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Rynek pracy w usługach IT – przegląd

Streszczenie

Rynek pracy w usługach IT jest jednym z bardziej perspektywicznych dla młodych ludzi zarówno 
Polsce, jak i UE. Eksperci i media zwracają uwagę na deficyt specjalistów na rynku pracy i możli-
wość rozwoju dla absolwentów. Czy wszyscy mogą znaleźć swoje miejsce w tym obszarze, jakich 
specjalistów poszukuje branża oraz jakie umiejętności i kompetencje trzeba posiadać? Niniejszy ar-
tykuł stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na tych kilka ważnych kwestii. 

Słowa kluczowe: rynek pracy w usługach IT, specjaliści IT, programiści.

Kody JEL: J21, J22, J23, J24, J44

Wstęp

Rynek IT zarówno krajowy jak i europejski przykuwa uwagę mediów i ekspertów. Z jed-
nej strony zachęca się uczelnie do kształcenia coraz większej liczby absolwentów, z drugiej 
narasta luka między potrzebami tego rynku w zakresie wykwalifikowanej siły roboczej a po-
dażą specjalistów. Ocenia się, że na rynku europejskim braki specjalistów IT mogą osiągnąć 
liczbę 1 miliona; w Polsce mówi się o braku nawet 100 tys. specjalistów (Rasińska 2016; 
Lebioda 2017; Agencja Informacyjna 2017; Błaszczak 2017; hrnews 2017; eurostudent 2017; 
it-manager 2017; Bogucka 2016a). Słowem, które najczęściej pojawia się w mediach w tym 
kontekście jest „programista”. Absolwenci Informatyki oprócz rynku pracy w usługach IT 
mają do dyspozycji bardzo szeroki rynek operatorów multimediów. Trzeba pamiętać, że 
obecnie telekomunikacja, platformy telewizyjne i dostawcy Internetu powszechnie wyko-
rzystują systemy i platformy informatyczne. Wiele firm oczekuje od pracowników określo-
nego doświadczenia i konkretnych kompetencji twardych, np. umiejętności programowania 
w konkretnym języku. Często oznacza to, że firmy te chcą po prostu przejąć pracowników 
z innych firm, a nie są zainteresowane budowaniem własnej kadry od podstaw. Nabycie 
doświadczenia w programowaniu nie polega na skończeniu kursu i opanowaniu określone-
go narzędzia, ale na kilkuletniej pracy z wykorzystaniem takiego narzędzia. Przejmowanie 
pracowników wiąże się oczywiście z koniecznością proponowania wyższych zarobków (za-
zwyczaj znacząco) i w konsekwencji powoduje wzrost poziomu zarobków na całym rynku. 
Z drugiej strony zbyt wygórowane wymagania pracodawców powodują konieczność powta-
rzania rekrutacji i negatywną ocenę rynku pracy z ich punktu widzenia. 

Brakuje informacji o bezrobociu wśród informatyków, ale powstaje pytanie, czy pracują 
oni tylko na rynku usług IT, czy też w innych firmach. Rynek IT, oprócz usług IT, zawiera 
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również obszar sprzedaży sprzętu i aplikacji. Czy praca w usługach IT to raj dla pracow-
nika? Trzeba otwarcie powiedzieć, że praca programisty jest trudna i żmudna. Konieczne 
jest ciągłe zwiększanie kompetencji, np. nabywanie umiejętności programowania w wielu 
językach, czy korzystania z nowych narzędzi programistycznych. Często pojawia się efekt 
wypalenia zawodowego. Do zadań programisty może należeć wyprodukowanie dziesiątek 
tysięcy linii działającego kodu w ciągu roku, co nie jest łatwym zadaniem.

W artykule przedstawiono strukturę rynku usług IT, kwestie kompetencji absolwentów 
kierunku IT, ofertę uczelni i możliwości oferowane w ramach kursów, a w podsumowaniu 
analizę SWOT rynku z punktu widzenia absolwenta Informatyki.

Rynek pracy

Na kształt rynku pracy IT w Polsce ma wpływ kilka elementów. Istnieje wiele firm in-
formatycznych świadczących określony zakres usług, uczelnie kształcące studentów infor-
matyki, kursy specjalistyczne, a przy tym emigracja zarobkowa i permanentny brak wykwa-
lifikowanej kadry. 

Czy rynek usług informatycznych jest rynkiem, który decyduje o PKB Polski? 
Zdecydowanie nie. Jeżeli chodzi o obroty na tym rynku to raport ABSL (2015) wskazuje, iż 
w 2013 roku wyniosły one 3,41 mld dolarów (ok. 13 mld złotych), a liczba zatrudnionych 
wyniosła 140 tys. osób. Dla porównania, w pierwszej dekadzie XXI wieku w szczytowym 
momencie przychody Grupy TP wyniosły ok. 18 mld złotych, zatrudnienie wynosiło kil-
kadziesiąt tys. osób (Raport Grupy TP 2008), a w 2016 roku przychody grupy Orange wy-
niosły 11,5 mld złotych (Raport Grupy Orange 2016). Z kolei rynek usług IT to ok. 30% 
rynku IT, na którym mamy m.in. sprzedaż sprzętu IT. Liczba zatrudnionych na rynku usług 
IT w stosunku do zatrudnionych w gospodarce (MRPPS 2017) wynosiła 0,9%, a liczba za-
trudnionych ogółem osiągnęła 15 180 tys. osób i była najwyższa od 16 lat. Przytoczone 
dane wskazują, że rynek usług IT nie jest rynkiem odgrywającym istotną rolę na polskim 
rynku pracy. Tym niemniej ze względu na permanentny brak wykwalifikowanej kadry i po-
tencjał rozwojowy, przyciąga dużą uwagę mediów. Ocenia się, że na rynku brakuje 50 tys. 
specjalistów, a do 2020 roku zapotrzebowanie może wynieść nawet 100 tys. dodatkowych 
osób. Rynek ten ma duży potencjał rozwojowy: w latach 2013-2014 zanotowano wzrost za-
trudnienia o 36%, a liczba firm zwiększyła się z 40 tys. w 2009 roku do 60 tys. w 2013 roku 
(o 50%). Trzeba jednak pamiętać o trendzie do otwierania własnych jednoosobowych firm 
świadczących usługi IT (Raport Hays 2017; Pracuj w IT 2016), które na ogół są firmami 
o niskim potencjale. 

Największe krajowe centra usług IT zostały odnotowane w raportach światowych 
(Rasińska 2016). Raport TOP 100 Outsourcing Destinations 2015 wymienia trzy polskie 
miasta i plasuje je odpowiednio na miejscach: Kraków – 9., Warszawa – 30., Wrocław – 62. 
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Rynek usług IT w Polsce

Istnieje kilka klasyfikacji rynku usług IT. A. Rasińska (2016) wyróżnia cztery kategorie 
usług: SSC (Shared Service Centers) – usługi z zakresu finansów dla korporacji w danym 
regionie, BPO (Biznes Proces Outsourcing) – prowadzenie specjalizowanych działów (usług) 
dla kilku korporacji, ITO - obsługa IT, B+R – badania i rozwój. W Polsce dominującą rolę 
odgrywają usługi typu SSC finansowe i ITO. Z kolei w Raporcie ABSL 2015 przedstawiono 
nieco inny podział i wizję rozwoju rynku. W ocenie ABSL wzrośnie udział usług outsourcingu 
IT, podczas gdy zmaleją nakłady na wdrożenia i wsparcie techniczne. Oprócz outsourcingu 
przewidywany jest wzrost w takich obszarach, jak rozwój dedykowanych aplikacji, hosting 
infrastruktury, zarządzanie aplikacjami klienta. Ten ostatni obszar jest związany z prognozo-
wanym wzrostem usług w chmurze. Na rysunku 1 pokazano rozkład rynku usług IT na ma-
pie Polski. Zdecydowanie wyróżniają się trzy aglomeracje – Warszawa, Wrocław i Kraków. 

Rysunek 1
Rozkład usług IT w największych miastach Polski

Źródło: ABSL (2015).
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W latach 2013-2018 oczekiwany jest rozwój usług IT w pięciu kategoriach: zarządzanie 
aplikacjami, outsourcing systemów IT, outsourcing sieci i desktopu, zarządzanie aplikacja-
mi klienta, hosting infrastruktury (Rasińska 2016; Raport Adzuna 2016; Bogucka 2016b). 
Z kolei lista technologii wykorzystywanych przez firmy z obszaru usług IT jest bardzo długa 
i zawiera m.in.: Windows, Java, Linux, HTML, Extreme Programming, SCRUM, Android, 
iOS, Java Script, C++, MsSQL, .NET, C#, MySQL, XML, CSS, PHP, Waterfall, UNIX, 
Visual Basic, Pyton, PostgreSQL, Perl (Raport Płacowy 2012; Raport Hays 2017; Adecco 
Poland 2012; ABSL 2015; eurostudent 2017; akademia 108 2017; Bogucka 2016d).

Rysunek 2
Mapa deficytu siły roboczej na rynku usług IT

Uwaga: Oznaczenia literowe objaśnione w tekście.
Źródło: MRPPS (2016a; 2016b).

Deficyt siły roboczej na rynku usług IT i poszukiwane specjalności

Wiele źródeł wskazuje na deficyt wykwalifikowanej siły roboczej w obszarze usług IT. 
Deficyt ten jest w sposób ciągły monitorowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej MRPPS (2016). Pewnym problemem jest sposób klasyfikacji zawodów zgod-
nie z klasyfikacja zawodów i specjalności. Ten sposób nie pozwala na precyzyjną ocenę 
rodzaju poszukiwanych specjalistów. Zgodnie z raportem MPRS, brak zrównoważenia po-
pytu i podaży siły roboczej dotyczy takich zawodów, jak: projektanci aplikacji sieciowych 
i multimediów (A), analitycy systemów komputerowych (B), administratorzy systemów 
komputerowych (C), technicy sieci internetowych (D), projektanci i administratorzy baz 
danych (E), specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych (F), programiści aplika-
cji (G), specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (H), specjaliści do spraw 
sieci komputerowych (I). Na rysunku 2 pokazano rozkład deficytu wykwalifikowanej siły 
roboczej na mapie Polski. Praktycznie nie ma województwa, w którym nie byłoby zapo-
trzebowania na informatyków. Otwarta pozostaje kwestia szczegółowych kompetencji. Pod 
względem liczby wakatów w obszarze usług IT najwyżej plasują się Kraków (18,87%), 
Wrocław (16,37%) i Warszawa (12,64%) (Raport Adzuna 2016). Kategorie poszukiwanych 
pracowników różnią się w zależności od źródła. Opisy tych kategorii są również niespójne. 
Mamy specjalizacje przedstawione w sposób bardzo ogólny, jak również precyzyjnie sfor-
mułowany zakres pracy na danym stanowisku. 

Wiele źródeł podaje, iż brakuje programistów (Adecco Poland 2012). Taka nazwa spe-
cjalizacji jest jednak sformułowaniem bardzo ogólnym w sytuacji, gdy na rynku technologii 
mamy do czynienia z kilkudziesięcioma różnymi językami programowania. Kogo firmy po-
szukują? Lista jest bardzo długa (Raport Płacowy 2012) i zawiera m.in. takie pozycje, jak: 
analitycy systemowi, testerzy, analitycy biznesowi, programiści, specjaliści ds. wdrożeń, 
specjaliści systemów wbudowanych, deweloperzy Java, deweloperzy Share Point, progra-
miści baz danych ORACLE, programiści baz danych IBM, kierownicy projektów, dyrekto-
rzy projektów, koordynator testów, deweloper (różne technologie: Java, C#, .NET, Power 
Builder, Android, C++, C), ekspert rozwiązań wertykalnych (SAP, IFS, Oracle, Siebel), 
analityk Big Data, specjalista UX, programiści platformy COG Galaxy, kierownik projek-
tu, programista front-end, programista PHP back-end, administrator sieci, administrator ds. 
bezpieczeństwa, administrator systemowy, administrator baz danych, deweloperzy aplikacji 
webowych i mobilnych, architekci IT, developerzy w technologiach Ruby, Perl, Python, 
specjalista UNIX/LINUX/AIX, administrator Windows, administrator DB2, administrator 
SharePoint, specjalista Citrix, specjalista Tivoli, inżynier ISM Malimo, inżynier Netcool, 
specjalista WebSphere, specjalista IT Entry Level, specjalista bezpieczeństwa IT Entry Level, 
koordynator serwisu, administrator Lotus Domino, administrator Middleware, administrator 
Mainframe, administrator Storage, administrator Backup & Recovery, specjalista systemów 
operacyjnych z językiem francuskim, specjaliści IT ze znajomością języków obcych, inży-
nier DevOps, specjalista QA, programista .Net ze znajomościa C# i MVC, tester oprogramo-
wania z certyfikatem ISTQB Foundation, specjalista platform ASP.NET, Microsoft Azure, 
Amazon EC2, EPiServer, Sitecore, iOS, Android, AIR, Surface, PHP (Raport Płacowy 2012; 
Raport Hays 2017; adecco Poland 2012; ABSL 2015; Bogucka 2016b).
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Informatyka zaczyna przypominać prawo i medycynę. W obu przypadkach ukończenie 
studiów nie jest równoznaczne z prawem wykonywania zawodu. W medycynie konieczny 
jest staż i specjalizacja, a w prawie zdanie aplikacji. 

Struktura szkolnictwa

Informatyka, jako dziedzina, jest dość młoda, a poprzednio wiele kompetencji do niej 
przypisanych było realizowanych przez dziedziny pokrewne, np. programowanie było do-
meną elektroniki. Przez pewien okres czasu informatyka była traktowana jak nauka hu-
manistyczna z jednej strony i jako obszar przypisany do matematyki z drugiej. Ciągle wy-
różniana jest informatyka teoretyczna ściśle powiązana z matematyką, mniej z obszarami 
technicznymi. Przez pewien czas w informatyce dominowały 6-semestralne studia licen-
cjackie, obecnie dominują 7-8-semestralne studia inżynierskie, a naukę można kontynuować 
na 3-semestralnych studiach magisterskich. Na rysunku 3 pokazano rozkład kierunków 
informatycznych na mapie Polski. We wszystkich województwach są uczelnie kształcące 
na kierunku Informatyka. W niektórych województwach znajduje się kilka ośrodków. Na 
mapie zaznaczono jedynie uczelnie o największej liczbie absolwentów. Jak wygląda podaż  
absolwentów? Dane w tym obszarze są dość zbieżne. Liczba studentów kierunku Informatyka 
utrzymuje się na poziomie 70 tys., a liczba absolwentów na poziomie kilkunastu tysięcy 
(Rasińska 2016; Hajec 2017; ABSL 2015). Jednak mimo rynku pracownika i faktu, że 
Informatyka jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, liczba absolwentów ma-
leje systematycznie.

Wydaje się, że dostęp do kierunku Informatyka jest bardzo dobry i nie jest ograniczeniem 
liczby absolwentów tego kierunku. Liczba absolwentów spada, mimo utrzymującej się licz-
by studentów. Jedynym wytłumaczeniem jest fakt, iż kierunek jest trudny i cześć studentów 
rezygnuje w trakcie studiów lub zmienia kierunek.

Na rysunku 4 pokazano liczby studentów i absolwentów kierunku informatyka w latach 
2011-2013.

Wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy usług IT

Jaka jest prawda na temat wpływu emigracji zarobkowej na rynek pracy usług IT? 
Część opinii jest jednoznaczna: drenaż – najzdolniejsi wyjeżdżają za granicę (Rasińska 
2016). Ale opracowania instytucji państwowych są zdecydowanie mniej pesymistyczne. 
Według szacunków GUS, na koniec 2013 roku poza Polską przebywało prawie 2,2 mln 
osób (Górniak 2015; Golonko 2017). Biorąc pod uwagę liczbę pracujących Polaków, to 
14% aktywnych zawodowo opuściło teren kraju, a mówiąc inaczej – tylu potencjalnych 
pracowników ubyło z rynku pracy. Wyjeżdżającymi są bowiem głównie osoby młode, 
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w wieku do 45 lat. Częściej na emigrację decydują się osoby o wykształceniu podstawo-
wym i zawodowym, ale również 15% najlepiej wykształconych myśli o opuszczeniu kra-
ju. Podkreślenia wymaga fakt, że większość z nich podejmuje za granicą pracę w branży 
budowlanej, a więc w tej, w której istnieje największe zapotrzebowanie na pracowników 
w kraju. W przypadku specjalistów sprawa jest poważna z racji kosztów i czasu potrzeb-
nych na kształcenie – szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę zawody, w jakich brakuje 
specjalistów – lekarzy oraz informatyków. Jeżeli chodzi o specjalistów IT, to za większy 
popyt na takie osoby odpowiada częściowo szybki wzrost zapotrzebowania na taką pra-
cę. Wprawdzie część informatyków decyduje się na emigrację zarobkową ze względu na 
lepsze warunki finansowe oferowane za zachodnią granicą, ale ich relatywnie dobre wy-
nagrodzenie w kraju nie powoduje aż tak znacznego odpływu w tej kategorii zawodowej, 
jak ma to miejsce w przypadku lekarzy.

Kompetencje na rynku pracy IT

Czy ukończenie studiów na kierunku Informatyka gwarantuje miejsce pracy; czy studia 
przygotowują do podjęcia pracy w zawodzie i jakie kompetencje są potrzebne na rynku? 
To tylko kilka podstawowych pytań. Fakt znalezienia odpowiedniej pracy zależy od wielu 

Rysunek 4
Liczba studentów i absolwentów kierunku Informatyka w latach 2011-2013

Źródło: jak w rysunku 1.
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czynników, a przede wszystkim od tego, czego poszukuje pracodawca i od tego, jakie po-
siadamy kompetencje.

Zazwyczaj kompetencje dzielimy na twarde i miękkie. Kompetencje twarde dotyczą na-
szej wiedzy i umiejętności kierunkowych, kompetencje miękkie zawierają wiele różnych 
pozycji, takich jak umiejętność pracy w grupie czy kreatywność. Nie ma jednoznacznej 
nomenklatury. Zgodnie z opracowaniem Ernst & Young (Ernst & Young 2012) efekty kształ-
cenia można podzielić na kompetencje i kwalifikacje. W ramach kompetencji wyróżnia się 
wiedzę teoretyczna, umiejętności praktyczne, postawy i cechy personalne, a w ramach kwa-
lifikacji zestaw wiedzy i umiejętności wynikający ze świadectw, dyplomów i zaświadczeń. 
Oprócz wiedzy i umiejętności nabytych na studiach konieczne jest spełnienie wielu wa-
runków stawianych przez pracodawców, wśród których do najczęściej spotykanych należą: 
doświadczenie, umiejętności praktyczne potwierdzone zdanym egzaminem u pracodawcy, 
posiadanie certyfikatów, dyplomy ukończenia kursów, znajomość języków obcych, rodzaj 
uczelni, umiejętność pracy w zespole (Raport Płacowy 2012; Raport Hays 2017; ABSL 
2015; Start na rynku pracy 2016). Przykładowy zestaw kompetencji pokazano na rysunku 5. 

Wymagania są różne, dla niektórych pracodawców liczy się tylko umiejętność progra-
mowania w danym języku i nie interesuje ich, jak ta wiedza została zdobyta. Mówi się 
w tym przypadku o podejściu amerykańskim („ważne co umiesz, nieważne gdzie i jak się 

Rysunek 5
Kryteria zatrudnienia – najważniejsze kompetencje (w %)

Źródło: Ernst & Young (2012).
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nauczyłeś”). Zazwyczaj zupełnie inne jest podejście dużych firm i instytucji państwowych. 
Kwestia wykształcenia formalnego jest bardzo ważna i w tym przypadku potrzebny jest 
dyplom, ważna jest ocena na dyplomie i typ uczelni. Zazwyczaj w tym przypadku dyplomy 
uczelni publicznych mają większą wartość. Generalnie opinie na temat tego co jest potrzeb-
ne i jakich kompetencji poszukują pracodawcy są dość rozbieżne (Raport Hays 2015; Pracuj 
w IT 2016).

Przykładowo, jedną z bardziej poszukiwanych specjalności jest programista. Ale 
czy ukończenie studiów ze specjalizacją programista gwarantuje pracę? Możemy mówić 
o dziesiątkach języków programowania i setkach aplikacji. Nauczenie się narzędzia i jego 
podstawowej funkcjonalności może zająć kilkanaście tygodni, ale nabycie doświadczenia 
w programowaniu wymaga lat pracy. W ocenie Adecco (2012) na rynku jest bardzo dużo 
programistów albo może raczej osób, które uważają się za programistów. Testy kompeten-
cyjne są za trudne dla wielu kandydatów, a rekrutacje trzeba wielokrotnie powtarzać. Gdzie 
jest problem; czy kandydaci są za słabi, czy wymagania są za wysokie, a może zbyt specy-
ficzne? (Górniak 2015; Bogucka 2016c).

Jakie kompetencje twarde są potrzebne na rynku? Języki programowania, z których naj-
popularniejsze to: C, C++, C#, Java, Pyton, PHP, a mniej popularne Perl i Ruby. Bazy da-
nych: specjaliści D2B, administrator Oracle, administrator MS SQL. Sieci: specjalista sieci, 
specjalista ds. bezpieczeństwa, specjalista Netcool. Aplikacje: administrator Lotus Domino, 
administrator SAP, specjalista Tivoli. Systemy operacyjne: Windows, Unix, Linux, AIX, 
Android, iOS. Metodyki zarządzania projektami: Scrum Master, PMI, PM, Prince.

To tylko wierzchołek góry lodowej. Możemy mówić o setkach specjalności i stanowisk 
w usługach IT. Ważną kwestia są certyfikaty (Raport Hays 2015; ABSL 2015). Kilka firm 
opracowało rozbudowane systemy certyfikacyjne. Należą do nich CISCO, IBM i Microsoft. 
Każda z tych firm oferuje system certyfikacji wsparty literaturą, materiałami, podręcznika-
mi, firmami współpracującymi, programami na uczelniach, centrami certyfikacji, specjali-
stycznym oprogramowaniem itd. Przy niewielkich nakładach każda uczelnia jest w stanie 
wdrożyć elementy certyfikacji powiązane z ww. firmami. Oprócz tego na szeroko pojętym 
rynku IT istnieją setki, a może tysiące różnych certyfikatów. Na rysunku 6 zestawiono naj-
częściej wykorzystywane certyfikaty w firmach polskich z sektora usług IT.

Oprócz typowych certyfikatów w obszarze sieci, baz danych, systemów operacyjnych 
i zarządzania projektami, na rynku występuje wiele certyfikatów potwierdzających wą-
ską specjalizację dotyczącą aplikacji bądź infrastruktury. Certyfikaty takie są drogie i za-
zwyczaj ich finansowanie przez daną firmę jest powiązane z jej szczególnymi potrzebami. 
Zdobywanie tego typu certyfikatów na własną rękę ma raczej małe uzasadnienie, a może 
być wręcz niemożliwe ze względu na politykę danej firmy, w tym ograniczony dostęp do 
szkoleń.
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Rysunek 6
Certyfikaty wykorzystywane w polskich firmach na rynku Usług IT (w %)

Źródło: ABSL (2015).
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Ogólnie ocena uczelni w zakresie przygotowania absolwentów jest zróżnicowana. Część 
źródeł wskazuje na konieczność zbliżenia uczelni i biznesu. Wydaje się, że problemem jest 
rzeczywiste wykorzystanie istniejącego potencjału uczelni, np. pytanie, czy studia licencjac-
kie powinny realizować specjalizację absolwentów, czy też poprzestać na tzw. informatyce 
ogólnej.

Oferta uczelni wyższych

W ofercie uczelni wyższych występują setki różnych specjalności, które można jednak 
na ogół przypisać do kilku, kilkunastu szerszych kategorii. Przy czym warto zaznaczyć, że 
w zasadzie nie zdarza się, aby w nazwie specjalności wymieniano szczegółowe kompetencje 
czyli aplikacje, systemy, języki programowania itd.

Autorzy przeanalizowali przykładowy zestaw 143 specjalności na kierunku Informatyka 
dostępnych na uczelniach pochodzących z pierwszej dziesiątki rankingu uczelni technicz-
nych i niepublicznych uczelni magisterskich „Perspektywy 2016” (Perspektywy 2016a, 
Perspektywy 2016b). Wybrane specjalności zostały przypisane do 17 grup: analiza danych, 
bazy danych, cyberbezpieczeństwo, grafika i multimedia, informatyka w biznesie, informa-
tyka w medycynie, informatyka w przemyśle, inżynieria oprogramowania, programowanie, 
programowanie gier, sieci i Internet, systemy i urządzenia mobilne, systemy informatyczne, 

Rysunek 7
Udział poszczególnych grup specjalności (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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systemy informatyczne i bazy danych, sztuczna inteligencja, wspomaganie decyzji oraz za-
rządzanie projektami. Grupa systemy informatyczne i bazy danych została wyodrębniona 
ze względu na stosunkowo liczną grupę specjalności łączących w sobie te dwa obszary, np. 
Inżynieria systemów i bazy danych czy Technologie systemów i baz danych. Przypisanie 
specjalności do poszczególnych grup może być dyskusyjne i niekiedy wzbudzało wątpliwo-
ści samych autorów. Przykładowo, specjalność Systemy inteligentne i inżynieria oprogra-
mowania została ostatecznie przypisana do grupy inżynieria oprogramowania, ale mogłaby 
zostać również przypisana do grupy systemy informatyczne, a nawet do grupy sztuczna 
inteligencja. Procentowy udział poszczególnych grup specjalności w zebranej próbce poka-
zano na rysunku 7. 

Jak widać, 60% specjalności należy do pięciu grup: sieci i Internet (21%), systemy infor-
matyczne (12%), grafika i multimedia (11%), systemy i urządzenia mobilne (8%) oraz inży-
nieria oprogramowania (8%). Co ciekawe, specjalności należące do grupy programowanie 
stanowią jedynie 6%, co może wynikać z faktu, że uczelnie wolą unikać wąskich specjaliza-
cji. Również bardzo „medialna” grupa specjalności – programowanie gier stanowi zaledwie 
4% analizowanej grupy. Mimo nagłaśnianych w mediach spektakularnych sukcesów kilku 
polskich gier, a w szczególności trzeciej części Wiedźmina, specjalności z tej grupy nie zy-
skały dużej popularności być może ze względu na stosunkowo niewielką liczbę ofert pracy 
w tym segmencie w porównaniu np. z administracją sieci komputerowych.

Zwraca uwagę fakt, że nie ma żadnej kompatybilności między klasyfikacją zawodów 
używanych w opracowaniach MRPPS, wymienianych przez pracodawców i oferowanych 
przez uczelnie. Nie wiadomo, czy i jakie certyfikaty uzyskują absolwenci wraz z ukończe-
niem studiów.

Powstaje pytanie, czy specjalizacja powinna być wprowadzana już na etapie inżyniera 
i licencjata, czy też dopiero na etapie studiów magisterskich, podyplomowych i kursów. 
Radosne nazwo-twórstwo nie przykryje rzeczywistości w postaci 135 godzin na pogłębienie 
danej specjalności, stanowiących zaledwie 6,6% liczba godzin na 7-semestralnych studiach 
inżynierskich na kierunku Informatyka. Autorzy przeanalizowali przykładowo wybrany pro-
gram na studiach inżynierskich 7-semestralnych. Liczba godzin ogółem wynosi ok. 2200. 
W tabeli 1 przedstawiono podział godzin na różne przedmioty i grupy przedmiotów. 

W przypadku specjalności istnieje możliwość ustawienia do trzech kolejnych pozio-
mów pogłębiania wiedzy, a w przypadku przedmiotów informatycznych wyboru do pięciu 
poziomów, ale praktycznie jest to niemożliwe biorąc pod uwagę zróżnicowanie przedmio-
tów.

Przykładowo, jeżeli student chcę się specjalizować w programowaniu, musi zaliczyć 
przedmioty należące do obszarów nauk ścisłych. Przykładowy zestaw zawiera:
 - 300 godzin matematyki,
 - 120 godzin programowania dla wszystkich,
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 - 60 godzin matematyki – przedmioty informatyczne do wyboru,
 - 60 godzin programowania – przedmioty informatyczne do wyboru,
 - 270 godzin programowania – przedmioty specjalistyczne.

Tabela 1
Przykładowy zestaw przedmiotów matematycznych i technicznych  
dla kierunku Informatyka 

Grupa przedmiotów Liczba godzin

Matematyczne dla wszystkich 300 
Podstawowe, techniczne, kierunkowe dla wszystkich 345 
Kierunkowe (bazy danych, programowanie, techniki internetowe, sieci) dla wszystkich 300 
Informatyczne do wyboru dla wszystkich 390 
Przedmioty dla specjalności 270 
Pozostałe ok. 600 

Źródło: opracowanie własne.

Razem otrzymujemy 360 godzin matematyki i 450 godzin programowania, w tym prak-
tycznie możliwość pogłębiania wiedzy w wybranej technologii (pod warunkiem, że wła-
ściwie ustalono układ przedmiotów) w wymiarze 135 godzin. Przedmioty dla wszystkich 
i informatyczne do wyboru mają tematykę rozproszoną i dość ogólną. Dla porównania, rok 
pracy w firmie w charakterze programisty oznacza ok. 2000 godzin poświęconych na pro-
gramowanie. Wydaje się, że mocną stroną studiów informatycznych jest relatywnie duża 
liczba godzin matematyki i przedmiotów technicznych. Słaba strona to możliwość specjali-
zacji w wąskim obszarze. Tematyka przedmiotów jest szeroka i zróżnicowana.

Kursy IT

Na rynku istnieje szeroka oferta kursów pozwalających na poprawę kompetencji szcze-
gólnie, choć nie tylko, w zakresie programowania (Code Skills, Kodilla, Coders Lab, Code 
Quack, SD Academy, ALX, Akademia 108, Diamond Education). Oferta jest bardzo obszer-
na, począwszy od kursów krótkich trwających od 4 do 20 godz., aż po kursy w cyklu dwulet-
nim o długości 480 godzin (strony kursów). W ofercie znajdują się zarówno kursy poświę-
cone w całości nauce programowania w konkretnych językach, takich jak Java, C#, PHP, 
czy Ruby, jak i kursy łączące w sobie wiele różnych technologii. Przykładowo, trwający 240 
godzin kurs dla programistów back-end obejmuje zarówno technologię baz danych, ogólne 
podstawy programowania obiektowego, naukę języków PHP, Python, Ruby, JavaScript + 
jQuery oraz wykorzystanie frameworków Symfony 2, Django i Ruby on Rails.
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Kursy oferują następujące specjalności: programista, web developer, programista front-
-end, programista back-end, programista Java, programista .NET, twórca stron www, pro-
gramista PHP, administrator Linuxa, programista aplikacji Android, programista C#. 

Kursy o czasie trwania od 120 do 480 godzin pozwalają na lepsze opanowanie danej 
technologii czy też języka programowania niż typowy program uczelni. Ich zakres może być 
lepiej dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Z drugiej strony, absolwen-
ci uczelni wyższych uzyskują szerszą perspektywę i są lepiej przygotowani do rozwiązywa-
nia problemów i samodzielnego rozwoju. Zatem kursy IT można traktować raczej jako uzu-
pełnienie oferty uczelni wyższych lub sposób na wykształcenie wąsko wyspecjalizowanych 
pracowników do realizacji ściśle określonych zadań.

Podsumowanie

Rynek pracy w usługach IT wydaje się być perspektywiczny z punktu widzenia przy-
szłych absolwentów. Zgodnie z oceną rynku krajowego i rynku europejskiego w najbliższej 
dekadzie będzie brakować wykwalifikowanych pracowników. Mówi się o liczbach rzędu 
100 tys. na rynku krajowym i 1 mln na rynku UE. Na polskim rynku może co roku pojawiać 
się kilkanaście tysięcy absolwentów. Możliwa jest też zmiana profilu wykształcenia przez 
studentów innych kierunków, szczególnie technicznych. Zazwyczaj mają oni dobre przygo-
towanie matematyczne oraz podstawy programowania. Czy wszyscy absolwenci znajdą za-
trudnienie na rynku usług IT? Po pierwsze, trzeba pamiętać, że oprócz rynku usług IT mamy 
rynek sprzedaży infrastruktury i oprogramowania i część absolwentów zostaje wchłonięta 

Tabela 2
Analiza SWOT rynku usług IT  

Mocne strony Szanse

Brak wykwalifikowanej kadry
Przewidywany rozwój rynku w najbliższej dekadzie

Wysokie zarobki
Możliwość awansu

Emigracja zarobkowa

Inwestycje zagraniczne w Polsce
Obecność Polski w UE

Słabe strony Zagrożenia

Zbyt szczegółowe wymagania pracodawców
Poszukiwanie tylko doświadczonych pracowników
Niechęć pracodawców do inwestowania w rozwój 

pracowników
Syndrom wypalenia

Brak inwestycji
Napływ pracowników z innych krajów

Źródło: jak w tabeli 1.

Zeszyty-naukowe-59_2018.indd   56 22.06.2018   12:28:13



MARIUSZ JAKUBOWSKI, ANTONI MASIUKIEWICZ 57

przez te rynki. Po wtóre, powstaje też wiele małych firm świadczących usługi serwisowe 
dla odbiorców indywidualnych. Inne rynki np. telekomunikacyjny, teleinformatyczny, usług 
multimedialnych, dostawców Internetu również są zainteresowane absolwentami informaty-
ki. Osoby pragnące pracować w usługach IT muszą spełnić wiele kryteriów. Najważniejsze 
z nich to: znajomość co najmniej jednego języka obcego i wysokie kompetencje twarde 
w wybranym obszarze. 

W tabeli 2 przedstawiono analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
rynku pracy w usługach IT z punktu widzenia absolwenta kierunku Informatyka.

Porównanie oferty uczelni i kursów wskazuje na słabe i silne strony obu obszarów. 
Absolwenci uczelni mają znacznie szerszy spektrum wiedzy i umiejętności w zakresie ję-
zyków obcych, przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych, przedmiotów technicz-
nych i specjalistycznych. Będą zatem osobami o wykształceniu dużo szerszym, jeżeli chodzi 
o kierunek Informatyka. Z kolei kursy o liczbie godzin powyżej 135 godzin zapewnią lepsze 
pogłębienie wiedzy w obszarze danej technologii czy też języka programowania. 
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The labor market in IT services – a survey

Summary

The labor market in IT services is one of the more promising for young people both in Poland and 
the EU. Experts and the media point to the shortage of specialists in the labor market and the oppor-
tunity for graduates. Can everyone find a place in this area, what kind of professionals is the industry 
looking for, and what skills and competencies are needed? This paper is an attempt to find answers to 
these important questions.
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