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Streszczenie

W związku z rosnącą informatyzacją współczesnego świata w Polsce pojawia 
się problem niedoboru informatyków. Obecnie wynosi on ok. 50 tysięcy osób 
i – zgodnie z prognozami – każdego roku będzie zwiększał się o 3–5%. Powodo-
wane jest to tym, że rynek pracy w branży informatycznej podlega ogromnym 
zmianom, zarówno na poziomie strategii biznesowej, jak i zachowań globalnych 
graczy otwierających swoje oddziały w Krakowie. Nie pozostaje to jednak bez 
wpływu na samych pracowników – ekspertów technicznych. To właśnie przez 
nich zaobserwowane zmiany w podejściu do pracy stały się przedmiotem badań, 
które prezentuje niniejszy artykuł. Jego ambicją jest uchwycenie transformacji 
na rynku IT, które subiektywnie dla specjalistów są najbardziej istotne. Forma 
wywiadu pogłębionego, częściowo ustrukturalizowanego pozwala na wskazanie 
kierunków modyfikacji postaw i wartości pracowników IT w obszarze zawodo-
wym, które obserwują u siebie oraz swojego otoczenia informatycy z minimum 
dziesięcioletnim doświadczeniem. 

Słowa kluczowe: zmiany na rynku pracy, konsekwencje społeczne, branża IT.

Abstract

In view of the increasing implementation of IT solutions in the modern 
world, including Poland, we observe the problem of lack of specialists in that 
field. Currently it amounts to approx. 50,000 workers and – according to current 
forecasts – each year will increase by 3–5%. With respect to that, the labour 
market in IT industry is in a process of huge changes, both in terms of business 
strategy, and in behavioural changes of global players, opening their departments 
in Kraków. However, it also has an impact on employees, specialists themselves. 
These changes are taking place in the area of attitude towards work and they 
have become the main subject of research presented by this article. Its ambition 
is to capture changes on IT market, which subjectively for technical professionals, 
are the most important. A semi-structured deepened interview form allows to 
indicate the direction of modifications in IT experts’ attitude, priorities and 
values in the field of professional work, that can be observed by experts with 
a minimum of 10 years of experience in a surrounding IT work environment. 

Keywords: changes on labor market, social consequences, IT industry.





Wprowadzenie

Celem niniejszego tekstu jest ukazanie zmian w podejściu do 
pracy, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich lat w branży 
informatycznej w Krakowie. W Polsce można mówić o znacznym 
niedoborze specjalistów IT. Europa już teraz stoi przed ogromnym 
problemem w tym obszarze, a prognozy raczej nie napawają opty-
mizmem. Specjalistów brakuje, a deficyt pracowników będzie rósł. 
Nie pozostaje to bez wpływu na decyzje biznesowe: już w pierwszej 
dekadzie XXI w. zachodnie firmy przeniosły do Polski swoje od-
działy informatyczne. Powodem były nie tylko redukcja kosztów 
pracy, ale także brak na Zachodzie pracowników, którzy mogliby 
tworzyć autorskie oprogramowanie o tak wysokim stopniu skom-
plikowania, jaki jest oczekiwany przez międzynarodowych klientów. 
Talentów zaczęto więc szukać w Europie Środkowej i Wschodniej. 
Także i tu po 10 latach zaczyna ich jednak brakować. Firmy podjęły 
wyścig o najlepszych już 8–10 lat temu, cały czas poszukując no-
wych sposobów pozyskiwania ekspertów. Ma to ogromny wpływ na 
sytuację zawodową tych, o których się zabiega, których preferencje 
we wspomnianym wyścigu liczą się najbardziej. Ta sytuacja z kolei 
generuje skutki społeczne, które dotąd nie były badane. Aby więc 
dać możliwość wypowiedzi głównym aktorom zmian na rynku 
pracy, przeprowadzono badania, które niniejszy artykuł prezentuje.

Źródłem wiedzy na temat zmian postaw i stosunku do pracy 
u specjalistów z branży IT są ich własne narracje dotyczące prze-
mian, jakie obserwują u siebie oraz swoich kolegów z branży. Forma 
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badania jakościowego pozwala dopełnić statystyczny obraz widocz-
ny w badaniach rynku pracy, przeprowadzanych regularnie przez 
przedstawicieli biznesu i agencje zatrudnienia. Jest on konstruowany 
za pomocą danych ilościowych. Perspektywa jakościowa umożliwia 
dostęp do relacji głównych aktorów, pozwalając zainteresowanym 
na zapoznanie się z subiektywną opinią badanych. Stwarza również 
możliwość bezzałożeniowego prowadzenia badań, opartego nie na 
potwierdzaniu lub obalaniu postawionej wcześniej hipotezy, ale 
na podejściu do problemu w sposób otwarty. Skutkiem tego jest 
pozyskanie nowych informacji od samych badanych, którzy – jak się 
okazuje – nie opowiadają tylko o sobie i własnych doświadczeniach, 
ale także wykazują się dużą wnikliwością w obserwowaniu otoczenia 
oraz wysoką świadomością zachodzących zmian. 

Rynek pracy w branży IT

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. w Krakowie zaczęły się po-
jawiać firmy z sektora informatycznego chcące przyjąć do pracy 
specjalistów wyższego szczebla, ponieważ Polska zasłynęła z do-
brze wykwalifikowanej kadry specjalistów, których zatrudnienie 
było (i nadal jest) tańsze niż ekspertów z Europy Zachodniej i Sta-
nów Zjednoczonych. Dlatego też zdecydowano przenieść do Pol-
ski, głównie do Warszawy i Krakowa, tzw. centra Research and 
Development. Ich charakter polega nie tylko na utrzymywaniu 
produktów stworzonych na Zachodzie, ale przede wszystkim na 
tworzeniu nowego oprogramowania. Umożliwia to stworzenie 
autonomicznego centrum rozwoju technologii oraz rozwijanie ta-
lentów pracowników, ponieważ prowadzenie własnego oddziału 
R&D wymaga pracy architektów infrastruktury, programistów 
z dużym doświadczeniem oraz liderów technicznych. 

Jak wynika z raportu firmy badawczo-konsultingowej PMR, 
wartość rynku IT w Polsce każdego roku rośnie o ok. 6–7 % (Tom-
czyk 2014). Z tym bezpośrednio wiąże się problem pozyskiwania 
pracowników. Badania przeprowadzone przez firmę doradztwa 
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HR Sedlak & Sedlak pokazują, że około 85% firm na rynku kra-
kowskim ma trudności z pozyskiwaniem informatyków (Hajec 
2015). Trzeba pamiętać, że mają one zróżnicowaną skalę: dla jed-
nej firmy problemem jest niemożność zatrudnienia wystarczająco 
doświadczonego eksperta, który odpowiedzialny byłby za złożoną 
i rozbudowaną architekturę oraz kontrolę wszystkich rozwiązań 
technologicznych, dla innej zaś kłopotliwa będzie nieco niższa niż 
wcześniej liczba absolwentów studiów wyższych, którzy pojawili się 
na dniach otwartych. Niewątpliwie jednak branża informatyczna 
jest obecnie dynamicznie rozwijającą się gałęzią rynku, która po-
trzebuje nowych pracowników. A ich brakuje.

Jednym ze skutków wspomnianej dynamiki jest konieczność 
systematycznego podnoszenia przez pracodawców standardów 
zatrudnienia, by zatrzymać odpływ pracowników oraz pozyskać 
nowych. Liczba firm IT w Polsce systematycznie bowiem się zwięk-
sza. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (Sedlak 
& Sedlak 2014) w ciągu czterech lat, między 2010 a 2014 r., wzrosła 
ona z 40 tysięcy do 60 tysięcy, czyli o ponad połowę. Nie inaczej 
jest w krajach Unii Europejskiej, gdzie braki specjalistów IT w ciągu 
najbliższych pięciu lat osiągnąć mają liczbę 800 tysięcy (Hajec 2012).

Zgodnie z raportem opublikowanym przez firmę doradztwa HR 
Sedlak & Sedlak w 2013 r. co druga osoba zatrudniona w branży in-
formatycznej zarobiła więcej niż w roku wcześniejszym (Niedużak 
2014). Rosną jednak nie tylko płace. Do standardów w branży IT 
należą dziś darmowe karnety sportowe w ramach programu Multi-
Sport, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie dla pracownika 
oraz jego bliskich czy darmowe owoce i przekąski w biurze. To 
jednak często nie wystarcza, by zatrzymać pracownika w firmie. 
Możliwości dla rozchwytywanych ekspertów są bowiem ogromne. 
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Sedlak & Sedlak, nie-
dobór informatyków w Polsce kształtuje się na poziomie 50 tysięcy 
osób (Sedlak & Sedlak 2013) i zgodnie z utrzymującą się od kilku 
lat tendencją będzie co roku zwiększał się o kolejne 3–5%. W wy-
wiadzie udzielonym agencji informacyjnej Newseria Witold Ro-
gowski, dyrektor Accenture, jednego z największych pracodawców 
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polskiego rynku informatycznego, twierdzi, że przyczyn takiego 
stanu rzeczy jest kilka (biznes.newseteria.pl 2015). Z jednej stro-
ny decydują o nim szybko postępujące zmiany technologiczne, 
co wiąże się z ogromnym tempem wzrostu zapotrzebowania na 
specjalistów, którzy będą w stanie stworzyć oprogramowanie po-
trzebne do przeniesienia rzeczywistości w świat wirtualny. Szkol-
nictwo wyższe nie nadąża z dostarczaniem nowych absolwentów 
kierunków informatycznych i pochodnych, takich jak automatyka, 
robotyka czy matematyka. Z drugiej strony, z powodu niżu demo-
graficznego, liczba absolwentów maleje. Jak wynika z cytowanego 
przez Witolda Rogowskiego raportu (biznes.newseteria.pl 2015) 
w 2006 r. na rynku pracy pojawiło się ponad 17 tysięcy absolwentów 
informatyki, natomiast 8 lat później, w 2014 r., jedynie 13 tysięcy. 

Metodologia i metoda badawcza

Najbardziej adekwatnym sposobem badania społecznych kon-
sekwencji przemian na rynku IT, które dokonują się w pracow-
nikach tej branży, jest poznanie punktu widzenia obserwatorów 
i jednocześnie aktorów owych transformacji. W takiej sytuacji 
badania ilościowe, polegające na wypełnianiu kwestionariuszy czy 
wybieraniu którejś odpowiedzi ze skali dychotomicznej, wydaje się 
niewystarczające. Jak bowiem w takiej formie oddać swoje oso-
biste doświadczenie, przybliżyć własne rozumienie i obserwacje 
dotyczące zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat na rynku pracy? 

W celu uzyskania rzetelnego obrazu sytuacji, widzianego z per-
spektywy tych, którzy rynek obserwują od kilku lat, zdecydowa-
no się na przeprowadzenie badań jakościowych. Wybraną formą 
pozyskania danych jest częściowo ustrukturalizowany wywiad 
pogłębiony, przeprowadzony w paradygmacie teorii ugruntowa-
nej autorstwa Kathy Charmaz (Charmaz 2009: 30–37), w polskiej 
adaptacji Krzysztofa Koneckiego.

Konstruktywizm naukowy reprezentowany przez Charmaz za-
kłada, że dane empiryczne są konstruowane przez badacza, nie zaś 
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zbierane jako te, które mają odzwierciedlać rzeczywistość obiektyw-
ną (Charmaz 2004: 976–993). Dane są więc w pierwszej kolejności 
konstruowane przez badanych – uczestników życia codziennego, 
a dopiero potem selekcjonowane przez badacza. Nie inaczej jest 
w niniejszym badaniu, np. wyodrębnienie wątku tzw. headhunterów 
na krakowskim rynku IT jest wynikiem narracji prowadzonej przez 
badanych, w której intensywnie byli oni obecni.

Paradygmat, w którym przeprowadzono badania, opiera się 
na przekonaniu, że celem nie jest „odkrycie prawdy”, lecz pozna-
nie subiektywnej perspektywy badanych. Wymaga to rezygnacji 
z chęci weryfikacji wcześniej obmyślonych założeń, stanowiących 
hipotezy. Celem badania nie jest bowiem sprawdzenie, czy ustalone 
prawidłowości albo zależności występują, czy nie. Jest nim raczej 
chęć zbliżenia się do tego fragmentu świata, do którego dostęp miał 
dotychczas jedynie badany i jego otoczenie społeczne, poznanie 
jego sposobu rozumienia badanych zjawisk, wysłuchanie narracji 
i sposobu interpretowania omawianych zdarzeń po to, by móc 
poznać i zrozumieć jego opowieść o rzeczywistości. 

Analiza jakościowych danych empirycznych obejmuje selek-
cję i porządkowanie informacji oraz tworzenie zestawu kategorii 
analitycznych (Konecki 2000), które porządkują dane w kategorie. 
To pozwala wyłonić wspólne tematy, co umożliwia przedstawienie 
spójnych wniosków. 

Procedura badania

Przeprowadzono dwanaście wywiadów pogłębionych z osobami, 
które w branży IT pracują minimum 10 lat i znajdują się w prze-
dziale wiekowym między 35. a 50. rokiem życia. Decyzja dotycząca 
stażu pracy została podjęta w oparciu o fakt, że liczba firm infor-
matycznych w Krakowie zwiększyła się w ciągu ostatnich 8 lat, co 
wpłynęło na znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników. 
Konieczne więc było, aby badani posiadali doświadczenie, które 
umożliwi im porównanie sytuacji na rynku pracy przed znaczącym 
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zwiększeniem się liczby pracodawców (8 lat temu), w trakcie poja-
wiania się kolejnych firm (4 lata temu) oraz obecnie.

Aby uzyskać bardziej pełny i zróżnicowany obraz rynku, pod-
dano badaniu pracowników różnych firm. Ze względu na to, że 
w branży informatycznej zjawisko migracji zawodowej może być 
zjawiskiem częstym, aby wykluczyć porównania między roz-
wojem rynku pracy w Krakowie i w innych miastach, kariera 
zawodowa wszystkich osób związana jest od początku ze stolicą 
Małopolski. 

Dobór grupy badanej był doborem celowym. Z badanymi kon-
taktowano się za pomocą portalu LinkedIn, na którym każdy spe-
cjalista może założyć spersonalizowane konto, prezentując swoje 
doświadczenia zawodowe i sukcesy. Osoby, które zadeklarowały 
chęć wzięcia udziału w badaniu, umawiane były na rozmowę twa-
rzą w twarz z osobą prowadzącą badania. Wywiady prowadzono 
w jednej z sal ćwiczeniowych Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badani za 
swój udział nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, część z nich 
poprosiła o przesłanie wyników i wniosków z rozmów i badania po 
jego zakończeniu. 

Każdy z przeprowadzonych wywiadów trwał godzinę. Badani 
zostali poinformowani o naukowym celu prowadzenia rozmów, 
natomiast z powodu ich próśb o nieujawnianie nazw firm oraz 
ich personaliów nie zostaną one podane w niniejszym artykule.

Do badania wybrano osoby pracujące na stanowiskach tech-
nicznych, niesprawujące ról administracyjnych czy organizacyjnych, 
biorące czynny udział w tworzeniu systemów informatycznych jako 
programiści i testerzy. Ze względu na fakt, że w branży informa-
tycznej na stanowiskach technicznych nadreprezentacja mężczyzn 
jest znaczna, w badaniu wzięli udział dziewięciu mężczyzn oraz 
trzy kobiety. 

Wywiad był częściowo ustrukturalizowany, rozmowa koncen-
trowała się wokół pięciu pytań:

1. Jak wygląda rynek pracy w Krakowie obecnie, a jak wyglądał 
4 i 8 lat temu?
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2. Czy zaszły jakieś zmiany na rynku pracy (a jeśli tak, to jaki ma 
to wpływ na pracowników)? 

3. Czy zmieniło się podejście do pracy i postawy wobec niej?
4. Czy zmieniły się sposoby szukania pracy i przywiązanie do 

pracodawcy?
5. Czy jest coś charakterystycznego, co można powiedzieć o współ-

czesnym rynku pracy?
Gdy badani, opowiadając o swoich przemyśleniach, poszerzali 

obszar zaproponowanych tematów i nie tylko odpowiadali na py-
tania, ale także dodawali nowe wątki, ich narracja została również 
wnikliwie przeanalizowana i potraktowana jako materiał badaw-
czy. W paradygmacie teorii ugruntowanej to badany jest bowiem 
głównym przewodnikiem dla badacza w obszarze, którego dotyczy 
wywiad. Ten pierwszy postawiony jest w roli eksperta, za którego 
narracją należy podążać.

Prezentacja wyników badania

Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że wszyscy badani nie mówili 
tylko o sobie, ale bardzo często opowiadali też o swoich spostrze-
żeniach dotyczących otoczenia, w którym na co dzień pracują: po-
dejmowali temat kolegów i koleżanek oraz zmian, które zauważają 
w ich zachowaniach czy postawach wobec pracy. Nie tylko daje to 
szerszy obraz rynku pracy, ale też pokazuje, że badani mają orien-
tację w tym obszarze, są zainteresowani zagadnieniem, a więc ich 
wypowiedzi oparte są na rzetelnych obserwacjach. 

Wszystkie osoby zwróciły uwagę, że rynek pracy – od momentu, 
gdy rozpoczęły karierę zawodową – znacznie się zmienił. Kilku 
rozmówców zaznaczyło, że na początku swojego zatrudnienia nie 
byli tak zainteresowani, jak są obecnie, tym, jak wygląda możliwość 
zmiany pracodawcy, czy powodami, dla których koledzy przenoszą 
się do innych firm. Wówczas bowiem koncentrowali swą uwagę 
jedynie na produkcie, nad którym pracowali. Ich postawa zaczęła 
zmieniać się ok. 2–3 lata po rozpoczęciu kariery zawodowej. 
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Zauważyli jednak, że ich młodsi koledzy, którzy teraz rozpo-
czynają swoją ścieżkę zawodową, charakteryzują się już podejściem 
odmiennym – rozglądają się za nowym miejscem zatrudnienia 
nawet po roku czy półtora od rozpoczęcia pracy. Gdy badani py-
tali ich w koleżeńskich rozmowach o powód takiego działania, 
spodziewając się informacji dotyczącej niewłaściwych warunków 
pracy czy rozczarowania związanego z obowiązkami, młodsi ko-
ledzy odpowiadali, że nie mają na co narzekać, ale rozglądają się 
za czymś nowym, ponieważ „być może gdzie indziej jest jeszcze 
lepiej”. Badani nie ukrywali zaskoczenia z powodu takiej postawy, 
która była dla większości z nich niezrozumiała. Doświadczeni in-
formatycy uważają, że młodsi koledzy z branży są „rozpieszczeni 
przez sytuację na rynku”. I choć to dobrze, że znają swoją wartość 
zawodową, to wyraźnie widać, że przeceniają oni siebie i swoje 
zdolności. Są też wynagradzani dużo lepiej niż badani, gdy zaczy-
nali karierę. Zauważalna jest tu zmiana w obszarze lojalności wobec 
pracodawcy. Postawa współczesnych informatyków oparta jest na 
wysokim poczuciu własnej wartości i wysokiej samoocenie w ob-
szarze zawodowym. Może to prowadzić do pobłażania czy nawet 
pogardy względem innych, która rodzi się z poczucia wyższości 
względem mniej zarabiających, pracujących w branży rządzącej 
się innymi zasadami.

Badani przyznają, że owo „rozpieszczanie” – to słowo pojawiało 
się w rozmowach niezwykle często – dotyka nieraz także ich samych 
oraz ich kolegów z dużym doświadczeniem. Dotyczy ono przeważ-
nie starania się o nową pracę. To główna rzecz, na którą podczas 
rozmów wszyscy badani zwracali uwagę. Mało który specjalista IT 
przegląda bowiem dziś ogłoszenia o pracę, pisze listy motywacyjne 
czy poszukuje firmy, w której mógłby się zatrudnić. To headhunterzy, 
czyli łowcy głów, starają się o pozyskanie kontaktu do specjalisty 
w danej dziedzinie, przybliżają profil firmy, opowiadają w najdrob-
niejszych szczegółach o samej pracy czy cechach wyróżniających 
przedsiębiorstwo, dla którego poszukują pracownika. Jak relacjonują 
badani, elastyczność łowców głów jest tak duża, że często prowadzą 
oni rozmowy w weekendy czy późnymi wieczorami, by za wszelką 
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cenę dostosować się do dostępności kandydata, o którego zabiegają. 
Ponieważ osoby, które headhunterzy przekonują do opuszczenia 
obecnej firmy i dołączenia do innej, nie szukają same nowej pracy, 
zadaniem łowcy jest pokazać kandydatowi, że jego przyszłe miejsce 
pracy może być lepsze od obecnego. Tu istotne są wszystkie szczegó-
ły: od wpisanego w umowie własnego miejsca parkingowego aż po 
obecność stołówki na terenie nowego biura. Można zauważyć zmianę 
w postawie badanych, będącą skutkiem poczucia przynależności do 
elitarnego grona tych, o których pracodawca musi się starać. W prze-
szłości – jak opowiadają badani – powszechnym zjawiskiem w IT 
było poszukiwanie pracy: stanowisk było niewiele, firm również. 
Obecnie informatycy należą do wąskiego, ekskluzywnego grona 
na polskim rynku pracy. W ich postawie jest to widoczne, skutkuje 
zarówno pewnością siebie, jak i chęcią podnoszenia poprzeczki tym, 
którzy o specjalistę muszą zabiegać.

W kontekście wspomnianego podnoszenia poprzeczki ważną 
rolę odgrywają tzw. korzyści pozafinansowe. Ze względu na to, że 
większość firm oferuje dodatkowe sposoby promowania pracow-
ników, samo wynagrodzenie finansowe nie jest już dziś wystarcza-
jące, by zmienić pracę. Sposoby wynagradzania są bardzo różne. 
Do standardów należą obecnie m.in. prywatne ubezpieczenia dla 
pracownika i jego rodziny, karta sportowa czy dodatkowa kwota 
finansowa przyznawana pracownikowi co roku, niezależnie od 
jego miesięcznych dochodów. Dodatkowo w niektórych firmach 
obowiązują elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy z domu, 
np. przez połowę obowiązującego czasu pracy. Często zdarzają się 
także darmowe obiady i przekąski w firmie czy gwarancja miejsca 
parkingowego. Pojawienie się dodatkowego sposobu wynagradza-
nia implikuje przemiany w motywacji do pracy oraz chęci zmiany 
miejsca zatrudnienia. Interesujące, że dla badanych posiadanie 
wspomnianych udogodnień jest istotne, nawet jeśli z nich nie ko-
rzystają. Informatyków wyraźnie charakteryzuje dziś zachłanność, 
która – jak sami deklarują – nie była obecna na wcześniejszych eta-
pach ich rozwoju zawodowego. Gdy rozpoczynali karierę, jak sami 
twierdzą, lojalność stanowiła dla nich wartość znacznie wyższą niż 
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możliwość otrzymywania kolejnych prezentów, podnoszących pre-
stiż pracownika, ale niebędących potrzebnymi na co dzień. W ich 
postawie zauważa się oczekiwanie bycia dopieszczanym i chęć 
otrzymywania kolejnych potwierdzeń swojej wysokiej wartości 
dla pracodawcy.

Zmieniła się także dynamika poszukiwania pracy. Mniejsze 
przywiązanie do aktualnego pracodawcy charakteryzuje nie tylko 
pokolenie najmłodszych pracowników. Jak wynika z relacji bada-
nych, oni sami przez kilka pierwszych lat swojej kariery pracowali 
w jednej firmie. Ponieważ nie poszukiwali nowego miejsca zatrud-
nienia, nie było okazji i sposobności, by pracę zmienić. Po kilku 
jednak latach dziesięciu z dwunastu badanych zdecydowało się na 
opuszczenie pierwszej firmy, która ich zatrudniła. Wraz z pojawie-
niem się headhunterów, zabiegających o przekonanie do kolejnej 
zmiany, pokusie coraz trudniej było się oprzeć. Siedem z dziesięciu 
osób, które zmieniły pracę po kilku latach współpracy z jedną 
firmą, podkreśliło, że dużo łatwiej było im zadecydować o każdej 
kolejnej zmianie i takich roszad dokonały już kilkakrotnie. Badani 
zwracali uwagę na mniejsze przywiązanie do jednego pracodawcy 
niż to, które obserwowali u siebie i swoich kolegów na początku 
kariery czy jeszcze kilka lat temu. Wyraźnie przestali kierować się 
dobrem firmy, która ma kłopoty z pozyskaniem nowych klientów 
czy interesujących projektów. Zaczęli natomiast zwracać większą 
uwagę na własną ścieżkę rozwoju. Często powodem opuszczenia 
danego pracodawcy były toczące się zbyt wolno zmiany w or-
ganizacji lub odejścia kilka osób z zespołu. Jak deklarują sami 
badani, niegdyś pewnie zainteresowani byliby tym, by uratować 
sytuację i wesprzeć pracodawcę, dziś zaś skłonni są raczej sami 
opuścić tonący statek. 

Indywidualne historie układają się w spójną całość: oczeki-
wania wobec pracodawców są coraz wyższe. Rzadko pracownicy 
kilkakrotnie proszą o zmianę, na której im zależy: czy dotyczyć 
miałaby ona modyfikacji w obszarze technologii, czy zakresu 
obowiązków, czy też zespołu, w którym pracują. Skoro bowiem 
headhunterzy cały czas próbują przekonać ich do zmiany, po 



Społeczne zmiany w postawie wobec pracy zawodowej… | 329

którejś nieudanej próbie otrzymania od pracodawcy tego, na 
czym pracownikowi zależy, korzystają z propozycji łowcy głów. 
Programiści języka Java, stanowiący najliczniejszą grupę, ale jed-
nocześnie będący najbardziej pożądanymi na rynku specjalistami, 
otrzymują średnio pięć propozycji zawodowych każdego tygodnia. 
Zarówno więc oni, jak i specjaliści mniej popularnych języków 
programowania, jak PHP, Perl czy C++, testerzy czy analitycy 
systemów, do których docierają – uśredniając – jedna bądź dwie 
oferty tygodniowo, nie narzekają na brak zainteresowania. Dla-
tego też wystarczyć może – jak mówią badani – „jeden fałszywy 
ruch” ze strony pracodawcy, by informatyk pożegnał się ze swoim 
dotychczasowym stanowiskiem. Sytuacja taka z jednej strony daje 
krakowskim pracownikom branży IT poczucie bezpieczeństwa, 
z drugiej zaś kształtuje u nich nawyk przebierania w ofertach i po-
stawę traktującą przywiązanie do miejsca pracy jako anachronizm 
i wspomnienie z początków kariery. 

Mnogość propozycji zawodowych związana z coraz większą 
liczbą firm IT na krakowskim rynku pracy wpływa także na możli-
wość wyboru środowiska pracy, które ekspertowi technicznemu 
będzie najbardziej odpowiadać. Jak wyjaśniają badani, wspomniany 
już programista Java może dziś pracować w dużej amerykańskiej 
korporacji tworzącej produkty dla banków albo w firmie o bardziej 
kameralnej atmosferze, budując systemy do zarządzania niewielki-
mi firmami z branży spożywczej. I nie jest bynajmniej tak, że lep-
sze warunki i płacę otrzyma, gdy wybierze pierwszą z opisanych 
propozycji. Rynek małych firm, a także start-upów w branży IT 
w Krakowie rozwija się intensywnie, nieraz dzięki swojej więk-
szej elastyczności oferuje bardziej nowoczesne niż w korporacji 
technologie i rozwiązania informatyczne. Badani podkreślają, że 
mają w obecnej sytuacji zawodowej ogromne możliwości wyboru 
branży, dla której chcą pracować, atmosfery, która im odpowiada, 
kierując się – oprócz propozycji technologicznych – wartościami 
reprezentowanymi przez konkretnego pracodawcę oraz wyborem 
tych, które są im bliższe. 
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Podsumowanie i prognozy

Krakowski rynek informatyczny opowiadany z perspektywy pra-
cowników to przede wszystkim rynek kandydata, nie pracodawcy. 
Specjaliści zatrudniani w branży IT ze względu na mnogość ofert 
zawodowych cechują się dużym poczuciem kontroli nad sytua-
cją oraz brakiem jakiegokolwiek lęku o posiadanie zatrudnienia 
w perspektywie najbliższych kilku lat. Charakteryzują się też nie-
wielką tolerancją na niespełnianie obietnic czy niezachowywanie 
najwyższych standardów ze strony pracodawców. Większość firm 
oferuje bowiem dziś nie tylko dużo wyższe płace niż jeszcze kilka lat 
temu, ale proponuje także korzyści pozapłacowe: opiekę medyczną, 
karnety sportowe, ubezpieczenie czy elastyczność w obszarze pracy 
z domu. Wszystkie wymienione powyżej cechy są reprezentatywne 
dla typu krakowskiego pracownika IT, który wykształcił się na 
przełomie ostatnich kilku lat.

Rynek pracy zmienił się diametralnie, co ma swoje konsekwen-
cje społeczne dla specjalistów zatrudnionych w branży. Inna jest 
dziś nie tylko postawa względem pracodawców, wyrażająca się 
w mniejszym przywiązaniu do firmy niż przed kilku laty, ale też 
częstotliwość zmiany pracy. Pracownikowi, który raz zmieni miej-
sce zatrudnienia, kolejne odejścia przychodzą już znacznie łatwiej. 
Zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową obecnie, jak 
i te, które zaadaptowały się do aktualnej sytuacji na rynku IT, choć 
pracują już kilka czy kilkanaście lat, kierują się podczas rozważania 
ewentualnej zmiany głównie własną karierą zawodową. Nawet jeśli 
pracodawca spełnia ich oczekiwania, zainteresowani są rozmową 
na temat nowych propozycji, poszukując czegoś, co mogłoby być 
jeszcze lepsze. Lojalność wobec pracodawcy i długofalowa współ-
praca przestała być wartością, a samo posiadanie pracy nie jest już 
atutem, bo jej zdobycie nie stanowi żadnego wyzwania.

W oparciu o wyniki niniejszych badań trzeba uznać, że różni-
ca między wspomnianymi zawodami stanowi istotę zmian, jakie 
zaszły na rynku pracy w branży IT. Minął czas, kiedy pracodawca 
ustalał warunki, odrzucał kolejnych kandydatów, teraz to on musi 
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zabiegać o dobrych pracowników, wyróżniając się na tle innych 
firm, z którymi konkuruje o obecność eksperta. 

Dane dotyczące rynku pracy, cytowane na początku niniej-
szego artykułu, wskazują, że obecnie brakuje 50 tysięcy specjali-
stów w branży IT, a deficyt co roku będzie zwiększał się o kolejne 
3–5%. Skutkuje to nie tylko decyzjami w obszarze biznesu, m.in. 
regularnym podnoszeniem płac, wprowadzaniem wynagrodzeń 
pozafinansowych czy pojawieniem się w Polsce nowego zawodu 
headhuntera, który większości informatyków był jeszcze przed 
ośmioma laty znany głównie z amerykańskich filmów. Transfor-
macja rynku ma także społeczne skutki dla pracowników: zmieniła 
ona ich podejście do pracy, osłabiła przywiązanie do pracodawcy, 
prestiż samego posiadania pracy oraz zwiększyła egoizm w myśle-
niu o przyszłości zawodowej. 

Jeśli deficyt pracowników – zgodnie z przewidywaniami – bę-
dzie rósł, założyć trzeba, że zjawisko będzie się pogłębiać, pro-
wadząc do całkowitego podporządkowania reguł zatrudniania 
oczekiwaniom kandydata. Coraz bardziej pożądanym i cennym 
elementem poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia będzie 
idealne dopasowanie firmy do potrzeb pracownika, gdzie wybór 
technologii, ale także i godzin pracy oraz sposobu dostarczanych 
wyników zależeć będzie tylko i wyłącznie od niego. 

Wydawać by się mogło, że muszą istnieć jakieś granice pod-
porządkowania branży IT oczekiwaniom pracowników. Dopóty 
jednak, dopóki praca polskich specjalistów IT będzie tańsza od 
pracy na Zachodzie, wydaje się, że zjawisko będzie przybierać na 
sile. Możliwe jest również, że – gdy okaże się, że Polacy są zbyt dro-
dzy dla zachodnich rynków – usługi wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów przenoszone będą gdzie indziej, np. do Indii. 

Problemu nie rozwiązuje również imigracja pracowników ze 
Wschodu. W branżach innych niż informatyczna Ukraińcy podej-
mują w Polsce pracę za znacznie niższe wynagrodzenie od Polaków. 
Zdaje się, że gdyby taka sytuacja zaistniała również w IT, pracow-
nicy w Polsce przestaliby być „rozpieszczani”. W IT z takim zja-
wiskiem do czynienia nie mamy, ponieważ sytuacja na Ukrainie 
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niewiele różni się od przedstawionej w niniejszym artykule. Infor-
matycy ukraińscy zarabiają w dolarach i rzadko polski rynek może 
zaoferować im płacę wyższą lub nawet konkurencyjną wobec tej, 
którą otrzymują u siebie. 

Firmy będą więc musiały zacząć przywiązywać większą uwagę 
do wizerunku, inwestując w obecność na specjalistycznych kon-
ferencjach, organizując czy sponsorując wartościowe dla pracow-
ników inicjatywy, by móc wyprzedzić konkurencję w wyścigu 
o ekspertów. Receptą dla nich w tej sytuacji wydaje się uświado-
mienie sobie, że w wyścigu za najlepszym pracownikiem trzeba 
będzie być jeszcze szybszym, bystrzejszym i bardziej kreatywnym 
od konkurencji. 

Niewątpliwie zagadnienie zmian społecznych spowodowanych 
przeobrażeniami na rynku pracy wymaga dalszych badań. War-
to byłoby kontynuować pozyskiwanie informacji w określonych 
odstępach czasu, tj. powtarzać badania przekonań i postaw co 
2 lub 4 lata, by móc obserwować nie tylko wskaźniki liczbowe, 
dostarczane głównie przez agencje monitorujące rynek, ale tak-
że systematycznie aktualizować wiedzę, w której posiadaniu są 
pracownicy branży IT, obserwujący zmiany od wewnątrz. Tym 
bardziej że są to osoby, które owym przemianom podlegają, więc 
ich narracja jest cenniejsza, ponieważ mówią jednocześnie o sobie, 
a także o innych aktorach rynku pracy, obserwując zmiany zacho-
dzące intra- i interpersonalnie. 
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