
Informacja prasowa  
  

 

Właścicielem marki Pracuj.pl jest 
 

 

  

25.03.2105, Warszawa 

„Pracuj w IT 2015” – co warto wiedzieć o pracy w IT 

Którzy specjaliści z branży IT mogą liczyć już na starcie kariery zawodowej na zarobki 

przekraczające średnią krajową? Na co, oprócz doświadczenia, zwracają uwagę rekruterzy 

poszukujący specjalistów w tej branży? Na te i inne pytania odpowiedzi udziela najnowsze 

wydawnictwo serwisu Pracuj.pl – „Pracuj w IT 2015”.  

IT to jeden z tych obszarów, w których popyt na pracowników stale rośnie. W 2014 r. specjaliści IT znaleźli 

się na czwartym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych pracowników; na portalu Pracuj.pl opublikowano 

dla nich 55 973 oferty pracy. Przez pierwsze dwa miesiące 2015 r. do specjalistów IT skierowano 9 922 

ogłoszenia o pracę. Poszukiwano głównie programistów, testerów oraz administratorów systemów, wsparcia 

technicznego. 

Specjaliście IT dobrze zapłacę 

Z danych zawartych w publikacji „Pracuj w IT 2015” wynika, że bez względu na poziom doświadczenia 

programiści, analitycy biznesowi, architekci oprogramowania, testerzy i specjaliści ds. zarządzania 

projektami cieszą się najlepszymi zarobkami, w porównaniu do specjalistów o podobnym poziomie 

doświadczenia z innych branż. Wyprzedzają pracowników takich obszarów, jak doradztwo/konsulting, 

ubezpieczenia, marketing, energetyka, nieruchomości, bankowość czy zakupy.  

 

Połowa pracowników zajmujących się rozwojem oprogramowania, bez nawet rocznego doświadczenia, 

zarabia więcej niż 2,8 tys. zł netto. Im dłuższy staż pracy, tym wyższe wynagrodzenie. Przeciętne 

wynagrodzenie osób z 1-3-letnim doświadczeniem wynosi 4 tys. zł netto (oznacza to, że 50 proc. z nich 

zarabia więcej niż 4 tys. zł, a 50 proc. mniej).  

 

Bardzo dobrze zarabiają także specjaliści związani z administracją IT, m.in. administratorzy systemów i sieci, 

help desk. Wśród najlepiej opłacanych zawodów znajdują się również te, które są związane z Internetem i 

nowymi mediami, m.in. web design i web development – komentuje, dla „Pracuj w IT 2015”, Maciej Bąk, 

Ekspert ds. Raportów Wynagrodzeń w Grupie Pracuj.  

 

Dobre zarobki na każdym poziomie zatrudnienia 

 

Jak pokazują analizy zawarte w publikacji „Pracuj w IT 2015”, specyfiką tej branży jest to, że na każdym 

poziomie zatrudnienia zarobki oferowane specjalistom IT należą do najwyższych, w porównaniu z zarobkami 

osób o podobnym stażu pracy i zakresie odpowiedzialności.  Specjalista IT w obszarze rozwoju 

oprogramowania otrzymuje przeciętnie 4 tys. zł netto, koordynator – 6,4 tys. zł netto, kierownik – 8,2 tys. zł 

netto, a dyrektor 12 tys. zł (mediana przeciętnego wynagrodzenia). Dla specjalistów ds. IT odpowiedzialnych 

za Internet i nowe media zarobki plasują się od 3 tys. zł netto na stanowisku specjalisty do 9 tys. zł netto na 

stanowisku dyrektorskim. Specjalista w obszarze IT administracja zarabia przeciętnie 3,1 tys. zł netto, 

koordynator 4,4 tys. zł, kierownik 7,5 tys. zł, a dyrektor ok. 11 tys. zł. Dyrektor ds. IT, będący członkiem 
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zarządu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepiej opłacanych stanowisk dyrektorskich w różnych 

obszarach (mediana wynosi tutaj 13 tys. zł netto). 

 

 „Pracuj w IT 2015” – trendy w branży IT 

 

„Pracuj w IT 2015”, to coroczne wydawnictwo Pracuj.pl skierowane do osób planujących karierę w IT. W 

tegorocznym wydaniu wiele miejsca poświęcono zarobkom oraz procesowi rekrutacji. Eksperci doradzają, 

jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz na jakie kompetencje zwracają uwagę rekruterzy. O 

tym, jak zaplanować swoją indywidualną karierę, opowiadają dyrektorzy różnych obszarów w branży IT. 

„Pracuj w IT 2015” to także profile 24 pracodawców wraz z informacjami o tym, co oferują kandydatom do 

pracy. Publikacja w nakładzie 20 000 egzemplarzy dystrybuowana na 11 największych uczelniach 

technicznych oraz targach i wydarzeniach kierowanych do branży IT (m.in. Kariera IT, Infoshare, Confitura). 

Dostępna również online na http://www.pracuj.pl/pracuj-w-it/  

  

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się 

w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu 

najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 20 tysięcy oferty pracy od 

atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery 

zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, 

będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest 

także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The 

Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl  

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Częścik 

Grupa Pracuj 
tel. (22) 373 75 15; 666 357 923 

anna.czescik@pracuj.pl 
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