RAPORT

PRZYGOTUJ SIĘ NA
REKRUTACJĘ IT
ROKU
W
RYNEK PRACY IT W POLSCE

112 tys. ofert pracy

Jedyne badanie branży
IT w Polsce opierające
się na 2 źródłach danych

852 ankietowanych specjalistów IT

Unikalne informacje
Oczekiwany wzrost wynagrodzenia przy zmianie pracy
wynosi średnio 20%.

65 tys. ofert pracy

23 tys. ofert pracy

Ten raport

Co trzeci specjalista IT otrzymuje premię raz w roku.
90 tys. ofert pracy

852 wypełnień ankiety

112 tys. ofert pracy

Co drugi ankietowany pracujący na umowie B2B
zaznaczył, że pracodawca oferuje mu odpłatne dni bez
konieczności świadczenia usług („urlop”).

Inny raport

Inny raport

Inny raport

71% specjalistów IT jest otwartych na zmianę pracy.
44% specjalistów IT komunikuje się w pracy głównie
w języku angielskim.
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Wstęp
Z dnia na dzień globalne zapotrzebowanie na osoby z technicznymi umiejętnościami
rośnie. Co za tym idzie, pojawia się także coraz więcej wyzwań w ich zatrudnianiu.

Z tego powodu postanowiliśmy przeanalizować 112 tysięcy ofert pracy oraz 852 odpowiedzi
pozostawionych w naszej ankiecie. Wierzymy, że uzyskaliśmy ciekawe oraz często

Dominik Jurek

nieoczywiste wnioski, które mogą okazać się bardzo przydatne dla pracodawców, jak

CEO Next Technology Professionals

i samych specjalistów IT.

Czy dane odnośnie liczby ofert pracy 100% zdalnej mogą zdziwić? Jakich specjalistów
najczęściej się poszukuje i jak kształtuje się ich otrzymywane wynagrodzenie
w odniesieniu do zdobytego doświadczenia? Jakie są opinie kandydatów na temat
długości procesów rekrutacyjnych oraz sposobu weryfikacji ich kompetencji?

Niniejszy raport zawiera dane odpowiadające na te i inne pytania, które przynoszą
wartościową wiedzę odnośnie obecnej sytuacji na polskim rynku IT.

Przeczytaj raport, wyciągnij odpowiednie wnioski, zastosuj je i osiągaj rekrutacyjne
sukcesy w 2022 roku! :)

Piotr Jurek
COO Next Technology Professionals
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Metodologia
Raport powstał na bazie 112 tysięcy ofert pracy, które w 2021 roku można było znaleźć w serwisie itradar.io - agregatorze ogłoszeń
z 4 najpopularniejszych portali: Pracuj.pl, No Fluff Jobs, Bulldogjob i Just Join IT. Dzięki danym ujednoliconym przez serwis mogliśmy
dokonać naszych porównań i przyjrzeć się oferowanym wynagrodzeniom, a także wymaganym umiejętnościom w zależności od pełnionej
roli. Dodatkowo, w okresie między 9 września 2021, a 2 grudnia 2021, przeprowadziliśmy anonimową ankietę, w której zebraliśmy
852 odpowiedzi od aktywnych pracowników IT na każdym poziomie doświadczenia zawodowego z całej Polski.
W raporcie prezentujemy oferowane wynagrodzenia, które były zawarte w ofertach pracy. Na potrzeby agregacji nie dzielimy
wynagrodzeń z ofert ze względu na typ umowy oraz przedstawiamy średnią arytmetyczną ze skrajnych wartości widełek (najniższych
oraz najwyższych).
Zarówno w ofertach jak i ankietach, kwoty przy umowie B2B są wyrażane w PLN netto na fakturze bez VAT, natomiast przy umowie
o pracę jako kwoty brutto.

Partner raportu:
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Kluczowe wnioski
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.1. Najpopularniejsze województwa i miasta
Najwięcej ofert w 2021 roku było z lokalizacją przypisaną w województwie
mazowieckim (35%), małopolskim (16%) oraz dolnośląskim (13%).
Adekwatnie, wśród miast z największą liczbą ofert pracy na podium
znalazły się: Warszawa (34%), Kraków (16%) i Wrocław (13%).
Zapotrzebowanie na specjalistów IT pokrywa się z ich miejscem
zamieszkania, ponieważ ankietowani najczęściej wskazali te obszary.

CIEKAWOSTKA:
W 2021 roku co trzecia oferta skierowana do osób pracujących
w IT była z firmy z siedzibą w Warszawie.

STR. 7

ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.1. Najpopularniejsze województwa i miasta
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.1. Najpopularniejsze województwa i miasta

STR. 9

ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.2. Praca zdalna
Pomimo pandemii i zrezygnowania z pracy stacjonarnej w wielu firmach, w 55% ofert nadal nie widniała możliwość wykonywania obowiązków służbowych 100%
zdalnie. Jak wskazują wyniki naszych badań, 50% specjalistów preferuje pracę w trybie hybrydowym, natomiast niewiele mniej, bo 48% jako optymalny model
wybrało pracę 100% zdalną. Jedynie 2% ankietowanych jest zwolennikiem pracy 100% z biura.

KOMENTARZ EKSPERTA:
„Żeby praca zdalna mogła stać się efektywna i asynchroniczna, niezbędne jest
zaufanie. To dlatego nie może się to udać z dnia na dzień. Jeśli zespół czuje,
że przełożeni czy kierownicy projektów organizują spotkania tylko po to, żeby
uprawiać micromanagement, nie będzie brać odpowiedzialności za swoją
pracę. Ale takie spotkania się nie skończą, jeśli zespół techniczny nie zapracuje
sobie na to zaufanie.”
Ola Kunysz
Software Development Engineer, autorka książki „Kierunek jakość. Jak unikać błędów w projekcie”
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.2. Praca zdalna

KOMENTARZ EKSPERTA:
„W CouponFollow praca zdalna jest od samego początku czymś naturalnym.
Mimo to przez pierwsze lata dominującą formą pracy w zespole IT była praca
z naszego biura w Toruniu. Natomiast od początku 2019 roku kolejnych
członków zatrudniamy w całej Polsce, a także poza jej granicami.
Każda z form pracy ma swoje zalety, natomiast wyzwaniem jest ich łączenie
w ramach jednego zespołu projektowego. Wdrożenie podejścia remote first,
postawienie na komunikację asynchroniczną i over-communicating, a także
uważność i intencjonalność w kwestiach socjalno-społecznych i budowaniu
relacji w zespole to w naszej ocenie kluczowe elementy udanej strategii
zatrudniania.”
Marcin Daczkowski
Principal Engineer, CouponFollow.com

Według danych, które zebraliśmy z przeprowadzonej ankiety
wynika, że w modelu hybrydowym najbardziej preferowana
opcja to, gdy 3 dni pracujemy zdalnie, a 2 dni z biura.

CIEKAWOSTKA:
Oferując 1 dzień pracy zdalnej w tygodniu, pracodawcy wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom zaledwie 2% kandydatów.
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.2. Praca zdalna
Mieliśmy również dostęp do 6,5 tys. ofert z zagranicy, które pojawiły się na portalach w 2021 roku. Polskich specjalistów IT do pracy w trybie 100% zdalnym
najczęściej poszukiwały firmy ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

CIEKAWOSTKA:
Możliwość pracy zdalnej była najczęściej
wskazywana jako najważniejszy benefit
oferowany przez pracodawcę - tę opcję
zaznaczyło 63% ankietowanych.
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.3. Poziom doświadczenia zawodowego
W branży IT używanie słów „Junior/Mid/Senior” do określenia poziomu stażu pracy jest przedmiotem wielu gorących dyskusji, gdyż bywa bardzo subiektywne.
Natomiast w celu usystematyzowania danych, zdecydowaliśmy się na przedstawiony poniżej podział zarówno w ankiecie jak i samym raporcie.

Trainee - obecnie na stażu
Junior - do 2 lat doświadczenia
Mid - 2 - 4 lata doświadczenia
Senior - 4 - 10 lat doświadczenia
Ekspert - powyżej 10 lat doświadczenia
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.3. Poziom doświadczenia zawodowego
W wielu ofertach dopuszczano dwa, a czasami
nawet trzy poziomy doświadczenia, jednak w 2021
roku w Polsce najwięcej ofert pracy skierowanych
było do osób określanych w branży jako Mid (43%).
Drugą najczęściej poszukiwaną grupą byli Seniorzy
(38%), a trzecią Juniorzy (14%).
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ROZDZIAŁ: 1. OFERTY PRACY W 2021 ROKU

1.4. Zależność między doświadczeniem, a typem umowy
W branży IT typ umowy
jest w dużej mierze
powiązany z poziomem
doświadczenia.
64% Juniorów i 63%
Midów zaznaczyło,
że są zatrudnieni na
umowę o pracę. Z kolei
55% Seniorów i 54%
Ekspertów, których
zarobki są wyższe,
najczęściej współpracują
w oparciu o umowę B2B.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

CIEKAWOSTKA:

2.1. Aktualne wynagrodzenie
Głównym powodem ostatniej zmiany pracy według 43%
ankietowanych było „nieadekwatne wynagrodzenie”.
Na drugim miejscu jest brak możliwości rozwoju, natomiast
23% specjalistów IT chce zmienić pracę dla… samej zmiany.

W 2021 roku jawne widełki płacowe były zawarte
w 44% ofert pracy.

KOMENTARZ EKSPERTA:
„Polscy Specjaliści IT byli - na długo przed pandemią - i są nadal, doceniani na
arenie międzynarodowej. Dlatego, nie jest dużym zaskoczeniem, tak dynamiczny
rozwój bezpośredniej współpracy kontraktowej z firmami z Europy Zachodniej, UK,
czy Doliny Krzemowej. Lokalizacja, z której wykonywana jest praca, przestała mieć
znaczenie. Z perspektywy firmy, ważne jest dobre łącze internetowe, obecność
na kluczowych spotkaniach i solidne wykonywanie powierzonych obowiązków.
Natomiast sami Specjaliści, przyzwyczajeni już do pracy zdalnej, zaczęli dostrzegać
dodatkowe zalety takiej współpracy, jak np. dużo większe możliwości rozwoju/
awansu, stałe szlifowanie języka angielskiego czy dużo wyższe wynagrodzenie
rekompensujące braki standardowych benefitów.
M.in. z tego względu wzrosła konkurencja pomiędzy polskimi firmami IT, które
zasypują kandydatów ofertami pracy. Należy mieć na uwadze, że nie każdy
programista czuje się komfortowo na kontrakcie, co jednak nie oznacza przyzwolenia
na nierynkowe wynagrodzenie czy realizację mało interesujących zadań.”
Paulina Gawlicka
Założycielka firmy konsultingowej Gavlicka Consulting, certyfikowana konsultantka MindSonar, YouTuberka oraz kreatorka
społeczności RNFL GROUP (dawniej Rekrutacja na FreeLansie). Od 10 lat aktywnie działa w branży IT, w 2021 roku została
wyróżniona w raporcie Strong Women in IT, Global Edition.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.1. Podział na doświadczenie
W naszym badaniu sprawdziliśmy czy stawki w ofertach pokrywają się z faktycznymi zarobkami specjalistów IT. Oferowane wynagrodzenie Juniorów jest zgodne
z tym, które otrzymują, niezależnie od typu umowy. W takiej samej sytuacji są osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, których poziom doświadczenia
to Mid. Z kolei na wyższe zarobki niż te prezentowane w ogłoszeniach mogą liczyć osoby pracujące jako Mid na B2B oraz Seniorzy i Eksperci (zarówno przy B2B
i UoP). Warto również wspomnieć, że specjaliści IT wraz ze zmianą pracy oczekują wzrostu swoich obecnych wynagrodzeń średnio o 20%.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.1. Podział na doświadczenie
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Uzyskiwanie przez bardziej doświadczone osoby wyższych wynagrodzeń niż te oferowane to efekt popytu i podaży. Pracodawcy aby poradzić sobie
z bieżącym zapotrzebowaniem muszą zatrudniać osoby, które szybko będą użyteczne produkcyjnie. Jednocześnie na rynku takowych jest coraz mniej.
Mamy więc silne zapotrzebowanie oraz konieczność konkurowania o talent, który jest świadomy sytuacji. Skłania to doświadczone osoby do ubiegania
się o wyższe stawki a pracodawców do wychodzenia poza pierwotne założenia budżetowe.
Trzeba jednak dodać, że dla pracodawców nadal jest to opłacalne działanie.”
Krzysztof Kempiński
Programista. Podcaster.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.1. Podział na doświadczenie
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Programowanie jest dziedziną, która pozwala
na nieustający rozwój i wybór wielu gałęzi
zainteresowań. Jak widać po badaniach za
rozwojem idzie również wzrost wynagrodzenia.
Połączenie idealne: rozwój umiejętności i coraz
większe zarobki, dlatego niezaprzeczalne jest,
że coraz więcej osób startuje na stanowiska
Juniorskie. Backend, frontend, testowanie oraz
inne kierunki IT mogą pochwalić się dużym
zapotrzebowaniem na specjalistów i nic nie
zapowiada, żeby miało się to szybko skończyć.”
Bartłomiej Kalka
Twórca javaready.pl i programista w Allegro.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.2. Podział na typ umowy
Analizując wynagrodzenia pojawiające się w ogłoszeniach pod względem oferowanego rodzaju umowy, możemy zauważyć, że najwyższe widełki płacowe
pojawiły się w ogłoszeniach, gdzie oferowana była współpraca na podstawie umowy B2B. W przypadku wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę i umowę
cywilnoprawną podawane są kwoty brutto.
Co drugi ankietowany współpracujący na umowie B2B zaznaczył, że pracodawca oferuje mu płatne dni bez konieczności świadczenia usług („urlop”).
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.2. Podział na typ umowy
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Zarobki programistów to nadal temat, który wzbudza wiele emocji, szczególnie wśród ludzi spoza branży. Pomimo świadomości ogólnych kwot
wynagrodzenia, nie do końca wiemy co za tym się kryje. Przy analizowaniu wynagrodzeń w tejże branży, powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że duża część
programistów wraz ze wzrostem wynagrodzenia staje się przedsiębiorcą, a co za tym idzie przedstawione kwoty wymagają odliczenia składki zdrowotnej,
podatku, kosztów prowadzenia działalności i nie tylko.
Tegoroczne zmiany podatkowe z pewnością wpłyną znacząco na zyski programisty prowadzącego własną działalność gospodarczą, a być może wielu
z nich zmieni swoją formę zatrudnienia na tradycyjną UoP.”
Dominika Czarniewska
Frontend Developer na B2B
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
Na największe zarobki według danych zebranych z ogłoszeń mogły liczyć osoby, które pracują z: Google Cloud Platform, Kubernetes, mikroserwisy. W większości
ogłoszeń pojawiał się GIT oraz SQL, co oznacza, że są to najbardziej podstawowe umiejętności wymagane przez pracodawców niezależnie od stanowiska.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Pracując jako Programista .NET i Mentor Programowania,
w ostatnich latach obserwuję bardzo duży rozstrzał zarobków
wśród programistów .NET. W dużym stopniu jest to spowodowane
wzrostem zainteresowania branżą IT wśród osób początkujących
i zmieniających zawód. Początki nie są już tak łatwe, jak jeszcze
kilka lat temu. Dzisiaj, aby zacząć pracę jako .NET Developer
trzeba wykazać się solidną wiedzą, jednak nadal jest ona
w zasięgu większości ambitnych osób. Początki są trudne, ale
wraz z doświadczeniem zarobki gwałtownie rosną i dochodzą do
bardzo wysokich kwot. Dzisiaj szczególnie warto uczyć się języka
C#, .NET i nowych technologii.”
Adam Kamizelich
.NET Developer i Mentor Programowania w gotoit.pl
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
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2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie

STR. 25
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2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
Jakich technologii pracodawcy poszukiwali najczęściej u potencjalnych pracowników? W pierwszej trójce znalazły się: Java, JavaScript oraz Python.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
Okazuje się, że zapotrzebowanie na wybrane technologie w dużej mierze pokrywa się z tymi, w których specjalizują się ankietowani. Wśród top 5 najcześciej
używanych przez nich technologii znalazły się JavaScript, Java, TypeScript, Python oraz PHP.
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ROZDZIAŁ: 2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.1. AKTUALNE WYNAGRODZENIE

2.1.3. Podział na technologie
KOMENTARZ EKSPERTA:
„We wszystkich badaniach dotyczących najpopularniejszych
języków programowania JavaScript od lat święci triumfy. Widzimy
to także w Coders Lab. Nasz kurs front-endowy niemal od początku
działania cieszy się największym zainteresowaniem. Wynika to
z dwóch rzeczy. Po pierwsze JS nie jest tak trudny do opanowania,
jak może się wydawać. Po drugie wiele firm regularnie
powiększa zespoły programistyczne o JavaScript Developerów.
Z doświadczenia wiemy, że dzięki temu nasi absolwenci szybko
znajdują dobrze płatną pracę.”
Marcin Tchórzewski
Założyciel i CEO Coders Lab – pierwszej szkoły IT w Polsce
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KOMENTARZ EKSPERTA:
„Porównując wyniki ankiet i danych z rynku pracy widać korelację pokazującą równowagę pomiędzy procentowymi ilościami ofert pracy
a ilościami specjalistów w większości technologii. Odstępstwem od tej reguły są Python oraz PHP gdzie ilość ofert znacznie przewyższa ilość
dostępnych specjalistów. W przypadku Pythona przekłada się to również na wyższe zarobki. Programiści PHP aż tak nie skorzystają z deficytu
specjalistów, zarobią oni od 22 do 35% mniej od programistów Pythona z tym samym stażem. Znajomość przez programistów PHP nawet bardzo
rozbudowanych i wymagających frameworków klasy Symfony nie gwarantuje im wyższych zarobków, skutkiem tego jest odpływ doświadczonych
specjalistów oraz mniejsze zainteresowanie juniorów.”
Grzegorz Marchwiński
Co-owner i developer itradar.io
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2.2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.2.1. Satysfakcja z otrzymywanego wynagrodzenia
Prawie 65% ankietowanych zaznaczyło, że są
zadowoleni lub bardzo zadowoleni ze swojego
obecnego wynagrodzenia.

CIEKAWOSTKA:
79% Ekspertów wyraziło swoje zadowolenie z otrzymanego wynagrodzenia.
Tego samego zdania jest 52% Juniorów.
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2.2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.2.2. Oczekiwana wartość podwyżki przy zmianie pracy
Mimo ogólnego zadowolenia z zarobków, 71% specjalistów jest otwartych na
zmianę pracy w najbliższym czasie, a prawie połowa z nich jest gotowa to zrobić,
jeśli otrzyma ciekawą ofertę. Co piąty ankietowany planuje dokonać takiej
zmiany w ciągu roku. Warto wspomnieć, że „nieadekwatne wynagrodzenie” było
najczęściej wskazywanym powodem przy ostatniej zmianie pracy (20%).
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2.2. WYNAGRODZENIE POLSKICH SPECJALISTÓW IT

2.2.2. Oczekiwana wartość podwyżki przy zmianie pracy
Największe oczekiwania (28%) co do wzrostu obecnej pensji mają Eksperci, z kolei najniższe Juniorzy współpracujący w oparciu o B2B (9%).

KOMENTARZ EKSPERTA:
„Widoczna, najwyższa tendencja, do zmiany pracy
związanej ze znacznym wzrostem wynagrodzenia
wśród seniorów i ekspertów nie jest zaskoczeniem.
Inne badane motywacje nie są dla niej
wystarczającym powodem do zmiany pracy.
Ta grupa jest najczęściej mocno osadzona w realiach
prowadzenia biznesu przez obecnego pracodawcę.
Jest z nim najmocniej związana emocjonalnie
i biznesowo. Jednocześnie jest to grupa wśród której
są największe potrzeby rynkowe, więc zdobycie
pracownika o tych kwalifikacjach jest wyjątkowo
trudne i jest związane ze znaczną presją na wysokość
wynagrodzenia. Mamy tu do czynienia w sposób
wyraźny, albo ze znaczną presją na wysokie
wynagrodzenie, albo na tworzenie przez aktualnego
pracodawcę innych mechanizmów zniechęcających do
zmiany pracy, a wiążącego pracownika z firmą.”
Wiesław Paluszyński
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
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2.2.3. Podwyżki i premie
Prawie połowa ankietowanych pracowników IT z doświadczeniem powyżej 2 lat pracy dostała podwyżkę w 2021 roku. Wzrost wynagrodzeń najmniej odczuli
Juniorzy, z których jedynie co trzeci zadeklarował, że otrzymał podwyżkę. Dla ankietowanych będących na stażu może być to pierwsza praca, stąd brak
deklaracji o podwyżce.
Prawie co drugi pracownik w branży IT nie dostaje premii, co potwierdziła również
nasza krótka ankieta na LinkedIn, którą wypełniło 1054 osób. Z kolei ci, którzy ją
otrzymują, w większości dostają ją w postaci premii uznaniowej (53%), której wartość
nie wynika z osiągnięcia określonych celów lub ustalonej (40%), której wartość
wynika bezpośrednio z osiągnięcia określonych celów.
7% ankietowanych zaznaczyło, że mogą liczyć na „inny” rodzaj premii.
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2.2.3. Podwyżki i premie
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Programiści powoli przyzwyczajają się do okresowych podwyżek.
Rok 2022 nie zapowiada zmiany tego trendu.
Trzeba mieć jednak świadomość, że szklany sufit istnieje i prędzej czy
później dopadnie również nasz zawód.
Mimo wszystko rok 2022 będzie kolejnym rokiem wzrostów w branży IT.”
Mateusz Rus
.NET & Python Developer. Autor książki „Programistą być”

CIEKAWOSTKA:
Według ankietowanych wysokość rocznej premii powinna wynosić 16,6%
rocznego wynagrodzenia.
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3. Najbardziej poszukiwani specjaliści
W 2021 roku najczęściej poszukiwani byli tacy specjaliści jak Quality Assurance (QA) Engineer, Frontend Developer, Fullstack Developer, DevOps Engineer, Mobile
Developer oraz Data Scientist. W każdej z tych grup najwięcej ofert było skierowanych do Midów, a najmniej do Ekspertów.
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3.1. Quality Assurance (QA) Engineer
Testerzy są strażnikami jakości i stanowią integralną część całego cyklu wytwarzania oprogramowania. Wielu pracodawców w 2021 roku dostrzegło jak ważną
rolę odgrywa zespół, który dba o jakość przygotowywanych rozwiązań IT.

Do najczęściej wymaganych umiejętności należą znajomość Selenium,
Java i Python.
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3.2. Frontend Developer
Frontend Developer to osoba, która jest odpowiedzialna za wygląd produktu np. aplikacji czy strony internetowej. Taki specjalista wprowadza grafikę, tworzy
interfejs, dodaje animacje itd. Można powiedzieć, że ma ona pracę wykończeniową i wizualnie najważniejszą dla użytkownika końcowego.

W ofertach skierowanych do Frontend Developera najczęściej pojawiają się
następujące technologie: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript i React.js.
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3.3. Fullstack Developer
Fullstack Developer to specjalista o szerokim zakresie umiejętności. Można powiedzieć, że taki programista jest samowystarczalny, bo potrafi stworzyć cały
produkt/aplikację od A do Z.

Według zebranych danych, jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów
w świecie IT są Fullstack Developerzy. Na podstawie przeanalizowanych ofert
wskazujemy 10 umiejętności, które pojawiały się w nich najczęściej.
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3.3. Fullstack Developer
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Fullstack developer to rola wymagająca dużego doświadczenia i szerokiego spojrzenia na technologie. Doskonała znajomość JavaScript jest nieodzowną
umiejętnością na tym stanowisku. Dużym atutem takich programistów jest odpowiedzialność i gotowość do podejmowania kluczowych decyzji
technologicznych, co ma też swoje odwzorowanie w widełkach wynagrodzenia podanych w raporcie. Firmy cenią sobie taki profil inżynierów ze względu
na ich wszechstronność - o wiele łatwiej zarządzać i organizować projekt z takimi komandosami.”
Rafał Piekara
Software Engineer/Blogger
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3.4. DevOps Engineer
Przeanalizowaliśmy 112 tys. ofert pracy IT w Polsce, z czego co dziesiąta z nich była skierowana do osób na stanowisku DevOps Engineer.

Top 3 umiejętności, które najczęściej pojawiały się w ofertach pracy na stanowisko
DevOps Engineer to: Linux, Docker i Kubernetes. Na kolejnych miejscach znalazł się
Python oraz rozwiązania chmurowe, takie jak AWS lub MS Azure.
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3.4. DevOps Engineer
KOMENTARZ EKSPERTA:
„DevOps Engineer to niewątpliwie jedna z najbardziej poszukiwanych specjalizacji. Równocześnie jest to specjalizacja bardzo przekrojowa, a oferty
pracodawców mogą się od siebie znacząco różnić, co do wymaganych kompetencji i oczekiwań w stosunku do kandydata. DevOps powinien posiadać
umiejętności tworzenia infrastruktury, automatyzacji, programowania oraz administracji systemami. Idealny kandydat to połączenie kompetencji
programisty, sieciowca i administratora. DevOps jest często stawiany na pozycji technicznego lidera w procesie transformacji, która polega na wdrożeniu
w organizacji tzw. „kultury DevOps”, opartej na automatyzacji, procesach CI/CD oraz migracji do chmury.”
Piotr Korlaga
Senior DevOps Engineer i Założyciel Fundacji Zakoduj Pomoc
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3.5. Mobile Developer
Mobile Developer tworzy oprogramowanie na urządzenia mobilne (np. smartfony na systemach iOS czy Android).

Na podstawie danych zebranych z ofert osoba pracująca na stanowisku Mobile
Developera powinna dobrze znać Kotlin, Swift oraz Java.
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3.5. Mobile Developer
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Boom na aplikacje mobilne trwa w najlepsze. Okres pandemiczny na chwilę przygasił procesy rekrutacyjne i oczekiwania programistów, wstrzymał wiele
projektów, jednak tylko po to, by za chwilę ruszyły ze zwielokrotnioną siłą.
Stawki za pracę w tej dziedzinie dogoniły inne technologie, takie jak FrontEnd i DevOps. Ilość ofert jest bardzo duża, wiele z nich dotyczy stanowisk typu
„Architect” lub „Lead”. Perspektywa i podział w projektach zmienia się, aplikacje przestały być jedno lub kilkuosobowymi projektami. Z perspektywy
weryfikatora technicznego widać, że wiele osób próbuje swoich sił w technologiach mobilnych, jednak tylko ci o wysokich umiejętnościach i dużym
doświadczeniu mogą liczyć na najlepsze oferty.”
Jakub Szostakowski
Freelance Mobile Architect
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3.6. Data Scientist
Data Scientist to osoba, która zajmuje się między innymi analizą i wizualizacją danych oraz tworzeniem modeli predykcyjnych, przy użyciu metod statystycznych
oraz uczenia maszynowego.

Specjaliści w tej dziedzinie muszą posiadać umiejętności i kompetencje z wielu
obszarów. Według danych zebranych z ofert pracy od Data Scientists wymaga się
znajomości zagadnień Big Data, Machine Learning (ML) oraz języka Python.
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3.6. Data Scientist
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Analiza danych rozwija się bardzo szybko. Ale w Coders Lab wiemy, że nie potrzebujesz wcześniejszego doświadczenia w pracy z danymi, by zdobyć
zawód przyszłości. Wystarczą chęci do intensywnej pracy, by już po 7 miesiącach zrobić pierwsze kroki w analizie danych. To szansa na szybki zwrot
inwestycji. A także świetna podstawa do dalszego rozwoju i regularnego wzrostu nie tylko kompetencji, ale też zarobków.”
Marcin Tchórzewski
Założyciel i CEO Coders Lab – pierwszej szkoły IT w Polsce
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3.6. Data Scientist
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Data Science jest dziedziną, która bardzo dynamicznie rozwija się pod wpływem rosnącej ilości danych oraz spadku kosztów ich agregowania oraz
przetwarzania.
Tutaj niewątpliwą rolę odgrywają rozwiązania chmurowe takie jak AWS, Azure czy GCP, pozwalające w szybki sposób wykonywać analizy wcześniej
wymagających kosztownych i skomplikowanych architektur IT.
Tym samym osoby które są zaznajomione z tymi technologiami, dodatkowo posiadające zrozumienie zagadnień matematycznych oraz zdolności
programowania przykładowo w Python, są coraz częściej poszukiwane przez firmy. W połączeniu z wiedzą i doświadczeniem branżowym np.
telekomunikacja lub bankowość, mogą znacząco usprawnić działanie wielu obszarów biznesowych.”
Emil Kamiński
Head of Data Office
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4. Znajomość języków obcych
W polskiej branży IT komunikacja wewnątrz firmy nie zawsze odbywa się w języku polskim. Ponad 43% ankietowanych odpowiedziało, że w pracy porozumiewają
się głównie w języku angielskim. Deklarowany poziom znajomości języka angielskiego również jest na wysokim poziomie - ponad 70% ankietowanych uważa,
że posługuje się nim na poziomie B2/C1.
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4. Znajomość języków obcych
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Wraz ze wzrostem obecności zagranicznych inwestorów w Polsce, a także otwarciem się globalnych rynków na tryb pracy zdalnej, wśród programistów
wzrasta konieczność znajomości języków obcych. Dzięki pracy z domu dziś deweloperzy mogą w zasadzie pracować dla każdej firmy zlokalizowanej
w dowolnym miejscu świata. To niemniej wymaga przynajmniej komunikatywnej znajomości języków, na czele rankingów jest naturalnie znajomość języka
angielskiego. Niemniej patrząc przez pryzmat projektów obsługiwanych przez PAIH i specyfiki niektórych inwestycji, dostrzegamy, że znajomość innych
języków takich jak niemiecki, czy języki skandynawskie, może dawać zdecydowaną przewagę i stanowić doskonałe podstawy do negocjacji jeszcze
wyższych stawek.”
Radek Pituch
Ekspert w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
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5.1. Czas trwania procesu rekrutacyjnego
Sprawdziliśmy ile czasu trwa proces od otrzymania przez pracodawcę CV do podpisania umowy. W krótkiej ankiecie, którą wypełniło 548 użytkowników
LinkedIn najpopularniejszą odpowiedzią było „powyżej 3 tygodni”. Jednak uczestnicy naszej głównej ankiety najczęściej wybierali opcję „do 2 tygodni”, co wróży
optymistyczny scenariusz na przyszłość i pokazuje, że wielu pracodawców już w tym momencie dostrzega jak istotną rolę w procesie rekrutacyjnym odgrywa
czas.
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5.1. Czas trwania procesu rekrutacyjnego
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Jak wskazują dane zebrane w raporcie, wielu pracodawców kładzie obecnie nacisk na skrócenie procesu rekrutacji. Jest to odpowiedź na potrzeby
kandydatów, ale tylko do pewnego stopnia. Choć wszystkim zaangażowanym zależy, żeby maksymalnie skrócić czas poświęcony na formalności, to sam
proces zapoznawania się z pracodawcą niekoniecznie powinien być krótszy. To dzięki niemu kandydaci podejmują trafne decyzje wybierając spośród
licznych ofert pracy. Firmy muszą więc zainwestować w budowanie realistycznego wizerunku oferowanej pracy wśród potencjalnych kandydatów zanim
jeszcze zaangażują się oni w proces rekrutacji. Mogą to robić na przykład promując treści związane z wykonywanymi przez siebie projektami i dając
przestrzeń pracownikom, żeby opowiadali o swojej pracy.”
Kasia Tang
Co-founder Super Source Me

CIEKAWOSTKA:
46% procesów rekrutacyjnych, w których brali udział ankietowani, zostało sfinalizowanych w ciągu 2 tygodni.
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5.1. CZAS TRWANIA PROCESU REKRUTACYJNEGO

5.1.1. Liczba etapów
„Czas to pieniądz” - tą zasadą kierują się również Polscy specjaliści IT. Proces rekrutacyjny składający się z wielu etapów jest częstym powodem rezygnacji
kandydatów. W naszej ankiecie zapytaliśmy specjalistów: „Z ilu etapów (nie wliczając wysłania i weryfikacji CV i/lub kontaktu ze strony agencji rekrutacyjnej)
Twoim zdaniem powinien składać się optymalny proces rekrutacyjny?“. 77% z nich zaznaczyło, że rekrutacja powinna składać się maksymalnie z 2 etapów.
Nasza krótka ankieta na LinkedIn, w której wzięło udział 2,313 osób, potwierdziła te oczekiwania - 1 lub 2 etapy wybrało aż 82% ankietowanych.

KOMENTARZ EKSPERTA:
„Zgadzam się z tym oczekiwaniami.
2 etapy rekrutacji powinny wystarczyć
do podjęcia decyzji. Liczba etapów
w połączeniu z krótkim czasem
trwania procesu, potrafi być mocną
przewagą w konkurencji o tego
samego pracownika. Sprawność
procesu rekrutacyjnego, jest
pierwszą możliwością praktycznego
udowodnienia kandydatowi naszych
wartości i kultury, którymi tak często
się chwalimy.”
Damian Murawski
BitBag Founder & CTO.
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5.2. Weryfikacja kompetencji
Prawie co trzeci ankietowany wskazał, że najbardziej preferowaną przez niego formą weryfikacji kompetencji jest rozmowa techniczna. Specjaliści IT jednak nie
stronią również od zadań wykonanych w domu lub rozmowy HR-owo/biznesowej w celu sprawdzenia ich umiejętności. Jednak zdecydowanie nie są oni fanami
testów osobowościowych, które uplasowały się na ostatnim miejscu.
Podsumowując, najbardziej pożądany przebieg procesu
rekrutacyjnego składa się z 3 kluczowych elementów:
1. Proces rekrutacyjny ma maksymalnie 2 etapy.
2. Weryfikacja kompetencji odbywa się podczas rozmowy technicznej.
3. Podpisanie umowy następuje maksymalnie po 2 tygodniach
od momentu otrzymania przez pracodawcę CV kandydata.
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5.2. Weryfikacja kompetencji
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Osoby aktywnie szukające pracy, najczęściej biorą udział w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie. Wielokrotnie słyszałam od kandydatów,
że zwyczajnie nie mają już czasu na wykonanie kolejnego zadania, a już tym bardziej w wyznaczonym terminie. Co może wynikać np. z nadmiaru zadań
w obecnym projekcie czy dodatkowych obowiązków rodzinnych.
Preferowane były solidne rozmowy techniczne, nawet półtorej-godzinne lub live coding.
Z drugiej strony, Specjaliści, którzy nie szukają aktywnie pracy, mogą nie mieć odpowiedniej motywacji do poświęcenia np. 6-8 godzin na wykonanie
zadania technicznego, trochę w myśl: ‘to wy proponujecie mi pracę’.
Spotkałam się też z podejściem, w którym firmy płacą za czas poświęcony na wykonanie zadania technicznego, ale czy jest to odpowiedni kierunek?
To już pozostawiam Twojemu osądowi.
Reasumując, im krótszy i sprawniejszy proces, tym lepiej. Dzięki temu zmniejszają się koszty rekrutacji, ale też firma pokazuje kandydatom,
że wie kogo szuka.”
Paulina Gawlicka
Założycielka firmy konsultingowej Gavlicka Consulting, certyfikowana konsultantka MindSonar, YouTuberka oraz kreatorka społeczności RNFL GROUP (dawniej Rekrutacja na FreeLansie). Od 10 lat aktywnie działa w branży IT, w 2021 roku
została wyróżniona w raporcie Strong Women in IT, Global Edition.
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ROZDZIAŁ: 5. PROCES REKRUTACYJNY

5.2. Weryfikacja kompetencji
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Dla naszej firmy krótki i szybki proces rekrutacyjny oraz okres próbny to znakomity sposób weryfikacji kompetencji specjalisty IT i wzajemnego
dopasowania obu stron pod kątem kultury bycia i pracy.
Warto pamiętać, że w pierwszych miesiącach współpracy także pracodawca przechodzi okres próbny, szczególnie w relacji z doświadczonymi
specjalistami.
Ważne, aby w razie niedopasowania, po tym wzajemnym okresie próbnym, obie strony były gotowe się szybko i kulturalnie rozstać.”
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6. Benefity
„Możliwość pracy zdalnej”, „elastyczny czas pracy” oraz „pakiet medyczny” - te trzy pozapłacowe benefity królowały wśród ankietowanych specjalistów IT.
Pokazuje to, że dla pracowników IT ważne są (oprócz finansów) komfort, wygoda i poczucie bezpieczeństwa. Elastyczny czas pracy czy praca zdalna ułatwiają
połączenie życia zawodowego z prywatnym oraz zapewnienie sobie balansu między obowiązkami służbowymi, rodziną i np. własnym hobby.

CIEKAWOSTKA:
Benefity mają najmniejsze znaczenie dla Ekspertów - to oni najczęściej wskazywali, że w ich odczuciu są bez znaczenia.
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6. Benefity
KOMENTARZ EKSPERTA:
„Nie ulega wątpliwości, że w obecnych czasach możliwość pracy zdalnej jest jedną z kluczowych kwestii, o której musi pamiętać pracodawca. Pojawia się
jednak zasadnicze pytanie czy możliwość pracy zdalnej powinna być jeszcze dalej postrzegana jako benefit?
Moim zdaniem powinniśmy na to patrzeć raczej już jako standard i fundament całej kultury organizacyjnej. Firmy powinny uwzględniać fakt, że ludzie nie
są już skłonni do spędzania w biurze 40 godzin tygodniowo a zaoferowanie im dowolności w zakresie tego skąd mogą pracować może wręcz pozytywnie
wpłynąć na ich efektywność i satysfakcję czerpaną z pracy.
Wśród preferowanych benefitów wyraźnie swoją rolę zaznacza także elastyczny czas pracy. Obecnie na tą kwestię trzeba już spojrzeć nieco szerzej niż
tylko z perspektywy możliwości elastycznego kształtowania godzin rozpoczynania czy kończenia pracy w danym dniu. Raport wyraźnie pokazuje, że poza
elastycznym czasem pracy dla ludzi niezwykle ważne są także dodatkowe dni urlopu i to bardzo dobrze wpisuje się w bieżące trendy. Coraz więcej mówi
się bowiem o 4-dniowym tygodniu pracy i jest to trend, który z czasem będzie zyskiwał na znaczeniu a firma, która go zaoferuje już teraz może zyskać
naprawdę konkretny argument w walce o pracowników.
Oczywiście gdy o benefitach mowa nie możemy zapominać o zdrowiu i to rozumianym kompleksowo. Kiedyś benefity zdrowotne kojarzyły się przede
wszystkim z pakietem prywatnej opieki medycznej. Jednak równie ważne jak nasze zdrowie fizyczne jest zdrowie psychiczne i w tym obszarze pojawia
się coraz więcej ciekawych rozwiązań, a pracodawcy mają już naprawdę spore możliwości skutecznego wspierania pracowników w zakresie ich zdrowia
psychicznego.”
Łukasz Kołodziejczyk
HR Researcher w HRlityczny
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