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WSTĘP

Stare chińskie przysłowie „obyś żył w ciekawych czasach” 
bardzo pasuje do sytuacji, w jakiej znalazły się firmy 
i pracownicy. Na naszych oczach zmienia się tak wiele, 
że trudno przewidzieć jak dużą metamorfozę przejdzie 
biznes w ciągu następnej dekady. Jedno jest pewne 
– będzie inaczej, co nie znaczy gorzej. Zmieniają się 
nasze zachowania zarówno społeczne, jak i zawodowe, 
czego odzwierciedleniem są zmiany postępujące 
również w procesach rekrutacyjnych i oczekiwaniach 
artykułowanych przez pracodawców oraz specjalistów.

Nie każda branża i nie każdy obszar usług reaguje tak 
samo na zmiany otoczenia biznesowego. Wyzwania, 
z jakimi mierzą się jedne firmy tworzą bowiem szanse 
dla innych. Technologie informacyjne i powiązane z nimi 
obszary inżynieryjne, od kilku dekad stają się coraz 
bardziej znaczącą siłą napędową dla rozwoju gospodarek 
światowych. Kompetencje IT nie tracą na wartości, 
a specjaliści branży informatycznej, jak byli poszukiwani, 
tak nadal są i będą firmom potrzebni.

Możemy zaobserwować nowe trendy w obszarze rekrutacji, 
które nasiliły się po ostatnich miesiącach walki z pandemią. 
Usługi realizowane przez specjalistów IT, jak w żadnej innej 
dziedzinie gospodarki, mogą być realizowane zdalnie, 
bez uszczerbku dla jakości usług. Ofert pracy zdalnej 
w IT przybywa lawinowo, co również spełnia jedno z od 
dawna artykułowanych oczekiwań kandydatów. Geografia 
w wielu przypadkach przestaje mieć znaczenie, co dla 
pracodawców oznacza poszerzenie obszaru rekrutacji 
i zwiększenie możliwości pozyskania najlepszych 
specjalistów. 

Jednocześnie obserwujemy wzrost popularności 
kontraktingu usług IT. Forma współpracy w oparciu 
o kontrakt B2B staje się coraz bardziej powszechna, 
nie tylko z uwagi na dogodne dla specjalistów względy 
podatkowe, ale również większą ostrożność firm wobec 
budowania stałych zespołów. Elastyczność i mobilność 
pracy w sektorze IT jest jednym z umacniających się 
trendów na naszym rynku technologicznym. Rok 2021 
będzie tego kontynuacją.

Życzę Państwu dobrej lektury naszego raportu płacowego, 
wierząc, że jak co roku będzie wartościowy zarówno dla 
firm, jak i specjalistów w dziedzinie IT. 

Arkadiusz Wargin
IT Contracting Director, 
Hays Poland

Upowszechnienie pracy 
zdalnej przyczyni się do 
dalszego rozwoju mobilności 
pracy w IT. Rekrutacje 
specjalistów coraz częściej 
będą wykraczać poza granice 
– miast, regionów, a nawet 
państw, w których 
zlokalizowana jest siedziba 
firmy.



METODYKA BADANIA

Opracowana przez ekspertów Hays Poland analiza 
wynagrodzeń w Polsce zawiera dane o poziomie 
płac na blisko 100 stanowiskach. Raport bazuje na 
oczekiwaniach finansowych ponad 12,5 tysiąca 
kontraktorów IT. Zestawienie zostało opracowane 
na podstawie danych uzyskanych w ramach 
projektów rekrutacyjnych realizowanych przez 
Hays Poland w 2020 r. oraz wniosków i komentarzy 
ekspertów.

Dane zawierają uśrednione dla całej Polski 
minimalne, maksymalne oraz optymalne 
stawki godzinowe netto, oczekiwane w ramach 
współpracy B2B. Wyróżnione zostały obszary 
specjalizacyjne, w których odnotowany został 
wzrost stawek, a także stanowiska uwzględnione 
w raporcie po raz pierwszy.

Dziękujemy wszystkim ekspertom, naszym 
Klientom oraz Kontraktorom, za podzielenie się 
informacjami i spostrzeżeniami na temat rynku 
pracy. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam 
się stworzyć raport, który pomoże zarówno firmom, 
jak i specjalistom IT, w podejmowaniu świadomych 
decyzji biznesowych i zawodowych.
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TRENDY 2021

ANALIZA DANYCH W REKRUTACJI
Zbieranie i analiza danych dotyczących rekrutacji stają 
się kluczowym elementem, stanowiącym o skuteczności 
zarządzania zasobami ludzkimi – zarówno pracownikami 
etatowymi, jak i kontraktorami – w dużych organizacjach. 
Do mierzenia efektywności prowadzonych procesów 
rekrutacyjnych coraz częściej wykorzystuje się systemy 
oraz narzędzia analityczne, które umożliwiają firmom 
planować zatrudnienie w oparciu o dane i statystyki. 

Dzięki temu firmy są w stanie nie tylko identyfikować 
i obniżać te koszty rekrutacji, które wymagają 
optymalizacji, ale również z roku na rok, z lepszym 
rezultatem budować strategię dopasowaną do stale 
zmieniającego się rynku kandydata o profilu IT. 
Prowadzenie statystyk coraz częściej wykracza poza 
mierzenie czasu trwania rekrutacji czy ich kosztów, 
uwzględniając takie aspekty, jak analiza wydajności 
źródeł pozyskiwania kandydatów, efektywności selekcji 
CV, wskaźnika akceptacji ofert czy korelacji długości 
trwania procesu rekrutacyjnego do poziomu zadowolenia 
kandydata.

Mierzenie poszczególnych etapów rekrutacji umożliwia 
szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji przez 
rekruterów i menedżerów. Dane pozwalają dokonać 
ewaluacji dotychczasowych aktywności i zaplanować 
przyszłe działania. Korzyści ze zbierania i analizy danych 
są wymierne nie tylko dla firm, ale także dla kandydatów, 
którzy finalnie będą otrzymywać oferty lepiej dopasowane 
do swoich preferencji czy uczestniczyć w krótszych 
procesach rekrutacyjnych.

DOŚWIADCZENIA KANDYDATA
W 2021 roku Candidate Experience pozostanie motorem 
zmian i usprawnień w procesach rekrutacyjnych. Luka 
kompetencyjna na rynku IT, rosnąca świadomość 
kandydatów i oczekiwania nowych pokoleń wchodzących 
na rynek pracy, skłaniają firmy do wdrażania kolejnych 
rozwiązań skupiających się na poprawie Candidate 
Experience. W 2021 roku te aktywności coraz częściej 
wykraczać będą poza indywidualne działania rekruterów, 
przyjmując formę procesu spójnego dla całej organizacji.

Z uwagi na bardzo konkurencyjny rynek, zapewnienie 
kandydatom co najmniej dobrych doświadczeń 
rekrutacyjnych jest podstawą sukcesu. Kolejnym 
krokiem jest tworzenie narzędzi pozwalających na 
badanie satysfakcji klientów oraz analiza danych zgodnie 
ze strategią i kulturą firmy, w której docelowo będą 
funkcjonować kontraktorzy. Na koniec niezbędne jest 
zaoferowanie kandydatom procesu rekrutacyjnego, 
którego oczekują – wyczerpujących informacji już od 
pierwszego kontaktu z rekruterem, szybkiego i regularnego 
feedbacku oraz spersonalizowanego kontaktu.

Coraz większą rolę w budowaniu doświadczeń kandydatów 
będzie odgrywać technologia, która przyspiesza 
i automatyzuje zarówno aplikowanie na stanowisko, jak 
i cały proces rekrutacyjny – aż do etapu onboardingu. 
Chociaż nowe rozwiązania technologiczne będą ulepszać 
Candidate Experience, to w najbliższej przyszłości nie 
zastąpią jednak kluczowej roli rekrutera.

Elwira Policht
IT Contracting 
Recruitment Manager, 
Hays IT Contracting

Joanna Szymańska 
Team Leader, 
Hays IT Contracting
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TECHNOLOGIE
Jednym z utrzymujących się na rynku IT trendów 
wzrostowych jest zainteresowanie technologiami chmury 
obliczeniowej, którą coraz więcej klientów wykorzystuje już 
nie tylko do zastępowania fizycznego sprzętu IT, ale także 
w analityce danych i Business Intelligence.  

Rozwój technologii chmurowych, konteneryzacja aplikacji 
oraz zmiany w podejściu do tworzenia oprogramowania 
i przechodzenia z architektury monolitycznej na 
mikroserwisową sprawiły, że to właśnie tych kompetencji 
najczęściej pracodawcy poszukują wśród programistów. 
Ponadto, wśród DevOpsów, którzy byli jedną 
z najbardziej pożądanych grup specjalistów IT w 2020 
roku, technologiami wskazywanymi jako kluczowe były 
narzędzia służące do orkiestracji skonteneryzowanymi 
środowiskami, operującymi w chmurach obliczeniowych, 
z których najpopularniejszymi były Kubernetes i Terraform.

Kolejnym trendem jest znaczący wzrost zainteresowania 
kompetencjami z obszaru przetwarzania danych, w tym 
Big Data. Szacuje się, że w najbliższych latach ilość 
wytwarzanych danych może wzrosnąć kilkukrotnie. Dzięki 
postępującej cyfryzacji życia codziennego, firmy coraz 
chętniej będą je wykorzystywać w modelach uczenia 
maszynowego i sztucznej inteligencji. Według raportu 
Fortune Business Insights wartość światowego rynku 
danych wzrośnie z 41 mld USD w 2019 do 116 mld w 2027. 
Może to oznaczać, że w najbliższych latach będą pojawiały 
się coraz ciekawsze propozycje zawodowe nie tylko dla 
specjalistów od analizy danych i uczenia maszynowego, 
ale także inżynierów zajmujących się projektowaniem 
i utrzymaniem systemów, które je przetwarzają.

REKRUTACJA W MODELU ZDALNYM
W minionym roku rozwinął się trend odbywania spotkań 
rekrutacyjnych w modelu zdalnym. Kandydaci, którzy brali 
udział w takich rekrutacjach, są obecnie bogatsi o nowe, 
cenne doświadczenie. Wiele wskazuje na to, że spotkania 
w takiej formie najprawdopodobniej zostaną z nami na 
dłużej.

Korzyści związane ze zdalną formą spotkania czerpią 
obie strony, głównie ze względu na oszczędność czasu 
oraz brak ograniczeń geograficznych. Kandydat nie 
musi dojeżdżać do biura klienta, wystarczy dobre 
łącze internetowe. Pula potencjalnych pracowników 
poszerza się, gdyż osoby, które z uwagi na odległość nie 
zdecydowałyby się na przyjazd do biura, będą skłonne 
porozmawiać online. Rekrutacja zdalna umożliwia szybszą 
finalizację procesu, co w rekrutacjach IT stanowi jeden 
z kluczowych czynników sukcesu. Rekrutacja online nie 
jest całkowicie pozbawiona wad. Problemy techniczne 
mogą spowodować, że najlepszy kandydat nie będzie 
miał możliwości odpowiednio zaprezentować swoich 
cech. Klient może z kolei mieć trudność z dokonaniem 
trafnej oceny kompetencji miękkich, w szczególności gdy 
rozmowa odbywa się bez włączonych kamer. W takim 
przypadku bardzo łatwo jest pominąć istotne kwestie 
związane z mową ciała i reakcjami interpersonalnymi.

Spotkania rekrutacyjne online pozwalają jednak na 
organizację rekrutacji w dowolnym czasie, z dowolnego 
miejsca na świecie. Niewykluczone jest, że w przyszłości 
firmy zdecydują się na model mieszany. Umiejętność 
odbywania zdalnych spotkań rekrutacyjnych będzie 
w dużej mierze decydować o wyborze kandydata. Warto 
już teraz wziąć to pod uwagę i przygotować się na 
nadchodzące zmiany.

Miłosz Adelman
Senior Recruitment 
Partner,  
Hays IT Contracting

Katarzyna Krężołek
Senior Account  
Manager,  
Hays IT Contracting
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KOMPETENCJE MIĘKKIE
Niezależnie od profilu prowadzonej działalności, firmy 
coraz częściej podkreślają znaczenie kompetencji miękkich, 
co dotyczy również oczekiwań względem kontraktorów IT. 
Dynamika zmian obserwowanych w świecie pracy sprawia, 
że elastyczność oraz zdolność do adaptacji urastają do 
miana umiejętności niezbędnych do szybkiej reakcji na 
dotychczas nieznane sytuacje.

Jednym z wyzwań, jakie stawia przed nami rok 2021 jest 
popularyzacja pracy zdalnej. Zmiana modelu współpracy 
sprawia, że umiejętność komunikacji, słuchania i budowania 
trwałych relacji biznesowych – również z osobami 
pochodzącymi z innych kręgów kulturowych – odgrywa 
coraz większą rolę w osiąganiu sukcesów zawodowych. 
Warto także zwrócić uwagę na stale rosnącą rywalizację 
biznesową, która wymusza tworzenie innowacyjnych 
rozwiązań. W związku ze zwiększającą się konkurencją, 
coraz bardziej pożądanymi umiejętnościami miękkimi 
są również kreatywność i nieszablonowe myślenie, 
pozwalające generować nowe i wartościowe pomysły.

Biorąc pod uwagę rozwój wielu branż – w szczególności 
technologicznej – i duże prawdopodobieństwo pojawiania 
się nowych, nieznanych jeszcze stanowisk, wartościowa 
będzie umiejętność aktywnego uczenia się. Motywacja 
i gotowość do przyswajania informacji silnie wiążą się 
bowiem z rozwojem i efektywnością pracy. Możemy być 
pewni, że zmiany w rzeczywistości biznesowej będą coraz 
szybciej postępować, a kompetencje miękkie pozwolą 
pracownikom znacznie efektywniej sobie z nimi radzić. 

REKRUTACJA W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Od kilku lat obserwujemy rozwój trendu rekrutacji przy 
użyciu mediów społecznościowych, które coraz częściej są 
jednym z głównych kanałów komunikacji z potencjalnymi 
kandydatami. Wszystko wskazuje, że trend ten będzie się 
umacniał, a serwisy społecznościowe staną się kluczowym 
elementem w budowaniu strategii rekrutacyjnej. 

Portale społecznościowe takie jak LinkedIn, GoldenLine, 
Facebook czy GitHub pozwalają na efektywniejsze 
i szybsze dotarcie do potencjalnych kandydatów 
w branży IT – zarówno pasywnych, jak i tych aktywnie 
poszukujących pracy. Umożliwiają dotarcie do kandydatów 
na wczesnym etapie rekrutacji, a jednocześnie dają 
szansę spojrzeć na ich profile zawodowe szerzej niż 
w przypadku analizy CV. Media społecznościowe 
zdecydowanie skracają dystans komunikacyjny pomiędzy 
firmami, rekruterami i kandydatami, co ułatwia budowanie 
i podtrzymanie długofalowych relacji. Coraz częściej 
obserwujemy także, że kandydaci wykorzystują media 
społecznościowe do nawiązania bezpośredniego kontaktu 
z firmą. Dzięki temu przestają być anonimowi, zyskują 
okazję do zaprezentowania swojej kandydatury w sposób 
nieograniczony przez ramy klasycznego CV.

Jakie wyzwania niesie za sobą rekrutacja w mediach 
społecznościowych? Budowanie relacji z kandydatami 
wymaga dużej transparentności i otwartości. Aby 
przekonać kandydatów pasywnych do wzięcia udziału 
w procesie, niezbędna jest szczerość, zaufanie i obustronny 
dialog, co czasem czyni tę formę rekrutacji czasochłonną. 

Małgorzata Pawełczyk 
Senior Recruitment 
Partner,  
Hays IT Contracting

Maja Szelowska
Senior Recruitment 
Partner,  
Hays IT Contracting
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Czy w 2021 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

Czy w 2021 firma oczekuje trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników?

Czy w 2020 wynagrodzenia pracowników firmy uległy zmianie? 

Perspektywa firm z sektora IT i telekomunikacja

Perspektywa firm z sektora IT i telekomunikacja

Perspektywa firm z sektora IT i telekomunikacja

55% 28% 17%
Tak Nie Trudno 

powiedzieć

60% 32% 8%
Wzrosły Pozostały bez 

zmian
Zostały 

zmniejszone

Tak,
pracowników stałych

Tak, pracowników stałych
i zewnętrznych,
tymczasowych

lub kontraktowych

Tak, pracowników
zewnętrznych,
tymczasowych

lub kontraktowych

Nie

55% 26% 9%10%

Pozyskanie jakich kompetencji jest dla firmy najtrudniejsze?* Perspektywa firm z sektora IT i telekomunikacja

Inżynieryjnych

IT/ cyfrowych

Menedżerskich/ kierowniczych

Sprzedażowych

Technicznych

72%

24%

20%

18%

14%

*Pięć najczęściej wskazywanych

Oto przegląd najważniejszych trendów, wynikających z badania przeprowadzonego 
wśród pracodawców z sektora IT i telekomunikacji oraz specjalistów w dziedzinie 
IT na koniec 2020 roku. Respondentów pytaliśmy m.in. o plany zatrudnienia, 
zapotrzebowanie kompetencyjne, wynagrodzenia i benefity.



KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA
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Czy w 2021 wynagrodzenia pracowników firmy ulegną zmianie? 

Kiedy przewiduje Pani/ Pan zmianę pracy?

Co jest dla Pani/ Pana głównym powodem rozważania zmiany pracy?*

Perspektywa firm z sektora IT i telekomunikacja

Perspektywa specjalistów w dziedzinie IT

Perspektywa specjalistów w dziedzinie IT

70% 29% 1%
Wzrosną Pozostaną bez 

zmian
Zostaną 

zmniejszone

21% 16% 17% 15% 4% 26%
W ciągu  

6 miesięcy
W ciągu  

6-12 miesięcy
W ciągu  
1-2 lat

W ciągu  
2-3 lat

Później niż za 
3 lata

Nie rozważam 
zmiany pracy

*Wyłącznie respondenci rozważający zmianę pracy. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Lokalizacja

Wynagrodzenie i dodatki pozapłacowe

Charakter wykonywanej pracy

Zbyt duży/ za mały nakład pracy

Brak możliwości rozwoju

Wygaśnięcie umowy/ kontraktu

Zmiany strukturalne w obecnej firmie

Niepewność zatrudnienia

Inny

Brak możliwości pracy elastycznej

73%

48%

33%

23%

18%

18%

14%

12%

12%

11%

Czy obecnie korzysta Pani/ Pan z rozwiązań pracy elastycznej (m.in. pracy zdalnej)? Perspektywa specjalistów w dziedzinie IT

Tak Nie

96% 4%
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ELASTYCZNOŚĆ W NIEPEWNYCH CZASACH

Dla wielu organizacji i pracowników miniony rok był 
czasem dynamicznych i ciągłych zmian, które wymusiły 
transformacje na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest 
nowa sytuacja na rynku pracy, który wciąż odczuwa skutki 
obostrzeń i ogólnej niepewności. Pracodawcy nadal 
mierzą się z wyzwaniami związanymi z funkcjonowaniem 
organizacji w niestandardowych okolicznościach, pracą 
zdalną czy zmianą strategii biznesowej. Na znaczeniu 
zyskuje zwinność i elastyczność zatrudnienia – często 
również specjalistów IT. 

Pandemia bezpośrednio wpłynęła na ogólnoświatową 
gospodarkę i zdecydowana większość branż doświadczyła 
negatywnych konsekwencji. W najlepszej sytuacji znalazł 
się sektor IT oraz firmy, których głównym źródłem dochodu 
jest działalność prowadzona w sieci. Niezaprzeczalnie 
jednak inwestycje w IT stały się absolutnie niezbędne 
dla wielu organizacji, które dotychczas miały niewiele 
wspólnego z nowoczesnymi technologiami czy światem 
online. Niezależnie od sektora i profilu działalności, 
większość firm w ostatnim czasie doświadczyła 
przyspieszenia transformacji cyfrowej – rozwoju systemów 
czy sieci, wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji 
lub przyspieszenia automatyzacji procesów. To z kolei 
bezpośrednio wpłynęło na rynek pracy w IT, który dość 
szybko powrócił do stanu sprzed pandemii. 

W 2020 wśród ofert dla kandydatów z sektora IT 
przeważały te kierowane do ekspertów posiadających 
konkretne umiejętności i doświadczenie. Firmy mierzące 
się z niecodziennymi warunkami biznesowymi, dążące 
do osiągnięcia pewnych i określonych rezultatów 
w wyznaczonym czasie, częściej poszukiwały kandydatów 
z poziomem doświadczenia standardowym dla stanowisk 
specjalistycznych lub eksperckich. Samodzielność 
i dojrzałość biznesowa była szczególnie cenna w sytuacji, 
gdy wdrożenie do firmy odbywało się całkowicie zdalnie.

Dynamika zmian wpłynęła również na podejście 
niektórych pracodawców do modelu współpracy ze 
specjalistami IT. Część firm obecnie dąży do dywersyfikacji 
zatrudnienia i dostrzega korzyści angażowania wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów wyłącznie na określony 
czas. Obok większej elastyczności, model kontraktingu 
IT oferuje organizacjom szybki dostęp do odpowiednich 
kandydatów, a także jasno określone warunki współpracy, 

polegające na wykonaniu konkretnego zadania bądź 
projektu. Zalety pracy w modelu B2B dostrzegają również 
specjaliści IT, którzy czerpią korzyści natury finansowej, ale 
też zyskują możliwość pracy przy różnorodnych projektach 
oraz większą swobodę w kształtowaniu swojego życia 
zawodowego. Co więcej, dzięki współpracy z partnerami 
IT mają bezpośredni dostęp do międzynarodowych firm, 
interesujących projektów oraz nowoczesnych technologii. 
Często idzie to w parze z możliwością nawiązania 
długofalowej współpracy na bardziej elastycznych 
warunkach, które umożliwiają realizację kilku projektów 
równocześnie. To z kolei buduje ciekawe portfolio, tak 
bardzo cenione przez pracodawców. 

Elastyczne formy zatrudnienia są dobrym rozwiązaniem 
na mniej stabilne czasy, a ich zalety zauważają zarówno 
firmy, jak i kandydaci. Firmy wchodzące na dany rynek, 
budujące nowe centrum usług, oddział czy zespół, 
coraz częściej zakładają, iż część wykwalifikowanych 
specjalistów będzie zatrudniona przez zewnętrznych 
partnerów – dyspozycyjnych, skoncentrowanych na 
realizacji konkretnego celu i posiadających cenny know-
how. Jednocześnie rośnie grono specjalistów IT, którzy 
rozważają podjęcie współpracy w oparciu o kontrakt. 
Prognozy dotyczące rozwoju usług kontraktingu IT na 
polskim rynku pozostają zatem bardzo optymistyczne.

Daria Stefańska
Business Development 
Manager,  
Hays IT Contracting
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ERA PRACY ZDALNEJ

Kultura pracy zdalnej w Polsce dopiero się rozwijała, 
kiedy w efekcie rozprzestrzeniającej się pandemii 
firmy zostały niemal z dnia na dzień zmuszone do 
wypracowania zupełnie nowego modelu pracy, przy 
wykorzystaniu innych niż dotychczas narzędzi. Rok 
wcześniej nikt nie wyobrażał sobie, jakim wyzwaniom 
będą stawiać czoła organizacje i pracownicy, a także 
jaki wpływ na rynek będzie miała popularyzacja pracy 
zdalnej. Chociaż home office nie jest nowością dla branży 
IT, to bezprecedensowa skala jego zastosowania przełoży 
się na dostępność pracy zdalnej również po zakończeniu 
pandemii.

W ubiegłorocznej edycji Raportu Płacowego dla branży 
ITC jako jeden z najbardziej pożądanych benefitów 
pozapłacowych została wskazana możliwość pracy zdalnej. 
Mimo że w tamtym czasie było to jedno z kluczowych 
kryteriów zachęcających kandydatów do aplikowania na 
ofertę pracy, to wiele firm udostępniało taką możliwość 
wyłącznie w symbolicznym wymiarze. Według raportu 
„Zaangażowanie w czasie pandemii” opracowanego przez 
zespół Carrotspot we współpracy z Hays i Uniwersytetem 
SWPS, jeszcze do niedawna ponad 75 proc. pracowników 
w ogóle nie miała możliwości pracy z domu lub home office 
był opcją dostępną wyłącznie w niewielkim wymiarze 
(3-4 dni w miesiącu). Niechęć pracodawców do pracy 
zdalnej często była podyktowana obawami o zmniejszenie 
zaangażowania pracowników, ich produktywności, a także 
poczucia przynależności do organizacji. Równie istotne 
pozostawało zagadnienie skutecznego zarządzania 
zespołami na odległość.

W obliczu pandemii wiele firm zostało postawionych 
przed koniecznością zapewnienia swoim pracownikom 
i współpracownikom warunków do pracy z domu. To, co do 
tej pory stanowiło atrakcyjny benefit, z dnia na dzień stało 
się codziennością. Wiele przedsiębiorstw praktykowało 
home office wcześniej, ale nie na tak dużą skalę. Jak wynika 
z danych Hays zgromadzonych w grudniu 2020, możliwość 
pracy elastycznej – w tym pracy zdalnej – przynajmniej 
niektórym pracowników oferuje 87 proc. firm. Sektor IT 
jest pod tym względem niekwestionowanym liderem, gdyż 
pracę z domu udostępnia 96 proc. podmiotów działających 
w branży. Jednocześnie aż 96 proc. specjalistów 
w obszarze IT deklaruje korzystanie z home office.

Mimo wcześniejszych wątpliwości, wiele organizacji 
obecnie odnotowuje więcej zalet niż wad wdrożenia 
pracy zdalnej, co potwierdza słuszność wprowadzenia 
zmian. Przede wszystkim szersze zastosowanie home 

office jest dla firm źródłem oszczędności wynikających 
z faktu, że zespoły nie korzystają z infrastruktury 
biurowej. Źródłem korzyści jest również odpowiedź na 
preferencje pracowników, którzy często lepiej oceniają 
swoją wydajność podczas pracy w modelu zdalnym. 
Wynika to z większego zaangażowania w wykonywane 
zadania, podyktowanego możliwością pełnej koncentracji 
i elastycznością w dopasowaniu swoich aktywności do 
indywidualnego rytmu dnia, bez konieczności poświęcania 
czasu na dojazdy do biura. W konsekwencji pracownicy 
wykonujący swoje obowiązki z domu nierzadko deklarują 
zwiększenie motywacji i obniżenie poziomu stresu, co 
bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy.

W obliczu powyższych obserwacji można przypuszczać, 
że długotrwałym skutkiem okresu masowej pracy zdalnej, 
będzie transformacja podejścia pracodawców do home 
office. Okazuje się, że pozostaje on dobrą alternatywą dla 
tradycyjnego modelu pracy, w szczególności w branżach 
ściśle powiązanych z technologią. Pandemia pokazała 
bowiem, że zadania i usługi realizowane przez specjalistów 
IT z sukcesem mogą być realizowane całkowicie w formie 
zdalnej. Na rynku IT przybywa ofert uwzględniających 
taki model współpracy, co stanowi odpowiedź na bieżące 
oczekiwania kandydatów. Postępująca popularyzacja pracy 
zdalnej docelowo może również zmienić podejście firm do 
kwestii obszaru geograficznego, w którym prowadzone 
będą procesy rekrutacyjne.

Paula Zdunek
Contract Recruitment 
Lead,,  
Hays IT Contracting
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TABELA WYNAGRODZEŃ 2021 
SOFTWARE DEVELOPMENT

C/ C++ MIN* OPT** MAX*
Junior Developer (1-3 lata doświadczenia) 40/h 50/h 65/h

Developer (3-5 lat doświadczenia) 60/h 85/h 100/h

Senior Developer (5+ lat doświadczenia) 100/h 110/h 115/h

JAVA MIN* OPT** MAX*
Junior Developer (1-3 lata doświadczenia) 50/h 65/h 85/h

Developer (3-5 lat doświadczenia) 90/h 100/h 125/h

Senior Developer (5+ lat doświadczenia) 110/h 130/h 150/h

Fullstack Developer with Java (3+ lat doświadczenia) 100/h 120/h 135/h

.NET/ C# MIN* OPT** MAX*
Junior Developer (1-3 lata doświadczenia) 45/h 60/h 75/h

Developer (3-5 lat doświadczenia) 80/h 95/h 110/h

Senior Developer (5+ lat doświadczenia) 105/h 120/h 130/h

FRONT-END  MIN* OPT** MAX*
Junior Developer (Angular/ Vue.js/ React) (1-3 lata doświadczenia) 50/h 70/h 90/h

Developer (Angular/ Vue.js) (3-5 lat doświadczenia) 95/h 105/h 115/h

Senior Developer (Angular/ Vue.js) (5+ lat doświadczenia) 115/h 125/h 140/h

Developer (React) (3-5 lat doświadczenia) 100/h 115/h 130/h

Senior Developer (React) (5+ lat doświadczenia) 120/h 135/h 150/h

* Stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.
** Najczęściej oferowana stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.

NODE.JS MIN* OPT** MAX*
Developer (3-5 lat doświadczenia) 95/h 110/h 125/h

Senior Developer (5+ lat doświadczenia) 115/h 130/h 145/h

Fullstack Developer JS + node.js (3+ lat doświadczenia) 115/h 135/h 155/h

PHP MIN* OPT** MAX*
Junior Developer (1-3 lata doświadczenia) 40/h 50/h 60/h

Developer (3-5 lat doświadczenia) 60/h 75/h 85/h

Senior Developer (5+ lat doświadczenia) 80/h 95/h 115/h

Fullstack Developer with PHP (3+ lat doświadczenia) 100/h 125/h 135/h

obszary specjalizacyjne, w których obserwowany jest 
wzrost stawek (rok do roku)

obszary specjalizacyjne po raz pierwszy omówione  
w Raporcie płacowym – IT Contracting
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MOBILE MIN* OPT** MAX*
Junior iOS Developer (1-3 lata doświadczenia) 50/h 65/h 70/h

iOS Developer (3-5 lat doświadczenia) 85/h 105/h 115/h

Senior iOS Developer (5+ lat doświadczenia) 110/h 120/h 135/h

Junior Android Developer (1-3 lata doświadczenia) 45/h 60/h 70/h

Android Developer (3-5 lat doświadczenia) 90/h 105/h 115/h

Senior Android Developer (5+ lat doświadczenia) 105/h 120/h 135/h

React Native Developer (3+ lat doświadczenia) 105/h 125/h 150/h

PYTHON MIN* OPT** MAX*
Junior Developer (1-3 lata doświadczenia) 50/h 65/h 80/h

Developer (3-5 lat doświadczenia) 90/h 100/h 120/h

Senior Developer (5+ lat doświadczenia) 110/h 125/h 135/h

* Stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.
** Najczęściej oferowana stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.

TABELA WYNAGRODZEŃ 2021 
SOFTWARE DEVELOPMENT

obszary specjalizacyjne po raz pierwszy omówione  
w Raporcie płacowym – IT Contracting
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MIN* OPT** MAX*
Junior Manual Tester (1-3 lata doświadczenia) 30/h 45/h 60/h

Manual Tester (3-5 lat doświadczenia) 60/h 75/h 80/h

Senior Manual Tester (5+ lat doświadczenia) 85/h 105/h 115/h

Junior Automation Tester (1-3 lata doświadczenia) 35/h 45/h 70/h

Automation Tester (3-5 lat doświadczenia) 70/h 90/h 100/h

Senior Automation Tester (5+ doświadczenia) 90/h 120/h 135/h

Pentester (3+ lat doświadczenia) 70/h 95/h 125/h

Test Leader/ Manager (5+ lat doświadczenia) 105/h 130/h 145/h

ARCHITEKTURA MIN* OPT** MAX*
Solution Architect (5+ lat doświadczenia) 120/h 135/h 155/h

Data Architect (5+ lat doświadczenia) 120/h 135/h 160/h

Software Architect (5+ lat doświadczenia) 120/h 135/h 160/h

Security Architect (5+ lat doświadczenia) 130/h 150/h 170/h

Cloud Architect (5+ lat doświadczenia) 130/h 150/h 175/h

DevOps Architect with Cloud (5+ lat doświadczenia) 140/h 160/h 185/h

ANALIZA BIZNESOWA MIN* OPT** MAX*
Business Analyst (1-5 lat doświadczenia) 75/h 90/h 110/h

Business Analyst (5+ lat doświadczenia) 100/h 120/h 130/h

PROJEKTOWANIE MIN* OPT** MAX*
UX Designer (3+ lat doświadczenia) 70/h 85/h 105/h

UI Designer (3+ lat doświadczenia) 65/h 85/h 105/h

AGILE MIN* OPT** MAX*
Scrum Master 95/h 110/h 130/h

Agile Coach 100/h 115/h 140/h

Product Owner 100/h 115/h 130/h

ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE

* Stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.
** Najczęściej oferowana stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.

obszary specjalizacyjne, w których obserwowany jest 
wzrost stawek (rok do roku)

obszary specjalizacyjne po raz pierwszy omówione  
w Raporcie płacowym – IT Contracting
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TABELA WYNAGRODZEŃ 2021 
ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE

WSPARCIE TECHNICZNE MIN* OPT** MAX*
1st Line Support 35/h 45/h 50/h

2nd Line Support 50/h 60/h 70/h

Team Leader 65/h 85/h 95/h

Process Manager 85/h 95/h 110/h

OPERACJE – CLOUD MIN* OPT** MAX*
Cloud Operations Engineer (3-5 lat doświadczenia) 110/h 125/h 145/h

Senior Cloud Operations Engineer (5+ lat doświadczenia) 120/h 140/h 160/h

DevOps Engineer with Cloud (3-5 lat doświadczenia) 120/h 140/h 160/h

Senior DevOps Engineer with Cloud (5+ lat doświadczenia) 135/h 160/h 180/h

OPERACJE – ON-PREMISES MIN* OPT** MAX*
DevOps Engineer (3-5 lat doświadczenia) 100/h 130/h 145/h

Senior DevOps Engineer (5+ lat doświadczenia) 125/h 145/h 165/h

Network Engineer (5+ lat doświadczenia) 90/h 110/h 130/h

Network Administrator (1-5 lat doświadczenia) 60/h 80/h 90/h

Network Administrator (5+ lat doświadczenia) 85/h 105/h 115/h

Unix/ Linux (Redhat, AIX, Solaris) (1-5 lat doświadczenia) 60/h 75/h 95/h

Unix/ Linux (Redhat, AIX, Solaris) (5+ lat doświadczenia) 105/h 115/h 125/h

Microsoft Windows Server Admin (1-5 lat doświadczenia) 60/h 75/h 90/h

Microsoft Windows Server Admin (5+ lat doświadczenia) 100/h 110/h 125/h

Windows/ Wintel Engineer (5+ lat doświadczenia) 105/h 120/h 140/h

Storage Engineer (5+ lat doświadczenia) 120/h 140/h 160/h

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM MIN* OPT** MAX*
Software IT Project Manager (3-5 lat doświadczenia) 85/h 105/h 120/h

Senior Software IT Project Manager (5+ lat doświadczenia) 110/h 130/h 140/h

Infrastructure IT Project Manager (3-5 lat doświadczenia) 90/h 105/h 125/h

Senior Infrastructure IT Project Manager (5+ lat doświadczenia) 120/h 135/h 145/h

Service Delivery Manager 115/h 130/h 145/h

INFRASTRUKTURA

* Stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.
** Najczęściej oferowana stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.

obszary specjalizacyjne, w których obserwowany jest 
wzrost stawek (rok do roku)

obszary specjalizacyjne po raz pierwszy omówione  
w Raporcie płacowym – IT Contracting
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TABELA WYNAGRODZEŃ 2021 
BAZY DANYCH

DEVELOPMENT MIN* OPT** MAX*
Database Developer (3-5 lat doświadczenia) 70/h 95/h 120/h

Senior Database Developer (5+ lat doświadczenia) 100/h 115/h 130/h

ETL Developer (3-5 lat doświadczenia) 90/h 105/h 115/h

Senior ETL Developer (5+ lat doświadczenia) 105/h 120/h 135/h

BI Developer (3-5 lat doświadczenia) 90/h 105/h 115/h

Senior BI Developer (5+ lat doświadczenia) 105/h 120/h 135/h

ADMINISTRACJA MIN* OPT** MAX*
Database Administrator (1-5 lat doświadczenia) 60/h 80/h 100/h

Database Administrator (5+ lat doświadczenia) 95/h 110/h 125/h

MIN* OPT** MAX*
SAP Developer (5+ lat doświadczenia) 115/h 130/h 155/h

SAP Consultant (3-5 lat doświadczenia) 110/h 125/h 135/h

SAP Senior Consultant (5+ lat doświadczenia) 130/h 145/h 160/h

DEVELOPMENT I ANALITYKA MIN* OPT** MAX*
Junior Data Scientist/ Analyst (1-3 lat doświadczenia) 45/h 60/h 75/h

Data Scientist/ Analyst (3-5 lat doświadczenia) 75/h 90/h 105/h

Senior Data Scientist/ Analyst (5+ lat doświadczenia) 95/h 110/h 125/h

AI/ ML Engineer (5+ lat doświadczenia) 120/h 135/h 150/h

Data Engineer (5+ lat doświadczenia) 105/h 120/h 135/h

Big Data Engineer (5+ lat doświadczenia) 115/h 135/h 150/h

MIN* OPT** MAX*
SOC Analyst (1-3 lata doświadczenia) 45/h 55/h 75/h

Security Engineer (3-5 lat doświadczenia) 100/h 120/h 140/h

Senior Security Engineer (5+ lat doświadczenia) 135/h 155/h 175/h

Cybersecurity Specialist (5+ lat doświadczenia) 140/h 160/h 180/h

ANALIZA DANYCH I AI

SAP

BEZPIECZEŃSTWO

* Stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.
** Najczęściej oferowana stawka godzinowa netto w PLN w ramach współpracy B2B.

obszary specjalizacyjne, w których obserwowany jest 
wzrost stawek (rok do roku)

obszary specjalizacyjne po raz pierwszy omówione  
w Raporcie płacowym – IT Contracting
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OBUSTRONNE KORZYŚCI

Umowa o pracę przez wiele lat utożsamiana była ze 
stabilnością i poczuciem bezpieczeństwa, również przez 
specjalistów IT. Dość szybko okazało się jednak, że 
praca etatowa niesie za sobą zalety, ale czasem również 
ograniczenia. Dynamicznie rozwijający się rynek nowych 
technologii i rosnący segment oprogramowania pokazał 
wielu ekspertom w dziedzinie IT, że droga do osiągnięcia 
zawodowych celów i pełnej satysfakcji z pracy nie 
musi wieść przez zatrudnienie etatowe. Współpraca 
w oparciu o kontrakt B2B to nie tylko szansa na pracę 
przy różnorodnych projektach i budowanie bogatego 
portfolio, ale też większa niezależność w decydowaniu 
o swojej ścieżce kariery.

Trudno ocenić, czy otwarte podejście do elastycznych 
form współpracy początkowo wynikało z dążących do 
dywersyfikacji zatrudnienia firm czy też było inicjatywą 
samych specjalistów IT, którzy dostrzegli zalety 
prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. 
Dziś natomiast z całą pewnością można obserwować 
stały wzrost rynku kontraktingu usług IT w Polsce. 
Współpraca B2B coraz częściej znajduje się przynajmniej 
w sferze rozważań ekspertów w dziedzinie nowoczesnych 
technologii, upatrujących w tym rozwiązaniu szansy na 
zwiększenie zarobków, ale też pracę przy ciekawych 
i prestiżowych projektach. Wśród niezaprzeczalnych zalet 
kontraktorzy niejednokrotnie wymieniają również większą 
niezależność, wynikającą z braku konieczności wiązania się 
z jedną firmą umową o pracę.

W nowych okolicznościach rynkowych na znaczeniu zyskuje 
możliwość szybkiego dostosowania się do pojawiających 
się potrzeb, zapewnienie ciągłości dostarczania rozwiązań 
oraz rozwój nowych technologii, które pozwalają 
optymalizować procesy biznesowe. Kontrakting IT jest 
rozwiązaniem pozwalającym odpowiedzieć na wyzwania 
i potrzeby, z którymi obecnie mierzą się firmy. Gwarantuje 
im większą elastyczność, dostęp do doświadczonych 
ekspertów oraz możliwość szybkiego pozyskania wsparcia 
w kluczowych projektach. Jeszcze do niedawna wśród 
firm korzystających z kontraktingu usług IT dominowały 
międzynarodowe korporacje oraz centra usług wspólnych 
IT. Zaraz po nich odbiorcami usług były start-up’y, 
znakomicie zdające sobie sprawę, że aby osiągnąć 
zamierzone cele, konieczne jest szybkie dostosowanie 
się do rynkowych trendów. Dziś na usługi kontraktingu 
coraz częściej otwierają się firmy z sektora MŚP, a także 
przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe, chcące 
zapewnić ciągłość wsparcia IT swoich procesów.

Współpraca z firmą specjalizującą się w usługach 
kontraktingu IT gwarantuje szybki dostęp do starannie 
wyselekcjonowanych specjalistów. Nie bez znaczenia 

pozostaje też fakt, że to właśnie agencja czy firma 
outsourcingowa przejmuje odpowiedzialność za wszystkie 
kwestie formalne związane z nawiązaniem współpracy 
pomiędzy kontraktorem i organizacją. W zależności od 
treści ustaleń pomiędzy dostawcą usług kontraktingowych 
i klientem, po spełnieniu warunków umowy kontraktor 
może świadczyć usługi bezpośrednio dla firmy, na 
podstawie wybranej formy umowy. Co więcej, klient płaci 
za realny czas świadczenia usługi przez kontraktora, co 
jest rozliczane w prosty i intuicyjny sposób. Wypełnianie 
raportów czasu pracy daje pełną kontrolę nad przebiegiem 
procesu i kosztami oraz wspiera zarządzanie projektami. 
Hays swoim klientom udostępnia TimeSheet Online –proste 
i intuicyjne narzędzie, ułatwiające zarządzanie czasem 
pracy kontraktorów.

Warto zwrócić uwagę na kolejny trend. Jeszcze do 
niedawna panowało przekonanie, że kontraktor jest 
droższy od pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. 
Dzisiaj te różnice są niemal niezauważalne, a wszystko 
tak naprawdę zależy od aktualnej potrzeby biznesowej. 
Przy czym im bardziej doświadczony jest poszukiwany 
specjalista, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie 
osobą świadczącą usługi projektowo w modelu B2B. Jest to 
bardzo ważny aspekt – zwłaszcza dla firm, które potrzebują 
ekspertów, lecz wciąż nie są otwarte na współpracę 
z kontraktorami. Dynamika zmieniającego się świata 
powoduje jednak wzrost otwartości na nowe rozwiązania. 
Organizacje w rosnącym stopniu stawiają na efekt końcowy 
i optymalizację kosztów, a kontrakting usług IT precyzyjnie 
odpowiada na te potrzeby.

Anna Tomyślak
Business Development 
Manager,  
Hays IT Contracting
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