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Czym jest Lublin IT? 

  
Lublin IT to cykliczne wydarzenia skierowane do pracowników branży IT, 

głównie Mid i Senior Developerów. Wydarzenia odbywają się wieczorami, 

w godzinach 18-21.30 i mają formułę barcampu lub minikonferencji – 

najpierw odbywają się prelekcje (po ok. 45 minut), a następnie integracja 

i luźna wymiana wiedzy. 

 

Na spotkaniach poruszamy tematy dotyczące: 

• Big Data 

• Business Intelligence 

• Artificial Intelligence/Machine Learning/Data Science 

• Digital Nomads 

• CD/CI/DevOps 

• Cloud Computing/AWS 

 
Podsumowanie dotychczasowych spotkań: 

23 maja 2017 r. w Lublinie odbyła się pierwsza edycja na temat Dockera, 

Business Inteligence i Digital Nomads. Wydarzeniem było 

zainteresowanych 280 osób na facebooku, a łącznie na sali 

zgromadziliśmy ponad 50 osób – głównie Senior i Mid Developerów  

z Lublina. Drugie wydarzenie dotyczyło języka Python, Machine Learningu, 

CI i Digital Nomads i zgromadziło ponad 80 osób. Na trzecie spotkanie 

zapisało się 212 osób, w związku z czym oprócz spotkania offline 

zrobiliśmy także transmisję online. W dniu 17.04. odbyło się czwarte 

spotkanie na wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS, w którym 

uczestniczyło ponad 95 osób. W trakcie spotkania, które odbyło  
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się 16.10.2018 padł dotychczasowy rekord frekwencji – w spotkaniu 

wzięło udział ponad 220 osób. 

 

Cel raportu i dlaczego to robimy? 

 
Celem raportu jest przedstawienie wniosków z badania lubelskiej branży 

IT, które przeprowadziliśmy na przełomie maja-czerwca 2017 roku. 

Natomiast sam pomysł na badanie zrodził się z potrzeby jeszcze lepszego 

wglądu w potrzeby lubelskiej branży.  

Wieloletnie doświadczenie w organizacji eventów pokazało nam, że 

pracownicy lubelskich firm IT i lubelscy freelancerzy chcą się rozwijać  

i uczestniczyć w wydarzeniach, zwłaszcza otwartych, bezpłatnych 

barcampach i konferencjach. Wrodzona ciekawość zmusiła nas do 

zadawania coraz głębszych pytań. Kim są Ci ludzie? W jakich 

technologiach pracują? Czego oczekiwali od pierwszej pracy oraz czego 

aktualnie oczekują od pracodawców? Jakie lubelskie wydarzenia IT dają 

im największa wartość i dlaczego? Na te i na wiele innych pytań staraliśmy 

się znaleźć odpowiedzi w naszym badaniu. 

 

Mamy nadzieję, że niniejszy raport pomoże zarówno Tobie, Drogi 

Czytelniku, oraz całej branży IT w pogłębianiu wiedzy. 
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O redaktorach 
 
Jesteśmy pasjonatami nowych technologii i od 2017 organizujemy 

cykliczne spotkania branżowe o nazwie “Lublin IT”. W skład zespołu 

wchodzą: 

Sylwia Boruć 
Absolwentka studiów II stopnia Politechniki 

Lubelskiej o specjalizacji grafika komputerowa. 

Pasjonatka fotografii oraz projektowania stron 

internetowych. Sprawnie porusza się w programach 

graficznych, świetnie odnajduje się podczas 

wykonywania i obrabiania fotografii, jak również realizacji i montażu 

wideo. 
Agata Płecha 
Absolwentka kierunku edukacja techniczno-

informatyczna na Politechnice Lubelskiej. Organizuje 

spotkania branżowe „Lublin IT”. Wolontariuszka 

lubelskiego Centrum Wolontariatu. Pasjonatka 

grafiki komputerowej oraz multimediów 

wykorzystywanych w technice, biznesie i edukacji. 

 

Anna Prończuk-Omiotek 

Manager, doradca i szkoleniowiec. Organizuje 

spotkania branżowe „Lublin IT” i koordynuje lubelski 

oddział „infoShare Academy”, gdzie współpracuje  

z firmami IT, programistami oraz osobami, które 

chcą zmienić branżę i znaleźć pracę jako 

programista. Od 8-miu lat działa w Lublinie jako 
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organizatorka eventów, kreatorka przedsiębiorczości i pozytywnych 

zmian. Doktorantka na Wydziale Ekonomicznym UMCS. 

 

Patryk Omiotek 

Programista, magister matematyki UMCS. 

Organizuje spotkania branżowe „Lublin IT” oraz 

„Data Science Lublin”. Entuzjasta nowych 

technologii, ostatnimi laty gorący zwolennik Pythona 

i JavaScript. Lubi łączyć wiedzę informatyczną z marketingiem 

internetowym. 

 

Monika Sikorska 

Marketingowiec, magister inżynier Wydziału 

Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. 

Miłośniczka wyszukiwania błędów, obecnie 

pogłębia wiedzę w testowaniu oprogramowania  

i programowania w Pythonie.  Organizuje spotkania 

branżowe „Lublin IT”. W wolnym czasie lubi 

pobiegać na długich dystansach. 
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Wstęp 

Autor: Anna Prończuk-Omiotek 
 
Branża technologii informacyjnych (IT) jest jedną z najszybciej 

rozwijających się branż na Lubelszczyźnie. Według danych Urzędu Miasta 

Lublin w lubelskiej branży IT pracuje obecnie 5000 osób.  

 

Grupa docelowa 

Grupą docelową badania były osoby pracujące w branży IT, na różnych 

szczeblach i stanowiskach. Zakres tematyczny badania obejmował 

doświadczenie pracowników lubelskiej branży IT, zbadanie ich oczekiwań 

odnośnie pracodawców, kierunków rozwoju kariery, szkoleń oraz 

lokalnych branżowych wydarzeń. 

 

Metodologia badania 

Badanie pracowników lubelskiej branży IT zostało przeprowadzone za 

pomocą metod poznawczych i systemowych. Ze względu na złożoność 

problemu badawczego zastosowano kilka metod: 

• analiz i porównania, 

• kwestionariuszowe, 

• wywiadów jakościowych. 

 

Zastosowane techniki badawcze to ankieta i nieustrukturyzowane otwarte 

wywiady indywidualne (bezpośrednie i telefoniczne) z pracownikami 

lubelskiej branży IT, które miały służyć lepszemu zrozumieniu tematu oraz 

dokładniejszemu opisaniu wniosków z ankiety. Narzędziem, które zostało  
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wykorzystane w badaniu jest kwestionariusz anonimowej ankiety 

zawierający zarówno pytania zamknięte jak i otwarte, dystrybuowany 

online pod nazwą “Badanie Lubelskiej branży IT”. Bardzo dziękujemy 

naszym Partnerom za pomoc w dystrybucji ankiety, szczególnie dla 

organizacji: 

 

• Lublin GameDev 

• Hackerspace Lublin 

• Geek Girls Carrots 

• WordUp Lublin 

• Urząd Miasta Lublin i projekt Lubelska Wyżyna IT. 
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Dane demograficzne 
Autor: Anna Prończuk-Omiotek 

 

Kwestionariusz ankiety uzupełniły 204 osoby i byli to zarówno pracownicy 

lubelskich jak i międzynarodowych firm IT, które mają oddziały w Lublinie. 

Co ciekawe, aż 41,2 % uzupełnień ankiety pochodziło od osób, które nie 

pracują w branży IT. Dlatego też uzyskane wyniki podzieliliśmy na dwie 

grupy i zaprezentowaliśmy na oddzielnych wykresach dotyczących ludzi 

pracujących oraz niepracujących w IT. Jednocześnie, aż 57,8 % 

ankietowanych to studenci, co częściowo tłumaczy tak dużą liczbę osób, 

które nie pracują (jeszcze) w IT, ale mimo to mają już podstawową wiedzę 

o branży i uzupełnili ankietę. Większość ankietowanych była w wieku 

między 21-30 lat.  Ankietę uzupełniło 148 mężczyzn i tylko 56 kobiet, co 

potwierdza, że jest to nadal branża zdominowana przez mężczyzn. 
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Odnosząc się już tylko do statystyk osób, które pracują w branży IT, aż 

43,9 % badanych miało ponad 5 lat doświadczenia w IT. Oznacza to, że 

wyniki badań w sekcji zawierającej tylko uzupełnienia przez pracowników 

IT są zdominowane przez osoby, które już dobrze znają tę branżę. Aż 40% 

ankietowanych napisało, że ich firma zatrudnia powyżej 250 osób, a tylko 

15% pracuje w mikro firmach do 10 osób.  
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Ile osób zatrudnia twoja firma 
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Firmy IT 
Autor: Monika Sikorska 

 

Lublin obecnie stał się jednym z wiodących ośrodków nowoczesnych 

technologii i informatyki w Polsce. Jeszcze dekadę temu miasto kojarzyło 

się bardziej z upadłym Ursusem i zakładami produkcyjnymi niż  

z informatyką. Przyjęta “Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020” 

zaowocowała powstaniem i przeniesieniem tutaj wielu oddziałów firm  

z branży IT, która obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się na 

świecie. Rozrost firm IT na Lubelszczyźnie przekłada się na wzrost 

zatrudnienia i zarazem zarobków w tym regionie. 

 

Z czego jeszcze wynika zainteresowanie firm z branży IT Lublinem? 

Mianowicie, oszczędności. Nie od dziś wiadomo, że koszty wynajmu 

powierzchni biurowych w środkowej, północnej czy zachodniej Polsce 

należą do najwyższych. Zaletą Lublina jest atrakcyjność, dostępności 

nieduże koszty wynajmu biur. Obecnie w mieście powstało wiele nowych 

kompleksów biurowych i to jeszcze nie koniec, bo powstają kolejne, co 

przełoży się na dalszy rozwój tej branży. 

 

Wysoka dynamika rozwoju lubelskiego sektora IT wynika z dużej liczby 

absolwentów na kierunku informatyka jak i ciągłym wzroście liczby firm. 

Na ten wynik przełożyło się również powstanie Lubelskiej Wyżyny IT, która 

jest inicjatywą Urzędu Miasta Lublin, mającą na celu wspieranie i rozwój 

środowiska informatycznego. Każda firma, która ma ochotę dołączyć do 

LWIT (Lubelska Wyżyna IT) dostaje wsparcie od dedykowanego opiekuna,  
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który wspiera firmę w każdym aspekcie. Dodatkowo miasto Lublin 

pomaga inwestorom w realizacji kampanii marketingowych, 

nawiązywaniu współpracy z uczelniami, kołami naukowymi i innymi 

organizacjami studenckimi jak i z biurami karier. 

 

W zaspokajanie braku pracowników na rynku IT czynnie włączyły się 

lubelskie uczelnie, co przełożyło się na wzrost zainteresowania firm 

otwieraniem swoich oddziałów właśnie w Lublinie. W roku akademickim 

2017/2018 było ok. 64 tysięcy studentów z czego ponad 5400 osób na 

kierunkach informatycznych i pokrewnych, w tym ponad 3 tysiące to 

studenci informatyki. Ten kierunek można studiować już na  

5 uczelniach znajdujących się w Lublinie. 

 

Procesy zachodzące w mieście i wdrożenie Strategii Lublina pod kątem IT 

zaowocowały tym, że obecnie w mieście znajduje się ok. 750 firm IT wg 

danych GUS. Oczywiście część z nich to firmy jednoosobowe działające 

jako podwykonawcy dla większych firm IT. Jeszcze przed tymi 

działaniami w Lublinie istniały już takie firmy jak Asseco Business 

Solutions, które powstało w 2007 roku w wyniku połączenia kilku spółek 

IT. Inne firmy takie jak MikroBit czy eLeader zaczynające działalność od 

2000r. mogą obecnie pochwalić się wieloma dużymi projektami 

zrealizowanymi w Polsce jak i na świecie. Do tego należy wspomnieć  

o firmie Infinite, Select czy Syntea Business Solutions (obecnie grupa 

Arcus). 

 

Długa lista firm z sektora IT musi dbać o swoją rozpoznawalność na rynku, 

chociażby po to, aby pozyskiwać nowych pracowników z branży na  
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których wciąż jest duże zapotrzebowanie. Dla potencjalnego pracownika 

firma wydaje się atrakcyjna, gdy jest o niej głośno, czyli musi się dużo 

dziać. Dlatego, marketingowcy z tych firm wciąż pracują nad 

wyróżnianiem się na rynku, poprzez organizację warsztatów, spotkań 

branżowych, pokazywaniem ciekawych caseów itp. Prowadzenie profili na 

portalach społecznościowych, udzielanie się w różnego rodzaju akcjach 

jak i organizacja wydarzeń także wpływa na rozpoznawalność firm. 

 

 

Jak wygląda rozpoznawalność firm IT w Lublinie?  

Wśród przebadanej grupy osób związanych z branżą IT na pierwszym 

miejscu uplasowała się firma Sii, realizująca projekty w zakresie rozwoju 

oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, testów, usług service 

desk, szkoleniowych i inżynieryjnych. Sii Polska istnieje od 2006 roku  

i obecnie zatrudnia ponad 3400 osób. Spółka posiada obecnie siedzibę  

w 9 miastach w Polsce. Na koniec 2017 roku zanotowała przychód  

w wysokości ponad 500 mln. złotych. 
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Drugą najbardziej rozpoznawalną firmą jest Asseco Poland (od 1993 

spółka akcyjna). Spółka Asseco jest największą polską firmą IT notowaną 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Asseco obecne jest  

w ponad 50 krajach na świecie i zatrudnia blisko 22 300 osób. 

Na trzecim miejscu popularności uplasowała się firma Mobica, która 

znajduje się w światowej czołówce dostawców oprogramowania dla 

urządzeń mobilnych. Spółka powstała w 2004 roku. Mobica współpracuje 

z największymi dostawcami technologii, oferując usługi konsultingu, 

inżynierii oprogramowania i testowania. Realizuje projekty IT dla klientów 

należących do czołówki branży elektroniki użytkowej, motoryzacyjnej, 

telekomunikacyjnej, m.in. dla Motoroli czy Sony. Siedziba główna firmy 

znajduje się w Wilmslow (Wielka Brytania) i zatrudnia łącznie ponad 5000 

osób. 

 

Tuż za podium znalazła się firma Britenet. Spółka istnieje od 2006 roku  

i obecnie zatrudnia ponad 400 osób w 4 miastach: Lublinie, Warszawie 

(siedziba główna), Kielcach oraz w Poznaniu. Britenet tworzy systemy 

wspierające procesy operacyjne wielu obszarów biznesu, zapewniając 

dostęp do innowacyjnych rozwiązań biznesowych. 

 

Billenium to firma, która pod względem rozpoznawalności w lubelskiej 

branży uplasowała się na piątej pozycji. Spółka powstała w 2003 roku  

z całkowicie polskim kapitałem. W Lublinie znajduje się obecnie 

największe biuro Billenium, gdzie zatrudnionych jest ponad 200 osób. 

Łącznie, we wszystkich oddziałach spółka zatrudnia już ponad 600 osób. 

Billenium tworzy innowacyjne rozwiązania informatyczne, wykorzystując  
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doświadczenie w outsourcingu, utrzymaniu, rozwoju oprogramowania  

i przetwarzaniu w chmurze. 

 

Szóste miejsce w ankiecie zajęła firma Comarch, która swoją działalność 

rozpoczeła w 1993 roku. Comarch wykorzystuje rozwiązania IT  

w telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu  

i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie 

zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Główna 

siedziba firmy znajduje się w Krakowie. Comarch zatrudnia obecnie ponad 

5500 osób i posiada 54 spółek i oddziałów na całym świecie. 

 

Na siódmym miejscu znalazła się spółka eLeader, która powstała w 2000 

roku i swoją główną siedzibę ma w Lublinie. Spółka eLeader należy do 

czołowych dostawców oprogramowania na urządzenia mobilne,  

w szczególności aplikacji wspierających sprzedaż za pomocą tabletów  

i telefonów komórkowych. Obecnie rozwiązania spółki wykorzystywane 

są w ponad 80 krajach świata. Firma zatrudnia ponad 200 specjalistów od 

aplikacji mobilnych. 

 

Edge One Solution, spółka założona w Lublinie w 2014 roku zajęła ósmą 

pozycję. Główna siedziba znajduje się w Warszawie. Edge One Solutions 

zajmuje się konsultingiem informatycznym i dostarczaniem nowatorskich 

rozwiązań. Firma zatrudnia ponad 200 osób. 

 

DataArt jest kolejną firmą w naszym zestawieniu i uplasowała się na 

dziewiątym miejscu. DataArt zajmuje się konsultingiem IT na skalę 

globalną, projektuje i wspiera wiele unikalnych rozwiązań. Firma powstała  
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w 1997 roku, a główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Na 

chwilę zbierania danych do raportu, DataArt działa w 20 lokalizacjach w 

tym w USA, Europie i Ameryce Łacińskiej łącznie zatrudniając ponad 2500 

osób. 

 

Dziesiąte miejsce to CGM (CompuGroup Medical) - globalny dostawca 

usług e-zdrowia z kompleksową ofertą najnowocześniejszych rozwiązań 

IT dla branży medycznej. CGM zatrudnia ponad 200 osób, spółka powstała 

w 1995 roku w Lublinie.  

 

Wśród ankietowanych osób nie będących powiązanych z branżą IT 

pierwsze 10 miejsc zajęły spółki takie same jak z poprzedniego rankingu 

z jedną tylko zmianą. Mianowicie z pierwszej dziesiątki wypadła firma 

CGM, a weszła firma Sollers Consulting. Firma Sollers Consulting została 

założona w 2000 roku, a jej główna siedziba mieści się w Warszawie. 

Firma specjalizuje się w usługach doradczych i wdrożeniowych dla branży 

finansowej, ubezpieczeniowej i leasingowej. Firma zatrudnia prawie 450 

osób w Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Kolonii. 

 

Ranking rozpoznawalności firm z branży IT wśród ankietowanych nie 

będących w ogóle powiązanych z tą branżą przedstawia się następująco: 
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Oczekiwania pracowników 
 a oczekiwania pracodawców 
Autor: Sylwia Boruć 

 

Branża IT w Lublinie rośnie w siłę! Czym się charakteryzuje atrakcyjny 

pracodawca na rynku IT? Co jest dziś ważne dla kandydata?  

 

Według szacunków Urzędu Miasta ponad 5 tys. osób, pracuje w branży 

informatycznej w Lublinie. Są to programiści wszelkich języków,  

specjaliści od aplikacji mobilnych, systemów wykorzystywanych  

w medycynie, a także rozwiązań biznesowych. 

 

Ciągły rozwój branży IT wiąże się również z coraz większym 

zapotrzebowaniem lubelskiego rynku pracy na programistów. Statystyki 

Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że w 2017 roku brakowało 

ponad 500 programistów, a liczba ta ma stale wzrastać – do 2020 roku 

zapotrzebowanie na programistów może wzrosnąć o około 150%. Daje to 

możliwość znalezienia ciekawej i świetnie płatnej pracy.  Branża 

informatyczna należy bowiem do najlepiej opłacanych w województwie 

lubelskim. 

 

Duże zapotrzebowanie na programistów przekłada się też na wysoką 

aktywność rekruterów. Codziennie w Lublinie dziesiątki firm poszukują 

kandydatów do pracy. Największym zasobem pozyskania pracownika jest 

dobrze przekazana informacja. Jedną z dróg prowadzących do 

zwiększenia efektywności podczas poszukiwania odpowiedniego 

kandydata jest zamieszczenie oferty w wielu miejscach. 



 
 
 

  

LUBLIN IT – RAPORT ZA ROK 2017 18 

 

Rekruterzy publikują swoje ogłoszenia w różnych serwisach tj. LinkedIn, 

Pracuj.pl, Bulldogjob, Kariera IT, JustJoin.it, itp.  Serwisy te cieszą się 

coraz większą popularnością, a co się z tym wiąże jest ich coraz więcej. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca jak i kandydat zyskują wiele 

korzyści. Przede wszystkim portale te umożliwiają założenie własnego 

profilu firmy, pozwalają również na zamieszczenie opinii obecnych  

i byłych pracowników firmy, co pozwala kandydatowi na wyrobienie 

zdania o danym pracodawcy jeszcze przed rozpoczęciem  

 

pracy.  Pracodawca ma również możliwość przeglądania bazy CV 

zarejestrowanych kandydatów, korzystanie z testów predyspozycji czy 

osobowości oraz wyróżnienie oferty, czy założenie własnego profilu  

w portalu. 

 

Coraz większą popularnością cieszy się również zamieszczanie ogłoszeń 

w mediach społecznościowych np.  Facebook. Jest to najszybsza i droga 

dotarcia do potencjalnych kandydatów, zwłaszcza studentów. Na portalu 

powstają grupy, zrzeszające osoby posiadające wspólne zainteresowania, 

cele zawodowe, specjalizujące się w tej samej dziedzinie. Pracodawca 

zamieszczając swoje ogłoszenie w takiej grupie może bardzo szybko 

dotrzeć do poszukiwanego specjalisty poprzez wykorzystanie sieci relacji. 

Jeśli nawet na danym forum nie ma odpowiedniej osoby, ktoś inny może 

polecić swojego znajomego i powiadomić go o ogłoszeniu. 

 

Ponadto, jeżeli mówimy o rekrutacji, często pracodawcy decydują się na 

umieszczenie na swojej witrynie internetowej specjalnego działu 

przeznaczonego do rekrutacji nowych pracowników. Rozwiązanie to 

umożliwia kandydatom dotarcie do konkretnych ofert z danej firmy. 
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Zakładka Rekrutacja stanowi cenne źródło informacji, na które firma ma 

wpływ w przeciwieństwie do forum internetowego. Pozwala lepiej poznać 

organizację danej firmy, ocenić, czy oczekiwania pracodawcy i kandydata 

są zbieżne. 

 

Innym sposobem poszukiwania potencjalnych kandydatów są targi pracy 

IT, które pozwalają na realny kontakt pracodawcy z pracownikiem. 

  

Czego właściwie poszukują pracodawcy, gdy chcą powiększyć swój 

zespół? 

Na to pytanie odpowiedziały osoby biorące udział w ankiecie “Badanie 

Lubelskiej branży IT”. Badanie zostało przeprowadzone zarówno wśród 

osób bezpośrednio związanych z branżą IT, jak i tych niezwiązanych z nią 

zawodowo. W badaniu łącznie wzięły udział 204 osoby. Uzyskane wyniki 

zostały zaprezentowane na poniższym wykresie. 

 
Bez względu na to czy szukamy pracy w dużej korporacji czy w małym 

przedsiębiorstwie oczekiwania pracodawców są bardzo podobne. Według 

ankietowanych dla pracodawcy najbardziej liczą się kwalifikacje. 

Odpowiedź tą wybrało aż 35 % badanych. Dla pracodawcy liczy się nie 

tylko wiedza teoretyczna, ale również posiadanie umiejętności 
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praktycznych, które zaprezentowane w odpowiedni sposób podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej bardzo często determinują wynik rekrutacji. 

 

Drugorzędnym oczekiwaniem pracodawcy wobec przyszłych 

pracowników, wybranym przez 29% badanych jest podejście do pracy 

rozumiane jako nastawienie do jej wykonywania. Branża IT jest dziedziną  

 

dynamiczną, ciągle rozwijającą się, a więc konieczne jest ciągłe 

poszerzanie swoich kompetencji.  Docenia się ludzi, którzy chcą pracować 

i chętnie uczą się nowych technologii. Pokrewnym zagadnieniem, 

stawianym ex aequo jest więc zaangażowanie kandydata w pracy. Ważne 

jest, aby pracownicy podchodzili do swoich obowiązków z energią, 

oddaniem i skupieniem. Jest to droga do zwiększenia efektywności oraz 

szans na rozwój firmy. 

 

Kolejną barierą wejścia na rynek pracy, w ocenie 25 % badanych osób, jest 

brak doświadczenia, który przez wielu pracodawców rozumiany jest jako 

niedostatek szeroko pojętych umiejętności praktycznych.  Bardzo często 

rekruterzy dopiero po stwierdzeniu u kandydata odpowiedniego 

doświadczenia, zwracają uwagę na jego umiejętności. Doświadczenie  

w branży bezpośrednio wpływa również na zarobki pracowników. 

 

Następną cechą, wybraną przez 23% badanych, a bardzo cenioną przez 

pracodawców jest zaangażowanie w pracę. Bardzo często poszukują 

zdolnych kandydatów, gotowych do działania i podnoszenia swoich 

kwalifikacji. Wbrew pozorom, niewielu kandydatów podczas rozmów 

kwalifikacyjnych podkreśla tę cechę. 
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Podstawą dla większości stanowisk związanych z IT jest też dobra 

znajomość języka angielskiego, wymóg ten został wskazany przez 45% 

badanych osób. Nie zawsze jednak należy spełniać warunek biegłej 

znajomości języka, często znajomość na poziomie komunikatywnym jest 

wystarczająca. 

 

Na ostatnim miejscu znalazła się dyspozycyjność kandydata. Jest to 

bardzo ważna informacja szczególnie dla osób znajdujących się na 

początku kariery. Może oznaczać elastyczny czas pracy jak i pracę zdalną. 

 

Wyniki badania zostały zestawione z ofertami pracy przedstawionymi na 

portalach ogłoszeniowych oraz z wypowiedziami pracodawców 

konkretnych firm. 

 

Po analizie ogłoszeń okazuje się, że coraz więcej pracodawców zmienia 

wymagania wobec kandydatów, ich oczekiwania ewoluowały wraz ze 

zmieniającymi się potrzebami rynku. 

 

Mimo, iż z perspektywy pracodawców dalej kluczowe znaczenie ma 

doświadczenie mierzone poziomem kompetencji, długością rozwoju w 

danej specjalizacji oraz znajomością narzędzi i technik wykorzystywanych 

w danej firmie, szansę coraz częściej dostają również pracownicy  

z krótszym stażem.  Osoby stawiające swoje pierwsze kroki na rynku 

pracy z reguły cechują się kreatywnością, nowymi pomysłami oraz 

świeżością spojrzenia w przeciwieństwie do doświadczonych 

pracowników, często z wyrobionymi już nawykami. 
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Rynek pracy zmienia się dość dynamicznie, więc pracodawcy coraz 

większy nacisk kładą na kompetencje miękkie, które nie zostały wskazane 

przez badanych. Branża IT wymaga współpracy wielu osób, często o 

bardzo zróżnicowanych kwalifikacjach i doświadczeniu, oznacza to, że 

potencjalny kandydat powinien mieć wysoko rozwinięte zdolności 

interpersonalne i komunikacyjne. 

 

Na pierwszym miejscu wśród odpowiedzi ankiety znalazły się przede 

wszystkim kwalifikacje kandydata, jego zaangażowanie oraz 

pracowitość, podkreślone zostało również znaczenie kompetencji 

miękkich. 

 

W ten sposób upada mit o tym, że bez wieloletniego doświadczenia 

niemożliwe jest znalezienie dobrej pracy, bowiem niedoświadczony 

pracownik z zapałem do pracy, pełen pasji może się okazać dla 

pracodawcy znacznie cenniejszy niż doświadczony, który nie ma ochoty 

uczyć się nowych zagadnień. 

  

Czy perspektywa szefa i pracownika różnią się znacząco od siebie? 

Wiemy już jakie oczekiwania wobec kandydata ma pracodawca oraz co 

może mu zaoferować. Jednak tak jak rekruterzy sprawdzają kandydatów 

tak i kandydaci sprawdzają firmy do których zamierzają aplikować. 

Kolejne zagadnienie zawarte w ankiecie umożliwiło pokazanie jak 

wyglądają oczekiwania kandydata wobec pierwszej pracy. Wyniki badania 

prezentuje poniższy wykres. 

 



 
 
 

  

LUBLIN IT – RAPORT ZA ROK 2017 23 

 

 
Decydując się na podjęcie nowej pracy kandydat zwraca uwagę na wiele 

elementów i wybiera miejsce zgodnie ze swoimi wartościami oraz 

zasadami. Sama branża IT jest atrakcyjna dla pracowników, ponieważ 

daje im stabilność zatrudnienia. 

 

W ocenie respondowanych osób najważniejszą wartością, którą może 

zaoferować firma jest możliwość rozwoju. Wymóg ten znajduje się na 

pierwszej pozycji wśród aż 49% badanych. Zaczynając swoją pierwszą 

pracę nikt nie chce stać w miejscu. Rozwój kompetencji bezpośrednio 

przekłada się na wykorzystywanie zdobytych umiejętności w codziennej 

pracy, co wpływa również na korzyść firmy. Pracodawca motywujący do 

ciągłego podnoszenia kwalifikacji buduje pewność umiejętności danego 

pracownika oraz zwiększa chęć do pracy. 

 

Następnym bardzo istotnym wymogiem podczas szukania pracy według 

36% ankietowanych jest dobra atmosfera w zespole.  Otwartość i zaufanie 

są dodatkową motywacją oraz znacząco wpływają na efektywność oraz 

jakość wykonywanej pracy. Dodatkową korzyścią dla pracodawcy jest 

fakt, że dobra atmosfera w miejscu pracy pozytywnie wpływa na 

wizerunek firmy na rynku. 

Niewiele mniej, bo 32% badanych ceni sobie pracę nad ciekawymi 

projektami. Dużą grupę pracowników branży stanowią prawdziwi 
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pasjonaci, niezwykle ważną rolę odrywają więc projekty, w które są 

zaangażowani. Ważne jest aby podczas ich realizacji pracownik miał 

możliwość rozwijania swoich umiejętności. 

 

Dopiero na czwartej pozycji, z wartością 27% znalazło się wynagrodzenie. 

Zarobki w branży informatycznej są uzależnione głównie od posiadanego 

przez kandydatów doświadczenia oraz od posiadanych kwalifikacji, 

obsługiwanych technologii oraz uzyskanych certyfikatów. Dodatkowym 

motywatorem do pracy mogą być premie, bonusy, nagrody finansowe. 

 

Następnym wymogiem wybranym przez 16% badanych jest poczucie 

stabilności w pracy. Dopiero wtedy kandydaci mogą skupić się na tym, co 

robią i dawać z siebie 100%, co przekłada się również na efektywność. 

Pracownicy bardzo dużą uwagę zwracają na jasny podział obowiązków, 

klarowne zasady, odpowiednie obciążenie pracą oraz autentyczność 

pracodawcy względem składanych obietnic podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej. Praca marzeń = stabilność zatrudnienia? 

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że wypracowanie dla siebie pozycji 

lidera (7%) oraz „ciepła posadka” (2%) to wartości, które dla ankietowych 

podczas szukania pierwszej pracy liczą się najmniej. 

Ważne jest osiągnięcie porozumienia między pracodawcą  

a pracownikiem, dopasowanie oczekiwań i kultury organizacyjnej sprawia, 

że kandydat od razu poczuje się członkiem zespołu. 
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Lubelskie eventy 
Autor: Agata Płecha 

 

W głównej mierze do rozwoju lubelskiego sektora IT przyczynił się 

realizowany przez Urząd Miasta Lublin projekt Lubelskiej Wyżyny IT 

(LWIT). Dzięki podejmowanym w jego ramach działaniom od kilku już lat 

w Lublinie zaczęto organizować różnorodne wydarzenia dotyczące 

dziedzin innowacji i informatyki, zachęcające mieszkańców do 

poznawania oraz współtworzenia lokalnego rynku IT. Na potrzeby raportu 

postanowiono zbadać, jak sprawdza się to w praktyce. 

 

Uczestnictwo w eventach 

W przeprowadzonym badaniu brały udział dwie grupy osób: związane oraz 

niezwiązane zawodowo z branżą IT. Jedno z pytań zawartych w ankiecie 

pozwoliło na wyjaśnienie następującego zagadnienia: jaki procent 

respondentów bierze udział w lubelskich wydarzeniach IT? Uzyskane 

wyniki zostały zaprezentowane na wykresach kołowych: 
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Analiza powyższych danych wskazuje na to, że osoby mające na co dzień 

styczność z branżą IT chętniej uczestniczą w organizowanych 

wydarzeniach w porównaniu do drugiej grupy. Za to więcej osób 

niezwiązanych z IT częściej planuje podjąć tego typu działanie w 

przyszłości. Ponadto o 2,5% więcej ankietowanych spoza IT przyznaje, że 

nie uczestniczy w lubelskich eventach.  

  

Kolejnym badanym aspektem dotyczącym wydarzeń była ich popularność 

wśród lubelskiej społeczności. Ankieta zawierała pytanie otwarte 

pozwalające respondentom na wpisanie jednego najbardziej 

rozpoznawalnego wydarzenia.  

 

Tylko pierwsze miejsce na podium wśród obu grup okazało się zgodne. 

Udzielone odpowiedzi zarówno przez osoby związane z branżą IT (31,7% 

odpowiedzi) jak i nie mające na co dzień z nią styczności (41,9% 

odpowiedzi) wykazały, że największą rozpoznawalnością cieszą się 

Lubelskie Dni Informatyki (LDI) organizowane od 2007 roku przez grupę 

KUL.NET i Koło Naukowe Informatyków Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego. Największa po wschodniej części Wisły konferencja co roku 

zrzesza coraz większą liczbę pasjonatów IT, którzy w trakcie trwania  

 

prelekcji oraz warsztatów mają okazję na zdobycie wiedzy oraz 

umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii.  

 

Społeczność IT 

Popularność lubelskich wydarzeń na pozostałych miejscach znacząco się 

od siebie różni w obu przebadanych grupach, dlatego rozważania na ten 
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temat należy podzielić na dwie części. Na początek zostanie 

przeanalizowana społeczność związana z branżą IT, gdzie 15,9% 

respondentów jako drugi event wskazało GDG, czyli Google Developer 

Group. Do tej pory w Lublinie od listopada 2015 roku udało się 

zorganizować jedenaście takich spotkań, dzięki którym zainteresowane 

osoby mogły poznać wielu doświadczonych programistów z lubelskich 

firm IT, opowiadających o swoim doświadczeniu podczas sesji 

technologicznych. 

 

 
Trzecie miejsce z 12,7% wskazaniem zajęło wydarzenie Lublin Java User 

Group (LJUG). Są to spotkania organizowane dla użytkowników Javy. 

Java User Group w Lublinie odbywa się od 2008 roku. 

 

Tuż za podium z wynikiem 7,9% znalazło się wydarzenie Expert Summit – 

All about Microsoft technologies. Jest to największa polska konferencja, 

podczas której poruszane są zagadnienia związane z technologiami 

Microsoft. W ubiegłym roku odbyła się już V edycja zrzeszająca 

profesjonalistów z branży IT, co zapewnia najwyższy poziom 

prowadzonych wykładów. 
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6,3% uzyskanych odpowiedzi pozwoliło na piątym miejscu 

najpopularniejszych wydarzeń wśród osób związanych z branżą IT ex 

aequo uplasować Geek Girls Carrots (GGC) oraz BarCamp. Pierwsze 

wskazanie – GGC – to społeczność kobiet, które pasjonują się nowymi 

technologiami. Swoimi zainteresowaniami chcą dzielić się z innymi 

dlatego organizują wydarzenia w różnych częściach Polski i świata.  

W Lublinie do tej pory odbyło się siedemnaście takich spotkań, których 

główną misją jest promowanie kobiet w sektorze IT. Drugie wskazanie, 

czyli BarCamp to wyrażenie określające nieformalne spotkania 

realizowane w celu zrzeszania i integrowania ludzi zainteresowanych 

branżą IT. Najprawdopodobniej w tym przypadku respondenci mieli na 

myśli wydarzenie Lublin GameDev Barcamp, co pokrywa się z opisanym 

niżej eventem GameDev. 

  

Na ostatnich miejscach ex aequo znalazły się Meet.js, ITAD – IT Academic 

Day, Women Techmakers oraz GameDev (po 4,8% wszystkich  

 

odpowiedzi). Pierwsze z wymienionych wskazań to społeczność 

organizująca niekomercyjne spotkania o tematyce front-end. Podczas 

wygłaszanych przez specjalistów prelekcji istnieje możliwość 

poszerzenia wiedzy o zagadnienia związane z HTML, CSS oraz JS.  

 

Drugie wskazanie, czyli IT Academic Day w skrócie ITAD to konferencja 

informatyczna organizowana przez studentów z Grup .NET i Grup IT na 

uczelniach w całej Polsce. Wykłady prowadzone w ramach tego 

wydarzenia pozwalają na uzyskanie najbardziej aktualnej wiedzy  

z zakresu oprogramowania. Event skierowany jest zarówno do 

specjalistów IT jak i osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w tej 
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dziedzinie. Kolejny event – Women Techmakers – podobnie jak Geek Girls 

Carrots to społeczność gromadząca kobiety w lubelskiej branży IT, 

natomiast GameDev to grono lubelskich twórców gier. Ostatnia  

z wymienionych grup została założona w kwietniu 2013 roku, a dzięki 

podejmowanym przez nią działaniom w Lublinie są organizowane 

wydarzenia umożliwiające wymianę wiedzy i umiejętności związanych  

z tworzeniem gier w celu promowania lubelskiego gamedev’u.  

 

Społeczność spoza IT 

Druga część rozważań dotyczy najpopularniejszych lubelskich wydarzeń 

wśród osób, które na co dzień nie są bezpośrednio powiązane z branżą IT. 

Jak już wcześniej wspomniano pierwsze miejsce należy tutaj do 

opisanych wyżej Lubelskich Dni Informatyki. Na drugiej pozycji 

uplasowała się konferencja informatyczna Check IT (9,3% odpowiedzi). 

Jest ona kierowana głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, aby  

 

przekonać ich, że świat IT jest doskonałą drogą rozpoczęcia kariery 

zawodowej. Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce w maju 2014 roku, 

a jego organizatorem jest Urząd Miasta Lublin wraz z informatycznymi 

kołami naukowymi działającymi na lubelskich uczelniach, organizacjami 

informatycznymi i specjalistami IT. Ciekawym zjawiskiem jest to, że ex 

aequo obok Check IT znalazła się społeczność MOM – Merytorycznie o 

Marketingu, która, jak sama nazwa wskazuje, nie jest ściśle związana z 

branżą IT. 



 
 
 

  

LUBLIN IT – RAPORT ZA ROK 2017 30 

 

 
Na trzecim miejscu z 6,9% wszystkich odpowiedzi uplasowały się trzy 

pozycje: wspomniane wyżej Geek Girls Carrots (GGC), IT Academic Day 

(ITAD) oraz Lubelska Wyżyna IT (LWIT). Ostatnie z wymienionych 

wskazań jest dosyć intrygujące, ponieważ LWIT nie jest wydarzeniem,  

a projektem realizowanym przez Urząd Miasta Lublin. Inicjatywa została 

wdrożona w 2012 roku w celu wspierania lubelskiego środowiska 

informatycznego, o co dbają władze samorządowe, szkoły i uczelnie 

wyższe oraz otoczenie biznesowe. 

 

Ostatnie cztery miejsca należą do Expert Summit, dev.js, Czwartkowych 

Spotkań Social Media oraz Women Techmakers, gdzie każde z eventów 

uzyskało po 4,7% wskazań. Expert Summit i Women Techmakers to 

wydarzenia powtarzające się z części dotyczącej społeczności IT, dlatego 

tutaj zostaną omówione dwa pozostałe wytypowania. Pierwsze z nich – 

Dev.js – to społeczność zrzeszająca pasjonatów front-endu piszących 

kod HTML5, CSS oraz JavaScript. Natomiast drugie wydarzenie – 

Czwartkowe Spotkania Social Media – związane jest z wymianą wiedzy  

i doświadczeń związanych z mediami społecznościowymi. 
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Podsumowanie 

Najpopularniejsze lubelskie wydarzenia wskazywane przez 

ankietowanych w głównej mierze ściśle związane są z branżą IT. Jedynie 

dwa eventy wytypowane przez społeczność spoza IT (MOM oraz 

Czwartkowe Spotkania Social Media) stanowiły wyjątek, co mogło 

wynikać z niewiedzy respondentów. Niektóre wydarzenia nie są już 

organizowane w Lublinie jednak dobre ich przygotowanie sprawiło, że do 

dnia dzisiejszego ankietowani o nich pamiętają.   

Najbliższe lubelskie wydarzenia 

• https://LublinIT.com/ 

• https://crossweb.pl/wydarzenia/lublin/ 

• https://evenea.pl/imprezy/lublin/it.html 
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Kontakt 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w sprawie raportu, zapraszam do 

kontaktu 

 

Anna Prończuk-Omiotek 

Współorganizator Lublin IT 

kontakt@lublinit.com 

+48 516 578 918 

 

 


