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Prawie co trzecie ogłoszenie pracy dla programistów w polskich startupach dotyczyło 

umiejętności programowania w języku JavaScript, podczas gdy obsługi drugiego w tym 

zestawieniu języka – PHP – wymagano w nieco ponad 10 proc. ofert. Dominacja 

JavaScript w ofertach publikowanych przez startupy jest znacznie większa niż w 

przypadku ofert wszystkich typów firm. Z kolei znajomość PHP jest znacznie rzadziej 

wymaganą kompetencją w startupach niż w innych firmach. Jednocześnie innowacyjne, 

ale wciąż mało popularne technologie, mają zauważalnie większy udział w ofertach 

względem ogólnego rynku pracy w IT.  

Im bardziej niszowa technologia, tym wyższą pensję muszą oferować pracodawcy 

w startupach. Najdroższymi specjalistami są programiści od architektury chmury,

 są oni jednak jednymi z najrzadziej poszukiwanych pracowników.

Startupy oferują średnio nieznacznie wyższe wynagrodzenia niż inne firmy rekrutujące 

programistów. Jednocześnie istnieją wyraźne różnice w niektórych technologiach – 

programiści JavaScript, którzy są poszukiwani w ponad 30 proc. przypadków 

ogłoszeń pracy w startupach, mogą w nich liczyć na pensję ponad 26 proc. lepszą niż w 

pozostałych firmach.

Liczba ofert pracy na stanowiskach IT w polskich startupach wzrosła w pierwszym 

kwartale 2022 r. o 58 proc. względem poprzedniego kwartału. To pokazuje, 

że polski ekosystem startupowy kontynuuje intensywny rozwój, co przekłada się 

również na coraz wyższe pensje. 

Mediana wynagrodzeń specjalistów IT w polskich startupach w pierwszym 

kwartale 2022 r. wyniosła dla Juniorów 7 500 zł netto na umowach B2B, dla Midów 

14 000 zł, a dla Seniorów 21 000 zł. Najwyższe wynagrodzenia Juniorów 

są wyższe niż najniższe Midów, a najwyższe Midów przewyższają najniższe pensje 

Seniorów. 

Najważniejszą grupą dla startupów są programiści Mid – ponad 51 proc. ofert pracy 

w pierwszym kwartale 2022 r. dotyczyło rekrutacji na tym poziomie doświadczenia. 

Średnie wynagrodzenie dla Midów było o 86 proc.  wyższe niż Juniorów, 
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Dlaczego powstał 
ten raport?



Maciej Balsewicz  
Founder & Managing Partner bValue

Stworzenie odpowiedniego zespołu posiadającego wysokie kompetencje to kluczowe 

zadanie dla powodzenia każdego projektu, a szczególnie zaś w obszarze technologii.

Polskie startupy, czyli firmy na wczesnym etapie rozwoju pracujące nad produktem 

technologicznym, rywalizują o pracowników nie tylko między sobą, ale także z innymi 

firmami zatrudniającymi specjalistów IT, takimi jak software houses, agencje rekrutujące 

programistów, korporacje, podmioty zagraniczne. Każdy z tych segmentów oferuje inne 

korzyści dla kandydata i posiada nieco inną specyfikę

Mamy nadzieję, że usystematyzowanie i dostęp do informacji o wynagrodzeniach 

w branży IT w polskich startupach będzie stanowić wartość dla wszystkich zaintereso-

wanych podmiotów. Jednocześnie planujemy, aby ten raport stał się cykliczną publikacją, 

dającą wgląd w bieżącą sytuację na rynku pracy w tym ekosystemie.

Miłej lektury!

Jeśli zainteresował Cię ten raport, masz uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami. 

pitch@bvalue.vc  
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Piotr Nowosielski   
CEO Just Join IT

W 2021 roku na rynku trudniej było o zrekrutowanie dobrego programisty niż zebranie 

finansowania. O ile w tym roku to drugie będzie stanowić większe wyzwanie, 

to w dalszym ciągu największy problem związany z rozwojem to rekrutacja odpowie-

dnich osób do teamu. Warto jest pochylić się nieco nad tym, jak wygląda obecnie rynek.

Według tego, co obserwujemy, stawki będą rosnąć jeszcze szybciej, ponieważ coraz 

więcej firm produktowych zapakowanych rundami A od VC wchodzi na nasz polski 

rynek, a to zwiastuje większą konkurencję o talent, nawet w czasach ograniczonego 

dostępu do kapitału. Aby jeszcze lepiej przedstawić, jak wygląda to na naszym polskim 

rynku – zebraliśmy niemal pół tysiąca startupów, które rekrutowały u nas w 2021 r. 

na ponad 3 tysiące różnych stanowisk i razem z bValue przygotowaliśmy wartościowy 

raport po jakich stawkach startupy szukają ludzi. 



Oferty według rodzajów 
umów i doświadczenia
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Umowa 
B2B

 Umowa
  

Udział procentowy ofert pracy w startupach 
w zależności od typu umowy w okresie lipiec 
2021 - marzec 2022

16,77%

83,23%
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Zaledwie co szósta oferta pracy związana z IT w polskich startupach była oferowana 

w ramach umowy o pracę, zaś ponad 83 proc. dotyczyło umów B2B. Największe korzyści 

związane z tą formą zatrudnienia to przede wszystkim oszczędności, a także elastyczność 

w budowaniu wielkości zespołu, co z kolei ułatwia zarządzanie przepływami 

pieniężnymi spółki. 

Tylko 8,92 proc. ofert pracy w startupach dotyczyło osób o małym doświadczeniu. Ponad 

połowa ogłoszeń związana była z rekrutacją osób na stanowiska Mid. To pokazuje, 

że Juniorzy nie są najatrakcyjniejszymi pracownikami dla startupów, ze względu 

na konieczność inwestowania czasu i środków na ich edukację. Z drugiej strony Seniorzy 

również nie są głównymi adresatami ogłoszeń o pracę, prawdopodobnie ze względu 

na wysokie koszty związane z ich zatrudnieniem. To skłania startupy do poszukiwania 

przede  wszystkim programistów na średnim szczeblu, posiadających doświadczenie 

w programowaniu i pracy nad produktem oraz z perspektywą awansowania ich 

na Seniorów wewnątrz organizacji. 

Te statystyki jasno pokazują, iż trudno jest rozpocząć przygodę z programowaniem 

w startupach bez wcześniejszego doświadczenia. Programy kariery w większych, 

bardziej ustabilizowanych firmach i software house’ach są lepszym miejscem do rozwija-

nia swoich kompetencji ze względu na większy nacisk na naukę. W startupach okresy 

iteracji (czyli tzw. sprinty) są znacznie krótsze, a wymagania wyższe, co oznacza, 

że przestrzeni do zdobywania nowej wiedzy przez młodych programistów jest niewiele.

Udział procentowy ofert pracy w startupach 
w zależności od doświadczenia w okresie 
lipiec 2021 - marzec 2022

Junior

Senior

Mid

Udział procentowy ofert pracy w startupach 
w zależności od doświadczenia w okresie 
lipiec 2021 - marzec 2022

51,42%

39,66%

8,92%o pracę
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Łukasz Czarnołęcki 
Chief Technology Officer Fluentbe

Na początku roku zbudowaliśmy nowy zespół, składający się z developerów z kilkuletnim 

doświadczeniem. Jesteśmy na etapie wdrażania nowej platformy z materiałami do nauki 

języków, więc połączenie Midów oraz Seniorów zapewnia nam płynność developmentu.

Doświadczenie naszych programistów ma ogromny wpływ na wygląd i działanie 

produktu, często właśnie od developerów dostajemy nowe pomysły na rozwój projektu. 

W związku z tym, że mamy jeszcze trzy inne aplikacje, które rozwijamy równolegle, 

bardzo istotne było szybkie wdrożenie nowych osób, w czym praktyka i kompetencje 

doświadczonych ludzi niewątpliwie nam pomogły. Bardzo ważnym aspektem w szybkim 

i zmiennym środowisku startupów jest wymiana wiedzy i umiejętności pomiędzy 

członkami zespołu, buduje to zaangażowanie, w wyniku czego utrzymujemy stabilną 

sytuację w zespole.
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Średnie wynagrodzenia 
w startupach 
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Wykres obok pokazuje, jak kształtuje się średnie wynagrodzenie miesięczne 

w zależności od posiadanego doświadczenia oraz typu umowy. Brak dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnianiem programistów w oparciu o umowy B2B sprawia, 

że w każdej kategorii doświadczenia startupy oferują  wyższe wynagrodzenia 

w porównaniu do umów o pracę. Biorąc pod uwagę niewielki udział ofert zatrudnienia

 w oparciu o umowy o pracę, w dalszej części analizowane są jedynie oferty B2B. 

Średnie wynagrodzenie dla Midów jest o 86 proc. wyższe niż dla Juniorów, zaś pensja

Seniorów jest wyższa o 51 proc. względem Midów. Ta relacja ponownie pokazuje, 

że to programiści średniego szczebla są najważniejszą grupą pracowników IT 

dla startupów. Pokazany wyżej układ wynagrodzeń dodatkowo oznacza, że założyciele 

startupów mają do wyboru zatrudnienie trzech programistów Mid lub, za tę samą kwotę, 

zakontraktowanie dwóch programistów na poziomie Senior. Każda firma musi 

samodzielnie ocenić, które rozwiązanie jest dla niej lepsze. Z analizowanych w raporcie 

ofert wynika, że startupy częściej decydują się na większą liczbę programistów Mid, 

jednak warto zaznaczyć, iż dane z pierwszego kwartału sugerują szybszy wzrost liczby 

ofert pracy dla Seniorów.
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Senior

Mid

Junior

Senior

Mid

Junior

6 334

13 284

19 495

7 831

14 553

21 407

Średnie wynagrodzenie w zależności 
od doświadczenia i typu umowy zatrudnienia [w zł] 

 B2B netto

Umowa o pracę  brutto



Szymon Węsierski   
współzałożyciel Shopstory

Jako early stage startup na początku budowania zespołu programistów stawialiśmy 

na Senior level, ponieważ mając określoną mapę rozwoju produktu i biznesowe kamienie 

milowe, nie mogliśmy sobie pozwolić na długi proces wdrażania programistów 

i ich dodatkową edukację zanim będą produktywni. Potrzebujemy ludzi, którzy będą 

bardzo szybko dostarczali wartość oraz będą brali odpowiedzialność. Dlatego też 

pensje, które proponujemy, są w górnych widełkach branży, tak aby móc zatrudniać 

najlepszych. Bazując na ponad 70 rozmowach z kandydatami widzę przewagę 

startupów, które robią ciekawy globalny produkt i są małą zwinną organizacją. 

Wiele osób narzekało na przerzucanie ich z projektu na projekt co jakiś czas, bezwład-

ność dużej organizacji oraz utrzymywanie produktów w starych technologiach. 

Ponadto ogromna większość kandydatów, która wyglądała świetnie na papierze, 

po rozmowach z naszym CTO okazywała się nie tak dobra, jak oczekiwaliśmy.
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Zróżnicowanie wynagrodzeń 
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Średnie wynagrodzenie nie zawsze najlepiej oddaje rzeczywistość, zwłaszcza gdy wyniki 

skrajne mocno odbiegają od pozostałych. Lepszą miarą jest podział na kwartyle i właśnie 

w tym ujęciu postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej rozkładowi wynagrodzeń pracowników 

IT w polskich startupach. Poniższe wykresy dla stanowisk Junior, Mid oraz Senior pokazują, 

w jakim procencie ogłoszeń oferowano dane wynagrodzenie.  

W pierwszym kwartale 2022 r. 75 proc. ofert pracy dla Juniorów oferowało wynagrodze-

nie równe bądź wyższe niż 6 500 zł netto w ramach umowy B2B. Połowa Juniorów 

zarabiała powyżej 7 500 zł netto, a 10 proc. najwyższych ofert dla Juniorów przewidywało  
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75%

25%

10%

5%

Mediana

5%
10%

25%

75%

11 500

14 000

16 575

20 160

21 500

Rozkład procentowy ofert dla stanowisk 
Mid – Q1'22 [B2B]

50%

Mediana

6500

75%

25%

10%

5%

Mediana

Rozkład procentowy ofert dla poziomu 
Junior – Q1'22 [B2B]

7 500

9 000

5%
10%

25%

75%

6 500

13 000

13 575

50%

Mediana

wynagrodzenia powyżej 13 000 zł netto miesięcznie. To oznacza, że najwyższe

zarobki Juniorów wynosiły nawet tyle samo co średnia stawka dla Midów.

W pierwszym kwartale 2022 r. połowa ofert pracy w startupach dla programistów 

na stanowiskach Mid przewidywała pensję równą lub wyższą 14 000 zł netto miesięcznie 

w ramach umowy B2B. Była to więc kwota porównywalna ze średnim wynagrodzeniem 

na tych stanowiskach. Warto odnotować, że 10 proc. ogłoszeń dla Midów oferowało 

wyższe wynagrodzenie miesięczne niż wynosiła oferowana średnia pensja dla Seniorów 

jeszcze kwartał wcześniej. 
złotych

złotych
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Wynagrodzenia Seniorów w sektorze IT budzą największe emocje i nie inaczej jest w 

przypadku wynagrodzeń oferowanych im w startupach. Połowa ofert pracy 

w pierwszym kwartale 2022 r. przewidywała wynagrodzenie wyższe niż 21 000 zł netto 

w ramach umów B2B, zaś 10 proc. najwyższych ofert przekraczało już barierę 30 000 zł 

netto miesięcznie.  

U Seniorów widać również znacznie większą rolę ofert wyraźnie odbiegających 

od mediany. Wynagrodzenie w 5 proc. najwyższych ofert było wyższe o ponad 

62 proc. względem wartości środkowej. U Midów ta statystyka wynosiła 53 proc.

Wśród Seniorów, w odróżnieniu od Juniorów i Midów, mediana przewidywanych pensji 

była zdecydowanie niższa niż średnie wynagrodzenie. Taka sytuacja pokazuje, 

że wysokie wynagrodzenia oferowane przez niektóre startupy dotyczą tylko niewielkiej 

części Seniorów, najczęściej posiadających unikalne zdolności lub obsługujących mało 

popularne, przynajmniej w startupach, technologie.  

Niezależnie od kategorii doświadczenia widoczna jest spora rozpiętość wynagrodzeń 

między kwartylami. Relacje procentowe pomiędzy kolejnymi przedziałami wyraźnie 

korelują ze wzrostem wynagrodzeń w zależności od posiadanego doświadczenia 

i umiejętności. Wynagrodzenia programistów w startupach mieszczą się w przedziale 

od 6 500 zł do 34 125 zł netto na umowach B2B. Nie widać wyraźnego czynnika 

wpływającego na duży przeskok w wynagrodzeniach. Zarówno dla Juniorów, Midów 

i Seniorów mediana nie różni się znacząco od średniej, a wynagrodzenia najlepiej 

zarabiających młodych programistów potrafią przewyższać te otrzymywane 

przez bardziej doświadczonych Midów. Im lepszy programista, tym więcej startupy 

są w stanie zapłacić.  

Opublikowane oferty pracy wskazują, że rywalizując o najbardziej utalentowanych 

programistów startupy kierują się przede wszystkim ich użytecznością dla spółki. 

Niewielka liczba ofert pracy dla Juniorów pokazuje niechęć założycieli startupów 

do inwestowania w szkolenie pracowników, natomiast przewaga ofert dla Midów 

ukazuje ich największą użyteczność względem kosztu ich pozyskania. Stawki oferowane 

Seniorom pokazują, że wynagrodzenia w polskich startupach coraz bardziej zbliżają 

się do tych oferowanych w podobnych podmiotach na Zachodzie. Sprzyja temu 

globalizacja rynku pracy w IT oraz silna presja na rekrutowanie najbardziej utalentowanych 

programistów, wywołana rosnącą popularnością finansowania startupów. 

75%

25%

10%

5%

Mediana

5%
10%

25%

50%

75%

18 000

21 000

25 000

30 160

34 125

Rozkład procentowy ofert dla stanowisk 
Senior – Q1'22 [B2B] 

Mediana

złotych
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Polskie startupy najczęściej poszukują programistów posługujących się językiem 

javascript. Prawie co trzecia oferta pracy dotyczyła właśnie tej technologii. To zdecy-

dowanie więcej niż w przypadku drugiego w tym zestawieniu języka PHP, którego 

dotyczyło nieco ponad 10 proc. ofert. Na wykresie widoczny jest tzw. efekt długiego 

ogona – choć istnieje długa lista oczekiwanych technologii, to w przypadku większości 

odbywa się niewiele rekrutacji. 

Porównując informacje zawarte w Raporcie wynagrodzeń polskich programistów 

za 2021 rok przygotowanym przez Just Join IT, język javascript wiedzie prym zarówno 

wśród startupów, jak i w przypadku innych typów firm. Jednak o ile we wszystkich 

ogłoszeniach posiadał on 13,77-proc. udział, o tyle w ogłoszeniach startupów 

stanowił 28,89 proc. ofert, o ponad 18 pkt. proc. przewyższając udział drugiej 

najpopularniejszej technologii czyli PHP. Dominacja javascript jest w startupach 

niepodważalna.   

Procent ofert w danej kategorii

game

security

architecture

scala

html

admin

support

c

go

analytics

ruby

data

net

ux

mobile

devops

pm

python

testing

java

php

javascript 28,89

10,40

7,77

7,35

6,22

6,22

5,22

4,80

4,09

3,76

3,72

1,88

1,63

1,46

1,34

1,25

1,17

0,96

0,71

0,63

0,38

0,17

Umiejętności najczęściej poszukiwane 
przez startupy

15



16,77%

83,23%
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W ogłoszeniach wszystkich firm na drugim miejscu w klasyfikacji znalazł się język java 

z 13,40-proc. udziałem, który w ogłoszeniach dla startupów był na prawie połowę 

niższym poziomie i wynosił 7,77 proc. Udział procentowy pozostałych technologii 

w startupach był bardzo podobny w porównaniu do wszystkich ogłoszeń 

dla programistów, choć występowały drobne zmiany w ich kolejności. W ogłoszeniach, 

oprócz głównej kategorii technologicznej, wymieniano także umiejętności wymagane 

od kandydatów. Wyniki popularności tych najbardziej poszukiwanych kompetencji 

zostały zaprezentowane obok. 

Znajomość Pythona, języka używanego zarówno przy budowie aplikacji webowych, 

a także w projektach dotyczących machine learning czy artificial intelligence, 

jest najbardziej poszukiwaną umiejętnością w polskich startupach. W oczekiwaniach 

pracodawców wyraźnie widać również dominację bazodanowych odmian technologii 

SQL. Szczególnie interesująca jest tutaj nieobecność technologii blockchain – mniej 

niż 0,5 proc. ofert wymagało jej znajomości.  

Lista umiejętności potrzebnych w pracy w startupach jest bardzo długa. Niektóre z tych 

przedsiębiorstw oczekują obsługi wielu niszowych technologii, na których opierają

swoje rozwiązania i w przypadku których rekrutacja może być niezwykle trudna

ze względu na brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych specjalistów

Tym samym powstaje presja wynagrodzeniowa w niszowych technologiach i wolniejszy 

wzrost pensji w bardziej popularnych językach. 

Najbardziej poszukiwane umiejętności w polskich startupach

Maven
Vue.js

MongoDB
Bash

RxJava
Jenkins

Android SDK
iOS

C
CSS

Kubernetes
Google Cloud Platform

JIRA
ReactJS

Bootstrap
Java 11

Node.js
Terraform

Android
Angular

Symfony
.NET Core

Spring
Ruby

API
Ruby on Rails

C#
Kotlin

Spring Boot
Django
Docker
MySQL

TypeScript
AWS
.Net
PHP

REST API
Amazon AWS

PostgreSQL
React

SQL
Java

Git
JavaScript

Python 8.16
6.95

5.44
5.14

4.53
4.53

3.93
3.93

3.32
3.02
3.02
3.02

2.72
2.72

2.42
2.42
2.42

2.11
2.11
2.11

1.81
1.81

1.51
1.51
1.51

1.21
1.21
1.21
1.21
1.21

0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

Procent ofert z daną technologią
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Najwyższe średnie wynagrodzenie oferowane jest programistom obsługującym 

architekturę chmury. Jednocześnie jest to trzecia najrzadziej pojawiająca się oferta pracy

w startupach. Ta odwrotnie proporcjonalna relacja pomiędzy wysokością wynagrodze-

nia a częstotliwością poszukiwania osób obsługujących daną technologię jest obser-

wowana we wszystkich badanych przypadkach. Język javascript, odpowiadający 

za prawie jedną trzecią wszystkich ofert, plasuje się w środku stawki pod kątem 

oferowanych wynagrodzeń.    

Średnie wynagrodzenia w zależności od wymaganych 
umiejętności, niezależnie od doświadczenia [w zł]

83,23%

Raport 2022

Powyższy wykres wyraźnie obrazuje negatywnie skorelowaną relację pomiędzy liczbą 

ogłoszeń dotyczących umiejętności obsługi danej technologii a oferowanymi 

w nich wynagrodzeniami – im rzadziej w danej technologii następują rekrutacje, 

tym wyższe wynagrodzenie musi przewidywać budżet danego startupu. Przedstawione 

dane nie uwzględniają języka javascript, którego popularność znacząco zaburzała skalę 

wykresu. 

Najbardziej poszukiwane umiejętności w polskich startupach [w zł] 
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Czy startupy płacą więcej? 



Wynagrodzenia Midów w ramach umów B2B 
w startupach względem innych firm [w zł]

83,23%

Raport 2022

Raport wynagrodzeń polskich programistów za 2021 rok przygotowany przez Just Join IT 

wskazuje średnie wynagrodzenie w ubiegłym roku w ramach kontraktów B2B 

dla Juniorów na poziomie 7 498 zł, dla Midów 14 105 zł, zaś dla Seniorów 19 089 zł. 

To oznacza, że w startupach, na każdym poziomie doświadczenia zawodowego, 

wynagrodzenia są nieznacznie wyższe niż w pozostałych firmach zatrudniających 

specjalistów IT.  

Przeciętne wynagrodzenie programistów Mid w startupach jest o 3 proc. wyższe, jednak 

istnieją spore różnice w poszczególnych kategoriach. Wynagrodzenie Midów 

wyspecjalizowanych w języku javascript w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie 

rozwoju jest średnio aż o 26 proc. wyższe niż oferowane przez pozostałe firmy 

nie będące startupami. Wygląda na to, że zauważona wcześniej dominacja ofert pracy 

w startupach wymagających języka javascript wymusza gotowość, aby płacić za nią 

więcej niż oferuje ogólny rynek IT. Jednocześnie specjaliści z obszarów support oraz data 

w startupach zarabiają mniej niż przeciętnie na rynku. W większości pozostałych kategorii 

widać wyrównane zarobki z nieznaczną przewagę zarobków w startupach.  

Startupy
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Barometr koniunktury 
w startupach 
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21
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Ilość ofert pracy dla programistów
w startupach w podziale na doświadczenie oraz kwartały

Raport 2022

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł ożywienie w rekrutacjach do działów IT w polskich 

startupach, zarówno na poziomie Mid, jak i Senior. Choć liczba publikowanych ofert rosła 

stabilnie w ostatnich kwartałach w tempie 5-10 proc., to w pierwszym kwartale 2022 r. 

nastąpił wzrost aż o 58 proc. Wzrost dotyczył również oferowanych stawek. To pokazuje, 

iż polski ekosystem startupowy zdecydowanie przyspieszył. Fundusze z rund 

inwestycyjnych, jakie trafiły do polskich spółek w 2021 oraz na początku 2022 r., przełożyły 

się na rosnące pensje i coraz wyższą liczbę rekrutacji na stanowiska IT. Dodatkowo 

uwidocznił się znacznie szybszy wzrost zapotrzebowania na Seniorów, co wskazuje 

na rosnące i natychmiastowe potrzeby technologiczne spółek.    

Średnie wynagrodzenia w ramach 
umów B2B w ostatnich kwartałach  [w zł]

Kwartalna dynamika średniego wynagrodzenia w startupach w zależności od doświad-

czenia wykazuje wyraźny kierunek dynamicznego i nieprzerwanego wzrostu. 

Pensje Seniorów charakteryzują się największą dynamiką – od lipca 2021 r. wzrosły one 

aż o 23,5 proc., przy czym należy odnotować istotne przyspieszenie wzrostu 

w pierwszym kwartale 2022 r. Seniorzy stają się coraz bardziej potrzebni w startupach, 

o czym świadczy znaczne zwiększenie ofert pracy na te stanowiska. 

Zatrudnienie programistów Mid wiąże się z kosztem o średnio 14 proc. wyższym niż 

9 miesięcy temu, a więc znaczące przyspieszenie w ilości opublikowanych ofert pracy 

nie przełożyło się na skokowy wzrost stawek na początku 2022 r. Pensje Juniorów charak-

teryzują się podobną dynamiką, jednak liczba ofert pracy nie zmieniła się, co potwierdza 

przyjętą hipotezę o niższym zainteresowaniu startupów tą grupą pracowników.
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Jagoda Wieczorek   
Head of Talent w bValue

Rekrutacja zespołów IT jeszcze nigdy nie była takim wyzwaniem. W ostatnim roku czas 

zatrudnienia programisty (tzw. time-to-hire) wydłużył się o kilka tygodni w porównaniu 

do lat poprzednich, a pozyskanie wartościowego kandydata z rynku wymaga naprawdę 

sporej rekruterskiej pracy.  

Dla młodych founderów często niejasne są różnice wynikające z odmiennych oczekiwań 

kandydatów i wpływu konkretnej technologii na wysokość wynagrodzenia programisty.

Otwarcie na pracę w pełni zdalną oznacza też dla wielu kandydatów możliwość zatrud-

nienia w zagranicznych firmach, co jeszcze bardziej wpływa na wysokość wynagrodzeń 

w Polsce. Czasami minimalna różnica w proponowanym wynagrodzeniu może sprawić, 

że kandydat nawet nie spojrzy na ofertę. Przeciągające się poszukiwania wiążą się często 

z ogromnymi kosztami dla startupów, bo każdy tydzień jest na wagę złota.

  

Raport 2022

Mimo wszystko zatrudnienie w startupie może być często jedną z najbardziej atrakcy-

jnych opcji, w której oprócz bazowego wynagrodzenia można liczyć na spory pakiet 

opcji na udziały – szczególnie w firmach na bardzo wczesnym etapie. Nic też nie równa 

się z pracą nad tworzeniem czegoś od zera, bez dużej ilości maintanance’u czy 

legacy codu.

Wszelkie raporty płacowe dostępne na rynku są zbiorem wynagrodzeń z różnego

rodzaju firm, co może być mylnie interpretowane zarówno na korzyść, jak i ze stratą 

dla organizacji oraz kandydatów. Dzięki temu raportowi i dedykowanemu spojrzeniu 

na wynagrodzenia w startupach dostajemy bardzo wiarygodny zbiór informacji, który 

wnosi dużą wartość dla każdego planującego zatrudnienia w startupie.
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Metodologia badania
i definicje
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Junior, Mid, Senior – tytuły pozycji zostały zaczerpnięte bezpośrednio z ogłoszeń 

publikowanych przez startupy. Z tego powodu w badaniu nie przyjęto ścisłej definicji 

zakresu doświadczenia wymaganego przez programistę na danym stanowisku, 

a oparto się na definicjach używanych przez startupy w ramach rekrutacji.

Umowa B2B – zatrudnienie poprzez jednoosobową działalność gospodarczą. 

Podane stawki wynagrodzenia są stawkami netto w ujęciu miesięcznym. 

Umowa o pracę – zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Podane stawki 

wynagrodzenia są stawkami brutto w ujęciu miesięcznym.

Definicje:

Startup – Podczas przygotowywania raportu zwrócono szczególną uwagę 

na odróżnienie startupów od innych typów firm. Głównymi wyznacznikami były:

Rozmiar spółki – w badaniu brane były pod uwagę jedynie spółki zatrudnia  

jące łącznie mniej niż 100 osób.

Budowanie produktu – startupy muszą budować produkt, który umożliwia  

zwiększanie skali działalności (skalowalności). 

Niezależność – w badaniu brane były pod uwagę jedynie niezależne spółki,   

nie będące spółkami-córkami większych firm lub startupów zatrudniających   

powyżej 100 osób.

Polski pierwiastek – w trakcie oceny skupialiśmy się na spółkach posiadających 

jakikolwiek polski aspekt – choćby jednego pracownika lub założyciela 

pochodzącego z Polski, tak aby wyeliminować efekt near oraz offshoringu

(przenoszenia wybranych procesów za granicę).

Badanie wynagrodzeń oferowanych programistom w startupach zostało wykonane 
na bazie 2 958 ogłoszeń o pracę opublikowanych w serwisie Just Join IT w okresie 
od lipca 2021 do marca 2022 przez 431 firm sklasyfikowanych jako startupy.
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bValue to technologiczny fundusz inwestycyjny inwestujący na 

etapie seed oraz growth. Fundusz inwestuje w dynamicznie rozwi-

jające się spółki technologiczne z regionu CEE posiadające 

globalne aspiracje. Fundusz zainwestował już w ponad 30 spółek z 

Polski oraz pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Obserwowane przez bValue coraz większe wyzwania związane z 

rekrutacją w działach technologicznych przyczyniły się do przygot-

owania raportu obrazującego zmiany zachodzące w tym ekosyste-

mie. 

Just Join IT jest pierwszym wyborem specjalistów IT poszukujących 

pracy dla najlepszych marek w Polsce i na świecie. Odkryj z nami 

globalne możliwości branży i znajdź pracę tu, gdzie rekrutują 

najlepsi. Dołącz do największej społeczności IT w Polsce!  

Badanie powstało ze wspólnej inicjatywy bValue oraz Just Join IT, partnera 
tmerytorycznego, który zapewnił niezbędne dane umożliwiające analizę ofert 
pracy w startupach.  

Informacje o twórcach raportu
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