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Wrocław, 16.11.2017 

Informacja prasowa / Press release (English version below) 

PGS Software S.A. zwiększy zatrudnienie do 1.000 osób w ciągu 2 lat 

PGS Software, spółka giełdowa z sektora IT, w ciągu 2 lat zatrudni 400 programistów w 3 miastach 

w Polsce. Wrocławska centrala firmy zmieniła siedzibę na większą i szykuje się do dalszej ekspansji 

międzynarodowej.   

W czwartek 16 listopada 2017 założyciele  PGS Software S.A., bracia Paweł i Wojciech Gurgulowie, 

ogłosili plany rozwoju firmy podczas otwarcia nowego biura w centrum Wrocławia.  

- W ciągu dwóch lat chcemy zatrudnić 400 pracowników w biurach we Wrocławiu, Rzeszowie i Gdańsku, 

rozbudowując zespół do tysiąca osób – zapowiada Paweł Gurgul, dyrektor zarządzający PGS Software 

S.A. W samym Wrocławiu spółka planuje zatrudnić 200 ludzi.  

PGS Software oferuje pracę głównie programistom. W puli poszukiwanych pracowników są także 

testerzy oprogramowania, kierownicy projektów IT, analitycy biznesowi, graficy oraz projektanci 

doświadczeń użytkownika.  

Spółka opiera swój dalszy rozwój na trzech filarach: zdolnych inżynierach z najlepszych polskich 

uczelni technicznych, ekspansji zagranicznej w krajach wysoko rozw iniętych oraz inwestycjach w 

technologie chmurowe i big data.  

- Już dziś 98% naszych przychodów pochodzi z eksportu usług programistycznych. Wzmocnimy pozycję 

na rynku brytyjskim, gdzie jesteśmy najsilniej obecni. Już teraz zwiększamy liczbę zamówień w 

Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Region DACh staje się naszym drugim kluczowym rynkiem w Europie. 

Nowym kierunkiem ekspansji, któremu przyglądamy się bardzo poważnie, są Stany Zjednoczone: 

bardzo wymagający, ale ogromny rynek dla sektora IT – mówi Wojciech Gurgul, prezes firmy.  

Technologicznym motorem rozwoju PGS Software będą usługi informatyczne świadczone w 

chmurze i technologie big data. Spółka jest jedną z 10 polskich firm – partnerów technologicznych 

Amazon Web Services, największego na świecie dostawcy usług chmurowych. Dzisiaj połowa 

projektów realizowanych przez spółkę oparta jest o technologie w chmurze.  

Bracia Gurgulowie zapowiadają także dalsze inwestycje w rozwój wiedzy – zarówno własnych 

pracowników, jak też w działalność edukacyjną pro bono. Tylko w tym roku w bezpłatnych 

szkoleniach PGS-u „Software Talks” z projektowania i programowania aplikacji wzięło udział już tysiąc 

osób. Spółka jest także aktywna we współpracy z uczelniami technicznymi we Wrocławiu, Rzeszowie i 

Gdańsku. Rozwija programy stażowe, a seniorzy programiści prowadzą zajęcia z informatyki.  
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Rok temu firma uruchomiła gigantyczny program szkoleniowy Amazon Web Services (AWS) w 
obszarach technicznym i biznesowym.  

- Nasi inżynierowie zdobywają prestiżowe certyfikaty, a większość pracowników uzyskała akredytację 
AWS. Robi to wrażenie na europejskich menadżerach Amazona i buduje wiarygodność spółki w oczach 
klientów – podkreśla Bartosz Jabłoński, szef rozwoju oprogramowania w PGS Software.  

W czwartek spółka oficjalnie otworzyła nową siedzibę swojej centrali we Wrocławiu. Jest pierwszą 
firmą, która wprowadziła się do biurowca w Centrum Handlowym Wroclavia, położonym w ścisłym 
centrum miasta. Nową siedzibę promuje strona internetowa https://wcentrum.it   

- Po 7 latach spędzonych we Wrocławskim Parku Technologicznym, przeprowadziliśmy się do 
przestronnego biura klasy A w centrum miasta. Kiedy w 2010 r. urządzaliśmy się w WPT, nasz zespół 
liczył 50 osób. Dziś zatrudniamy 270 w samym Wrocławiu – podkreśla prezes Wojciech Gurgul.  

Stylizacja nowego biura nawiązuje do klimatu Wrocławia: miasta z bogatą historią, które rozwija się w 
oparciu o zaawansowaną naukę, dynamiczny biznes i nowe technologie (w tym IT). Kantyna biura 
urządzona jest w stylu dworca kolejowego Wrocław Główny, z którym sąsiaduje biuro. Są w niej 
nawiązania do dworcowych peronów, wagonów kolejowych oraz poczekalni dworcowej z PGS 
Software Cafe. W strefie chill-out stanął stół bilardowy i stanowisko do gier komputerowych.  

 

O PGS Software S.A.  
 

PGS Software S.A. to jedna z na jwiększych fi rm w polskiej branży programistycznej . Zajmuje s ię tworzeniem aplikacji na 
komputery i  urządzenia mobilne dla dużych i  ś rednich fi rm w branżach m.in. finansowej, e -commerce, turystycznej, 
motoryzacyjnej czy medycznej. Ma zespół 600 specjalistów w biurach we Wrocławiu, Gdańsku i  Rzeszowie oraz 

przedstawicielstwa handlowe w Londynie. Niemczech, Austrii i Hiszpanii.  
 

Spółka zatrudnia zespoły projektowe wyłącznie w Polsce, a całość produkcji eksportuje na rynki Europy Zachodniej oraz do 

Ameryki  Północnej i  rozwiniętych kra jów azjatyckich. PGS Software jest spółką notowaną na głównym parkiecie Giełdy 
Papierów Wartościowych. Plasuje s ię w dziesiątce największych eksporterów usług IT w Polsce.  
 

Strona internetowa: https://www.pgs-soft.com/pl/  
 
 

Informacji udzielają:     Relacje z mediami: 
 
Wojciech Gurgul       Artur Karda 
CEO       Marketing Manager 
wgurgul@pgs-soft.com     akarda@pgs-soft.com  
mob. 603 765 884      mob. 695 396 911 
 
 

Paweł Gurgul      Marta Michałowska 
Managing Director      Employer Branding Team Leader 
pgurgul@pgs-soft.com     mmichalowska@pgs-soft.com  
mob. 601 703 689      mob. 601 528 687 
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Press release 

 
PGS Software just moved into its new headquarters in Wroclaw, 
Poland  
 
PGS Software just moved into its new headquarters in Wroclaw, Poland 

We’re now occupying the top floor of a modern office building located directly next to Wroclavia, the 

city’s brand new shopping centre located in the heart of the city.  

Having moved to Wroclavia means that we now have: 

 14 conference rooms set up with the latest audio-visual equipment 

 3 meeting lounges furnished with comfortable sofas 

 A top of the line server room doused with gas in case of emergency 

 Unique interior design reflecting the city’s rich history & culture  

 The office is in very close proximity to the city centre and various hotels 

 The shopping centre’s food court is located a mere 50 m from the office  

 There are over 28 public transport lines allowing for easy access to any part of the city  

 The building is conjoined with a modern shopping centre that houses 151 shops, 29 
restaurants, and an IMAX cinema 

 There is a garden on the premises open all year round 

 The whole building complex is a 4 star facility maintained to the highest standard 
 News of our headquarters quickly reached the local and national media in Poland and we 

were proud to host a special breakfast press briefing for Wrocław’s journalists, who showed 
great interest in PGS Software’s dynamic professional growth.  

1,000 IT professionals by 2019! 

We plan to employ 400 developers in 3 Polish cities within the next 2 years (by 2019). We intend to 
hire 200 persons in Wrocław alone – which is why PGS Software was in need of a bigger 
headquarters. 
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Taking on 400 more professionals will raise our headcount to 1,000 employees. And, although PGS 
Software employs mainly programmers, we’re also looking for frontend developers, backend 
developers, software testers, Project Managers, Business Analysts, graphic designers as well as UX/UI 
designers. 
 
PGS Software’s technological drive will be fuelled by cloud computing and Big Data. 
At the moment, we already have a couple hundred professionals registered as members of 
the Amazon Partner Network. The AWS certification process is currently in full swing at the company 
– with the number of accredited staff excepted to grow exponentially.  

“Programmers appreciate and understand the value of professional development. We’ve joined a very 
important movement in the technological world – we’ve switched to cloud computing solutions. There 
is probably no other company in Poland that does so much on such a large scale in terms of investing 

in training and certifications related to the AWS Cloud.” – Wojciech Gurgul, CEO, PGS Software 


