
Praca w IT
Raport z badania ilościowego - 2022



Slide

Praca w IT
Atrakcyjne wynagrodzenie, dobra atmosfera w zespole i elastyczny czas pracy – tego Polacy oczekują od pracodawców w
branży IT. Jak się okazuje, blisko 1/4 Polaków zastanawia się nad pracą w tej branży, a ⅓ z nich już podnosi swoje
kompetencje w tym obszarze. Polacy chcą się rozwijać – inne ważne kwestie dla potencjalnych przyszłych pracowników IT
to możliwość rozwoju i pracy przy ciekawych projektach oraz kontakt z nowymi technologiami.

Badanie zostało podzielone na trzy główne części. Przedstawiamy pierwszą z nich: Praca w IT. Dowiecie się z niej między
innymi: Jaką formę zatrudnienia Polacy najbardziej preferują? Czego oczekują od potencjalnych pracodawców w IT? O
jakich dziedzinach IT myślą i, czy w przyszłym miejscu pracy chcieliby pracować z mentorem, który pomagałby im rozwijać
ich kompetencje?

Celem całego badania firmy Evolution, globalnego twórcy i dostawcy oprogramowania do gier online jest sprawdzenie, jak
praca wpływa na Polaków, jakie są ich oczekiwania wobec niej i jak radzą sobie ze stresem. Da ono – zarówno nam, jak i
wszystkim pracodawcom w Polsce, w tym również tym zagranicznym – obraz tego, jak obecnie wygląda sytuacja
pracowników na rynku oraz jak jeszcze lepiej zadbać o swoich pracowników. W związku z tym składać się będzie ono z
trzech części: Praca w zagranicznej firmie, Praca w IT i Stres a praca – komentuje Witold Sekulski, Talent Acquisition
Partner



Jaką formę zatrudnienia Polacy 
wybierają najchętniej?

Jaki typ zatrudnienia preferujesz? 

Odpowiedź %

Umowa o pracę 77,02%

Umowa zlecenie 6,39%

Umowa B2B / Kontrakt 1,70%

Umowa o dzieło 1,20%

Trudno powiedzieć 13,69%

Zdecydowanym liderem wśród możliwych form zatrudnienia jest bez
dwóch zdań umowa o pracę, aż 77,02 proc. respondentów wskazuje
właśnie tego typu umowę, jako tą, którą podpisaliby z potencjalnym
pracodawcą najchętniej. Na kolejnych miejscach pojawiły się:
umowa zlecenie (6,39 proc.), umowa B2B lub kontrakt (1,70 proc.) i
umowa o dzieło (1,20 proc.). Pozostałe 13,69 proc., osób biorących
udział w badaniu, nie potrafiło jednoznacznie określić, która z tych
form, byłaby dla nich najkorzystniejsza.

Co ciekawe według danych pochodzących z KRS, które w marcu tego roku przeanalizowała firma Evolution, wynika, że w branży IT
znacząco wzrasta ilość firm jednoosobowych. Pod koniec 2021 roku nad Wisłą działało ich 131 tys. (w porównaniu do 2020 roku to wzrost o
18 proc.), a na koniec marca 2022 roku już 138,5 tys., co daje kolejny wzrost o 5 proc.. Wskazuje to, że deklarowane formy zatrudnienia
mogą znacząco różnić się w zależności od branży, jaką analizujemy. Z powyższych danych wynika, że w branży IT dominującymi umowami
powinny być umowy B2B.
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W Polsce w roku 2021 działało ponad 91 tys. firm IT związanych z oprogramowaniem. Co ciekawe, ich
odsetek, w porównaniu do roku 2020, zwiększył się aż o 20 proc. A tylko w pierwszym kwartale tego roku
przybyło ich już ponad 5 proc. Liczby te mogą wynikać nie tylko z rosnącego zapotrzebowania na inżynierów
oprogramowania, ale także świadczyć o tym, że polscy programiści często świadczą usługi również dla
zagranicznych podmiotów. Nie ma się czemu dziwić – są dobrze wykształceni i zaangażowani w projekty, więc
chętnie ich one zatrudniają – mówi Konrad Bromiński, Senior HR Manager w Evolution. – Evolution ma
swoje centra inżynieryjne na całym globie, niedawno otworzyło jedno także w Polsce i aktywnie zatrudnia
przede wszystkim specjalistów IT – szczególnie pracujących w technologiach takich jak Scala i Typescript.
Wiemy, jak bardzo cenią sobie oni elastyczność, dlatego też w ten sam sposób podchodzimy m.in. do kwestii
umowy, oferując im wiele form zatrudnienia, w tym także umowę B2B.



Czy Polacy chcą pracować w IT? Czy chciał(a)byś pracować w branży IT? 

Odpowiedź %

Tak 24,18%

Nie 31,87%

Nie wiem 43,96%

Jak się okazuje, blisko ¼ Polaków zastanawia się nad podjęciem
pracy w IT (24,18 proc.). Natomiast 31,87 proc. osób jasno
powiedziało, że nie zastanawia się nad tą branżą, a 43,96 proc.
ankietowanych odpowiedziało, że nie wie.



Czego Polacy/Polki oczekują od 
pracodawców?

Czego oczekujesz/oczekiwał(a)byś od 
pracodawcy w IT?

Odpowiedź %

Atrakcyjnego wynagrodzenia 81,40%

Elastycznego czasu pracy 60,33%

Możliwości pracy z dowolnego 
miejsca na Ziemi

59,09%

Interesujących projektów 51,24%

Dobrej atmosfery w zespole 64,88%

Możliwości awansu w firmie 47,11%

Możliwości rozwoju kompetencji 50,41%

Inne - jakie? 0,00%

Żadne z powyższych 0,83%

Na co powinni przygotować się pracodawcy? Jak się okazuje,
ankietowani oczekują po pierwsze atrakcyjnego wynagrodzenia (81,40
proc.), po drugie dobrej atmosfery w zespole (64,88 proc), a po trzecie
elastycznego czasu pracy (60,33 proc.). Te trzy czynniki były
najczęściej wskazywane przez badanych.

Kolejne rzeczy, których pracownicy oczekiwaliby od pracodawcy to
możliwość pracy z dowolnego miejsca na Ziemi (59,09 proc.), udział w
interesujących projektach (51,24 proc.), możliwość rozwoju
kompetencji (50,41 proc.) i możliwość awansu (47,11 proc.). Zaledwie
0,83 proc. ankietowanych wskazało, że nie oczekiwałaby żadnych z
powyższych aspektów od potencjalnego pracodawcy w branży IT.



Co daje praca w IT?

Wiemy już, czego Polacy oczekują od pracodawców w branży IT.
Ciekawe jest również, co im samym – pracownikom mogłaby dać
praca w tej branży. Badani na pierwszym miejscu wskazali
wspominane już satysfakcjonujące zarobki (78,93 proc.), na drugim
możliwość pracy zdalnej (64,05 proc.), a na trzecim możliwość
nieustannego rozwoju (59,50 proc.).
Potencjalni pracownicy branży IT mocno cenią sobie również
możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach (57,85 proc.) i
obcowania z nowymi technologiami (54,13 proc.), co potwierdza, że
możliwość nieustannego rozwoju znalazła się tak wysoko w tym
zestawieniu.

Wielu badanych, bo 43,80 proc., jako aspekt, na który liczy w pracy
w branży IT wskazało również elastyczne podejście do pracownika.
Przypomnijmy, że wśród rzeczy, których ankietowani oczekiwaliby
od pracodawcy w IT, wysoko znalazł się elastyczny czas pracy
(60,33 proc.), co wskazuje, że pracownicy w tym sektorze
szczególnie doceniają swobodę w pracy. Co ciekawe jednocześnie
tylko dla 23,55 proc. respondentów liczy na to, że praca w IT
zapewni im work-life balance. 0,41 proc. badanych nie wskazało
żadnego z powyższych czynników, jako takie, których oczekiwaliby
od pracy w IT.

Dlaczego chciał(a)byś pracować w IT? Co 
mogłaby ci dać praca w IT?

Odpowiedź %

Satysfakcjonujące zarobki 78,93%

Możliwość obcowania z nowymi 
technologiami

54,13%

Możliwość nieustannego rozwoju 59,50%

Ciekawe projekty 57,85%

Elastyczne podejście do pracownika 43,80%

Możliwość pracy zdalnej 64,05%

Work-life balance 23,55%

Żadne z powyższych 0,41%



IT – szerokie pojęcie. O jakich 
dziedzinach myślą Polacy?
Pojęcie branży IT jest bardzo szerokie. Nieustająca cyfryzacja i
rozwój nowych technologii powodują, że cały czas na tym rynku
pojawiają się zupełnie nowe zawody. Dawniej IT mogło kojarzyć się
z szeroko rozumianą informatyką, dziś te skojarzenia nie są tak
oczywiste. Twórcy badania postanowili więc zapytać osoby, które
myślą o pracy w IT o to, o jakich konkretnie dziedzinach myślą.

Najwięcej osób, bo 30,17 proc. zadeklarowało, że zastanawia się
nad obszarem testowania oprogramowania. Na drugim miejscu
(18,60 proc.) znalazło się programowanie, a na trzecim (11,16 proc.)
obsługa IT. Dużym zainteresowaniem (10,74 proc.) cieszy się
również obszar analizy danych, a przy tym podobna ilość osób
(10,33 proc.) odpowiedziała, że myśląc o branży IT jest im bez
różnicy, jaką dziedziną mieliby się zająć.

Ankietowani wyrazili najmniejsze zainteresowanie obszarem
badania doświadczeń użytkowników (9,50 proc.) i zarządzania
projektami (2,89 proc.). Natomiast 6,61 proc. osób odpowiedziało,
że nie wie, w jakiej dziedzinie IT chciałoby pracować.

Jeśli tak, to w jakiej dziedzinie?

Odpowiedź %

Programowanie 18,60%

Testowanie oprogramowania 30,17%

Analiza danych 10,74%

Obsługa IT 11,16%

Badanie doświadczeń użytkowników 9,50%

Zarządzanie projektami 2,89%

Bez różnicy 10,33%

Nie wiem 6,61%



Polacy myślą o pracy w IT, ale czy 
rozwijają się w tym kierunku?

Czy podnosisz swoje kompetencje (poprzez 
udział w kursach, szkoleniach, czytając 
fachowe media)? 

Odpowiedź %

Tak 34,50%

Nie 34,90%

Zdarzało mi się 30,61%

Polacy deklarują chęć pracy w branży IT, ale czy podnoszą swoje
kompetencje w tym zakresie? Jak się okazuje, ⅓ Polaków szkoli się
i doskonali swoje umiejętności w zakresie IT. Pokazuje to, że
wcześniejsze deklaracje ankietowanych niosą za sobą konkretne
działania. To bardzo ważne, bo branża IT to obszar, w którym każdy
pracownik, nawet ten z obszernym doświadczeniem, cały czas,
nieustająco musi się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. I tak 34,50
proc. ankietowanych odpowiedziało, że szkoli się w tym zakresie,
34,90 proc. z nich nie podjęło takiego działania, a 30,61 proc. z nich
zdarzało się doszkalać w przeszłości.



W szkoleniu kompetencji IT warto 
mieć mentora

Czy w swojej karierze miałeś/aś
mentora/lidera, który pomógł ci w rozwoju 
kompetencji zawodowych? 

Odpowiedź %

Tak 23,43%

Nie 56,93%

Nie, ale chciał(a)bym 17,05%

Tak, ale nie chciał(a)bym 2,59%

Jeśli mowa o szkoleniu kompetencji w zakresie IT, warto było
zapytać również o to, czy ankietowani do tej pory na swojej drodze
zawodowej mieli możliwość współpracy z mentorem lub liderem,
który pomagał im w rozwoju. To bardzo ważne, co podkreśla firma
Evolution, w której szeregach zasiada wielu doświadczonych
ekspertów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą ze
współpracownikami. Takie podejście i praca zespołowa pozwala na
zdobywanie unikalnych kompetencji w swojej dziedzinie, zwłaszcza
jeśli mowa o firmie, w której wykorzystywane są innowacyjne
technologie i rozwiązania.

Fakt, że mentor, który pomaga rozwijać kompetencje, jest bardzo ważny i pozwala szybciej i efektywniej rozwijać się
pracownikowi, pokazują wnioski z zadanego pytania ankietowanym. 17,05 proc. z nich odpowiedziało, że nie miało w
swojej karierze takiej osoby, ale chciałoby mieć, przy czym 56,93 proc. osób nigdy nie miało takiej osoby. Natomiast 23,43
proc. ankietowanych przyznało, że w przeszłości miało możliwość skorzystania ze wsparcia takiej osoby, przy czym tylko
2,59 powiedziało, że korzystało ze wsparcia mentora, ale w przyszłości nie chciałaby mieć takiej możliwości – co
pokazuje, że zdecydowanie większa liczba osób pozytywnie ocenia takie wsparcie.



O Evolution

Evolution to szwedzki międzynarodowy dostawca wysokiej jakości gotowych rozwiązań dla operatorów gier online,
obecny na rynku od 15 lat, z 10. centrami inżynieryjnymi i zatrudniający na całym świecie przeszło 15 tysięcy
pracowników, w tym ponad 1000 programistów. Firma tworzy koncepcje produktów, rozwija oprogramowanie, oferuje,
wprowadza na rynek i integruje produkty z interfejsem operatora oraz dostarcza zarówno rozwiązania techniczne, jak i
personel potrzebny do ich obsługi.

Website: www.evolution.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/evolution-global/
Facebook: https://www.facebook.com/EvolutionGlobal/

O badaniu

Badanie zostało wykonane metodą CAWI przez niezależną agencję badawczą na reprezentatywnej próbie dorosłych
Polaków/Polek. W badaniu udział wzięło 1001 osób, z czego 52,35 proc. to kobiety, a 47,65 proc. mężczyźni. Osoby w
wieku 56+ stanowiły 38,36 proc. osób badanych, osoby w wieku 41-55 lat 25,77 proc., w wieku 25-40 lat 27,07 proc., a w
wieku 18-24 8,79 proc. Mieszkańcy miejscowości do 5 tys. mieszkańców (36,46 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców
(12,49 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców 20,78 proc., od 100 do 500 tys. mieszkańców 18,28 proc., a powyżej 500
tys. mieszkańców 11,99 proc.


