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O branży IT
IT to obecnie jedna z najszybciej rozwijających 
się branż. Nowe technologie dominują coraz 
więcej dziedzin naszego życia, w związku 
z czym zapotrzebowanie na specjalistów  
z branży IT stale rośnie. 

Do 2030 roku w branży IT powstanie aż 
 20-50 milionów nowych miejsc pracy  
na całym świecie.

Praca w branży IT to nie tylko praca w firmach o profilu informatycznym, ale 
także w  bankach, instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych, domach 
maklerskich, korporacjach oraz wszelkiego rodzaju dużych i średnich firmach. 
Praktycznie w każdej organizacji, bez względu na branżę, korzysta się z rozwiązań 
informatycznych posiadających strony www lub oferujących swoim klientom zakupy 

online czy aplikacje.

Według McKinsey Global Institute do 2030 r. liczba godzin poświęconych na pracę 
fizyczną i manualną spadnie o 14%, natomiast liczba godzin poświęconych na pracę 
wykorzystującą umiejętności związane z technologią wzrośnie o 55%. 

W SAMEJ POLSCE BRAKUJE OBECNIE PONAD 50 TYS.
SPECJALISTÓW IT, A ZAPOTRZEBOWANIE NA NICH STALE ROŚNIE.

CZY WIESZ, ŻE...
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Dlaczego warto 
wybrać branżę IT?

NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCA SIĘ BRANŻA

Branża IT to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się branż. W samej Polsce 
brakuje ponad 50 tysięcy specjalistów IT, a zapotrzebowanie stale rośnie.

DUŻO MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Branża IT oferuje wiele ścieżek rozwoju, takich jak: programowanie, testowanie, 
Data Science, zarządzanie projektami i wiele innych. Niezależnie od Twoich mocnych 
i słabszych stron z pewnością znajdziesz tam coś dla siebie.

WYSOKIE ZAROBKI

Zarobki w branży IT wahają się od 4 000 zł (junior bez doświadczenia) do ponad 18 
000 zł netto miesięcznie, w zależności od rodzaju umowy, miejsca pracy i specjali
zacji.

WYGODNY TRYB PRACY

W tej branży  praca zdalna jest standardem i daje nieograniczone możliwości. 
Otrzymujesz także elastyczne godziny pracy, bo Twoja praca oceniana jest na 
podstawie efektów, a nie czasu spędzonego za biurkiem.

LICZĄ SIĘ UMIEJĘTNOŚCI

Wejście do branży IT jest stosunkowo proste, ponieważ faktyczne umiejętności są tu 
ważniejsze od ukończonych szkół i dyplomów.pracy i specjalizacji.



5

Ile zarabia się w branży IT?
Zarobki w branży IT przyciągają co roku do pracy wielu chętnych. W zależności od 
zawodu, miejsca pracy i umowy, pensja specjalisty IT waha się w Polsce od 4 000 zł 
(stanowisko juniorskie) do 18 000 zł netto

Średnie zarobki brutto wg raportu IT Market Snapshot Q3 2021 Inhire.io
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Średnie zarobki brutto wg Kalkulator wynagrodzeń w IT Inhire.io na rok 2021.

https://inhire.io/kalkulator-wynagrodzen/
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Ścieżki kariery
w branży IT

PROGRAMISTA FRONT-END

Programista frontend, zwany również frontend developerem jest odpowiedzial
ny za obsługę interfejsu projektu – czyli jego zewnętrznej warstwy, widocznej dla 
użytkowników. Frontendowiec planuje wygląd witryn i programów, dodaje animac
je wszelkiego rodzaju elementów graficznych, a także dopasowuje je do różnego 
rodzaju urządzeń, czyniąc witrynę lub aplikację responsywną.

POŻĄDANE CECHY:
• umiejętność logicznego myślenia

• wyczucie estetyczne

• dbałość o szczegóły

• komunikatywność i umiejętność współpracy

MOŻLIWE ŚCIEŻKI ROZWOJU:
• UI designer

• Fullstack developer

• Team Leader

• CTO
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Ścieżki kariery
w branży IT

PROGRAMISTA BACK-END
Programista backend jest odpowiedzialny za to, czego na pierwszy rzut oka nie 
widzi użytkownik strony czy aplikacji. Tego typu deweloper sprawuje nadzór nad 
serwerowym zapleczem strony czy aplikacji, pilnuje, by system działał poprawnie, 
zapewniając jego funkcjonalność techniczną, bezpieczeństwo i rozwój.

POŻĄDANE CECHY:

• analityczne podejście do problemów, 
samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań  
i odpowiedzi

• cierpliwość i wytrwałość (zadania zajmują po 
kilka dni)

• umiejętność logicznego myślenia  
i rozwiązywania skomplikowanych problemów

MOŻLIWE ŚCIEŻKI ROZWOJU:
• Fullstack developer 

• Architekt oprogramowania 

• Analityk danych

• Team Leader

• CTO
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Ścieżki kariery
w branży IT

TESTER OPROGRAMOWANIA
Tester oprogramowania w ścisłej współpracy z zespołem developerów testuje  
i wykrywa błędy oprogramowania na etapie programowania, wdrażania i działa
nia witryn i aplikacji internetowych. Tester wykrywa błędy, które z jednej strony 
mogą powodować problemy w działaniu systemów, a z drugiej budzić frustrację  
i zniechęcenie użytkowników. 

POŻĄDANE CECHY:

• cierpliwość i wytrwałość

• dbałość o szczegóły, skrupulatność

• systematyczność, dociekliwość

• komunikatywność

• empatia polegająca na umiejętności wczucia 
się w potrzeby i możliwości użytkownika

MOŻLIWE ŚCIEŻKI ROZWOJU:
• Tester automatyzujący 

• Programista

• Analityk testów 

• Analityk danych

• Project manager 

• Manager testów
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Ścieżki kariery
w branży IT

ANALITYK IT
Analitycy danych są odpowiedzialni za zrozumienie informacji i zidentyfikowa nie 
sposobów przekształcenia ich w praktyczne strategie biznesowe. Ich celem jest  
wydobycie z dużej ilości danych istotnych wniosków i prawidłowości. W pracy korzys
tają z narzędzi służących do pozyskiwania, przetwarzania oraz wizualizacji danych.

POŻĄDANE CECHY:

• dociekliwość i skrupulatność

• zmysł obserwacyjny

• systematyczność

• umiejętność logicznego myślenia i wyciągania 
wniosków

MOŻLIWE ŚCIEŻKI ROZWOJU:
• Data Scientist

• Data Miner

• Data Engineer

• Team Leader
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Jak wybrać 
technologię
dla siebie?
FRONT-END

Wskazany dla osób kreatywnych, które 
cechuje zmysł estetyczny i lubią tworzyć 
rzeczy, które są dla odbiorcy wizualnie 
przyjemne. Programista frontend pro
gramuje tę część stron internetowych  
i aplikacji webowych, którą użytkownicy 
widzą w przeglądarce. Frontend deve
loperzy dbają, aby strona była czytelna  
i intuicyjna dla użytkowników.

ZNANE ROZWIĄZANIA.
Języka JavaScript w swoich rozwiązaniach używają takie firmy jak: Netflix, PayPal, Uber, Face

book, Groupon.

JAVASCRIPT

JavaScript to język dla osób, które lubią szybko widzieć efekty swojej pracy. 
Technologie frontendowe bardzo szybko się zmieniają, więc osoby, które chcą 
zacząć naukę programowania w JavaScript, muszą lubić się rozwijać. JavaScript 
jest językiem łatwym na początek nauki programowania, ponieważ do pisania 
kodu wystarczy Ci tylko notatnik i przeglądarka. Dla osób, które dopiero stawiają 
pierwsze kroki w programowaniu, problemem może być to, że ten sam kod może 
działać inaczej w różnych przeglądarkach. 

JavaScript jest ostatnio jednym z najpopularniejszych języków programowania. Ma 
to duży wpływ na dostępność artykułów, pomocy i tutoriali w sieci oraz pożądanie 
na rynku pracy. Technologia ta pozwala także na szybkie przeprofilowanie się na 
backend,dzięki Node.js, czy tworzenie aplikacji mobilnych, poznając React Native.
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Jak wybrać 
technologię
dla siebie?

BACK-END

W technologiach backendowych odnajdą 
się osoby, które mają analityczne podejście 
do problemów, lubią rozwiązywać zagadki 
logiczne i są systematyczne. Programista 
backend programuje to wszystko, czego 
nie widać na stronie internetowej, a działa  
„z tyłu” np. na serwerze. Jest odpowiedzialny 
za logikę systemu oraz za to, aby część front
endowa dostała odpowiednie informacje do 
wyświetlenia.

JAVA

Java jest językiem dla osób, które chcą pracować przy korporacyjnych projektach  
z dużą ilością zależności i logiki biznesowej. Technologia ta wykorzystywana jest do 
pisania wszelkiego rodzaju aplikacji, od małych po ogromne. Często używana jest 
także w systemach bankowych czy w systemach wbudowanych dzięki Oracle Java 
Embedded. Typowymi przykładami są karty SIM, odtwarzacze dysków Bluray czy 
urządzenia do monitorowania stanu zdrowia. Jest to język programowania ogólnego 
zastosowania, dzięki czemu znajduje się w czołówce najbardziej popularnych 
technologii na rynku. W Javie został napisany Minecraft, wiele popularnych aplikacji 
takich jak Gmail czy OpenOffice oraz takie strony jak LinkedIn, Amazon czy chociażby 
Netflix.

ZNANE ROZWIĄZANIA.
Języka Java w swoich rozwiązaniach używają takie firmy jak: Netflix, Airbnb, Uber, Instagram, 

Spotify.
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PYTHON

Python jest dla osób, które nie miały wcześniej styczności z programowaniem, ale 
także dla tych, którzy chcą wykorzystać nowe umiejętności w swojej pracy lub planują
zajęcie się innymi dziedzinami informatyki (używa się w nich głównie Pythona). 
Python jest językiem prostym w nauce i można go uruchomić w każdym systemie 
operacyjnym. Wykorzystywany jest w rozwoju aplikacji webowych, naukowych, 
machine learning, Data Science i wielu innych. Bez tej technologii nie byłoby dzisiaj 
Instagrama – zanim został wykupiony przez Facebooka była to prosta strona 
internetowa zbudowana na Django – frameworku, który został napisany w Pythonie 
pod koniec 2003 roku.

ZNANE ROZWIĄZANIA.
Języka Python w swoich rozwiązaniach używają takie firmy jak: Google, Facebook, Instagram, 

Spotify, Dropbox, Netflix.
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Nauka programowania od zera

ILE TRWA NAUKA PROGRAMOWANIA?

Całe życie. Serio!

Jeśli zaczynasz od zera, najpierw spędzisz około 300400 godzin na nauce podstaw programowania. 

Ile to zajmie? Jeśli będziesz uczyć się godzinę dziennie, poświęcisz na ten etap mniej więcej 

rok. Jeśli jednak zależy Ci na czasie i przeznaczysz na naukę dwanaście godzin dziennie, to 

osiągniesz ten sam efekt w miesiąc. Na tym etapie będziesz pisać pierwsze proste programy  

i aplikacje. Poczujesz wielką satysfakcję, ale zobaczysz też, jak dużo nauki jeszcze przed Tobą. 

Po tym czasie opanujesz podstawy na tyle, by zdobyć pierwszą pracę jako junior developer, czyli 

młodszy programista. 

Młodszym programistą będziesz przez 1-2 lata. Jako junior będziesz sam wykonywać proste 

zadania pod okiem doświadczonych kolegów. Oni będą uczyć Cię nowych rzeczy, przekazywać 

do rozwiązania coraz bardziej zaawansowane problemy. Pokażą, jak możesz ulepszyć swój kod. 

Zabiorą Cię na branżowe konferencje. Staniesz się częścią grona programistów. 

Kolejne 2-5 lat będziesz pracować jako samodzielny programista. Z perspektywy czasu zobaczysz, 

że Twój język programowania znacznie się zmienił. Technologie, które na początku Twojej nauki 

były nowością, są już przestarzałe. Będziesz samodzielnie pracować przy projektach, więc poczujesz 

jeszcze większą odpowiedzialność za swój rozwój. Będziesz sam poszukiwać informacji, jak zrobić 

coś lepiej, sprytniej. Być może będziesz się aktywnie udzielać w społecznościach developerskich, 

na przykład na forach dla programistów. 

Co dalej? Po awansie zostaniesz seniorem, być może team leaderem. Będziesz mieć możliwość 

dzielenia się swoją wiedzą, na przykład na kursach programowania. W Coders Lab na wykładowców 

rekrutujemy właśnie programistów z wieloletnim doświadczeniem. Na tym etapie będziesz 

obserwować rynek, żeby być na bieżąco z nowościami. To pozwoli Ci proponować właściwe 

rozwiązania w projektach, którymi będziesz zarządzać. Będziesz uczyć młodszych programistów, 

że kod zawsze można jeszcze ulepszyć. 

Zanim postanowisz zostać programistą, przemyśl, czy odpowiada Ci life-long learning, 

czyli uczenie się przez całe życie. W branży IT ciągle się coś zmienia, dlatego trzeba być 

przygotowanym na ciągłe doszkalanie się.
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Mity na temat nauki
programowania

MIT 1: JESTEM ZA STARY NA NAUKĘ PROGRAMOWANIA.

Nieprawda. Każdy wiek jest dobry, by nauczyć się nowej umiejętności. A zwłaszcza programowania. 

Nasz najmłodszy absolwent miał 18 lat, najstarszy – 58.

MIT 3: Z MOIMI UMIEJĘTNOŚCIAMI NIE MAM SZANS NAUCZYĆ SIĘ 
PROGRAMOWAĆ.

Niekoniecznie. Jeśli w swojej aktualnej pracy masz styczność na przykład z Excelem, będzie to 

sporym ułatwieniem w nauce programowania. A jeśli nie masz takich doświadczeń, to czy przekreśla 

to Twoje szanse? Absolutnie nie! Owszem, będziesz musiał nadrobić kilka zagadnień. Ale jeśli masz 

dostęp do dobrych materiałów, dostosowanych do osób początkujących, szybko Ci pójdzie. Wśród 

naszych Absolwentów znajdziesz osoby z najróżniejszych branż: były pracownik budowlany, geolog, 

grafik, rekruter, żołnierz, a nawet grabarz!

MIT 2: MUSZĘ SKOŃCZYĆ STUDIA INFORMATYCZNE, BY ZNALEŹĆ PRACĘ JAKO 
PROGRAMISTA.

Nieprawda. W 2019 roku przeprowadzono badanie (StackOverflow) na ogromnej grupie 

zawodowych programistów. Zapytano 71 800 developerów i okazało się, że tylko około połowa 

z nich to osoby po studiach informatycznych! Co więcej, ukończenie studiów informatycznych nie 

zapewnia wystarczającego przygotowania do pracy w zawodzie. Studia w dużej mierze skupiają się 

na wiedzy teoretycznej, również w IT. Dlatego konieczne są praktyki. Pracodawcy są tego świadomi 

i dlatego bardziej zwracają uwagę na portfolio i konkretne umiejętności kandydatów niż na 

formalne wykształcenie. Większość naszych absolwentów nie miała wykształcenia technicznego, 

a dziś pracują już jako programiści.



Kursy programowania

JAVASCRIPT DEVELOPER
Kurs podstawowy

Na tym kursie nauczysz się języka JavaScript od podstaw, a dzięki 

koncentracji na zagadnieniach frontendowych zdobyte na kursie 

umiejętności pozwolą Ci na samodzielne tworzenie responsywnych 

stron internetowych na podstawie dowolnego projektu graficznego.

PYTHON DEVELOPER
Kurs podstawowy

Kurs z języka o wielkich możliwościach. Wykorzystywany do tworzenia 

stron www, aplikacji desktopowych, integracji z socialmedia, analiz 

finansowych, a także przetwarzania danych. Idealny na start!

JAVA
Kurs podstawowy

Naucz się najpopularniejszego backendowego języka do zastosowania 

w internecie. Java pozwala tworzyć witryny, aplikacje mobilne, 

zaawansowane systemy finansowe oraz te związane z obsługą klienta.

https://coderslab.pl/pl/javascript-developer-react
https://coderslab.pl/pl/java-developer
https://coderslab.pl/pl/python-developer


JS, REACT, REDUX DLA PROGRAMISTÓW
Kurs  zaawansowany

Dzięki kursowi będziesz potrafił tworzyć strony i aplikacje internetowe 

przy wykorzystaniu języka JavaScript w stopniu zaawansowanym. Na 

kursie poznasz najpopularniejsze technologie: React oraz Redux.

WSTĘP DO ANALIZY DANYCH
Kurs podstawowy

W praktyczny sposób i bez wcześniejszego doświadczenia zdobędziesz 

umiejętności niezbędne do zrobienia pierwszego kroku w świecie analizy 

danych.

W skład Data Lab wchodzą cztery poniższe kursy:

NODE.JS DLA PROGRAMISTÓW
Kurs zaawansowany

Na tym kursie poznasz backend języka JavaScript – Node.js. Dzięki temu 

w krótkim czasie wejdziesz na wyższy poziom programowania i staniesz 

się samowystarczalnym Full Stack Developerem.

PYTHON – ANALIZA DANYCH
Kurs podstawowy

Podstawy programowania to ważna umiejętność w Data Science. 

Ułatwią Ci czyszczenie danych z wartości brakujących, uszkodzonych lub 

podatnych na błędy.

Kursy analityczne 
Poznaj Data Lab – kompleksową ścieżkę rozwoju kompetencji Data Science.

https://coderslab.pl/pl/javascript-specialist-react-redux
https://coderslab.pl/pl/node-js-developer
https://coderslab.pl/pl/data-lab


SQL – ANALIZA DANYCH
Kurs podstawowy

Dzięki pogłębionej znajomości języka SQL sprawnie wyszukasz 

konkretne dane w bazie i zyskasz czas na to, co najważniejsze – dokładną 

analizę.

TESTER MANUALNY
Kurs  podstawowy

Zawód testera to najszybsza przepustka do świata IT. W ramach kursu

zdobędziesz certyfikat ISTQB.

WIZUALIZACJA DANYCH
Kurs zaawansowany

Na kursie opanujesz opowiadanie historii i czytelne obrazowanie danych. 

Dzięki temu lepiej je rozumiesz, zaczniesz sprawniej formułować wnioski 

i podejmować właściwe decyzje.

TESTER AUTOMATYZUJĄCY
Kurs zaawansowany

Następny krok w karierze testera manualnego. Opanowanie 

automatyzacji testów pozwoli Ci poszerzyć swoje umiejętności  

i rozpocząć przygodę z programowaniem.

Kursy testerskie

https://coderslab.pl/pl/tester-manualny
https://coderslab.pl/pl/tester-automatyzujacy


DOCKER – WSTĘP DO KONTENERYZACJI
Kurs  zaawansowany

Kurs jest odpowiedni zarówno dla juniorów, którzy chcą wyróżnić się 

na tle konkurencji, jak i specjalistów niemających doświadczenia z tą 

technologią. Docker pozwala uruchomić procesy w tzw. kontenerach, 

czyli odizolowanych środowiskach. Rozwiązanie to jest coraz częściej 

wykorzystywane w zespołach IT. 

SCRUM DEVELOPER CERTIFIED (SDC™)
Kurs podstawowy

Na kursie nauczysz się pracy w kolejnych fazach projektu Scrum. 

Zrozumienie tej metodyki zwiększy Twoją skuteczność i wartość na 

rynku pracy. W ramach kursu zdobędziesz uznawany w środowisku pracy 

IT certyfikat Scrum Developer Certified (SDC®).

Kursy specjalistyczne

https://coderslab.pl/pl/docker-wstep-do-konteneryzacji
https://coderslab.pl/pl/scrumstudy-scrum-developer-certified


Trendy na rynku IT 
w 2022 roku

WIĘKSZE ZNACZENIE DATA SCIENCE

Poszczechna digitalizacja wygenerowała ogromne ilości danych, które tylko czekają na ich 

efektywne wykorzystanie. Przedsiębiorstwa coraz częściej polegają na rozwiązaniach z zakresu 

Data Science, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Przybywa więc stanowisk dla Data Scientist, 

którzy są jednym z najbardziej opłacalnych specjalistów w branży IT. Chcąc wkroczyć na tę ścieżkę 

kariery, należy pamiętać o uzupełnianiu swoich kompetencji, ponieważ to wtedy otwierają się nowe 

możliwości w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. Wśród pożądanych przez pracodawców 

umiejętności wymienia się znajomość SQL oraz języka programowania Python, który pozwala 

zautomatyzować codzienną pracę analityka.

W jakim kierunku zmierza rynek IT?

Chcesz wiedzieć o tym więcej? 
Przeczytaj: Trendy w IT 2022. Zobacz 5 rzeczy, które rozgrzewają naszą branżę!

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

Technologia rozwija się obecnie w bardzo szybkim tempie i otwiera nowe możliwości przed 

pracownikami biurowymi. Zrozumienie programowania czy też analizy danych zaczyna odgrywać 

coraz to ważniejszą rolę na stanowiskach pracy niezwiązanych z branżą IT. Podstawowe 

umiejętności programowania w JavaScript pomagają marketingowcom tworzyć nieszablonowe 

kampanie marketingowe. Z kolei dzięki znajomości języka SQL pracownicy działów finansów mogą 

zwiększyć wydajność w pracy oraz przygotowywać raporty w oparciu o skomplikowane, relacyjne 

bazy danych. Bez względu na to, czy znajdujesz się marketingiem, jesteś product ownerem, czy 

wykonujesz badania naukowe, prawdopodobnie programowanie lub analityka danych pomoże Ci 

w obecnej pracy. 

CORAZ WIĘCEJ KOBIET W IT

Kiedyś informatyka była kojarzona głównie z płcią męską. Jeszcze kilka lat temu procent 

zatrudnienia kobiet w IT był bardzo niski. Z czasem jednak pracodawcy zauważyli, że kobiety równie 

dobrze radzą sobie z pracą w IT. Także kobiety pewniej zaczęły podchodzić do obierania takiej 

ścieżki kariery. – Sam pracowałem w miejscach, w których na całym piętrze były tylko dwie kobiety. 

W tej chwili ten trend zmienienia się na uczelniach, jak i na kursach programowania. W Coders Lab 

miewamy kursy, w których uczestniczy więcej kobiet niż mężczyzn – mówi Jacek Tchórzewski, CTO 

Coders Lab. 

https://coderslab.pl/pl/blog/trendy-w-it-2022-zobacz-5-rzeczy-ktore-rozgrzewaja-nasza-branze
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Jak wejść do
branży IT ?

Skontaktuj się z nami

Marta Rybicka

Chcesz dowiedzieć się więcej o nauce programowania?
Nasz doradca odpowie na wszystkie Twoje pytania!

marta.rybicka@coderslab.pl
660 064 638
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