
Zmiana zawodu po 30-stce?  

 

Trzydzieste urodziny mogą obfitować w wiele życiowych zmian. Według psychologów jest to czas 

refleksji nad przeszłością oraz planowania dalszej kariery zawodowej. Przeprowadzony bilans nie 

zawsze wypada pomyślnie. Wykonywana praca przestała przynosić satysfakcję?  Jeśli to, czym 

zajmujemy się do tej pory nie spełnia naszych oczekiwać, warto pomyśleć o zmianie. Co zrobić, by 

dalej się rozwijać? Jaką branżę wybrać? 

Z początkiem bieżącego roku, w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie, na którym 

przedstawiono raport rozwoju i perspektyw dla polskiej branży ICT (informacyjno- komunikacyjnej). 

"Rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament wzrostu, nie tylko sektora ICT, ale także całej 

gospodarki i społeczeństwa. W dobie globalnych zmian jest to jeden z kluczowych sektorów dla 

przyszłego wzrostu"– podkreślił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. 

Zawody z obszaru  ICT charakteryzują się dynamicznym rozwojem na rynku. W przeważającej liczbie 

firm z różnych branż, stanowisko informacyjno- komunikacyjne jest niezbędne. Projektant i 

administrator baz danych, grafik komputerowy, czy informatyk to stanowiska pracy, jakie oferuje 

każda rozwijająca się, nowoczesna firma.  

Jak zacząć pracę na takim stanowisku? Co, jeśli brakuje doświadczenia albo ukończonej kierunkowej 

szkoły ? Poniżej przedstawiamy Państwu fragment wywiadu z Panią Agatą, przedstawicielką firmy 

realizującej projekt, w ramach którego uczestnicy odbywają 4- miesięczne staże w branży ICT. 

Pani Agato, co projekt oferuje swoim uczestnikom? 

Przede wszystkim zdobycie doświadczenia i podniesienie swoich kompetencji dzięki udziale w stażu. 

Projekt „Kompas kariery- kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży informacyjno- 

komunikacyjnych (ICT) w województwie dolnośląskim” realizowany przez Fundację Edukacji, 

Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii zapewnia uczestnikom udział w 4- miesięcznych 

stażach w branży ICT. Projekt oferuje wypłatę stypendium stażowego (1300 zł netto), zwrot kosztów 

dojazdu na staż, ubezpieczenie NNW, poradnictwo zawodowe oraz kompleksowe i indywidualne 

pośrednictwo pracy. Wiele osób obawia się zmiany zawodu, wejścia na tzw. „nieznany grunt”.  Jednak 

każdy z uczestników projektu podczas stażu ma zapewnioną opiekę Opiekuna Stażu, który pomaga 

mu nabyć nowe umiejętności, wprowadzić w strukturę firmy.  

Brzmi interesująco. Staż trwa 4 miesiące, a co później? 

Pracodawca zatrudniający na staż jest zobowiązany do późniejszego zatrudnienia stażysty na okres co 

najmniej 3 miesięcy i co najmniej w 1/2 ustawowego wymiaru czasu pracy. W przypadku, gdy 

stażysta nie będzie chciał kontynuować zatrudnienia w danej firmie ,jest zobowiązany do wyboru 

jednej z trzech ofert pracy zaproponowanych przez pośrednika pracy. 

Czy udział w projekcie jest bezpłatny? 



Tak, udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest współfinansowany współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

Każdy może wziąć udział w projekcie?  

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które ukończyły 30 rok życia i 

zamieszkują na terenie woj. dolnośląskiego w powiecie: wołowskim, górowskim, lwóweckim, 

jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, 

kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim lub ząbkowickim.  

Szczególnie zapraszamy kobiety, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy), z 

niepełnosprawnością oraz o niskich kwalifikacjach. 

Ok, dziękuję za szczegółowe informacje. Pozostaje mi tylko zapytać, jak można się zgłosić do 

projektu? 

Rekrutacja trwa, także zachęcam do mailowego wysłania formularza zgłoszeniowego, CV oraz 

ankiety predyspozycji zawodowych na adres: kompas@sieciinnowacji.org. Osoby odpowiedzialne za 

realizację projektu chętnie udzielą wszystkich informacji, odpowiedzą na pytania.  

Dziękuję za rozmowę.  

 
 

Biuro Projektu 
Ul. Mikołaja Reja 16 A 

50-354 Wrocław 
Tel. 512 053 309 
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ANKIETA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 

 

1. PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ. 

 Wypisz wszystkie zajęcia zawodowe, które wykonywałeś/wykonywałaś dotychczas. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Napisz, co podobało Ci się w każdej pracy, a co nie i dlaczego. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Czego nauczyłeś/ nauczyłaś się w każdej pracy? Co może przydać Ci się w następnej pracy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. KWALIFIKACJE I MOŻLIWOŚCI. 

 Wymień szkoły i daty ich ukończenia (kierunek, stopień naukowy), odbyte szkolenia zawodowe i 

daty ich ukończenia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Aktywność pozazawodowa (np. wolontariat, koła zainteresowań, kursy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. MOCNE STRONY, ZASOBY. 

 Jakie są Twoje mocne strony? (kompetencje społeczne, kompetencje poznawcze, kompetencje 

organizacyjne, kompetencje menadżerskie, kompetencje osobiste) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. OPIS OSOBOWOŚCI. 

Który z poniższych opisów jest Tobie najbliższy ( zapisz poniżej odpowiednią literę) 

………………………………… 

R -  Osobę tę cechuje: niezależność, praktycyzm, sprawność fizyczna, konserwatyzm, fizyczna 

koordynacja, siła, logika. Używa rąk i oczu do badania rzeczy, chętniej używa ciała niż myśli, słów czy 

uczuć. Osoba ta lubi: napięcie, podejmowanie ryzyka, pracę na świeżym powietrzu, konkretne problemy, 

pieniądze. Lubi używać maszyn i urządzeń, rozwiązuje problemy przez działanie. 

B – Osobę tę cechuje: niezależność, ciekawość świata, intelektualizm, chęć analizowania swoich myśli i 

uczuć. Jest ona nietradycyjna, lubi studiowanie, stosuje przyrządy do badania idei. Używa myślenia, 

korzysta z zasobów informacji, posiada swoiste powiązania z ludźmi i rzeczami. Posiada zdolności 

intelektualne, umie logicznie myśleć. Lubi wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne 

problemy. Rozwiązuje problemy przez myślenie. 

A – Osoba ta jest kreatywna, uczuciowa, ma poczucie estetyki, analizuje swoje myśli i uczucia, jest 

ekspresyjna. Używa rąk , oczu, myśli, by tworzyć nowe rzeczy. Jest to osoba inteligentna, wrażliwa na 

kolory, formę, dźwięki. Lubi piękno, luźną działalność, wymianę myśli, interesujące i niezwyczajne 

widoki. Rozwiązuje problemy przez tworzenie. 
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S – Osoba ta jest otwarta na kontakty z ludźmi, interesująca się innymi, uczuciowa, wspierająca, 

odpowiedzialna. W pracy używa uczuć, słów i idei. Posiada umiejętność wczuwania się, zrozumienia 

spraw, jest otwarta, naturalna, taktowana, lubi pomagać innym. Rozwiązuje problemy kierując się 

uczuciami. 

P- Osoba ta ma następujące cechy: jest energiczna, niezależna, zapalona, pełna wiary we własne siły, 

dominująca. Używa myśli i uczuć do pracy z ludźmi i wykonywania zadań, myśli logicznie, jest 

elokwentna. Lubi organizować, przekonywać i kierować. Rozwiązuje problemy przez podejmowanie 

ryzyka. 

K – Osoba ta cechuje się pokojowym usposobieniem, uporządkowaniem, dokładnością. Używa myślenia, 

oczu i rąk by wykonać zadania. Jest logiczna, dokładna, odpowiedzialna. Lubi porządek, zdecydowanie, 

bezpieczeństwo, identyfikuje się ze strefą wpływów. Rozwiązuje problemy poprzez podążanie za 

uznanymi zasadami. 

 

Poniżej zapisz dwie kolejne litery, których opis jest Ci bliski (jako drugi i trzeci w kolejności) 

………………………………………… 

5. ZAINTERESOWANIA I ZDOLNOŚCI. 

 Jakie są Twoje ulubione zajęcia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jakie są Twoje umiejętności? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jak możesz wykorzystać w pracy powyższe umiejętności, zainteresowania? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. WARUNKI FIZYCZNE. 

 Czy masz ograniczenia zdrowotne? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jaka jest Twoja dyspozycyjność (system zmianowy)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jakie są Twoje wymagania płacowe?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. PERPEKTYWY KARIERY. 

 Co chciałbyś/ chciałabyś robić w przyszłości? Co musisz zrobić teraz, aby to osiągnąć? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8.    STANOWISKO PRACY. 

 Jakie stanowisko pracy jest Ci najbliższe? Zaznacz wybraną odpowiedź. 

a. Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych 

b. Specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych 

c. Analitycy systemów komputerowych i programiści 

d. Specjaliści do spraw sieci komputerowych 

e. Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowe 
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9. LOKALIZACJA, TERMIN. 

 W jakim mieście chciałbyś/chciałabyś odbywać staż? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Jak daleko od miejsca zamieszkania jesteś gotowy/gotowa dojeżdżać na staż (w km)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Od kiedy możesz rozpocząć odbywanie stażu? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dziękujemy za informacje. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis Kandydata  
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Data wpływu Formularza zgłoszeniowego: 

…………………………………………………….………………………. 

Godzina: ………………………………………………………………. 

Numer rekrutacyjny: ……………………………………………. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

„Kompas K@riery- kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii 

informacyjno komunikacyjnych w województwie dolnośląskim” 

 

1. Należy wypełnić elektronicznie (w przypadku ręcznego wypełnienia dokumentu należy wypełnić go 

czytelnie, drukowanymi literami). 

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola (pola nieobowiązkowe oznaczone są „gwiazdką”). 

3. W miejscach wyboru należy postawić krzyżyk. 

4. W rubryce, niedotyczącej danego Kandydata, wymagane jest wpisanie „NIE DOTYCZY”. 

 

 

UWAGA !!! 

Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo 

zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”. 

 

Nie należy usuwać jakichkolwiek treści w niniejszym zgłoszeniu 

 

Dane teleadresowe 

Imię:  

Nazwisko:  

Płeć: 
 Kobieta 

 Mężczyzna 

  Pesel: 

(11 cyfr) 
 

Data urodzenia:  

Wiek: (liczba pełnych skończonych 

lat, obliczona na dzień złożenia 

Formularza rekrutacyjnego) 
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Województwo:  dolnośląskie 

 inne (jakie) …………………………………….. 

Powiat: 

 wołowskiego, 

 górowskiego, 

 lwóweckiego, 

 jaworskiego, 

 jeleniogórskiego ziemskiego,  

 lubańskiego,  

 złotoryjskiego,  

 legnickiego ziemskiego,  

 dzierżoniowskiego, 

 kłodzkiego, 

 wałbrzyskiego ziemskiego, 

 ząbkowickiego, 

Adres zamieszkania: 

(stały/czasowy) 
 

Adres do korespondencji: 

(wypełnić tylko w przypadku 

gdy różni się od adresu 

powyżej) 

 

Telefon kontaktowy: 

(UWAGA !!! Pole 

obowiązkowe !!! W przypadku 

braku osobistego numeru 

telefonu, należy wskazać numer 

należący do innej osoby, która 

umożliwi nawiązanie kontaktu z 

Kandydatem.) 

□ Nr telefonu osobistego 

□ Nr telefonu należący do innej osoby (proszę o podanie imienia i  

nazwiska)……………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail:  

(UWAGA ! Pole obowiązkowe!) 
 

Wykształcenie: 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne (dotyczy także osób, które posiadają 

wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe)  

 Pomaturalne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną, ale 

nie ukończyły studiów wyższych)  

 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe 

(uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora) 

 

Ukończone szkoły/ uczelnie: (szkoły „podstawowe” należy wymienić tylko w 
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przypadku gdy stanowią jedyne uzyskane wykształcenie)  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Status na rynku pracy 

 Bezrobotny -tj. osoba zarejestrowana w PUP, pozostająca bez 

pracy,  gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

 Bezrobotny - tj. osoba niezarejestrowana w PUP pozostająca bez 

pracy, gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

 Długotrwale bezrobotny -tj. osoba zarejestrowana w PUP 

pozostająca bez pracy przez okres pow.12 m-cy, gotowa do jej 

podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

 Długotrwale bezrobotny- tj. osoba niezarejestrowana w PUP 

pozostająca bez pracy przez okres pow.12 m-cy, gotowa do jej 

podjęcia i aktywnie poszukująca zatrudnienia. 

 Bierny zawodowo- tj. osoba która nie jest bezrobotna, która w 

danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje. 

 Osoba posiadająca statusu rolnika posiadającego gospodarstwo 

pow. 2 ha przeliczeniowych. 

 Osoba nie posiadająca statusu rolnika posiadającego gospodarstwo 

pow. 2 ha przeliczeniowych. 

Orzeczenie o stopniu  

Niepełnosprawności* 

 Tak 

 Nie 

Członek mniejszości 

etnicznej lub 

narodowościowej* 

 Tak 

 Nie 

Migranci* 
 Tak 

 Nie 

Korzystanie z pomocy 

społecznej* 

 Tak 

 Nie 

 

 

……………………………………………..   ……..…………………………………… 

     (miejscowość, data)     (czytelny podpis Kandydata) 
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Pouczenie: Podpisanie niżej wymienionych oświadczeń jest obowiązkowe. Kandydat musi spełnić wszystkie warunki 
wskazane w oświadczeniach. Niespełnienie chociażby jednego wyklucza go z możliwości udziału w projekcie. Stwierdzenie 
poświadczenia nieprawdy jest przesłanką do wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie na każdym jego etapie. 
*
 dane wrażliwe, kandydat  może odmówić podania danych wrażliwych, co nie będzie skutkowało odmową udzielenia 

wsparcia w ramach projektu. 

OŚWIADCZENIE 

Imię:  

Nazwisko:  

Adres zamieszkania:(ulica 

/nr domu/nr lokalu/kod 

pocztowy, gmina, powiat) 

 

PESEL:  

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 
1. zapoznałam/em się z obowiązującym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i 

akceptuję jego warunki; 
2. dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą; 
3. zostałem/am poinformowany/a, że projekt pt. „Kompas K@riery- kompleksowy program 

aktywizacji   zawodowej w branży technologii informacyjno komunikacyjnych w 
województwie dolnośląskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy. 

4. jestem/ nie jestem osoba bezrobotna zarejestrowaną/ nie zarejestrowaną w Powiatowym 
Urzędzie Pracy*; 

5. mam miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa 
dolnośląskiego w powiecie: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, 
jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego; 

6. jestem/nie jestem osobą niepełnosprawną (załączam orzeczenie o niepełnosprawności lub 
inny dokument jaki?.............................................................................................................)* 

7. jestem/nie jestem osobą długotrwale bezrobotną*; 
8. posiadam/nie posiadam wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 1 * 

 

………...……………….…………………… 
data i czytelny podpis kandydata 

 
Wyrażam zgodę na:  
przetwarzanie przez Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii danych 
osobowych zawartych w powyższym kwestionariuszu, do celów realizacji projektu oraz ewaluacji 
projektu „Kompas K@riery- kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii 
informacyjno komunikacyjnych w województwie dolnośląskim” zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.1997 (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm. wraz z późniejszymi 
zmianami). 
 

………...……………….…………………… 
 data i czytelny podpis kandydata 

                                                 
1 brak wykształcenia, lub wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym- tzn: liceum, technikum, 
zasadnicza szkoła zawodowa 
*niepotrzebne skreślić 

 


