
Na czym dokładnie polega praca programisty? 

W dobie prężnie rozwijających się technologii wzrasta zapotrzebowanie na osoby, dla 

których innowacja nie stanowi żadnego wyzwania, a informatyka nie jest niczym czarna 

magia. Mowa tu przede wszystkim o programistach, to właśnie dzięki nim możemy cieszyć 

się wieloma wirtualnymi rozwiązaniami. Kim są osoby zatrudniane na tym stanowisku 

oraz jak wygląda i na czym polega ich praca? 

Kim jest programista? 

Programista to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów. Nie jest to jednak związane 

wyłącznie z kwestią wysokich zarobków, na jakie mogą liczyć pracownicy branży IT. Sektor 

ten ulega bowiem stałemu rozwojowi, przez co wykwalifikowani programiści są na wagę złota, 

dlatego mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. Programista to osoba zajmująca się tworzeniem 

kodów do programów i aplikacji (webowych, mobilnych i desktopowych), przy wykorzystaniu 

specjalistycznych języków programowania. Najlepszą ścieżką do objęcia stanowiska w tym 

zawodzie jest ukończenie studiów na kierunku informatycznym, a następnie wdrożenie 

praktyki programowania. Nieco inną zaś podjęcie indywidualnych kursów i szkoleń z tej 

tematyki. 

Co należy do obowiązków programisty? 

Ze względu na dynamiczną specyfikę branży IT, bardzo ciężko jest określić ogólny zakres 

obowiązków programisty. Co więcej, jest on ściśle uzależniony od rodzaju działalności 

prowadzonej przez firmę, która w swoich szeregach zatrudnia taką osobę. Najczęściej jednak 

praca programisty polega na: tworzeniu programów i aplikacji przy użyciu języka 

programowania, rozwijaniu systemów operacyjnych, baz danych oraz sterowników, 

wyszukiwaniu i usuwaniu błędów powstałych w trakcie tworzenia programu lub aplikacji, czy 

testowaniu oprogramowania.  

Praca dla programisty wymaga więc specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki oraz 

pewnego obycia w świecie nowoczesnych technologii. Dlatego też jednym z głównych 

wymagań pracodawców jest wcześniejsze doświadczenie w tej dziedzinie. Każdy 

zainteresowany tą formą obowiązków zawodowych powinien również wiedzieć, że na 

obecnym rynku pracy niezwykle cenna jest znajomość więcej niż jednego języka 

programowania. 

Jak wygląda praca programisty? 

Praca na stanowisku programisty może przyjmować bardzo różnorodne formy. Wszystko za 

sprawą tego, czym tak naprawdę zajmuje się firma, w której jest on zatrudniony, jak również 

specjalizacji obranej przez samego pracownika. Początkowa kariera może więc zaczynać się 

od objęcia stanowiska młodszego programisty (junior), a następnie awansować na posadę 

starszego programisty (seniora). Równie dobrze może jednak od początku przyjąć formę 

ukierunkowanej specjalizacji – jak choćby stanowisko Front-End Developera, który zajmuje 

się dostosowywaniem wyglądu aplikacji i stron internetowych tak, by były one funkcjonalne 

dla użytkowników. 

Programiści najczęściej odnajdują atrakcyjne miejsca pracy w międzynarodowych 

korporacjach. Ponadto są oni na wagę złota również we wszelkiego rodzaju agencjach 
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reklamowych czy marketingowych. Z zaplecza usług programistów korzystają też 

przedsiębiorstwa, zajmujące się tworzeniem oprogramowania.  

 

 


