ale musi zadać sobie pytanie czy chce za wszelką cenę dostosowywać 
się do roli, która ostatecznie może okazać się nie do końca tą, której pragnie. IT to nie 
tylko programiści. To rynek ludzi Biznesu, którzy świadczą usługi dla osób, dla których 
IT cały czas kojarzy się z systemami Windows XP, 95, Millennium czy też komputerami 
Amiga. Często te osoby nie posiadają większej wiedzy w technicznych aspektach dzia-
łania technologii i potrzebują pomocy w tłumaczeniu „skomplikowanego świata IT” na 
język prosty i zrozumiały. Wchodząc na ten poziom biznesowego podejścia jesteśmy 
w stanie wejść łatwiej w technologię bez uczenia się skomplikowanych języków pro-
gramowania jeśli uznamy, że próg wejścia dla nas jest zbyt wysoki. W kolejnych roz-
działach opisuję to, co zaobserwowałem w  ostatnich latach, a  szczególnie ostatnich 
12 miesiącach w zmieniającym się dynamicznie świecie, gdzie postęp cyfryzacji przy-
spieszył o kilka lat do przodu, o czym rozpisywały się takie firmy jak: Money, Forbes, 
CNBC, Gartner i wiele innych.



Jestem na rynku pracy od 
kilkunastu lat. Czy nie za późno 
na zmianę na IT?
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Często spotykam się z  takimi obawami wśród osób, które nigdy nie programowały. 
Rozpoczęcie nauki pisania kodu nawet po 40-tce, może się zakończyć sukcesem. Wiele 
osób, które pracowały na takich stanowiskach jak: kierowca Taxi, kierowca Tira, Han-
dlowiec, pracownik administracji publicznej, pracownik biurowy, telemarketer, win-
dykator, pracownik magazynu, kelner i wielu innych postanowiły zmienić swoje życie 
i rozpoczęły albo edukację (ponowną lub pierwszą mimo tego, że mają tylko skończo-
ną maturę) albo wybrały kursy płatne i po ich zakończeniu i pracy własnej znaleźli pra-
cę w branży IT.

Trzeba jednak pamiętać, że są do tego potrzebne pewne predyspozycje, szczególnie 
zdolności analityczne. Dlatego dla znacznej grupy, takie wyzwanie może się okazać po-
nad siły.

Na szczęście branża IT, wbrew obiegowej opinii, to nie tylko programowanie. Nowe 
technologie oferują wiele możliwości zatrudnienia dla osób o różnorodnych predyspo-
zycjach i zainteresowaniach. Przykładowo, praca z klientem w zakresie szkoleń lub cy-
berbezpieczeństwa wymaga zupełnie innego zestawu umiejętności niż programowa-
nie. W tym przewodniku poświęcam też sporo miejsca możliwościom zmiany kariery 
na IT bez konieczności nauki programowania. 



Jakie możliwości stwarza 
branża IT?06
Nie bez powodu od przynajmniej kilku lat IT cieszy się ogromną popularnością, zarów-
no wśród doświadczonych pracowników, jak i studentów czy osób pragnących zmienić 
zawód. Branża IT kusi atrakcyjnymi zarobkami, niezależnością i jakby na to nie patrzeć 
- prestiżem (wynikającym pewnie z wymienionych wcześniej charakterystyk).

Poniżej zebrałem 3 najpopularniejsze specjalizacje. Na końcu znajdziesz też wyjątko-
wo atrakcyjną (choć mniej oczywistą) specjalizację w ramach branży IT, której aktual-
nie potrzebuje rynek. Próg wejścia jest niski, a zarobki atrakcyjne. 

Dla każdej omówionej ścieżki kariery znajdziesz jej specyfikę, wymagania, zarobki oraz 
plusy i minusy.

No to zaczynamy.

To pierwszy zawód, który przychodzi do głowy, gdy myślimy o branży IT. Nic dziwnego 
bo jest to stanowisko, które kojarzy się ze świetnymi zarobkami (o tym trochę później), 
ale też liczebnie grupa programistów stanowi ponad 50% osób określających się jako 
pracownicy IT.. 

Specjalizacje (obszary) programistów można podzielić następująco (od najpopular-
niejszych):

backend, fullstack, frontend, mobile, embedded i inne

Wśród kluczowych języków programowania i najbardziej popularnych możemy wymie-
nić:

JavaScript, Python, Java, Ruby, C#, C++, PHP, C ... i wiele innych

PROGRAMISTA

Zarobki Trudność wejścia do branży

Według programistów, osoba pisząca w  swoim CV, że programuje 
w HTML, nie jest programistą, warto o tym wiedzieć w tym dość specy-
ficznym środowisku 



Rosnąca digitalizacja wielu dziedzin życia powoduje nieustannie rosnące zapotrzebo-
wanie na specjalistów tworzących aplikacje czy strony internetowe. Wiele osób myśli 
o programowaniu jako o kierunku przy zmianie branży. Praca programisty kusi wysoki-
mi zarobkami, atrakcyjnymi benefitami, masą możliwości zawodowych oraz stabilno-
ścią zatrudnienia. Nie jest to jednak praca dla każdego. 

Wymagania:
Do wykonywania tego zawodu potrzeba przede wszystkim dużo cierpliwości, umiejęt-
ności rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia, a  także kreatywności czy 
umiejętności pracy w grupie. 

Jeżeli powyższe cechy dobrze Cię opisują, to może być kierunek godny uwagi - wszyst-
kie prognozy rynku pracy mówią o dalszych wzrostach zapotrzebowania na specjali-
stów w tej dziedzinie.

Dodatkowo:   
Coraz bardziej popularne stają się nowe języki programowania, jednak warto zacząć 
od podstaw. Dodatkowo cenną i obowiązkową wiedzą w karierze programisty jest po-
znanie zasad takich jak „SOLID”, nabycie umiejętności pisania „czystego kodu & czytel-
nego kodu”, umiejętności pisania Unit Testów (automatyzacja testów własnego kodu) 
jak i umiejętność pracy w metodykach zwinnych oraz innych, które są wykorzystywane 
w projektach jak np.: Agile, Scrum, Kanban, Prince2 , Lean itp.

Zarobki: 
Początkujący programista (tzw. Junior) może liczyć na samym początku na zarobki na 
poziomie ok. 4000 PLN na rękę, Mid(Developer) zarabia średnio między 7000 a  8000 
PLN. Z kolei zarobki Senior developerów oznaczają przeważnie wynagrodzenie powy-
żej 11 500 PLN miesięcznie do ręki. (Źródło: Badanie społeczności IT 2020 - Programista)

Oczywiście zanim otrzymasz płatną propozycję to nie dość, że musisz udowodnić swoją 
wiedzę, najczęściej na stażu „bezpłatnym albo płatnym”. Osoby bez doświadczenia na 
start dostają ofertę z wynagrodzeniem między 0 a 2000 PLN miesięcznie przy umowie 
zlecenie – to najpopularniejsze rozwiązania w tej branży. Żeby pokazać swoją wartość, 
minimalny okres to zwykle 6 miesięcy, o ile jesteś świeżo po szkoleniu, akademii czy 
kursie programowania. Pierwsze wynagrodzenie po takim stażu to zazwyczaj okolice 
średniej krajowej (ok. 3800 PLN netto).  

Plusy:
 ● Zarobki (!)
 ● Czas pracy (prawie 70% programistów deklaruje, że efektywnie pracuje 5-6 godzin 
dziennie)

 ● Zarobki na poziomie średniej krajowej już zaledwie po 6 miesiącach pracy projekto-
wej w wybranym języku programowania. 



Uwaga: Dlaczego 6 miesięcy to minimum branżowe? Dlatego, że słaby programista do 
6 miesięcy traci pracę, a taki w którym jest potencjał pracuje i dalej się rozwija. Dlatego 
firmy w branży zwracają szczególną uwagę na to, czy pracujesz jako programista np.: 
w danej firmie minimum 6 miesięcy czy 3x po 2 miesiące. Ten drugi scenariusz może 
rodzić późniejsze problemy z zatrudnieniem. To cenna wiedza dla tych, którzy myślą 
o „szybkich zmianach pracy na początku swojej ścieżki zawodowej”.

Minusy:
 ● Wysokie wymagania (wysokie zdolności analityczne, konieczne zdobycie biegłości 
w przynajmniej jednym języku programowania 

 ● Rosnąca konkurencja 

Administracja infrastrukturą informatyczną firm i instytucji publicznych zyskuje na po-
pularności jako kierunek kariery - to trzecia najliczniejsza grupa specjalistów IT. Ostat-
nio szczególnie istotny stał się aspekt cyberbezpieczeństwa, ponieważ wraz z potrzebą 
przestawienia się na działalność zdalną, wzrosła ilość zagrożeń ze strony hakerów i nie-
bezpiecznych aplikacji (malware, ransomware, wirusy, trojany itd).

Na co dzień praca osób na tych stanowiskach polega na robieniu tego, co niezbędne 
do działania systemów i aplikacji. W zależności od rodzaju firmy, można wyróżnić ad-
ministratorów baz danych, monitoringu, bezpieczeństwa systemów, aplikacji, i  tzw. 
DevOpsów.

Nazwa DevOps powstała w efekcie połączenia dwóch angielskich słów – development 
(rozwój) oraz operations (operacje). Początkowo, założeniem DevOps było połączenie 
dwóch zespołów oraz ich kompetencji, tak by pracowały razem, pozwalając zaoszczę-
dzić czas pracy zespołu oraz finanse przedsiębiorstwa. Programiści (development) 
i  administratorzy (operations) mieli się dzielić wiedzą oraz swoimi spostrzeżeniami. 
Administratorzy byli obecni w trakcie tworzenia produktu, starając się zrozumieć i na-
uczyć się wykonywać podobne działania. Po zakończeniu wdrażania developerzy do-
wiadywali się jak administratorzy obsługują utworzone oprogramowanie.

Metodyka DevOps ciągle się rozwija i już od kilku lat widać rosnącą liczbę specjalistów, 
którzy mają doświadczenie zarówno w rozwoju (tworzenie kodu) oraz utrzymaniu in-
frastruktury (administracja).Najczęstsze zadania specjalistów DevOps dotyczą obsługi 
i  rozwoju platformy czy uruchamiania krytycznych/strategicznych aplikacji opartych 
na chmurze. Pojawia się również tworzenie, konfigurowanie i  utrzymanie zasobów 
w chmurze oraz stały monitoring stanu infrastruktury opartej na chmurze obliczeniowej.

ADMINISTRATOR / DEVOPS 

Zarobki Trudność wejścia do branży



W przeciwieństwie do innych obszarów IT, specjaliści Admin/DevOps pracują nie tylko 
w  tzw. softwarehouse’ach (główny profil działalności - rozwój oprogramowania). Ich 
usługi są niezbędne w wielu obszarach gospodarki.

W softwarehouse’ach pracuje zaledwie 19,1% specjalistów. To znacznie poniżej śred-
niej w branży IT (44,8%). Dużo osób jest zatrudnionych w branży finansowej (15,7%), 
usługach internetowych (11,7%), telekomunikacji (8,2%) oraz rządowej, w tym wojsko-
wej (7%).

Wymagania: 
Osoby pragnące realizować się jako DevOps czy administrator baz danych powinny 
znać przynajmniej jeden język programowania. Najczęściej są to Bash / Shell / Power-
shell, czy SQL lub Python. W przypadku administratorów systemu lub sieciowych nie 
jest to niezbędne (niecała połowa deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka), 
choć z pewnością mile widziane. 

Warto zauważyć, że osoby pracujące jako administratorzy i DevOps to przeważnie ab-
solwenci kierunków technicznych i ścisłych (92%).

Zarobki:
Rozpoczynający karierę w branży może liczyć na samym początku na zarobki na pozio-
mie ok. 4 tys. zł na rękę, wraz ze wzrostem doświadczenia wynagrodzenie rośnie do 4,5 
- 7,5 tys. zł. Zarobki najbardziej doświadczonych specjalistów to przeważnie powyżej 7 
tys. zł miesięcznie do ręki.

Plusy: 
 ●  Wysokie Zarobki
 ●  Stabilność zatrudnienia oraz możliwość szybkiego pozyskania pracy w zawodzie

Minusy: 
 ●  Techniczna praca na „zapleczu”, często niedostrzegalna (i niedoceniana) przez koń-
cowych użytkowników systemu

 ●  Konieczność poznania języków programowania oraz zaawansowanych narzędzi 
konteneryzacji i wirtualizacji (szczególnie DevOps)

 ● Obszerna ogólna wiedza na poziomie administracyjnym

Część użytkowników może traktować takie osoby jak „support”, który 
zmieni im hasło w systemie. Warto edukować takie osoby by zmieniło 
się ich podejście.



QA ENGINEER (QUALITY ASSURANCE) / TESTER 

Zarobki Trudność wejścia do branży

To obszar IT odpowiedzialny za zapewnienie jakości oprogramowania. Osoby zatrud-
nione w  tej działce określa się mianem QA lub Software QA. W  uproszczeniu można 
powiedzieć, że są to osoby, które zajmują się zapewnieniem jakości oprogramowania 
w sposób inżynierski, czyli poprzez wykorzystanie do tego wiedzy technicznej. Tester 
oprogramowania odpowiada za weryfikację prawidłowego działania oprogramowania 
czy też systemu, a także przeprowadzanie testów funkcjonalności. Jego praca polega 
przede wszystkim wykrywaniu błędów i usterek, a następnie zgłaszaniu ich develope-
rom. Manualne testowanie oprogramowania, gdy mówimy o  większych projektach, 
jest najczęściej nieoptymalne - zarówno jeżeli chodzi o  czas, jak i  koszt. Dlatego QA 
engineer zajmuje się automatyzacją powtarzalnych i często wykonywanych czynności.

Wymagania: 
QA Engineer, podobnie jak programista (developer), również specjalizuje się w okre-
ślonych technologiach, tyle że w jego wypadku ważna jest znajomość wielu języków na 
poziomie co najmniej podstawowym, a także umiejętność bardzo szybkiego wdrożenia 
się do nowych. Blisko 82% testerów deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka 
programowania. 

Zarobki: 
Na początku kariery można się spodziewać zarobków na poziomie ok. 3600 PLN na 
rękę. Wraz z rosnącym doświadczeniem sięgają one średnio ok. 6000 PLN. Wynagro-
dzenie doświadczonych testerów to 10 000 PLN netto miesięcznie.

Plusy:
 ● Czas pracy (większość tj. 68% testerów pracuje 5-6 godzin dziennie)
 ● Zarobki*
 ● Możliwość szybkiego pozyskania pracy w zawodzie

Minusy: 
 ● niezbędna znajomość przynajmniej jednego języka programowania (często nawet 
kilku)

 ● zarobki testerów należą do najniższych wśród całej społeczności IT*

*Jeśli jesteś Testerem, który zajmuje się automatyzacją to Twoje zarobki są na poziomie 
Programistów. Jeśli jesteś testerem manualnym to w porównaniu do innych w branży za-
robki są jednymi z najmniejszych (Źródło: Badanie Społeczności IT 2020).



Od czego zacząć?
Wbrew temu co często słyszymy, branża IT oparta o  języki programowania i  wiedzę 
techniczną, nie jest dla każdego. Rozpoczęcie przygody z  IT w  tym obszarze wyma-
ga predyspozycji, dużego wysiłku i wytrwałości. Jeśli czujesz, że programowanie jest 
dla Ciebie, poniżej znajdziesz kilka znanych i mniej znanych szkół, które mogą pomóc 
w pierwszych krokach na tej drodze. To mój subiektywny wybór (nie mam żadnych ko-
rzyści w związku z umieszczeniem tej listy poniżej):

 ● Coders Lab (https://coderslab.pl/pl)
 ● Infoshare Academy (https://infoshareacademy.com) (w 2017 byłem prelegentem)
 ● Software Development Academy (https://sdacademy.pl/)
 ● Kodilla (https://kodilla.com/pl)
 ● IT-Academy (https://it-academy.pl/)
 ● The Hack Summit 2020 – VOD – Specjalistyczne konferencje branżowe (w grudniu 
2020 byłem prelegentem)

Bezpłatne źródła:

 ● Stack Overflow (https://stackoverflow.com/)
 ● GitHub (https://github.com/)
 ● Microsoft Learn (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/)

Konferencje specjalistyczne oferują cenną wiedzę od praktyków ale również „networ-
king”, czyli możliwość poznania innych budując relacje. W ten sposób wiele osób rów-

nież pozyskało pracę.

BONUS: dobre zarobki w branży IT to nie  
tylko programowanie. 
W tym rozdziale podzielę się z Tobą jeszcze jednym pomysłem na pierwszy krok w bran-
ży IT. 

Jest on aktualnie w  moim odczuciu jednym z  tych, które mogą pozytywnie zmienić 
Twoją sytuację finansową oraz pomóc w rozpoczęciu pracy w branży IT. Dla osoby my-
ślącej o przebranżowieniu jednym z kluczowych pytań jest „ile czasu zajmie mi zdo-
bycie nowych umiejętności do podjęcia pracy?”. Poniższa ścieżka w  przeciwieństwie 
do programowania nie wymaga poświęcenia minimum 6 miesięcy na naukę, a później 

Jeśli interesuje Ciebie temat programowania, sprawdź opinie innych 
uczestników i poproś o referencje od nich by potwierdzili czy po kursie 
otrzymali pracę. To ważne przy wyborze odpowiedniej szkoły.



Krzysztof Kandefer
Menedżer - szkolnictwo wyższe / ekspert - szkolnictwo wyższe / ekspert - nowe technologie / dok-
tor nauk ekonomicznych
Współpraca z Damianem układa się zawsze bardzo dobrze. To zaangażowany i pomocny człowiek, który 
wspiera rozwiązanie każdego problemu. Świetnie wpisuje się w kulturę organizacyjną organizacji. Jest 
gotowy do znajdowania nowych rozwiązań i ich wdrażania. Godne pokreślenie są kompetencje komuni-
kacyjne - Damian zawsze mówi językiem zrozumiałym dla odbiorcy.

Dawid Kwietniewski
Trener M365 w NIGRIV / Specjalista ds. IT w Sokpol Holding Sp. z o.o.
Damian to świetny Trener. Dzięki Niemu nabyłem bardzo dużo wiedzy i doświadczenia jako Trener Micro-
soft 365. Wielozadaniowa i godna podziwu postawa nauczyciela trenerów stawia go w świetnym świetle. 
Cieszę się, że moglem poznać tak ambitnego człowieka. Powodzenia w dalszym kreowani swojej bizne-
sowej ścieżki - z Twoim zapałem to nie będzie trudne.

Jakub Buczyński
Cloud Engineer at LemonPro
Easy-going person, for which sharing knowledege with employees is the same pleasure as with his MTC 
trainings attendances. During very intensive year Damian taught me a  lot about M365/Azure security 
technologies like AIP MCAS, SENTINEL. As a teacher/trainer Damian like challenging his students but al-
ways remain calm and positive even when they met with failures. I would like to see more specialist like 
Damian, for whom sharing with others is not only a job but also a passion.

Wiktoria Ilczyszyn
Specjalista w Dziale Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Miałam przyjemność uczestniczyć w  szkoleniu prowadzonym przez Damiana. Szkolenie było zorgani-
zowane na najwyższym poziomie oraz poprowadzone w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Damian 
pokazał, że jest człowiekiem ogromnej wiedzy, zaangażowania, a przede wszystkim profesjonalizmu.

staż (często bezpłatny lub źle opłacany). By wejść z sukcesem na tę ścieżkę wystarczy 
niecałe 40 godzin! Tak, dosłownie tydzień roboczy. W tej drodze moim radom zaufało 
już 50 osób, które szybko znalazły pracę .

Marcin Rusek
Administrator systemu [Storage / SAN]
Damiana poznałem na „chmurze” - szkolenie z Microsoft Azure. Cechuje go duża wiedza, profesjonalizm 
i pasja. Mam nadzieję że spotkamy się jeszcze na jakimś kursie i już nie będzie to formie zdalnej.



Marek Zbroniec
IT Manager
W  roku 2019 nawiązałem współpracę z  Damianem w  ramach prowadzenia szkoleń Microsoft 365 dla 
biznesu oraz edukacji. Damian przekazując swoją wiedzę bardzo mi pomógł wdrożyć się w ten obszar 
zarówno pod względem miękkim w prowadzenia szkoleń jak i merytorycznym. Damian posiada ogrom-
ną wiedzę oraz doświadczenie jako trener a przy tym zaraża niesamowitym entuzjazmem do każdego 
projektu. Dzięki zaangażowaniu Damiana przeszkoliliśmy ogromną rzeszę ludzi a zespół trenerów po-
większył się dwukrotnie. Wiedza przekazana przez Damiana pozwoliła zbudować mi fantastyczny zespół, 
którego zostałem liderem. Nasi trenerzy regularnie dostają najwyższe oceny z prowadzonych szkoleń.

Kamil Michalewski
Deputy CEO at Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia
Miałem zaszczyt współpracować z Damianem w jednym z największych projektów wdrożeniowych i in-
tegracyjnych chmury MS365 dla szkół wyższych w  Polsce (ponad 70 tys. użytkowników). Jego pomoc 
i  zaangażowanie były nieocenione dla powodzenia całego projektu, a  profesjonalne szkolenia które 
prowadził były najwyżej ocenione przez uczestników. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się na 
wdrożeniowym szlaku!

Paweł Wąsik
Menedżer IT w mBank S.A.
Wiedza, kompetencje, zaangażowanie. Gorąco polecam!

Krzysztof Gębka
IT Engineer w Vattenfall IT Services Poland
I had the pleasure of attending in the Azure training that Damian was leading. He was very well prepared 
and professional. He has great knowledge in this matter and he passed on this knowledge in very acces-
sible way. I definitely recommend Damian as a trainer!

Kamil Pakalski
Inspektor Ochrony Danych (IOD) | Cybersecurity | Koordynator lokalny w Stowarzyszenie Prakty-
ków Ochrony Danych
Damiana poznałem jako szkoleniowca z zakresu bezpieczeństwa rozwiązań oferowanych przez Micro-
soft. Damian świetnie przeprowadził szkolenie, pokazał jak ważne jest spojrzenie na bezpieczeństwo 
danych osobowych w  systemach informatycznych i  jak prawidłowo należy je zabezpieczać oraz jakie 
narzędzia należy stosować aby podnosić bezpieczeństwo.



Sam od kilkunastu lat specjalizuję się w technologiach Microsoft, przez kilka lat byłem 
pracownikiem tej firmy. Z pewnością ją znasz i wiesz, że stoi za systemem operacyjnym 
Windows (najpopularniejszym na świecie) i pakietem aplikacji biurowych jak Word czy 
Excel. Mniej znanym faktem jest to, że Microsoft to także wiodący dostawca rozwiązań 
pracy i edukacji zdalnej, a także rozwiązań wspierających rozwój aplikacji w tzw. chmu-
rze. 

W tej sekcji opowiem Ci więcej o mojej specjalizacji tj. pracy Trenera Microsoft oczami 
praktyka, a nie teoretyka. 

Na pewno nie zaskoczę Cię, jeśli powiem, że rok 2020 był rokiem terapii szokowej 
w wielu aspektach życia i biznesu. O transformacji cyfrowej mówiło się już od dawna, 
wiele firm mówiło, że bycie na czasie z nowoczesnymi technologiami jest kluczowe dla 
sukcesu. Jednak znaczna część zaczęła traktować sprawę poważnie dopiero gdy pan-
demia zmusiła je do zmiany sposobu myślenia i działania. Praca i edukacja zdalna stały 
się koniecznością, a rozwiązania Microsoft naturalnym pierwszym wyborem dla wielu 
instytucji.

Jak się pewnie domyślasz, uzyskanie pełnej sprawności działania organizacji wymaga 
przeszkolenia wszystkich zatrudnionych (od administratorów po pracowników szere-
gowych). 

Co robi Trener Technologii Microsoft?
Zadaniem Trenera Technologii Microsoft jest przygotowanie firmy do sprawnego dzia-
łania z wykorzystaniem pełni możliwości pracy zdalnej przy zachowaniu zasad cyber-
bezpieczeństwa.

Rosnące zagrożenia cyberataków są poważnym zagrożeniem, więc edukacja w  tym 
zakresie jest także kluczowa. Klientami Trenerów Microsoft są nie tylko firmy. Szkoły, 
licea, uniwersytety, szpitale, jednostki administracji publicznej muszą także być na bie-
żąco z technologią w naszej nowej rzeczywistości,  w dużej mierze opartej o online. Na-
rzędzia takie jak Office365, OneDrive, OneNote,  Teams, SharePoint czy Exchange dla 
wielu osób wymagają dokładnego wyjaśnienia i „poprowadzenia za rękę”. To wszystko 
sprawia, że potrzeba usług szkoleniowych jest ogromna.

TRENER TECHNOLOGII MICROSOFT

Zarobki Trudność wejścia do branży



Od lat szkolę instytucje, ale nigdy jeszcze nie widziałem tak wielkiego zapotrzebowania 
na usługi Trenerów. Pracując 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, nie byłbym w stanie 
zaspokoić potrzeb rynku, a  nic nie wskazuje by popyt miał się w  najbliższym czasie 
zmniejszyć.

Wymagania:
Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że wejściowe wymagania do tej specjalizacji są 
bardzo przystępne. W skrócie wystarczy mieć:

 ● Pozytywne nastawienie
 ● „Otwartą głowę” i chęć do nauki
 ● Chęć dzielenia się pozyskaną wiedzą z innymi
 ● Czas 
 ● Umiarkowane środki finansowe (możliwy zwrot już w pierwszym miesiącu pracy)

By szkolić innych oczywiście niezbędna jest bardzo dobra znajomość technologii Mi-
crosoft 365, zarówno z punktu widzenia administratora, jak i użytkownika końcowego. 

Kluczowe jest pełne rozumienie działania następujących aplikacji Teams, Outlook, 
OneDrive, OneNote, Word, Excel, PowerPoint, Forms, Stream, Planner i kilku innych.

Nawet jeżeli z części z nich już korzystasz na co dzień to podejrzewam, że znasz zaled-
wie wycinek ich możliwości. W byciu Trenerem kluczowa jest ich znajomość „na wylot”. 

Dobra wiadomość jest taka, że aby zostać świetnym Trenerem Microsoft nie jest nie-
zbędna znajomość programowania, ani nawet studia techniczne. Bardzo dobrze od-
najdą się w tym osoby komunikatywne, czerpiące radość z uczenia siebie i innych. 

Bycie Trenerem daje możliwość elastycznego zarządzania swoim czasem. W zależno-
ści od ilości zajęć można dowolnie kształtować swój kalendarz szkoleniowy. To dobre 
rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie chcą podejmować pracy na pełen 
etat.

Ta rola wymaga tego by wytłumaczyć działanie technologii w sposób praktyczny oso-
bom, które nie są „techniczne” dlatego też posługiwanie się zwrotami IT w sposób nie-
zrozumiały nie może mieć tu miejsca. Uczysz się technologii tak jakbyś miał ją później 
wytłumaczyć każdej osobie, którą spotkałbyś na ulicy (aktualnie przed ekranem moni-
tora ;) ). 



Przykładowo:

W jaki sposób możemy bezpiecznie komunikować 
się z innymi osobami w naszej firmie i szkole? 

Poniżej przykładowe krótkie odpowiedzi.  Jedna, którą posługuje się Trener mówiący 
do osób mniej zaawansowanych technologicznie i druga, gdy ma do czynienia z tzw. 
osobami „technicznymi” na co dzień pracującymi np. w  IT. Wraz z  doświadczeniem 
Trener przechodzi z poziomu „dla Biznesu” na poziom „Dla Biznesu oraz IT”.  Poniżej 
przykładowe odpowiedzi pokazujące te różnice:

Odpowiedź wystarczająca na poziomie „Biznes”:

Podczas tworzenia spotkania w aplikacji Teams upewnij się, że w ustawieniach (poka-
zujemy dokładnie gdzie na ekranie, podczas udostępniania ekranu u siebie naszym kur-
santom) są wybrane następujące opcje: „Osoby w  naszej organizacji mogą opuszczać 
poczekalnię” oraz „Tylko ja” mogę udostępniać ekran itp. Dzięki temu mamy pewność, 
że każda osoba, która pozyskałaby link do naszego spotkania nie wejdzie do nas, jeśli nie 
zaakceptujemy tej osoby w „poczekalni”. Nieproszeni gości nie będą mogli dołączyć (…)

Odpowiedź, której nie stosujemy dla Biznesu, tylko dla IT:

Należy uruchomić centralną administrację w  usłudze www.office.com, skonfigurować 
polityki, które będą automatycznie nakładały odpowiednie ustawienia globalne dla 
wszystkich użytkowników naszej platformy (Tenanta), uruchomienie aplikacji Teams in-
stalowanej na komputerze  (…)

Czy czujesz różnicę między tymi dwoma odpowiedziami? Ta pierwsza to początek i ta-
kich osób aktualnie bardzo brakuje na rynku pracy a zarobki zaczynają się od 50 PLN 
za godzinę przy kontraktach indywidualnych. Druga odpowiedź to już wyższy poziom 
wtajemniczenia i jeszcze wyższe zarobki.

Zarobki: 
Początkujący Trenerzy mogą liczyć na zarobki rzędu 5000 PLN netto miesięcznie. Wraz 
ze wzrostem doświadczenia i rosnącą bazą klientów, można liczyć na miesięczne do-
chody w  wysokości 10 000 PLN netto. Doświadczeni Trenerzy zarabiają nawet 2500 
PLN netto za jeden dzień szkolenia, osiągając miesięczne wpływy na poziomie 20 000 
– 30 000 PLN. Jeśli znasz język angielski to Twoje stawki wzrosną nawet o 25% na sa-
mym początku a przy ekskluzywnych kontraktach nawet o 400%!



Plusy:
 ● Zarobki (!)
 ● Elastyczny czas pracy
 ● Brak wymagań znajomości języków programowania
 ● Kierunek studiów nie ma znaczenia
 ● Szybki czas wejścia do branży (1-3 miesiące)
 ● Duże zapotrzebowanie na usługi Trenerów
 ● Mała (jeszcze) konkurencja
 ● Praca z ludźmi (tak, to daje ogromną satysfakcję)
 ● Mały koszt wejścia względem zarobków

Minusy: 
 ● Praca z ludźmi (jeżeli tego nie lubisz, to raczej nie jest to praca dla Ciebie)
 ● Ciągłe pogłębianie wiedzy i uczenie się jeśli chcemy zarabiać jeszcze większe pie-
niądze

 ● Bariera językowa – podstawy na poziomie A2 języka angielskiego to niezbędne mi-
nimum. Poziom B2 opanowania języka angielskiego otwiera Ci możliwość zarobków 
powyżej 10 000 PLN

Od czego zacząć?
W  moim newsletterze będę się z  Tobą dzielił ciekawymi informacjami ze świata IT, 
w  szczególności kulisami pracy Trenera Microsoft. Niebawem przeprowadzę też se-
rię darmowych webinariów, w  których odpowiem na najczęściej zadawane pytania. 
Newsletter i webinary będą dla Ciebie bogatym źródłem wiedzy, jeśli interesuje Ciebie 
branża IT, chcesz dowiedzieć się więcej, interesuje Ciebie więcej szczegółów mojej hi-
storii z czasów bycia Freelancerem, pracy u Partnerów Microsoft, w Microsoft Polska, 
Headquaters Microsoft w Irlandii, w Funduszu Inwestycyjnym w temacie zarządzania 
spółkami i jak nie robić „Startupu tylko Firmę”, czy też aktualnych moich działań w ra-
mach budowania firmy, wystąpień w radiu, TV itp.

Nie przegap wiadomości ode mnie i koniecznie daj mi znać, co Ciebie najbardziej in-
teresuje. Na każdą wiadomość odpowiem (jeśli będzie ich więcej niż 500 dziennie, 
wtedy z małym opóźnieniem, ale nie zostawię Ciebie bez odpowiedzi). Taką deklarację 
składam Tobie i osobom, które dołączą do mnie już dziś. Za kilka miesięcy może to się 
zmienić i Ci, którzy dołączyli teraz otrzymają również dostęp do specjalnej grupy na FB 
(zamkniętej) z dostępami do darmowej wiedzy, którą będę się z Tobą dzielił.

Jesteśmy w kontakcie. 

Damian Wróblewski

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do mnie: damian@damianwroblewski.pl



Ekspert ds. Bezpiecznej Edukacji Zdalnej i Cyberbezpieczeństwa

Mając za sobą kilkanaście lat pracy w sektorze IT, m.in. w polskim oddziale oraz centrali 
Microsoft (HQ- EMEA), Damian doskonale rozumie potencjał drzemiący w najnowszych 
technologiach, ale i niebezpieczeństwa, na które narażeni są użytkownicy Internetu. 

Dlatego misją Damiana jest szerzenie wiedzy na temat bezpiecznej edukacji i  pracy 
zdalnej. Wśród uczestników licznych prelekcji i  warsztatów byli nauczyciele, wykła-
dowcy, rodzice, pracownicy administracyjni oraz pracownicy firm prywatnych a także 
szpitali. Ze szkoleń skorzystało dotychczas już ponad 20 000 osób. Tematykę cyberbez-
pieczeństwa Damian przybliża także studentom jako wykładowca WSB w Warszawie 
oraz uczestnikom licznych konferencji branżowych np. InfoShare, ITechDay, Puls Biz-
nesu, Global Azure Bootcamp, SPS Warsaw, ShareCon, The Huck Summit.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera Zarządy spółek i instytucji. Pełni funkcję Peł-
nomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa w Szpitalu MSWiA w Warszawie.

Jest także częstym gościem programów telewizyjnych w  charakterze eksperta ds. 
cyberbezpieczeństwa. 

Damian jest właścicielem firmy oferującej szkolenia trenerom z obszaru pracy i edu-
kacji zdalnej w technologii Microsoft 365. Dotąd z jego szkoleń skorzystało już kilkuset 
szkoleniowców pragnących rozwinąć swoje umiejętności oraz ponad 25.000 osób, któ-
re dziś korzystają z technologii Microsoft 365 w codziennej pracy i edukacji w sposób 
bezpieczny oraz elastyczny dostosowany do ich potrzeb.

Kontakt: damian@damianwroblewski.pl
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Poniżej referencje za które szczególnie dziękuję, bo wyrażają to co mogłem wnieść 
innym osobom w ich życiu zawodowym:

Mariusz Szydłowski
Kierownik Biura Rekrutacji w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie
Damiana poznałem w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Przyznam, że po spotkaniu czułem się nie-
swojo, ponieważ merytoryczność Damiana zagadnień, które były poruszane była na tyle duża, że pomi-
mo tego samego wieku pomyślałem, że jeszcze sporo muszę się dowiedzieć, żeby osiągać sukcesy takie 
jak Damian. Następnie współpracowaliśmy przy kilku projektach. Profesjonalizm to określenie, które 
najlepiej opisuje Damiana. To nie tylko wspomniana przeze mnie merytoryczność lecz również zaanga-
żowanie połączone z optymizmem.

Kamil Michalewski
Deputy CIO at Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia
Miałem zaszczyt współpracować z Damianem w jednym z największych projektów wdrożeniowych i inte-
gracyjnych chmury MS365 dla szkół wyższych w Polsce (ponad 70tys. użytkowników). Jego pomoc i zaan-
gażowanie były nieocenione dla powodzenia całego projektu, a profesjonalne szkolenia które prowadził 
były najwyżej ocenione przez uczestników. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się na wdrożenio-
wym szlaku!

Kamil Sabatowski
Venture Building, Agile Leadership / International Speaker / Canadian Executive MBA candidate
Damian is a high performing professional. He proactively pushes forward, leading others in the very clear 
direction. I had a pleasure to work with Damian on several consulting projects, where he demonstrated 
high level of intrinsic motivation towards reaching clients’ goals and challenging their status quo. I hi-
ghly recommend any kind of cooperation with Damian.


