
Jak je odblokować?

10 hamulców rozwoju 
kariery  
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“Pomyślę o tym jutro”

Mawiała Scarlett O`Hara w „Przeminęło z wiatrem”. Znasz to?           

A może czujesz dokładnie tak samo, kiedy pojawia się temat 

Twojego rozwoju i kariery? Czas to zmienić i pomyśleć DZISIAJ!

Na drodze do rozwoju osobistego i zawodowego często pojawiają się 

różne „hamulce”, które zwalniają nasz chód albo zupełnie go wstrzymują. 

Zdarza się, że są to czynniki zewnętrzne, niezależne od nas – sytuacja na 

rynku pracy, postawa pracodawców i bezpośrednich przełożonych. Zdani-

em ekspertów – większość blokad istnieje jednak w nas samych! Dlatego 

pierwszym krokiem powinno być uświadomienie sobie ich występowania. 

Podpowiadamy, jak je rozpoznać i co zrobić, żeby mimo wszystko iść do 

przodu.
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1. RUTYNA

Być może pracujesz już od kilku lat i jesteś zadowolony ze swojej pracy i jej 

warunków. Robisz to, co do Ciebie należy, ale też nie poszerzasz swojej wiedzy, np. 

nie uczysz się programów komputerowych lub nie szlifujesz języków obcych tylko 

dlatego, że nie są potrzebne w Twojej pracy. A może na odwrót – „zasiedziałeś się” już 

w firmie i chociaż czujesz frustrację i brak satysfakcji z wykonywanych obowiązków, 

to nie chce Ci się szukać czegoś nowego. To by oznaczało konieczność dokształcania. 

W obu przypadkach powód jest jeden: przyzwyczajenie do wygodnej sytuacji                 

i rutynowe traktowanie pracy, które wywołują w nas niechęć do zmiany.

Pokonać wewnętrznego „lenia”

Anna Szubert, certyfikowany strateg personal brandingu: - Największe przesz-

kody są w nas samych, cała reszta to najczęściej wymówki. Szukamy uzasadnienia 

na zewnątrz, aby lepiej się poczuć,  usprawiedliwić się przed samym sobą. Każdy 

znajduje jakąś barierę, ale tak naprawdę to nie ona kształtuje naszą karierę i o niej 

decyduje. Od nas zależy, co z tą barierą zrobimy i czy zdołamy „kopnąć” naszego 

wewnętrznego lenia.
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2. BRAK WIARY W SIEBIE

Patrzysz na innych i myślisz: jak oni to robią? Zazdrościsz talentów, umiejętności, 

przebojowości, osobowości. Wzdychasz: „to nie dla mnie”, „nie da się”. Odwołujesz 

się do sił wyższych: „nie jest mi to pisane”. Sam utwierdzasz się w przekonaniu, że nic 

więcej nie możesz zrobić ze swoim zawodowym losem.

Izabela Kielczyk, psycholog biznesu: - Może kiedyś się podszkolę. A jak się 

poduczę, to dopiero wtedy będę starać się o podwyżkę. Niewiara we własne 

możliwości powoduje, że wiele spraw odkładamy na później i zamiast dostrzegać 

szanse, widzimy tylko ograniczenia rozwoju.
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3. BRAK MOTYWACJI

Pracujesz, bo musisz. Bo trzeba zarabiać, bo trzeba kredyt spłacić. Nie widzisz 

jednak sensu tych działań i brakuje Ci jasno określonych celów. Być może również 

Twój szef i firma, w której pracujesz, nie ułatwiają Ci tego. A Ty sam nie potrafisz się 

zmotywować, żeby nauczyć się czegoś nowego i popracować nad samorozwojem. 

4. STRACH

Słowo „zmiana” potęguje stres, wywołuje w Tobie lęk przez nieznanym i obawę 

przed porażką. Wolisz tkwić w tym samym punkcie, bo oznacza on komfort                             

i bezpieczeństwo.



6strona

10 hamulców rozwoju kariery

5. NIEDOPASOWANIE

Jeśli wykonujesz pracę, której nie lubisz albo wydaje Ci się, że nie jest dla Ciebie 

właściwa – możesz czuć się „przyblokowany”. Podobnie w sytuacji, kiedy nie 

akceptujesz zasad czy wartości wyznawanych przez firmę, dla której pracujesz. Brak 

dopasowania kompetencyjnego czy organizacyjnego może sprawić, że dalszy rozwój 

będzie utrudniony.

6. BRAK RÓWNOWAGI

Zaburzenie proporcji między życiem zawodowym a prywatnym może spowodować, 

że stracimy chęć i siły do aktywności zawodowej. Niekończące się nadgodziny, ciągły 

pośpiech, stres i zmęczenie w efekcie stają się naszymi „blokerami”. Tymczasem 

rozwój to nie tylko zadania związane z wykonywanym zawodem, ale także nasze 

pasje, zainteresowania, hobby, relacje z innymi ludźmi. 
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7. DUŻO TEORII, MAŁO PRAKTYKI

To blokada, na którą łatwo natrafić na początku ścieżki zawodowej - jeśli w trakcie 

studiów nie dbaliśmy również o praktyczny aspekt nauki.  Taki błąd można popełnić 

również na kolejnych etapach życia zawodowego – jeśli rozwój traktujemy w 

kategoriach „kolekcjonowania” dyplomów i zdobywania kolejnych przypadkowych 

„papierków” do CV, za którymi nie będzie szła faktyczna chęć nauki, jasno 

wyznaczane cele oraz wcielanie w życie poznanej teorii i zdobywanie doświadczenia.

8. PRESJA

Myślisz o zmianie, chciałbyś uczyć się nowych rzeczy, zdobyć całkowicie odmienne 

kwalifikacje od tych, które posiadasz. Ale…co pomyślą inni? Jak zareaguje otoczenie? 

Presja społeczna potrafi być silna i tylko od nas samych zależy, czy zdołamy uporać 

się z tym hamulcem.
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9. ODRZUCANIE WSPARCIA

Rozwój zawodowy można wspierać na różne sposoby. Jest wiele metod i narzędzi, 

z których można skorzystać, jak choćby kursy czy szkolenia. Odrzucanie takich 

możliwości i zajmowanie biernej postawy może spowodować, że za 10 lat obudzimy 

się z poczuciem, że ciągle stoimy w miejscu i nic nowego nie nauczyliśmy się przez 

ten okres.

10. ZEWNĘTRZNI “BLOKERZY”

To może być bezpośredni przełożony, zasady panujące w firmie czy szerzej – w 

branży, „szklany sufit”, utrudniający przebicie się mimo posiadanych kompetencji,        

a także brak ścieżek kariery w danym miejscu pracy. 
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Mniejsze i większe bariery mogą pojawiać się na różnych etapach rozwoju. Można 

jednak dążyć do ich stopniowego ograniczania oraz likwidowania. Jak to robić? Oto 

kilka wskazówek:

A. Uświadomić sobie blokady

 Przede wszystkim należy zastanowić się, w jakim jesteśmy punkcie, a gdzie   

 chcielibyśmy być oraz co nas ogranicza i przed tym powstrzymuje.

B. Prześledzić ścieżkę zawodową

 Na spokojnie spójrz na swoją karierę. Czy widzisz tutaj spójność czy raczej   

 chaos? Do czego prowadzą podejmowane przez Ciebie aktywności? Czy jesteś  

 zadowolony z poszczególnych punktów w swoim życiorysie? A może czegoś   

 tutaj brakuje? 
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C. Przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania

Odpowiedz sobie na pytania: 

 Co jest dla Ciebie ważne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym? 

 Co cenisz? Co Cię motywuje do pracy?

 Jakie posiadasz umiejętności? 

 Co pozytywnego wnosisz do organizacji? 

 Dlaczego chcesz pracować właśnie na tym stanowisku, w tym zawodzie? 

 Jakie są Twoje oczekiwania wobec pracodawcy? 

 Jakie metody pracy preferujesz?

Czy np. wolisz sam podejmować decyzje i być za wszystko odpowiedzialny,          

a przy tym jesteś dobrze zorganizowany (stąd pomysł, by założyć własną  

firmę albo zostać wolnym strzelcem) czy lepiej pracuje Ci się na etacie, mając   

nad sobą szefa mobilizującego Cię do działania i regularnie sprawdzającego   

efekty  pracy. 

Mapa myśli

Anna Szubert, certyfikowany strateg personal brandingu: - Warto przenieść analizę na papier i swoje 
myśli napisać albo narysować w formie mapy. Utrwalając myśli na piśmie, zaczynamy docierać do źródła         
i szukać sposobów na realizację swoich planów. Dzięki temu możemy znaleźć odpowiedź na pytanie: Kim 
chcę być?
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D. Poznać siebie

Spróbuj spojrzeć na samego siebie „z boku”. Możesz to też zrobić oczami innych 

– zapytać osoby z Twojego otoczenia, co sądzą o Twoich umiejętnościach                              

i kompetencjach. Wówczas łatwiej będzie Ci określić swoje mocne strony, luki                     

i obszary wymagające udoskonalenia. 

Izabela Kielczyk, psycholog biznesu: - Jeśli czujemy obawy przed zmianą w życiu zawodowym i wydaje 
nam się, że nie poradzimy sobie z jakimś wyzwaniem, to należy te obawy zweryfikować i porozmawiać           
z ludźmi zajmującymi podobne stanowiska, pracującymi w tej samej lub pokrewnej branży. Jeśli okaże się, że 
faktycznie brakuje nam kompetencji i że rynek oczekuje czegoś innego – wówczas warto wybrać jakąś formę 
dokształcenia – szkolenia, kursy bądź studia podyplomowe.

E. Wyznaczać sobie cele

Pamiętaj, że zmiany nie następują „już”, „natychmiast”. Przede wszystkim musisz 

wiedzieć, co chcesz osiągnąć i stopniowo dążyć do celów zarówno tych pośrednich, 

jak i bezpośrednich. 
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F. Mówić głośno o swoich sukcesach

Warto zachować zdrową pewność siebie, ale nie mylić jej z pychą, dumą                       

i „przemądrzalstwem”, które mogą nam przysłonić wiele ważnych spraw. Będąc 

jednak pewnym swoich możliwości, łatwiej będzie podejmować wyzwania i korzystać 

z nadarzających się okazji. 

Izabela Kielczyk: - Wiele osób nie potrafi chwalić się swoimi sukcesami i mówić głośno o osiągnięciach, 
a innych postrzega jako „chwalipięty”. Radzę, aby otwarcie opowiadać przełożonym o tym, co udało nam 
się zrobić, jakie wyniki osiągnąć, co jest naszym kluczem do sukcesu w zdobywaniu kontraktów czy 
nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z klientami. To, czy zyskamy awans i szanse rozwoju, zależy również 
od tego, jak sami o sobie mówimy.

G. Zrozumieć słowo “rozwój”

Dbanie o własny rozwój nie powinno być obowiązkiem, a wewnętrzną potrzebą. Nie 

rozwijamy się bowiem dla szefa czy firmy, ale dla samych siebie. Ile się nauczymy, to 

nasze!

Anna Szubert: - Częste zmiany miejsca zatrudnienia są czymś naturalnym na współczesnym rynku pracy. 
To, że jesteśmy „dzisiaj” i „tutaj”, jest tymczasowe. To, czego się nauczymy, zabieramy ze sobą dalej. Warto więc 
mieć świadomość, że rozwój to jest proces i ciągłe zdobywanie doświadczeń, inwestycja w samego siebie,         
a nie tylko działania „odtąd - dotąd” i poruszanie się wyłącznie w zakresie obowiązków.
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H. Myśleć perspektywicznie

Nie skupiaj się wyłącznie na tym, co jest teraz, ale myśl też o przyszłości, o tym, gdzie 

chciałbyś być i co potrafić za pięć, dziesięć lat.

Anna Szubert: - Czasem podczas rozmów rekrutacyjnych słychać zapewnienia kandydatów, że jeśli tylko 
dostaną pracę, to zaczną uczyć się języka obcego, który jest potrzeby na tym właśnie stanowisku. Wiele osób 
przyznaje, że wcześniej nie miało okazji, żeby się czegoś nauczyć, ale przekonuje, że nadrobi te zaległości. 
Zamiast odkładać naukę na później, zacznijmy już teraz.

I. Szukać inspiracji

Nie bójmy się spoglądać na ścieżki kariery innych specjalistów, którzy doszli do tego, 

co i my chcielibyśmy osiągnąć. Dzięki takiej obserwacji można dowiedzieć się, co 

warto robić, gdzie i jak uzupełniać wiedzę, jakie aktywności podejmować, aby zostać 

zauważonym, jakie wymagania są stawiane w wybranej specjalizacji. 
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J. Wyjść z inicjatywą

Dzisiaj aktywność, kreatywność, samodzielność i wychodzenie z inicjatywą są bardzo 

cenione. 

Izabela Kielczyk: - Często obserwuję, że menedżerowie z kilkunastoletnim stażem pracy czują opór przed 
wychodzeniem na zewnątrz z własnymi propozycjami i pytaniami do przełożonych. Zamiast mówić wprost, 
często oczekujemy, że inni się domyślą. Lepiej nie czekać aż propozycja do nas przyjdzie, tylko iść do szefa 
i porozmawiać o zmianie, powiedzieć co chcielibyśmy zmienić, jakie mamy pomysły i propozycje. Możemy 
zaproponować różne opcje, ale też posłuchać drugiej strony. Nie upierać się przy jednym rozwiązaniu, dać 
sobie czas do namysłu.

K. Wyjść poza teorię

Taka postawa zalecana jest już na etapie studiów. Wszelkie dodatkowe, praktyczne 

aktywności są mile widziane, np. angażowanie się w działalność organizacji 

studenckich, wolontariat, branie udziału w szkoleniach, stażach, praktykach czy 

podejmowanie dorywczych prac, nawet zupełnie niezwiązanych ze studiowanym 

kierunkiem. 
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L. Być aktywnym na rynku

Jeśli nawet jesteśmy zadowoleni z naszej obecnej sytuacji zawodowej, nie należy 

zaprzestawać poszukiwań. Nigdy nie wiadomo, kiedy i z której strony praca sama 

do nas przyjdzie. Aby tak się stało, potrzebna jest jednak stała aktywność. Udział              

w targach pracy czy spotkaniach branżowych, obecność w biznesowych portalach 

społecznościowych, włączanie się w dyskusje, inicjowanie rozmów, budowanie sieci 

kontaktów – to przykładowe sposoby. Warto zadbać o swój wizerunek w Internecie – 

dobrym pomysłem jest np. stworzenie swojej strony internetowej. 

Ł. Znać oczekiwania pracodawców

Będąc na bieżąco z wymaganiami rynku, łatwiej będzie nam reagować                          

i ukierunkować swój rozwój. Dzisiaj pracodawcy cenią przede wszystkim 

doświadczenie i kompetencje. Wśród nich są: elastyczność,  otwartość na zmiany,  

otwartość na rozwój, orientacja na cel, innowacyjność, umiejętność rozwiązywania 

problemów, wykazywanie inicjatywy, umiejętność współpracy, komunikatywność.
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M. Być nie tylko ambitnym, ale też pracowitym

Anna Szubert: - Jeśli mamy wysokie ambicje, a zero motywacji, to ta ambicja nas zabije. Na początku kariery 
nie widać różnicy między pracownikiem ambitnym i szukającym rozwiązań, otwartym na różne propozy-
cje i wyzwania, a takim, który ma ambicje, ale tylko oczekuje gotowych rozwiązań, nie ma wewnętrznej 
motywacji i potrzebuje zewnętrznej kontroli, żeby ruszyć do przodu. Po 5-10 latach zaczyna być widoczna 
różnica: jeden osiąga sukcesy, a drugi jest sfrustrowany.  

N. Zrobić bilans zysków i strat

Jeśli chcesz diametralnie zmienić swoje życie zawodowe i odejść od obecnego 

pracodawcy – nie powinieneś podejmować pochopnych decyzji. Ważny jest bilans 

plusów i minusów oraz oszacowanie ryzyka. Warto rozważać różne scenariusze             

i zdecydować się na zmianę w najbardziej dogodnym momencie. Np. jeżeli nasza 

sytuacja zawodowa jest na razie niepewna, lepiej odłożyć zmiany na później, ale nie 

rezygnować z nich zupełnie. 

Izabela Kielczyk: – Wiele osób często czuje lęk przed utratą starej tożsamości - zwłaszcza na stanowiskach 
menedżerskich, w zawodach budzących społeczny prestiż. Po osiągnięciu sukcesu, zaczynanie od zera, np. 
rozkręcając własny biznes, może wydawać się degradacją. Jeśli jednak mamy czuć się sfrustrowani w obecnej 
pracy, to lepiej pójść za wewnętrznym głosem.
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