
nie tylko pieniądze
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... z punktu widzenia lidera pracującego w branży IT, najlepiej wyobrazić sobie linoskoczka 
spacerującego na wysokości. Musi balansować między wyzwaniami wynikającymi 
ze spowolnienia gospodarczego i rosnącej inflacji, a oczekiwaniami klientów i pracowników. 
Jednocześnie rozwój technologiczny nie zwalnia ani odrobinę, co stwarza więcej okazji 
biznesowych niż kiedykolwiek. 

Branża IT nie jest w pełni odporna na kryzys, ale rozgrzana w poprzednich latach  
do czerwoności, radzi sobie ze spowolnieniem dużo lepiej niż pozostałe. Wg Gartner 
wydatki na IT w 2022 roku to 4,5 bln dolarów, o 5% więcej niż rok wcześniej. Dlatego, 
mimo chłodzenia gospodarek, rynek pracy IT ani myśli stygnąć. Choć w Unii Europejskiej 
w branży ITC pracuje już ponad 9 mln specjalistów - o 6% więcej niż rok wcześniej,  
to połowa firm alarmuje, że niedobór pracowników IT blokuje ich rozwój. Luka talentów  
technologicznych w USA, Europie i Azji jest szacowana na ok. 6 milionów. W Polsce tylko 
3,5% wszystkich pracowników stanowi branża IT, a to o połowę mniej niż np. w Niemczech,
Szwecji czy Finlandii. Według Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA, samych  
programistów jest w Polsce o 250 – 300 tys. za mało. 

... obok zdobycia odpowiednich specjalistów, staje się utrzymanie obecnego zespołu. 
Wielka Rezygnacja i spadające poczucie przynależności specjalistów do organizacji, 
sprawiają, że łatwo stracić pracowników na rzecz konkurencji. A konkurencja jest coraz 
bardziej globalna. Rotacja pracowników w branży IT w USA  wynosi obecnie ponad 
13% rocznie i jest najwyższa wśród wszystkich branż. Jest też kosztowna: uzupełnienie 
luki po pracowniku to wydatek nawet o 150% wyższy niż wynagrodzenie  
poprzednika (dane Daxx), nie licząc kosztu dojścia nowego specjalisty do pełnej  
produktywności, co jest szacowane na ok. 6 miesięcy.  

Praca zdalna, która wydawała się mieć tak wiele korzyści dla branży IT, powoli zaczyna być 
jej problemem. Rośnie izolacja pracowników i spada ich motywacja. Szczególnie, gdy zmienia się 
struktura rynku: wciąż przeważają etaty, ale szybko przybywa pracowników kontraktowych.  
Od 3 lat w branży nie ma modniejszego tematu niż wynagrodzenia. Jak więc skusić i utrzymać  
najlepszych, skoro inflacja i presja płacowa zderzają się z perspektywą zaciskania pasa?  
Ten raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, z jakimi wyzwaniami z zakresu zarządzania  
oraz technologii zmierzą się w 2023 roku liderzy IT, ale też co będzie dla branży ważniejsze  
niż pieniądze. Bo w tym roku chodzi nie tylko pieniądze. 

Żeby zrozumieć jak
będzie wyglądał

najbliższy rok...

Drugim
wielkim

wyzwaniem...



7 głównych trendów 
na rynku pracy 
IT/SAP 2023:
	 1.	Nowe	kompetencje	liderów	w	branży	IT.	
	 2.	Technologia:	S/4HANA,	bezpieczeństwo	i	chmura.
	 3.	Presja	płacowa:	inflacja	i	globalna	konkurencja.
	 4.	Nowe	motywatory	do	pracy.
	 5.	Wielka	Rezygnacja	i	zmienność	na	rynku	pracy.
	 6.	Popularność	kontraktów	i	płynące	z	tego	wyzwania.
	 7.	Ekspresowa	i	precyzyjna	rekrutacja.	



6 największych 
wyzwań 

liderów IT. 

Jak zmienia się zarządzanie zespołami i projektami

IT w świecie VUCA? Team leaderzy, managerowie 

i dyrektorzy IT z jednej strony prowadzą innowacyjne 

projekty, z drugiej oczekuje się od nich rozwoju

kompetencji miękkich, żeby poradzili sobie z ogromną 

niepewnością i zmiennością rynku. Specjaliści HR 

w firmach technologicznych borykają się z rotacją 

oraz zmianą motywacji pracowników.

Jakie więc będą największe wyzwania liderów IT

w 2023 roku? I jak im podołać?

1 / 
Ze świecą szukać…

Konkurencja o talenty w branży IT jest globalna. 
Technologia rozwija się tak szybko, że rynek pracy 
nie jest w stanie za nią nadążyć. Luka między potrzebami 
firm, a zasobami rynku pracy stale rośnie. Specjalistów IT 
brakuje praktycznie każdej firmie technologicznej 
czy posiadającej dział IT. Pierwszym krokiem żeby temu 
zaradzić jest określenie faktycznych potrzeb organizacji
i analiza oferty, tak by była konkurencyjna. Trzeba poznać 
prawdziwą motywację kandydatów do pracy. W tym roku 
to bez dwóch zdań pieniądze, ale nie tylko one. Gdy oferty 
firm są do siebie zbliżone, decyduje m.in. ciekawy projekt, 
kwalifikacje zespołu i możliwości rozwoju. Kluczowa staje 
się jakość procesu rekrutacyjnego: musi być absolutnie 
fachowy, szybki i precyzyjny. 
 
2 / 
I że cię nie opuszczę aż do wgrania na produkcję.

Jeszcze trudniejsze niż znalezienie odpowiednich 
pracowników staje się ich utrzymanie. Nic nie wiąże 
eksperta i firmy tak, jak wspólna kultura i wartości - praca 
zdalna to obu stronom częściowo odebrała. Tacy niezwiązani 
z organizacją specjaliści są bardziej skłonni zmienić pracę, 
szczególnie, że świadomie lub podświadomie szukają firmy, 
której częścią się poczują. A chętnych by ich przechwycić 
nie brakuje. W badaniu Microsoft 50% pracowników 
z pokolenia Z deklaruje zmianę pracy w najbliższym roku. 
Dla całego rynku to ok. 30%. W Polsce wg Pracuj.pl 
w najbliższym czasie pracę będzie chciało zmienić
44% badanych. 

Anna Szczepowska
CEO Awareson



Warto wspomnieć, że rotacja pracowników - choć naturalna - 
jest niezwykle demotywująca dla lidera i jego zespołu. Często 
za odejście wartościowego pracownika lider obwinia siebie, 
nie rozumiejąc, że w wielu przypadkach temu trendowi nie
da się zapobiec. Tymczasem z badania Awareson wynika, 
że osobowość i kompetencje bezpośredniego przełożonego 
wpływają na decyzję o zmianie pracy niespełna 7% 
specjalistów IT i SAP. 

3 / 
Czego oczy nie widzą, czyli zarządzanie na odległość.

Wg Owl Lab 16% firm IT w USA i Europie działa w pełni 
zdalnie, a 62% specjalistów IT w wieku od 22 do 65 lat pracuje 
zdalnie lub hybrydowo. Praca zdalna, wprowadzona w czasie 
pandemii na masową skalę, wydawała się lekiem na całe zło. 
Ułatwiła dostęp do pracowników z odległych miejsc, specjaliści 
zyskali kilka godzin dziennie na pracę, rozwój lub odpoczynek. 
Przejście na pracę zdalną dotyczyło zespołów zbudowanych 
przed pandemią, związanych z organizacją i współpracowni-
kami. Przez pierwsze miesiące ten nowy układ się sprawdzał, 
ale po 2-3 latach izolacja zaczęła być problemem, szczególnie 
w przypadku nowo zatrudnionych specjalistów, którzy nie mieli 
okazji poznać firmy off-line. Budowanie relacji z takimi pracow-
nikami, ich wdrażanie i rozwijanie kompetencji stało się trudne. 
Regularne spotkania on-line skupiają się na realizacji bieżących 
zadań, nie ma tu miejsca na poznawanie potrzeb pracowników 
i wychodzenie im naprzeciw. 

Wg Microsoft co druga firma na świecie będzie w przyszłym 
roku wymagać pracy z biur w pełnym wymiarze. W IT sytuacja 
może być skomplikowana, bo wymóg pracy w 100% z biura  
jest dla większości kandydatów nie do zaakceptowania. 
Pracodawcy staną przed wyborem - praca hybrydowa 
lub utrata dostępu do sporej puli talentów.

4 / 
Praca hybrydowa - nie taki diabeł straszny.

Tu pojawiają się dwa kolejne wyzwania: jak zachęcić  
pracowników do pracy z biura lub hybrydowej oraz jak  
stworzyć im do tego warunki. Trzeba będzie przekonać  
specjalistów, że odchodzenie od 100% pracy zdalnej nie jest 
atakiem na ich swobodę, ale wyjściem naprzeciw ich izolacji, 
spadającej motywacji i silnej potrzebie rozwoju. Wizyty 
w biurze mają służyć szkoleniom i dzieleniu się wiedzą oraz 
sprzyjać budowaniu relacji. Do tego potrzebne są nowe 
priorytety w zarządzaniu i inwestycje w dobrze zaprojektowaną 
architekturę dla hybrydowych środowisk pracy: atrakcyjną  
przestrzeń biurową, aktywności wybiegające poza 
standardowe zadania pracowników oraz nowoczesne 
narzędzia do komunikacji.

Pandemia wymusiła zmiany w sposobie, w jaki
pracujemy, zarządzamy zespołami oraz dostarczamy 
klientom rozwiązania. Pracownicy zmienili swoją 
codzienną „logistykę” życia. Przez ostatnie lata 
udowodnili, że są w stanie dostarczać pracę zdalnie.
Mają w związku z tym pewne wymagania w stosunku 
do pracodawców. Większą uwagę zwracają na to, 
żeby praca nie była w konflikcie z ich życiem pry-
watnym. W zarządzaniu kluczowa wydaje się kultura 
korporacyjna, w jakiej przychodzi nam pracować. 
Kultura, która uwzględnia to jak pracujemy ze sobą, 
skąd pracujemy oraz jak rozwijamy się w pracy. 
Umiejętność dopasowania tej właśnie kultury 
do wciąż jeszcze zmieniających się uwarunkowań 
rynkowych zdaje się kluczowym wyzwaniem współ-
czesnych liderów IT. 

Dariusz Dajszczyk
Senior Director

Global Employee Support, Hitachi Vantara



Ile godzin tygodniowo specjaliści IT/SAP 
poświęcają na pracę?

15%
39%
16%
30%

poniżej 40 h

40-45 h

46-50 h

powyżej 50 h

5 / 
Ludzie-roboty? Przepracowanie i wypalenie.

Dużo mówi się o wysokich zarobkach w IT, ale prawda jest  
taka, że obciążenie pracą rośnie jeszcze szybciej niż budżety.  
Z badania Awareson wynika, że aż 46% specjalistów IT i SAP  
pracuje więcej niż 45 godzin tygodniowo, w tym 30% po-
wyżej 50 godzin w tygodniu. Ponad normę pracują głównie 
specjaliści od cyberbezpieczeństwa i rozwiązań chmurowych 
- bo jest ich za mało. Problem nadgodzin dotyczy też prze-
ciążonych zadaniami deweloperów z 5-10-letnim doświad-
czeniem. Trzecią najbardziej zapracowaną grupą są… sami 
liderzy. Mamy więc sytuację, w której przepracowani mana-
gerowie zarządzają przepracowanymi zespołami. 
 
6 / 
Od technicznego lidera do managera ludzi. 

Jak zbudować i poprowadzić stabilny zespół, gdy wszystko 
wokół wiruje? Priorytety szybko się zmieniają, a założenia 
projektów - techniczne i finansowe - ewoluują w trakcie 
ich trwania. Warto pamiętać, że to nie technologia, ale 
zarządzanie zmianą, jest najtrudniejszą częścią cyfrowej 
transformacji - zwłaszcza w niepewnych czasach. Skuteczne 
zarządzanie w zmiennych warunkach wymaga skupienia 
się na dwóch aspektach: empatii i wynikach. Lider musi 
zachować równowagę między odpowiadaniem na potrzeby 
zespołu, a skuteczną realizacją celów biznesowych. Dotąd 
większość liderów IT koncentrowała się na rozwoju swoich 
kompetencji technicznych - tego wymagał skokowy rozwój 
technologii. Teraz coraz bardziej potrzebują rozwoju kom-
petencji miękkich. Uczą się lepiej komunikować, stają się 
bardziej empatyczni i skuteczniej motywują ludzi do pracy. 
Kompetencją nr 1 staje się elastyczność. Źródło: Awareson*



Technologia 
dyktuje 

warunki 
na rynku 
pracy IT.

Amazon i Google zainwestowały w ostatnim roku 
prawie 2 miliardy dolarów w podnoszenie kwalifikacji 
swoich pracowników. I nie są w tym odosobnione. 
Firmy uzupełniają niedobory kompetencji, ale też 
przeciwdziałają Wielkiej Rezygnacji i wypaleniu 
zawodowemu pracowników. Kandydaci rozwijają 
się też na własną rękę: na kursach i szkoleniach 
spędzili w ubiegłym roku o 33% więcej czasu niż 
rok wcześniej (dane Uppskills). W jakich obszarach 
inwestycje w rozwój będą najbardziej potrzebne?

Migracja do SAP S/4HANA 

Tylko 12% firm korzystających z SAP zakończyło już migrację 
do S/4HANA, a 74% jest dopiero na etapie oceny i plano-
wania tej zmiany – wynika z raportu LeanIX przeprowadzo-
nego wśród europejskich i amerykańskich użytkowników 
systemu. Wg szacunków EY migracji potrzebuje ok. 50 tys. 
firm. Mają na to czas do 2027 roku. Największą przeszkodą 
w terminowej migracji jest zgranie zespołów biznesowych, 
projektowych i IT. Wyzwanie stanowią zależności między 
systemami ERP i oprogramowaniem korporacyjnym. Migra-
cja nie przebiega tak sprawnie jak zakładano, ale z drugiej 
strony S/4HANA przyciąga nowych klientów. Z danych SAP 
z połowy 2022 roku wynika, że ponad 60% użytkowników 
S/4HANA stanowią nowi użytkownicy systemu.

Kogo w pierwszej kolejności będą szukać firmy? Project 
managerów, zwłaszcza z doświadczeniem we wdrożeniu 
projektów migracyjnych end-to-end i analityków definiu-
jących potrzeby organizacji przy integracji SAP z istniejącą 
infrastrukturą. Niezbędni będą konsultanci SAP, zaczynając 
od SAP FI i CO oraz developerów ABAP. Mniej krytyczne 
dla ciągłości prowadzenia biznesu, ale wciąż konieczne 
będzie stopniowe zatrudnianie kolejnych konsultantów 
wdrożeniowych i zaplanowanie testów przed go-live.

Mariusz Bąk
Partner – IT Recruitment w Awareson



Migracja do S/4HANA to ogromne przedsięwzięcie. 
Wyzwaniem - logistycznym i finansowym - jest samo 
jej zaplanowanie. Jest kosztowne i wymaga wzięcia 
pod uwagę innych, powiązanych z SAP systemów 
informatycznych firmy. Ze względu na rozmiar tej 
inwestycji i niepewność otoczenia gospodarczo- 
politycznego, firmy opóźniają ten proces. Wyzwaniem 
będzie też stworzenie dużych, kilkudziesięcioosobo-
wych zespołów, które przeprowadzą migrację. Rynek 
cierpi na ich niedobór. Im bliżej terminu, tym będzie 
o nich trudniej, a warto pamiętać, że migracja 
- w zależności od liczby modułów i złożoności 
systemów - to przynajmniej kilkanaście miesięcy 
pracy. 

Do 2028 roku wartość rynku chmurowego w Europie ma sięgnąć 
140 mld dolarów. Według managerów IT badanych przez A Cloud 
Guru (ACG) największa luka w kompetencjach ich zespołów doty-
czy właśnie zarządzania chmurą. W każdej specjalizacji, bez wzglę-
du na to, czy ktoś jest developerem, inżynierem DevOps, admini-
stratorem czy ekspertem od Data Science: wszędzie doświadczenie 
z chmurą podbija wartość specjalisty o nawet 50%.

Michał Kulesza
 SAP Senior Consultant, Awareson

W środowisku chmurowym słowo „infrastruktura” 
nabrało nowego znaczenia. Mamy ogromny popyt na 
specjalistów tworzących skrypty, a nie zarządzających 
fizycznymi serwerami. Firmy inwestują w przekwalifiko-
wanie specjalistów od infrastruktury on-premise wła-
śnie w kierunku cloudowym. Nowego środowiska na 
masową skalę uczą się też specjaliści od zarządzania 
danymi - mamy do czynienia z migracją do chmury 
całych systemów, w tym m.in. SAP. Dostrzegam też, 
że w ostatnim czasie firmy mniej chętnie zatrudniają 
ekspertów Data Science, jeszcze niedawno rozchwyty-
wanych, na rzecz Data Engineering, lepiej wykorzysty-
wanych na rzecz rozwoju firm. O tych kandydatów jest 
w Polsce szczególnie trudno, bo są przejmowani przez 
firmy z USA i zachodniej Europy. 

Przemysław Ostrowski
Head of Data & Analytics w Orsted

Chmura się rozrasta

Bez niespodzianek: chmura pozostaje strategicznym  
imperatywem dla organizacji na całym świecie, tworząc 
zwiększone zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie. 
W jej rozwój inwestuje 54% firm na świecie. W Polsce
wartość rynku przekroczyła 3 mld zł, rosnąc w 2022 roku 
o 1/3, a inwestycje w tym zakresie planuje 93% firm. 
Według badania Polcom blisko połowa firm w Polsce wyda  
na rozwiązania chmurowe między 10 a 50% swojego budżetu. 



Cyberbezpieczeństwo

Przyspieszony w czasie pandemii sukces cyfryzacji został 
natychmiast wykorzystany przez cyberprzestępców. 
Wg KPMG w 2021 roku prawie 70% firm w Polsce odnoto-
wało przynajmniej jeden cyberatak (rok wcześniej było to 13%). 
Agresja Rosji na Ukrainę i narastająca presja między Wscho-
dem i Zachodem sprawiły, że ochrona danych stała się jednym 
z największych wyzwań świata. Tylko 2/3 Polskich firm deklaruje 
gotowość poradzenia sobie z tym wyzwaniem. Wydatki na bez-
pieczeństwo stanowią największą pozycję w budżetach firm IT 
na świecie. W ubiegłym roku było to 25 mld dolarów, a według 
Gartner w tym roku 66% firm ponownie zwiększy budżety na 
cyberbezpieczeństwo. 

Szacuje się, że w Europie brakuje 300 tys. ekspertów 
od cyberbezpieczeństwa. Najbardziej pożądani są 
specjaliści do baz danych, administratorzy i inżynierowie 
DevOps z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa.

Lepsze wykorzystanie danych

Według badania Evanta’s 2022 CIO Leadership Perspectives 
drugim najważniejszym priorytetem IT są dane i analityka. 
W tym obszarze budżety planuje zwiększyć 45% przedsię-
biorstw. Codziennie produkujemy 2,5 kwintyliony bajtów 
nowych danych, a roczne przychody z globalnego rynku Big 
Data i analityki biznesowej w 2022 roku to 274,3 mld dolarów. 
Skuteczne wykorzystanie danych jest traktowane jako klucz 
do osiągnięcia celów firm. Najpopularniejsze stanowiska dla 
których wspólnym mianownikiem jest praca z ogromną ilością 
danych to: Data Analyst, Data Scientist, Big Data Engineer, 
BI Developer, ETL Developer, Data Platform Expert, Big 
Data/Data Warehouse Architect oraz Big Data Administrator. 



Kompetencje 
w cenie. 

Ile zarabiają 
specjaliści 

IT/SAP?

Karol Cieślukowski
Operations Manager w Awareson

Ostatnie dwa lata to dynamiczny wzrost zarobków 
specjalistów IT - średnio po 20-30% rocznie, 
a w niektórych obszarach ponad 100%... Wzrost 
wynagrodzeń w IT jest globalny, ale w Polsce 
ponadprzeciętnie szybki. Nasz rynek został 
zauważony przez międzynarodowe firmy, a Polska 
jest traktowana jako świetny dostawca zasobów IT: 
konkurencyjny pod względem stawek i jakości 
kandydatów. Specjaliści szukają pracy bezpośrednio 
w zagranicznych firmach, chętnie z wynagrodzeniem 
w obcej walucie. Ta konkurencja z zagranicy, inflacja 
i niedobór pracowników sprawiają, że stawki dalej 
rosną. Pojawiają się jednak czynniki hamujące ten 
wzrost: chłodzenie zachodnich gospodarek i wejście 
na rynek dużej grupy szukających zatrudnienia 
juniorów.



Job Role

Cloud Engineer
Cloud Data Engineer
Cloud Security Engineer
Cloud Technical Solution Architect
Identity & Access Management
Security Engineer
SOC Analyst
Cybersecutity Data Engineer
Penetration Tester
Network Security Engineer
Network Security Analyst
Network Engineer
Data Scientist
BigData &Cloud Engineer
ETL & Cloud Developer
DevOps

Java Developer
.Net Developer
Java Full Stack Developer
C++ Developer
Front-end (Angular/React/Vue) Developer
Python Developer
Mobile (Android/IoS) Developer
RPA Developer

150
150
200
200
150
150
150
200
150
150
130
150
150
150
150
150

130
130
140
130
130
130
130
130

220
220
250
250
200
200
200
250
200
200
200
200
245
250
220
230

180
170
200
170
160
170
160
170

23 500
23 700
25 800
25 400
18 300
15 800
15 900
15 300
16 700
16 300
15 400
21 000
18 600
26 700
26 200
20 600
 

18 800
15 900
18 900
15 700
17 500
15 400
16 900
16 300

28 700
28 900
29 600
29 200
23 800
29 400
23 500
21 200
26 200
21 600
21 000
25 500
24 000
34 700
32 400
25 800
 

25 500
21 000
25 700
19 600
22 000
19 700
20 800
21 800

mid kontrakt 
1h/zł netto

senior kontrakt 
1h/zł netto

mid perm 
mies./zł brutto

senior perm 
mies./zł brutto

Field

Cloud, Security 
& Infrastructure

Software 
development

Mediany wynagrodzeń specjalistów IT/SAP najczęściej rekrutowanych przez Awareson w 2022 roku.



Job Role

SAP ABAP Developer
SAP FIORI/UI5 Concultant
SAP FI Consultant
SAP CO Consultant
SAP HCM Consultant
SAP Logistics Consultant 
(MM,PP, QM, SD, PLM, WM) 
SAP EWM Consultant
SAP BW Consultant
SAP Basis Administrator
Oracle Developer
Oracle DBA
Salesforce Developer
Salesforce Consultant

Project Manager
Product Owner
Business Analyst
Business System Analyst
Architekt
Scrum Master
Agile Coach
Manual Tester
Automation Tester
Cloud Automation Engineer
Test Lead
UX/UI Designer

140
160
175
175
175
175

200
140
130
130
120
130
130

130
120
120
140
200
130
150
90
110
200
130
130

175
200
280
280
250
250

275
200
175
170
170
200
200

200
180
180
190
230
190
210
125
140
250
150
180

17 650
18 700
16 500
16 500
15 800
14 900

16 900
15 500
15 600
17 900
18 700
17 700
16 500

17 600
17 700
13 500
15 900
17 800
17 200
16 900
11 800
15 900
17 200
16 500
15 600

22 500
24 800
23 500
23 600
21 900
21 400

24 800
21 900
22 500
22 600
BD
22 000
19 600

26 700
24 500
17 800
18 850
23 900
18 900
18 600
14 600
18 800
BD
18 500
19 100

mid kontrakt 
1h/zł netto

senior kontrakt 
1h/zł netto

mid perm 
mies./zł brutto

senior perm 
mies./zł brutto

Field

ERP

PM & QA

W zestawieniu uwzględniono uśrednione, najczęściej występujące stawki w 2022 roku. Ostateczne wynagrodzenia różnią się z zależności od stosu technologicznego, zakresu obowiązków i długości kontraktu.



Wynagrodzenie 
było powodem 
ostatniej zmiany 
pracy przez 
25,9% 
specjalistów IT 
i SAP



Motywacja. 
Czego 

naprawdę chcą 
kandydaci?

W 2022 roku temat zarobków w IT popularnością 
przebił nawet transfer Roberta Lewandowskiego  
do Barcelony. Codziennie gościł w medialnych 
nagłówkach, w biznesowych i prywatnych rozmowach, 
a nawet w polityce. Tymczasem specjaliści IT twierdzili, 
że to rozwój, nie wynagrodzenie jest ich największą 
motywacją do zmiany pracy. W badaniu Awareson 
na koniec 2021 roku na rozwój umiejętności technicz-
nych jako motywację do zmiany pracy wskazywało 
dwa razy tyle ankietowanych (34%) niż na wzrost 
wynagrodzenia (16%). Jak jest w tym roku?

Dorota Andrzejewska
Head of IT Recruitment & Client Experience w Awareson

Jakie były główne powody ostatniej zmiany pracy 
specjalistów IT i SAP w Polsce.

25,9%
21,6%
9,4%
9%
9%
8,1%
6,9%
5,1%
4,1%
0,8%

Wynagrodzenie 

Rozwój

Jakość zarządzania 

Work-life balance

Atmosfera

Praca zdalna

Przełożony

Chęć awansowania 

Niedotrzymanie obietnic 

Benefity

Źródło: Awareson**



Jakość zarządzania firmą lub projektem  
to powód zmiany pracy dla 9,4% kandydatów

Dobre zarobki i rozwój są kluczowe, ale nie wystarczą. 
Na kolejnych miejscach, praktycznie ex aequo kandydaci 
wymieniają jakość zarządzania (9,4%), work-life balance oraz 
atmosferę i kulturę organizacji (po 9%). Atutem jest także 
praca w projektach zarządzanych w oparciu o dobre meto-
dyki projektowe oraz opinia o pracodawcy. Przy zbliżonych 
ofertach przeważa sprawny proces rekrutacyjny. Specjaliści 
IT są też bardzo przepracowaną grupą zawodową.  
Nadgodziny są w branży powszechne (statystycznie co druga 

Wysokość wynagrodzenie specjalistów IT z oczywistych 
względów w tym roku jest istotnym motywatorem, 
natomiast z mojego punktu widzenia o wiele ważniejszą 
rolę wciąż odgrywa możliwość rozwoju, jaką daje szero-
ko rozumiany pracodawca. Specjaliści IT mają wrodzoną 
potrzebę samodoskonalenia się - w tej branży jest to 
naturalna cecha. Z mojego doświadczenia wynika, 
że w trakcie rozmów rekrutacyjnych, specjaliści IT  
przywiązują większą wagę nie do finansów, a właśnie do 
stosu technologicznego, do tego coraz częściej dopytują 
się, czy jesteśmy w stanie zaproponować indywidualnie 
opracowany plan rozwoju. Między innymi, czy organiza-
cja ma pomysł na poprowadzenie ich kariery  
w bieżących oraz przyszłych projektach. 

Paweł Dzieniarz
Project and Delivery Manager 
w Mettler-Toledo International

Marcin Świst
Business Analyst, Awareson

Niedawno odszedłem z firmy po 11 latach pracy. 
Trzymała mnie w niej atmosfera, zgrany zespół i bardzo 
pro-pracownicze podejście managerów. Praca dawała mi 
satysfakcję, mimo mało konkurencyjnego wynagrodzenia. 
Odszedłem z powodu znaczących zmian w firmie. To co 
motywuje mnie teraz, to praca zdalna i elastyczne 
godziny pracy. Poza spotkaniami mogę sam zarządzać 
moim czasem i zadaniami. Czasami zaczynam o 7:00  
rano, w ciągu dnia mogę robić przerwy na organizację 
życia rodzinnego, a resztę zadań dokończyć wieczorem.

Wynagrodzenie było powodem ostatniej zmiany pracy  
przez 25,9% specjalistów IT i SAP

Pieniądze przed rozwojem. Wysoka inflacja, wprowadzenie 
Polskiego Ładu oraz to, jak dużo mówiło się o wzroście zarobków, 
nie pozostawiło specjalistom IT wyboru: pieniądze „wyprzedziły” 
chęć rozwoju i stały się największą motywacją do zmiany pracy. 
Z badania Awareson wynika, że prawie 26% specjalistów IT 
i SAP zmieniło w ostatnim czasie pracę ze względu na zarobki. 
Ogłoszenia bez podanych „widełek” płacowych nie są przez 
nich brane pod uwagę. Wynagrodzenie jest przy tym rozumiane 
jako prosta kalkulacja, ile w perspektywie roku dostaną „na rękę” 
(tzw. goła pensja oraz konkretne benefity finansowe, jak premie, 
akcje firmy, dopłata do paliwa).  Próg wejścia jest wysoki: 
kandydaci nie zwracają uwagi na oferty odbiegające od ich 
oczekiwań. W trakcie procesu rekrutacyjnego jest bardzo 
niewiele miejsca na negocjacje finansowe i raczej tylko po to, 
żeby przebić propozycje innych firm. 

21,6% specjalistów IT/SAP zmieniło pracę w poszukiwaniu 
rozwoju 

Drugim najczęstszym bodźcem do zmiany pracy jest rozwój. 
Wciąż wskazuje na niego blisko 22% badanych. To szeroka 
kategoria, pod którą kryją się m.in.: chęć pracy przy projekcie 
z ciekawym stosem technologicznym, praca w zespole ludzi
z wysokimi kompetencjami i możliwość uczenia się od nich, 
ale też dostępność wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń, budżet 
szkoleniowy czy indywidualna ścieżka kariery (w tym awans). 
Dla części specjalistów rozwój to także zmiana firmy z mniejszej 
na większą i odwrotnie – z dużej na innowacyjny start-up. 
Rozwijająca może być też praca w międzynarodowym środowisku 
lub przy nowatorskich rozwiązaniach (stąd duża atrakcyjność 
np. branży energetycznej i farmaceutycznej w ostatnich latach). 

osoba pracuje 9 godzin dziennie lub więcej) i niektórym
zaczyna to przeszkadzać. Dobrze opłacani seniorzy i spe-
cjaliści od rzadkich technologii skłaniają się ku pracy 4 dni 
w tygodniu lub po 4-6 godzin dziennie. 

Home office lub lokalizacja wpłynęły na decyzję 
o zmianie pracy 8,1% specjalistów IT/SAP

Stosunkowo niewielu kandydatów - szczególnie w po-
równaniu z poprzednimi latami - wskazuje na lokalizację 
biura i potrzebę pracy zdalnej jako powody zmiany pracy. 
Home office stał się w branży IT tak powszechny, że jest 
w oczach kandydatów oczywistością. Tymczasem połowa 
firm (globalne badanie Microsoft) deklaruje, że planuje 
pełny powrót do pracy w biurach. Pogodzenie planów firm 
i pracowników w tym zakresie będzie jednym z najwięk-
szych wyzwań rynku pracy w najbliższym czasie. 



Jak zbadać motywację kandydatów, skoro pytani o nią najczęściej mówią… 
nieprawdę. Bo o pieniądzach się nie mówi, nie wypada krytykować poprzedniego 
szefa i ujawniać konfliktów. Dodatkowo rozmowa rekrutacyjna to zwykle spory stres. 
Kandydat chce dobrze wypaść, czasami wręcz mówi to, co druga strona chciałaby 
usłyszeć. 

1. Wyłóż karty na stół. Wyjaśnij, dlaczego prawdziwa motywacja jest ważna
 w procesie rekrutacyjnym. 

2. Zadawaj pytania otwarte, słuchaj i potem pogłębiaj rozmowę 
 dotykając szczegółów. 

3. Pytaj o rzeczywiste sytuacje, nie hipotetyczne - wydarzenia i motywacje 
 z przeszłości np. co trzymało kandydata w poprzedniej 
 firmie tak długo, jaki był powód poprzedniej zmiany pracy. 
 
4. Parafrazuj. Upewnij się, czy dobrze zrozumiałeś. Czasem powiedzenie raz
 jeszcze „tak, to na tym mi zależy”, bywa zobowiązaniem. Jeśli kandydat się  
 waha i dodaje motywacje poboczne - wróć do kroku drugiego.

4 zasady 
skutecznego
badania motywacji:



Jak zatrzymać 
najlepszych?

Kto kiedykolwiek mierzył się ze znalezieniem specja-

listy IT czy SAP, wie jakie to trudne. Od kilku lat firmy 

prześcigają się pomysłach jak przyciągnąć pracowni-

ków szukających nowych wyzwań, ale też jak skusić 

niezdecydowanych. A tych niezdecydowanych po 

pandemii przybywa. W USA pojawiło się zjawisko 

Wielkiej Rezygnacji. W drugiej połowie 2021 roku 

ponad 20 mln Amerykanów zrezygnowało z pracy. 

Do Polski to zjawisko nie dotarło na masową skalę, 

ale także u nas pandemia stała się impulsem do prze-

wartościowania zawodowych priorytetów. Wg bada-

nia Awareson blisko 14% specjalistów IT i SAP zmieni-

ło pracę w ostatnich 12 miesiącach. Coraz ważniejsza 

staje się więc odpowiedź na pytanie: jak zatrzymać 

pracowników? W badaniu Gartner zaledwie 29% 

specjalistów IT deklaruje chęć pozostania w obecnej 

organizacji. Warto zaznaczyć, że to o 10 punktów 

procentowych mniej niż w innych branżach. 

Maja Wojciechowska
HR BP w Awareson

Z jakiego powodu pozostajesz w obecnej firmie 
dłużej niż rok?

17,2%
15,4%
13%
11,8%
11%
7,1%
6,1%
2,7%
2%
13,7%

Wynagrodzenie 

Atmosfera

Praca zdalna

Rozwój 

Work-life balance

Awans lub szansa na awans

Przełożony 

Zarządzanie

Benefity

Nie dotyczy

Źródło: Awareson**



Dla 13% badanych powodem pozostawania w firmie 
jest możliwości pracy zdalnej

Home office to już nie tylko biurko we własnym domu. 
Z pracą zdalną często wiąże się także elastyczny 
czas pracy - możliwość lepszego zarządzania zadaniami 
służbowymi i obowiązkami rodzinnymi. Dla wielu 
specjalistów oznacza ona także zaufanie jakim darzy 
ich firma. I bardzo to sobie cenią. 

Nawet dobre wynagrodzenie, kultura organizacji odpowia-
dająca motywacjom pracowników i work-life balance nie 
zatrzymają każdego. Na rynek pracy wchodzi pokolenie Z, 
które ruch i zmianę ma wpisane w kod genetyczny. 
To dla organizacji dobry moment, żeby zdecydowała 
na jakich pracownikach jej zależy, a gdzie rotacja jest dla niej 
korzystna. Zdarza się, że taka sytuacja pomaga ustalić strategię 
firmy lub ustabilizować jej kurs. Odchodzący pracownicy 
tworzą miejsce dla nowych osób, z nowymi kompetencjami 
i doświadczeniami, które można wykorzystać na rzecz 
rozwoju firmy.

Dla 17,2% specjalistów IT/SAP wynagrodzenie jest 
głównym powodem długotrwałego związania z firmą

To ze względu na pieniądze pracownicy IT najczęściej 
zmieniali pracę w ubiegłym roku. Czy także dlatego zosta-
ją w niej na dłużej? W badaniu Awareson na taki powód 
pozostawania w obecnej firmie dłużej niż rok wskazało 
ponad 17% badanych. Ten wynik pokazuje, że kandyda-
ci zmieniają pracę dla pieniędzy, ale trudniej ich samym 
wynagrodzeniem zatrzymać. Jeśli specjalista jest zadowo-
lony z pracy to nie tak łatwo go podkupić. Warto tu jedno-
cześnie wspomnieć, że motywacja finansowa jest zawsze 
dla pracodawców najbardziej ryzykowna. Najłatwiej jest 
stracić pracownika, którego motywują głównie pieniądze.

Atmosfera i kultura organizacji zatrzymują w firmie 
15,4% pracowników IT

Nasze badanie pokazuje wyraźnie, że pieniądze to nie 
wszystko. Prawie tak samo ważna jest atmosfera w firmie 
i kultura organizacyjna. Pracodawcy zaczęli dostrzegać 
pracowników: ludzi, nie tylko efekt ich pracy. Uczą się jak 
pomagać pracownikom się rozwijać i widzą w nich poten-
cjał. Zapewniają im empatyczne i wspierające środowisko, 
elastyczność i autonomię w pracy. Istotna stała się kultu-
ra organizacji, z której wartościami pracownik może się 
identyfikować. Należy ją rozumieć jako głębokie poczucie 
przynależności, a nie tylko hasła w materiałach on-boar-
dingowych. Dodatkowo za deklaracjami muszą iść działa-
nia. Jeśli firma stawia na rozwój pracowników, to powinno 
oznaczać np. określony budżet, dodatkowe dni wolne na 
szkolenia czy jasne kryteria awansu. Pracownicy 
związani z organizacją w taki sposób są bardziej 
zmotywowani, można na ich liczyć i łatwiej im zaufać.



Polskie IT
przechodzi
na kontrakt

W ciągu najbliższego roku 1/3 globalnych firm planu-

je zastąpić część pracowników etatowych kontrakto-

rami i freelancerami, wylicza firma badawcza Gartner, 

a wg Forbes Magazine do 2027 roku 50% wszystkich 

pracowników będzie zatrudnionych w ten sposób. 

Kontrakt ma wiele zalet z punktu widzenia zarządza-

nia firmą: finansowych oraz w zakresie zarządzania 

i HR. Nie trzeba się martwić o osobiste zmagania  

podwykonawców, urlopy, zwolnienia lekarskie  

czy ogólne zadowolenie z pełnionej roli. W zamian  

za stawkę godzinową specjaliści mają wykonać  

określone zadanie. Tylko tyle, czysty biznes.

50% globalnego rynku pracy do 2027 roku będzie się 
opierać na kontraktorach i freelancerach

Kolejne fale pandemii i praca zdalna otworzyły globalny 
rynek pracy, co zwiększyło popularność kontraktów. Zalety 
pracy na kontrakcie dostrzegli wyspecjalizowani pracowni-
cy: docenili elastyczność rynku pracy i możliwość komfor-
towego godzenia kariery z życiem prywatnym. To sprawiło, 
że zatrudnienie pracowników kontraktowych w branży 
technologicznej wzrosło w ostatnich 3 latach o niemal 
40%. 

Jak to się ma do Polski? Trendy na rynku pracy IT są global-
ne i łatwo przenikają przez granice, ale mamy też dodatko-
wy, lokalny impuls zachęcający do tej formy współpracy: 
Polski Ład. Wprowadzone na początku 2022 roku zmiany 
podatkowe wywołały lawinę przedsiębiorczości w branży 
IT - przynajmniej, jeśli chodzi o statystyki. 

Tylko w podklasie „działalność związana z oprogramo-
waniem” Głównego Urzędu Statystycznego co miesiąc 
przybywa 1,5-2 tys. firm, w większości jednoosobowych 
działalności gospodarczych, zaś w całej sekcji „informacja 
i komunikacja”, to dwa razy tyle. Te małe i mikro firmy, to 
potencjalni kontraktorzy. 

Marcin Szewczuk
Head of Growth w Awareson



30% firm planuje zastąpić część etatów 
elastyczniejszymi formami współpracy

Czy to oznacza koniec etatów? Oczywiście nie - to jedynie 
zmiana obecnych proporcji na rynku z przewagi umów o 
pracę (ok. 60/40), na rzecz mniej więcej równego podziału. 
Ten trend ma swoje plusy i minusy, i silnie wpływa na biznes, 
poszczególnych specjalistów, ale też całe społeczeństwo. 
Cyfrowi pracownicy kontraktowi stanowią ogromną wartość 
dla zmieniającego się globalnego rynku, ale są również nara-
żeni na większe ryzyko poczucia izolacji - szczególnie 
w związku z popularną w ostatnich 3 latach pracą zdalną. 
Co do zasady są mniej związani z organizacją i resztą zespo-
łu, niż specjaliści zatrudnieni na stałe.

Dariusz Kurkiewicz
Manager, SAP Basis Architect, 

Matthews International 

Nie wszędzie outsourcing się sprawdza. Na bazie 
doświadczeń z amerykańskiego rynku pracy zauważam 
zmianę w podejściu firm do działów oraz specjalistów 
dostarczających usługi profesjonalne, jak SAP. Firmy, 
które do tej pory bazowały na outsourcingu, starają 
się budować własne zespoły kompetencyjne. To we-
wnętrzni specjaliści wyznaczają kierunki rozwoju dla 
operacji i projektów, oraz weryfikują postępy prac. 
Są bardziej zaangażowani i mają większe zaufanie 
organizacji. Firmy zewnętrzne i kontraktorzy realizują 
zadania zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez 
wewnętrznych specjalistów. Ta ewolucja organizacji 
pracy wynika z tego, że firmy zewnętrzne zwykle 
obierały najkrótszą drogę od punktu AS-IS do punktu 
TO-BE. Nie zawsze była to droga optymalna. 

38% pracowników kontraktowych w IT nie czuje 
przynależności do organizacji 

Wg Talents International 38% kontraktorów czuje się 
odizolowanych od firmy i współpracowników. „Czysty biznes” 
w dłuższej perspektywie zaczyna negatywnie wpływać na ich 
samopoczucie, satysfakcję z pracy oraz efektywność. Praca 
zdalna na kontrakcie oznacza, że praktycznie 100% spotkań 
i interakcji dotyczy realizacji zadań i projektów, bez jakichkol-
wiek dodatkowych aktywności integrujących z zespołem. 
Nie ma przestrzeni na budowanie relacji, przekazywanie wiedzy 
i doświadczeń, ani luźną wymianę poglądów. Tacy specjaliści 
są też odseparowani od informacji na temat innych projektów 
w organizacji i tracą dostęp do - często inspirującej - wiedzy 
o rozwoju firmy. 

80% pracowników i współpracowników uważa 
przynależność do organizacji za ważną

Wg Deloitte dla blisko 80% specjalistów IT przynależność 
do grupy lub organizacji ma duże lub bardzo duże znaczenie. 
Jednocześnie przynależność do organizacji jest ważnym czyn-
nikiem napędzającym sukces organizacji i wydajność na wszyst-
kich jej poziomach. Kiedy specjaliści widzą, że ich indywidualna 
praca przyczynia się do realizacji celów klienta i mają poczucie 
przynależności do zespołu, są bardziej zaangażowani, zmoty-
wowani i osiągają lepsze wyniki. I choć - obok wynagrodzenia 
- to właśnie niezależność i elastyczność są głównymi zaletami 
pracy na kontrakcie, warto przyjrzeć się i zareagować na pro-
blem, jakim jest brak poczucia przynależności freelancerów 
i kontraktorów. Skoro rynek pracy i usług IT na największą dotąd 
skalę wykorzystuje zalety pracy na kontrakcie, powinien też 
dostrzec płynące stąd zagrożenie izolacji, która wpływa 
na relacje, efektywność i rozwój. 

Przejście z etatu na kontrakt sprawiło, że moje realne 
wynagrodzenie praktycznie się podwoiło. W dużych 
firmach zarobki i podwyżki osób zatrudnionych na 
umowach o pracę są ograniczone przez wiele reguł HR, 
na kontrakcie po prostu wycenia się określone zadanie. 
Przejście na kontakt dało mi też poczucie sprawczości 
i odpowiedzialności. To skok na głęboką wodę. 
Po bardzo krótkim wprowadzeniu w projekt,  mogłam 
od razu przejść do realizacji zadania, bez długiego, 
i w moim poczuciu zbędnego, on-boardingu. Mam 
konkretne zadanie do wykonania, bez przesadnego 
raportowania i prowadzenia za rękę. Odbieram to jako 
zaufanie do mojej wiedzy. To bardzo motywujące. 

Sylwia Mirczak
QA Lead, Awareson



3 główne 
zasady 
budowania 
więzi 
z kontraktorami

Komunikacja: 
stwórz platformę 
do wymiany informacji 
dla pracowników 
i kontraktorów pracujących 
na rzecz tej samej 
organizacji 
czy projektu.

Współpraca:
inspiruj spotkania on-line 
oraz off-line poza pracą, 
które pomogą budować 
więź i przynależność 
do grupy i organizacji. 

Rozwój:
inwestuj w rozwój specja-
listów poprzez szkolenia 
wewnętrzne i zewnętrzne 
oraz zapewnij przestrzeń 
do dzielenia się wiedzą.



Rekrutacja 
2023: 

tempo 
i precyzja.

Jeszcze szybciej, bardziej precyzyjnie, z kandydatami 

rozdającymi karty - tak najprościej można podsumo-

wać zmiany w procesie rekrutacji w ostatnim roku. 

On-line? O to już nawet nikt nie pyta. Konkurencja 

wśród pracodawców jest większa niż kiedykolwiek. 

Dobry kandydat znajduje zatrudnienie w ciągu kliku 

dni. Bez profesjonalnego procesu rekrutacyjnego 

przegrywa się w przedbiegach. 

Kto pierwszy ten lepszy

Firmy szukają aktualnie kandydatów „na już”. Większość 
procesów skróciła się do 1-2 rozmów, mamy mniej decyden-
tów. Procesy na „etat” trwają najczęściej ok. 2-3 tygodni, a na 
kontrakt 3-10 dni. Pod względem tempa prym wiodą firmy 
consultingowe oraz technologiczne. Pracodawcy nie czekają 
na określoną liczbę CV, analizują każdego kandydata od razu 
po jego zgłoszeniu się. Coraz częściej wystarczy jeden dobry 
aplikujący. Wciąż jednak zdarzają się procesy trwające 1,5-2 
miesiące, z 3 etapami i długą ścieżką decyzyjną. Kandydaci 
tyle cierpliwości niestety nie mają. 

Niedawno nasz klient, silna i znana marka, czekał 
1,5 miesiąca z zaproszeniem kandydata do drugiego 
etapu. Choć specjalista SAP FICO, którego to dotyczyło, 
był bardzo zainteresowany współpracą, w międzyczasie 
przyjął ofertę konkurencji. Firmy muszą być świadome, 
że tak poprowadzony proces to strata ich czasu i pie-
niędzy. Negatywnie wpływa też na ich wizerunek jako 
pracodawcy. Mamy również odwrotne przykłady. 
Inny z klientów złożył kandydatowi ofertę 5 minut 
po pierwszym spotkaniu. To był jedyny kandydat 
w procesie, doskonale nam już wcześniej znany 
i oczywiście z referencjami.

Magdalena Auguścik
Aleksandra Figarska

Karolina Struzik

Karolina Struzik
Managing Consultant - SAP Recruitment w Awareson



Kto tu kogo wybiera?

Gdzie państwa firma widzi się za 5 lat?... To nie żart, 
odwrócenie ról jest faktem. To pracodawca musi się za-
prezentować kandydatowi, nie odwrotnie. Specjaliści 
IT oczekują, że oferta będzie przejrzysta, wynagrodzenie 
- w tym bonusy, premie i benefity - jasno określone. Zależy 
im, żeby poznać bezpośredniego szefa, szukają dobrze 
zarządzanych miejsc, dających poczucie bezpieczeństwa. 
Istotna jest rozmowa techniczna - z punktu widzenia klienta 
ma weryfikować umiejętności kandydata, dla kandydata 
to informacja czy firma wie kogo chce zatrudnić i jak jest 
zarządzana. Wiele międzynarodowych korporacji robi to 
wręcz po mistrzowsku. Wciąż za mało uwagi przykłada się 
jednak do atmosfery spotkania. Specjalista, który dobrze 
czuje się podczas rozmowy zakłada, że tak będzie też 
w codziennej pracy. Warto pamiętać, że atmosfera 
i wartości firmy to po pieniądzach 2. najczęstszy powód, 
dla którego kandydaci chcą zostać w firmie na dłużej.

Negocjacje? Nic z tego!

Bez „wideł” nie podchodź… Kandydaci wymagają, 
by wynagrodzenie było podane już na etapie ogłoszenia, 
a próby przekonywania, że to nie zawsze służy ich interesom 
spełzają na niczym. Ten filtr ogranicza liczbę aplikujących 
i praktycznie niweluje negocjacje. Kandydaci dość precy-
zyjnie i - trzeba przyznać - coraz trafniej wyceniają swoją 
pracę. Kiedy są już w procesie to nie są skłonni negocjo-
wać w dół. Wciąż zdarzają się przypadki niedoszacowania 
lub znacznie zawyżonej oceny wartości kompetencji, ale 
należą do rzadkości. 

Aleksandra Figarska
Team Leader – IT Recruitment 180 w Awareson

Kilka lat temu mieliśmy do czynienia z nagminnym 
niedocenianiem się przez specjalistów IT. 
Oferty zagranicznych firm potrafiły dwu-trzykrotnie 
przewyższać ich oczekiwania. Boom na rynku oraz 
dostępność analiz rynkowych zupełnie to zmieniły. 
Specjaliści zaczęli porównywać swoje stawki 
z wynagrodzeniami kolegów w Polsce i za granicą. 
Ostateczne oferty wciąż potrafią ich jednak zaskoczyć 
na plus. Pojawiła się też spora grupa pracowników, 
szczególnie juniorów i mniej doświadczonych midów, 
którzy wyceniają się na poziomie seniorów, 
a nawet wyższym. Zadanie? Nie ma mowy.

Kandydaci mówią wprost – to nie szkoła, praca domowa 
nie przejdzie. Bez wahania odmawiają wykonania zadań 
rekrutacyjnych. W pewnym stopniu pokutuje fakt, 
że niektóre firmy nadużywały zadań i wykorzystywały 
pracę kandydatów do swoich bieżących potrzeb. 
Ale tylko wymówka i chodzi o coś więcej: kandydaci 
oczekują, że to firma im się zaprezentuje i się o nich 
postara. Jak więc sprawdzić kandydata? 

Kiepska rozmowa rekrutacyjna może przekreślić 
w oczach kandydata nawet najlepszą firmę, to dotyczy 
szczególnie rozmowy technicznej. Wiem z doświadcze-
nia, że firmy do przeprowadzenia takiej rozmowy wybie-
rają ludzi z tzw. „łapanki” - sama bywałam o to proszo-
na, mimo, że temat spotkania nie dotyczył bezpośrednio 
mojej specjalizacji. Tacy eksperci nie są przygotowywani 
do poprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej, nie wiedzą 
o co dokładnie pytać, co sprawdzić, o czym nie warto 
mówić. Dobra rozmowa techniczna to ogromna zachęta 
do pracy w danej organizacji.

Aleksandra Ptaszyńska
Business Analyst, Awareson



Główne trendy 
w procesie rekrutacji

1. Tempo i precyzja 
 – procesy ograniczają się
 do kilku dni.
2. Kandydaci wybierają 
 z kilku ofert 
 – jakość procesu 
 bywa decydująca.
3. Niewielkie pole do negocjacji  
 finansowych w trakcie procesu.
4. Rozmowa techniczna 
 lub referencje zamiast zadania. 
5. Elastyczne podejście 
 do wymagań jako duża zaleta 
 pracodawcy.

* Dane pochodzą z badania Awareson z lipca 2022 roku
 przeprowadzonego wśród 342 specjalistów IT i SAP. 
** Dane pochodzą z badania Awareson z sierpnia 2022 roku 
 przeprowadzonego wśród 287 specjalistów IT i SAP.

Precyzyjne 45-minutowe spotkanie techniczne pozwala 
dokładnie ocenić umiejętności i jest coraz częściej stoso-
wanym rozwiązaniem. Dla aplikujących to sygnał, że firma 
jest dobrze zorganizowana i wie kogo szuka. Zdarza się 
też, że kompetencje kandydata są weryfikowane wyłącz-
nie na podstawie wiarygodnych referencji. 

Elastyczny jak pracodawca?

Firmy z jednej strony dbają o to, by zachować ważne 
dla siebie standardy, z drugiej wykazują się imponującą 
elastycznością. Jeśli dobry kandydat zamiast umowy 
o pracę chce realizować zadania w formie kontraktu, 
coraz częściej zgadzają się na zmianę założeń. Oczywiście 
nie wszystkie - tam, gdzie wartości firmy i budowanie 
relacji z pracownikiem są kluczowe, tam wciąż króluje 
etat. W przypadku specjalistów o rzadkich kompetencjach 
firmy godzą się, by pracowali przy kilku projektach 
lub na część etatu. 

Pracodawcy coraz bardziej precyzyjnie określają też 
wymagania wobec kandydatów, ograniczając do mini-
mum to, co jest rzeczywiście niezbędne. Ta elastyczność 
i precyzja znacząco ułatwiają im znajdowanie właściwych 
talentów. Jednocześnie coraz więcej zagranicznych 
organizacji deklaruje, że będzie zatrudniać tylko 
do pracy hybrydowej lub z biura. To zaczyna być 
ważnym punktem negocjacji. 

Magdalena Auguścik
Team Leader – IT Recruitment 360 w Awareson

Na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniła się 
rzeczywistość nie tylko procesu rekrutacji, 
lecz przede wszystkim dojrzeliśmy do innowacyjnego 
i elastycznego spojrzenia na różnorodne modele pracy. 
Bardzo mnie cieszy, że firmy oferują mnogość roz-
wiązań, otwierają się na nowe trendy i wsłuchują się 
w potrzeby pracowników. Im lepsze zaplecze oferuje 
pracodawca, tym większe zainteresowanie pracowni-
ków – zarówno tych potencjalnych, jak i będących już 
w organizacji. Jednocześnie należy pamiętać jak 
ważne są inne aspekty kultury organizacyjnej.



to firma doradcza, która dostarczając kompetencje ekspertów IT wspiera rozwój przedsiębiorstw technologicznych oraz tych, które wykorzystują IT jako integralną 
część swojego biznesu. 15 lat międzynarodowego doświadczenia dało nam wiedzę i narzędzia jak poznawać potrzeby klientów oraz pozwala nam reagować 

z wyprzedzeniem na stojące przed nimi wyzwania. 

Jesteśmy liderem rozwiązań outsourcingowych i rekrutacyjnych w obszarze SAP w Polsce i  partnerem w zakresie IT dla największych przedsiębiorstw na świecie.

Pracujemy w modelach:
 • managed services
 • team leasing
 • body leasing
 • permanent recruitment.

Jesteś specjalistą IT/SAP? 
Pomożemy Twojej karierze! 

SPRAWDŹ OGŁOSZENIA

Jak możemy wesprzeć  
Twoją firmę? 

POZNAJ OFERTĘ

https://awareson.com/kandydaci-it/?utm_source=raport&utm_medium=baner&utm_campaign=2023
https://awareson.com/dla-pracodawcow/?utm_source=raport&utm_medium=baner&utm_campaign=2023


Opracowanie merytoryczne: 
Anna Jaglińska-Prawdzik, Marketing Manager w Awareson

Opracowanie graficzne: 
Atelier Aneta&Filip Gębscy
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