
BRANŻA IT 
TO NIE TYLKO PROGRAMIŚCI

Raport Coders Lab i Pracuj.pl nt. popularności zawodów nieprogramistycznych w branży IT



WSTĘP
Czy między branżą IT a zawodem programisty można postawić znak równości?   
Takie przekonanie panowało bardzo długo, jednak dużo się zmieniło. 

W pierwszej połowie 2021 roku na polskim rynku blisko połowa ogłoszeń o pracę w IT w serwisie 
Pracuj.pl dotyczyła stanowisk niezwiązanych bezpośrednio z programowaniem. Zapotrzebowanie na 
managerów projektu, testerów, analityków biznesowych czy specjalistów helpdesk często przewyższa 
popyt na programistów front-end, back-end czy full stack. 

To wskazuje kierunek, w którym rozwija się dzisiejszy rynek pracy w branży IT. Pracodawcy 
szukają pracowników łączących umiejętności techniczne  z komunikatywnością, kreatywnością 
oraz umiejętnością pracy w zespole. Właśnie to kieruje naszą uwagę w stronę zawodów 
nieprogramistycznych. 

Raport „Branża IT to nie tylko programiści” powstał na podstawie 
analizy ogłoszeń o pracę w branży IT, które pracodawcy zamieścili na 
portalu Pracuj.pl w okresie styczeń-czerwiec 2021. 

Na potrzeby raportu przyjęliśmy poniższy podział kategorii 
zawodów związanych z branżą IT. 

KATEGORIE ZAWODÓW
 PROGRAMISTYCZNYCH

Z raportu dowiesz się:

KATEGORIE ZAWODÓW
 NIEPROGRAMISTYCZNYCH

które zawody w IT zaliczamy do grupy nieprogramistycznych,

jakich kompetencji wymaga praca na poszczególnych stanowiskach nieprogramistycznych,

w których zawodach z grupy nieprogramistycznych najłatwiej znaleźć pracę,

w jakich województwach można znaleźć pracę w zawodach nieprogramistycznych,

co mówią absolwenci Coders Lab pracujący na stanowiskach nieprogramistycznych.
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JAKI PROCENT OFERT PRACY W IT STANOWIĄ 
ZAWODY NIEPROGRAMISTYCZNE?

                Sytuacja na rynku pracy wyraźnie pokazuje, że IT to nie tylko programowanie. Niemal połowa 
wszystkich ofert pracy dotyczy zawodów nieprogramistycznych. Jako szkoła IT jesteśmy świadomi 
tego trendu. W związku z tym – poza rozwijaniem takich kierunków nauki jak front-end czy back-end – 
niezmiennie pracujemy nad tym, żeby poszerzać swoją ofertę o kolejne kursy przygotowujące do pracy 
w zawodach nieprogramistycznych. Już dziś nasze kursy kończy wielu fantastycznych testerów, którzy 
szybko znajdują swoje miejsce w branży IT.  Jednak na tym się nie zatrzymujemy.

Chief Operating Officer w Coders Lab
Magdalena Wasilewska-Michalska

ZAWODY
 NIEPROGRAMISTYCZNE

ZAWODY
PROGRAMISTYCZNE

(21 807 ogłoszeń) (22 468 ogłoszeń)
49,25% 50,75% 



JAKIE ZAWODY IT NALEŻĄ DO GRUPY NIEPROGRAMISTYCZNYCH?

Analiza biznesowa Wsparcie techniczne/helpdesk Zarządzanie projektami01 02 036 152 ogłoszenia / 6 miesięcy 5 510 ogłoszeń / 6 miesięcy 4 911 ogłoszeń / 6 miesięcy 

Analityk biznesowy jest odpowiedzialny za 
analizę procesów biznesowych, zdefiniowa-
nie bieżących potrzeb i potencjalnych pro-
blemów oraz komunikację pomiędzy klientem  
a innymi zainteresowanymi stronami. Analityk 
pracuje głównie w oparciu o dane z systemów 
informatycznych. W pracy korzysta z narzędzi 
służących do pozyskiwania, przetwarzania oraz 
wizualizacji danych. 

Najważniejszym obowiązkiem pracownika 
helpdesk w IT jest przyjmowanie, diagnozowanie 
oraz rozwiązywanie problemów i awarii zgłaszanych 
przez klientów lub pracowników firmy. Pracownik 
wsparcia technicznego potrzebuje zarówno 
szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności 
praktycznych. Zajmuje się również instalacją, 
konfiguracją oraz bieżącym nadzorowaniem sprzętu 
i oprogramowania. 

Project manager zarządza osobami i projektem 
oraz deleguje zadania.  Tu przydadzą się 
kompetencje miękkie. Project management to też 
planowanie projektu, monitorowanie kluczowych 
parametrów, w tym budżetu, czy dokumentowanie 
postępów. Wiedza i umiejętności techniczne są 
więc niezbędne. Project manager może liczyć na 
zatrudnienie przede wszystkim w dużych firmach 
oraz korporacjach w branży IT.

Wśród przydatnych cech analityka 
biznesowego znajdują się m.in.: 

Wśród przydatnych cech pracownika 
wsparcia technicznego znajdują się m.in.:

• zdolności analityczne,

• kreatywność,

• zorientowanie na szczegóły. 

• umiejętność słuchania, 

• komunikatywność, 

• znajomość nowych technologii.

Wśród przydatnych cech project managera 
znajdują się m.in.:

• komunikatywność, 

• umiejętność zarządzania zespołem,

• umiejętność ustalania priorytetów.

Średnie zarobki wg portalu Pracuj.pl

 11 000 zł brutto
Średnie zarobki wg portalu Pracuj.pl

 5 000 zł brutto
Średnie zarobki wg portalu Pracuj.pl

 10 000 zł brutto



Testerzy manualni zajmują się ręcznym sprawdza-
niem oprogramowania i znajdowaniem błędów. 
Zajmują się też pisaniem scenariuszy testowych. 
Testerzy automatyzujący tworzą skrypty i programy, 
które automatyzują testowanie ręczne. Kompeten-
cją przydatną wśród testerów jest znajomość języ-
ka obcego, bo dokumentacja projektów często jest 
spisana np. po angielsku.

Administrator sieci zajmuje się budowaniem sieci 
komputerowej oraz zarządzaniem nią. Administracja 
ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa sieci, dzięki 
czemu szkodliwe oprogramowanie lub działania 
nieuprawnionych użytkowników są szybciej 
odnotowywane. Właśnie dzięki pracy administratora 
sieci firma może w odpowiednim momencie 
zapobiec zakłóceniom czy awariom.

Zarządzanie usługami pozytywnie wpływa na 
satysfakcję klientów. Pracownicy tego sektora 
muszą skutecznie kontrolować procesy i działanie 
usług czy narzędzi. Do zadań takich osób 
należy np.: zapewnienie ciągłości procesów, 
zarządzanie wydajnością usług czy zapewnienie 
ich bezpieczeństwa. W ten sposób firma osiąga 
określone cele biznesowe.

Wśród przydatnych cech testera znajdują się 
m.in.:

Wśród przydatnych cech administratora sieci 
znajdują się m.in.:

• skrupulatność, 

• komunikatywność, 

• umiejętność zrozumienia działań użytkownika.

• dbałość o szczegóły,
• komunikatywność, 

• umiejętność pracy pod presją i odporność  
na stres.

Wśród przydatnych cech osoby zarządzającej 
usługami znajdują się m.in.:

• umiejętności analityczne, 

• skrupulatność i terminowość,

• umiejętność ustalania priorytetów.

JAKIE ZAWODY IT NALEŻĄ DO GRUPY NIEPROGRAMISTYCZNYCH?

Testowanie Administrowanie sieciami Zarządzanie usługami04 05 063 498 ogłoszeń / 6 miesięcy 1 160 ogłoszeń / 6 miesięcy 576 ogłoszeń / 6 miesięcy 

Średnie zarobki wg portalu Pracuj.pl

 10 500 zł brutto
Średnie zarobki wg portalu Pracuj.pl

 7 500 zł brutto
Średnie zarobki wg portalu Pracuj.pl

 14 500 zł brutto



               Które zawody zaliczane do grupy nieprogramistycznych zyskują na znaczeniu? Zacznę od tego, że 
dawno, dawno temu…, czyli w czasach kiedy programista nie był synonimem jedynego zawodu w informatyce, 
istniało pojęcie informatyka i nie był to bynajmniej „pan od komputerów”. Podążając luźno za definicją, informatyk 
to osoba zajmująca się informacją. Już z tej definicji widać, że poza programistami istnieje wiele zawodów 
nieprogramistycznych. Jeśli spojrzeć na strukturę zespołów wytwarzających aplikacje, również widać, że zawodów 
niezwiązanych bezpośrednio z „kodowaniem” jest sporo. 

Warto zaznaczyć, że samo programowanie w zawodach nieprogramistycznych czasem nie jest wymaganą 
kompetencją, a innym razem jest bardzo ważne. Przykładowo tester może być manualny, czyli po prostu ręcznie 
testować aplikacje, lub automatyzujący, czyli tworzyć oprogramowanie testujące inne oprogramowanie. Zawody 
nieprogramistyczne, które z roku na rok zyskują na popularności to: testerzy, UX, UI, product ownerzy czy project 
managerowie. To jest pochodna wchodzenia software’u pod strzechy, a więc tworzenia aplikacji coraz bardziej 
intuicyjnych. Dodatkowo specjaliści, na których usługi jest szczególne i bardzo wysokie zapotrzebowanie to 
devops (z uwagi na zmiany w sposobie wytwarzania oprogramowania w ostatnich latach) oraz specjaliści od 
cyberbezpieczeństwa (tu szczególnie pentesterzy oraz devsecops, czyli osoba łącząca kompetencje związane  
z bezpieczeństwem i programowaniem).

co-founder, co-owner w J-LABS, podcaster w Biznes w IT
Piotr Bucki

https://piotrbucki.pl/


JAK ROZKŁADA SIĘ UDZIAŁ PROCENTOWY WSKAZANYCH 
GRUP ZAWODÓW NIEPROGRAMISTYCZNYCH?

28,21%
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                         Kompetencje programistyczne są coraz częściej potrzebne w analizie danych. Przede wszystkim 
dynamicznie rozwija się obszar szeroko rozumianego Data Science. W ostatnich latach pojawiło się 
wręcz kilka nowych zawodów: Data Scientist, Machine Learning Engineer, Machine Learning Researcher 
czy Data Engineer. Wymagana jest w nich znajomość programowania, przeważnie w językach Python 
czy Java. Ponadto coraz ważniejsza jest „tradycyjna” analiza danych, gdzie na starcie nie potrzeba 
szczególnych kompetencji programistycznych. Istnieje wiele narzędzi ułatwiających prowadzenie 
zaawansowanych analiz, do obsługi których nie jest wymagane kodowanie. Mowa tu o rozwiązaniach 
typu no-code czy low-code, umożliwiających tworzenie analiz, dashboardów czy łączenie różnych źródeł 
danych bez znajomości programowania. Pamiętajmy o tym, że również teamy produktowe potrzebują 
analityków danych. Możemy mówić o odrębnej profesji analityka produktowego, który wykorzystuje różne 
narzędzia, zarówno wyspecjalizowane dla ewaluacji produktów i zrozumienia zachowań użytkowników, 
jak i przydatne w innych obszarach analitycznych. We wszystkich tych zawodach, ściśle związanych  
z analityką danych, bez wątpienia konieczne jest analityczne myślenie, precyzja i zamiłowanie do liczb. 

założyciel i CEO Sotrender
dr Jan Zając

https://www.sotrender.com/pl/ai_research
https://www.sotrender.com/pl/


DATA LAB – DROGA DO PRZYSZŁOŚCI 
Chcesz rozwijać się w kierunku szeroko pojętej analizy danych? 

Zainteresuj się przygotowaną przez nas ścieżką Data Lab. To zbiór 4 kursów, podczas których zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy związanej  
z pozyskiwaniem danych, analizowaniem ich a następnie tworzeniem czytelnych raportów.

Python – Analiza Danych

01

SQL – Analiza Danych

02

Wizualizacja Danych

03

Wstęp do Analizy Danych

04

Wkrótce

https://coderslab.pl/pl/python-analiza-danych
https://coderslab.pl/pl/sql-analiza-danych
https://coderslab.pl/pl/wizualizacja-danych


GDZIE ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE?

 6 054
ogłoszenia

457
ogłoszeń

498
ogłoszeń

 678
ogłoszeń

617
ogłoszeń

2 597
ogłoszeń

437
ogłoszeń

 1 241
ogłoszeń

2 190
ogłoszeń

470
ogłoszeń

1 577
ogłoszeń505

ogłoszeń

1 312
ogłoszeń

673
ogłoszenia

 686
ogłoszeń

1 774
ogłoszenia

         Mamy świadomość, że wśród 
regionów z największym potencjałem 
pod kątem rynku pracy niezmiennie prym 
wiodą duże aglomeracje, Warszawa, 
Kraków czy Wrocław. Ma to oczywiście 
związek z siedzibami największych 
firm. Niezwykle cieszy jednak to, że 
czołówkę gonią takie województwa jak 
śląskie, wielkopolskie czy pomorskie, 
gdzie liczba atrakcyjnych miejsc pracy   
z roku na rok rośnie. Doskonale zdajemy 
sobie z tego sprawę, w związku z czym  
w naszej szkole uczymy kursantów z wielu 
regionów Polski. Warto pamiętać również 
o tym, że dzięki możliwościom, jakie niesie 
za sobą praca zdalna, przed naszymi 
absolwentami wiele nowych drzwi stanęło 
otworem.

Country Manager w Coders Lab
Jacek Lisowski
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HISTORIE ABSOLWENTÓW CODERS LAB
Oni już zdobyli zawody nieprogramistyczne i weszli do branży IT. 

Absolwent kursu SQL – Analiza Danych Absolwentka kursu Tester Manualny Absolwent kursu Tester Manualny 

Pracowałem jako ambasador marki w obsłudze 
klienta. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, jednak 
w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym 
trochę zmienić kierunek mojej kariery. Wiedziałem, że 
chcę się przebranżowić, w związku z czym zacząłem 
uczyć się Excela, SQL-a i statystyki – czyli umiejętności 
związanych z analizą danych. Zdecydowałem się 
wówczas na kurs SQL – Analiza Danych. Samą naukę 
wspominam naprawdę pozytywnie, najważniejsze 
jednak jest to, że już dwa miesiące po ukończeniu kursu 
rozpocząłem pracę jako data analyst. Wykorzystuję  
w niej umiejętności zdobyte zarówno na kursie, jak i te 
opanowane we własnym zakresie.  

Moje zainteresowanie testowaniem rozpoczęło się, 
gdy postanowiłam założyć własny sklep internetowy. 
Wówczas zaczęłam testować stronę sklepu i powoli 
zagłębiać się w tajniki IT. Wtedy okazało się, że sprawia 
mi to dużo przyjemności. Po jakimś czasie zaczęłam 
dostrzegać coraz więcej plusów pracy w sektorze 
IT i zdecydowałam się zmienić ścieżkę kariery. Moje 
doświadczenie przy testowaniu sklepu postanowiłam 
poszerzyć o wiedzę teoretyczną i ukończyć kurs testera 
manualnego. Pierwszą pracę jako tester znalazłam 
bardzo szybko – pierwsze wysłane CV okazało się 
być tym szczęśliwym. W tej chwili pracuję w firmie, 
która realizuje projekty IT dla zagranicznego partnera. 
Testuję zarówno strony, jak i aplikacje mobilne.

Przez 2 lata byłem żołnierzem zawodowym. Oka-
zało się jednak, że jest to praca, która nie daje zbyt 
dużych możliwości rozwoju, wkrada się zbyt duża 
rutyna. Postanowiłem coś zmienić. Wówczas zde-
cydowałem się na kurs testera manualnego. Były 
to bardzo intensywne 2 tygodnie pod kątem przy-
swajania nowej wiedzy. Często łączyło się to z pracą  
w nadgodzinach. A kurs zakończyłem rozpoznawanym 
na całym świecie certyfikatem ISTQB. Obecnie pracuję  
w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej na 
stanowisku tester oprogramowania, a pracę tę znala-
złem po 10 dniach od ukończenia kursu. Dzięki pracy 
w IT mam więcej czasu dla rodziny, a ponadto czuję, że 
mogę kierować swoją ścieżką kariery.

Jonasz Urban Ewelina Sierżańska Karol Sobieraj



Po wejściu w nową erę technologiczną zapotrzebowanie przedsiębiorstw na pracowników wykwalifikowanych w zawodach 
cyfrowych gwałtownie wzrosło. I o ile jeszcze kilka lat temu branża informatyczna kojarzyła się głównie z programistami, tak  
w ostatnich latach rynek IT znacznie otworzył się także na zawody nieprogramistyczne. W każdym projekcie, za każdą napisaną linijką 
kodu stoi sztab pracowników, którzy mają inne zadania i miejsce w zespole.

Obecnie już prawie 50% ogłoszeń o pracę w branży IT stanowią rekrutacje skoncentrowane na poszukiwaniu specjalistów  
z zawodów nieprogramistycznych. Wyróżniamy tu na przykład analityków danych, których rolą jest odnajdywanie przydatnych informacji, 
wyciągnięcie wniosków i pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji. Nie należy jednak zapominać o testerach oprogramowania 
odpowiedzialnych za sprawdzanie prawidłowego działania produktu czy też project managerach, których rolą jest koordynacja projektów 
i ustalanie priorytetów.

Potrzeby zespołów z dnia na dzień stają się coraz bardziej zróżnicowane, a problemy, przed którymi stoją firmy technologiczne, są 
bardziej złożone. W Coders Lab od lat obserwujemy rynek pracy, dlatego regularnie poszerzamy ofertę i przygotowujemy naszych 

kursantów, do rozpoczęcia kariery w branży IT w zawodach nie związanych z programowaniem. Każdy ma więc szansę 
wybrać ścieżkę, która najlepiej odpowiada jego zainteresowaniom oraz umiejętnościom miękkim. Kompetencje techniczne 

zawsze możesz uzupełnić dzięki szkoleniom i kursom, które pozwolą wznieść Twoją wiedzę na wyższy poziom.

Ważne jest to, że naprawdę nie musisz programować, aby stać się częścią świata IT. Choć – co warto 
podkreślić – nawet podstawowa znajomość programowania jest pomocna na każdym stanowisku w IT i ceniona 
przez pracodawców. Aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje dany zawód, warto więc skorzystać  
z odpowiednio ukierunkowanych kursów i skutecznie rozwijać swoje kompetencje.

Pamiętajmy, ten świat pełen możliwości czeka również na Ciebie!

Założyciel i CEO Coders Lab – pierwszej szkoły IT w Polsce
Marcin Tchórzewski



Zawody nieprogramistyczne zwróciły Twoją uwagę? Świetnie!  
W takim razie chętnie pomożemy Ci wejść do branży IT. 

Pamiętaj, kursy związane z testowaniem oraz analizą danych już są w naszej ofercie, a to na pewno nie koniec.  
Szykujemy dla Ciebie dużo nowości, dlatego bądźmy w kontakcie! 

Wkrótce w naszej ofercie!
Wiemy, że dane napędzają nasz świat. Chcemy pomóc Ci je zrozumieć.  

Właśnie dlatego pracujemy nad wyjątkową ścieżką Data Lab. To 4 kursy, dzięki którym:

• nauczysz się pracować z dużymi bazami danych, • poznasz podstawy języków Python oraz SQL, • zaczniesz czytelnie wizualizować dane.

Aleksandra Woronowicz

664 185 382
aleksandra.woronowicz@coderslab.pl

Opiekun kursu

Wizualizacja Danych Wstęp do Analizy DanychPython – Analiza Danych SQL – Analiza Danych

Wkrótce

https://coderslab.pl/pl/python-analiza-danych
https://coderslab.pl/pl/sql-analiza-danych
https://coderslab.pl/pl/wizualizacja-danych


Przygotowanie:

Opracowanie treści raportu:

Opracowanie graficzne:

Aleksandra Kolasa, Iza Sykut, Zuzanna Damek

Opracowanie powstało na podstawie analizy ogłoszeń o pracę w branży IT, które zamieszczono na portalu Pracuj.pl w okresie styczeń-czerwiec 2021.

Grzegorz Kokot
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