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Zmiana pracy na IT 2022
Polacy chcą pracować w IT, ale stawiają warunki
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Branża IT doskonałym miejscem pracy 

W ostatnich latach mamy do czynienia z silnym wzrostem cyfryzacji i zapotrzebo-

waniem na umiejętności informatyczne. Wzrost ten napędziła przede wszystkim 

pandemia Covid-19, która przyczyniła się do zrewolucjonizowania sposobu, w jaki 

pracujemy i wymusiła na firmach przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej. 

Wiele biznesów to, co miało zrobić w 5 lat, zrobiło w 5 miesięcy. 

Nie wszyscy jednak mogli pozwolić sobie na szybkie wdrażanie cyfrowych roz-

wiązań. Powód? Rynek boryka się z deficytem umiejętności digitalowych. Według 

raportu CompTIA „IT Industry Outlook 2022” branża IT wzrośnie pod względem 

kapitalizacji do 5,3 bln dol. w tym roku, ale nie przestanie borykać się z brakiem 

specjalistów.  

Inaczej mówiąc, jeśli mamy już odpowiednie umiejętności IT, nie powinniśmy mieć 

problemu ze znalezieniem pracy. I to dobrze płatnej pracy. 

Zarabiaj dużo, pracuj zdalnie
Sektor IT nieustannie rośnie, bez dużych oznak spowolnienia. Potrzebni są

specjaliści z różnych dziedzin – od kodowania i tworzenia oprogramowania po 

analizę danych, testowanie, czy też zarządzanie projektami. W IT istnieje wiele 

różnych ról i funkcji, które odpowiadają różnym umiejętnościom. Wraz z postępem 

technologicznym zapotrzebowanie na talenty IT będzie rosło, co oznacza ciągłą 

dostępność miejsc pracy w tym sektorze.

Elastyczna praca to kolejna zaleta IT. Większość stanowisk to praca wykonywana 

na komputerze, a to oznacza, że często możemy ją wykonywać z domu lub po pro-

stu dowolnej lokalizacji z dostępem do internetu. Niektórzy pracodawcy pozwalają 

również na elastyczne godziny pracy – w niektórych zawodach możemy pracować 

rano czy wieczorem, albo nawet w weekendy, a wolne dni brać w środku tygodnia, 

jeśli tylko tak nam odpowiada. Wszystko to sprawia, że praca w sektorze IT jest 

bardzo atrakcyjna.

Fakt, że pracy nie brakuje, a w dodatku jest ona elastyczna, bardzo doceniają 

Polacy. Potwierdzają to badania zrealizowane przez Enter The Code, serwis dla 

początkujących adeptów IT. W niniejszym raporcie skupiamy się właśnie na tym: 

pracy w IT, a konkretnie zmiany pracy na IT. Większość Polaków deklaruje, że chce 

pracować w IT, ale ma pewne oczekiwania i warunki. Zachęcam do lektury – pu-

blikujemy wszystkie autorskie, unikalne dane wraz z komentarzem. Wyjaśniamy 

gdzie konkretnie chcą pracować Polacy, w jaki sposób chcą zdobywać wiedzę i co 

często stoi im na drodze do zmiany zawodu. 

Grzegorz Kubera

Redaktor naczelny
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https://connect.comptia.org/content/research/it-industry-trends-analysis


39% badanych myśli o przebranżowieniu, 
ale nie potrafi sprecyzować czasu,  
w jakim dokona zmiany zawodu

Na zlecenie serwisu Enter The Code, firma ARC 
Rynek i Opinia wykonała badanie na grupie 1025 
osób, z czego 623 deklarowało, że chciałoby 
zmienić branżę na IT.
 
W badaniu udział wzięły osoby w wieku 25-37 lat, 
aktywne zawodowo, o wykształceniu średnim lub 
wyższym.  
 
Badanie przeprowadzono w maju 2022 r.

O badaniu



Profil badanych

WojewództwaPłeć

Wykształcenie

5% 3%

3%

18%

5%

6%
8%

3%
8%

4%
3%

2% 9%

6%

4%
13%

Mężczyźni

Kobiety

Wielkość miejsca zamieszkania

Miasto 500 tys. lub 
więcej mieszkańców

Miasto 200-499 tys. 
mieszkańców

Wieś

Miasto 100-199 tys. 
mieszkańców

Miasto 50-99 tys. 
mieszkańców

Miasto 20-49 tys. 
mieszkańców

Miasto do 19 tys. 
mieszkańców

24%

20%

14%

12%

12%

11%

9%

51%

49%

Wyższe

Średnie

63%

37%
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Profil badanych W świecie IT zarabiamy  
coraz więcej

Sytuacja zawodowa

Stała praca (umowa o pracę,  
własna działalność lub dłuższy 
czas u jednego pracodawcy)

91%

Praca dorywcza 7%

Urlop wychowawczy

3-6 tys. zł

2%

Osobisty dochód netto

55%

23%Poniżej 3 tys. zł

13%Powyżej 6 tys. zł

9%Odmowa odpowiedzi

Pracodawcy szukają przede wszystkim midów i seniorów. Jak podaje 
Inhire, najmniej ofert pracy jest skierowanych do początkujących spe-
cjalistów – juniorów IT.  W ostatnim kwartale 2021 r. jedynie 9% wszyst-
kich ofert było skierowanych właśnie do nich. To jednak nie oznacza, że 
nie ma pracy dla osób, które stawiają pierwsze kroki w IT. Nie powinni-
śmy się zniechęcać - pracy w sektorze technologicznym nie brakuje.

W raporcie „IT market snapshot 2021” juniorzy pracujący stacjonarnie 
mogą liczyć na wynagrodzenie na poziomie ponad 9 tys. zł, a w trybie 
zdalnym – nieco ponad 10 tys. zł. Jeśli chodzi o bardziej doświadczo-
nych specjalistów (mid), pod koniec 2021 r. oferowano im najwyższe 
stawki w historii. Warto podkreślić, że średni wzrost wynagrodzenia 
wyniósł dla nich 3-5 tys. zł więcej w skali roku, osiągając 20-25 tys. 
zł miesięcznie, w zależności od długości doświadczenia zawodowego 
i wymagań pracodawcy. Na takie zarobki mogli liczyć nawet specjaliści 
wykonujący pracę w 100% zdalnie. 

Wciąż najpopularniejszymi językami programowania (czwarty kwartał 
2021) były natomiast: JavaScript (24% ofert pracy), Java (21%) i Python 
(15%). Najmniej ofert pracy dotyczyło Ruby (1%), Scala i C (2%) oraz 
Swift, Kotlin i C++ (3%).
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Z jakich zawodów  
migrujemy do IT?

Praca w IT przyciąga specjalistów z różnorodnych 
sektorów. Coraz więcej osób przestaje kierować się 
mitem o niedostępności branży i śmiało planuje transfer 
do nowego zawodu. Wśród specjalizacji, z których 
respondenci chcieliby się przebranżowić, pierwszą trójkę 
zajęły: Administracja (14%), Handel hurtowy i detaliczny 
(11%) i ex aequo Przetwórstwo przemysłowe oraz 
Budownictwo (9%).

Mamy więc w przeważającej części przedstawicieli 
administracji, często zajmujących stanowiska urzędowe, 
a także osoby pracujące przy archiwizacji i obiegu 
dokumentów w prywatnych firmach. Oprócz tego 
widoczna jest również grupa osób, które pracują fizycznie  
i zmianowo. 

Wszystkich łączy wspólny mianownik – chęć rozwoju 
zawodowego, który zaowocuje wyższymi zarobkami oraz 
innymi możliwościami zdobywania nowych kwalifikacji.  
A ponadto przebranżowienie wiąże się z miłym dodatkiem 
w postaci elastyczności czasu i organizacji pracy, która 
jest jedną z rozpoznawalnych cech branży IT.



W jakiej branży obecnie pracujesz?

Administracja 14%
14%

Handel hurtowy i detaliczny

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Pozostała działalność usługowa

TSL - transport, spedycja, logistyka

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna

Działalność kulturalna, rozrywkowa  
i rekreacyjna

Urząd Państwowy / partia / służby  
mundurowe

Usługi hotelarskie, gastronomia

Wytwarzanie i zaopatrywanie  
w engergię elektryczną, wodę, gaz, etc.

Informacja i komunikacja

Rolnictwo

Górnictwo i wydobywanie

Naprawa pojazdów mechanicznych

Obsługa rynku nieruchomości

Inne

Nie wiem / trudno powiedzieć

11%
12%

9%
9%

9%
7%

8%
8%

7%
6%

6%
6%

4%
4%

4%
3%

3%
2%

3%
3%

3%
3%

2%
2%

2%
2%

2%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

7%
6%

6%
4%

Respondenci chcący zmienić 
branżę na IT, N = 623

Respondenci ogółem, N = 1025
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Na jakich stanowiskach 
pracują respondenci?

W przedziale wiekowym 25-37 najliczniejszą grupę deklarującą chęć 
przebranżowienia stanowią specjaliści (38%). To interesujący wynik, 
który pozwala zakładać, że ten poziom doświadczenia dla osób  
z innych branż to punkt kontrolny kariery zawodowej. 

Co czeka mnie dalej? Ile mogę zarobić po awansie? A może warto 
zmienić branżę na IT, w którym, co prawda, zacznę z pewnością od 
niższego stanowiska, ale możliwości rozwoju i polepszenia zarob-
ków są szersze niż w dotychczasowym miejscu pracy. 

W zależności od specjalizacji oraz typu umowy, na juniorów czekają 
atrakcyjne stawki. 

Według raportu No Fluff Jobs o rynku pracy IT w Polsce w 2021 
roku, junior pracujący w oparciu o umowę o pracę mógł liczyć na 
kwoty w przedziale 5,5-8 tys. zł brutto, a przy zawarciu umowy B2B 
było to 6-8 tys. zł netto (+VAT). 

Kwoty dla midów zaczynały się od 10 tys. zł brutto przy umowie 
o pracę i 12 tys zł netto (+VAT) na B2B, a senior mógł liczyć na 19,8 
tys. zł brutto przy umowie o pracę i 23,5 tys. zł netto (+VAT) na B2B 
w górnych granicach widełek.

https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-2021/
https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-2021/


Na jakim stanowisku pracujesz?

Pracownik fizyczny 6%
8%

Praktykant / stażysta

Asystent

Młodszy specjalista

Specjalista

Starszy specjalista

Menedżer

Dyrektor

Właściciel małej  / średniej / dużej 
firmy

Właściciel firmy 1-2 osobowej

Inne

2%
3%

7%
7%

11%

38%
38%

12%
13%

10%
8%

2%
2%

1%
1%

4%
4%

5%
6%

11%

Respondenci chcący zmienić 
branżę na IT, N = 623

Respondenci ogółem, N = 1025
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Specjaliści gotowi zostać 
stażystami w IT

Największą grupę badanych stanowili specjaliści (38%), 
czyli osoby, które posiadają już przynajmniej 2-3 letnie 
doświadczenie zawodowe w swojej branży. 

Co sprawia, że z dość wygodnej pozycji zawodowej, 
umożliwiającej w niedalekiej przyszłości awans na wyż-
sze stanowisko, specjaliści są gotowi zostać na powrót 
stażystami? 

Sektor IT prężnie się rozwija. Cyfryzacja wielu obsza-
rów życia tworzy popyt na specjalistów o różnorodnych 
kompetencjach, wśród których programowanie (flagowo 
kojarzone z IT), stanowi tylko jedną z nich. 

Duże zarobki kuszą ludzi o różnym doświadczeniu, a per-
spektywa szybkiego rozwoju w ambitnej branży skłania 
do próbowania swoich sił.



Poziom interesującego stanowiska, na który mógłbyś/mogłabyś aplikować

Stażysta, dopiero zaczynam

Junior, znam podstawy

Mid, jestem w stanie realizować 
pierwsze zlecenia

Expert, mam rozbudowane portfolio 
projektów, a także kilka płatnych zleceń

Nie wiem / trudno powiedzieć

Respondenci chcący zmienić 
branżę na IT, N=623

Senior, mam bogatą wiedzę i doświadczenie,  
a także portfolio kilku własnych projektów

39%

27%

18%

7%

2%

6%
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Jakie kierunki studiów 
ukończyli respondenci?

Wśród odpowiedzi badanych, którzy chcą zmienić branżę na IT, kierunki 
techniczne (19%) zrównoważyły się z deklaracją o braku ukończonych 
studiów (18%). Respondenci często zaznaczali również ukończenie kie-
runków ekonomicznych (15%), administracyjnych (11%) i humanistycz-
nych (11%).

Z tego wynika, że chęć przebranżowienia na IT pojawia się nie tylko wśród 
osób o wykształceniu technicznym. Branża jest otwarta na ludzi o różno-
rodnych kompetencjach, a wysoki procent osób deklarujących brak wy-
kształcenia wyższego świadczy o świadomości większej wagi doświad-
czenia i samodzielnie zdobytych umiejętności. 

W IT przywiązanie do posiadania dyplomu jest mniejsze. Mimo wszystko 
studia w innych obszarach niż techniczny mogą być przydatne w różnych 
specjalizacjach. Przykładowo, filolog może wykorzystać swoje kompeten-
cje w trakcie nauki kodowania. Języki programowania również posiadają 
swoją składnię i reguły użycia, a obycie z konstrukcją języków naturalnych 
może być pomocne w zdobywaniu tej umiejętności.



Obszar studiów w trakcie lub zakończonych

Kierunki techniczne 19%
16%

Kierunki ekonomiczne

Kierunki administracyjne

Kierunki humanistyczne

Kierunki pedagogiczne

Kierunki biologiczno-przyrodniczne

Kierunki społeczne

Kierunki filologiczne

Kierunki medyczne

Kierunki turystyczno-sportowe

Kierunki artystyczne

Kierunki prawnicze

Kierunki wojskowe i morskie

Nie studiowałem(am) / nie studiuję

Inne

Nie wiem / trudno powiedzieć

15%
15%

11%
11%

11%
10%

7%
6%

6%
6%

6%
6%

5%
4%

3%
4%

3%
3%

3%
2%

3%
3%

1%
1%

21%
18%

3%

3%
1%

Respondenci chcący zmienić 
branżę na IT, N = 623

Respondenci ogółem, N = 1025

2%
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Perspektywy i bariery  
wobec zmiany branży na IT

60% respondentów deklaruje otwartość na przejście do sektora 
IT. Z tego tylko 21% ma sprecyzowane pod względem czasu 
plany, a 39% nie wyklucza przebranżowienia, jednak nie potrafi 
określić ram czasowych, w jakich dokona zmiany. Z czego to 
może wynikać?

Jak przekonaliśmy się wcześniej, badani wykonują różne za-
wody, często związane z pracą zmianową. Ponadto w grupie 
wiekowej 25-37 lat często znajdują się już osoby, które mają 
własne rodziny, zatem spoczywa na nich odpowiedzialność 
za wiele organizacyjnych spraw związanych z codziennością 
wszystkich domowników. Te czynniki mogą być utrudnieniem 
w znalezieniu dodatkowego czasu na naukę nowych umiejęt-
ności, co zresztą stanowi główną barierę, na którą wskazują 
respondenci – aż 40% wskazań dotyczyło tego problemu.

Drugie i trzecie miejsce to zbyt wysokie ceny kursów (16%) 
oraz brak przekonania, że nauka się opłaci (11%). Wysoki próg 
wejścia do branży IT może tworzyć niepewność związaną 
ze zwrotem poniesionych kosztów na zdobywanie nowych 
umiejętności.



Czy rozważasz zmianę pracy i przejście do branży IT w najbliższym czasie?

Tak, w ciągu najbliższych  
12 miesięcy

Tak, w ciągu najbliższych 2 lat

Tak, w ciągu najbliższych 3 lat

Nie

Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie wykluczam zmiany, jednak nie potrafię 
sprecyzować w jakim okresie

8%

4%

39%

29%

11%

9%

N = 1025
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Co najbardziej powstrzymuje Cię przed przebranżowieniem się do IT?

Brak czasu na naukę nowych umiejętności

Zbyt wysokie ceny kursów

Brak przekonania, że nauka się opłaci

Nic mnie nie powstrzymuje

To zły moment na zmianę pracy

Próba przebranżowienia się to zbyt duże ryzyko

Nie widzę dla siebie interesujących możliwości

Nie wiem / trudno powiedzieć

Zbyt wysokie wymagania pracodawców, aby 
rozpocząć pracę

16%

11%

9%

9%

5%

3%

3%

3%

40%

Respondenci chcący zmienić branżę na IT, N = 623
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Programista milionerem? To możliwe, ale nie w Polsce

Bardzo wysokie zarobki w Polsce? Większość powie pewnie, że 30-35 tys. zł mie-
sięcznie. W skali roku jest to 360-420 tys. zł. Topowy programista zarobi w naszym 
kraju nawet pół miliona zł, ale ciągle sporo brakuje do tytułu milionera.

A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Zdecydowanie lepiej.

Google Apple

Inżynier oprogramowania pra-
cujący w Google może liczyć na 
353 tys. dol. rocznie (ok. 1,58 
mln zł);

Wiceprezes ma już 475 tys. dol., 
a starszy wiceprezes nawet 650 
tys. dol.;

Na bardzo duże zarobki można 
liczyć w segmencie chmurowym, 
bo Google agresywnie pozyskuje 
nowych pracowników, by rozwi-
jać swoje usługi Google Cloud.

Producent iPhone’a jest w stanie 
płacić nawet 325 tys. dol. (1,46 
mln zł) rocznie dla osoby zajmu-
jącej stanowisko seniorskie  
w dziale marketingu;

Zarobki rzędu 200 tys. dol. w Ap-
ple na nikim nie robią wrażenia, 
a dodajmy, że to przecież aż 886 
tys. zł. Jeśli ktoś popracowałby 
w Apple kilka lat i wrócił do 
Polski, może kupić sobie piękny 
dom za gotówkę i jeszcze sporo 
mu zostanie.

Każda duża i średnia firma w IT zapewnia wysokie honoraria. Jak czytamy w rapor-
cie amerykańskiego Business Insidera, Dell zapewnia wiele stanowisk z wynagro-
dzeniem rocznym powyżej 200 tys. dol., a HPE oferuje często nawet powyżej 230 
tys. dol. - przede wszystkim dla starszych specjalistów zajmujących się tworzeniem 
oprogramowania. IBM z kolei bardzo stawia na rozwój w sektorze chmury i sztucz-
nej inteligencji – do swoich działów pozyskuje specjalistów, którym płaci nawet 350 
tys. dol. rocznie. Menedżerowie ds. inżynierii w Intelu zarobią ponad 300 tys. dol.,  
a dyrektor techniczny Facebooka może liczyć na 360 tys. dol. w roku.
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Motywacje do zmiany 
branży na IT

Chęć zmiany branży na IT wynika z różnych powodów, jednak zdecydowanie 
dominują wśród nich lepsze zarobki (83%). Nic dziwnego – specjaliści, któ-
rzy stanowią większość chętnych do przebranżowienia, na podobnym pozio-
mie doświadczenia w IT będą mogli zarobić parokrotnie więcej niż w obec-
nym zawodzie.

Respondenci doceniają także możliwość pracy zdalnej (54%), elastyczny 
czas pracy, który zwykle się z nią wiąże (48%) oraz nowe wyzwania (41%). 
Według najnowszego raportu No Fluff Jobs o pracy zdalnej i hybrydowej, 
aż 61% specjalistów(-ek) IT pracuje w pełni zdalnie przez 5 dni w tygodniu, 
a 62,8% z nich zauważyło u siebie polepszenie samopoczucia. Odzyskanie 
czasu, który zwykle skradały dojazdy i korki pozytywnie wpływa na dobro-
stan pracowników, a dalszą konsekwencją jest lepsza produktywność. 

Zestawiając te procenty z badaniem wykonanym przez ARC Rynek i Opinia 
na zlecenie Enter The Code, można wywnioskować, że osoby z innych branż, 
których praca wymaga sztywnych ram czasowych, a często też trybu zmia-
nowego, mają potrzebę większej swobody i niezależności. Największy pro-
cent respondentów w badaniu NFJ stanowiły osoby w wieku 25-34 lata, czyli 
była to podoba grupa wiekowa. To pokolenie jest już przyzwyczajone do cy-
frowych rozwiązań w codzienności i nie widzi sensu w marnowaniu czasu, 
jeśli może go zoptymalizować, organizując środowisko pracy w domu.

https://nofluffjobs.com/insights/praca-zdalna-i-hybrydowa-w-it/


Co sprawia, że chcesz przejść do branży IT?

Lepsze zarobki 83%

Możliwość pracy zdalnej

Elastyczny czas pracy

Nowe wyzwania

Jest bardziej interesująca

Szkolenia  branżowe

Otwarta i jasna droga kariery

Prywatna opieka zdrowotna

Firmowy sprzęt

Wyjazdy integracyjne

Dopłaty do abonamentów

To moje hobby / pasja

Inne

Nie wiem / trudno powiedzieć

54%

48%

41%

20%

17%

16%

12%

11%

9%

9%

9%

1%

3%

Respondenci chcący zmienić branżę na IT, N = 623
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Zainteresowanie zawodami 
z branży IT

Największym zainteresowaniem wśród respondentów chcących zmie-
nić branżę na IT cieszy się zawód testera oprogramowania (34%). Po-
nadto wydaje im się on najbardziej atrakcyjny na rynku (43%). Z czego 
to może wynikać?

Myśląc o karierze jako programista, ale nie znając języków programo-
wania, respondenci mogą poszukiwać sposobów na to, aby zahaczyć 
się w branży na stanowisku, które umożliwi im dotarcie do celu. Rozpo-
częcie pracy jako tester manualny jest możliwe bez umiejętności pisa-
nia kodu, choć może być ona bardzo pomocna w trakcie wykonywania 
zadań. Zdeterminowani mogą poszerzać kwalifikacje, aby zająć się 
później testami automatycznymi lub rozpocząć pracę na stanowisku 
programistycznym. 

Badani często wskazywali również na analityka danych (26%), będą-
cego jednym z bardziej interesujących, ale też atrakcyjnych stanowisk 
w sektorze IT (31%). Postępująca cyfryzacja w zróżnicowanych ob-
szarach codzienności sprawia, że wiele usług opiera się m.in. na prze-
twarzaniu danych. Mamy więc do wyboru bardzo dużo opcji – firmy 
technologiczne, biznes, finanse, medycyna, a nawet rozrywka, to tylko 
niektóre przykłady.



Zainteresowanie zawodami IT

Tester oprogramowania

Analityk danych

Programista

Grafik

Project Manager

Administrator

Handlowiec

Marketingowiec

HR

Pracownik PR

Support

UI/UX Designer

Inne

Nie wiem / trudno powiedzieć

19%

34%

26%

22%

19%

17%

15%

15%

14%

13%

9%

7%

1%

9%

Respondenci chcący zmienić 
branżę na IT, N = 623

Respondenci ogółem, N = 1025

Który z poniższych zawodów w branży IT interesuje Cię najbardziej? Które z tych specjalizacji wydają Ci się najbardziej atrakcyjne na rynku?

Tester oprogramowania 43%
36%

Analityk danych

Project Manager

Programista Java

Programista JavaScript

Specjalista w sektorze GameDev 
(tworzenie gier)

Specjalista ds. Blockchain (przede 
wszystkim tworzenie usług finansowych)

UI/UX Designer

Inne

Nie wiem / trudno powiedzieć

31%
27%

26%
22%

20%
20%

18%
18%

17%
18%

14%
13%

11%
9%

1%
1%

10%
21%
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Sposoby zdobywania wiedzy 
potrzebnej do pracy w IT

Wyniki dotyczące pytania o sposoby zdobywania wiedzy 
przydatnej w pracy w IT nie budzą zdziwienia. Najpopular-
niejsze są bezpłatne metody nauki za pomocą interneto-
wych tutoriali (56%), a zaraz po nich książki i e-booki (55%) 
oraz płatne szkolenia i warsztaty online (54%). Responden-
ci w pierwszej kolejności wykorzystują łatwo (i darmowo) 
dostępne materiały, ale też są skłonni wydać pieniądze na 
naukę, zatem rozkład procentowy jest niemal równomierny. 
Wyjątkiem są studia, z których nie zamierza skorzystać aż 
59% badanych.

W pytaniu o budżet, który respondenci mogą przeznaczyć 
na zdobycie nowej wiedzy, aż 25% przyznało, że byłoby 
skłonnych wydać do 5 tysięcy złotych. Taka kwota nie po-
kryje większości kursów w bootcampach, ale jest zupełnie 
wystarczająca, aby zakupić wartościowe kursy online na 
platformach szkoleniowych.



Jak zdobywasz/chcesz zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w IT?

Bezpłatne kursy, tutoriale (Udemy, 
YouTube, WWW itp.)

Książki, e-booki

Płatne szkolenia, warsztaty – online

Płatne szkolenia, warsztaty – stacjonarne

Studia (dzienne, wieczorowe, zaoczne)

Nagrania płatnych kursów e-learningowych

55% 26%

56%

59%

54%

48%

46%

30% 14%

13%

7%

15%

19%

19%

30%

34%

41%

34%

Zamierzam korzystać

Respondenci chcący zmienić branżę na IT, N = 623

Korzystam aktualnie

Nie korzystam i nie zamierzam
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Jaką kwotę jesteś w stanie przeznaczyć na 
zdobycie umiejętności potrzebnych w IT?

Do 500 zł

Do 1000 zł

Do 2000 zł

Powyżej 5000 zł

Nie wiem / trudno powiedzieć

Do 5000 zł

17%

12%

20%

25%

13%

12%

Dlaczego w IT zarobki są tak wysokie?

1. Zwiększone zapotrzebowanie: pandemia Covid-19 przyspie-
szyła zapotrzebowanie na specjalistów IT, ponieważ wiele firm 
zdecydowało, że zrealizuje transformację cyfrową w krótszym 
czasie. Pracę dla programistów i innych pracowników oferują dziś 
nie tylko firmy Big Tech i startupy, ale też banki, ubezpieczyciele, 
media czy branża rozrywkowa.

2. Globalny rynek: pracownik z Polski może dziś, pracując w 100% 
zdalnie, realizować zadania dla pracodawcy znajdującego się  
w innym kraju Europy albo nawet w Stanach Zjednoczonych. Im 
lepszy kraj pod względem gospodarczym, tym dany pracodawca 
zapewnia wyższe wynagrodzenia. Często polski programista może 
nie tylko wybierać z ofert z naszego kraju, ale też z Niemiec, Holan-
dii czy właśnie USA. To powoduje, że polskie firmy również muszą 
oferować nawet 20 czy 30 tys. zł miesięcznie dla programisty, bo 
ten może łatwo zdobyć pracę o podobnym wynagrodzeniu u zagra-
nicznego pracodawcy.

3. Zwrot z inwestycji: jeśli firma płaci danej osobie 30 tys. zł mie-
sięcznie, to dlatego, że jej projekty pozwalają na jeszcze wyższe 
zwroty. Dopóki stawki za realizację projektów IT są wysokie, dopó-
ty opłaca się zatrudnianie specjalistów IT. Inaczej mówiąc, to się 
firmom zwyczajnie opłaca i jeśli nagle nie dojdzie do sytuacji, że 
klienci nie będą w stanie płacić wysokich stawek za projekty tech-
nologiczne, wysokość wynagrodzeń się nie zmniejszy.
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O serwisie

Enter The Code (enterthecode.pl, ETC) to serwis należący do No Fluff Jobs, 
topowego job boardu IT w Europie, który przy każdym ogłoszeniu wyświetla widełki 
płacowe. Misją ETC jest przekazywanie wiedzy i informacji z zakresu zdobywania 
pierwszych umiejętności w świecie IT. Jeśli nasze treści sprawiają, że świat IT staje 
się dla ciebie bardziej zrozumiały, zyskujesz wiedzę, która przydaje się w pracy i przy 
jej szukaniu, a także pozyskujesz nowe, cenne umiejętności IT – to znak, że wywią-
zujemy się z naszych obietnic i celów.

Wyjaśniamy i podpowiadamy, jak znaleźć pracę w świecie IT, jak się przebranżowić, 
a także jak zdobywać umiejętności IT z różnych specjalizacji. Od pracy typowo pro-
gramistycznej, przez zarządzanie projektami i UI/UX, aż po GameDev i blockchain. 
Wszystko pod wspólnym mianownikiem „pracy w IT”, którą sami postrzegamy po 
prostu jako pracę przyszłości. Publikujemy komentarze, analizy, rankingi, poradniki 
czy newsy. Zawsze praktycznie i w konkretnym celu.

Zachęcamy do dzielenia się opinią na temat naszych treści. Chcemy wiedzieć, czy 
są przydatne i co możemy zrobić, aby były jeszcze lepsze. 

Możesz je wysłać na redakcja@enterthecode.pl.
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