
Analityk danych 
zawód z przyszłością
Zestawienie opracowane w 2021 roku.



Wstęp
Rozpoczęta w latach 50. rewolucja cyfrowa 
doprowadziła nas do momentu, w którym 
ogromne ilości danych – Big Data – mają 
znaczący wpływ na wzrost gospodarczy oraz 
transformację społeczeństwa. Suma urządzeń 
podłączonych do Internetu rodzi liczne zmiany, 
które pozwalają uzyskiwać wymierne i mierzalne 
dane na temat unikalnych lub powtarzalnych 
zachowań – dane, które można przetwarzać 
i zautomatyzować, aby uzyskać najlepsze 
rozwiązania. Swój wpływ w rosnące znaczenie 
Big Data mają przedsiębiorstwa, które bez 
względu na reprezentowaną branżę, gromadzą 
coraz więcej informacji. 

Do ich przetwarzania niezbędni są analitycy, 
którzy są obecnie jednymi z najbardziej 
poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. 

W tym opracowaniu przyjrzymy się sytuacji 
analityków danych na rynku pracy. Informacje 
te mogą posłużyć jako podstawowe i skuteczne 
wskazówki przy podejmowaniu decyzji o wejściu 
do branży IT lub dokształcaniu w zakresie 
analizowania danych.

kim są, co robią i ile zarabiają analitycy danych;

które kompetencje analityka danych są pożądane przez pracodawców;

w jakich lokalizacjach analitycy danych znajdą zatrudnienie;

jaka ilość ogłoszeń dedykowanych analitykom danych dotyczy możliwości 
pracy zdalnej.

Opracowanie porusza takie kwestie jak:

Analiza ta powstała na bazie ofert zamieszczonych 
na portalu                     w 2020 roku
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Na czym polega praca analityka danych?

Analityk danych to osoba przygotowana do pracy z danymi i co najważniejsze, do wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzonych badań. Jego celem jest 
wyodrębnienie, oczyszczenie, analizowanie i przetwarzanie danych w informacje. Wyniki, uzyskane z analizy z surowych danych, pomagają pracodawcom lub klientom  
w podejmowaniu ważnych decyzji poprzez identyfikację różnych faktów i trendów.

Zawód analityka danych jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych ze względu na postępujący proces cyfrowej transformacji, w którym 
uczestniczy coraz więcej podmiotów gospodarczych. Analitycy danych są potrzebni we wszystkich branżach i prognozuje się, że liczba stanowisk pracy 
będzie rosnąć w nadchodzących latach. Zawód ten jest szczególnie pożądany w dziedzinie badań rynku, finansów i handlu.

Pozyskiwanie danych Oczyszczanie  
i przekształcanie 

danych

Analiza danych Wizualizacja



Kompetencje dobrego analityka danych
Bez względu na dziedzinę, w której pracują, analitycy danych potrzebują zarówno umiejętności 
technicznych, jak i miękkich, aby dobrze wykonywać swoją pracę. 

Wiedza matematyczna
Na wszystkich etapach pracy analityk danych musi 
mieć rozległą wiedzę z zakresu matematyki, statystyki 
i prawdopodobieństwa. Dzięki tej zdolności jest  
w stanie lepiej rozumieć i przedstawiać dane.

Zdolność do wizualizowania  
i prezentowania danych
Niezbędną umiejętnością analityka danych jest tworzenia 
wykresów i diagramów, które pozwalają zrozumieć 
ich analizy i ustalenia. W tym celu konieczne jest, aby 
analityk posiadał również umiejętności komunikacyjne, 
aby jasno przekazywać wyniki swojej analizy.

Kompetencje biznesowe
Analityk danych powinien znać wszystkie cele firmy oraz 
potrzeby. Bardzo ważna jest również znajomość danej 
branży oraz konkurencji. Dzięki temu może uzyskać 
odpowiedni kontekst do interpretacji danych.

Umiejętność programowania
Analitycy muszą być biegli w nie tylko w obsłudze 
Excela, ale też wymaga się od nich znajomości SQL oraz 
Pythona, będącego obecnie najszybciej rozwijającym 
się językiem programowania i narzędziem do analizy 
danych. 



Aż 61% stanowisk wymaga 
znajomości SQL i/lub Pythona
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2020: % ogłoszeń zawierających SQL/Python

Najczęściej pojawiające się wymagania 
technologiczne w ofertach pracy dla 

analityków danych:



Gdzie analityk danych 
znajdzie zatrudnienie?

Analitycy danych stają się coraz bardziej rozchwytywani, ale zapotrzebowanie na 
ich pracę jest zróżnicowane terytorialnie. Popyt na ekspertów od analizy danych 
jest wyraźnie skoncentrowane w dużych ośrodkach miejskich (powyżej 250 tysięcy 
mieszkańców). To właśnie w tych miastach swoje siedziby mają przeważnie średnie  
i duże przedsiębiorstwa. 

55% ogłoszeń dotyczy pracy w miastach 
powyżej 250 tys. mieszkańców
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Rosną możliwości pracy zdalnej
Praca z danymi najczęściej nie wymaga spotkań, rozmów, ustaleń. Opiera się na samodzielnej 
realizacji zadań przed komputerem. Zawód analityka jest więc dobrze dostosowany do pracy 
zdalnej. Przewiduje się, że do 2028 r. 73% wszystkich zespołów będzie miało pracowników 
zdalnych. 

Wzrostową tendencję dla liczby ogłoszeń oferujących możliwość pracy zdalnej można 
zauważyć już teraz, kiedy to w świetle pandemii COVID-19 coraz więcej firm jest otwartych 
na zatrudnianie zdalnych analityków. Prognozy przewidują więc, że analitycy danych będą 
coraz częściej znajdować możliwości elastycznej, niezależnej od lokalizacji pracy.

Dynamika zmiany ogłoszeń dotyczących pracy zdalnej 

2019 2020

284%  o tyle wzrosła liczba ogłoszeń  
oferujących możliwość pracy 

zdalnej w 2020 roku względem poprzedniego roku



*Wszystkie wartości podane są w kwocie brutto **uśredniona wartość z trzech źródeł: 1) pracuj.pl, 2) No Fluff Jobs, 3) Bulldogjob

Wynagrodzenia 
analityka danych 

Wynagrodzenie w dużej mierze zależy od branży i doświadczenia, 
które posiada analityk danych. Dodatkowym czynnikiem 
determinującym wysokość wynagrodzenia jest lokalizacja firmy 
oferującej dane stanowisko. 

Według danych portalu pracuj.pl przeciętne wynagrodzenie 
osoby pracującej na stanowisku analityka danych wynosi 6 800 
zł*. Serwis No Fluff Jobs podaje zarobki pracowników Big Data 
w wysokości do 11 000 do 16 000 zł. Z kolei badanie społeczności 
IT w 2020 roku przeprowadzone przez Bulldogjob wykazało, że 
analityk danych zwykle może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 
8 851 zł. 

9 700 zł   tyle wynosi średnie wynagrodzenie 
analityka danych**

15 000zł

Pracuj.pl No Fluff Jobs Bulldogjob

5 000zł

10 000zł

Średnie wynagrodzenie analityka danych (Big Data)



Warto wyróżnić zarobki analityków danych na podstawie badania Bulldogjob z podziałem na ich doświadczenie. 
Juniorzy mogą liczyć na pensję w wysokości 5 776 zł*, zarobki midów oscylują wokół 8 210 zł. Wynagrodzenie  
w średniej wysokości 13 274 zł otrzymują najbardziej doświadczeni analitycy danych na stanowiskach seniorskich. 

*Wszystkie wartości podane są w kwocie brutto

Junior Mid Senior

Wynagrodzenia analityka danych 

5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

Wynagrodzenie analityków danych z podziałem na doświadczenie według danych Bulldogjob



Tomasz Brzeziński

Analityk danych z ponad 20 lat doświadczeniem w zmienianiu tradycyjnych firm w te 
oparte na danych. Certyfikowany trener biznesu. Chief Data Scientist w iTaxi.pl

Żyjemy w czasach, w których gromadzenie i przetwarzanie danych jest wręcz zaskakująco 
łatwe od strony technicznej. Dzięki temu te organizacje, które jako pierwsze staną się data-
driven, zyskają przewagę konkurencyjną. Obecnie nie ma innego aspektu prowadzenia biznesu,  
w którym zwrot z inwestycji byłby choć zbliżony do tego, co może dać dobrze przeprowadzona 
inwestycja w analitykę.

Rozwiązań technicznych wspomagających analitykę mamy obecnie na rynku dostatek. Oprócz 
nich biznes potrzebuje jednak również ludzi, którzy potrafią przekuć dane na informacje,  
a informacje – na decyzje, czyli, mówiąc prościej: analityków.

To dostępność wykwalifikowanych analityków stanowić będzie w najbliższym czasie wąskie 
gardło, jeśli chodzi o wzrost efektywności biznesu. Popyt na analityków na całym świecie 
rośnie w tempie, któremu rynek pracy nie jest w stanie sprostać. A trzeba pamiętać, że 
Polska jest jeszcze wciąż na początku drogi do stania się “data-driven”. 

Wśród zawodów analitycznych największe zapotrzebowanie będzie najprawdopodobniej 
na osoby zajmujące się data science. Powinny one posiadać kompetencje zarówno w metodach 
ilościowych (statystyka, probabilistyka, ekonometria), jak i umiejętność programowania oraz 
rozumienie procesów biznesowych. Taka kombinacja kompetencji będzie wręcz gwarantowała 
swobodę w doborze miejsca pracy, oraz wysokie zarobki. Należy tutaj jednak pamiętać, że 
umiejętność programowania, jakkolwiek niezbędna dla data scientist, nie jest w stanie zastąpić 
twardej wiedzy statystycznej.



Marek Bardoński

Ekspert z zakresu uczenia maszynowego, którego działalność została uznana przez NASA, 
Harvard oraz międzynarodowe korporacje (NVIDIA, Microsoft, Duff & Phelps, Novartis, 
Financial Times, Bloomberg). Managing Partner AI REV, firmy specjalizującej się w doradztwie 
w dziedzinie sztucznej inteligencji

Analityka danych zapewnia poprawną interpretację danych i wniosków z nich płynących. Podstawową 
cechą analityka danych powinna być przemyślana eksploracja danych klienta lub zewnętrznych, 
umiejętne rozpoznanie trendów i zarekomendowanie odpowiedniej strategii. Różne podejścia do 
różnych struktur i typów danych potrafią mieć znaczący wpływ na wyciągnięte wnioski. Dane nie 
zawsze nadają się do analizy w stanie w jakim są przetrzymywane. 

Często potrzebne są różne transformacje, czyszczenie czy przetwarzanie tak, aby zbiór nadawał się 
do użytku. Do dobrej interpretacji wyników często niezbędna jest klasteryzacja, czyli podział danych 
na podgrupy o pewnych wspólnych cechach. Zdarza się również, że zebrane dane są zaburzone 
ze względu na sezonowości. Rozpoznanie tego jest często trudne dla początkujących analityków. 
Na koniec procesu pozostaje stworzenie raportu i udzielenie rekomendacji reszcie zespołu czy 
klientowi. 

Praca analityka bywa trudna i wyciąganie wniosków nie zawsze jest proste i przejrzyste. 
Niektóre zadania jednak bywają proste i powtarzalne, dlatego żeby przyspieszyć i ułatwić pracę 
powinien umieć zautomatyzować pewne procesy. Dodatkowym ułatwieniem w pracy analityka jest 
kształcenie się z algorytmów statystycznych, znajomość języka Python i prostej analizy danych za 
jego pomocą.



Marcin Tchórzewski

Założyciel i CEO Coders Lab – pierwszej szkoły IT w Polsce

Gromadzenie danych staje się coraz bardziej istotne, ale ważniejsze jest wiedzieć, jak je analizować, aby 
podejmować właściwe decyzje biznesowe. Biorąc pod uwagę skalę tego zadania, nie dziwi fakt, że firmy 
walczą o specjalistów, którzy będą mogli pomóc im działać strategicznie. 

Głębokie zmiany na rynku pracy w końcu przenoszą się na system edukacji, którego zadaniem jest kształcenie 
najbardziej pożądanych specjalistów. Teraz kiedy to dane stają się źródłem nowych miejsc pracy, branża 
edukacyjna nie może pozostawać w tyle. Naszą rolą jest wykształcenie przyszłych specjalistów, którzy zapełnią 
lukę na rynku pracy. 

Na podstawie naszego opracowania oraz licznych publikacji, które analizują umiejętności wymagane na 
rynku pracy Big Data, jasne jest, że firmy coraz częściej kładą szczególny nacisk na znajomość języków 
programowania wykorzystywanych w analizie danych. Znajomość tego typu narzędzi pozwala na 
zwiększenie dystansu do innych kandydatów. Coraz częściej Python pojawia się jako wymóg na wielu 
stanowiskach oferowanych w obszarze analizy danych. Konieczne jest zatem przełamanie paradygmatu 
tradycyjnie wykorzystywanego Microsoft Excel i wejście na kolejny poziom analizy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, stwarzamy możliwość nabycia nowych umiejętności w zakresie 
analizy danych za pomocą Pythona, które pozwolą usprawnić pracę oraz zrobić kolejny krok w karierze w IT. 
Uzupełniając swoje kompetencje, otwierają się nowe możliwości w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie. 

Dane, uważane przez niektórych za ropę XXI wieku, mają stać się energią, która pomoże utrzymać 
światową gospodarkę w dobrym stanie. Analitycy danych jeszcze długo będę cieszyć się powodzeniem na 
rynku pracy, tak więc warto rozważyć podążanie tą ścieżką kariery. 



Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje, a tym samym wejść do świata analizy danych, 
skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły na temat kursu Python – Analiza Danych

Kurs pomoże Ci zdobyć umiejętności, aby zoptymalizować pracę z danymi. Wraz  

z doświadczonymi wykładowcami pomożemy uzyskać Ci przewagę na rynku pracy!

DZIĘKUJEMY!

Bartosz Zduńczyk

882 064 088

warszawa@coderslab.pl

Opiekun kursu
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