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1 Słownik pojęć i użytych skrótów
Analiza „desk research” – analiza danych zastanych, badania wtórne, technika badawcza polegająca
na analizie i weryfikacji danych wtórnych, pochodzących z istniejących źródeł i formułowaniu na ich
podstawie wniosków dotyczących badanego problemu.
BIZ – bezpośrednie inwestycje zagraniczne; „forma długoterminowej lokaty kapitału za granicą,
polegająca na stworzeniu nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał zakładowy lub
wykupieniu takiej liczby akcji zagranicznych istniejącego przedsiębiorstwa, która pozwala na trwałe
kontrolowanie jego działalności”1.
B+R/R&D (działalność badawczo-rozwojowa, ang. research and development) – działalność twórcza
obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu
zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań2.
Branża real estate – branża nieruchomości.
Branża spotkań (przemysł spotkań) – sektor przemysłu związany z obsługą, organizacją
i nadzorowaniem konferencji, kongresów, wystaw itp., podróże służbowe3.
BSS (ang. Business Services Sector) – sektor nowoczesnych usług dla biznesu.
CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interview) – wspomagany komputerowo wywiad
telefoniczny, technika badań ilościowych polegająca na wywiadzie z respondentem prowadzonym za
pośrednictwem telefonu.
CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy
strony WWW, technika badań ilościowych polegająca na wywiadzie bezpośrednim prowadzonym za
pośrednictwem Internetu, realizowana poprzez udostępnienie respondentom kwestionariusza ankiety
do samodzielnego wypełnienia.
Cel operacyjny – wskazuje metodę osiągnięcia celu strategicznego, ale nie wyznacza konkretnej listy
projektów do realizacji.
Ekspaci (ang. expats) – wysokiej klasy specjaliści obcokrajowcy, którzy opuścili ojczyznę, aby
pracować za granicą.
Eventy (ang. event - wydarzenie) – różnego rodzaju imprezy i wydarzenia o charakterze biznesowym,
naukowym, kulturalnym, sportowym, rozrywkowym itp. Wśród eventów wyróżnia się: eventy biznesowe
i korporacyjne, eventy „społecznie zaangażowane i charytatywne”, targi i wystawy, eventy rozrywkowe
i rekreacyjne, wydarzenia kulturalne, eventy rządowe i obywatelskie, eventy marketingowe, spotkania
i konferencje, eventy społeczne lub związane z cyklem życia, eventy sportowe 4.
FGI (ang. Focus Group Interview) – zogniskowany wywiad grupowy, technika badań jakościowych
polegająca na grupowej dyskusji odpowiednio dobranych respondentów, koncentrującej się wokół
określonego tematu i prowadzonej przez moderatora na podstawie scenariusza. Przebieg dyskusji jest
rejestrowany, zaś na podstawie zapisu dźwięku sporządza się raport podsumowujący.
HR (ang. human resources) – zarządzanie zasobami ludzkimi, działania podejmowane przez
przedsiębiorstwo w zakresie pozyskania i zatrzymania w nim pracowników, jak również dbania
o efektywność ich pracy.
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Inwestycje zagraniczne, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/inwestycje-zagraniczne;3915270.html
(dostęp: 25.02.2020).
2
Art. 5a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).
3
Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, Warszawa 2005, s. 4, za:
K. Cieluch, Trendy w przemyśle spotkań na przykładzie segmentacji zarządzania spotkaniami biznesowymi, „Ekonomiczne
Problemy Turystyki” 2016, 1 (33), s. 226.
4
Event - czym jest, a czym nie jest?, 21.03.2019, https://www.konferencje.pl/art/event-czym-jest-a-czym-nie-jest,771.html
(dostęp: 16.01.2020).
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IDI (ang. Individual In-depth Interview) – pogłębiony wywiad indywidualny, technika badań jakościowych
polegająca na bezpośredniej rozmowie badacza (moderatora) z respondentem prowadzonej na
podstawie scenariusza.
Innowator – osoba lub organizacja, która wprowadza coś nowego w danej dziedzinie (nowatorski
pomysł, rozwiązanie).
IOB – instytucje otoczenia biznesu, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności, bez względu na formę prawną, niedziałające dla zysku lub
przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym
dokumencie założycielskim.
Interesariusz – osoba, grupa osób lub instytucja, które mają wpływ na funkcjonowanie miasta
(np. realizację celów określonych w strategii) lub na które miasto (w tym realizowane przez miasto cele)
ma wpływ (odbiorcy interwencji).
Liderzy – szczególna grupa talentów, osoby posiadające dodatkowo umiejętności przewodzenia
i inspirowania innych. Pod pojęciem liderów rozumie się również instytucje, podmioty, organizacje
najlepsze w swojej dziedzinie (liderzy branży).
Metoda ilościowa – metoda badawcza umożliwiająca charakteryzowanie danych zjawisk za pomocą
miar liczbowych, koncentruje się na ilościowym opisie rzeczywistości; zadawane pytania badawcze
często mają charakter rozstrzygający.
Metoda jakościowa – metoda badawcza wykorzystywana w celu zrozumienia postaw, zachowań czy
różnorodności zjawisk, nie zaś częstotliwości ich występowania; zadawane pytania badawcze mają
charakter eksploracyjny i wyjaśniający.
Miasto – wyraz wyróżniony wielką literą rozumiany w diagnozie jako miasto stołeczne Warszawa.
NGO (ang. non-government organization) – organizacja pozarządowa działająca na rzecz wybranego
interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.
Placówki edukacyjne – przedszkola, szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę
oraz przez inne osoby prawne.
Program wykonawczy – dokument uszczegóławiający cel operacyjny strategii, który nie jest jednak jej
integralną częścią. Określa co najmniej typy projektów do realizacji, obejmuje okres 3–7 lat (nie
przekracza czasu wskazanego w strategii rozwoju, chyba że regulacje prawne stanowią inaczej).
Program 4.3. – program operacyjny dotyczący celu operacyjnego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów,
Cel strategiczny 4. Twórcze środowisko Strategii #Warszawa2030.
Program 2.4. – program operacyjny dotyczący celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach
przyjaznych dla rozwoju biznesu, Cel strategiczny 2. Wygodna lokalność Strategii #Warszawa2030.
Program 4.2. – program operacyjny dotyczący celu operacyjnego 4.2. Generujemy innowacje, Cel
strategiczny 4. Twórcze środowisko Strategii #Warszawa2030.
SSC (ang. Shared Services Centers) – centra usług wspólnych; wydzielone z macierzystej firmy działy
lub samodzielne podmioty gospodarcze działające w ramach wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa
przeniesione poza granice kraju. W praktyce oznacza to najczęściej przeniesienie innych niż
podstawowe obszary działalności danej firmy (np. księgowość, HR, finanse itp.) za granicę.
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S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice 2013, s. 19.
E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Gliwice 2012, s. 38.
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Startup – tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania skalowalnego, powtarzalnego
i rentownego modelu biznesowego5, który zapewni zysk; stworzona z myślą o kreowaniu nowych
produktów lub usług w warunkach wysokiego ryzyka i niepewności6.
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Startupowiec – twórca startupu.
Strategia #Warszawa2030– nadrzędny dokument programujący rozwój Warszawy do roku 2030,
w którym wyznaczono cele rozwoju miasta w długookresowej perspektywie. Określa kompleksowo
politykę rozwoju miasta.
Talenty – utalentowani przedsiębiorcy, naukowcy, artyści, sportowcy, specjaliści o unikatowej wiedzy
i umiejętnościach oraz uzdolnieni uczniowie i studenci.
Trzeci sektor – sektor organizacji pozarządowych.
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UM – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
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2 Wprowadzenie
Niniejsza diagnoza powstała na przełomie 2019 i 2020 roku. Wszystkie zawarte w niej wnioski
i rekomendacje opierają się na analizie źródeł, które zostały opracowane przed wybuchem
epidemii COVID-19 (w marcu 2020 r.).
Dlaczego trwa walka o talenty?
Globalna rywalizacja o kandydatów do pracy trwa. Konkurowanie państw i regionów nie opiera się już
o zasoby materialne, a o wiedzę i technologię. Znaczenie ma dziś potencjał intelektualny społeczeństw
oraz innowacje. Rozwinięte gospodarki od dawna zauważają wartość wykwalifikowanych specjalistów
i biorą aktywny udział w procesie walki o talenty. Rynki pracy na całym świecie otwierają się na
specjalistów o wysokich kwalifikacjach, gdyż państwa odnotowują deficyt zdolnych i wykształconych
osób.
Dynamiczny rozwój technologiczny, postępująca globalizacja oraz pogłębiający się kryzys
demograficzny sprawiają, że zarówno pozyskanie, jak i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych
pracowników staje się coraz trudniejsze.
Wyzwanie stanowi więc nie tylko udział w konkurowaniu o talenty, lecz także zatrzymanie
najzdolniejszych absolwentów, specjalistów i naukowców w kraju. Nie będzie to łatwe zważywszy na
fakt, iż w nadchodzących latach zapotrzebowanie na utalentowane osoby wzrośnie. Już za 10 lat na
światowym rynku pracy będzie brakować ponad 85 milionów (!) profesjonalistów7. Talentów potrzebują
nie tylko wiodące w świecie organizacje i przedsięwzięcia. W okresie silnej walki o miejsce na rynku
konieczny okazuje się dostęp do wysokiej klasy specjalistów wszystkich dziedzin, zarówno w obszarze
produkcji, jak i usług. Dla funkcjonowania firm równie ważny może być dostęp do sprawnego
menedżera, jak i do np. operatora maszyn z unikatowymi umiejętnościami czy uprawnieniami.
Konkurowanie o talenty jest tym trudniejsze, że grupa ta jest bardzo mobilna i często decyduje się na
emigrację w poszukiwaniu atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia. W 2017 roku liczba migrantów
zarobkowych w całej Unii Europejskiej wyniosła blisko 17 mln 8, w tym 4,2 mln to osoby z wyższym
wykształceniem9. Najwięcej migrantów zarobkowych ogółem pochodziło z Rumunii, Polski, Włoch
i Portugalii. Co znamienne, to Polska „oddała” w tym czasie najwięcej wysoko wykwalifikowanych osób
(ponad 576 tys.)10.
Również w Warszawie coraz bardziej odczuwalny jest niedobór osób o wysokich kwalifikacjach. Wysoki
poziom migracji specjalistów z Polski wpływa na ograniczenie naturalnej puli talentów dla stolicy.
Jednocześnie rekordowo niska stopa bezrobocia w mieście sprawia, że w Warszawie na otwartym
rynku pracy zaczyna brakować wysoko wykwalifikowanych pracowników. Warszawskie firmy konkurują
ze sobą o specjalistów, „coraz częściej ich ‘podkupują’”11.
Zmniejszanie się dostępności wysokiej jakości kapitału ludzkiego wpływać będzie na obniżenie
atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy – to kapitał ludzki stanowi jeden z głównych czynników
decydujących o lokowaniu inwestycji. Warszawa musi zatem aktywnie przyciągać do siebie talenty, tak
jak od lat robią to inne miasta w Europie i na świecie. Stolica Polski nie mierzy się już tylko z krajowymi
„rywalami” – Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem czy Gdańskiem. Ze swoją ofertą obecna jest już
również na poziomie międzynarodowym, gdzie konkurenci są znacznie trudniejsi – Berlin, Barcelona,
Kopenhaga, Praga, Budapeszt i in.
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Future of work. The Global Talent Crunch, Korn Ferry 2018, s. 4.
Addressing brain drain: The local and regional dimension, European Union, 2018, s. 9, 20.
9
M. Ciesielski, Trudna walka o talenty, 16.09.2019, https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy-debata/analizy/trudnawalka-o-talenty/ (dostęp: 30.01.2020).
10
Addressing brain drain: The local and regional dimension, op. cit., s. 9, 20.
11
Badanie IDI, branża HR, 29.11.2019.
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Na krajowym rynku walki o talenty Warszawa wciąż korzysta ze swoich naturalnych atutów (dogodna
lokalizacja, dostępność komunikacyjna), których nie posiadają inne miasta. Jako największe polskie
miasto, a do tego stolica, wciąż stanowi naturalny kierunek pierwszego wyboru dla lokowania inwestycji,
organizowania ważnych wydarzeń, wreszcie miejsce osiedlania się utalentowanych studentów,
naukowców czy też specjalistów różnych branż. Decyzja o wyborze Polski przez zagraniczne
korporacje, międzynarodowe stowarzyszenia organizujące kongresy, konferencje czy targi, a także
obcokrajowców najczęściej wiąże się z Warszawą.
Jak pokazują badania, stolica z łatwością przyciąga wysoko wykwalifikowanych pracowników z kraju.
Uważa tak aż 76% przedstawicieli warszawskich firm z sektora kreatywnego i 77% przedstawicieli ogółu
warszawskich firm12. Według raportu przygotowanego przez Antal, Warszawa jest najbardziej
atrakcyjnym polskim miastem dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z kraju rozważających
zmianę miejsca zamieszkania. Na stolicę wskazało aż 56% badanych. Drugie miejsce zajął Wrocław
z wynikiem niższym o 14 pp13. Wysoki wynik Warszawy nie powinien szczególnie dziwić. Wszak to
stolica ma w Polsce największą siłę przyciągania inwestycji, a te z kolei przyciągają specjalistów 14.
Nieco gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o łatwość przyciągania pracowników z zagranicy. Opinię
o tym, że łatwo jest przyciągnąć spoza Polski osoby o wysokich kwalifikacjach, wyraziło 50% badanych
przedstawicieli warszawskich firm kreatywnych i 42% ogółu warszawskich firm15. Trudności
z pozyskaniem pracowników z zagranicy mogą mieć związek z niższymi niż na zachodzie Europy
zarobkami16.
Dla wielu Polaków Warszawa wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem do pracy, głównie za sprawą
znacząco wyższych zarobków niż w innych regionach kraju. To powoduje, że wielu wybiera stolicę,
planując swoją zawodową karierę. Okazuje się jednak, że inne polskie miasta już teraz mogą stanowić
dla niej konkurencję pod względem przyciągania wykwalifikowanych osób. Jak pokazują wyniki badania
przeprowadzonego wśród pracowników centrów usług wspólnych (SSC), tylko 18% z nich
zdecydowałoby się przenieść do Warszawy. Lepiej od stolicy wypada pod tym względem Trójmiasto
i Wrocław (odpowiednio 28% i 26%). Warszawa, zdaniem respondentów, jest niepożądanym miejscem
do zamieszkania ze względu na zbyt duże zatłoczenie, znaczną odległość od rodzinnego miasta,
wysokie koszty życia, a także zbyt dużą konkurencję na rynku pracy („wyścig szczurów”) oraz zbyt
szybkie tempo życia. Większości tych warszawskich cech nie przypisano ani do Trójmiasta, ani do
Wrocławia, co może wskazywać na przewagi tych ośrodków nad stolicą. Zarówno w Trójmieście, jak
i we Wrocławiu główne przeszkody w podjęciu decyzji o przeprowadzce dotyczą znacznej odległości od
miejsca zamieszkania oraz braku dostatecznej wiedzy na temat regionu. W przypadku Trójmiasta
badanym przeszkadza ponadto jego turystyczny charakter, skutkujący wzmożonym ruchem w sezonie
wakacyjnym, zaś na drodze do przeniesienia do Wrocławia stoją również życiowe plany respondentów
związane z innym miastem17.
To samo badanie pokazuje, że aż 60% pracujących w sektorze SSC mieszkających w Warszawie bierze
pod uwagę zmianę pracy związaną z przeniesieniem do innego miasta. Najwięcej spośród nich
przeprowadziłoby się do Trójmiasta (38%) lub Wrocławia (32%). Kluczowymi czynnikami, dla których
specjaliści ci mogą rozważać zmianę miejsca zamieszkania ze względu na pracę, są wyższe zarobki
(70%) oraz możliwości rozwoju zawodowego (57%). Niemal połowa badanych (46%) byłaby skłonna
opuścić Warszawę pod warunkiem przeprowadzki do miasta, gdzie mieszka ich rodzina/przyjaciele. Nie
bez znaczenia jest również czynnik możliwości zachowania równowagi między pracą a życiem

Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania, PBS na zlec. m.st. Warszawy,
Sopot 2018, s. 53.
13
Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy, Antal, Warszawa 2018, s. 44.
14
Patrz: s. 40 i nast.
15
Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania, PBS na zlec. m.st. Warszawy,
Sopot 2018, s. 54.
16
Patrz: Wykres 1, s. 20.
17
Krakow, Warsaw or some other city, perhaps? Relocation in the SSC industry – a study report, HRK, s. 11-13.
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zawodowym (39%), który w świetle cech Warszawy zniechęcających do osiedlenia się w niej nabiera
jeszcze większego znaczenia18.
Choć przytoczone badanie dotyczy deklaracji pracowników jednej branży, to nie należy bagatelizować
jego wyników. Warszawa jest bowiem w skali kraju jednym z głównych ośrodków sektora nowoczesnych
usług dla biznesu, który w znacznej mierze tworzony jest przez centra usług wspólnych 19. Jednocześnie
jest to jedna z branż, którą cechuje znaczna łatwość przenoszenia między miastami, regionami, a nawet
krajami. Przytoczone powyżej badanie pokazuje ponadto, że pracownicy tej branży są bardzo mobilni.
Dwóch na trzech respondentów (63%) deklaruje, że rozważa zmianę miejsca pracy i związana z tym
zmiana miejsca zamieszkania nie byłaby dla nich problemem 20. Miasto stoi zatem przed wyzwaniem
nie tylko skutecznego przyciągania, ale również zatrzymywania talentów.
W opinii uczestników warsztatów zrealizowanych na potrzeby niniejszej diagnozy „w Warszawie
przyzwala się na to, by talenty tracić” 21. Choć Warszawę cechuje bardzo wysoki wskaźnik
zatrzymywania studentów pochodzących spoza regionu po zakończeniu okresu nauki 22, to jak pokazuje
praktyka, absolwentów niektórych prestiżowych kierunków Warszawa niemal na pewno utraci.
„Przykładowo, na Uniwersytecie Medycznym prowadzony jest kurs języka norweskiego dla pielęgniarek,
żeby ułatwić im wyjazd po studiach do pracy w Norwegii” 23. „Są na Politechnice Warszawskiej kierunki
studiów (np. lotnictwo i kosmonautyka), po ukończeniu których absolwenci nie mają pracy w Warszawie
ani w bliskiej okolicy. Wiąże się to z brakiem tego rodzaju przemysłu, co z kolei jest pokłosiem braku
terenów przemysłowych. Te osoby są zmuszone do wyjazdu z Warszawy, a miasto traci wówczas ich
potencjał” 24.
Miejsce talentów i liderów w rozwoju Warszawy
Warszawa chce się dynamicznie rozwijać. Aby było to możliwe, miasto musi tworzyć warunki
sprzyjające osiedlaniu się tu talentów i liderów, którzy wzbogacą jego kapitał i potencjał twórczy.
Utalentowani przedstawiciele różnych środowisk (przedsiębiorcy, specjaliści, naukowcy, uczniowie,
studenci), ich wiedza, pasja i umiejętności pozwolą tworzyć nowe płaszczyzny rozwoju, generować
zmiany, inspirować do powstawania pomysłów i idei.
Talenty i liderów mają szansę przyciągnąć do stolicy atrakcyjne warunki życia i zamieszkania, dlatego
wyzwaniem dla miasta jest aktywne budowanie marki Warszawa i kształtowanie jej wizerunku jako
miejsca, w którym dobrze się żyje i realizuje twórcze ambicje.
Ważny czynnik sprzyjający osiedlaniu się w mieście stanowią miejsca pracy i możliwość rozwoju
zawodowego, istotne jest więc przyciąganie inwestorów i kapitału wspierających potencjał miasta
oraz rozwój warszawskich inicjatyw i organizacji.
Szczególnym zadaniem sprzyjającym osiedlaniu się w mieście utalentowanych osób jest budowanie
wizerunku Warszawy jako miejsca spotkań. Możliwe stanie się to za sprawą pozyskiwania krajowych
i międzynarodowych imprez biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych będących
nośnikiem wiedzy i wartości oraz źródłem inspiracji.

18

Ibidem, s. 21, 24.
Pod względem liczby centrów usług (BSS) Warszawa zajmuje w Polsce pierwsze miejsce (238 jednostek). Biorąc pod uwagę
liczbę zatrudnionych w ośrodkach usług biznesowych, stolica plasuje się na 2. pozycji w kraju (56 tys. miejsc pracy, co przekłada
się na 18% udział miasta w strukturze zatrudnienia branży w kraju). Jednocześnie 42% pracowników sektora BSS w Warszawie
(ok. 23,5 tys. osób) zatrudnionych jest w centrach usług wspólnych (SSC). Źródło: Sektor nowoczesnych usług biznesowych
w Polsce 2019, ABSL, 2019 s. 14, 15, 20.
20
Krakow, Warsaw or some other city, perhaps? Relocation in the SSC industry – a study report, op. cit., s. 11.
21
Warsztaty diagnostyczne, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
22
Nauka. Analiza na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej, Warszawa 2016, s. 20.
23
Warsztaty diagnostyczne, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
24
Ibidem.
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W celu zatrzymania utalentowanych osób w stolicy niezbędne jest również zapewnienie im
kompleksowego wsparcia adaptacyjnego. Istotny aspekt stanowi ponadto takie projektowanie usług
publicznych, które uwzględniać będzie potrzeby obcokrajowców.
Powyższe czynniki stanowią kluczowe obszary interwencji celu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów,
wpisującego się w cel strategiczny 4. Twórcze środowisko Strategii #Warszawa2030. Realizacja tego
celu operacyjnego ma polegać na zapewnieniu warunków do przyciągania z kraju i zagranicy osób,
pomysłów, inwestycji oraz przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta, m.in.
przez zachęcanie do osiedlania się w Warszawie utalentowanych przedsiębiorców (całych
przedsiębiorstw), naukowców, artystów, sportowców, specjalistów o unikatowej wiedzy
i umiejętnościach oraz uczniów i studentów. Dzięki obecności osób pochodzących z różnych miast,
regionów i krajów, posiadających różne poglądy i doświadczenia, Warszawa będzie miejscem jeszcze
bardziej sprzyjającym powstawaniu pomysłów i idei.
Osiągnięcie celu 4.3. w znacznej mierze uzależnione jest od realizacji pozostałych zamierzeń ujętych
w strategii. Chcąc przyciągać talenty i liderów, Miasto musi zapewnić ogólną wysoką jakość życia,
uwzględniając m.in. czystość i dobry stan środowiska naturalnego (cel 3.2.), dostępność mieszkań (cel
2.1.), usług publicznych i komercyjnych (cel 2.3.), wysoką jakość systemu transportowego (cel 3.3.). Dla
przyciągania cudzoziemców ważne jest również otwarte społeczeństwo (cel 1.1.). By przyciągać firmy
czy startupowców, Miasto musi zapewnić warunki przyjazne dla rozwoju biznesu (cel 2.4.). Dla
pozyskiwania wydarzeń bardzo ważny jest z kolei rozwój innowacyjnego potencjału miasta (cel 4.2.).
Większa obecność warszawskich przedsiębiorców, naukowców, artystów na zagranicznych rynkach
i forach (cel 4.4.) sprzyjać będzie budowaniu wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do
prowadzenia działalności twórczej, co z kolei ułatwi przyciąganie talentów i liderów.
Samo przyciąganie talentów i liderów również oddziałuje na realizację pozostałych celów operacyjnych,
choć już w znacznie mniejszym stopniu. Innowacyjne firmy, w tym startupy, tworzyć będą w mieście
nowatorskie rozwiązania (cel 4.2.). Na generowanie innowacji wpływ mają również prestiżowe
wydarzenia odbywające się w stolicy. Więcej talentów w Warszawie to lepsze możliwości rozwoju
twórczego potencjału miasta i jego mieszkańców (cel 4.1.). Nowe inwestycje i przyciąganie firm z branży
usług dla biznesu oznaczają poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej (cel 2.4.).
Organizacja większej liczby międzynarodowych wydarzeń w Warszawie sprzyjać będzie wykorzystaniu
potencjału twórczego mieszkańców, przedsiębiorstw, sektorów nauki i kultury dzięki umożliwieniu im
nawiązywania zagranicznych relacji (cel 4.4.).
Jak czytać diagnozę?
Niniejsza diagnoza jest pierwszym etapem opracowania programu wykonawczego dla celu
operacyjnego 4.3. Strategii #Warszawa2030, poprzedzającym opracowanie zestawu celów
szczegółowych, działań i projektów, a także systemu monitoringu i wdrażania oraz realizacji programu.
Układ jej treści prowadzi czytelnika od określenia kluczowych dla programu grup interesariuszy (w tym
odbiorców), ich potrzeb i oczekiwań, poprzez próbę odpowiedzi na pytanie, jaka Warszawa jest dla
talentów i liderów, co robi w tym zakresie, oceny jej sytuacji na tle innych miast polskich
i zagranicznych, po wskazanie dobrych praktyk wdrażanych przez miasta w jakimś aspekcie od niej
skuteczniejsze.

By ułatwić poruszanie się po dokumencie, zastosowano różnego rodzaju oznaczenia.
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Każdy rozdział diagnozy poprzedzony jest wprowadzeniem odpowiadającym na pytanie, czego
można się z niego dowiedzieć.
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Cała diagnoza prowadzi do określenia wyzwań, przed jakimi staje m.st. Warszawa w kontekście
przyciągania talentów i liderów oraz wskazania rekomendacji dla przyszłych działań w zakresie
kreowania „polityki talentowej”.
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Tekst w kolorze zielonym

Tekst w kolorze czerwonym

w rozdziale 5. oznacza potencjał Warszawy lub szansę, która
może zostać wykorzystana w celu skutecznego przyciągania,
rozwoju i zatrzymywania talentów i liderów w stolicy.
w rozdziale 5. oznacza barierę lub zagrożenie, które może
wpłynąć negatywnie na proces przyciągania i zatrzymywania
talentów i liderów w Warszawie.

w rozdziale 5. wskazuje przykłady (tzw. studia przypadku)
potwierdzające tezy prezentowane w treści diagnozy.
W rozdziale 7.2 oznaczono w ten sposób czynniki sukcesu,
stanowiące niekiedy dobre praktyki miast w ramach porównywanych cech.
Tekst w kolorze żółtym

2.1.

Ponieważ cel operacyjny 4.3. realizowany jest w znacznej mierze poprzez inne cele
wskazane w strategii Warszawy, niniejszy raport zawiera liczne odniesienia do tych
celów. Odnalezienie ich w dokumencie ułatwia oznaczenie, w którym umieszczono
numer celu operacyjnego zgodnie ze Strategią #Warszawa2030.
Symbol ten w rozdziale 6. wskazuje poszczególne obszary interwencji, do których
odnoszą się omawiane w danym miejscu działania Miasta dla talentów i liderów.
Dobra
praktyka

10

Dodatkowym zastosowanym oznaczeniem wskazano, które
z wymienionych działań można uznać za dobre praktyki. Ten sam
symbol w rozdziale 7. wśród czynników sukcesu miast wyróżnia
dobre praktyki.
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3 Metodyka prac
Podstawą formułowania tez zawartych w kolejnych rozdziałach były przeprowadzone badania,
warsztaty, analiza danych, ocena Warszawy na tle innych samorządów. W niniejszym rozdziale
usystematyzowano i opisano metody badawcze wykorzystane w toku prac w fazie diagnostycznej.
Odrębnie opisana została metodyka analizy benchmarkingowej, w której podjęto próbę oceny
Warszawy względem wybranych miast polskich i zagranicznych w ramach cech odnoszących się
do przyciągania talentów i liderów.
Badania społeczne i analiza danych zastanych
Celem realizacji fazy diagnostycznej jest poznanie odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację w mieście,
jak również warunki wpływające na tę sytuację w obszarze przyciągania talentów i liderów
w zdefiniowanych wcześniej obszarach interwencji:
1. Aktywne budowanie marki Warszawa i kształtowanie jej
wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do życia i realizacji
twórczych ambicji;
2. Zapewnienie kompleksowego wsparcia adaptacyjnego
osobom utalentowanym osiedlającym się w Warszawie;
3. Projektowanie usług publicznych z uwzględnieniem
potrzeb przybywających obcokrajowców we współpracy
z placówkami
edukacyjnymi,
uczelniami,
przedsiębiorstwami, instytucjami kultury, organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu;
4. Przyciąganie inwestorów i kapitału wspierających
potencjał miasta oraz rozwój warszawskich inicjatyw
i organizacji;
5. Pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych imprez
biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych
będących nośnikiem wiedzy i wartości oraz źródłem
inspiracji.

Marka
Warszawa

Inwestycje i
kapitał

Wsparcie
adaptacyjne

Imprezy i
wydarzenia

Usługi
publiczne

Wiedzy na temat tych zagadnień poszukiwano w szeregu
dokumentów i materiałów zastanych, prowadząc tzw. analizę „desk research”, jak również wśród
ekspertów, realizując warsztaty diagnostyczne oraz badania uzupełniające.

Analiza desk research objęła dokumenty i materiały źródłowe oraz informacje pozyskane z Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawy. Głównym źródłem wiedzy na temat analizowanych zagadnień były
bezpośrednie spotkania z różnymi grupami ekspertów zarówno podczas warsztatów diagnostycznych,
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Rysunek 1. Schemat realizacji fazy diagnostycznej
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jak i pozostałych badań jakościowych. Warsztaty diagnostyczne przeprowadzone zostały w formule
FGI25, zaś badania uzupełniające obejmowały zarówno metody ilościowe (CATI) 26, jak i jakościowe
(IDI)27.
Warsztaty diagnostyczne odbyły się 10.12.2019 r. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury.
Ich tematyka koncentrowała się wokół przyciągania do Warszawy utalentowanych osób – wysoko
wykwalifikowanych pracowników, twórców, przedsiębiorców, studentów, ze szczególnym
uwzględnieniem cudzoziemców – a także wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym oraz zagranicznych
inwestycji.
Wzięło w nich udział łącznie 25 osób (Warsztat nr 1 – 17 osób, Warsztat nr 2 – 8 osób) – przedstawicieli
różnych podmiotów:




instytucji publicznych,
podmiotów prywatnych,
organizacji pozarządowych.

W warsztacie nr 1 wzięli udział przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st.
Warszawy, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, , warszawskich uczelni, NGO zajmujących się wspieraniem
cudzoziemców, Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. cudzoziemców.
W warsztacie nr 2 uczestniczyli przedstawiciele firm z branży HR, międzynarodowych korporacji oraz
inwestorzy.
Rysunek 2. Uczestnicy warsztatów diagnostycznych

Źródło: Opracowanie własne

Patrz: rozdz. 10.5 Narzędzia badawcze, 10.5.2 Scenariusze warsztatów diagnostycznych - FGI, s. 95.
Patrz: rozdz. 10.5 Narzędzia badawcze, 10.5.3 Ankiety CATI, s. 101.
27
Patrz: rozdz. 10.5 Narzędzia badawcze, 10.5.1 Scenariusze badań IDI, s. 91.
25
26
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W ramach badań uzupełniających w okresie 29.11.-12.12.2019 r. przeprowadzono 12 wywiadów
indywidualnych (IDI) z przedstawicielami środowiska naukowego, branży spotkań, podmiotów
świadczących usługi dla cudzoziemców, a także środowiska HR. Zrealizowano również badanie
ilościowe (CATI) wśród przedstawicieli agencji HR oraz działów HR w dużych przedsiębiorstwach
zlokalizowanych w Warszawie.
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Tabela 1. Wykaz zrealizowanych badań uzupełniających
L.p.

Tematyka badania
Potencjał Warszawy do przyciągania studentów,
doktorantów i naukowców;

1

Oferta wsparcia kierowana do studentów, doktorantów
i naukowców z zagranicy

Respondenci

Wielkość
próby

Technika
badawcza

Przedstawiciele
warszawskich uczelni

5

IDI

2

Potencjał Warszawy do przyciągania
międzynarodowych imprez i wydarzeń kulturalnych,
sportowych, imprez branżowych

Przedstawiciele branży
spotkań

4

IDI

3

System wsparcia i obsługi cudzoziemców w Warszawie

Przedstawiciele
podmiotów świadczących
usługi dla cudzoziemców

2

IDI

4

Potencjał Warszawy do przyciągania wysoko
wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy

Przedstawiciel branży HR

1

IDI

5

Potencjał Warszawy do przyciągania wysoko
wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy

Przedstawiciele branży
HR oraz działów HR w
dużych
przedsiębiorstwach

300

CATI

Źródło: Opracowanie własne

W niniejszym raporcie uwzględniono również kluczowe wnioski z badań jakościowych (IDI oraz FGI)
zrealizowanych wśród przedstawicieli IOB na potrzeby diagnozy dla programu 4.2.
Benchmarking miast
Benchmarking miast ma z jednej strony pomóc w ocenie pozycji Warszawy w Polsce i na świecie,
z drugiej zaś prowadzić do wyboru dobrych praktyk, które mogłyby zostać z sukcesem
zaimplementowane w Warszawie. Miasta wybrane do porównania powinny zatem:





mieć zbliżony do Warszawy układ cech, funkcjonować w relatywnie podobnych
uwarunkowaniach (w zależności od cechy: wielkość miasta i aglomeracji, region, główne
funkcje miasta),
być lepsze od Warszawy w zakresie analizowanych cech (miasta wybrano na podstawie
światowych rankingów jakości życia i wskaźników konkurencyjności talentów),
wdrażać działania na rzecz przyciągania talentów, które mogłyby zostać zaimplementowane
w Warszawie (miasta wybrano w oparciu o analizę dokumentów źródłowych wskazujących na
przykłady dobrych praktyk) – warunek ten nie jest możliwy do spełnienia w przypadku każdej
analizowanej cechy (np. wysoki pozom bezpieczeństwa często uzależniony jest od wielu
różnorodnych czynników, których nie można określić jednoznacznie jako dobre praktyki
wdrażane w danym mieście).
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Ważnym zadaniem w procesie wyboru jednostek do porównania jest uwzględnienie takich cech, które
mogą podlegać zarządzaniu przez samorząd. Inaczej mówiąc, nasz cel nie zawsze stanowi wzorowanie
się na miastach, które są liderami rankingów przyciągania talentów. Zjawiska te wynikać bowiem mogą
z czynników, na które lokalne władze nie mają wpływu wcale (np. klimat) lub mają bardzo umiarkowany
(np. stolica potęgi gospodarczej zawsze będzie uzyskiwała lepsze wyniki niż lokalizacje w państwach
o przeciętnej pozycji na świecie). Głównym celem analizy jest zatem wskazanie nie tyle miast, co
działań, które przez nie podjęte, dają wymierne efekty w analizowanym obszarze.
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Szczególną uwagę poświęcono miastom, z którymi Warszawa w największym stopniu konkuruje
o inwestycje, wydarzenia i, w końcu, o talenty. Są to przede wszystkim europejskie stolice. O ile jest to
zasadne, wykorzystuje się porównanie do miast z makroregionu (przede wszystkim do Pragi
i Budapesztu).

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Logika benchmarkingu prowadzi więc od porównania Warszawy z wybranymi jednostkami do
wskazania czynników ich sukcesu, które w niektórych przypadkach stanowią „dobre praktyki”.
Proces tej analizy przebiegał przez następujące fazy:

3.

4.
5.
6.
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2.

Wybór obszarów porównawczych – jej celem było wskazanie obszarów, które są istotne
z punktu widzenia celu 4.3. Strategii #Warszawa2030. Etap ten służył określeniu, na które
czynniki należy zwrócić uwagę, poszukując miast, z którymi warto porównać Warszawę.
W ramach prac diagnostycznych opierano się na prowadzonej analizie danych zastanych
oraz na danych pozyskanych w procesie badań jakościowych (FGI oraz IDI).
Określenie możliwości wpływu Miasta na każdy z czynników i wskazanie wśród nich tych,
które powinny posłużyć do porównania Warszawy z innymi miastami.
Wskazanie miast, które w obszarze wybranych czynników odnoszą sukces oraz dobór tych
samorządów, względem których z uwagi na dostępność lub porównywalność danych
można oceniać Warszawę.
Kwantyfikacja i porównanie wyników Warszawy i miast odnoszących sukcesy w obszarze
wybranych cech.
Zdefiniowanie czynników sukcesu miast lepszych w danym kryterium od Warszawy.
Identyfikacja dobrych praktyk miast odnoszących sukcesy i wskazanie zaleceń dla
Warszawy w zakresie ich implementacji.
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4 Interesariusze programu
Interesariusz to osoba lub podmiot, który ma określony interes w realizacji konkretnych działań.
Może być ich inicjatorem lub odbiorcą. Działania te mogą na niego wpływać w sposób bezpośredni
lub pośredni. W niniejszym rozdziale zdefiniowano dwie grupy interesariuszy programu 4.3.
Z jednej strony są to ci, którzy program tworzą i następnie będą go wdrażać, z drugiej zaś ci, którzy
stanowią jego odbiorców. To potrzeby i oczekiwania tych drugich stanowią wytyczne dla Miasta do
projektowania działań zmierzających do przyciągania, rozwoju i zatrzymywania talentów. Dlatego
też w kolejnym kroku, bazując przede wszystkim na zrealizowanych badaniach społecznych
(w szczególności IDI oraz FGI, ale również CATI), a także częściowo analizie materiałów
źródłowych, dokonano próby ich określenia. Nie wskazujemy jeszcze, czy i w jakim stopniu
potrzeby te są zaspokojone. Temu służyć ma kolejny rozdział, odpowiadając na pytanie o to, jaka
jest Warszawa.
Interesariuszami działań związanych z realizacją inicjatyw koncentrujących się wokół przyciągania
talentów i liderów są wszystkie osoby, podmioty, instytucje, których ten program dotyczy. Podzielić ich
można na dwie główne grupy. Z jednej strony znajdą się ci, którzy program tworzą i będą go wdrażać
(podmioty wdrażające), z drugiej zaś ci, na których program będzie oddziaływał (odbiorcy programu).
Rysunek 3. Schemat podziału interesariuszy programu wykonawczego

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 2. Interesariusze programu 4.3.







biura
Urzędu
m.st.
Warszawy oraz urzędy
dzielnic m.st. Warszawy,
placówki
oświatowe,
w tym szkoły,
uczelnie,
podmioty
z
branży
spotkań

Odbiorcy programu











Zapewnienie
kompleksowego
wsparcia adaptacyjnego osobom
utalentowanym osiedlającym się
w Warszawie







biura
Urzędu
m.st.
Warszawy oraz urzędy
dzielnic m.st. Warszawy,
placówki
oświatowe,
w tym szkoły,
uczelnie,
NGO
świadczące
wsparcie
adaptacyjne
cudzoziemcom,









mieszkańcy,
startupowcy,
uczniowie
oraz
studenci/doktoranci,
naukowcy,
specjaliści,
wysoko
wykwalifikowani
pracownicy
cudzoziemcy,
przedsiębiorcy,
sportowcy i trenerzy,
twórcy i artyści,
inwestorzy
cudzoziemcy,
uczniowie
oraz
studenci/doktoranci,
naukowcy,
startupy,
sportowcy i trenerzy,
twórcy i artyści,
specjaliści,
wysoko
wykwalifikowani
pracownicy
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Aktywne
budowanie
marki
Warszawa i kształtowanie jej
wizerunku
jako
atrakcyjnego
miejsca do życia i realizacji
twórczych ambicji

Podmioty wdrażające program
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Podmioty wdrażające program


Projektowanie usług publicznych
z uwzględnieniem
potrzeb
przybywających
obcokrajowców
we współpracy z placówkami
edukacyjnymi,
uczelniami,
przedsiębiorstwami, instytucjami
kultury,
organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami
otoczenia biznesu

Przyciąganie inwestorów i kapitału
wspierających potencjał miasta
oraz rozwój warszawskich inicjatyw
i organizacji















pracodawcyprzedsiębiorstwa (działy
HR)
biura
Urzędu
m.st.
Warszawy oraz urzędy
dzielnic m.st. Warszawy,
instytucje
publiczne
świadczące usługi dla
cudzoziemców,
uczelnie,
placówki
oświatowe,
w tym szkoły,
instytucje kultury,
NGO,
IOB,
przedsiębiorstwa
biura
Urzędu
m.st.
Warszawy oraz urzędy
dzielnic m.st. Warszawy,
IOB

Odbiorcy programu



cudzoziemcy





przedsiębiorcy,
inwestorzy,
innowatorzy,
startupowcy
sportowcy,
twórcy i artyści



Pozyskiwanie
krajowych
i międzynarodowych
imprez
biznesowych,
naukowych,
kulturalnych
i
sportowych
będących
nośnikiem
wiedzy
i wartości oraz źródłem inspiracji








Urząd m.st. Warszawy,
uczelnie,
podmioty
z
branży
spotkań,
IOB,
instytucje kultury,
organizacje sportowe









w tym

mieszkańcy,
twórcy i artyści,
naukowcy,
przedsiębiorcy,
organizatorzy wydarzeń,
uczestnicy
imprez
i wydarzeń,
inwestorzy

Źródło: Opracowanie własne

Strona

16

Identyfikacji potrzeb i oczekiwań głównych grup odbiorców działań w ramach poszczególnych obszarów
interwencji dla programu 4.3. dokonano w oparciu o przeprowadzone badania oraz warsztaty
diagnostyczne.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
Tabela 3. Potrzeby i oczekiwania głównych grup odbiorców w ramach poszczególnych obszarów interwencji dla programu 4.3.

Mieszkańcy

Potrzeby i oczekiwania











miasto przyjazne mieszkańcom, umożliwiające ich rozwój,
zapewnienie wysokiej jakości życia,
poprawa wizerunku Warszawy za granicą,
poczucie dumy z mieszkania w mieście, którego wizerunek jest znany i ceniony w kraju i na świecie,
atrakcyjne miejsca pracy,
możliwość uczestnictwa w ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
poczucie bezpieczeństwa,
oczekiwanie, że większa otwartość miasta na cudzoziemców nie wpłynie na utratę tożsamości narodowej,
oczekiwanie, że zwiększenie otwartości na przyjezdnych nie spowoduje
napływu do miasta niskowykwalifikowanych
obcokrajowców,
oczekiwanie, że większa liczba imprez i wydarzeń w mieście nie doprowadzi do utrudnień w jego funkcjonowaniu

2

Cudzoziemcy









ułatwienie procedur związanych z legalizacją pobytu,
poprawa jakości obsługi w instytucjach publicznych (w tym możliwość porozumiewania się i załatwiania spraw w języku angielskim),
możliwość otrzymania wsparcia i załatwienia różnych spraw związanych z pobytem w Polsce w jednym miejscu,
uzupełnienie braków w zakresie oznaczeń i informacji w języku angielskim w instytucjach i przestrzeniach publicznych,
łatwy dostęp do aktualnych informacji dla obcokrajowców (one-stop-shop), z uwzględnieniem informacji o mieście,
wsparcie adaptacyjne (nauka języka polskiego, integracja z lokalną społecznością, integracja kulturowa),
łatwiejszy dostęp do usług publicznych (edukacja, usługi medyczne itp.) świadczonych z myślą o obcokrajowcach

3

Startupy








przestrzeń do rozwijania i wdrażania pomysłów,
możliwość nawiązania relacji z innymi startupowcami w celu wspólnego rozwijania pomysłów – networking,
doradztwo i wsparcie mentoringowe w procesie rozwijania działalności,
finansowanie realizacji pomysłów,
dostęp do zasobów wiedzy (szkolenia, kursy),
rynek zbytu dla gotowych produktów

4

Studenci, doktoranci






możliwości rozwoju podczas studiów i po ich zakończeniu, w tym perspektywa znalezienia atrakcyjnego miejsca pracy w Warszawie,
możliwość znalezienia mieszkania o zadowalającym standardzie w przystępnej cenie,
bogata oferta kulturalna i rozrywkowa umożliwiająca spędzanie czasu wolnego w mieście w sposób ciekawy, twórczy, wartościowy,
łatwy dostęp do informacji o mieście(z uwzględnieniem wersji w różnych językach) usprawniających funkcjonowanie w nim po
przybyciu spoza regionu czy kraju,
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Naukowcy

Potrzeby i oczekiwania


wsparcie w procesie aklimatyzacji na uczelni i w mieście oraz integracji z lokalną społecznością, z uwzględnieniem wsparcia
adaptacyjnego obcokrajowców (w tym np. pomoc w załatwieniu urzędowych spraw związanych z pobytem w Polsce)






możliwość rozwoju naukowego,
współpraca ze sferą biznesu w celu rozwijania i komercjalizacji innowacyjnych pomysłów,
dostęp do infrastruktury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych,
możliwość uczestnictwa w wydarzeniach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, podnoszących wiedzę
i kompetencje oraz stanowiących pole nawiązywania relacji z innymi naukowcami i sferą biznesu,
możliwość nawiązania relacji i współpracy z pracownikami naukowymi z kraju i zagranicy o zbieżnych zainteresowaniach
naukowych w celu wymiany wiedzy i podnoszenia kompetencji – networking,
wsparcie adaptacyjne w procesie aklimatyzacji na uczelni i w mieście oraz integracji z lokalną społecznością, z uwzględnieniem
wsparcia adaptacyjnego obcokrajowców (w tym np. pomoc w załatwieniu urzędowych spraw związanych z pobytem w Polsce)



6

Warszawskie uczelnie









infrastruktura umożliwiająca prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych,
możliwość nawiązywania współpracy ze sferą biznesu w celu komercjalizacji osiągnięć naukowych uczelni,
wysokie pozycje uczelni w rankingach,
podnoszenie poziomu umiędzynarodowienia uczelni dzięki jej skutecznej promocji za granicą,
współpraca uczelni w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych oraz pracowników naukowych (wspólna promocja Warszawy
w środowiskach akademickich krajów UE, skoordynowany plan promocji Warszawy akademickiej),
pozyskiwanie najbardziej utalentowanych studentów/doktorantów i pracowników naukowych, których obecność na uczelni wpłynie
na jej potencjał naukowy,
obejmowanie wydarzeń organizowanych przez uczelnie patronatem honorowym Miasta



7

Artyści, sportowcy





dogodne warunki do rozwoju pasji i twórczych ambicji (odpowiednia infrastruktura kulturalna/sportowa),
wsparcie finansowe dla najbardziej uzdolnionych osób (np. fundusz stypendialny),
bogata oferta wsparcia talentów (np. oferta tanich mieszkań na wynajem dla najzdolniejszych osób)

8

Przedsiębiorcy




dostęp do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na warszawskim rynku pracy,
bogata oferta wsparcia IOB (np. doradztwo finansowe, w tym w zakresie pozyskiwania środków na rozwój działalności, porady
prawne, obsługa księgowa),
dostępność miejsc do podejmowania różnego rodzaju aktywności gospodarczych (biura do prowadzenia działalności gospodarczej,
sale szkoleniowe, konferencyjne itp.),
możliwość nawiązania relacji z innymi przedsiębiorcami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń – networking,
możliwości wdrażania innowacji m.in. dzięki współpracy ze sferą nauki,
stworzenie dogodnych warunków adaptacyjnych dla potencjalnych przyjezdnych pracowników,






18

5

Nazwa grupy
odbiorców

Strona

L.p.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
L.p.

9

Nazwa grupy
odbiorców

Specjaliści, wysoko
wykwalifikowani
pracownicy

Potrzeby i oczekiwania


odpowiednia infrastruktura umożliwiająca organizowanie wydarzeń branżowych i konferencji biznesowych




atrakcyjne miejsca pracy, wysokie zarobki,
bogata oferta kulturalna i rozrywkowa umożliwiająca spędzanie czasu wolnego w mieście w sposób ciekawy, twórczy, wartościowy,
łatwy dostęp do informacji ułatwiających funkcjonowanie w Warszawie po przyjeździe spoza miasta,
wsparcie w procesie aklimatyzacji w mieście oraz integracji z lokalną społecznością, z uwzględnieniem wsparcia adaptacyjnego
obcokrajowców i ich rodzin (w tym np. pomoc w załatwieniu urzędowych spraw związanych z pobytem w Polsce, nauka języka
polskiego)



10






Inwestorzy


11

12

Organizatorzy
oraz
właściciele
imprez
i wydarzeń



Uczestnicy
i wydarzeń





imprez




dostępność odpowiedniego terenu/miejsca pod planowaną inwestycję (dogodna lokalizacja, dobra dostępność komunikacyjna),
dostęp do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na warszawskim rynku pracy,
korzystne warunki fiskalne związane z lokalizacją inwestycji,
stworzenie dogodnych warunków adaptacyjnych dla potencjalnych przyjezdnych pracowników, z uwzględnieniem wsparcia
obcokrajowców,
wysoki potencjał naukowy miasta, umożliwiający rozwijanie i wdrażanie innowacji w biznesie
bogata oferta wsparcia miasta dla wydarzenia (np. udostępnienie darmowej komunikacji miejskiej, obiektu do organizacji
wydarzenia),
wsparcie organizacji imprez w mieście przez samorząd, w tym np. promocja wydarzenia,
odpowiednia infrastruktura pozwalająca na realizację różnego rodzaju imprez i wydarzeń (obiekty konferencyjne, kulturalne,
sportowe, hotele itp.)
możliwość udziału w atrakcyjnych, interesujących, inspirujących wydarzeniach biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych,
dogodna lokalizacja wydarzeń (łatwość dojazdu z wykorzystaniem różnych środków lokomocji: samochód, kolej, samolot),
atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu oraz oferta turystyczna miasta
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5 Jaka jest Warszawa dla talentów i liderów? – ocena potencjałów, szans
oraz barier i zagrożeń stolicy dla przyciągania talentów i liderów
Sama wiedza o tym, że konieczne jest konkurowanie o talenty z innymi ośrodkami w Polsce i na
świecie, nie wystarczy. Elementem strategii Warszawy ma stać się wskazanie grup działań, które
zapewnią jej przewagę. Autorzy diagnozy podjęli się określenia, które z cech Warszawy mogą być
motorem napędowym rozwoju, a które będą blokowały osiąganie pozytywnych rezultatów.
Rozdział ma zasadniczo dwie części. W pierwszej z nich nazwane i opisane zostały potencjały
i szanse oraz bariery i zagrożenia. Materiał analityczny był bardzo obszerny, obok danych
ilościowych uwzględnił pozyskane w toku badań i warsztatów dane jakościowe.
W ramach pierwszej części dokonano charakterystyki Warszawy, jej potencjałów i barier oraz
szans i zagrożeń dla przyciągania i zatrzymywania talentów i liderów, patrząc na nią przez pryzmat
różnych grup. W pierwszej kolejności omówiono cechy stolicy ważne dla szeroko rozumianych
talentów wraz ze wskazaniem cech specyficznych oczekiwanych przez poszczególne grupy:
specjalistów, naukowców i studentów, uczniów, innowatorów, twórców i artystów oraz sportowców
i odrębnie – cudzoziemców. Kolejne punkty zawierają syntetyczny opis Warszawy dla inwestorów,
organizatorów i uczestników wydarzeń oraz ocenę marki Warszawa i jej promocji.
Druga część rozdziału systematyzuje treści i jest jego podsumowaniem. Odnalezionym
i nazwanym dobrym i złym stronom Warszawy oraz szansom i zagrożeniom w kontekście
pozyskiwania talentów przypisano znaczenie dla rozwoju miasta i możliwość zarządzania
z poziomu samorządu. W ten sposób wskazano te obszary, które powinny być dla Miasta kluczowe
i na które może mieć ono realny wpływ.
Warszawa dla specjalistów
Warszawa jest dynamicznie rozwijającą się europejską metropolią, która pod kątem jakości życia oraz
możliwości inwestycyjnych skutecznie konkuruje zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi ośrodkami
miejskimi. Stolica Polski została doceniona m.in. przez wydawnictwo Financial Times, które
przygotowało ranking fDi „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2020/2021”28. W zestawieniu
obejmującym kilkaset europejskich miast i regionów Warszawa zajęła 6. pozycję, będąc jednocześnie
liderem w Europie Wschodniej. Doceniono tym samym jej potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, jakość
życia, przyjazność dla biznesu oraz strategię miasta dotyczącą przyciągania inwestycji zagranicznych.
Według rankingu Global Talent Competitiveness Index 2019, Warszawa zajmuje 56. miejsce (na 114
analizowanych ośrodków) wśród miast uznanych za atrakcyjne dla talentów. Są przy tym takie
dziedziny, w których stolica Polski jest lepiej oceniana niż wiele innych miast na świecie – to przede
wszystkim dobra jakość życia w mieście i powiązany z tym wysoki poziom bezpieczeństwa. Warszawę
cechuje ponadto wysoka jakość kapitału ludzkiego29.
Wysoki poziom bezpieczeństwa stolicy Polski w porównaniu do innych europejskich stolic potwierdza
m.in. raport Deutsche Bank Research30 na temat cen i standardu życia w różnych miastach na świecie,
w którym w 2019 roku Warszawa sumarycznie zajęła 30. lokatę, wyróżniając się m.in. poziomem
bezpieczeństwa (10. miejsce), niskimi kosztami utrzymania (12. miejsce) oraz stosunkowo krótkim
czasem dojazdu do pracy (16. miejsce).

fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21, The Financial Times Ltd., luty/marzec 2020.
The Global Talent Competitiveness Index 2019, INSEAD, the Adecco Group,and Tata Communications, Fontainebleau, France
2019, s. 80.
30
Mapping the World's Prices 2019, Deutsche Bank Research, 16.05.2019, s. 7.
29
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Warszawa może się również pochwalić największym potencjałem naukowym i najnowocześniejszą
bazą naukowo-badawczą w kraju oraz wysoko rozwiniętą i zróżnicowaną ofertą kulturalną, handlową
czy edukacyjną.
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Przyciąganiu do Warszawy pracowników o wysokich kwalifikacjach zarówno z kraju, jak i zagranicy
sprzyjają dobra dostępność komunikacyjna, bogata oferta kulturalna miasta oraz otwarci i przyjaźni
mieszkańcy31. To m.in. bliskość dużego lotniska obsługującego ważne połączenia międzynarodowe
oraz dobre połączenie kolejowe i drogowe sprawiają, że Warszawa może skutecznie konkurować
z innymi miastami o pracowników o wysokich kwalifikacjach, również tych z zagranicy.
Dla przybywających do Warszawy talentów, w tym obcokrajowców, niezwykle ważne są ogólne aspekty
dotyczące jakości życia w mieście. Istotną rolę odgrywa np. jakość powietrza, na którą skarżą się
ekspaci mieszkający w Warszawie32.
Atrakcyjne wynagrodzenie stanowi jeden z kluczowych
czynników decyzji o przeprowadzce do innego miasta związanej
ze zmianą miejsca pracy dla specjalistów zarówno z kraju, jak
i zagranicy. Według danych GUS w 2018 r. statystyczne wynagrodzenie w stolicy wyniosło 6 433 zł, co
stanowi 133 proc. średniej krajowej33. Warszawa znajduje się tym samym na czele miast z najwyższym
przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce.
Atrakcyjne zarobki w skali kraju

Atrakcyjne zarobki przyciągają do stolicy wysoko wykwalifikowanych pracowników, a także fachowców
z branż, gdzie wyższe wykształcenie nie jest niezbędne (np. z branży budowlanej). Warszawskie płace
są jednak atrakcyjne głównie dla Polaków, którzy nie decydują się na emigrację zarobkową. Czynnik
ten przyciąga również obywateli krajów zza wschodniej granicy,
Relatywnie
niskie
płace
gdzie wynagrodzenia są nawet kilkukrotnie niższe niż w Polsce. By
w stosunku
do
Europy
skutecznie pozyskiwać specjalistów z innych części Europy i świata,
Zachodniej
stołeczne firmy musiałyby oferować wynagrodzenia na poziomie
krajów Europy Zachodniej, co w polskich warunkach wydaje się
wręcz niemożliwe. Przykładowo, przeciętne zarobki w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii wynoszą około
9-10 tys. zł netto, a dwa razy tyle można zarobić w Szwajcarii (ok. 20 tys. zł netto)34. Warszawa w tym
zestawieniu wypada znacznie słabiej.

Wyniki badania CATI przeprowadzonego wśród przedstawicieli działów HR w dużych przedsiębiorstwach oraz agencji HR
w Warszawie w grudniu 2019 r., n=300.
32
Grupa Publiczna: Expats in Warsaw, https://www.facebook.com/groups/750111925124070/ (dostęp: 10.12.2019).
33
Mapa
zarobków.
GUS
o
przeciętnych
zarobkach
w
największych
miastach,
16.08.2019,
http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/192847/Mapa-zarobkow (dostęp: 20.12.2019).
34
D. Słomski, Zarobki w Europie. Mimo wzrostu płacy minimalnej, nie dogonimy Zachodu przez nawet dziesiątki lat, 18.09.2019,
https://www.money.pl/gospodarka/zarobki-w-europie-mimo-wzrostu-placy-minimalnej-nie-dogonimy-zachodu-przez-nawetdziesiatki-lat-6425752832829569a.html (dostęp: 15.01.2020).
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Wykres 1. Średnie zarobki w Europie netto (tys. zł)35

*Przeciętne wynagrodzenie brutto w Warszawie według danych GUS (stan na 31.12.2018) przeliczono na netto dla umowy
o pracę według zasad obowiązujących w 2019 roku (obniżona stawka PIT), za: https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
(dostęp: 27.01.2020)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie D. Słomski, Zarobki w Europie. Mimo wzrostu płacy minimalnej, nie dogonimy Zachodu
przez nawet dziesiątki lat, op. cit.

Niskie
koszty
w porównaniu
do
europejskich miast

życia
innych

Różnice te mogą być do pewnego stopnia niwelowane
stosunkowo niskimi kosztami życia w Warszawie. Według
indeksu kosztów życia stolica Polski zajmuje 69. miejsce na 203
europejskie miasta, wyprzedzając takie ośrodki jak Barcelona
(106. miejsce), Berlin (119. pozycja) czy Helsinki (165. lokata)36.

Ważnym w kontekście przyciągania talentów
zagadnieniem jest dostępność i ceny mieszkań
2.1.
na wynajem. Dla osób podejmujących decyzję
o przeprowadzce do nowego miasta koszty
utrzymania mają istotne znaczenie, zaś wynajem mieszkania stanowi w nich znaczący udział. Jeśli
chodzi o oferty wynajmu, to tych w Warszawie nie brakuje. Zainteresowani mogą wybierać spośród
tysięcy ogłoszeń37 wynajmu mieszkań o zróżnicowanej powierzchni i standardzie. Najwięcej mieszkań
na

Dane o zarobkach w Europie prezentowane w euro przeliczone zostały na złotówki według kursu z dnia 18.09.2019.
Europe: Cost of Living Index by City 2020, https://www.numbeo.com/cost-of-living/region_rankings.jsp?title=2020&region=150
(dostęp: 15.01.2020).
37
Na początku stycznia 2020 r. w jednym z najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych dostępnych było 6 818 ogłoszeń
dotyczących wynajmu mieszkania w Warszawie.
35
36

22

mieszkań

Strona

Bogata oferta
wynajem

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

na wynajem spośród wszystkich dostępnych zlokalizowanych jest w centralnych dzielnicach Warszawy:
Śródmieście (34%), Mokotów (24,1%) i Wola (11,6%). Najmniejszy wybór mieszkań do wynajęcia
obserwuje się w dzielnicach obrzeżnych: Rembertów (0,2%), Wesoła (0,2%), Wawer (0,4%), Ursus
(0,6%).
Wykres 2. Udział dzielnicowy w ofercie mieszkań na wynajem (stan na: styczeń 2020)
40,0%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń opublikowanych w serwisie gratka.pl,
https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/warszawa/wynajem (dostęp: 20.01.2020)

Zainteresowanie inwestorów budowaniem mieszkań na wynajem w ostatnim czasie wyraźnie się
zwiększyło, dlatego też można się spodziewać, że ich liczba będzie rosnąć38. Powinno to pozytywnie
wpływać na dostępność lokali.
Ograniczeniem dla poszukujących lokum może być jednak cena, bowiem Warszawa jest najdroższym
polskim miastem, jeśli chodzi o wynajem. Koszty najmu w stolicy w III kw. 2019 r. kształtowały się na
podobnym poziomie jak w Kolonii czy Dusseldorfie (najem mieszkania o pow. 50 m 2 bez opłat
licznikowych i administracyjnych kosztował w stolicy Polski średnio 2 864 zł, zaś w ww. miastach
ok. 2 882 zł). Jednak zarobki w tych miastach są co najmniej 2-krotnie wyższe niż w Warszawie.
Spośród polskich miast porównywalne ceny mieszkań odnotowuje się w Gdańsku (przeciętny koszt
2 456 zł) i Wrocławiu (średnio 2 222 zł)39.
Tabela 4. Przeciętny koszt najmu mieszkania w zł (bez opłat licznikowych i administracyjnych) w III kw. 2019 r.

Wielkość mieszkania
Pozycja
1
2
3
4
5

Miasto
Warszawa
Gdańsk
Wrocław
Kraków
Gdynia

30 m2
2 056 zł
1 742 zł
1 800 zł
1 655 zł
1 597 zł

50m2
2 864 zł
2 456 zł
2 222 zł
2 111 zł
2 046 zł

70m2
3 607 zł
3 030 zł
2 692 zł
2 500 zł
2 677 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Expander i Rentier.io https://www.expander.pl/raport-expandera-i-rentier-ionajem-mieszkan-w-iii-kw-2019/ (dostęp: 15.01.2019)

Dane UM.
Raport Expandera i Rentier.io – Najem mieszkań w III kw. 2019, 24.10.2019, https://www.expander.pl/raport-expandera-irentier-io-najem-mieszkan-w-iii-kw-2019/ (dostęp 13.01.2020).
40
Europe: Quality of Life Index by City 2020, https://www.numbeo.com/quality-of-life/region_rankings.jsp?title=2020&region=150
(dostęp: 15.01.2020).
39
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Sytuację odzwierciedla pozycja Warszawy we wskaźnikach odnoszących się do warunków życia
w miastach europejskich. Biorąc pod uwagę stosunek czynszu do dochodu, Warszawa zajmuje 67.
miejsce na 83 miasta w Europie40.
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By zatrzymywać talenty, miasto musi zapewnić im wysoką jakość
życia. Jedną z jej składowych jest stan rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej, który w Warszawie należy ocenić pozytywnie.
Co prawda zaledwie dwie linie metra czy trudniejszy dojazd do
dalszych dzielnic to problemy Warszawy dostrzegane przez obcokrajowców osiedlających się
w stolicy41, jednak warto docenić bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń szynowych naziemnych.
W obliczu niedogodności związanych z korkami ulicznymi i przemieszczaniem się po mieście
samochodem, świetną alternatywą są właśnie tramwaje. Nie można również
zapominać o rozbudowanej sieci połączeń autobusowych, systemie roweru miejskiego
3.3.
(jednym z największych tego rodzaju systemów w Europie) czy elektrycznych
hulajnogach stanowiących alternatywę dla tradycyjnych środków lokomocji. Należy
oczywiście dążyć do dalszej rozbudowy warszawskiego metra, by stolica kraju stawała się jeszcze
atrakcyjniejsza pod tym względem, niemniej, już teraz komunikacja publiczna stanowi jej atut.
Dobrze rozwinięta infrastruktura
komunikacyjna

Warszawa dla naukowców i studentów
By przyciągać do Warszawy wysokiej klasy naukowców, a także
studentów, należy zapewnić im możliwości
rozwoju. Osoby utalentowane przyjadą i zostaną
4.2.
tam, gdzie będą mogły realizować swoje pomysły. Dlatego tak ważny jest potencjał
naukowy stolicy, który sprzyja przyciąganiu studentów i naukowców, a także
innowatorów.
Wysoki potencjał naukowy

Najwięcej ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce znajduje się w województwie mazowieckim.
Koncentrują się one w Warszawie, gdzie w 2017 roku zlokalizowanych było aż 83% wszystkich
ośrodków z terenu województwa i 11% z obszaru całej Polski42. W stolicy oraz na jej obszarze
metropolitalnym umiejscowione są 34 (w tym 33 w samej Warszawie) czołowe publiczne jednostki
naukowe prowadzące działalność B+R, posiadające najwyższą ocenę A+ (poziom wiodący)
w parametrycznej ocenie jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Kolejnych 99 warszawskich jednostek posiada kategorię A (poziom bardzo dobry) 43. Wśród
nich znajdują się różne podmioty o odmiennej specyfice i zakresie zadań 44:





jednostki podstawowe uczelni (wydziały), gdzie prowadzone są zarówno badania podstawowe,
jak i badania, których celem jest wdrożenie konkretnych rozwiązań i prace zlecone,
instytuty PAN oraz instytuty badawcze, realizujące zaawansowane badania o strategicznym
znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki w kraju,
centra transferu technologii (CTT), będące łącznikiem między światem nauki a biznesu,
ośrodki badawcze i innowacji, których rolą jest promocja i inkubacja innowacyjnej
przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych oraz aktywizacja
przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem.

O ogromnym potencjale naukowym stolicy świadczy również fakt, iż Warszawa stanowi jedno
z największych centrów badawczo-rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej45. W 2018 roku jako
jedyna z tego regionu znalazła się wśród 45 miast na świecie, w których ulokowane zostały inwestycje

Kapitał ludzki w Warszawie, Antal na zlec. Urzędu m.st. Warszawy, Warszawa 2019, s. 61.
W 2017 roku w Polsce zlokalizowanych było 560 Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, w tym 71 znajdowało się
w województwie mazowieckim, zaś 62 w samej tylko Warszawie. Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki Innowacji
i Przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2018, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
Poznań/Warszawa, 2018, s. 10-11.
43
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych
jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek
organizacyjnych,
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_10/0a5e15c139f6206c8e4925411d7cf751.pdf
(dostęp:
03.02.2020).
44
Warszawa przestrzenią badań i rozwoju. Katalog wiodących jednostek tworzących warszawski ekosystem B+R, Politechnika
Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2019, s. 5.
45
Badanie IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
41
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badawczo-rozwojowe, zajmując 14. miejsce z wynikiem 6 inwestycji. Wyprzedziła tym samym takie
miasta jak Helsinki (5 inwestycji), Frankfurt (3 inwestycje), Amsterdam (3 inwestycje) czy Kopenhagę
(2 inwestycje).
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Największą koncentracją ośrodków B+R oraz nauki charakteryzują się dwie dzielnice Warszawy:
Śródmieście i Ochota. W pierwszej z nich zlokalizowane są ośrodki Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Instytutu PAN, w drugiej znajdują się ośrodki Instytutu PAN, Uniwersytetu Warszawskiego oraz ośrodki
innowacji, tj. ośrodki transferu technologii, a także Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW.
W dwunastu dzielnicach Warszawy nie zlokalizowano ani jednego ośrodka innowacji. Są to m.in.
Targówek, Praga, Wilanów i Wesoła.
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Źródło: Warszawa przestrzenią badań i rozwoju. Katalog wiodących jednostek tworzących warszawski ekosystem B+R, s. 6.
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Mapa 1. Mapa jednostek B+R w Warszawie z kategorią naukową A+
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Na potencjał naukowy stolicy składają się również placówki popularyzujące naukę. Należy do nich m.in.
Centrum Nauki Kopernik, organizujące szereg inicjatyw, w tym takich, które służą naukowcom. Wśród
nich na uwagę zasługują m.in.:








Konkurs dla naukowców FameLab Poland – polska edycja międzynarodowego konkursu dla
naukowców, którego celem jest zachęcanie naukowców do publicznego zabierania głosu,
inspirowania publiczności oraz pobudzania jej wyobraźni, autorzy najlepszych wystąpień są
wyłaniani na podstawie trzyminutowej prezentacji przed publicznością i jury, na dowolny temat
z danej dziedziny,
„Droga do rzeczywistości” – spotkania z naukowcami umożliwiające pogłębienie wiedzy
w różnych dziedzinach i zapoznanie się z najnowszymi badaniami,
Projekt „Rzecznicy Nauki” – służy inicjowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy naukowcami
i dziennikarzami,
Program „Nauka na żywo” - zakłada realizację badań naukowych w przestrzeni Centrum
z udziałem zwiedzających,
Konferencja „Przygody umysłu” – międzynarodowa konferencja naukowa odbywająca się
w języku angielskim,
Piknik Naukowy – największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę.

W 2019 r. m.st. Warszawa uruchomiło program stypendialny dla
młodych naukowców, który umożliwia im realizację projektów
badawczych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem miasta.
Założeniem programu było zainteresowanie doktorantów
stołecznych uczelni Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz zaproszenie ich do dialogu na
temat przyszłości miasta. Nabór do programu prowadzony ma być co roku, każdorazowo wskazane
zostaną obszary, w których miasto poszukuje odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. W ramach 1. edycji
programu miejskie stypendia dla doktorantów przyznane zostały na realizację projektów w obszarach
związanych z zadaniami samorządu w zakresie: zdrowia i aktywności fizycznej, polityki społecznej,
migrantów, budżetu obywatelskiego, zabytków, planowania przestrzeni i architektury oraz rozwoju
gospodarczego. Stypendium można otrzymać na okres do 12 miesięcy, a łączna kwota na projekt
wynosi do 30 000 zł, tj. 2 500 zł miesięcznie. Oprócz wsparcia finansowego stypendyści otrzymują
również opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, m.in. w zakresie ułatwienia
dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd lub pomocy w załatwieniu formalności
wymaganych do przeprowadzenia badania. Rezultaty stypendialnych projektów badawczych zostaną
wykorzystane w celu kształtowania polityk miejskich46. W 2019 r. stypendia przyznano sześciu
doktorantkom47.
Atrakcyjny system stypendialny
dla doktorantów

Dla studentów ważna jest „akademickość” Warszawy. Stolica pod względem dostępności uczelni jest
konkurencyjna nie tylko na polu krajowym, ale również na arenie międzynarodowej.
W roku akademickim 2018/2019 w Warszawie funkcjonowało 71
szkół wyższych, z czego 20 to uczelnie publiczne. Stanowią one
73% uczelni w całym województwie i 18% wszystkich uczelni
48
w Polsce . Większość zlokalizowana jest w centralnych dzielnicach miasta (Śródmieście, Ochota,
Wola, Mokotów).
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Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów, 21.05.2019, https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pierwsza-edycja-stypendiw-dla-doktorant-w (dostęp: 17.03.2020).
47
Zarządzenie nr 1495/2019 Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia listy
stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2019/2020.
48
Dane GUS (Bank Danych Lokalnych, Rocznik Statystyczny Warszawy), Warszawa 2019.
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Mapa 2. Lokalizacja warszawskich uczelni w poszczególnych dzielnicach

Źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa (dostęp: 20.01.2020)
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Rocznik Statystyczny Warszawy, Warszawa 2019, s. 185.
Dane za rok akademicki 2017/2018.
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W 2017 r. Warszawa była drugim miastem w Europie pod względem liczby studentów, z wynikiem 235
tys. osób50. Wyprzedzała przy tym m.in. Rzym, Madryt i Barcelonę, a w skali europejskiej więcej osób
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Struktura szkół wyższych w mieście jest zróżnicowana. Oprócz 52 uczelni zakwalifikowanych jako
„pozostałe” największy udział stanowią uczelnie ekonomiczne (18%), teologiczne (9%), artystyczne
(7%) oraz techniczne (6%). Najwięcej studentów kształci się na uniwersytetach (23,3%), uczelniach
ekonomicznych (17,9%) i technicznych (16,8%)49.
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studiowało tylko w Paryżu”51. Niemal co piąty student w Polsce kształcił się na warszawskich uczelniach.
Świadczy to o ogromnej sile przyciągania młodych ludzi na studia do Warszawy. Główne powody
podjęcia tu studiów to szeroka oferta edukacyjna (54%) oraz możliwość docelowego rozwoju kariery
(63%)52.
Liczba studentów w ostatnich latach maleje w całym kraju, w tym również w Warszawie, co ma związek
głównie ze zmianami w strukturze demograficznej oraz zmianą podejścia do samej edukacji. W roku
akademickim 2018/2019 na warszawskich uczelniach kształciło się 224,7 tys. osób, czyli o ponad 11
tys. mniej niż w poprzednim roku.
Wykres 3. Liczba studentów w Warszawie w latach 2015-2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Rocznik Statystyczny Warszawy, Urząd Statystyczny w Warszawie,
Warszawa 2018, 2019

Malejąca z roku na rok liczba studentów wiąże się również ze zmniejszaniem się zainteresowania
studiowaniem. Młodzi ludzie nie traktują już ukończenia studiów jako gwarancji kariery zawodowej.
Uczelnie muszą więc dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych kandydatów, by
zachęcać ich do podejmowania studiów w Warszawie. Wyzwanie dla stolicy stanowi rywalizacja
z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce, jak Kraków, Wrocław czy Gdańsk. Warszawskie uczelnie
promują swoją ofertę podejmowania studiów również na rynkach zagranicznych, gdzie konkurencja jest
jeszcze silniejsza.
Największe znaczenie przy wyborze studiów ma pozycja uczelni w rankingach i oferta dla studenta.
W tym aspekcie warszawskie czołowe szkoły wyższe należą do najbardziej atrakcyjnych w skali kraju,
wyraźnie gorzej wypadając jednak na tle np. państw Europy Zachodniej. Obszarem, na który
oddziaływać może miasto, jest szeroko rozumiana jakość życia oraz możliwości rozwoju w danym
miejscu53.
Z raportu Study in Poland (2017) wynika, że na polskich
uczelniach odnotowuje się stały wzrost liczby studentów
zagranicznych. W 2018 r. Polska weszła po raz pierwszy do
pierwszej dziesiątki europejskich krajów uznanych za najbardziej

J. Postrzednik, Rekordowa liczba studentów w Warszawie. Więcej osób studiuje tylko w Paryżu, 03.06.2019,
https://warszawa.naszemiasto.pl/rekordowa-liczba-studentow-w-warszawie-wiecej-osob-studiuje/ar/c5-5183427
(dostęp:
05.12.2019).
52
Kapitał ludzki w Warszawie, op. cit., s. 31.
53
Patrz: np. kryteria wyboru dla QS Best Student Cities 2019, https://www.topuniversities.com/best-student-cities (dostęp
30.01.2020).
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atrakcyjne dla zagranicznych studentów 54. Od początku XXI w. liczba studentów z zagranicy
studiujących w naszym kraju wzrosła ponad dziesięciokrotnie55. Dane wskazują, że warszawskie
uczelnie są zdecydowanie najbardziej umiędzynarodowione spośród uczelni polskich miast 56. W roku
akademickim 2018/2019 w stolicy studiowało 22,8 tys. obcokrajowców, co stanowiło około 10% ogółu
studentów w mieście i 30,1% ogółu studentów cudzoziemców w Polsce57.
Wykres 4. Studenci cudzoziemcy w Warszawie ogółem oraz ich udział w ogólnej liczbie studentów w mieście w latach
2015-2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Rocznik Statystyczny Warszawy, Urząd Statystyczny w Warszawie,
Warszawa 2018, 2019

Stolica ma dominującą pozycję w kraju w zakresie pozyskiwania studentów z zagranicy. Warszawa
wyraźnie wyprzedza pod tym względem takie miasta jak Kraków czy Wrocław.
Tabela 5. Studenci obcokrajowcy w wybranych miastach w Polsce w roku akademickim 2018/2019

Pozycja

Miasto

1
2
3
4
5

Warszawa
Kraków
Wrocław
Lublin
Łódź

Liczba studentów
obcokrajowców (w tys.)
22,8
7,5
7,1
6,3
6,0

% ogółu studentów
obcokrajowców w Polsce
30,1
9,9
9,4
8,3
7,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Akademickość Polskich Miast, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019,
s.12

Wśród cudzoziemców studiujących w Warszawie dominują obywatele Ukrainy. Sytuacja ta pozostaje
bez zmian od kilku lat. Na wybór studiów za granicą przez Ukraińców wpływ ma kilka czynników.
Głównym z nich jest chęć uzyskania europejskiego dyplomu (51%) oraz zdobycie lepszego
wykształcenia (48%), gdyż to zapewnia większe możliwości rozwoju, perspektywę znalezienia dobrze
płatnej pracy. Ponadto przyczynę wyjazdu na studia za granicę stanowią niezadowalające warunki życia
na Ukrainie (47%). Powodem, dla którego młodzi Ukraińcy decydują się na podjęcie studiów w Polsce,
są niższe koszty utrzymania niż w innych krajach (39%) oraz niskie koszty samego studiowania (29%).
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The Study.EU Country Ranking 2018 for International Students, https://www.study.eu/article/the-study-eu-country-ranking2018-for-international-students (dostęp: 20.01.2020).
55
Raport
Studenci
zagraniczni
w
Polsce
2017,
Fundacja
Edukacyjna Perspektywy,
2017,
za:
http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-zagraniczi-wpolsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284 (dostęp: 16.12.2019).
56
J. Postrzednik, Rekordowa liczba studentów w Warszawie. Więcej osób studiuje tylko w Paryżu, op. cit.
57
Akademickość polskich miast, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019, s. 11.
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Poza tym łatwiej jest się tu dostać na studia (28%)58. Co jednak istotne, „wybierane przez nich kierunki
studiów słabo korespondują z potrzebami rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej”59. Najczęściej są to
łatwiejsze z ich perspektywy kierunki społeczne czy humanistyczne, rzadziej inżynieryjne. Może to
spowodować trudności w znalezieniu zatrudnienia i konieczność podjęcia pracy na niższych
stanowiskach.
Wykres 5. Kraj pochodzenia studentów cudzoziemców w Warszawie
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Źródło: Kapitał ludzki w Warszawie, op. cit., s. 37

Z perspektywy miasta istotnym byłoby zwiększenie zainteresowania studiowaniem w Warszawie
obywateli krajów Europy Zachodniej. Biorąc jednak pod uwagę międzynarodowe rankingi uczelni,
w których warszawskie jednostki raczej przegrywają z tymi z krajów zachodnich, jest to zadanie
niezwykle trudne. By przyciągać utalentowanych studentów z zagranicy, warto zatem skupić się na
obywatelach krajów położonych na południe od Polski (np. Czechy, Słowacja czy nieco dalejPortugalia), których uczelnie oceniane są na poziomie zbliżonym do warszawskich.
Kluczową rolę w pozyskiwaniu studentów, w tym zagranicznych, ma renoma samych uczelni, na którą
Warszawa jako samorząd ma ograniczony wpływ. Niezwykle istotnym czynnikiem jest przy tym jakość
kształcenia na uczelni przekładająca się na późniejszą sytuację absolwentów na rynku pracy.
Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej są najchętniej zatrudnianymi
przez pracodawców w Polsce spośród młodych osób podejmujących zatrudnienie po ukończeniu
studiów60. Dla młodych ludzi bardzo ważne jest również życie studenckie w mieście, na które można
oddziaływać m.in. poprzez atrakcyjną ofertę kulturalną i rozrywkową, miejsca studenckich spotkań itp.
Aby te czynniki przyciągania studentów mogły jednak zostać w pełni wykorzystane, miasto musi
zatrzymywać absolwentów po okresie nauki. Warszawę cechuje najwyższy w Polsce wskaźnik absorbcji
– pozostaje tu co trzeci absolwent pochodzący spoza regionu macierzystego (35%) 61. Brak niektórych
branż inżynieryjnych w Warszawie sprawia jednak, że wielu utalentowanych, wykształconych
absolwentów opuszcza miasto i podejmuje pracę za granicą62.
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A. Łada (red.), Ukraińscy studenci w Polsce. Motywacje, korzyści, wyzwania, Warszawa 2018, s. 26-28.
Studenci z Ukrainy. Dlaczego decydują się na studia w Polsce i jaka czeka ich przyszłość?, 05.11.2018,
https://www.forbes.pl/praca/ukrainscy-studenci-w-polsce-raport-kew/k2w36fd (dostęp: 15.01.2020).
60
1. i 2. miejsce w grupie kryteriów „preferencje pracodawców” według Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Perspektywy.
61
Nauka. Analiza na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej, Warszawa 2016, s. 20.
62
Warsztat diagnostyczny nr 2, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
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Zarówno cudzoziemców, jak i Polaków studiujących w Warszawie do pozostania w mieście zachęcają
te same czynniki: atrakcyjna oferta pracy, oferta mieszkaniowa, czynniki osobiste (założenie rodziny).
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Ogólna poprawa jakości życia we wszystkich możliwych aspektach (mieszkalnictwo, jakość
komunikacji, czyste powietrze, bezpieczeństwo itp.) sprawi, że talenty pozostaną w stolicy, zasilając jej
kapitał ludzki.
Lokalizacja w stolicy prestiżowych w skali kraju uczelni, które są w stanie zapewnić odpowiednie warunki
rozwoju dla przyjeżdżających naukowców, sprzyja osiedlaniu się przez nich w Warszawie. „Obecność
pracowników z zagranicy bardzo wpływa na rozwój uczelni”, zaś „umiędzynarodowienie uczelni
przekłada się na poziom innowacyjności, szczególnie w aspekcie naukowym” 63. Obecność uznanych
zagranicznych autorytetów staje się ponadto dla uczelni ważnym czynnikiem budowania długofalowej
strategii utrzymywania własnej konkurencyjności. Daje rodzimym studentom, doktorantom, a także
naukowcom możliwość realizowania własnych ambitnych projektów w oparciu o współpracę z uznanymi
w swojej dziedzinie autorytetami rangi światowej64. To z kolei przekłada się na generowanie innowacji
i podnosi rangę samej uczelni oraz miasta.
Z drugiej strony przyciągnięcie na warszawskie uczelnie
wybitnych specjalistów rangi światowej utrudnia dość słaba
pozycja stołecznych uczelni na arenie międzynarodowej.
W ogólnoświatowym
rankingu
uczelni
Times
Higher
Education Word University Ranking 2020 znalazły się 3 warszawskie uczelnie, jednak trzeba ich szukać
na odległych pozycjach: Uniwersytet Warszawski uplasował się w przedziale 601-800, zaś Politechnika
Warszawska i SWPS na miejscach ponad 1000 65. W rankingu najlepszych szkół wyższych na świecie
– Academic Ranking of World Universities (ARWU) – znanym również jako Lista Szanghajska – wśród
tysiąca najlepszych uczelni znalazło się 9. polskich, w tym 3. warszawskie – Uniwersytet Warszawski
uplasował się w piątej setce (401-500), Uniwersytet Medyczny w ósmej (701-800), a Politechnika
Warszawska w dziewiątej (801-900)66. W rankingu najlepszych uczelni na świecie QS World University
Rankings 2020 najwyższą lokatę spośród warszawskich uczelni uzyskał Uniwersytet Warszawski
(pozycja 349.), Politechnika Warszawska znalazła się w przedziale 521-530, zaś SGGW w przedziale
801-100067. Spośród wszystkich polskich uczelni w międzynarodowych rankingach najczęściej
pojawiają się warszawskie i krakowskie. Mimo iż są też najwyżej punktowane, to jednak zwykle zajmują
w nich odległe miejsca. Słabe noty w rankingach międzynarodowych nie stanowią problemu
dotyczącego wyłącznie uczelni zlokalizowanych w Warszawie czy nawet w Polsce, dotyczą całego
regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływ na taki stan rzeczy ma choćby niski poziom
umiędzynarodowienia czy ograniczenia systemowe ich rozwoju (system finansowania). Mimo iż pozycje
w rankingach mają ogromne znaczenie, to uwarunkowania, w których funkcjonują uczelnie sprawiają,
że niewiele jest możliwości znaczącej poprawy sytuacji w tym zakresie.
Słaba pozycja warszawskich
uczelni w światowych rankingach

W kontekście umiędzynarodowienia uczelni ważne jest również podejmowanie współpracy pomiędzy
warszawskimi naukowcami a naukowcami z Polski, którzy mieszkają za granicą. Z raportu
„Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego” 68 wynika jednak, że
działania podejmowane przez polskie instytucje w zakresie tworzenia możliwości współpracy między
polskimi naukowcami w kraju i za granicą nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Mimo iż co drugi
naukowiec pracujący za granicą nie zamierza wracać do Polski, dostrzegają oni korzyści płynące
z kontaktów z naukowcami z ojczyzny. Brak współpracy może zatem wynikać z braku okazji do
nawiązania kontaktu. Dlatego też warto, by proces umiędzynarodowienia warszawskich uczelni
uwzględniał działania sprzyjające budowaniu płaszczyzny współpracy stołecznych środowisk
naukowych z polskimi naukowcami pracującymi za granicą. Ich wdrożenie może istotnie wpłynąć na
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Badanie IDI, sektor nauki, Warszawa, 03.12.2019.
Ibidem.
65
The Times Higher Education World University Rankings 2020, https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/PL/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (dostęp: 15.01.2020).
66
Academic Ranking of World Universities 2019, http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html (dostęp: 15.01.2020).
67
QS World University Rankings 2020, https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
(dostęp:15.01.2020).
68
Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego, Fundacja Polonium, 2018.
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poprawę międzynarodowego wizerunku warszawskich uczelni. W procesie realizacji badań dla
programu dostrzeżono przykłady korzyści płynących z tego źródła – zapewnienie szansy prowadzenia
działalności naukowej w oparciu o światowej klasy wyposażenie (pozyskane przez uczelnie w ramach
unijnych grantów) stało się argumentem do powrotu do Polski uznanego naukowca i stworzyło warunki
do bezpośredniego zapraszania do Warszawy środowisk naukowych, z którymi w latach pracy za
granicą nawiązał bezpośrednie zawodowe relacje69.
Warszawa dla uczniów
Warszawa ma potencjał, by przyciągać nie tylko studentów, ale również uczniów. Oferta stołecznych
placówek edukacyjnych jest atrakcyjna dla młodzieży z miasta i bliskiej okolicy, a nawet z całego regionu
i kraju.
O edukacyjnym potencjale stolicy świadczy
bogata sieć placówek edukacyjnych zarówno
2.3.
publicznych, jak i prywatnych. W ogólnopolskim
Rankingu liceów ogólnokształcących 2020 przygotowanym przez miesięcznik
„Perspektywy” 2. miejsce przypadło XIV LO im. St. Staszica, zaś w pierwszej 15. znalazło się 7
placówek zlokalizowanych w Warszawie. Warszawski „Mechatronik” (Technikum Mechatroniczne nr 1)
zwyciężył z kolei w Rankingu Techników 202070. Wysoka jakość edukacji na poziomie średnim ma
szansę przyciągnąć do stolicy uczniów nie tylko spoza Warszawy, ale również z innych regionów. Warto
przy tym dążyć do tego, by najlepsi uczniowie chcieli w Warszawie pozostać na czas studiów,
zapewniając im odpowiednie wsparcie już od lat szkolnych.
Wysoki potencjał edukacyjny

Jest to istotny aspekt także dla przyciągania do Warszawy specjalistów i fachowców. W tej perspektywie
duże znaczenie ma bowiem dostępność szkół na wysokim poziomie, do których będą mogły uczęszczać
ich dzieci.
Warszawa dla innowatorów, w tym startupowców
Przyciąganie, kształcenie i zatrzymywanie talentów jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego miasta –
w znacznej mierze to talenty tworzą innowacje. Nie byłoby dziś Apple bez utalentowanych Steve’a
Jobsa, Steve’a Wozniaka oraz Ronalda Wayne’a. Nie istniałby Google bez utalentowanych doktorantów
Uniwersytetu Stanforda: Amerykanina Larry'ego Page'a i Rosjanina Siergieja Brina. Bez
utalentowanego Michała Śliwińskiego nie byłoby NOZBE – popularnego w USA i w Japonii polskiego
programu do zarządzania projektami.
Dlatego też kolejną grupą talentów, które Miasto chce przyciągać, są innowatorzy, w tym startupowcy.
By ich skutecznie pozyskiwać i zatrzymywać, Warszawa musi dać im możliwości rozwoju. Już teraz
stolica Polski zapewnia warunki, by mogli tworzyć i rozwijać swoje pomysły, z sukcesem przekształcając
je w projekty biznesowe. Aż co trzeci startup w Polsce lokuje się w Warszawie71.
Wsparcie dla początkujących innowatorów stanowią programy
akceleracyjne, czyli kompleksowe programy
wsparcia młodych przedsiębiorców w procesie
4.2.
przekształcenia pomysłu w projekt biznesowy. Corocznie realizowany miejski program
akceleracyjny #Warsaw_booster wspiera zarówno młode innowacyjne firmy, jak i osoby,
które mają ciekawy pomysł i dopiero chcą założyć własny biznes. Szczególnie poszukiwane są przy tym
pomysły z sektora fin-tech, hard-tech, prop-tech lub med-tech, a także rozwiązania smart city lub
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju72.

Badanie IDI, sektor nauki, Warszawa, 03.12.2019.
Ranking liceów ogólnokształcących 2020, http://licea.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-liceow, Ranking główny
techników 2020, http://technika.perspektywy.pl/2020/tabele/ranking-glowny-technikow (dostęp: 11.01.2020).
71
Warszawa Miasto Startupów, Warszawa 2019, s. 8.
72
Miejski program akceleracyjny WARSAW booster’19, https://warsawbooster.pl/ (dostęp: 17.03.2020).
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Kompleksowe wsparcie dla startupów ze strony Miasta świadczą m.in.73:




Centrum Kreatywności Targowa, stanowiące hub dla startupów sektora kreatywnego
obejmującego m.in. branże designu, mody, gier, architektury, filmu, muzyki, radia i TV, ICT,
rzemiosła artystycznego, reklamy, fotografii, sztuk performatywnych, rynku sztuki i antyków czy
wydawniczego,
Centrum Przedsiębiorczości Smolna, świadczące szeroki zakres specjalistycznych usług na
rzecz przedsiębiorstw, od informacji związanej z założeniem działalności gospodarczej, przez
szkolenia, dostęp do powierzchni biurowej, aż po akcelerację firm, znacząco przyspieszającą
ich transformację.

Potencjał stolicy w tym zakresie stanowią również rozwijające się
inicjatywy networkingowe. Taka forma nawiązywania współpracy
wprawdzie zyskuje na popularności w całym kraju, w Europie i na
świecie, niemniej Warszawa wyróżnia się pod tym względem na tle polskich miast. W 2018 roku
w stolicy odbyło się 138 wydarzeń startupowych74. Z kolei na 28 wydarzeń, które były planowane
w naszym kraju od 16.01. do 05.06.2020 niemal połowa (13) miała odbyć się w samej Warszawie75.
Rozwój networkingu

Nie bez znaczenia jest również dostępność
odpowiednich miejsc ułatwiających rozwijanie
2.4.
pomysłów. Takie możliwości dają coraz
popularniejsze przestrzenie coworkingowe.
W samej Warszawie funkcjonuje 115 biur coworkingowych oferujących ponad 150 tys. m2 powierzchni
biurowej76. Utrzymujący się wysoki popyt sprawia, że rynek ten dynamicznie się rozwija. Operatorzy
przestrzeni coworkingowych w 2018 roku odpowiedzialni byli za około 10% popytu na warszawskim
rynku biurowym, zaś w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. odsetek ten wyniósł 7,4% 77.
Rosnąca dostępność przestrzeni
coworkingowych

Warszawa dla twórców i artystów
Warszawa ma potencjał przyciągania artystów. W mieście
funkcjonuje wiele instytucji kultury, zarówno
samorządowych,
jak
i narodowych,
2.3.
o wysokim poziomie artystycznym i silnej
marce krajowej bądź międzynarodowej. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują
m.in.: Muzeum Polin, Sinfonia Varsovia, Nowy Teatr, TR Warszawa, Teatr Powszechny, Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatr i Opera Narodowa, Filharmonia
Narodowa. Stołeczne instytucje kultury i organizowane w mieście wydarzenia artystyczne budują
rozpoznawalność Warszawy i generują ruch turystyczny.
Wysoki poziom artystyczny i prestiż
instytucji kultury

Mają
one
również
potencjał przyciągania
twórców
o ugruntowanej renomie oraz utalentowanych
debiutantów. Niezależnie od autonomicznych
4.1.
działań tych instytucji, Miasto aktywnie dba
o zainteresowanie Warszawą jako miejscem rozwijania działalności twórczej i kulturalnej. Przyznaje
stypendia dla zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami. System stypendialny umożliwia realizację artystycznych projektów najbardziej obiecującym
i oryginalnym twórcom, którzy nie reprezentują żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej i są
aktywni artystycznie w takich dziedzinach jak: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec,
teatr, sztuki wizualne, upowszechnianie kultury. Jest on otwarty zarówno dla Polaków, jak
Atrakcyjny system stypendialny
dla artystów

Warszawa Miasto Startupów, op. cit., s. 13-15.
Ibidem, s. 35.
75
Nadchodzące wydarzenia: Startup, https://crossweb.pl/wydarzenia/startup/ (dostęp: 15.01.2020).
76
Warszawa Miasto Startupów, op. cit., s. 9, 27.
77
Sz. Dołęga, At a glance III kw. 2019 r. – Rynek powierzchni biurowych w Warszawie – BNP Paribas Real estate,
https://www.realestate.bnpparibas.pl/upload/docs/application/pdf/2019-11/aag_office_warsaw_2019_q3_pl_2019-11-28_11-4515_711.pdf?id=p_1774506&hreflang=pl (dostęp: 20.01.2020).
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i cudzoziemców, nie ustanowiono osobnej kategorii czy osobnego konkursu dla zagranicznych gości.
Do końca 2018 roku Miasto wsparło 282 twórców, przeznaczając na ten cel 6,5 mln zł. W 2018 r.
stypendia otrzymało 58 osób spośród 789, które złożyły wnioski78. Liczba stypendystów oraz kwota
wydatkowana na ten cel z roku na rok rosną, co świadczy o niesłabnącym zapotrzebowaniu na tego
rodzaju pomoc.
W 2020 r. miesięczna wysokość stypendium przyznawanego przez Prezydenta m.st. Warszawy wynosi
około 3 500 zł brutto (ok. 3 200 zł netto)79. „Stypendia artystyczne m.st. Warszawy to swoista inwestycja
– w talenty, idee, projekty – a jej efekt przynosi Warszawie i warszawiakom konkretne korzyści”80. Z tego
względu system stypendialny został w ostatnim czasie zmodyfikowany, zwiększono również pulę
środków przeznaczonych na ten cel. W odniesieniu do innych miast warszawski system stypendialny
dla artystów jest bardzo atrakcyjny. Przykładowo, w Łodzi stypendium dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury przyznawane jest w systemie
rocznym, a kwota, którą otrzymuje twórca, wynosi 10 tys. zł. Z kolei we Wrocławiu stypendia dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury przyznawane są na 6 lub 12
miesięcy, a miesięczna wysokość stypendium wynosi 2 500 zł brutto.
W perspektywie przyciągania do stolicy utalentowanych
artystów na uwagę zasługują programy
rezydencyjne prowadzone przez instytucje
4.1.
kultury, współfinansowane przez m.st. Warszawę, których celem jest sprowadzenie do
stolicy twórczych osób. Programy wspierają młodych i debiutujących twórców poprzez
zapewnienie im komfortowych warunków artystycznego rozwoju oraz opieki merytorycznej
i kuratorskiej.
Programy rezydencyjne

Ofertę taką posiada m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, które od 2002 roku
prowadzi program rezydencji finansowany z budżetu miasta. Artyści są zapraszani przez kuratorów lub
na podstawie rekomendacji instytucji partnerskich. Podczas kilkumiesięcznych pobytów artystycznobadawczych mają możliwość prowadzenia badań i eksperymentowania w wybranych przez siebie
obszarach. Każdego roku z programu rezydencyjnego prowadzonego przez Centrum korzysta ponad
20 osób, zdecydowana większość z nich to mieszkający w Warszawie cudzoziemcy.
Miasto dotuje także programy rezydencyjne oferowane przez organizacje pozarządowe w ramach
konkursu grantowego. W latach 2017-2019 skorzystały z nich 34 osoby, w tym aż 32 obcokrajowców.
Potencjał do przyciągania utalentowanych cudzoziemców dzięki realizacji tego rodzaju działań jest
zatem bardzo duży.
Program rezydencyjny oferuje również m.in. Komuna Warszawa, która zapewnia twórcom przestrzeń
do pracy, wsparcie finansowe (stypendium w wysokości 4 000 zł, budżet produkcyjny min. 22 000 zł),
konsultacje merytoryczne z ekspertami i opiekę kuratorską.
Bogata oferta kulturalna miasta tworzona jest także dzięki
aktywnemu
środowisku
organizacji
pozarządowych
realizujących program działań artystycznych, intelektualnych,
edukacyjnych i społecznych. Nierzadko młodzi twórcy i organizatorzy zaczynają swoją działalność we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, znajdując w nich możliwości i przestrzeń do rozwijania
swoich talentów. Warszawa realizuje największy w Polsce program dotacji dla sektora NGO, wspierając
m.in. powstawanie nowych dzieł (konkurs dotacyjny Kreacja) czy organizację niezależnych ośrodków
kultury (konkurs dotacyjny Społeczna Instytucja Kultury).

Raport Biura Kultury m.st. Warszawy 2018, s. 8.
Stypendia artystyczne m.st. Warszawy, http://www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne,1,11443.html?locale=pl_PL
(dostęp: 20.01.2020).
80
Ibidem.
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Miasto inwestuje również w rozwój infrastruktury kulturalnej (m.in. nowa siedziba Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, centrum muzyczne i siedziba Orkiestry Sinfonia Varsovia). Nowoczesne i dobrze
wyposażone instytucje kultury staną się atrakcyjnymi partnerami dla środowiska artystycznego, a także
naukowego i biznesowego. Warszawa silnie przyciąga talenty i liderów związanych z sektorem kultury,
dlatego wyzwaniem jest zapewnienie im warunków do twórczego rozwoju. Chociaż warszawska kultura
się rozwija (…), a jej pozycja w skali kraju jest silna, to potencjał twórczy stolicy wciąż nie jest w pełni
wykorzystany81.
Bardzo ważnym narzędziem w tworzeniu wizerunku
artystycznego Warszawy są pracownie artystyczne, czyli
przestrzenie, w których artyści mogą realizować twórcze
działania z różnych dziedzin. Dostęp do tego typu miejsc jest
szczególnie ważny zarówno w perspektywie pozostawania
w mieście utalentowanych osób (np. absolwentów szkół artystycznych), jak też osiedlania się
w Warszawie artystów z kraju i zagranicy. Warszawa dysponuje obecnie ponad 81 tysiącami lokali
mieszkalnych i niespełna 9 tysiącami lokali użytkowych, spośród których 581 wynajętych jest na
pracownie twórcze – 262 użytkowe i 319 mieszkalne. 65 lokali mieszkalnych to pracownie z aneksem
mieszkalnym82.
Dostęp do miejsc i przestrzeni do
rozwijania pomysłów i twórczych
ambicji

Wykres 6. Pracownie twórcze* w dzielnicach Warszawy (stan na 31.07.2018)
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*Obejmuje lokale użytkowe wynajęte na pracownie twórcze oraz pracownie twórcze położone w mieszkaniowym zasobie gminy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Polityki Lokalowej UM

Artyści mogą też wynajmować od Miasta na okres do 3 miesięcy lokale z zasobu pustostanów
z przeznaczeniem na dowolną działalność artystyczną, komercyjną lub społeczną. Głównym
problemem jest niezadowalający standard tych lokali, jak również wysokie ceny najmu 83. Warto jednak
dodać, że dokonując remontu trwale podnoszącego wartość lokalu, najemca ma możliwość rozliczenia
części poniesionych na ten cel nakładów do wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu. Dodatkowo
na czas prac remontowych oraz w okresie oczekiwania na zgodę na ich rozpoczęcie czynsz może
zostać obniżony84.

Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia, s.17-18.
Stan na 31.07.2018, Źródło danych: Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy.
83
M. Żakowska, Miejskie pracownie warszawskich artystów, https://wwb6.artmuseum.pl/pl/festiwal/pracownie (dostęp:
20.02.2020).
84
§ 13. Uchwała nr LXVII/1857/2018 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania
z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich
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Istotna jest również kwestia tzw. historycznych pracowni artystycznych, czyli lokali po zmarłych
artystach lub twórcach, w których znajdują się unikatowe zbiory. Pracownie artystyczne posiadające
szczególne wartości historyczne, zostały objęte opieką Zespołu do spraw Warszawskich Historycznych
Pracowni Artystycznych. Zadaniem zespołu jest niedopuszczenie do sytuacji, gdy lokal pozbawiony
opieki dotychczas rezydującego tam artysty lub twórcy zostaje opróżniony, po czym trafia do zasobów
lokalowych, a opiekunowie zbiorów, którymi często są członkowie rodziny artysty czy jego uczniowie,
nie mają możliwości kontynuacji umowy najmu. Zgodnie z oczekiwaniami Miasta osoby takie mogłyby
prowadzić w pracowniach działalność twórczą, nie naruszając pierwotnego charakteru tych miejsc.
Według stanu na listopad 2019 r. wytypowano 32 pracownie artystyczne w lokalach miejskich, które
objęto opieką, w części z nich tworzone są warunki na ich udostępnienie kolejnym twórcom 85.
Warszawa dla sportowców
Warszawa chce być miastem światowego sportu. By tak się stało, stolica powinna przede wszystkim
postawić na rozwój utalentowanych sportowców i trenerów – nie tylko warszawiaków, ale również
przyjezdnych. Systemy stypendialne, prężnie działające kluby sportowe, możliwość trenowania
z najlepszymi z wykorzystaniem nowoczesnych sprzętów, w atrakcyjnych obiektach sportowych – to
czynniki, które, obok aspektów dotyczących ogólnej jakości życia omówionych we wcześniejszych
punktach, mają kluczowe znaczenie dla przyciągania talentów w dziedzinie sportu.
Warszawa ma dość rozbudowany system
stypendialny dla sportowców i trenerów.
4.1.
Obejmuje on trzy moduły: stypendia olimpijskie,
stypendia młodzieżowe i dla niepełnosprawnych
oraz stypendia trenerskie. Przysługują one stałym mieszkańcom m.st. Warszawy osiągającym wybitne
wyniki sportowe (czołowe miejsca w różnej rangi zawodach, co najmniej o charakterze ogólnopolskim
dla stypendium młodzieżowego, po Igrzyska Olimpijskie dla stypendium olimpijskiego) oraz ich trenerom
(również stale mieszkającym na terenie Warszawy)86. Podział na trzy rodzaje stypendiów: młodzieżowe,
olimpijskie oraz trenerskie funkcjonuje zaledwie od 2018 roku. Jego wprowadzenie wyraźnie wpłynęło
na wzrost liczby stypendystów. W latach 2015-2017 ze wsparcia korzystały w sumie 729 osoby (ponad
350 rocznie), zaś w kolejnym dwuletnim okresie było to już o 140 osób więcej (869 stypendystów, w tym
94 zawodników pobierało stypendium olimpijskie, 731 – młodzieżowe oraz 44 trenerów uzyskało
stypendium trenerskie)87.
System
stypendialny
sportowców i trenerów

dla

Silna konkurencja ze strony
innych
miast
w
zakresie
przyciągania i zatrzymywania
wybitnych sportowców

„Inne miasta zabierają nam sportowców”88 – tak sytuację
z drugiej
strony
oceniają
uczestnicy
warsztatów
diagnostycznych. Może to świadczyć o tym, że choć Warszawa
posiada atrakcyjny system wsparcia sportowych talentów, to
oferta innych miast jest jeszcze bardziej zachęcająca.

Przykładowo, porównując Warszawę z Poznaniem, daje się zauważyć, że biorąc pod uwagę ofertę
stypendialną dla wybitnych sportowców, drugie z miast posiada pewne przewagi, przede wszystkim pod
względem finansowym.
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historycznych pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach
wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na
czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
85
Warszawskie historyczne pracownie artystyczne, 13.11.2019, https://warsawnow.pl/warszawskie-historyczne-pracownieartystyczne/ (dostęp: 20.02.2020).
86
Uchwała nr LXI/1639/2018 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy.
87
Dane Biura Sportu i Rekreacji UM.
88
Warsztat diagnostyczny nr 1, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
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Maksymalna kwota miesięcznego stypendium olimpijskiego w Warszawie wynosi 2 500 zł brutto.
Poznań oferuje natomiast swoim najlepszym sportowcom w kategorii seniora maksymalnie 4-krotność
minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – obecnie 9 800 zł brutto, tj. prawie cztery razy
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więcej niż w Warszawie (!). Nieznacznie lepiej stolica wypada pod kątem kwot dla sportowo uzdolnionej
młodzieży (1 500 zł brutto w Warszawie wobec 1 225 zł w Poznaniu)89.
Stypendium sportowe w Poznaniu można również uzyskać bez konieczności spełnienia warunków
ogólnych. Zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów sportowych przez Poznań, może ono zostać
przyznane także zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich oraz osobom z niepełnosprawnościami
uprawiającym sport, jeśli osiągają wybitne wyniki sportowe, jak również zawodnikom dyscyplin
olimpijskich – w szczególnie uzasadnionych przypadkach90.
Poznańscy stypendyści otrzymują zatem większe wsparcie ze strony miasta, co wzmacnia ich rozwój
i sprzyja osiąganiu coraz lepszych wyników. Łatwiejsze wydają się być również warunki jego otrzymania
(np. otwarta droga do stypendium dla zawodników dyscyplin nieolimpijskich).
Dla wybitnych talentów w dziedzinie sportu
ważne jest nie tylko, czy i jakie wsparcie
finansowe oferuje miasto, ale również czy
i w jakich warunkach mogą swój potencjał w danym
mieście rozwijać, by osiągać coraz lepsze wyniki.
Dobrze rozwinięta infrastruktura
sportowa

2.2.

Pod tym względem Warszawa dysponuje dobrze rozwiniętą i nowoczesną bazą sportową. Z punktu
widzenia rozwoju talentów kluczową rolę odgrywa oferta licznych obiektów sportowych, m.in. Centralny
Ośrodek Sportu TORWAR, Tor Służewiec, Park Wodny „Warszawianka” z basenem olimpijskim.
W ramach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA działa 11 ośrodków: Stegny,
Szczęśliwice, Moczydło, Solec, Inflancka, Rozbrat-Jutrzenka, Hutnik, Namysłowska, Grzybowska,
Legia i Polonia. Dominującą dyscypliną sportową, którą można uprawiać niemal we wszystkich ww.
ośrodkach, jest piłka nożna. Większość z nich posiada bowiem stadiony lub boiska do piłki nożnej
i innych gier zespołowych. Większość jest także wyposażona w pływalnie i baseny odkryte, sale
gimnastyczne do lekkoatletyki i ćwiczeń siłowych, a niektóre dysponują m.in. lodowiskami, kortami
tenisowymi, strzelnicami czy nawet stokiem narciarskim91. Sportową wizytówką stolicy jest PGE
Narodowy.
Z drugiej strony, w posiadaniu m.st. Warszawy znajdują się obiekty, które ze względu na swój zły stan
techniczny nie mogą być użytkowane ani do uprawiania sportów profesjonalnie, ani nawet amatorsko.
Tymczasem ich modernizacja znacząco podniosłaby potencjał stolicy do przyciągania utalentowanych
sporowców oraz organizowania zawodów sportowych rangi międzynarodowej. Przykładem takiego
obiektu jest nieczynny stadion lekkoatletyczny RKS „Skra”. W 2019 roku decyzją Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obiekt został zamknięty. Stanowił bowiem zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi. Planowana jest jego kompleksowa odbudowa, która da szansę na rozwój lekkoatletyki
w stolicy92.
Szansę na sportowy rozwój dają funkcjonujące
w mieście kluby sportowe. Warszawa jest
4.1.
liderem w Polsce zarówno pod względem ich
liczby, jak i liczby ich członków. W stolicy funkcjonują 364 kluby, co stanowi niemal 2,5%
wszystkich klubów w Polsce. Zrzeszają one ponad 57,5 tys. osób, tj. 5,5% wszystkich członków klubów
Działalność klubów sportowych

Uchwała nr LXI/1639/2018 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy, Uchwała nr
XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych Miasta Poznania za
wybitne osiągnięcia sportowe oraz Uchwała nr XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie
ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych.
90
Uchwała nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych Miasta
Poznania za wybitne osiągnięcia sportowe.
91
Sport i rekreacja. Analiza na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej, Urząd m.st. Warszawy, 2016, s. 3.
92
„Zagrożenie dla życia i zdrowia”. Nadzór budowlany zamyka Skrę, 31.10.2019, https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ochota/warszawaskra-przy-wawelskiej-zostala-zamknieta-1452098 (dostęp: 08.02.2020).
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sportowych w całym kraju. Stolica wyprzedza pod tym względem takie ośrodki jak Wrocław, Kraków,
Poznań, a także Łódź93.
Biorąc jednak pod uwagę liczbę klubów sportowych oraz ich członków w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców, Warszawa wśród analizowanych miast zajmuje końcowe pozycje.
Tabela 6. Kluby sportowe w wybranych miastach w Polsce (stan na 31.12.2018)

Wyszczególnienie

Warszawa

Wrocław

Łódź

Kraków

Poznań

Liczba klubów sportowych

364

168

162

174

162

Liczba klubów sportowych w przeliczeniu
na 10 tys. mieszkańców

2,05

2,62

2,36

2,26

3,02

Liczba członków klubów sportowych

57 529

21 492

15 099

26 377

18 051

Liczba członków klubów sportowych
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców

323,57

335,47

220,33

342,08

336,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

By zapewnić odpowiednie warunki rozwoju utalentowanym sportowcom, Miasto powinno dążyć do
zapewnienia nie tylko odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi takim osobom trenowanie, ale również
właściwego środowiska w postaci klubów sportowych. Robi to m.in. poprzez dotowanie ich działalności,
aby mogły one skutecznie przyciągać i rozwijać największe sportowe talenty. Równie ważna jest stała
poprawa funkcjonowania systemów stypendialnych.
Warszawa dla cudzoziemców
Z roku na rok Warszawa przyciąga coraz więcej cudzoziemców. Główną motywacją do przyjazdu
i osiedlenia się w mieście jest praca zawodowa oraz nauka na warszawskich uczelniach. W 2019 r.
liczba cudzoziemców zameldowanych w Warszawie na pobyt stały i czasowy zwiększyła się o ponad
30% w stosunku do poprzedniego roku i aż o 55% wobec wartości sprzed dwóch lat. Dane te nie
obejmują jednak osób, których nie obowiązuje obowiązek meldunkowy, dlatego też nie wiadomo, ilu
cudzoziemców faktycznie zamieszkuje stolicę. Szacuje się, że „realna liczba obcokrajowców jest 2-3
razy większa i zawiera większy udział procentowy obywateli z krajów Europy Zachodniej”94.
Wykres 7. Cudzoziemcy zameldowani w Warszawie na pobyt stały i czasowy w latach 2017-2019

45 000
40 082
40 000

35 000

30 496
30 000
25 923
25 000

20 000
2017

2018

2019

93
94

Dane GUS, BDL, stan na 31.12.2018.
Kapitał ludzki w Warszawie, op. cit., s. 46.
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Najwięcej cudzoziemców mieszka na Mokotowie, w Śródmieściu, na Woli i Ochocie, najmniej zaś
w Rembertowie i Wesołej. Największą wielokulturowością charakteryzuje się Wilanów, gdyż tutaj
obserwuje się największy udział cudzoziemców w populacji osób zameldowanych 95.
Najliczniejszymi grupami migrantów są obywatele Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Rosji, Indii oraz Francji.
Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja w tym zakresie nie ulega znaczącym zmianom. Obecnie do
Warszawy przyjeżdża więcej Białorusinów, podczas gdy 4 lata temu drugą pod względem liczebności
grupą migrantów byli Wietnamczycy. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba migrantów z Indii.
Wykres 8. Państwa z największą liczbą obywateli zameldowanych w Warszawie w latach 2015, 2017, 2019

Ukraina

Białoruś

5 374
1 857
1 377

Indie

Francja

14 765

3 448

2 957
3 250
2 943

Wietnam

Rosja

7 644

1 882
1 422
1 310
753
415

1 837

1 080
906
892
2019

2017

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM

Z badań przeprowadzonych wśród obywateli Ukrainy zamieszkujących w aglomeracji warszawskiej
wynika, że zatrudnieni są oni głównie w sektorach: usługi dla gospodarstw domowych (34,6%),
budownictwo, usługi remontowe (22,7%) i rolnictwo (17,4%). Większość wykonuje prace proste
(73,4%), 1/5 to robotnicy/wykwalifikowani rzemieślnicy. Wśród migrantów z Ukrainy zaledwie 3,3%
wykonuje aktualnie pracę na specjalistycznych stanowiskach96. W perspektywie pozyskiwania talentów
dla Warszawy grupa migrantów ze wschodu, czy też szerzej – tych, którzy przyjeżdżają do Polski
z uwagi na jej przewagę gospodarczą nad krajem pochodzenia – wydaje się być zatem mało atrakcyjna.
Jak podkreślają jednak organizacje zajmujące się tymi środowiskami97, bardzo ograniczone jest
zjawisko awansowania osób z tych grup, wyrażające się np. w tym, że nie mogą podjąć pracy zgodnej
ze swoimi kwalifikacjami. Szczególnie dużą blokadą w tym względzie okazuje się np. procedura
nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą. Jest ona droga, a dodatkowo wymaga się przy niej
zaawansowanej znajomości branżowego języka polskiego98. Ważnym zadaniem staje się zatem
stworzenie mechanizmów, które dadzą możliwość ubiegania się o zawodowy awans „ukrytym” w tych
środowiskach talentom.

Skąd pochodzą cudzoziemcy w Warszawie i w których dzielnicach mieszkają? Te dane cię zaciekawią, 04.08.2017,
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,22187729,cudzoziemcy-w-warszawie-z-jakiego-kraju-jest-ichnajwiecej.html (dostęp 15.01.2019).
96
Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, NBP, Warszawa 2018, s. 17-18.
97
Badanie FGI, Instytucje, NGO świadczące wsparcie adaptacyjne dla cudzoziemców, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury,
10.12.2019.
98
Ibidem.
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Znaczne różnice w zarobkach między Polską a krajami Europy Zachodniej sprawiają, że pozyskiwanie
specjalistów z tego regionu jest niezwykle trudne. Większe szanse na dywersyfikację narodowościową
Warszawy daje natomiast region Europy Środkowo-Wschodniej (np. Słowacja, Węgry, Chorwacja,
gdzie przeciętne wynagrodzenia są niższe, a także Czechy, gdzie średnia płaca jest nieznacznie
wyższa niż w Polsce, ale jednocześnie niższa niż w Warszawie). Promując Warszawę jako miejsce
atrakcyjne do pracy, warto również brać pod uwagę kraje południowe, jak Włochy, Hiszpania czy też
Portugalia99. Warszawa, oprócz przeciętnie wyższych niż w ww. krajach zarobków, dysponuje
szeregiem atutów, które odpowiednio wykorzystane mogą sprzyjać przyciąganiu talentów z zagranicy.
Najczęstszy powód przyjazdu cudzoziemców z Europy Zachodniej do Warszawy w celu podjęcia pracy
to atrakcyjne koszty życia (36%). Co ciekawe, na drugim miejscu znalazło się zainteresowanie tą
lokalizacją jako miejscem do życia związane z wcześniejszą wizytą w Warszawie (29%)100. Często
postrzeganie Warszawy po jej odwiedzeniu przez obcokrajowców zmienia się na plus. Warto zatem
dążyć, by okazji do zetknięcia talentów z Warszawą było jak najwięcej.
Utrudnienie w tym zakresie może stanowić postrzeganie Polski
jako kraju ksenofobicznego, a społeczeństwa polskiego jako
nieprzychylnego cudzoziemcom. Ostatnie badanie zrealizowane
przez HSBC101 wśród ekspatów na temat postrzegania przez
nich różnych krajów daje Polsce dość wysokie 13. miejsce na 33 analizowane państwa. Warto jednak
bliżej przyjrzeć się ocenianym przez badanych czynnikom. Polska najlepiej wypada w kategorii
„ambicje” (2. miejsce), zyskując najwyższe noty w aspektach dotyczących możliwości zapewnienia
stabilności ekonomicznej (4. pozycja), rozwoju kariery zawodowej (5. miejsce) czy osiągnięcia
równowagi między życiem prywatnym a zawodowym (7. lokata). Na drugim biegunie w ocenie naszego
kraju znalazły się takie cechy jak kulturalne, otwarte i przyjazne społeczeństwo oraz możliwości
nawiązania przyjaźni przez dzieci ekspatów. Biorąc pod uwagę te aspekty, nasz kraj zajmuje
odpowiednio 29. i 26. miejsce.
Postrzeganie Polski jako kraju
ksenofobicznego

Sama Warszawa na tle kraju wypada jednak dość
dobrze. Większość cudzoziemców pozytywnie
1.1.
ocenia otwartość warszawiaków (72%). To
powoduje, że zarekomendowaliby przeprowadzkę do Warszawy komuś bliskiemu
(86%)102. Jest to szczególnie ważne w perspektywie przyciągania do stolicy obcokrajowców, gdyż
nierzadko na decyzję o przyjeździe wpływ mają nieoficjalne informacje, osobiste odczucia bliskich czy
znajomych, którzy już w Warszawie studiują bądź pracują.
Otwarci i przyjaźni mieszkańcy

„Do 2050 r., aby utrzymać obecny poziom zatrudnienia w polskiej gospodarce, musiałoby w niej
pracować ok. 8% cudzoziemców” 103. Przyciąganie kapitału zagranicznego jest zatem niezbędne do
dalszego rozwoju zarówno Warszawy, jak i całej Polski. Dlatego też niezwykle istotne staje się
zapewnienie odpowiedniego wsparcia przybywającym tu obcokrajowcom. Integracja cudzoziemców
przyjeżdżających do stolicy stanowi ważny element tworzenia środowiska sprzyjającego powstawaniu
pomysłów i idei. Warszawa ma potencjał do wspierania osób z zagranicy, które planują realizować tu
swoje twórcze ambicje i osiągać zawodowe cele.
Wsparcie
cudzoziemców
Centrum Wielokulturowe

–

W procesie adaptacji w Warszawie wspierają obcokrajowców
przede wszystkim współfinansowane przez urząd miasta
organizacje pozarządowe, które współpracują z podmiotami
publicznymi świadczącymi usługi dla cudzoziemców. NGO
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Kapitał ludzki w Warszawie, op. cit., s. 49.
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Expat Explorer Survey, https://www.expatexplorer.hsbc.com/survey/country/poland/chart:table (dostęp: 17.03.2020).
102
Ibidem, s. 60.
103
Państwo niegotowe na cudzoziemców. NIK o przygotowaniu administracji publicznej do obsługi cudzoziemców, podsumowanie
wyników kontroli, 07.08.2019, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html, (dostęp:
10.12.2019).
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zajmujące się pomocą cudzoziemcom tworzą Branżową Komisję Dialogu Społecznego
ds. Cudzoziemców, działającą przy Centrum Komunikacji Społecznej UM. Komisja zrzesza obecnie 28
organizacji.
Istotną rolę odgrywa Centrum Wielokulturowe, będące instytucją współtworzoną przez organizacje
pozarządowe i Urząd m.st. Warszawy, miejscem aktywności lokalnej, świadczącym wsparcie dla
imigrantów o charakterze usługowym (poradnictwo prawne, punkt informacyjno-konsultacyjny), jak
również różnego rodzaju usługi edukacyjne, inicjatywy kulturalne i rekreacyjne. Centrum integruje
działania podejmowane na rzecz cudzoziemców, a także tworzy płaszczyznę współpracy dla urzędów
i instytucji oraz organizacji, które prowadzą działania skoncentrowane wokół wspierania
obcokrajowców. W punkcie informacyjno-poradniczym nowo przybyli do miasta cudzoziemcy mogą
bezpłatnie uzyskać podstawowe informacje dotyczące instytucji i miejsc, w których uzyskają pomoc.
Operatorami Centrum są Stowarzyszenie Pro Humanum oraz Fundacja Dla Somalii 104. W 2018 roku
w Centrum Wielokulturowym zorganizowano 110 lekcji wielokulturowych dla dzieci i młodzieży,
w których udział wzięło ponad 2 tys. osób, udzielono 180 porad prawnych, prowadzono kursy języka
polskiego, w których uczestniczyły 164 osoby, w przestrzeni CW odbyło się ponad 190 działań
społeczności lokalnej i 395 imprez (w tym 57 organizowanych przez CW). Porównując dane zaledwie
z dwóch ostatnich lat, można zauważyć, że zapotrzebowanie na usługi Centrum zwiększa się, zaś jego
działalność stale się rozwija.
Tabela 7. Liczba inicjatyw realizowanych w Centrum Wielokulturowym w latach 2017-2018

Wyszczególnienie

2017

2018

72

110

1 321

2 091

100

180

Kursy języka polskiego

3

7

uczestnicy

30

164

Działania społeczności lokalnej

35

190

Imprezy zewnętrzne

170

338

Lekcje wielokulturowe
uczestnicy
Porady prawne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CW

Ciekawe inicjatywy wspierające cudzoziemców powstają również w dzielnicach. Na Targówku
prowadzony jest projekt „Lokalny System Wsparcia na Targówku”, w ramach którego działa Ośrodek
dla Cudzoziemców. Placówka wspiera rodziny imigranckie pozostające w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej. Oferuje pomoc prawną, pedagogiczną, psychologiczną. Zapewnia różnorodne formy
spędzania czasu dla dzieci, dorosłych i całych rodzin, wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Podejmuje
starania w zakresie integracji kulturowej cudzoziemców.
Samorząd oferuje dodatkowo wsparcie dla cudzoziemców równoległe z działaniami NGO. Miasto
wspiera proces adaptacyjny nowo przybyłych osób z zagranicy poprzez udostępnianie im specjalnych
materiałów promocyjnych (pakiety powitalne, informator studencki), organizację spotkań i wydarzeń
ułatwiających integrację z lokalną społecznością.
Działania wspierające cudzoziemców w Warszawie nie są
jednak odpowiednio skoordynowane. Cudzoziemcy podczas
pierwszej wizyty w mieście zwykle w trakcie załatwiania spraw
związanych z legalizacją pobytu zwracają się o wsparcie
w sprawach codziennych – np. nauka języka polskiego, znalezienie pracy, lokalizacja ważnych
urzędów, informacje dotyczące oferty kulturalnej. Urzędnicy zajmujący się procedurami pobytowymi nie

Centrum Wielokulturowe, https://centrumwielokulturowe.waw.pl/ (dostęp: 25.11.2019).

Strona

104

42

Brak skoordynowanego systemu
wspierania cudzoziemców

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

są w stanie udzielać tego typu informacji, dlatego też najczęściej kierują cudzoziemców do organizacji
pozarządowych, które zajmują się wsparciem migrantów. Cudzoziemcy szukają pomocy również
w urzędach dzielnic m.st. Warszawy. Z przeprowadzonych badań wynika, że zgłaszają się tu głównie
po pomoc w załatwieniu spraw formalnych związanych z pobytem, w znalezieniu pracy, chcą również
uzyskać informacje na temat Warszawy (miejsca warte odwiedzenia, ważne urzędy, informacje
dotyczące wydarzeń kulturalnych itp.) 105. Wydaje się więc, że nie wiedzą, gdzie mogą otrzymać pomoc
i w jakim zakresie. Informacja na temat oferty placówek, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, nie
jest zatem łatwo dostępna, brakuje również odpowiedniej promocji ich usług. Usprawnieniem mogłoby
być uruchomienie punktów informacyjnych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania (działania
tego rodzaju warto zainicjować co najmniej w dzielnicach zamieszkałych przez największą liczbę
cudzoziemców, np. Mokotów, Śródmieście, Wola, Ochota). Rolę takich punktów mogłyby pełnić właśnie
urzędy dzielnic czy NGO (np. lokalne oddziały Centrum Wielokulturowego).
Choć problem nie leży w samej Warszawie, to istotną barierę dla
miasta stanowi fakt, że Polska uchodzi za kraj nieprzyjazny
cudzoziemcom
za
sprawą
nadmiernej
biurokracji
i skomplikowanego prawa. „Podstawowym czynnikiem, który
powstrzymuje tutaj przypływ inwestycji i ludzi, jest niewydolność
sytemu prawnego. Polska ma opinię kraju skrajnie biurokratycznego” 106. Jak wobec tego w warunkach
polskiego systemu prawnego, w jakich funkcjonuje przecież Warszawa, samo miasto ma sprostać
problemom związanym z biurokratyzacją? Jest to dla stolicy ogromne wyzwanie, by pomimo tych
ograniczeń i barier pozostawać atrakcyjną lokalizacją inwestycji i miastem przyciągającym talenty,
wygrywając nie tylko z konkurentami krajowymi, ale również zagranicznymi.
Niewydolność polskiego systemu
prawnego
i
utrudnienia
biurokratyczne

W ocenie cudzoziemców procedury dotyczące załatwienia spraw imigracyjnych oraz trudności związane
z dostępem do informacji to największe wyzwania, jakie czekają obcokrajowców po przyjeździe do
Polski. Jak wskazuje raport NIK, „Administracja publiczna nie radzi sobie z obsługą lawinowo rosnącej
liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski. (…) Brakuje sprawnej, rzetelnej i terminowej obsługi,
co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich
działalności”107.
Utrudnienia proceduralne to najczęściej zgłaszany problem obcokrajowców, bez względu na cel
przyjazdu. Na uciążliwości te wskazują zarówno studenci rozpoczynający naukę na warszawskich
uczelniach, jak i osoby podejmujące zatrudnienie. Problemem jest przede wszystkim brak dostępu do
informacji – cudzoziemcy nie wiedzą, gdzie i kiedy mają się udać, jakie dokumenty powinni złożyć,
nierzadko potrzebują wsparcia w ich wypełnieniu. Przeszkodą są też niespójności w przekazie
informacji, niepełne lub nieprawidłowe informacje dla obcokrajowców nie tylko utrudniają współpracę,
ale przede wszystkim wydłużają i tak trwające bardzo długo procedury pobytowe. „Cudzoziemcy skarżą
się też na system biurokracji, w którym nawet znajomość regulaminów i formalnych procedur nie
wystarcza (…)”108.
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Badanie CAWI wśród przedstawicieli Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, Warszawa, 18-20.11.2019.
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Czas legalizacji pobytu obcokrajowców w ciągu ostatnich 4 lat wydłużył się z 64 do 206 dni 109. Jest to
związane w głównej mierze z faktem, że procedury migracyjne są skomplikowane, zbiurokratyzowane,
zaś w instytucjach publicznych zatrudniona jest zbyt mała liczba pracowników zajmujących się obsługą
cudzoziemców (na jednego pracownika Wydziału Spraw Cudzoziemców 110 przypadają obecnie 942
sprawy). Doraźne działania organizowane w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim (dodatkowy punkt
konsultacyjny 2 razy w tygodniu) są niewystarczające. Wsparcie w wypełnianiu dokumentów, udzielanie
porad prawnych oferują podmioty z sektora NGO, jednak wciąż potrzeby są większe niż możliwości.
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Utrudnienia proceduralne nie tylko zniechęcają cudzoziemców do osiedlania się w mieście, ale stanowią
istotną barierę rozwoju, gdyż spowalniają, a niekiedy nawet uniemożliwiają pozyskiwanie wysoko
wykwalifikowanych pracowników. „Z pewnością uproszczenie oraz przyspieszenie procedur
umożliwiających zatrudnienie byłoby dodatkowym atutem pozwalającym ściągnąć do Polski wielkie
talenty, których potencjał mogłyby następnie wykorzystać nasze spółki” 111. Samorząd nie ma jednak
wpływu na poprawę sytuacji w tym zakresie.
Obcokrajowcy przyjeżdżający do stolicy zauważają, że wiele
miejsc nie dysponuje oznaczeniami i informacją w języku
angielskim, z kolei te, które funkcjonują, nie spełniają ich
oczekiwań (np. niska jakość anglojęzycznej wersji strony
internetowej urzędu miasta). Problem stanowi również niezadowalający poziom znajomości języka
angielskiego wśród pracowników instytucji publicznych (urzędy, szpitale)112. Jest to istotne, gdyż „dla
osoby z zagranicy, która przyjeżdża do Warszawy, bardzo ważne jest, by mogła załatwić sprawy
samodzielnie, nie musząc liczyć na pomoc kolegi z Polski, to pozwala poczuć się lepiej w nowym
miejscu, niestety obecnie często nie jest to możliwe”113.
Niedostateczne
oznakowanie
miasta w językach obcych

Urząd m.st. Warszawy dostosowuje standardy obsługi do potrzeb obcokrajowców. W Biurze
Administracji i Spraw Obywatelskich UM funkcjonuje 6 stanowisk przeznaczonych do obsługi
cudzoziemców w zakresie rejestracji pojazdów, dostępne są również udogodnienia w postaci
komunikatów w języku angielskim wyświetlanych na pulpicie automatu numerkowego oraz napisów
w języku angielskim kierujących do poszczególnych stanowisk. Również Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115 prowadzi obsługę w języku angielskim. W latach 2015-2019 konsultanci Centrum
Komunikacji z Mieszkańcami obsłużyli w języku angielskim 12 225 osób. Portal Warszawa 19115
w wersji podstawowej jest dostępny również po angielsku. Cudzoziemcy mogą skorzystać z formularza
zgłoszenia problemu po angielsku oraz zapoznać się z ważniejszymi informacjami dotyczącymi
aktualnych wydarzeń w mieście. Na portalu dostępne są karty informacyjne opisujące krok po kroku,
jak załatwić sprawy w urzędzie, jednak tylko w przypadku trzech najpopularniejszych procedur
związanych z rejestracją pojazdu cudzoziemcy mogą skorzystać z ich tłumaczeń na język angielski
i ukraiński. W Wydziałach Obsługi Mieszkańców oraz delegaturach Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich w urzędach dzielnic obsługa prowadzona jest w języku polskim. Część pracowników
urzędów dzielnic posługuje się językami obcymi, ale ich znajomość nie jest obowiązkowa114.
Poza pomocą w załatwieniu spraw związanych z pobytem
cudzoziemcy zgłaszają potrzeby związane z nauką języka
polskiego, integracją z lokalną społecznością, adaptacją
kulturową. Z kolei zarówno pracownicy instytucji świadczących
usługi dla cudzoziemców, jak i przedstawiciele organizacji
pozarządowych wspierających imigrantów, pracownicy uczelni wyższych obsługujących studentów
i pracowników naukowych z zagranicy, a także sami przyjeżdżający do Warszawy obcokrajowcy
wskazują na potrzebę powstania strony internetowej „one-stop-shop”, która skupiałaby w jednym
miejscu wszystkie potrzebne informacje dla obcokrajowców. „Bardzo ważne jest, by wszystkie
informacje były w jednym miejscu, istnieje potrzeba stworzenia specjalnej strony internetowej, która
zawierałaby informacje istotne z perspektywy obcokrajowców (zamieszkanie, służba zdrowia, sprawy
codzienności), do których łatwo byłoby dotrzeć”115. Jest to niezwykle istotne nie tylko z perspektywy
wsparcia obcokrajowców, którzy są już w stolicy, ale także w kontekście przyciągania utalentowanych
osób w przyszłości, by osoby rozważające przyjazd do Warszawy mogły bez trudu dotrzeć do
najważniejszych informacji na temat miasta. Warto ponadto uruchomić dodatkowe punkty konsultacyjne

Strona

A. Kupczunas, S. Technologies, Przyciąganie talentów, w: Przedsiębiorczość startupowa. Bank pomysłów dla polityków
i samorządowców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2017, s. 52.
112
Badanie IDI, podmioty świadczące usługi wsparcia dla cudzoziemców, Warszawa, 6.12.2019.
113
Badanie IDI, sektor nauki, Warszawa, 03.12.2019.
114
Dane UM.
115
Badanie IDI, sektor nauki, Warszawa, 03.12.2019.
111

44

Brak spójnych i jednoznacznych
materiałów informacyjnych dla
obcokrajowców
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oraz infolinię dla cudzoziemców, gdzie mogliby uzyskać doraźną pomoc. Obecnie prowadzona przez
Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego infolinia nie spełnia tej roli.
Pozytywny wizerunek Warszawy jako miasta otwartego na wszystkich wzmacnia opinia obcokrajowców,
którzy już w stolicy mieszkają, dlatego tak ważne jest, by przyjeżdżający imigranci czuli się tu dobrze.
Troska o nich powinna się przejawiać na wielu płaszczyznach – począwszy od usprawnienia procesu
osiedlania się w mieście obcokrajowców, poprzez wsparcie adaptacyjne, aż po integrację z lokalną
społecznością. Są to czynniki, które sprawiają, że migranci będą się w Warszawie czuli dobrze, co
z kolei zwiększa szanse na to, że zachęcą inne osoby do osiedlenia się w stolicy.
W kontekście pomocy dla osób przyjeżdżających z zagranicy
coraz większego znaczenia nabierają również kwestie związane
ze wspieraniem powrotów Polaków do kraju. Warto promować
miasto jako dobre miejsce do pracy i życia nie tylko dla
cudzoziemców, ale również dla rodaków, którzy mieszkają
obecnie za granicą, ale rozważają powrót do kraju. Obecnie „Nie ma informacji dla Polaków, którzy chcą
wrócić do Polski. Oni też powinni być ważni dla miasta”116.
Niedostateczna
Polaków
z emigracji

oferta
dla
powracających

W perspektywie przyciągania talentów jest to grupa nierzadko pomijana, jednak powracający z emigracji
Polacy mogą stanowić istotny potencjał (zarówno osobowy, jak i inwestycyjny), który warto przyciągnąć
do stolicy. Oferta miasta dla tej grupy osób może wpłynąć na ich decyzje o powrocie i osiedleniu się
w Warszawie, a co za tym idzie wzbogaceniu jej kapitału.
W procesie przyciągania do stolicy wysoko wyspecjalizowanych pracowników, naukowców czy innych
talentów należy uwzględnić również to, że z wyjazdem do pracy do innego państwa czy odległego
miasta wiąże się rozłąka z rodziną, na którą nie każdy jest gotowy. Wielu specjalistów nie zdecyduje się
na wyjazd do innego miasta czy kraju, jeśli nie będą mogli zabrać ze sobą najbliższych. Dlatego też
przyciągając talenty, nie należy zapominać o ich rodzinach117, gdyż „rodziny specjalistów są tak samo
ważne jak sami specjaliści” 118. Zarówno w perspektywie przyciągania utalentowanych cudzoziemców,
jak i wysoko wyspecjalizowanych obywateli Polski mieszkających aktualnie za granicą, należy
uwzględnić wsparcie ich rodzin w zakresie osiedlenia się, edukacji ich dzieci, wsparcia w znalezieniu
pracy dla małżonka/partnera. Oferta stanowiąca kompleksowy pakiet pomocy mogłaby w istotny sposób
wpłynąć na zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w mieście.
W tym kontekście bardzo ważne staje się zapewnienie w mieście
odpowiedniego dostępu do edukacji realizowanej w językach
obcych, a co najmniej w języku angielskim. Atutem stolicy jest
bogata oferta szkół niepublicznych, które prowadzą nauczanie
w językach obcych zgodne z programem zagranicznych jednostek edukacyjnych (w tym m.in.
International American School of Warsaw, American School of Warsaw oraz International Trilingual
School of Warsaw oferujące amerykański program nauczania, Lycee Francais de Varsovie z francuskim
programem nauczania czy The International School korzystająca z kanadyjskiego programu
nauczania). Spośród placówek publicznych dwie oferują naukę w oddziałach międzynarodowych, zaś
67 – w oddziałach dwujęzycznych119.
Oferta
edukacyjna
obcokrajowców

dla

Warsztat diagnostyczny nr 1, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
Talent Boost Cookbook Finland, 2019, s. 64.
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Szkoły publiczne zapewniają również dostęp do nauki języka polskiego dla uczniów nieznających
języka. Jest to istotne w perspektywie powrotów do kraju Polaków przebywających za granicą. Dla
uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki i potrzebują dostosowania jej warunków do swoich potrzeb,
szkoły prowadzą oddziały przygotowawcze. W Warszawie funkcjonują one przy dwóch publicznych
szkołach podstawowych (zlokalizowanych w dzielnicach Wola i Targówek) oraz jednym liceum (Wola).
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Według stanu na wrzesień 2019 r. uczęszczało do nich łącznie 148 uczniów (118 do szkół
podstawowych i 30 do liceum). We wszystkich szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku
szkolnym 2018/2019 uczyło się 4 539 cudzoziemców, liczba ta w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła ponad
trzykrotnie.
Na jakość życia w mieście i jego postrzeganie przez
mieszkańców, w tym cudzoziemców, wpływa dostęp do wysokiej
jakości dóbr i usług. Za sprawą funkcjonujących w mieście
teatrów, muzeów (w tym Muzeum Narodowego), centrów kultury,
bibliotek i innych instytucji kultury, Warszawę nazwać można centrum kulturalnym Polski. Osiedlający
się w stolicy Polacy, mając do dyspozycji tak bogatą ofertę, bez trudu znajdą coś dla siebie. Z punktu
widzenia przyciągania zagranicznych talentów istotne jest natomiast pytanie, na ile Włoch, Niemiec,
Francuz czy Norweg przebywający w Warszawie na stałe lub czasowo, a nieznający dostatecznie
dobrze języka polskiego, z tej kulturalnej oferty miasta może skorzystać.
Oferta
kulturalna
cudzoziemców

dla

Podstawową ofertę kulturalną dla cudzoziemców w Warszawie tworzą teatry. Od 2015 roku na deskach
Teatru Polskiego grane są spektakle teatrów ukraińskich. Corocznie w Akademii Teatralnej wystawiane
są sztuki obcojęzyczne głównie z napisami po polsku i angielsku. Spektakle z tłumaczeniem na język
ukraiński w formie napisów w 2018 r. wprowadził Teatr Powszechny. Z kolei Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego w 2017 r. zorganizował przegląd najciekawszej współczesnej dramaturgii
ukraińskiej, podczas którego odbyło się kilka spektakli, a w 2018 wystawiono tam „Dziady polskojapońskie”. Spektakl ten przyciągnął międzynarodową publiczność i od tamtej pory jest okresowo
wznawiany. W 2018 roku w ramach Małych Grantów Biura Kultury UM przygotowano spektakl teatralnopoetycki na podstawie prozy i poezji Czesława Miłosza w języku japońskim. Wydarzenie to przyciągnęło
kilkudziesięcioosobową widownię, składającą się głównie z Japończyków oraz turystów. Teatr
WARSAWY w latach 2020-2022 zamierza wprowadzić regularne spektakle dla ukraińskiej publiczności
grane w oryginale lub z napisami.
Wykres 9. Liczba spektakli teatralnych z tłumaczeniem na języki obce w Warszawie w latach 2015-2018
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Liczba spektakli z tłumaczeniem na języki obce na przełomie 2017 i 2018 roku zmniejszyła się o 94
wydarzenia, co mogło być spowodowane mniejszą ich częstotliwością bądź też zmianą repertuaru
teatrów. Warto dążyć do tego, by utrzymywać dobrą dostępność do wysokiej jakości usług kulturalnych
dla obcokrajowców. Bezpośrednio przełoży się to na postrzeganie przez nich Warszawy i podniesie
jakość życia w mieście.

46

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM
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Ofertę kulturalną do cudzoziemców kierują również muzea, które zapewniają specjalne zestawy
słuchawkowe, umożliwiające wybór wielu różnych języków. Dodatkowo w wielu zabytkach, które
udostępnione są dla zwiedzających, można znaleźć broszury informacyjne wydane w języku angielskim.
W muzeach i galeriach sztuki skorzystać można z usług przewodników obcojęzycznych.
Warszawa dla inwestorów
By przyciągać talenty, Warszawa powinna przede wszystkim pozyskiwać inwestycje. Czynnikiem
znacząco ułatwiającym rekrutowanie do firmy najlepszych pracowników na rynku jest konsekwentnie
kształtowana marka pracodawcy120. Dla kandydatów do pracy równie ważny, a może nawet ważniejszy
niż samo miasto, jest wizerunek firmy determinowany przede wszystkim przez wynagrodzenie121. Na
atrakcyjne zarobki jako kluczowy aspekt brany pod uwagę przy wyborze warszawskich firm jako miejsca
pracy przez pracowników z Polski wskazało 61% badanych przedstawicieli dużych przedsiębiorstw
i 74% przedstawicieli agencji HR. W odniesieniu do pracowników z zagranicy było to odpowiednio 82%
i 64%122.
Niezwykle istotnym czynnikiem przyciągającym specjalistów do danego miejsca pracy jest również
pozycja firmy na rynku/w branży123. Implikuje to dla Warszawy potrzebę zabiegania o inwestycje
uznanych na świecie marek – światowych i europejskich liderów.
„Wielu specjalistów przyjeżdża do Warszawy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Firma
mająca główną siedzibę za granicą (np. w Niemczech czy w Holandii), otwiera filię w Warszawie
i w pierwszej kolejności relokuje do Polski już zatrudnionych wysoko wykwalifikowanych
pracowników”124. Badania wśród przedstawicieli działów HR w dużych warszawskich
przedsiębiorstwach pokazują, że 61% firm zatrudniających cudzoziemców, rekrutując obcokrajowców
na stanowiska specjalistyczne, w pierwszej kolejności poszukuje kandydatów wśród już zatrudnionych
na podobnych stanowiskach w firmie za granicą 125. Dlatego tak ważne jest, by Warszawa była
atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Czy rzeczywiście jest? Jakie czynniki mogą decydować
o lokowaniu inwestycji w Warszawie? Na jakich polach Warszawa przegrywa z innymi miastami
w Polsce i w Europie?
Jak pokazuje badanie potencjału inwestycyjnego Warszawy przeprowadzone przez Antal, stolica jest
najbardziej przyjaznym polskim miastem dla lokowania nowych inwestycji, zajmując pierwsze miejsce
wśród najbardziej pożądanych lokalizacji inwestycyjnych. Wygrywa z Krakowem i Wrocławiem, które
otrzymały odpowiednio drugą i trzecią lokatę. Aż „28% decydentów, którzy planują inwestycję
w rozwój geograficzny firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Warszawę”.
Wpływ na to ma przede wszystkim jej bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna:
drogowa, kolejowa i lotnicza, zapewniająca dogodne połączenia międzymiastowe i międzynarodowe.
Znaczenie ma również bogate zaplecze edukacyjne i potencjał biznesowy, czyli nasycenie rynku
firmami o zbliżonym profilu działalności126. Istotna dla lokowania inwestycji w Warszawie jest również
wysoka jakość kapitału ludzkiego (duże zasoby pracy o wysokich kwalifikacjach), bogaty potencjał
naukowy miasta (liczne uczelnie i ośrodki naukowe) oraz wysoka wydajność pracy127.
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Ibidem, s. 8.
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Wyniki badania CATI przeprowadzonego wśród przedstawicieli działów HR w dużych przedsiębiorstwach oraz agencji HR
w Warszawie w grudniu 2019 r., n=300.
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Wyniki badania CATI przeprowadzonego wśród przedstawicieli działów HR w dużych przedsiębiorstwach w Warszawie
w grudniu 2019 r., n=250.
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Badanie IDI, podmioty świadczące usługi wsparcia dla cudzoziemców, Warszawa, 10.12.2019.
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Wyniki badania CATI przeprowadzonego wśród przedstawicieli działów HR w dużych przedsiębiorstwach w grudniu 2019 r.,
n=84 (firmy zatrudniające cudzoziemców).
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Potencjał inwestycyjny Warszawy. I edycja, Badanie Antal, Warszawa 2018, s. 3.
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H. Godlewska-Majkowska, T. Pilewicz, D. Turek, J. Żukowska, P. Zarębski, M. Czernecki, M. Typa, Atrakcyjność inwestycyjna
regionów 2017. Województwo mazowieckie, Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie na zlec. PAIiH S.A., Warszawa 2017,
s. 5.
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Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna
tworzy z jednej strony dostępność zewnętrzną
3.3.
Warszawy zapewniającą dogodne połączenia
międzynarodowe i międzymiastowe, z drugiej
zaś połączenia wewnętrzne umożliwiające sprawne poruszanie się po mieście128. Zewnętrzną
dostępność komunikacyjną stolicy gwarantuje przede wszystkim lotnisko, ale również sieć połączeń
kolejowych oraz drogowych.
Bardzo
dobra
dostępność
komunikacyjna miasta

Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym w tej części Europy o znaczeniu
międzynarodowym. Rozkładowo obsługiwało na początku 2020 r. 7 połączeń krajowych i 112
zagranicznych. Na niewielkie ograniczenie jego znaczenia może wpłynąć planowana budowa
Centralnego Portu Komunikacyjnego, co w pewnym stopniu obniży atrakcyjność Warszawy pod kątem
dostępności lotniczej.
Jednym z kluczowych czynników pozyskiwania inwestycji jest
jakość kapitału ludzkiego. Według danych Eurostatu młodzi
mieszkańcy Regionu Warszawskiego Stołecznego 129 (RWS)
należą do grona najlepiej wykształconych w całej Unii
Europejskiej. Odsetek osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie na poziomie 74%,
daje polskiemu regionowi stołecznemu drugie, za częścią zachodnią Londynu (81,8%), miejsce.
Wysoka
ludzkiego

jakość

kapitału

Z drugiej strony Warszawa boryka się z problemem niedoboru
specjalistów na rynku pracy. Stopa bezrobocia w stolicy w IV kw.
2019 r. wynosiła 1,3%130. „Warszawskie firmy
podkradają pracowników swoim konkurentom, gdyż nie mogą ich znaleźć na otwartym
2.4.
rynku”131. Kapitał ludzki, który jest ogromnym atutem Warszawy w perspektywie
przyciągania inwestycji, powoli się kurczy. Pokonywaniu tej trudności nie sprzyja
dodatkowo ogólnopolski trend emigracyjny.
Malejąca podaż pracy

Ważnym czynnikiem wpływającym na przyciąganie inwestorów
do Warszawy jest także wysoka konkurencyjność miasta pod
kątem powierzchni biurowej. Warszawa dysponuje niemal
5,6 mln m2 powierzchni, która za sprawą już rozpoczętych inwestycji w najbliższych latach zwiększy się
minimum o kolejne 10%132. Dla porównania, całkowite zasoby powierzchni biurowych w 8 miastach
regionalnych133 w Polsce wynoszą niespełna 5,4 mln m2 134.
Rozwój rynku biurowego

O dynamicznym rozwoju branży real estate w Warszawie świadczą oddawane co roku kolejne
inwestycje. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. w stolicy oddano do użytku 15 obiektów oferujących
łącznie ponad 142 tys. m2 powierzchni biurowej. Kolejne ok. 774,6 tys. m2 pod koniec września 2019
znajdowało się w budowie. Przewiduje się, że jeszcze większy wzrost podaży nastąpi w najbliższych
latach135.
Z drugiej strony, pomimo rosnącej podaży, dostępność powierzchni biurowej w Warszawie sukcesywnie
maleje. Wiąże się to ze zmniejszaniem się wskaźnika pustostanów. Na koniec III kwartału 2019 r.
wyniósł on w całej Warszawie 8,2%, zaś w centrum zaledwie 5,5%.
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Patrz: s. 22.
Region Warszawski Stołeczny obejmuje Warszawę oraz 9 przylegających do niej powiatów.
130
Stan na 31.10.2019. Dane GUS.
131
Badanie IDI, branża HR, Warszawa, 29.11.2019.
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Sz. Dołęga, At a glance III kw. 2019 r. – Rynek powierzchni biurowych w Warszawie – BNP Paribas Real estate, op. cit., s. 1.
133
Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin.
134
Marketbeat – Rynek Biurowy w Miastach Regionalnych – III kw. 2019, Cushman&Wakefield, s. 2-3.
135
Sz. Dołęga, At a glance III kw. 2019 r. – Rynek powierzchni biurowych w Warszawie – BNP Paribas Real estate, op. cit., s. 12.
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Warszawę cechuje dość silna koncentracja powierzchni biurowej w obszarze centralnym, gdzie
zlokalizowanych jest prawie 40% powierzchni wszystkich warszawskich biur. Szczegółowo obrazuje to
poniższa mapa.

Na dominację centrum w tym zakresie wskazuje również planowana podaż powierzchni biurowych.
Największe inwestycje 2019 roku realizowane były właśnie w tej strefie. Zainteresowanie tym obszarem
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Mapa 3. Powierzchnie biurowe w poszczególnych strefach w Warszawie
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zarówno deweloperów, jak i najemców ma związek przede wszystkim z dostępnością komunikacji
publicznej. Centrum miasta stanowi ponadto prestiżową lokalizację, chętnie wybieraną przez najemców
miejsc w przestrzeniach coworkingowych.
Z punktu widzenia przyciągania do Warszawy inwestycji i talentów dominacji centralnej części miasta
pod względem rozwoju powierzchni biurowych w połączeniu z bardzo dobrze rozwiniętą komunikacją
publiczną nie należy postrzegać jako problemu. Centrum miasta stanowi prestiżową
i jednocześnie dogodną lokalizację dla inwestycji czy rozwoju działalności. Może to
2.4.
stanowić utrudnienie dla realizacji celu operacyjnego 2.4. Strategii #Warszawa2030
Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, który zakłada zapewnienie wygodnej
lokalności w dostępie do dóbr, usług i miejsc pracy.
Wysoki potencjał inwestycyjny Warszawy potwierdzają raporty i badania europejskich podmiotów.
W przygotowanym przez firmę EY raporcie „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy” 136 Warszawa zajęła
wysokie 8. miejsce i wyprzedziła takie ośrodki jak Barcelona czy Bruksela. Wpływ na to miała m.in.
zwiększająca się rok do roku liczba prowadzonych inwestycji, gdzie średnio dla Europy zauważalny był
spadek prowadzonych przedsięwzięć. Warszawa została także doceniona przez portal Emerging
Europe, który w rankingu sporządzonym dla 75 miast z tzw. „Europy Wschodzącej” z zakresu lokalizacji
biznesu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przyznał Warszawie pierwsze miejsce. W niniejszym
badaniu eksperci docenili m.in. markę Warszawy oraz pulę talentów, jakimi dysponuje stolica137.
Warszawa stanowi miasto pierwszego wyboru dla inwestycji lokowanych w Polsce, a jak pokazują
statystyki, Polska jest w ostatnich latach chętnie wybierana na miejsce inwestycji. W raporcie „Global
greenfield investment trends” w 2017 roku została sklasyfikowana na 5. miejscu wśród krajów
europejskich pod względem liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych, notując wzrost w stosunku
do roku wcześniejszego aż o 24%. Jednocześnie zajęła 1. miejsce pod względem liczby utworzonych
wskutek BIZ miejsc pracy, notując wzrost o 53%138.
Omówione czynniki przekładają się na duże zainteresowanie Warszawą zagranicznych podmiotów,
które decydują się na prowadzenie tu swojego biznesu. Stolica Polski jest jednym z największych
ośrodków usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Warszawie działa ponad 200
centrów usług dla biznesu zatrudniających ponad 55 tysięcy pracowników. O atrakcyjności Warszawy
i jej dużym potencjale inwestycyjnym świadczy także fakt, iż swoje centra usług w mieście posiada 30
inwestorów z listy Fortune Global 500, w skład której wchodzą największe globalne korporacje 139.

Attractiveness Survey Europe, EY, June 2019, s. 14.
Emerging Europe Autumn 2019, Emerging Europe Awards 2019, s. 13.
138
The fDi Report 2018. Global greenfield investment trends, fDi Markets 2018, s. 8.
139
Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019, ABSL, 2019, s. 51.
140
fDI Polish Cities of the Future 2019/2020, luty/marzec 2019, s. 64.
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Namacalnym dowodem na to, że Warszawa ma potencjał, by przyciągać do siebie dużych inwestorów,
są inwestycje już tutaj ulokowane. Stolica Polski została wyróżniona pod tym względem w rankingu fDi
Polish Cities of the Future 2019/20 jako miasto, które w latach 2014-2018 przyjęło najwięcej
zagranicznych inwestycji spośród wszystkich polskich ośrodków miejskich. W analizowanym okresie
w Polsce zlokalizowano ponad 1 300 zagranicznych inwestycji, z czego aż 262 przedsięwzięcia
dotyczyły Warszawy. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się takie miasta jak Kraków (95
inwestycji) oraz Wrocław (91 inwestycji)140.
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Wykres 10. Inwestycje zagraniczne w Polsce
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie fDi Polish Cities of the Future 2019/20

W tym okresie Warszawa może pochwalić się wzrostem liczby inwestycji z poziomu 22 w 2014 roku do
43 w roku 2018.
Inwestycje uznanych światowych marek w Warszawie przyciągają do niej talenty. Świadczą o tym liczne
przykłady, wśród których warto wymienić: Samsung, IBM czy Google.
Ośrodek badawczy Samsunga w Polsce uruchomiony został na
początku pierwszej dekady XXI wieku jako pierwszy w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Obecnie
wciąż
jest
jednym
z największych w Polsce i w Europie centrów badawczo-rozwojowych, zatrudniającym ekspertów
branży IT. Specjaliści z różnych dziedzin wspólnie opracowują i wdrażają innowacyjne rozwiązania dla
przyszłych produktów Samsunga, które mają trafić do użytkowników na całym świecie141.
Samsung R&D Institute Poland

Głównymi czynnikami, które przyciągnęły Samsunga do Polski i Warszawy przed niemal dwudziestoma
laty, były wysoka jakość kapitału ludzkiego i silna gospodarka. Polska stanowiła dla Samsunga ponadto
przyczółek ekspansji na rynki Europy Południowo-Wschodniej. Jak podkreślał Youngki Byun, „Polski
rynek IT jest bardzo rozwinięty, a to oznacza wzrost pracy dla inżynierów. Polscy inżynierowie
znani są z dobrego wykształcenia i jakości swoich produktów, nie tylko w Europie, ale i na
świecie. Dlatego tak wiele firm otwiera centra R&D w Polsce. Młodzi profesjonaliści oczekują, że
firma da im wsparcie, ale też przestrzeń do wykorzystania talentu i umiejętności w sposób
najbardziej przez nich pożądany”142.
Ośrodek w Warszawie stale się rozwija. Realizacja kolejnych, coraz bardziej wymagających,
innowacyjnych projektów wymusza na Samsungu rozbudowywanie polskiego zespołu i zwiększanie
zatrudnienia. Samsung w Polsce poszukuje i skutecznie przyciąga talenty z kraju i zagranicy. Nic
dziwnego, bowiem od kilku lat jest jednym z najbardziej pożądanych pracodawców dla inżynierów
w Polsce143.
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Samsung zapowiada kontynuowanie działań na rzecz przyciągania talentów do pracy w polskim
ośrodku badawczo-rozwojowym poprzez wzmacnianie i dalszą promocję marki najlepszego
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pracodawcy, by stać się najlepszym centrum badawczym, w którym utalentowani ludzie będą chcieli
pracować144.
Utworzony w 2015 roku Google Campus Warsaw to jedna z siedmiu tego typu placówek na świecie.
W Europie, oprócz Warszawy, znajdują się one w Londynie i Madrycie. Ich rolą jest wspieranie
przedsiębiorczych i innowacyjnych osób – startupowców.
Google Campus Warsaw to coś więcej niż biurko w przestrzeni
coworkingowej. To miejsce, gdzie można nawiązać współpracę
i trwałe relacje biznesowe ze specjalistami w różnych
dziedzinach. Bardzo ważna jest możliwość podnoszenia kompetencji dzięki wykładom biznesmenów
i warsztatom, często prowadzonym przez specjalistów Google. To wszystko sprzyja transferowi wiedzy
i powstawaniu w Warszawie innowacyjnych pomysłów.
Google dla startupów

Jako jedyny tego typu ośrodek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Campus Google w Warszawie
ma ogromny potencjał do przyciągania utalentowanych i przedsiębiorczych osób do stolicy nie tylko
z kraju, ale i z zagranicy. Już sama marka Google ma ogromną siłę przyciągania talentów i stanowi
jeden z potencjałów Warszawy, który odpowiednio wykorzystany, sprzyjał będzie realizacji tego celu.
IBM Studio w Warszawie to jeden z sześciu, obok Dublina,
Hursley (Wielka Brytania), Pragi, Hamburga i Paryża, tego typu
ośrodków uruchomionych w Europie w 2015 roku. Są to miejsca,
w których specjaliści z IBM Interactive Experience, IBM Design wraz z ekspertami z różnych branż we
współpracy z lokalnymi klientami opracowują innowacyjne rozwiązania cyfrowe, które mają być
następnie wdrażane w produktach IBM145.
IBM Studio w Warszawie

Podobnie jak Samsung, marka IBM ma ogromną siłę przyciągania do pracy u siebie specjalistów
z całego kraju, a także z zagranicy, co ma bezpośrednie przełożenie na podnoszenie jakości kapitału
ludzkiego w Warszawie.
Dzięki lokowaniu inwestycji w Warszawie przez takie firmy jak IBM, Samsung czy Google, stolica Polski
wzmacnia swoją pozycję miasta innowacyjnego w kraju i w Europie. Chodzi nie tylko o to, że same te
marki przyciągają talenty, ale przede wszystkim zmianie ulega postrzeganie Warszawy. Stolica
w oczach przybywających tu imigrantów jawi się jako miasto nowoczesne. To z kolei zachęca do
pozostawania w niej i przyciąga kolejne talenty. Aby tak się stało, niezbędna jest jednak skuteczna
reklama Warszawy w kraju i za granicą.
Dla przyciągania inwestycji niezwykle ważna jest obsługa inwestora. Jej wysoka jakość stanowi
bowiem jeden z czynników wpływających na wybór Warszawy jako miejsca lokalizacji inwestycji, ale
również jest istotna dla ich zatrzymania w mieście. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm z branż
usługowych, których łatwość migrowania między miastami (a nawet krajami) jest bardzo duża.
Jak pokazują statystyki Biura Rozwoju Gospodarczego UM, każdego roku w BRG obsługiwanych jest
około 10-15 inwestorów potencjalnie zainteresowanych Warszawą jako miejscem lokalizacji biznesu.
Utrzymaniu relacji sprzyja obsługa firm już funkcjonujących w Warszawie. Spotkań o takim charakterze
odbywa się w Warszawie około 30 rocznie. Miasto bierze ponadto aktywny udział w inicjatywach
branżowych i dialogu z biznesem obecnym na rynku stołecznym, m.in. z organizacjami takimi jak ABSL
czy Pro Progressio, a także w ramach cyklicznych spotkań z członkami największych izb handlowych.

2019 Poland Best Employer Award, 13.03.2019, http://news.codeground.org/SRPOL_news_01.html (dostęp: 12.12.2019).
P. Waszczuk, Jeszcze w tym roku powstanie warszawski ośrodek IBM Studios, 5.11.2015, https://itwiz.pl/jeszcze-tym-rokupowstanie-warszawski-osrodek-ibm-studios/ (dostęp: 12.12.2019).
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Od lat dominującymi branżami zainteresowanymi lokowaniem inwestycji w Warszawie są BSS oraz
IT/ICT, co z jednej strony stanowi dla stolicy wyzwanie i zagrożenie – wspomniana łatwość przenoszenia
tego rodzaju działalności do innych miast czy krajów jest znacznie większa niż przeniesienie firm
z branży produkcyjnej czy sektora R&D. Z drugiej strony stwarza to miastu szansę na przyciągnięcie
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firm z brytyjskich centrów finansowo-usługowych, które w związku z brexitem mogą chcieć poszukiwać
miejsca dla swojej działalności na terenie Europy. Warto podkreślić, że rynek nowoczesnych usług dla
biznesu w Warszawie już teraz jest dobrze rozwinięty, a samo miasto znajduje się w sercu Europy i jest
bardzo dobrze skomunikowane z pozostałymi jej częściami. Stolica Polski ma zatem realne możliwości,
by tę okazję odpowiednio wykorzystać, dzięki właściwej promocji miasta połączonej z obsługą
inwestorów.
Utrzymywanie dobrych relacji z inwestorami już obecnymi na warszawskim rynku jest ważne z jeszcze
innego powodu. Może ono bowiem wpływać na decyzje o przenoszeniu kolejnych procesów
biznesowych do Warszawy. To z kolei przyczyniać się będzie do przyciągania do stolicy specjalistów.
Pomimo utrzymującej się wysokiej atrakcyjności Warszawy dla
inwestorów, istnieją bariery, które mogą zdecydować o tym, że
będzie ona przegrywać z innymi polskimi i europejskimi
miastami. Wysokie wskaźniki dochodowe w Warszawie
sprawiają, że dozwolone poziomy regionalnej pomocy publicznej
maleją. Dopuszczalny poziom intensywności tej pomocy dla Warszawy wynosi obecnie 10% wartości
inwestycji, podczas gdy np. dla województwa małopolskiego – 35%, a lubelskiego – 50%. Różnice te
mogą zdecydować o rezygnacji z ulokowania inwestycji w Warszawie i wyborze na ten cel innego
miejsca w kraju lub za granicą. Jako że czynniki te znajdują się poza strefą wpływu miasta, tym
intensywniej stolica musi zabiegać o inwestorów, co nie jest zadaniem łatwym.
Niski
dopuszczalny
poziom
regionalnej pomocy publicznej
dla Warszawy

Niedostatek
przemysłowych

terenów

W
samej
Warszawie
brakuje
wolnych
terenów
przemysłowych146. Sprawia to, że miasto traci nie tylko
potencjalnych inwestorów, ale i talenty, które mogłyby zostać do
nowych inwestycji przyciągnięte.

Potwierdzają to dane dotyczące przeznaczenia miejskich terenów pod inwestycje dostępnych na
sprzedaż.
Wykres 11. Miejskie tereny inwestycyjne według przeznaczenia (m2)
Obszar
technicznoprodukcyjnousługowy; 2 958

Teren
magazynowobiurowy;
7 030

Usługi wraz z
zabudową
mieszkaniową;
21 382

Usługi; 37 604

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomości (dostęp:
14.01.2019)
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Warsztat diagnostyczny nr 1, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
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Biorąc pod uwagę powierzchnię dostępnych terenów pod inwestycje, przeważająca jej część związana
jest z sektorem usługowym połączonym z zabudową mieszkaniową. Powierzchniowo tereny te zajmują
drugie po samych usługach miejsce.
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Powierzchnia terenów przeznaczonych pod same usługi stanowi ponad połowę ogółu miejskich terenów
inwestycyjnych zaś tereny usługowe połączone z zabudową mieszkaniową zajmują kolejne 37%. Warto
przy tym zauważyć, że sektor usługowy w Polsce z roku na rok rośnie, sprawiając, że potrzebne będą
nowe tereny, które ukierunkowane zostaną na działalność usługową. W pewnej mierze może je
zagwarantować Warszawa147.
Analiza lokalizacji dostępnych terenów pod inwestycje wyraźnie pokazuje, że zdecydowana większość
z nich znajduje się poza ścisłym centrum (58%). Choć pod tym względem dominuje Wola, to znaczna
część terenów położona jest w południowej, a także północnej i północno-zachodniej części miasta.
Wykres 12. Tereny inwestycyjne w dzielnicach (m2)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomości (dostęp:
14.01.2019)

Pewnym problemem dla inwestorów może być utrudniony dostęp do informacji na temat wolnych
terenów pod inwestycje. Brak tego typu danych w bazie PAiH148 nie sprzyja jego rozwiązaniu.

147
148

Usługi biznesowe w Warszawie, ABSL, str. 44.
https://baza.paih.gov.pl/ (dostęp: 15.01.2019).
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Dodatkową barierę stanowi fakt, że dostępne tereny nie są objęte miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. W całym mieście obowiązuje 295 MPZP, które
2.4.
pokrywają niespełna 40% jego całkowitej powierzchni. Konieczność realizowania
inwestycji w oparciu o warunki zabudowy wpływa na obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej
stolicy.
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Wykres 13. Liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w wybranych miastach w Polsce w latach 2014-2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2014 roku w Warszawie wydanych zostało najwięcej decyzji o warunkach zabudowy wśród
analizowanych miast. W ostatnich latach liczba ta spadła, ale stolica wciąż znajduje się pod tym
względem w krajowej czołówce.
Na poprawę sytuacji wpłynie opracowanie kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.
Według stanu na 30.11.2019 w trakcie realizacji są 254 procedury sporządzania MPZP. Obejmują one
33,7% powierzchni miasta149. Powiększenie się terenu objętego MPZP może mieć wpływ na wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej stolicy.
Warszawa dla organizatorów i uczestników eventów
Dobre doświadczenia płynące z wizyty w stolicy sprzyjają wybieraniu tej lokalizacji do pracy i do życia.
Tak wskazało 29% badanych obcokrajowców mieszkających w Warszawie150. Okazuje się bowiem, że
często przyjazd do stolicy zmienia sposób jej postrzegania. Warszawa w świadomości odwiedzających
przestaje być szarym, smutnym, postkomunistycznym miastem, jakie spodziewali się zastać. Staje się
za to miastem nowoczesnym, zielonym, bezpiecznym, dynamicznym, dającym ogromne możliwości
rozwoju osobistego i zawodowego151.
Istotną rolę w przyciąganiu do Warszawy talentów odgrywają imprezy i wydarzenia. Różnego rodzaju
wydarzenia branżowe (branża spotkań: konferencje, sympozja, targi), imprezy kulturalne i rozrywkowe
(koncerty, festiwale) czy sportowe stanowią często niepowtarzalną okazję do spotkania z Warszawą.
Niejednokrotnie gromadzą one tysiące uczestników, w tym również z zagranicy. Z tego względu warto
do stolicy zapraszać wydarzenia o charakterze międzynarodowym, szczególnie te, których dotychczas
nie udało się w Polsce zrealizować.

Dane UM.
Kapitał ludzki w Warszawie, op. cit., s. 50.
151
Badanie IDI, branża spotkań, branża HR, sektor nauki, Warszawa, grudzień 2019 r.
152
Według GUS kategoria ta obejmuje masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe.
150
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Według danych GUS w 2018 roku w Warszawie zorganizowanych zostało 346 imprez 152, w tym 139
koncertów oraz 118 imprez sportowych. Wydarzenia, które odbyły się w stolicy, stanowiły nieco ponad
48% wszystkich imprez zorganizowanych w województwie mazowieckim i prawie 5% wydarzeń
zrealizowanych w Polsce. Przy przeliczeniu na 10 000 osób liczba imprez organizowanych
w Warszawie w 2018 r. przewyższa liczbę imprez odbywających się w Polsce ogółem o 5,6%.
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Wykres 14. Liczba imprez masowych na 10 000 mieszkańców w woj. mazowieckim, Warszawie i Polsce w latach 20152018

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2015

2016
mazowieckie

2017
Warszawa

2018

Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Do imprez masowych o randze międzynarodowej odbywających się w Warszawie można zaliczyć m.in.:









Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy,
Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS,
Warszawski Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazz Jamboree,
Piknik Naukowy,
Orange Warsaw Festiwal,
Festiwal Mozartowski,
Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Oprócz samego udziału w interesującej imprezie przyjezdni uczestnicy mają możliwość zobaczyć, jaka
Warszawa jest naprawdę. Pozytywne zaskoczenie stolicą Polski może z kolei zachęcić ich, by wiązać
z tą lokalizacją swoje plany na przyszłość. Jest to dla miasta ogromna szansa, której odpowiednie
wykorzystanie pozwoli na skuteczne przyciąganie utalentowanych osób, wzmacniających jego potencjał
rozwojowy.

153

Badanie IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
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Dla rozwoju Warszawy, a także przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów niezwykle ważna jest
również branża spotkań (organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów, targów), która powinna
być w sposób szczególny w Warszawie rozwijana. Istotnie przyczynia się ona bowiem do generowania
innowacji.
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W ocenie organizatorów imprez muzycznych i sportowych lokalizacja imprezy w stolicy gwarantuje duże
zainteresowanie ze strony uczestników – warszawiacy chętnie biorą udział w różnego rodzaju
wydarzeniach i przeznaczają na to relatywnie więcej środków niż mieszkańcy innych miast, natomiast
przyjezdni dzięki dobrym połączeniom komunikacyjnym i komfortowym warunkom przemieszczania się
po mieście bez trudu mogą dotrzeć na interesujące ich wydarzenie, przez co chętniej zdecydują się na
tę lokalizację, mając do wyboru takie miasta jak np. Gdańsk, Katowice czy Wrocław. W perspektywie
imprez międzynarodowych szczególnie ważny atut Warszawy stanowi Lotnisko Chopina, które przez
przyjezdnych oceniane jest jako dobrze skomunikowane z miastem, komfortowe i mogące pochwalić
się wysoką jakością obsługi153.
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Obecnie w Polsce świat nauki posiada niewielką zdolność do samodzielnej
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Wprawdzie naukowcy coraz częściej włączają
4.2.
się w ten proces, lecz poziom ich zaangażowania w zarządzanie przedsiębiorstwami,
które miałyby te innowacje wdrażać, pozostaje na bardzo niskim poziomie 154. Do
pojawienia się innowacji konieczna jest zatem synergia świata biznesu, nauki i administracji
publicznej. Sektor naukowy tworzy innowacyjne rozwiązania, które następnie są wdrażane przez
biznes. Rola administracji sprowadza się natomiast do pobudzania współpracy tych dwóch sektorów.
Jednym z narzędzi jej skutecznej realizacji są różnego rodzaju wydarzenia branżowe (kongresy,
konferencje, targi). Gromadząc w jednym miejscu naukowców i przedsiębiorców, umożliwiają ich
zetknięcie się i nawiązanie współpracy przy konkretnych projektach. Znacznie zwiększają się wówczas
szanse na to, że nowatorskie i wartościowe rozwiązania zostaną wdrożone.
Warszawie zależy zatem w sposób szczególny na pozyskiwaniu jak największej liczby prestiżowych
konferencji, kongresów i targów, by nie tylko przyciągać talenty, ale również pobudzać innowacje.
W opinii przedstawicieli przemysłu spotkań w Warszawie, choć w ostatnich latach daje się zauważyć
wyraźną poprawę w tym zakresie, Miasto wciąż kładzie zbyt mały nacisk na rozwój tej branży. Po części
wynika to z niewystarczających zasobów (zwłaszcza finansowych), jakie może na ten cel
przeznaczyć155.
W świetle raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce” 156 w skali kraju Warszawa jest
niekwestionowanym liderem pod względem liczby organizowanych spotkań i wydarzeń. Gromadzą też
one łącznie największą liczbę uczestników. Co jednak znamienne, największe wydarzenia odbywają
się poza Warszawą. Ponad pięciokrotnie mniejsza niż w Warszawie liczba wydarzeń organizowanych
w Katowicach gromadzi tylko o niespełna 40% mniej uczestników. Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę
uczestników wydarzeń, zdecydowanym liderami są Katowice i Wrocław, a Warszawa zajmuje dopiero
7. (!) miejsce wśród analizowanych miast 157.
Tabela 8. Spotkania i wydarzenia o charakterze krajowym i międzynarodowym (ogółem) w Polsce w 2018 r.

Miasto

Liczba wydarzeń (szt.)

Liczba uczestników
wydarzeń (tys. osób)

Przeciętna liczba
uczestników jednego
wydarzenia (os.)

Bydgoszcz

530

228

430

Gdańsk

1 803

607

337

Katowice

1 326

1 013

764

Kraków

5 215

1 056

202

Lublin

1 828

446

244

Łódź

965

440

456

Mazury

30

2,5

83

Poznań

2 419

549

227

Warszawa

6 834

1 615

236

Wrocław

1 139

862

757
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M. Mażewska, Środowisko naukowe w procesie komercjalizacji, w: Przedsiębiorczość startupowa. Bank pomysłów dla
polityków i samorządowców, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2017, s. 58.
155
Badania IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
156
Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce Raport 2019 – Poland Meetings and Events Industry Report 2019, Polska Organizacja
Turystyczna, 2019.
157
Ibidem, s. 22-43.
154
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce Raport 2019 – Poland Meetings and Events
Industry Report 2019, Polska Organizacja Turystyczna, 2019, s. 22-43.
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W 2017 roku w Polsce odbyło się 214 spotkań międzynarodowych stowarzyszeń, z czego 80 w samej
Warszawie (37%). Wszystkie wydarzenia tego typu organizowane w stolicy gromadziły mniej niż 1 000
osób. Eventy na większą skalę odbywały się natomiast w Katowicach, Krakowie czy we Wrocławiu158.
W 2018 roku spośród 123 tego typu wydarzeń w Polsce 34 odbyły się w stolicy (28%)159.
Jeszcze trudniejsze jest dla Warszawy konkurowanie z europejskimi miastami, jak Paryż, Barcelona,
czy bliższe - Praga i Budapeszt160. Kluczowy czynnik dla pozyskania wydarzenia do danego miasta
stanowi atrakcyjność tego miasta. Dlatego tak ważne jest, by potrafiło ono skutecznie „sprzedać się”
organizatorowi. Jednym z istotnych czynników jest przy tym rozpoznawalność miasta pod względem
turystycznym w Europie i na świecie. Stolica Polski wypada pod tym względem gorzej niż Praga czy
Budapeszt, które z racji silniejszej marki turystycznej przyciągają więcej wydarzeń. Zmiana wizerunku
miasta, by stało się ono bardziej rozpoznawalne jako lokalizacja turystyczna, stanowi proces niezwykle
trudny do przeprowadzenia oraz bardzo koszto- i czasochłonny. Dlatego też ważne jest
wykorzystywanie innych argumentów, które stanowiłyby skuteczną promocję Warszawy. Miasto może
konkurować na tym polu bogatą ofertą wsparcia dla danego wydarzenia, obejmującą m.in.:







darmową komunikację publiczną dla uczestników,
dofinansowanie do wynajmu lub bezpłatne udostępnienie obiektu konferencyjnego,
zapewnienie zwiedzania Warszawy dla gości VIP,
wsparcie promocji wydarzenia w mieście i poza nim,
materiały informacyjne i promocyjne,
specjalne oznakowanie miasta na czas wydarzenia, itp.

Tymczasem „obecnie oferta wsparcia Miasta po pierwsze
często
jest
niewystarczająca,
a
po
drugie
–
161
niesystemowa” . Z jednej strony zatem Warszawa za mało
oferuje organizatorowi wydarzenia, by móc skutecznie
konkurować z innymi lokalizacjami. „Trudno jest rywalizować
z miastami, które angażują większe środki finansowe w organizowane u nich imprezy. Ciekawostką
jest, że np. Dubaj, czy Singapur płacą organizatorowi wydarzenia 50 lub 100$ za każdego uczestnika.
W warunkach polskich, ze względu na ograniczenia prawne, takie działanie jest oczywiście niemożliwe,
ale są rozwiązania, które Miasto mogłoby wprowadzić. Przykładowo Katowice, które przecież działają
w takiej samej rzeczywistości prawnej jak Warszawa, inwestują środki finansowe, by przyciągnąć
konkretne wydarzenie, kupując u jego organizatora np. usługę promocji miasta” 162.
Niedostateczna oferta wsparcia
miasta
dla
organizatorów
wydarzeń

„W Pradze każde wydarzenie, które gromadzi powyżej 500 osób, zawsze dostaje darmową komunikację
niejako „z automatu”. W Warszawie natomiast za każdym razem trzeba o to prosić, przy czym
skuteczność tego typu próśb wynosi 1 na 10. Wsparcie miasta jest zatem niesystemowe”163.
Tymczasem takie udogodnienie nie tylko mogłoby zadecydować o ostatecznym wyborze Warszawy
jako miejsca organizacji wydarzenia, ale wpłynęłoby również na pozytywny odbiór miasta przez jego
uczestników – przedstawicieli świata nauki czy biznesu. „Trafia do nich przekaz od miasta: czuj się tu
dobrze, niech to będzie Twoje miasto, czuj się jak u siebie”164. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie
na przyciąganie do Warszawy talentów.

158

Ibidem, s. 6-10.
Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce Raport 2018 – Poland Meetings and Events Industry Report 2018, Polska Organizacja
Turystyczna, 2018, s. 9-16.
160
ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2018. Public Abstract, International Congress and Convention Association,
2019, s. 51.
161
Badanie IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
162
Ibidem.
163
Ibidem.
164
Badanie IDI, sektor nauki, Warszawa, 03.12.2019.
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Niewystarczająca infrastruktura
eventowa

Niezwykle istotną barierą dla pozyskiwania dużych
międzynarodowych wydarzeń, która sprawia, że Warszawa już
na starcie znajduje się na przegranej pozycji, jest
niewystarczająca infrastruktura eventowa.

Na terenie miasta działa kilka obiektów odpowiednich do organizacji kongresów, konferencji, targów
(np. Stadion Narodowy, EXPO XXI, Global EXPO, COS Torwar, Nowy Teatr). Ich uzupełnienie stanowią
hotele, gdzie organizowane są wydarzenia na mniejszą skalę. „Nie ma jednak w Warszawie centrum
kongresowego z odpowiednim zapleczem dla wydarzenia na 5, 15 czy 25 tys. osób”165. Istniejące
w stolicy obiekty są wprawdzie dostosowane do tego, by pomieścić większą liczbę uczestników, lecz
brakuje im odpowiedniego zaplecza kongresowego – tzw. „break out roomów”166. Zdarza się, że zbyt
mała liczba tego typu sal w warszawskich obiektach konferencyjnych uniemożliwia organizację w stolicy
określonych wydarzeń. Miasto przegrywa w związku z tym niejednokrotnie nie tylko z atrakcyjniejszą
pod względem turystycznym Pragą czy Berlinem dysponującymi dużymi obiektami konferencyjnymi, ale
również z Krakowem czy Katowicami. Jednocześnie w mieście brakuje obiektów wspomagających,
w których mogłyby odbywać się wydarzenia towarzyszące eventom (np. kolacje galowe).
Warszawie potrzebne jest nie tylko ogromne centrum kongresowe, by możliwe było organizowanie
wydarzeń na większą skalę. „Brakuje również obiektów średniego rozmiaru na ok. 10 tys. miejsc, jak
Torwar. Znaczna liczba imprez przypadająca na jeden obiekt sprawia, że wielu wydarzeń nie da się
zrealizować – kalendarz Torwaru jest wypełniony”167.
Z drugiej strony „Warszawa ma pewne atuty, dzięki którym może skutecznie przyciągać większość
kongresów, które rotują po całym świecie. Miasto jest bezpieczne, nie najdroższe, z dobrą komunikacją
miejską i dobrym zapleczem hotelowym oraz połączeniem lotniczym” 168. Do mocnych stron Warszawy
zaliczyć trzeba jeszcze jej ogromny potencjał innowacji w nauce i w biznesie – jest to jedno
z najważniejszych centrów badawczo-rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej169, działa tu wiele
ważnych instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, zarówno publicznych, jak i komercyjnych.
Istotnym aspektem przyciągania uczestników różnego rodzaju
wydarzeń jest dostępna w mieście baza noclegowa.
W Warszawie funkcjonuje 186 turystycznych obiektów
noclegowych, w tym 120 obiektów hotelowych oraz 66 pozostałych obiektów o zróżnicowanym
standardzie. Dysponują one 33,4 tys. miejsc noclegowych. Tylko w ciągu ostatniego roku liczba
obiektów noclegowych zwiększyła się o 10,7% (o 18 obiektów).
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Badanie IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
Break out rooms – mniejsze sale będące do dyspozycji uczestników wydarzenia (konferencji, kongresu), w których po
otwierającej sesji plenarnej odbywają się spotkania tematyczne.
167
Badania IDI, branża spotkań, Warszawa, 10.12.2019.
168
Badanie IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
169
Patrz: s. 22.
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Wykres 15. Turystyczne obiekty noclegowe i miejsca noclegowe w Warszawie w latach 2015-2018
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Bogata baza hotelowa o zróżnicowanym standardzie sprzyja odwiedzaniu miasta. W 2018 r.
w Warszawie zlokalizowane były 94 hotele, które dysponowały ponad 26 tys. miejsc noclegowych.
Tabela 9. Hotele w Warszawie według kategorii w 2018 r.

Wyszczególnienie

Liczba obiektów

Liczba miejsc
noclegowych

Hotele,
w tym:

94

26 151

5-gwiazdkowe

14

5 417

4-gwiazdkowe

17

7 952

3-gwiazdkowe

37

8 050

2-gwiazdkowe

19

2 650

1-gwiazdkowe

5

1 772

w trakcie
kategoryzacji

2

310

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Dla organizatorów bardzo ważna jest również szeroka promocja
wydarzeń. Szansę na to daje bliskość największych mediów.
Warszawa dzięki swojej stołeczności ma tym samym potencjał,
którego nie posiada żadne inne polskie miasto – to tu

Turystyka w m.st. Warszawie w 2018 r., Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2019.
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Lokalizacja
największych
krajowych mediów
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Warszawa od lat jest liderem w kraju pod względem udzielonych noclegów. W 2018 r. w obiektach
zlokalizowanych w mieście udzielono 6,4 mln noclegów (wzrost o 3,6% wobec 2017 r.) Z turystycznych
obiektów noclegowych stolicy skorzystało 1 364,5 tys. turystów zagranicznych, najwięcej z Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niemiec. Udzielono im 2 633,9 tys. noclegów. Cudzoziemcy
stanowili 37,4% ogółu turystów korzystających z noclegów w warszawskich obiektach turystycznych170.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

zlokalizowane są największe stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe czy główne siedziby gazet. Równie
istotny jest wysoki prestiż, jaki daje organizacja imprez w stolicy – wydarzenia, które odbywają się
w Warszawie, mają większą szansę na bycie medialnymi i osiągają większy rozgłos. Tutaj łatwiej
również o sponsorów.
Marka Warszawa i jej promocja
„Warszawa to nie tylko 517 km2 powierzchni miejskiej. Warszawa to też marka – zbiór wyobrażeń
w umysłach użytkowników – mieszkańców, przedsiębiorców czy odwiedzających”171. Przewodnik po
marce Warszawa, a także liczne materiały promocyjne wyraźnie wskazują, że Miasto kreuje swoją
markę wokół mieszkańców i ich działań. Określa się miastem „współtworzonym przez mieszkańców,
w którym ciągle jest coś do zrobienia”.
Silna marka miasta może skutecznie przyciągać talenty, inwestycje i wydarzenia. Niezbędna do tego
jest odpowiednia promocja skierowana do właściwych grup odbiorców. Ofertę miasta trzeba zatem
targetować.
Aby skutecznie pozyskiwać talenty, trzeba wiedzieć, kogo konkretnie miasto chce przyciągnąć i w taki
sposób przygotować ofertę, by skuteczność tych działań była jak największa. „Po pierwsze należy
zdefiniować pojęcie talentu. Jednocześnie nie może to być niejasny opis, np. menedżer, specjalista, bo
nie da się wówczas planować działań. Jeśli jednak mówimy o konkretnych grupach, np. chcemy
zaprosić rzeźbiarzy, to zyskujemy możliwość podejmowania konkretnych działań” 172. Wiedząc, kogo
Warszawa chce przyciągać i znając potrzeby i oczekiwania tej grupy, Miasto ma szansę na
przygotowanie skutecznej oferty. Inna będzie oferta dla młodych startupowców (zwykle singli), a inna
dla doświadczonych specjalistów czy naukowców (często będących w związku czy też posiadających
rodziny).
Kolejnym krokiem jest wybór odpowiednich sposobów i kanałów promocji uzależniony od grupy
docelowej i rodzaju samej promocji (np. turystyczna, gospodarcza). Właściwie ukierunkowana promocja
miasta skierowana do obcokrajowców może skutecznie wpływać na decyzje o odwiedzeniu Warszawy
przez tych, którzy nigdy wcześniej tu nie byli. Z badań wynika, że wizyta w stolicy wpływa na odczucia
związane z miastem. Osoby, które odwiedziły Warszawę, mają do niej bardziej pozytywny stosunek niż
osoby, które jedynie o Warszawie słyszały 173.
Fakt, że Warszawa zyskuje przy bliższym poznaniu potwierdzają opinie zgromadzone w toku wywiadów
indywidualnych. „Warszawa często postrzegana jest przez obcokrajowców czy też organizatorów
wydarzeń, właścicieli konferencji i kongresów jako miasto nieatrakcyjne turystycznie,
postkomunistyczne, nieciekawe. Pierwsze ich zetknięcie ze stolicą potrafi zmienić to postrzeganie o 180
stopni. Miasto okazuje się być interesujące, nowoczesne, ładne, bezpieczne, oferujące więcej atrakcji
niż np. Wiedeń”174, dlatego tak ważne jest, by odpowiednio promować stolicę i zachęcać do jej
odwiedzenia.
Doskonałą okazją do zetknięcia się z danym miastem jest odwiedzenie go w charakterze turysty. Stolica
Polski nie stanowi jednak dość rozpoznawalnego pod względem
Niska rozpoznawalność marki
turystycznym kierunku w Europie Środkowo-Wschodniej.
turystycznej miasta
Przegrywa pod tym względem np. z Pragą. Sytuację może
zmienić właściwie ukierunkowana informacja turystyczna.
O słabszej pozycji Warszawy na mapie Europy pod względem turystycznym świadczy m.in. liczba
turystów zagranicznych odwiedzających poszczególne miasta. Według rankingu Euromonitor
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Przewodnik po marce Warszawa,
https://symbole.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/Przewodnik%20po%20marce%20Warszawa_0.pdf (dostęp: 20.11.2019).
172
Warsztaty diagnostyczne, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019 oraz badanie IDI, branża HR, Warszawa,
29.11.2019.
173
Raport z badania ilościowego na temat wizerunku Warszawy wśród mieszkańców największych miast Chin, Japonii, USA oraz
Izraela, ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2018, s. 5.
174
Badanie IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
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International 2019175, Warszawa zajmuje pod tym względem 83. miejsce na 400 badanych miast.
Odwiedziło ją ponad 2,8 mln turystów z zagranicy, co oznaczało wzrost o 3,5% w stosunku do roku
wcześniejszego. Nie przełożyło się to jednak na wyższą pozycję w rankingu – stolica Polski spadła o 4.
miejsca w stosunku do edycji z 2018 roku. Warszawę wyprzedza m.in. Praga, która plasuje się na
pozycji 22. z wynikiem ponad 9 mln turystów, tj. ponad trzy razy więcej niż Warszawa. Praga znalazła
się również w gronie 10 najlepszych miast w Europie, zajmując 6. miejsce. Przed Warszawą jest również
Budapeszt (62. miejsce), a z polskich miast Kraków (74. lokata).
Trudną pozycję Warszawy potwierdzają również wypowiedzi przedstawicieli branży spotkań, którzy
zauważają, że „Warszawa nie jest prostą destynacją do sprzedania. Problemem jest słaba
rozpoznawalność marki na rynku międzynarodowym, zarówno pod względem turystycznym, jak
i naukowym czy biznesowym. Warszawa o wydarzenia musi raczej walczyć, niż klienci sami się do niej
zgłaszają. Ciężko jest konkurować z bardziej rozpoznawalnymi sąsiadami, jak np. Praga czy
Budapeszt”176.
Wykreowanie turystycznej marki miasta jest jednak procesem niezwykle czasochłonnym, dużą rolę
odgrywa w nim samorząd, ale często dzieje się to niezależnie od jego działań, ponieważ jest zmuszony
korzystać z zastanego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego itp. Pod tym kątem
Warszawa promowana jest jako miejsce na kilkudniowy wyjazd (tzw. „city break”), co wydaje się być
dobrym i perspektywicznym kierunkiem promocji turystycznej dużego miasta.
Tym większym wyzwaniem dla Warszawy jest stworzenie takiej oferty i jej odpowiednie sprzedanie, by
pomimo ograniczeń na starcie skutecznie zachęcić do siebie organizatorów wydarzeń. Wówczas „raz
przekonany klient wróci do miasta z kolejnym kongresem”177.
Targetowanie oferty powinno mieć również zastosowanie w kontekście pozyskiwania inwestycji. Oferta
dla inwestorów musi uwzględniać to, do kogo jest kierowana. Wskazanie konkretnych specjalizacji,
które Miasto chce u siebie rozwijać, daje inwestorom jasny sygnał, na jakich branżach Warszawa
zamierza się koncentrować. Jest to również istotne dla przyciągania samych talentów. W tym celu
należy zidentyfikować branże kluczowe dla przyciągania i zatrzymywania talentów. Obecnie
najmocniejsze branże w mieście to bankowość oraz IT/ICT178.
Zgodnie ze światowymi trendami179 najbardziej rozwojowymi działami biznesu w kolejnej dekadzie będą
takie dziedziny jak: sztuczna inteligencja, robotyka, technologie komunikacyjne, Internet rzeczy,
zdrowie, energia, wirtualna rzeczywistość180. Warszawa dzięki swoim licznym atutom, rozmiarowi
aglomeracji, znaczeniu w Polsce i regionie, może stawać się atrakcyjnym miejscem dla branż opartych
na wiedzy. Nie oznacza to jednak, że bez aktywnej promocji będzie w stanie wyróżnić się w tych
obszarach.
Dlatego tak ważna dla przyciągania inwestycji, przedsiębiorców
i startupowców jest promocja gospodarcza miasta. Miasto
uczestniczy w międzynarodowych targach inwestycyjnych,
promuje się również w zagranicznych mediach. Opracowuje
raporty, publikacje, reklamuje się jako dobre miejsce do prowadzenia biznesu i rozwijania startupów181.
Dobrze rozwinięta
gospodarcza

promocja

Ogromnym wyzwaniem przed jakim staje obecnie Warszawa, są kurczące się zasoby na rynku pracy.
Kapitał ludzki, który był jednym z kluczowych czynników przyciągających do stolicy inwestycje, powoli
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R. Yasmeen, Top 100 City Destinations 2019 Edition, Euromonitor International, 2019, s. 27.
Badania IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
177
Ibidem.
178
Warsztaty diagnostyczne, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
179
Por.: A. Ross, Świat przyszłości, MT Biznes, Warszawa 2017.
180
Patrz:
np.
https://www.altran.com/us/en/insight/will-industry-future-look-like/
(dostęp
16.01.2020),
https://www.careerfaqs.com.au/news/news-and-views/future-industries
(dostęp
16.01.2020);
https://www.cnbc.com/2018/10/16/top-10-industries-that-are-hiring-thriving-and-making-money.html (dostęp 16.01.2020).
181
Patrz: Rozdział 6 Co Warszawa robi dla talentów i liderów? – Analiza i ocena dotychczasowych działań m.st. Warszawy, s. 75
i nast.
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się kończy. Uzupełnienia tego niedoboru trzeba zatem szukać
w kraju i za granicą. Jak wskazują jednak uczestnicy warsztatów,
„miasto niedostatecznie promuje się jako miejsce dobre do
pracy”182. Warszawa nie wykreowała dotąd skutecznej marki
miasta przyjaznego pracownikom, a wydaje się to niezbędne, by
móc efektywnie przyciągać do pracy specjalistów z kraju i zagranicy. Co prawda prowadząc rekrutację,
firmy same promują się jako miejsca dobre do pracy, ale rzadko wykorzystują przy tym materiały miasta
czy samą markę Warszawy. Istotne w pozyskiwaniu pracowników jest dogodne położenie stolicy,
dostęp do wielu dóbr i usług czy dobre skomunikowanie miasta. Brakuje natomiast skoordynowanego
systemu przyciągania wysoko wykwalifikowanych osób uwzględniającego promocję miasta. Jak
pokazują badania, w opinii respondentów taki system miałby szansę podnieść skuteczność
pozyskiwania do pracy w Warszawie specjalistów z zagranicy183. Wyniki badania potraktować można
jako zachętę do zaangażowania podmiotów sektora prywatnego w działania na rzecz przyciągania do
stolicy talentów w ramach skoordynowanego systemu.
Niedostateczna promocja marki
miasta jako miejsca dobrego do
pracy

Brak ten do pewnego stopnia wypełnić może promowanie pracy
w Warszawie przez firmy zlokalizowane w stolicy. Przykład
stanowią Polskie Targi Pracy w Londynie organizowane przez
PAIiH we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości
i Technologii oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Do tej pory odbyła się jedna edycja w 2019 roku, podczas której ofertę zatrudnienia
prezentowały wiodące przedsiębiorstwa i międzynarodowe korporacje (m.in. z branży medycznej,
finansowej i telekomunikacyjnej) oraz instytucje związane z krajowym rynkiem pracy184. Wprawdzie
wydarzenie to służyło promocji miejsc pracy w całej Polsce, niemniej znaczna część wystawców ma
swoje siedziby w Warszawie. Oznacza to, że równocześnie z promocją pracy u nich promowana była
praca w stolicy. Duże zainteresowanie nie tylko Brytyjczyków, ale przede wszystkim Polaków
mieszkających w Wielkiej Brytanii185 pozwala mieć nadzieję, że inicjatywa ta będzie kontynuowana,
a w kolejnych latach rozszerzana na inne kraje.
Promowanie pracy w Warszawie
przez
firmy
zlokalizowane
w stolicy

W kontekście promocji Warszawy jako miejsca dobrego do pracy istotne może być wykreowanie marki
stolicy jako „miasta 18 dzielnic”. W świetle badań186, Warszawa jawi się bowiem jako miasto niezwykle
zatłoczone, zbyt duże, w którym zbyt szybko się żyje. Sprawia to, że może być ona niechętnie wybierana
jako miejsce pracy, nauki, a także zamieszkania. Warto podkreślić, że wpływ miasta na te czynniki jest
bardzo ograniczony. Warszawa może jednak postawić na wygodną lokalność, zapewniając dostęp do
podstawowych usług, miejsc spędzania czasu wolnego, pracy itp. blisko domu, w dzielnicy
zamieszkania. Jednocześnie promowanie atrakcyjnych miejsc sprzyjających wypoczynkowi może
odczarować wizerunek stolicy jako miasta ze zbyt szybkim tempem życia.
Oprócz budowania wizerunku Warszawy jako miasta przyjaznego dla talentów, inwestorów, wydarzeń,
pracowników, konieczne jest promowanie jej akademickości na rynkach zagranicznych. Wysokie
pozycje w krajowych rankingach, prestiż stołecznych uczelni sprawiają, że na studia tutaj przybywają
młodzi ludzie z całej Polski. Jednak jeśli chodzi o przyciąganie studentów i pracowników naukowych
z zagranicy, to wciąż rozpoznawalność Warszawy jest zbyt mała. Wyzwanie dla stolicy stanowi obecnie
wykreowanie i wypromowanie marki miasta akademickiego i o solidnym zapleczu naukowym,
umożliwiającym rozwój zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym.

182

Warsztat diagnostyczny nr 2, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, 10.12.2019.
Wyniki badania CATI przeprowadzonego wśród przedstawicieli działów HR w dużych przedsiębiorstwach oraz agencji HR
w Warszawie w grudniu 2019 r., n=300.
184
Polskie Targi Pracy w Londynie, 12.05.2019, https://www.paih.gov.pl/20190512_targi_pracy_w_londynie_2019# (dostęp:
20.01.2020).
185
Warsztat diagnostyczny nr 2, Warszawa, 10.12.2019.
186
Patrz: Rozdział 2 Wprowadzenie, Dlaczego trwa walka o talenty?; Krakow, Warsaw or some other city, perhaps? Relocation
in the SSC industry – a study report, HRK, s. 11.
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Promocja miasta pod względem naukowym realizowana jest
w sposób nieskoordynowany, obejmuje raczej punktowe
działania aniżeli cały system. W ocenie badanych „Nie ma
spójnej promocji akademickości miasta, wspólnej promocji
zagranicznej warszawskich uczelni”187. Uczelnie podejmują
starania o przyciąganie zarówno studentów, jak i pracowników naukowych z kraju i zagranicy, jednak
każda z nich robi to samodzielnie i wykorzystuje do tego własne metody. Współpraca warszawskich
uczelni w zakresie tworzenia wspólnej, spójnej i przemyślanej promocji mogłaby się przełożyć na
zwiększone zainteresowanie ofertą edukacyjną Warszawy wśród obcokrajowców, co stanowiłoby
korzyść zarówno dla samych uczelni, jak i dla miasta.
Brak systemowego podejścia
w zakresie
promocji
warszawskich uczelni za granicą

Podsumowanie – analiza SWOT

187

Badania IDI, sektor nauki, Warszawa, 29.11.2019.
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Warszawa posiada ogromny potencjał do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów poprzez
pozyskiwanie inwestycji, wydarzeń oraz ofertę wsparcia osób przyjezdnych. Jednocześnie musi
pokonać szereg własnych barier i zewnętrznych zagrożeń oraz sprostać pojawiającym się w związku
z tym licznym wyzwaniom. Poniższa tabela zawiera analizę SWOT, obejmującą charakterystykę
potencjałów (mocne strony) i szans oraz barier (słabe strony) i zagrożeń. Dokonano również ich oceny
pod kątem znaczenia dla przyciągania i zatrzymywania talentów w stolicy oraz możliwej roli Miasta w ich
wykorzystaniu/wzmocnieniu (w przypadku czynników pozytywnych) lub pokonywaniu/minimalizowaniu
skutków (w odniesieniu do czynników negatywnych).
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Tabela 10. Kluczowe potencjały i szanse Warszawy oraz bariery i zagrożenia w zakresie przyciągania talentów

Nazwa czynnika

Znaczenie czynnika

Rola Miasta

Potencjał ma duże znaczenie dla przyciągania talentów. Dostęp
do licznych atrakcji (kulturalnych, rozrywkowych, sportowych) jest
czynnikiem wpływającym na jakość zamieszkania w mieście, co
stanowi jeden z najważniejszych aspektów przyciągania
i zatrzymywania talentów. Ponadto ciekawe wydarzenia
przyciągają do Warszawy uczestników z kraju i zagranicy, którzy
poznając bliżej miasto, mogą zdecydować o osiedleniu się w nim
(studia, praca). Wydarzenia takie podnoszą również prestiż miasta
na arenie krajowej i międzynarodowej.

Rola Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest
bardzo duża. Wspieranie organizacji różnego rodzaju wydarzeń
w mieście na wielu płaszczyznach, m.in. zaangażowanie w ich
promocję, wsparcie finansowe, oferta korzyści dla uczestników
i organizatorów (np. darmowe przejazdy komunikacją miejską) są
w stanie przyciągnąć do stolicy jeszcze więcej atrakcyjnych
imprez, dodatkowo wzbogacając jej ofertę. Jednak w tym celu
niezbędne jest również zapewnienie odpowiednich warunków do
organizacji różnego rodzaju wydarzeń (dostęp do odpowiedniej
infrastruktury).

Bardzo dobrze rozwinięty system
komunikacji w mieście

Potencjał ma duże znaczenie dla przyciągania i zatrzymywania
w mieście talentów, inwestycji i wydarzeń. Bardzo dobrze
rozwinięty system komunikacji w mieście obejmujący zarówno
transport zbiorowy (sieć połączeń autobusowych, infrastruktura
tramwajowa), a także dostępność środków transportu
indywidualnego (system roweru miejskiego, skutery i hulajnogi
elektryczne, system "car sharing") minimalizuje niedogodności
związane z przemieszczaniem się po stolicy (korki) oraz
rekompensuje słabość Warszawy, jaką jest niedostatecznie
rozbudowane metro (tylko 2 linie). Bezpośrednio przekłada się tym
samym na ogólną jakość życia w mieście, wpływając na jego
atrakcyjność dla talentów. Jakość połączeń komunikacyjnych
wewnątrz miasta jest również istotna dla inwestorów.

Rola Miasta jest bardzo duża dla wzmocnienia i wykorzystania
potencjału. Zapewnienie wysokiej jakości komunikacji publicznej
możliwe jest tylko dzięki inwestycjom realizowanym przez
samorząd lokalny. Powinien on zatem dążyć do stałej poprawy
komfortu podróżowania po Warszawie (budowa ścieżek
rowerowych, remonty i rozbudowa infrastruktury tramwajowej, ale
także inwestycje w tabor autobusowy czy rozwój metra).

Atrakcyjne
przestrzenie
i wypoczynku

tereny
do

zielone,
rekreacji

Czystość, zieleń, dostępność terenów do wypoczynku, rekreacji
podnosi jakość życia w mieście. Czynniki jakości życia mają zaś
duże znaczenie dla przyciągania talentów, w tym z zagranicy.
Komfort zamieszkania wpływa bowiem na decyzje o osiedlaniu się
w stolicy.

Miasto odgrywa bardzo dużą rolę dla wzmocnienia
i wykorzystania potencjału. To przede wszystkim zadaniem
samorządu
jest
zapewnienie
atrakcyjnych
warunków
zamieszkania poprzez działania sprzyjające poprawie jakości
terenów zielonych czy też tworzenie miejsc wypoczynku
i rekreacji.

Innowacyjny
Warszawa

potencjał
jest

miasta –
jednym

Potencjał ma bardzo duże znaczenie dla przyciągania talentów
i liderów. Ten atut stolicy Polski wpływa na jej postrzeganie jako

Rola Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania potencjału jest duża.
Miasto z jednej strony integruje ekosystem innowacji i tworzy
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POTENCJAŁY:

Znaczenie czynnika

Rola Miasta

z największych
centrów
R&D
w Europie Środkowo-Wschodniej

miasta nowoczesnego i innowacyjnego, a to z kolei przekłada się
na jej atrakcyjność dla talentów, inwestorów, organizatorów
i uczestników wydarzeń naukowych. Pobudza również tworzenie
i rozwój innowacji w sektorze nauki i biznesu.

warunki do rozwijania innowacji w biznesie, nauce, czy sektorze
kultury, z drugiej zaś samo jest częścią tego systemu i innowacje
generuje. Ponieważ jednak innowacyjny potencjał miasta
kreowany jest nie tylko przez samorząd, ale również przez
innowacje tworzone w biznesie i w sektorze nauki, znaczenie
działań miejskich oceniono jako duże, ale nie kluczowe.
Wykorzystanie tego atutu w kreowaniu wizerunku miasta
nowoczesnego i innowacyjnego, gdzie każdy może rozwijać swój
twórczy potencjał, sprzyjać może pozyskiwaniu inwestycji,
zwłaszcza w obszarze innowacji, wydarzeń i talentów. Ważnym
działaniem Miasta w tym kontekście może być również
animowanie i wzmacnianie współpracy między nauką a biznesem.

Wysoki poziom artystyczny i prestiż
instytucji kultury

Wysoki poziom artystyczny, jak również prestiż instytucji kultury
mają bardzo duże znaczenie dla przyciągania do stolicy zarówno
znanych już artystów, jak też takich, którzy są dopiero na początku
swojej twórczej drogi.

Miasto jako organ prowadzący wielu instytucji kultury w znacznej
mierze jest współodpowiedzialne za zapewnienie ich wysokiego
poziomu artystycznego. Ponieważ jednak ogromną rolę odgrywają
przy tym również inne podmioty (zwłaszcza instytucje narodowe),
wpływ działań samorządu na wzmocnienie tego potencjału
oceniono jako duży.

Potencjał edukacyjny Warszawy –
najlepsze szkoły w kraju, (najwyższe
w kraju i jedne z najwyższych
w Europie
wyniki
edukacyjne
uczniów)

Potencjał ma duże znaczenie dla rozwoju miasta i jego
mieszkańców, jednak z perspektywy przyciągania talentów
i liderów wpływ czynnika ocenić należy jako średni. W znacznym
stopniu wpływa na kształcenie talentów, sprzyjające zapewnieniu
wysokiej jakości kapitału ludzkiego. Ponadto wysoki poziom
nauczania w szkołach przyciąga do nich utalentowanych uczniów
z regionu, a także, w mniejszym stopniu, z kraju.

Miasto, jako organ prowadzący większości publicznych placówek
edukacyjnych, może wpływać na zapewnienie wysokiego poziomu
edukacji. Realizuje m.in. system okolicznościowych nagród
i stypendiów dla uzdolnionych uczniów liceów i techników oraz
nauczycieli zawodu. Jednocześnie, jak każdy polski samorząd,
działa w systemie edukacji, gdzie programy nauczania, podstawy
programowe, metody nauczania tworzone są przez władze
centralne. Warto również pamiętać, że potencjał edukacyjny
stolicy tworzą nie tylko placówki publiczne, ale również prywatne
i społeczne. Stąd rolę Miasta w zakresie podnoszenia jakości
edukacji oceniono jako dużą.

Bogata oferta wsparcia dla artystów
(system stypendialny, programy
rezydencyjne)

Bogata oferta wsparcia dla artystów wpływa na zwiększenie
możliwości ich rozwoju, przyczyniając się tym samym do
przyciągania do stolicy tej grupy talentów. Ponieważ jednak
w procesie tym większe znaczenie wydają się mieć ogólne
warunki życia w mieście oraz możliwości rozwoju tworzone przez

Miasto z jednej strony samo tworzy ofertę wsparcia dla artystów
(np. system stypendialny), z drugiej zaś może wspierać działania
innych podmiotów, w tym instytucji kultury czy organizacji
pozarządowych poprzez ich finansowanie. Wiele w tym zakresie
zależy również od działań podejmowanych przez niemiejskie
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

instytucje kultury, wpływ tego potencjału na przyciąganie talentów
artystycznych oceniono jako średni.

instytucje kultury. Znaczenie działań samorządu w tym zakresie
oceniono zatem jako duże.

Warszawy
wspierania

Czynnik ma kluczowe znaczenie dla przyciągania do Warszawy
talentów i inwestorów oraz jej rozwoju. Bardzo dobrze rozwinięty
ekosystem startupowy, który tworzy zarówno oferta miejska, jak
i komercyjna sprawia, że co trzeci startup w Polsce lokuje się
w Warszawie. Wpływa to na wzmocnienie potencjału
innowacyjnego miasta dzięki tworzonym i rozwijanym przez
startupy innowacyjnym pomysłom. Buduje też wizerunek miasta
nowoczesnego i przyjaznego twórcom oraz innowatorom, co
z kolei sprzyja dalszemu przyciąganiu talentów i liderów, w tym
także inwestycji i kapitału.

Rola Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania jego startupowego
potencjału jest średnia. Dzięki różnego rodzaju programom
akceleracyjnym, ofercie wsparcia i odpowiedniej "infrastrukturze
startupowej" obejmującej w szczególności przestrzenie do
tworzenia i rozwijania pomysłów, Warszawa może przyciągać
jeszcze więcej talentów, dając im jednocześnie szansę na rozwój
i zatrzymując tym samym w stolicy. Działania samorządu stanowią
jednak tylko uzupełnienie oferty komercyjnej.

Silna pozycja w kraju w zakresie
przyciągania firm i pracowników

Potencjał ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta. Lokowanie
w
mieście
firm-liderów
branży
sprzyja
przyciąganiu
utalentowanych osób zorientowanych na rozwój w danej
dziedzinie.
Lokowanie
w
Warszawie
kolejnych
firm,
w szczególności z branż wysokich technologii, usług dla biznesu
stwarza również szansę na dalszy rozwój jej potencjału
innowacyjnego. Z kolei siła stolicy do przyciągania specjalistów
może mieć kluczowe znaczenie dla minimalizowania skutków
zmniejszania się zasobów rynku pracy (bardzo niska stopa
bezrobocia).

Choć cechy samej Warszawy (stołeczność, położenie w centralnej
części kraju, bardzo dobre skomunikowanie z innymi miastami
w Polsce i w Europie) mają kluczowe znaczenie dla siły
oddziaływania potencjału na przyciąganie talentów i liderów, to
w pewnym stopniu są one niezależne od działań podejmowanych
przez samorząd. Wpływ działań samorządu na wzmocnienie
i wykorzystanie tego potencjału należy z kolei ocenić jako średni.
Planowane rozszerzenie kompetencji i zakresu działalności
Wydziału Współpracy z Inwestorami w Biurze Rozwoju
Gospodarczego UM, objęcie inwestorów kompleksowym
wsparciem w całym procesie inwestycyjnym w połączeniu
z odpowiednio ukierunkowaną promocją Warszawy jako miasta
przyjaznego firmom i pracownikom może umocnić pozycję stolicy
pod tym względem. Ważna w tym kontekście jest również poprawa
ogólnych warunków zamieszkania i czynników bezpośrednio
odnoszących się do jakości życia w mieście, a mających duży
wpływ na przyciąganie i zatrzymywanie talentów, w tym
wykwalifikowanych pracowników.

Wysoka jakość kapitału ludzkiego
w Warszawie

Wysoka jakość kapitału ludzkiego jako potencjał przyszłych
pracowników firmy stanowi jeden z kluczowych czynników
determinujących decyzję o lokalizacji inwestycji. Tak też oceniono
jego znaczenie dla pozyskiwania inwestycji, które z kolei wpływają

Znaczenie działań miasta w tym obszarze jest średnie. Kluczowe
są bowiem poziom i kierunki kształcenia na uczelniach, na co
Miasto ma bardzo mały wpływ. Jednak by potencjał wysokiej
jakości kapitału ludzkiego mógł dalej stanowić atut miasta,

Potencjał startupowy
(rozwinięty
system
startupów)
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

na przyciąganie talentów. Należy jednak mieć na uwadze
zagrożenie związane ze zmniejszaniem się dostępności tych
zasobów na otwartym rynku pracy. Firmy, które decydują się
ulokować swój biznes w Warszawie, muszą liczyć się z tym, że
pracowników będą musieli poszukiwać wśród już zatrudnionych
bądź na rynku pozawarszawskim w kraju lub za granicą.

powinno ono dążyć do tego, by zasobów tego kapitału przybywało.
Działania w tym zakresie mogą koncentrować się na odpowiednim
kształceniu przyszłych kadr na poziomie ponadpodstawowym
(w kierunkach dostosowanych do zapotrzebowania inwestorów)
czy też promowaniu Warszawy jako miejsca dobrego do pracy
i przyciąganiu wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ważną
grupę działań w tym zakresie może stanowić ponadto aktywizacja
zawodowa kobiet zwiększająca pulę talentów dostępnych
w mieście, w szczególności realizowana przez Urząd Pracy m.st.
Warszawy. Miasto może również wspierać (np. poprzez dotowanie
działalności) organizacje działające na rzecz aktywizacji
zawodowej kobiet.

Dostęp do miejsc i przestrzeni do
rozwijania pomysłów i twórczych
ambicji

Czynnik ma duże znaczenie dla zapewnienia możliwości rozwoju
talentów, a tym samym wpływa na ich przyciąganie
i zatrzymywanie w stolicy. Przestrzeń umożliwiająca rozwój
sprzyja osiedlaniu się w stolicy artystów, twórców i innowatorów
oraz innych utalentowanych osób, które chcą się realizować
w wybranych przez siebie dziedzinach.

Rola Miasta dla zapewnienia odpowiednich miejsc i przestrzeni
sprzyjających rozwojowi jest średnia. Działania Miasta są bowiem
uzupełnieniem oferty komercyjnej. Niemniej może ono podnosić
swoją atrakcyjność dla artystów, twórców i innowatorów oraz
innych talentów poprzez tworzenie i udostępnianie im na
preferencyjnych warunkach tego rodzaju miejsc, co może być
istotne w szczególności dla tych osób, dla których oferta
komercyjna pozostaje poza zasięgiem.

Znaczący potencjał organizacyjny
i finansowy miasta

Czynnik ma duże znaczenie z punktu widzenia możliwości
podejmowania przez samorząd działań na rzecz przyciągania
talentów i liderów. Potencjał organizacyjny i finansowy miasta
pozwala bowiem na realizację inwestycji miejskich oraz
podejmowanie różnorodnych inicjatyw.

Rola Miasta dla wykorzystania i wzmocnienia potencjału jest
średnia. Potencjał finansowy uzależniony jest w znacznej mierze
od zewnętrznych uwarunkowań (wpływy podatkowe, dotacje,
subwencje), na które Miasto ma znikomy wpływ. Potencjał
organizacyjny zaś tworzony jest przede wszystkim przez
samorząd. Jednocześnie odpowiednie wykorzystanie tych
potencjałów w celu pozyskiwania talentów i liderów zależy głównie
od decyzji władz miasta.

Najwyższa
w
Polsce
akceptowalność dla różnorodności

Czynnik ma duże znaczenie dla przyciągania i zatrzymywania
talentów z zagranicy. Jak pokazują warsztaty diagnostyczne
przeprowadzone z przedstawicielami branży HR i dużych firm,
Warszawa postrzegana jest na tle kraju jako miasto tolerancyjne,
co ma kluczowe znaczenie w procesie pozyskiwania pracowników

Wpływ Miasta na wzmocnienie potencjału oceniono jako średni.
Samorząd może promować wśród mieszkańców postawy
otwartości, tolerancji poprzez podejmowanie i wspieranie działań
informacyjnych w tym zakresie (kampanie społeczne).
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

infrastruktura

Wysokiej jakości infrastruktura sportowa umożliwia rozwój fizyczny
zarówno sportowcom-amatorom, jak i jednostkom wybitnie
utalentowanym. Przyczynia się tym samym do ich przyciągania
i zatrzymywania w stolicy. Możliwość uprawiania różnych sportów
w dostosowanych do tego obiektach pozytywnie wpływa również
na jakość życia i jest ważna dla przyciągania talentów w ogóle.
Ponieważ jednak większe znaczenie w tym procesie mają inne
czynniki, wpływ tego potencjału oceniono jako duży.

Miasto posiada w swoich zasobach wiele dobrze wyposażonych
obiektów,
tworzących
miejską
infrastrukturę
sportową
(11 ośrodków działających w ramach Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA, obiekty szkół sportowych, AWF, klubów
sportowych, Warszawianka). Tę mocną stronę można również
wzmocnić poprzez poprawę stanu technicznego obiektów
wyłączonych obecnie z użytku. Potencjał ten tworzony jest jednak
również przez obiekty niemiejskie (np. COS Torwar). Znaczenie
działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania tego potencjału
jest zatem średnie.

Działalność klubów sportowych

Prężnie działające kluby sportowe umożliwiają sportowcom rozwój
i przyczyniają się do przyciągania utalentowanych osób. Coraz
lepsze wyniki osiągane przez zawodników podnoszą prestiż ich
klubów i powodują, że kolejne osoby chcą w nich trenować.
Potencjał może mieć zatem duże znaczenie z punktu widzenia
przyciągania i rozwijania talentów w dziedzinie sportu.

Miasto może wspierać kluby sportowe poprzez dotacje.
Jednocześnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia
przyciągania, rozwoju i zatrzymywania talentów mają największe
i najbardziej rozpoznawalne kluby (np. Legia Warszawa). Stąd
znaczenie działań Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania
czynnika oceniono jako średnie.

Wsparcie oferowane cudzoziemcom
przybywającym do Warszawy przez
podmioty trzeciego sektora

Czynnik ma średnie znaczenie dla przyciągania i zatrzymywania
talentów z zagranicy. Pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw
związanych z pobytem, nauce języka polskiego itp. ma szansę
zmienić negatywny obraz Polski, a tym samym i Warszawy, jako
miejsca nieprzyjaznego cudzoziemcom (nadmierna biurokracja,
przedłużające się procedury popytowe, trudności w załatwieniu
spraw w języku obcym, brak rzetelnych informacji dla
obcokrajowców itp.). Wsparcie w adaptacji cudzoziemców
sprawia, że przyjeżdżający mogą się poczuć lepiej w mieście, co
może wpłynąć na decyzję o pozostaniu w nim na dłużej. Jak
wskazują jednak przedstawiciele tych podmiotów, wśród osób
korzystających z tego rodzaju wsparcia talenty nie stanowią
większości.

Wpływ Miasta na potencjał trzeciego sektora w zakresie wsparcia
adaptacyjnego udzielanego cudzoziemcom oceniono jako średni.
Rola samorządu obejmować może dalsze wspieranie działalności
NGO m.in. poprzez ich dotowanie, a także rozwijanie płaszczyzny
współdziałania
organizacji
pozarządowych
działających
w obszarze wsparcia cudzoziemców z miastem i między sobą.

Potencjał naukowy Warszawy –
największe
uczelnie
w
kraju

Potencjał ma bardzo duże znaczenie dla przyciągania do
Warszawy talentów i liderów. Lokalizacja w mieście uczelni o silnej

Rola Miasta dla wzmocnienia i wykorzystania tego potencjału jest
mała. Samorząd ma bowiem niewielki wpływ na działania uczelni
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z zagranicy. Otwartość mieszkańców stolicy, ich przyjazność
istotnie wpływa na decyzję o osiedleniu się w mieście.

Znaczenie czynnika

Rola Miasta

(największy w Polsce i jeden
z największych w Europie ośrodków
akademickich), instytuty naukowe

pozycji w kraju sprzyja przyciąganiu tu utalentowanych studentów
i pracowników naukowych, przede wszystkim z Polski.
Akademickość Warszawy i fakt, że tak wiele osób decyduje się na
studiowanie w stolicy, tworzą pozycję miasta jako miejsca
zapewniającego doskonałe warunki kształcenia, co sprzyja
przyciąganiu młodych osób. Z kolei wykształceni absolwenci
tworzą przyszły potencjał kapitału ludzkiego stolicy. Działalność
najważniejszych w Polsce instytutów naukowych wpływa również
na możliwość tworzenia i rozwijania innowacyjnych rozwiązań.
Jest też ważna dla inwestorów.

czy instytutów naukowych. Może natomiast animować współpracę
między nimi oraz między nimi a sferą biznesu, co sprzyja
generowaniu innowacji. Ważnym działaniem może być wspieranie
promocji tych podmiotów w kraju i za granicą, by ich potencjał był
w pełni wykorzystywany dla przyciągania talentów i liderów.

Silna pozycja w kraju w zakresie
pozyskiwania studentów z Polski,
ale też największa wśród innych
polskich miast do pozyskiwania
studentów i naukowców z zagranicy

Czynnik ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju miasta. Wysoki
poziom warszawskich uczelni oraz ich prestiż przyciąga osoby
z kraju i zagranicy osiągające bardzo dobre wyniki w nauce,
ambitne, twórcze, zorientowane na rozwój. Zetknięcie z miastem
podczas studiów sprzyja również decyzjom o osiedleniu się w nim
na stałe po zakończeniu okresu nauki. To wszystko bezpośrednio
przekłada się na wzmocnienie potencjału wysokiej jakości kapitału
ludzkiego stolicy.

Rola Miasta w tym zakresie jest mała i ogranicza się do wspierania
środowisk akademickich w promowaniu warszawskich uczelni,
pełnienia roli animatora procesu opracowania wspólnej oferty
edukacyjnej stołecznych uczelni niezbędnej do promocji za
granicą, a także zapewnienia wysokiej jakości zamieszkania
w mieście, co sprzyja utrzymaniu przyciągniętych przez uczelnie
talentów.

Najlepszy w Polsce system usług
publicznych i niepublicznych dla
dużych
firm,
w
tym
firm
zagranicznych
(doradztwo,
księgowość, obsługa prawna)

Aspekt ma bardzo duże znaczenie w kontekście przyciągania do
miasta inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych. W istotny
sposób wpływa na rozwój potencjału innowacyjnego stolicy.

Miasto ma małą możliwość oddziaływania na wzmocnienie
potencjału. Może jednak wykorzystać go w tworzeniu i promocji
oferty dla przedsiębiorców i inwestorów.

Dostępność szkół prowadzących
zajęcia dydaktyczne w językach
obcych (oddziały dwujęzyczne,
szkoły
międzynarodowe)
oraz
placówek
z
oddziałami
przygotowawczymi
dla
dzieci
cudzoziemców i repatriantów

Możliwość kształcenia dostosowanego do potrzeb dzieci
i młodzieży obcokrajowców i repatriantów ma duże znaczenie dla
przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych
pracowników czy naukowców z zagranicy, dla których istotne jest
zapewnienie odpowiednich warunków życia członkom rodziny.
Warto również pamiętać, że uczniowie ci stanowią przyszłe
zasoby warszawskiego kapitału ludzkiego.

Znaczenie działań Miasta w tym kontekście oceniono jako małe.
Samorząd może wprawdzie ten atut wzmacniać, jak i go
wykorzystywać, jednak podstawową ofertę edukacyjną dla
uczniów cudzoziemców (szkoły z międzynarodowym programem
nauczania) tworzą placówki prywatne. Działania Miasta mogą
obejmować natomiast rozwijanie oferty usług edukacyjnych
uwzględniających potrzeby obcokrajowców, jak również
promowanie stolicy jako miasta przyjaznego cudzoziemcom i ich
rodzinom.
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

Wysoki prestiż, jaki daje lokalizacja
w Warszawie imprez, inwestycji i in.

Prestiż Warszawy wynikający w znacznej mierze z jej stołeczności
jest czynnikiem o dużym znaczeniu i w istotny sposób wpływa na
przewagę Warszawy nad innymi miastami w kraju. Jest to atut,
którego nie posiada żadne inne polskie miasto, a który sprzyja
decyzjom o organizowaniu na jej terenie wydarzeń, lokowaniu
inwestycji, prowadzeniu biznesu. Jest to powiązane również
z lokalizacją w stolicy kluczowych instytucji państwowych.

Siła wpływu działań Miasta w tym zakresie jest mała. Samorząd
może koncentrować się jedynie na wykorzystaniu atutów
niezależnych od jego działań poprzez umacnianie marki
Warszawy na arenie międzynarodowej dzięki odpowiedniej
promocji.

Dostępność
hotelowej

bazy

Dostępność różnorodnej bazy hotelowej jest czynnikiem o dużym
znaczeniu ułatwiającym organizację imprez i wydarzeń.
Możliwość zapewnienia warunków noclegowych dla uczestników
sprzyja przyciąganiu eventów do stolicy.

Rola Miasta w odniesieniu do tego czynnika jest mała (miasto
samo nie może budować hoteli) i może obejmować jedynie
tworzenie warunków dla powstawania nowych obiektów
hotelowych m.in. poprzez instrumenty planowania przestrzennego
(studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego. Warto również wykorzystywać ten atut
w promowaniu stolicy dla organizatorów imprez i wydarzeń.

Silnie rozwinięte branże usługowe:
bankowość, finanse i IT

Czynnik ma duże znaczenie dla miasta w perspektywie
przyciągania talentów i liderów. Silnie rozwinięte branże sprzyjają
bowiem przyciąganiu do stolicy specjalistów z tych branż.
Stanowią także atut dla inwestorów.

Miasto ma małą możliwość oddziaływania na wzmocnienie
potencjału. Może jednak wykorzystać go w tworzeniu i promocji
oferty dla talentów, przedsiębiorców i inwestorów.

Bardzo
dobra
dostępność
komunikacyjna
miasta
pod
względem połączeń drogowych,
kolejowych i lotniczych

Potencjał ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta. Łatwość
dojazdu stanowi bowiem istotny czynnik w zakresie przyciągania
utalentowanych studentów, naukowców, pracowników z kraju
i świata, a także pozyskiwania inwestycji i wydarzeń. Możliwość
dogodnego podróżowania do i z miasta wypływa też istotnie na
jakość życia mieszkańców.

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia i wykorzystania potencjału
jest bardzo mała. Z uwagi na fakt, iż inwestycje w rozwój
zewnętrznej
infrastruktury
komunikacyjnej
leżą
poza
kompetencjami miasta, może ono jedynie je wspierać i za nimi
lobbować. Miasto powinno jednak wykorzystywać również ten
potencjał do promocji swoich walorów dla talentów, inwestorów
i organizatorów imprez i wydarzeń.

Relatywnie
wysoki
poziom
wynagrodzeń
w
skali
kraju
(133 proc. średniej krajowej)

Poziom wynagrodzeń ma duży wpływ na decyzje o zmianie
miejsca zamieszkania związane ze zmianą pracy. Perspektywa
uzyskania
wysokiego
wynagrodzenia
sprzyja
bowiem
podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu w firmach zlokalizowanych
w mieście, co przekłada się na przyciąganie do stolicy wysoko
wykwalifikowanych pracowników z kraju. Atut ten może pomóc

Brak wpływu ze strony Miasta.

różnorodnej
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

zrekompensować miastu utratę talentów, które emigrują za
granicę.
Lokalizacja największych krajowych
mediów

W świetle przeprowadzonych badań jakościowych wśród
przedstawicieli branży spotkań i organizatorów imprez, lokalizacja
w Warszawie największych krajowych mediów jest czynnikiem
o dużym znaczeniu ułatwiającym promocję imprez i wydarzeń,
a tym samym stanowi atut przyciągający je do stolicy.

Brak wpływu ze strony Miasta.

Planowane działanie miasta w zakresie budowy centrum
konferencyjno-wystawienniczego stanowi jednocześnie szansę
rozwiązania problemu braku odpowiedniej infrastruktury do
organizacji rożnego rodzaju wydarzeń. Znaczenie czynnika
z punktu widzenia realizacji celu operacyjnego, a także rozwoju
miasta ocenić należy zatem jako bardzo duże. Obiekt umożliwi
organizację w stolicy większej liczby znaczących imprez
i wydarzeń na szerszą skalę.

Miasto odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu szansy.
Inwestycja jest bowiem planowana do realizacji przez m.st.
Warszawę.

Rozwijanie
współpracy
z okolicznymi gminami w zakresie
pozyskiwania/lokowania inwestycji,
które z różnych powodów nie mogą
znaleźć
się
bezpośrednio
w Warszawie

Współpraca z sąsiednimi gminami w ramach Warszawskiego
Obszaru Metropolitalnego (WOM) w zakresie wspólnego
pozyskiwania inwestycji pozwoli zminimalizować problem braku
terenów inwestycyjnych (zwł. przemysłowych) w samej
Warszawie, co niejednokrotnie uniemożliwia ulokowanie w stolicy
kolejnych inwestycji. Należy przy tym pamiętać, że przemysł lokuje
się raczej na obrzeżach dużych miast oraz na okolicznych
terenach niż w ich centrach. By skutecznie pozyskiwać inwestycje
przemysłowe, Warszawa powinna robić to wspólnie z sąsiednimi
gminami. Te z kolei w istotny sposób przyczynią się do rozwoju
całego obszaru, w tym samej Warszawy oraz do przyciągania
talentów w postaci specjalistów i fachowców. Siła oddziaływania
czynnika na rozwój miasta, jak i zwiększenie możliwości
przyciągania talentów i liderów jest zatem bardzo duża.

Miasto jako potencjalny inicjator takiej współpracy odgrywa dużą
rolę w wykorzystaniu tej szansy. Wspólna oferta inwestycyjna
WOM, jak również jej promocja możliwa jest tylko przy aktywnym
zaangażowaniu kluczowych samorządów, w szczególności zaś
m.st. Warszawy.

Szeroka i ukierunkowana promocja
marki Warszawa i oferty dla

To rekomendowane dla samorządu działanie stanowi
jednocześnie jego szansę rozwoju. Przełożyć się może bowiem na
więcej pozyskanych talentów, inwestorów oraz wydarzeń. Jego

Wpływ Miasta na wykorzystanie tej szansy jest duży. Samorząd
odpowiada bezpośrednio za przygotowanie i promocję oferty dla
talentów, inwestorów oraz organizatorów i właścicieli wydarzeń.
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SZANSE:

Znaczenie czynnika

Rola Miasta

talentów,
inwestorów
oraz
organizatorów i właścicieli wydarzeń

znaczenie dla powodzenia tych procesów jest duże, ale nie
kluczowe. Zależy ono bowiem od wielu innych czynników, nie tylko
samej promocji.

Kluczowa jest przy tym rola Biura Rozwoju Gospodarczego
Urzędu m.st. Warszawy, które stopniowo rozszerzać będzie
zakres podejmowanych w tym zakresie działań oraz Biura
Marketingu Urzędu m.st. Warszawy. W odniesieniu do
pozyskiwania wydarzeń kluczowym podmiotem ze strony Miasta
jest Warsaw Convention Bureau działające w ramach
Warszawskiej Organizacji Turystycznej, jednak bez bogatej
miejskiej oferty wsparcia dla wydarzeń skuteczne ich
pozyskiwanie jest utrudnione. By przyciągać talenty, konieczne
jest obok oferty Miasta również współdziałanie kluczowych
podmiotów (UM, uczelnie, firmy itp.) w tym zakresie. Potrzeba
także odpowiedniego kierunkowania oferty dla talentów i liderów.
Dla powodzenia całego procesu, muszą w nim jednak
uczestniczyć również podmioty, na działania których Miasto jako
samorząd nie ma wpływu.

Ulokowanie
w
Warszawie
rozpoznawalnych w Europie i na
świecie inwestycji znanych marek
(jak Google, IBM, Samsung, J.P.
Morgan, EY, Deloitte, Citi Service
Center Poland) oraz możliwość
przenoszenia do stolicy kolejnych
procesów
biznesowych
realizowanych w firmach (zwł.
zagranicznych)
obecnych
na
warszawskim rynku

Lokowanie w Warszawie inwestycji rozpoznawalnych w Europie
i na świecie firm, jak również możliwość przenoszenia do stolicy
kolejnych procesów biznesowych realizowanych w firmach już
obecnych na warszawskim rynku ma bardzo duży wpływ na
przyciąganie do stolicy wysoko wykwalifikowanych pracowników,
twórców i innowatorów. Przekłada się również bezpośrednio na
generowanie innowacji w biznesie, a tym samym istotnie wpływa
na rozwój miasta. Nie bez znaczenia jest przy tym także
zwiększanie możliwości współdziałania sfery nauki i biznesu.

Siła oddziaływania Miasta na wzmocnienie i wykorzystanie szansy
jest średnia. Decyzje co do lokowania inwestycji w danym miejscu
uzależnione są w znaczniej mierze od czynników będących poza
zasięgiem
działań
samorządu
(jak
np.
dostępność
komunikacyjna). Miasto może jednak wykorzystywać szansę,
promując się jako miejsce dobre do pracy. Wzmocnieniu tego
czynnika sprzyjać będzie natomiast kształtowanie i promowanie
wizerunku stolicy jako miejsca o wysokim potencjale
inwestycyjnym i wspierającego inwestorów dzięki wysokiej jakości
obsłudze, a także aktywne pozyskiwanie nowych inwestycji.
Miasto może również wpływać na szansę pośrednio poprzez
wzmacnianie swoich potencjałów (edukacyjny, innowacyjny,
startupowy itp.).

Rozwijające
się
networkingowe w stolicy

Networking ma kluczowe znaczenie dla rozwoju twórczego
potencjału talentów w Warszawie i sprzyja nie tylko ich
przyciąganiu, ale również zatrzymywaniu.

Inicjatywy networkingowe powstają i rozwijają się często poza
działaniami samorządu. Możliwość wpływu Miasta na nie jest
średnia i ogranicza się do zwiększenia zainteresowania
inicjatywami networkingowymi poprzez promowanie działań tego
typu prowadzonych w mieście przez różne podmioty. Z czasem

inicjatywy
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

Inwestycje w obszarze nieruchomości budują potencjał stolicy do
przyciągania firm krajowych i zagranicznych. Dalszy rozwój rynku
biurowego w Warszawie ma zatem duże znaczenie dla
pozyskiwania inwestycji i wpływa tym samym na rozwój miasta.

Rola Miasta dla rozwoju rynku nieruchomości jest średnia.
Działania samorządu obejmować mogą tworzenie odpowiednich
warunków do lokowania nowych tego typu inwestycji
(w szczególności
poprzez
instrumenty
planowania
przestrzennego), a także tworzenie i promocję oferty
inwestycyjnej. Bezpośrednio Miasto nie ma jednak wpływu na
decyzje inwestorów w tym zakresie.

Wejście w życie Ustawy 2.0 - szansa
na ożywienie współpracy między
sferą nauki i biznesu

Wejście w życie Ustawy 2.0 daje szansę na ożywienie współpracy
między sferą nauki a biznesu, co może wpłynąć bezpośrednio na
tworzenie i rozwijanie innowacji, wzmacniając tym samym
potencjał innowacyjny miasta. Ma to istotne znaczenie dla
przyciągania
twórców,
innowatorów,
naukowców
oraz
pozyskiwania inwestycji. Trudno ocenić, jakie realne długofalowe
przełożenie będzie miała ta ustawa na wzmocnienie
współdziałania nauki z biznesem w Warszawie. Już teraz
w mieście daje się zauważyć pozytywne przykłady działań uczelni
(np. Akademia Leona Koźmińskiego, SWPS) będące efektem
zapisów ustawy, toteż znaczenie tej szansy oceniono jako
średnie.

Wpływ Miasta na wykorzystanie szansy oceniono jako średni.
Działania samorządu obejmować mogą m.in. tworzenie
płaszczyzny współpracy między nauką a biznesem oraz rozwijanie
inicjatyw networkingowych.

Dalsza
poprawa
dostępności
komunikacyjnej Warszawy

Poprawiająca się dostępność komunikacyjna, ułatwiająca pracę
w Warszawie osobom niemieszkającym w niej, sprawia, że
zaplecze kapitału ludzkiego na rynku pracy nie ogranicza się tylko
do samej stolicy, ale może znacznie wykraczać poza miasto,
a nawet region. Jest to szczególnie istotne dla pozyskiwania
inwestycji – dostępność wysokiej jakości zasobów pracy stanowi
bowiem jeden z kluczowych czynników determinujących decyzje
o lokalizacji inwestycji. Czynnik ten jest też istotny z perspektywy
pozyskiwania wydarzeń, jak również bezpośrednio samych
inwestycji. Jego znaczenie dla przyciągania talentów i liderów jest
zatem bardzo duże.

Rola Miasta w zakresie wzmocnienia i wykorzystania szansy jest
raczej mała. Z uwagi na fakt, iż inwestycje w rozwój zewnętrznej
infrastruktury komunikacyjnej leżą poza kompetencjami Miasta,
może ono jedynie je wspierać i za nimi lobbować. Atut coraz
lepszego skomunikowania Warszawy z resztą kraju może zostać
wykorzystany w promocji gospodarczej oraz do promowania pracy
w stolicy wśród mieszkańców sąsiednich gmin i regionów.
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Rola Miasta

Promowanie pracy w Warszawie
przez firmy zlokalizowane w stolicy
np.
poprzez
ich
udział
w zagranicznych i krajowych targach
pracy

Czynnik ma duże znaczenie dla pozyskiwania do pracy
w Warszawie specjalistów z zagranicy, jak również Polaków,
w tym osób rozważających powrót do kraju. Jak pokazują bowiem
badania,
dla
przyciągania
wysoko
wykwalifikowanych
pracowników większe znaczenie ma marka i oferta pracodawcy
niż marka i oferta samego miasta.

Rola Miasta w wykorzystaniu tej szansy jest mała i ograniczać się
może do promowania stolicy jako miejsca dobrego do
zamieszkania i pracy m.in. poprzez animowanie wspólnych
działań w tym zakresie Miasta i warszawskich pracodawców,
dystrybucję miejskich materiałów promocyjnych i informacyjnych
itp.

Brexit - możliwość przyciągnięcia do
Warszawy firm z brytyjskich centrów
finansowo-usługowych
oraz
możliwość przyciągnięcia do pracy
w stolicy Polaków mieszkających
obecnie
w
Wielkiej
Brytanii
i rozważających powrót do kraju

Brexit może być szansą dla Warszawy do pozyskania utraconych
wcześniej talentów – Polaków, którzy wyjechali z kraju w celach
zarobkowych. Może również sprzyjać decyzjom o przenoszeniu
firm z brytyjskich centrów finansowo-usługowych do Europy
Środkowo-Wschodniej, gdzie Warszawa stanowi atrakcyjną
lokalizację. Te z kolei mogą przyczyniać się do pozyskiwania
zagranicznych i krajowych talentów do pracy w stolicy. Siłę
oddziaływania tego czynnika na przyciąganie talentów i liderów
oceniono jako średnią. Jak się bowiem wydaje, opuszczenie Unii
Europejskiej przez Wielką Brytanię nie wpłynie w istotny sposób
na procesy powrotów Polaków do kraju (Polacy obecnie
mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii mogą w niej pozostać
na dotychczasowych zasadach). Trudno jest natomiast realnie
ocenić szansę na przenoszenie firm z brytyjskich centrów
finansowo-usługowych do Warszawy, dla których atrakcyjniejsze
mogą się okazać lokalizacje na zachodzie Europy.

Miasto ma raczej mały wpływ na szansę. Zarówno decyzje
Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, jak i organów
zarządzających firmami z branż finansowo-usługowych pozostają
poza zasięgiem działań samorządu. Ma jednak możliwość
tworzenia oferty dla firm i promocji stolicy jako miejsca przyjaznego
inwestorom, m.in. dzięki obsłudze inwestorów. Miasto może
również wykorzystać szansę na przyciągnięcie specjalistów,
promując się jako miejsce dobre do pracy.

BARIERY:
Miasto jako potencjalny inwestor odgrywa bardzo dużą rolę
w uzupełnieniu infrastruktury eventowej, w szczególności dzięki
planowanej budowie centrum konferencyjno-wystawienniczego.
Inwestycja ta umożliwi organizowanie większej liczby
prestiżowych wydarzeń, zwłaszcza konferencji, kongresów,
targów o charakterze naukowym czy biznesowym.
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Niedostatek odpowiedniej infrastruktury eventowej utrudnia,
a niejednokrotnie wręcz uniemożliwia organizację w Warszawie
niektórych imprez i wydarzeń, w tym takich, które sprzyjają
przyciąganiu talentów, rozwojowi potencjału innowacyjnego
i twórczego miasta, wzmacnianiu współpracy sektora nauki
i biznesu oraz generowaniu innowacji. Wpływa też na obniżenie
ogólnej atrakcyjności Warszawy i jej prestiżu. Znaczenie czynnika
dla rozwoju miasta oceniono zatem jako bardzo duże.
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta

Brak
dostępnych
terenów
przemysłowych w miejskiej ofercie
terenów inwestycyjnych

Brak dostępnych terenów przemysłowych w mieście stanowi
istotne ograniczenie dla możliwości przyciągania inwestycji. Nowe
inwestycje odgrywają z kolei ogromną rolę w rozwoju miasta. Ich
brak z kolei ten rozwój hamuje, wpływa również na zmniejszenie
napływu talentów w postaci specjalistów i fachowców. Siła
oddziaływania czynnika na ograniczanie rozwoju miasta, jak
i zmniejszenie możliwości przyciągania talentów i liderów jest
zatem bardzo duża.

Minimalizować barierę można dzięki wspólnej ofercie
inwestycyjnej Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, jak
również jej promocji. Jest to możliwe tylko przy aktywnym
zaangażowaniu kluczowych samorządów, w szczególności zaś
m.st. Warszawy. Warszawa jako potencjalny inicjator takiej
współpracy odgrywa dużą rolę w minimalizowaniu tej bariery.
Równie istotne znaczenie mają samorządy sąsiednie –
ostatecznie to od ich decyzji zależeć będzie możliwość
uzupełnienia oferty terenów inwestycyjnych o tereny przemysłowe.

Niedookreślona
specyfika
gospodarcza
miasta
–
brak
zdefiniowanych kluczowych branż,
niska
świadomość
społeczna
w zakresie
charakterystyki
Warszawy wśród mieszkańców
i inwestorów z innych krajów

Brak zdefiniowanych kluczowych branż w mieście stanowi duże
utrudnienie dla kierunkowania oferty inwestycyjnej, dla
organizatorów wydarzeń i wreszcie dla samych talentów. Sprawia,
że Warszawa nie jest kojarzona przez mieszkańców i inwestorów
zagranicznych z żadnymi konkretnymi branżami. Tymczasem
w opinii uczestników warsztatów i badań, by móc skutecznie
przyciągać talenty i liderów, konieczne jest targetowanie oferty
miasta. W tym celu w pierwszej kolejności należy określić, do kogo
ma być ona przede wszystkim kierowana. Choć bariera ta utrudnia
wzmocnienie potencjału Warszawy do przyciągania talentów
i liderów z perspektywicznych branż, to dla wielu podmiotów nie
stanowi ona istotnego ograniczenia.

Samorząd odgrywa dużą rolę zarówno dla określenia branż, jak
i sformułowania oferty oraz jej promocji. Decyzje takie powinny być
jednak poprzedzone pogłębioną analizą pod kątem zdefiniowania
branż, które w Warszawie dominują, tych, które najdynamiczniej
się rozwijają i mają szansę rozwijać w przyszłości oraz tych, które
mają największy wpływ na rozwój miasta. Należy jednocześnie
pamiętać, że równie istotną co Miasto rolę odgrywają duże
podmioty z wybranych branż – to ich decyzje w zakresie wyboru
lokalizacji inwestycji potwierdzają wybrane przez Miasto
specjalizacje.

marki

Atrakcyjność turystyczna i silna marka wpływają na zwiększenie
ruchu turystycznego, pozyskiwanie imprez i wydarzeń, a co za tym
idzie przyciąganie do stolicy utalentowanych osób. Niska
rozpoznawalność Warszawy pod względem turystycznym stanowi
zatem dość duże utrudnienie dla przyciągania talentów i liderów.

Miasto odgrywa dużą rolę w promocji turystycznej podnoszącej
poziom rozpoznawalności marki. Odpowiednie kierunkowanie tej
promocji (turystyka biznesowa, "city break") może przynieść
wymierne efekty, by Warszawa stała się bardziej konkurencyjna
pod tym względem na arenie międzynarodowej. Należy jednak
pamiętać, że walory turystyczne stolicy Polski niezależnie od
intensywności kampanii promocyjnych nie prześcigną Paryża,
Rzymu, Wiednia ani Pragi czy Budapesztu.

Istotny wpływ na jakość życia w mieście. Niska jakość powietrza
oddziałuje na komfort zamieszkania i może wpłynąć negatywnie
na decyzję o osiedleniu się w Warszawie. Jak wskazują uczestnicy
przeprowadzonych na potrzeby opracowania niniejszej diagnozy
badań jakościowych (FGI, IDI), aspekt ten jest w coraz większym

Działania Miasta mają duże znaczenie dla poprawy jakości
powietrza. Z jednej strony należy minimalizować negatywne
oddziaływanie transportu na środowisko (m.in. poprzez rozwijanie
i promowanie alternatywnych środków transportu, dalszy rozwój
komunikacji publicznej). Z drugiej zaś konieczne są działania na

Niska
rozpoznawalność
turystycznej Warszawy

Niska jakość powietrza
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stopniu brany pod uwagę przez ekspatów w procesie wyboru
miejsca pracy i zamieszkania. Jego wpływ na proces przyciągania
i zatrzymywania talentów jest zatem duży.

rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców
i dążenie do ograniczenia niskiej emisji.

Niespójność
materiałów
informacyjnych dla obcokrajowców
oraz niedostateczne oznakowanie
miasta w językach obcych

Bariera istotnie wpływa na jakość funkcjonowania obcokrajowców
w mieście. Rodzi problemy w załatwianiu codziennych spraw,
swobodnym poruszaniu się po mieście. Wpływa również na
pogorszenie wizerunku Warszawy, która chce uchodzić za miasto
przyjazne cudzoziemcom, otwarte na zagraniczne talenty. Choć
bariera ta może stanowić znaczne utrudnienie, by cudzoziemców
w Warszawie zatrzymać, to decyzje o przyjeździe do stolicy Polski
podejmowane są głównie na podstawie innych czynników. Dlatego
też jej znaczenie z punktu widzenia programu 4.3. oceniono jako
średnie.

Działania Miasta obejmować mogą m.in. opracowanie
i upowszechnianie
spójnych
i
atrakcyjnych
materiałów
informacyjnych zawierających kompletne informacje dla
obcokrajowców, tworzenie punktów informacyjnych dla
cudzoziemców typu "one-stop-shop" uzupełnienie braków
w zakresie oznaczeń w obiektach użyteczności publicznej,
miejscach
publicznych,
prowadzenie
miejskich
portali
internetowych co najmniej w języku angielskim itp. Ponieważ
jednak problem dotyczy nie tylko sfery działań samorządu, ale
również innych podmiotów (np. Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
uczelnie), ich wpływ na niwelowanie bariery oceniono jako duży.

Problemy komunikacyjne wewnątrz
miasta (korki, tylko dwie linie metra)

Bariera ta, choć typowa dla dużych miast, istotnie wpływa na
obniżenie jakości zamieszkania w Warszawie (utrudnienia
w poruszaniu się po mieście, pogorszenie jakości powietrza), co
zniechęca talenty do osiedlania się w niej. Wysoka jakość
komunikacji wewnętrznej jest również ważna dla inwestorów oraz
organizatorów i uczestników wydarzeń. Ponieważ jednak problem
ten jest w pewnym stopniu minimalizowany przez rozbudowaną
wysokiej jakości komunikację miejską, jej wpływ na rozwój miasta
ocenić należy jako średni.

Działania
samorządu
sprzyjające
podnoszeniu
jakości
komunikacji wewnątrz miasta mają duże znaczenie dla
minimalizowania tej bariery i obejmują m.in. dalszą rozbudowę
metra, promowanie platform car-sharingu, rozwój systemu roweru
miejskiego, hulajnogi elektrycznej, budowę infrastruktury
rowerowej, parkingów typu park&ride, stałą poprawę jakości
komunikacji miejskiej, promowanie transportu zbiorowego itp.

Malejąca
dostępność
kapitału
ludzkiego
(stopa
bezrobocia
w Warszawie w IV kw. 2019 r.
wynosiła 1,3%)

Wyczerpywanie się zasobów kapitału ludzkiego na lokalnym rynku
pracy stanowi istotne ograniczenie dla przyciągania inwestycji.
Firmy zmuszone są konkurować między sobą o pracowników,
przede wszystkim podnosząc poziom wynagrodzeń. Znaczenie
czynnika dla pozyskiwania inwestycji oceniono zatem jako bardzo
duże.

Rola Miasta w procesie przyciągania i zatrzymywania talentów,
które rekompensować mogą problem malejących zasobów rynku
pracy, jest średnia. Działania samorządu w tym zakresie
obejmować mogą m.in. promowanie Warszawy jako miejsca
atrakcyjnego do pracy, wsparcie przybywających do Warszawy
talentów.

Niezadowalający
poziom
współpracy środowisk akademickich
między
sobą,
z Miastem
i z biznesem

Niezadowalający poziom współpracy uczelni ze środowiskiem
biznesu i z Miastem stanowi przeszkodę dla rozwijania i wdrażania
innowacji.
Utrudnia
również
promowanie
studiowania
w Warszawie oraz przyciąganie i zatrzymywanie w stolicy talentów

Rola, jaką może odgrywać Miasto w pokonywaniu tej bariery, ma
średnie znaczenie. Do potencjalnych działań samorządu należy
m.in. animowanie współpracy środowisk naukowych z biznesem,
współdziałanie ze sferą nauki np. w zakresie wspólnego
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naukowych. Wpływ tej bariery na hamowanie rozwoju miasta
oceniono zatem jako duży.

pozyskiwania wydarzeń naukowych (konferencji, kongresów,
targów), wspieranie rozwoju inicjatyw networkingowych.

Brak
niektórych
branż
produkcyjnych w Warszawie i jej
obszarze funkcjonalnym

Czynnik wpływa na utratę specjalistów z określonych dziedzin
(w tym absolwentów wybranych prestiżowych kierunków
warszawskich uczelni). Może przyczyniać się również do
marnowania potencjału wysoko wykwalifikowanych osób, jeśli nie
ma zapotrzebowania na ich kwalifikacje na lokalnym rynku pracy.
Jego znaczenie w perspektywie zatrzymywania i rozwoju talentów
jest zatem duże.

By minimalizować problem nieobecności niektórych branż na
warszawskim rynku, Miasto może podejmować starania
zmierzające do poszerzania oferty inwestycyjnej uwzględniającej
współdziałanie z sąsiednimi gminami w tym zakresie. Ważnym
działaniem może być również określenie kluczowych dla
Warszawy i jej rozwoju branż oraz uwzględnienie ich
w programach nauczania realizowanych w miejskiej sieci szkół
branżowych. Rola miasta w ograniczaniu tej bariery i jej wpływu na
przyciąganie i zatrzymywanie talentów i liderów jest zatem
średnia.

Niedostateczna promocja Warszawy
jako miejsca atrakcyjnego do pracy

Bariera ta stanowi utrudnienie w przyciąganiu utalentowanych
osób do pracy w stolicy. Ponieważ jednak firmy same pozyskują
pracowników
i
promują
się
na
rynku
krajowym
i międzynarodowym, znaczenie tego czynnika dla przyciągania
talentów ocenić należy jako średnie.

Rola samorządu w kształtowaniu i promowaniu oferty miejskiej dla
talentów jest średnia. Działania mogą obejmować animowanie
współdziałania sektora biznesu ze sferą publiczną w tym zakresie
(np. poprzez wykorzystanie przez firmy miejskich materiałów
informacyjnych do promocji stolicy jako miejsca dobrego do pracy
i zamieszkania),
określenie kluczowych w Warszawie branż
i dpowiednie targetowanie oferty dla różnych specjalistów,
realizację dojrzałej kampanii promującej miasto jako miejsce
atrakcyjne do pracy dla osób ambitnych, zorientowanych na
rozwój.

Niezadowalający
umiędzynarodowienia
uczelni

poziom
stołecznych

Niski poziom umiędzynarodowienia uczelni przekłada się na ich
słabą pozycję w międzynarodowych rankingach, utrudniając
przyciąganie zagranicznych talentów. Negatywnie wpływa również
na ich rozwój, zmniejszając potencjał do generowania innowacji
i podnoszenia kompetencji rodzimych naukowców. Znaczenie
czynnika dla rozwoju miasta w kontekście przyciągania i rozwijania
talentów jest zatem duże.

Rola Miasta w zakresie pokonywania tej bariery jest mała.
Ogranicza się do możliwości tworzenia płaszczyzny współpracy
środowisk akademickich, w tym obejmującej wspólną ofertę
edukacyjną
zorientowaną
na
przyciąganie
studentów,
doktorantów i naukowców obcokrajowców, a także promocję
stołecznych uczelni za granicą.

Utrudnienia
proceduralne
w sprawach związanych z pobytem
i pozwoleniem
na
pracę
dla
cudzoziemców

Czynnik ma bardzo duże znaczenie w kontekście przyciągania
talentów z zagranicy. Stanowi również znaczne utrudnienie dla
firm pozyskujących pracowników spoza kraju, co może wpływać
na obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu.

Ponieważ utrudnienia dotyczące procedur pobytowych dla
cudzoziemców związane są przede wszystkim z krajowymi
regulacjami prawnymi i nadmierną biurokracją, a sprawy z tym
związane załatwiane są w Wydziale ds. Cudzoziemców
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Znaczenie czynnika

Rola Miasta
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, rola Miasta w zwalczaniu
tej bariery jest bardzo mała. Miasto może wspierać
cudzoziemców w załatwianiu urzędowych spraw bezpośrednio
(np. poprzez materiały informacyjne, informacje w urzędzie
miasta, informacje co najmniej w języku angielskim na miejskich
portalach) lub pośrednio (np. poprzez dotowanie działalności NGO
działających w obszarze wsparcia cudzoziemców).

Względnie wysokie koszty życia
w porównaniu z innymi polskimi
miastami

Warszawę na tle kraju cechują stosunkowo wysokie koszty życia.
Bardzo wysoki jest koszt wynajmu czy zakupu mieszkania, co
utrudnia osiedlanie się w mieście utalentowanych osób.
Negatywne oddziaływanie czynnika minimalizowane jest jednak
przez względnie wysokie zarobki w porównaniu do innych polskich
miast. Z drugiej strony dla obcokrajowców koszty życia w stolicy
Polski są stosunkowo niskie, co stanowi jej atut. Znaczenie tej
bariery dla hamowania rozwoju miasta jest zatem raczej małe.

Brak wpływu ze strony Miasta.

Czynnik ma średnie znaczenie dla pozyskiwania wydarzeń,
przyciągania inwestycji i talentów. Warszawa wciąż w skali kraju
zajmuje pozycję lidera, choć rosnące w siłę miasta z nią
konkurujące sprawiają, że stolica już nie zawsze stanowi pierwszy
wybór dla inwestorów, organizatorów wydarzeń, czy wreszcie
samych talentów. Należy mieć na względzie, że stolica Polski
raczej konkuruje na rynku międzynarodowym niż krajowym, stąd
znaczenie tego czynnika jest nieco mniejsze niż ma to miejsce
w przypadku zagrożenia ze strony innych miast europejskich.

Warszawa wciąż pozostaje liderem w kraju pod względem
przyciągania inwestycji, wydarzeń i talentów. Cały czas jest zatem
w lepszym położeniu niż inne polskie miasta. Stąd, wpływając na
umocnienie swojej pozycji konkurencyjnej, w istotny sposób może
zminimalizować zagrożenie ze strony Krakowa, Katowic, Gdańska
czy Poznania. Działania obejmować powinny w szczególności
rozwijanie oferty skierowanej do organizatorów wydarzeń (w tym
działania infrastrukturalne – budowa centrum kongresowego),
inwestorów (poszerzanie możliwości inwestowania w mieście
i jego obszarze metropolitalnym) oraz talentów (oferta wsparcia
talentów przybywających do miasta). Ważne jest również
oddziaływanie na sposób i skalę promocji oferty (odpowiedni
zasięg, właściwe ukierunkowanie promocji oferty oraz odpowiedni
dobór form promocji w zależności od odbiorców, do których jest
ona kierowana). Rola miasta jest więc w tym zakresie duża.

Kurczące się zasoby pracy na rynku
polskim związane m.in. z trendem

Bardzo duże zagrożenie i wyzwanie dla samej Warszawy, by tym
intensywniej i skuteczniej pozyskiwać talenty z zagranicy, które

Miasto nie ma możliwości oddziaływania na samo zagrożenie.
Może jedynie wpływać na zmniejszanie jego skutków poprzez
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ZAGROŻENIA:

Znaczenie czynnika

Rola Miasta

emigracyjnym – Polska jest jednym
z głównych krajów pochodzenia
emigrantów zarobkowych wśród
krajów UE-28

uzupełnią niedobory lokalnego rynku. Miasto musi tym samym
konkurować już nie tylko z miastami polskimi, ale przede
wszystkim zagranicznymi, co jest znacznie trudniejsze, przede
wszystkim ze względu na czynniki niezależne od samorządu, m.in.
lepsze oferty pracy za granicą, przede wszystkim pod względem
wysokości zarobków.

promowanie się w kraju i za granicą jako miejsce dobre do życia
i pracy, jak również stwarzanie odpowiednich warunków
sprzyjających pozostawaniu w stolicy wykwalifikowanych
pracowników np. poprzez oddziaływanie na czynniki jakości życia.
Siła wpływu tych działań na zagrożenie jest zatem średnia.

Postrzeganie Polski jako kraju
ksenofobicznego, a Warszawy jako
miejsca
nieprzyjaznego
cudzoziemcom

Czynnik ma średnie znaczenie dla przyciągania cudzoziemców
do Warszawy. Choć stolica Polski pod tym względem wypada na
tle kraju dobrze, to wizerunek Polski na arenie międzynarodowej
wpływa negatywnie na postrzeganie samej Warszawy. Warto
jednak dodać, że cudzoziemcy, którzy odwiedzili Warszawę,
wyrażają o niej raczej pozytywne opinie również wśród swoich
rodaków, co sprzyjać może przyciąganiu obcokrajowców pomimo
tego zagrożenia (wykorzystanie tzw. marketingu szeptanego).

Ponieważ zagrożenie to jest w znacznej mierze zewnętrzne
(dotyczy przede wszystkim tego, jak za granicą postrzegana jest
Polska), znaczenie samorządu w procesie minimalizowania jego
skutków jest średnie. Miasto może promować się jako miejsce
otwarte i przyjazne dla cudzoziemców. Jednocześnie znaczenie
mogą mieć pozytywne opinie o Warszawie tych cudzoziemców,
którzy już tu są. Stąd miasto powinno o nich w szczególny sposób
"zadbać". Warto również promować pozytywne postawy
warszawiaków, angażować obcokrajowców w różnego rodzaju
działania sprzyjające ich integracji z lokalną społecznością itp.

Obawy mieszkańców miasta przed
nadmierną otwartością Warszawy

Czynnik ma średnie znaczenie dla procesu przyciągania
i zatrzymywania talentów z zagranicy. Może wywoływać niechęć
bądź nawet wrogość warszawiaków względem cudzoziemców
przybywających do miasta. Z drugiej jednak strony, Warszawa
uchodzi za miasto najbardziej tolerancyjne i otwarte w kraju.

Działania Miasta zmniejszające obawy warszawiaków przed
obcokrajowcami obejmować mogą m.in. promowanie postaw
otwartości, inicjatywy na rzecz budowania wspólnot lokalnych
z osiedlającymi się w Warszawie cudzoziemcami, w tym we
współpracy z NGO. Siła oddziaływania tego rodzaju przedsięwzięć
na minimalizowanie zagrożenia jest średnia.

Silna konkurencja ze strony innych
miast w zakresie przyciągania
i zatrzymywania
wybitnych
sportowców

Silna konkurencja ze strony innych miast w zakresie przyciągania
i zatrzymywania wybitnych sportowców przejawia się m.in.
zapewnieniem większego wsparcia w ramach systemów
stypendialnych oferowanych przez krajowych konkurentów.
Wydaje się jednak, że dla sportowców większe znaczenie mają
możliwości rozwoju oferowane przez prężnie działające kluby
sportowe czy dostęp do wysokiej jakości infrastruktury sportowej.
Dlatego też wpływ zagrożenia na utratę talentów sportowych
oceniono jako średni.

Miasto odgrywa średnią rolę w procesie konkurowania o talenty
sportowe. Tworzy wprawdzie ofertę wsparcia dla nich (m.in.
system stypendialny), może również bezpośrednio oddziaływać na
czynniki związane z jakością życia, co minimalizować będzie
negatywne konsekwencje rosnącej konkurencyjności innych
miast. Niemniej kluczową rolę w tym zakresie pełnią kluby
sportowe – to przede wszystkim one przyciągają utalentowanych
sportowców.

Wyższa atrakcyjność inwestycyjna
innych regionów Polski z uwagi na

Czynnik ma bardzo duże znaczenie dla przyciągania inwestycji
do stolicy. Część inwestorów rezygnuje z realizacji inwestycji

Siła oddziaływania Miasta na ten czynnik jest raczej mała.
Samorząd nie ma wpływu na zewnętrzne regulacje. Miasto może
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dopuszczalność
wyższych
poziomów intensywności pomocy
regionalnej, co w praktyce przekłada
się na większe możliwe ulgi
podatkowe

w Warszawie, na rzecz np. Krakowa, gdzie jest to bardziej
opłacalne, co wynika z zewnętrznych uregulowań prawnych dot.
regionalnej pomocy publicznej.

natomiast ofertę inwestycyjną tworzyć i promować wspólnie
z sąsiednimi gminami, gdzie możliwe korzyści fiskalne dla
inwestorów są większe niż w Warszawie. Warszawa konkurując
z krajowymi rywalami, może również wykorzystywać inne swoje
atuty (położenie w centrum kraju, bardzo dobra dostępność
komunikacyjna, ulgi i zwolnienia z podatków lokalnych itp.).

Duża konkurencja ze strony miast
zagranicznych,
szczególnie
z regionu
(Wiedeń,
Praga,
Budapeszt)

Konkurując z bardziej rozpoznawalnymi na świecie markami
innych miast, stolicy Polski nie jest łatwo wypromować się jako
atrakcyjne miejsce do zamieszkania czy zorganizowania
wydarzenia. Czynnik ten ma przy tym duży wpływ na przyciąganie
talentów i liderów, ale nie jest kluczowy.

Siła oddziaływania Miasta na minimalizowanie zagrożenia jest
raczej mała. Samorząd poprzez żadne swoje działania nie ma
bowiem możliwości wpływania na pozycję konkurencyjną miast
z regionu. Może natomiast podejmować działania zmierzające do
podnoszenia konkurencyjności Warszawy poprzez prowadzenie
spójnej i konsekwentnej promocji miasta (turystycznej,
gospodarczej, wydarzeniowej).

Pogarszająca
się
sytuacja
finansowa polskich samorządów

Czynnik ma duże znaczenie dla możliwości realizacji zamierzeń
w zakresie przyciągania inwestycji, wydarzeń i talentów.

Siła oddziaływania Miasta na zagrożenie jest mała. Samorząd
może wpływać na spowolnienie dynamiki zmian np. poprzez
zwiększanie dochodów majątkowych czy ograniczanie wydatków
na inne cele.

Prowadzenie
rekrutacji
wśród
warszawskich studentów przez firmy
pozawarszawskie

Rekrutowanie
warszawskich
absolwentów
do
pracy
w pozawarszawskich firmach bezpośrednio może wpływać na
utratę przez Warszawę wykształconych i utalentowanych
specjalistów różnych branż, co dodatkowo pogłębia problem
malejącej dostępności zasobów kapitału ludzkiego na rynku pracy.
Zagrożenie niekorzystnie wpływa tym samym na atrakcyjność
miasta dla inwestorów. Jego znaczenie w procesie przyciągania
i zatrzymywania talentów i liderów oceniono jako duże.

Miasto może minimalizować skutki procesu, dążąc do zatrzymania
absolwentów w Warszawie poprzez zapewnienie dobrych
warunków do życia i rozwoju. Nie jest jednak możliwe
oddziaływanie na samo zagrożenie, zaś wpływ działań samorządu
na ostateczne decyzje kończących warszawskie uczelnie jest
raczej mały.

Migrowanie
procesów
produkcyjnych warszawskich firm
poza stolicę

Zagrożenie powoduje dalsze zmniejszanie bazy miejsc, gdzie
absolwenci kierunków technicznych mogliby znaleźć zatrudnienie.
Przekłada się to bezpośrednio na utratę ich potencjału. Dodatkowo
przenoszenie pionów produkcyjnych firm poza Warszawę wiąże
się z nakłanianiem specjalistów pracujących w tych pionach do
opuszczania stolicy w ślad za przenoszonymi procesami. Wpływ
tego zagrożenia na aspekt przyciągania i zatrzymywania talentów
w Warszawie oceniono jako średni.

Miasto poprzez oddziaływanie na czynniki dotyczące jakości życia
może wpływać na zatrzymywanie pracowników przenoszonych
działów produkcyjnych w Warszawie. Jest to jednak wpływ jedynie
na skutki zagrożenia, nie zaś samo zagrożenie, a jego znaczenie
dla minimalizowania negatywnych konsekwencji jest raczej małe.
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Niewydolność polskiego systemu
prawnego i opinia o Polsce jako
o kraju skrajnie biurokratycznym

Niewydolność polskiego systemu prawnego stanowi utrudnienie
dla przyciągania inwestycji – pod tym względem Polska nie jest
miejscem najbardziej przyjaznym do prowadzenia biznesu.
Nadmierna biurokracja, wydłużające się procedury związane
z pobytem i pozwoleniem na pracę sprawiają również, że Polska
jest postrzegana jako kraj nieprzyjazny cudzoziemcom.
Utrudnieniem w tym zakresie są również procedury nostryfikacji
dyplomów uzyskanych za granicą (egzaminy nostryfikacyjne
często odbywają się w języku polskim). W istotny sposób wpływa
to na przyciąganie i zatrzymywanie zagranicznych talentów
również do samej Warszawy. Czynnik wskazywany jest jako
bardzo duże utrudnienie w tym procesie. Bezpośrednio wpływa
bowiem na atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania
i zniechęca do osiedlenia się w nim na stałe.

By minimalizować negatywne skutki tego zagrożenia dla procesu
przyciągania
i
zatrzymywania
zagranicznych
talentów
i inwestorów, Miasto może wpływać na kształtowanie wizerunku
stolicy kraju jako miejsca wyróżniającego się i przyjaznego
biznesowi i cudzoziemcom. Istotne w tym kontekście może okazać
się usprawnianie procedur realizowanych w urzędzie miasta,
odpowiednie oznakowanie miasta w językach obcych, dotowanie
działalności
organizacji
zajmujących
się
wspieraniem
cudzoziemców itp. Siłę wpływu tych działań na zagrożenia
związane z niewydolnością systemu prawnego ocenić należy
jednak jako bardzo małą – działania samorządu mogą
minimalizować jedynie skutki zagrożenia, nie wpływają natomiast
na samo zagrożenie.

Możliwość
wprowadzenia
niekorzystnych obostrzeń fiskalnych
(np. zniesienie limitu 30-krotnośći
ZUS)

Zagrożenie może wpłynąć na atrakcyjność Polski, a zatem
również Warszawy jako miejsca lokowania inwestycji. Może
przyczynić się także do przeniesienia inwestycji, które już tu są.
Zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS może wpłynąć ponadto
na odpływ specjalistów. Z punktu widzenia przyciągania oraz
zatrzymywania talentów i liderów wpływ tego czynnika ocenić
należy jako bardzo duży.

Brak wpływu ze strony Miasta.

Łatwość
zamknięcia
przeniesienia
działalności
z branży SSC

lub
firm

Czynnik może mieć duże znaczenie dla przyciągania
i zatrzymywania w Warszawie talentów i liderów (zarówno firm, jak
i ich pracowników) i oddziaływać na przenoszenie z miasta firm
z branży specjalistycznych usług dla biznesu. Może to ponadto
negatywnie wpływać na atrakcyjność stolicy dla potencjalnych
inwestorów.

Miasto
może
podejmować
działania
zmierzające
do
zatrzymywania tego rodzaju branż w stolicy związane m.in.
z obsługą przedsiębiorców i inwestorów. Siłę wpływu tych działań
na decyzje o pozostaniu firm w Warszawie ocenić należy jednak
jako bardzo małą.

Decyzje organów zarządzających
zagranicznymi
korporacjami
blokujące możliwość przyciągania
pracowników do ich warszawskich
oddziałów

Decyzje organów zarządzających zagranicznymi korporacjami
w zakresie polityki zatrudnienia w ich warszawskich oddziałach
mogą zablokować możliwość przyciągania do stolicy wysoko
wykwalifikowanych pracowników. Jak wskazywali uczestnicy
warsztatów diagnostycznych, decyzje tego typu już zapadają.
Czynnik może mieć zatem duże znaczenie dla ograniczenia siły

Brak wpływu ze strony Miasta.
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przyciągania talentów do Warszawy przez marki zagranicznych
korporacji.
Plan budowy Centralnego Portu
Komunikacyjnego i marginalizacja
znaczenia Okęcia jako lotniska
międzynarodowego

Zagrożenie może zmniejszyć znaczenie Warszawy jako
międzynarodowego węzła komunikacyjnego. Plany budowy CPK
zakładają jego oddalenie od Warszawy o około 35 km, co biorąc
pod uwagę możliwość dogodnego dojazdu koleją, może stanowić
jedynie niewielkie utrudnienie.

Brak wpływu ze strony Miasta.

Strona

83

Źródło: Opracowanie własne

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

6 Co Warszawa robi dla talentów i liderów? – Analiza i ocena
dotychczasowych działań m.st. Warszawy
Miasto stołeczne Warszawa stale realizuje działania z zakresu przyciągania talentów i liderów.
Działania te nie były dotąd tak nazwane i skoordynowane w ramach jednego spójnego systemu,
ale są obecne w polityce miasta. By móc zaplanować program przyciągania talentów i liderów,
warto przyjrzeć się temu, co Miasto robiło dotąd i wykorzystać te działania, które okazały się
skuteczne i efektywne. Rozdział ten poświęcony jest zatem ich analizie i ocenie w ramach
poszczególnych obszarów interwencji oraz wyróżnieniu niektórych z nich jako dobre praktyki, które
warto kontynuować.
Ze względu na brak mierzalnych rezultatów dla wielu działań m.st. Warszawy, często nie jest
możliwe jednoznaczne określnie ich efektywności za pomocą danych ilościowych. Z tego względu
posłużono się oceną jakościową. Warto jednocześnie dążyć do tego, by dla wszelkich działań już
na etapie ich planowania wskazać konkretne rezultaty i, tam gdzie to możliwe, przypisać miary.
Ułatwi to ich późniejszą ewaluację i ocenę efektywności.
Warszawa aktywnie umacnia swoją markę za sprawą spójnego i konsekwentnego
budowania pozytywnego wizerunku poprzez działania podejmowane przez
Marka
mieszkańców i urząd miasta. Wzmacnia także swój wizerunek atrakcyjnego
Warszawa
miejsca do życia i realizacji twórczych ambicji poprzez realizowane projekty
infrastrukturalne oraz społeczne. Stolica daje przestrzeń do aktywności oraz
realizacji swoich planów zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, a energia
mieszkańców oraz potencjał miasta motywują do działania.
Warszawa dysponuje niezbędnymi atutami do przyciągania talentów zarówno krajowych, jak
i zagranicznych. Aby możliwe było skuteczne wykorzystanie tych atutów, Miasto musi budować
i promować swoją markę zarówno w kraju, jak i za granicą. Warszawa powinna promować się jako
miejsce dobre do życia, nauki, pracy, atrakcyjne do inwestowania i organizowania różnego rodzaju
eventów. Stolica podejmuje już pewne działania w tym zakresie. Należą do nich w szczególności:
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praktyka

stworzenie wielojęzycznego portalu informacyjnego o mieście – portal Go2Warsaw.pl
przeznaczony zarówno dla Polaków, jak i obcokrajowców zawiera informacje dotyczące m.in.:
oferty zabytków, wydarzeń turystycznych, sposobu poruszania się po mieście;
 opracowanie „Praktycznego przewodnika marki Warszawa”;
 promowanie marki Warszawa za granicą poprzez obecność miasta na targach oraz
prowadzenie medialnych kampanii informacyjnych, w tym m.in.:
 udział w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO Real w Monachium,
 udział w targach zagranicznych w ramach programu „Study in Warsaw”,
 udział w targach technologicznych Digital Demo Day w Dusseldorfie oraz promocja
potencjału technologicznego warszawskich startupów,
 produkcja i emisja w telewizyjnych kanałach zagranicznych filmu promocyjnego
o Warszawie,
 kampanie marketingowe realizowane przez Biuro Marketingu Urzędu m.st. Warszawy,
 organizacja eventu „Warsaw Startup Night” w ramach „Startup Woche Dusseldorf” oraz
promocja Warszawy jako miasta przyjaznego startupom;
 promowanie turystycznej marki miasta w oparciu o tzw. „city break” (kilkudniowe wypady do
dużych miast), sprzyjającej przyciąganiu do Warszawy wydarzeń i talentów.
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Tabela 11. Ocena działań m.st. Warszawy w zakresie budowania i promocji marki miasta wraz z rekomendacjami
dotyczącymi ich kontynuacji

Analiza i ocena

Rekomendacje

Wielojęzyczny
portal
turystyczny
o mieście
Go2Warsaw.pl

Portal zawiera podstawowe informacje turystyczne.
Przygotowany został w czterech wersjach językowych –
oprócz polskiej, jest dostępny również po angielsku,
niemiecku i hiszpańsku. Dostrzega się brak co najmniej
języka rosyjskiego lub ukraińskiego, który byłby istotny
ze względu na dominację Ukraińców wśród
cudzoziemców mieszkających w Warszawie.

Portal
turystyczny
jest
niezbędny dla promocji
turystycznej miasta. Warto
poszerzyć
katalog
dostępnych
wersji
językowych co najmniej
o język
ukraiński
lub
rosyjski ze względu na
dominację Ukraińców wśród
cudzoziemców
w Warszawie.

Liczba wyświetleń strony w 2019 roku wyniosła przeszło
1,5 mln i wzrosła w stosunku do roku wcześniejszego.
Zdecydowanie najwięcej użytkowników korzysta ze
strony w Polsce. Na kolejnych miejscach z około
pięcioprocentowym udziałem znaleźli się użytkownicy
wyświetlający
portal
w
Niemczech,
Stanach
Zjednoczonych, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, co może
świadczyć
o
potencjalnym
zainteresowaniu
mieszkańców tych państw odwiedzeniem Warszawy.
2

Obecność
Miasta
na
targach oraz
prowadzenie
medialnych
kampanii
informacyjnych

Miasto wraz z partnerami biznesowymi uczestniczy dwa
razy w roku w targach inwestycyjnych – MIPIM
w Cannes i EXPO REAL w Monachium – prezentując
swój potencjał inwestycyjny oraz atuty dla
potencjalnych inwestorów. Przy tej okazji Warszawa
promowana jest w prasie branżowej (FDI, Forbes,
Biurowce w Polsce, Eurobuild, EuropaProperty, Poland
Today, The City, Investment Areas Info Magazine,
Warsaw Business Journal).
W latach 2018-2019 Warszawa zorganizowała ponadto
w Dusseldorfie dwie edycje wydarzenia „Warsaw
Startup Night”, podczas którego promowała się jako
miejsce dobre dla startupów, zaś wybrane warszawskie
startupy oraz IOB miały okazję, by zaprezentować
siebie i swoje pomysły. Dodatkowym punktem
programu był networking wszystkich uczestników
sprzyjający rozwijaniu i powstawaniu nowych
pomysłów. W ramach wydarzenia warszawskie startupy
miały możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi
partnerami biznesowymi dzięki wizytom studyjnym, co
pozwala na ich rozwój i wdrażanie innowacyjnych
pomysłów.
Warszawa daje również możliwość rozwoju startupom,
promując się jednocześnie jako miasto im przyjazne,
poprzez udział w targach technologicznych Digital
Demo Day. Podczas wydarzenia wybrane startupy
prezentują swój technologiczny potencjał.
Efektywność większości ww. inicjatyw jest niezwykle
trudna do oceny za pomocą mierzalnych wskaźników,
dlatego też należy posłużyć się oceną jakościową
(uzupełniając ją, tam gdzie to możliwe, danymi
ilościowymi). Zarówno udział w targach inwestycyjnych,
jak i promujących „startupowość” miasta jest dobrą
okazją do tego, by o Warszawie dowiedziały się kolejne
talenty i potencjalni inwestorzy. W 2019 roku spośród

Jednoznaczna
ocena
stopnia
efektywności
prowadzonych przez Miasto
działań
marketingowych
jest niezwykle trudna. Nie
są bowiem mierzone ich
rezultaty. Zaleca się zatem
wdrożenie systemu pomiaru
efektywności
i ewaluacji
kampanii
promocyjnych
Miasta.
Aktywna
promocja
Warszawy zarówno dla
inwestorów, jak i startupów
jest dobrą okazją do
zaprezentowania
oferty
miasta tym, którzy jeszcze
jej nie znają. Inicjatywy
uwzględniające promocję
warszawskich
startupów
dodatkowo sprzyjają ich
rozwojowi, co również jest
niezwykle
ważne
(by
posiadanych talentów nie
tracić).
Z perspektywy przyciągania
talentów i liderów działania
w tym zakresie powinny być
zatem
kontynuowane.
Jednocześnie
niedostateczna promocja
miasta
jako
miejsca
przyjaznego
do
pracy
skłania do refleksji, czy nie
warto rozważyć możliwości
poszerzenia
tego
typu
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Działania

Analiza i ocena

Rekomendacje

33 działek oferowanych pod inwestycje po targach
inwestycyjnych sprzedanych zostało 12 (tj. ponad 36%).
Działania te należy ocenić zatem pozytywnie pod
kątem przyciągania talentów i liderów. Inicjatywy te dają
również
możliwość
rozwoju
i promowania
warszawskich startupów, co sprzyja tworzeniu przez nie
innowacyjnych rozwiązań, ale również przyciąga do
miasta kolejne osoby z ciekawymi pomysłami.

działań
o
aktywne
promowanie stolicy przez
Miasto
we
współpracy
z warszawskimi
firmami
podczas
międzynarodowych targów
pracy.

Medialne kampanie reklamowe prowadzone przez
Biuro Marketingu Urzędu m.st. Warszawy obejmują
m.in. promocję gospodarczą oraz turystyczną miasta, w
tym emisję spotu za granicą za pomocą kanału CNN.
Działania z tego zakresu realizowane były w latach
2017-2018, w 2019 kampanie medialne nie były
prowadzone. Podobnie jak w przypadku udziału Miasta
w międzynarodowych targach, tak i tutaj nie jest
możliwa ocena efektywności za pomocą mierzalnych
wskaźników. Niezwykle trudno bowiem stwierdzić, na
ile prowadzone kampanie przyczyniły się do pozyskania
inwestycji, zwiększenia ruchu turystycznego w mieście
czy zmiany jego wizerunku. Jak pokazują badania,
reklama miejsca w mediach stanowi raczej nieistotny
czynnik dla decyzji o wyborze kierunku podróży
turystycznej188. Wydaje się zatem, że kampanie
medialne mogą stanowić jedynie uzupełnienie i tło dla
aktywnej i bezpośredniej promocji Warszawy.
3

Promowanie
turystycznej
marki miasta
w oparciu
o tzw.
„city
break”

Warszawa pod kątem turystycznym promuje się jako
miasto na „krótki wypad”. Jest to dość popularny trend
wśród dużych miast.
Od 2018 roku zostało zorganizowanych 6 takich
kampanii, z czego cztery w samym roku 2019.
Kierowane są głównie do obywateli Niemiec i Hiszpanii,
ale również Izraela i Wielkiej Brytanii. Ze względu na
brak mierzalnych rezultatów i wielość czynników
wpływających na liczbę turystów w mieście, nie ma
możliwości, by dokonać jednoznacznej oceny
efektywności tych kampanii. Wydaje się jednak, że,
dzięki precyzyjnemu określeniu grup docelowych, jest
to dobry sposób na dotarcie do nich i daje możliwość
usłyszenia o Warszawie, co może zaprocentować jej
odwiedzeniem.
Warto dodać, że w obliczu słabej rozpoznawalności
Warszawy pod kątem turystycznym, trafnym wyborem
jest jej promowanie w oparciu o popularny „city break”.

Jednocześnie
należy
przeanalizować
efektywność
kosztową
kampanii medialnych, by
ocenić ich
rzeczywistą
przydatność. Może być
bowiem tak, że ponoszone
nakłady na ten cel są
niewspółmiernie
wysokie
w stosunku do efektów.

Promocja
turystyczna
miasta w oparciu o tzw. „city
break” wydaje się być
dobrym
sposobem
na
wzbudzenie
zainteresowania Warszawą
wśród osób, które często
podróżują oraz zachęcenie
ich do przyjazdu do stolicy
Polski po raz pierwszy.
Z punktu
widzenia
przyciągania
talentów
i liderów
może
to
zaprocentować
decyzją
o osiedleniu
się
w Warszawie.
W
tym
kontekście warto tego typu
działania kontynuować.

Polska na wakacjach, czyli o promocji miejsc oczami turystów. Raport agencji VMG PR na podstawie badania opinii publicznej
przeprowadzonego przez SW Research, Warszawa 2014, s. 7.
188
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W celu sprowadzenia zagranicznych talentów do Warszawy realizowanych jest
szereg przedsięwzięć, które mają przekonać utalentowane osoby do wyboru stolicy
Polski jako miejsca do życia oraz ułatwić start w nowym mieście. Wśród nich można
wskazać m.in.:

Wsparcie
adaptacyjne

 tworzenie
i
dystrybucję
specjalnych
materiałów
promocyjnych
i informacyjnych, m.in.:
 dostępny w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej)
informator dla studentów zagranicznych „Studencki przewodnik po Warszawie dla
cudzoziemców” omawiający najważniejsze aspekty życia w Warszawie, tj. praktyczne
porady dotyczące poszukiwania mieszkania, pracy, podjęcia studiów, poruszania się
komunikacją publiczną czy spędzania czasu wolnego,
 dystrybucja pakietów powitalnych dla studentów zagranicznych, zawierających
broszury Stołecznego Biura Turystyki,
 udostępnienie miejskiego Informatora Studenckiego „Studiuj Warszawę”,
 udostępnienie młodzieży w wieku 15-19 lat informatora „Młoda Warszawa”;
 organizację spotkań adaptacyjnych dla studentów zagranicznych prowadzonych przez Centrum
Komunikacji Społecznej we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
stanowiących cykl prezentacji dotyczących bezpieczeństwa, organizowanych na największych
warszawskich uczelniach podczas tzw. dni orientacyjnych,
 finansowanie działalności podmiotów działających na rzecz adaptacji i integracji cudzoziemców
(m.in. Warszawskie Centrum Wielokulturowe).

Dobra
praktyka

Dobra
praktyka

Analiza i ocena

Rekomendacje

1

Materiały
promocyjne
i informacyjne

Miejskie
materiały
informacyjne
i
promocyjne
przeznaczone są przede wszystkim dla zagranicznych
studentów, a także młodzieży. Ich dystrybucja jest
ważna nie tylko dlatego, że pomaga przyjezdnym
poruszać się po Warszawie. Stanowi także przekaz
płynący z miasta: „jesteś dla nas ważny, chcemy, byś
czuł się u nas dobrze”. Sprzyja to budowaniu
pozytywnego wizerunku Warszawy w oczach
obcokrajowców, co z kolei może wpływać na późniejsze
decyzje o osiedleniu się. Uzyskany w ten sposób
pozytywny obraz Warszawy jest dalej przekazywany
(tzw. marketing szeptany) i przyciąga do stolicy kolejne
talenty.

Materiały
informacyjne
i promocyjne o mieście są
niezbędnym
elementem
ułatwiającym
osobom
przyjezdnym,
w
tym
cudzoziemcom,
poruszanie
się
po
Warszawie w pierwszych
tygodniach pobytu. Budują
również
pozytywny
wizerunek
stolicy.
Działania te należy zatem
kontynuować.
Warto
natomiast
wziąć
pod
uwagę
rozszerzenie
zakresu
i
stworzenie
materiałów
przeznaczonych
dla
pracowników,
które
mogłyby być następnie
wykorzystywane
przez
warszawskie
firmy
ściągające
do
siebie
specjalistów.

2

Spotkania
adaptacyjne
dla studentów
zagranicznych

Spotkania adaptacyjne dla studentów zagranicznych
realizowane są w ramach projektu „Naukowa
Warszawa”.
Prowadzone
są
we
współpracy
z największymi warszawskimi uczelniami, a omawiana

Utrzymujące
się
zainteresowanie
uczestnictwem
w wydarzeniu, pozytywne
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Tabela 12. Ocena działań m.st. Warszawy w zakresie wsparcia adaptacyjnego udzielanego przybywającym do Warszawy
talentom wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich kontynuacji
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Działania

Analiza i ocena

Rekomendacje

tematyka pozwala na bezpieczne i jak najpełniejsze
korzystanie z pobytu w Warszawie.

opinie na jego temat
stanowią potwierdzenie, że
powinno
być
ono
kontynuowane
w kolejnych latach. Warto
jednocześnie dążyć do
zmierzenia rzeczywistych
efektów,
dokonując
ewaluacji
liczby
uczestników
spotkań.
Możliwe stałoby się dzięki
temu
określenie,
czy
poziom zainteresowania
studentów rośnie, maleje,
czy pozostaje bez zmian.

Ich przydatność nie może zostać jednak określona przy
wykorzystaniu żadnego mierzalnego wskaźnika.
Każdorazowo w spotkaniach w ramach dotychczas
zorganizowanych trzech edycji (dwóch w roku
akademickim 2018/2019 oraz jednej w roku 2019/2020)
udział brało od 20 do 100 osób. Dane te są jedynie
szacunkowe z uwagi na dobrowolność uczestnictwa
i otwarty charakter spotkań. Stąd też możliwa jest
jedynie ich ocena jakościowa.
Stałe zainteresowanie studentów oraz pozytywne opinie
na temat inicjatywy potwierdzają jej zasadność.
3

Finansowanie
działalności
podmiotów
działających
na
rzecz
adaptacji
i integracji
cudzoziemców

Miasto co roku przeznacza środki na wsparcie finansowe
podmiotów świadczących usługi adaptacyjne dla
cudzoziemców. W Warszawie działają obecnie 32189
organizacje udzielające różnego rodzaju wsparcia
cudzoziemcom. Zakres działań wielu z nich koncentruje
się na pomocy uchodźcom. Na uwagę zasługują jednak
te podmioty, których inicjatywy przyczyniają się do
adaptacji i integracji zagranicznych talentów. Takim
przykładem jest Centrum Wielokulturowe, które stale się
rozwija, organizując lekcje wielokulturowe dla dzieci,
udzielając porad prawnych oraz prowadząc kursy języka
polskiego dla społeczności cudzoziemców. Widoczne
jest również rosnące zapotrzebowanie na usługi CW,
które, przez brak odpowiedniej kadry, nie może być
jednak w pełni zaspokojone (jednym z problemów
cudzoziemców w Polsce jest niedostateczna dostępność
lekcji języka polskiego).

Duże zapotrzebowanie na
usługi
wsparcia
adaptacyjnego zgłaszane
przez cudzoziemców, jak
również
ograniczone
możliwości
jego
zaspokojenia w obecnym
systemie sprawiają, że
działania nie tylko należy
kontynuować, a również
rozszerzać.
Warto
np. rozważyć możliwość
tworzenia
lokalnych
punktów
Centrum
Wielokulturowego
w dzielnicach z największą
liczbą cudzoziemców.

Źródło: Opracowanie własne
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Wsparcie i pomoc, 20.07.2014, http://www.warszawa.info-migrator.pl/wsparcie-i-pomoc (dostęp: 22.01.2020).
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wsparcie dzieci cudzoziemskich i powracających do kraju świadczone przez
samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń (WCIES), w ramach którego funkcjonuje Zespół ds.
nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach. Do jego głównych
zadań należy m.in.:
 prowadzenie systemu informacji edukacyjnej dla rodzin uchodźców (w tym: punkt
kontaktowy, serwis internetowy),
 opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi
uchodźców (w tym sieci współpracy, doradztwo metodyczne),
 opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej
i antydyskryminacyjnej dla polskich uczniów,
 wspomaganie nauki dzieci cudzoziemskich (asystenci kulturowi, nauczyciele
wspomagający, interwenci kryzysowi, doradcy nauki języka),
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Usługi
publiczne

Znaczenie dla cudzoziemców ma także możliwość korzystania bez przeszkód z dóbr
i usług publicznych. Również w tym zakresie Warszawa podejmuje odpowiednie
działania, by utalentowani obcokrajowcy czuli się w mieście dobrze. Należą do nich
m.in.:
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świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci uchodźców,
doradztwo zawodowe dla uczniów z rodzin uchodźców,
opracowanie i dystrybucja publikacji dla rodziców i dzieci uchodźców, dla nauczycieli
i dyrektorów szkół,
 realizowanie projektów edukacyjnych dla uczniów wspólnie z organizacjami
pozarządowymi,
 uczestniczenie w projektach wspólnie z partnerami zagranicznymi;
 powołanie Centrum Wielokulturowego w Warszawie jako platformy współpracy pomiędzy NGO,
m.st. Warszawą oraz innymi partnerami – Centrum świadczy usługi wspierające adaptację
cudzoziemców, tj. lekcje języka polskiego, lekcje wielokulturowe, warsztaty, seminaria,
konferencje tematyczne, porady prawne, bezpłatne udostępnianie przestrzeni m.in. na
realizację inicjatyw kulturalnych, artystycznych;
 wsparcie obcokrajowców zainteresowanych rozpoczęciem lub rozwijaniem swojej działalności
gospodarczej na terenie Warszawy świadczone przez pracowników Centrum
Przedsiębiorczości Smolna.

Dobra
praktyka

Tabela 13. Ocena działań m.st. Warszawy w zakresie projektowania usług publicznych z uwzględnieniem potrzeb
cudzoziemców wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich kontynuacji

Analiza i ocena

Rekomendacje

Wsparcie
dzieci
cudzoziemskich
i powracających
do kraju

Działalność
Zespołu
ds.
nauczania
dzieci
cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich
szkołach
funkcjonujący
w
ramach
WCIES
nakierowana jest przede wszystkim na wsparcie
dzieci obcokrajowców i powracających do kraju.
Uczniowie przybywający z zagranicy podlegający
obowiązkowi
szkolnemu,
którzy
nie
znają
dostatecznie języka polskiego oraz wymagają
dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb,
mogą uczyć się w tzw. oddziałach przygotowawczych
w placówkach edukacyjnych. W Warszawie jest 10
takich oddziałów (8 przy szkołach podstawowych
oraz 2 przy liceum ogólnokształcącym). Według stanu
na IX 2019 uczy się w nich 148 osób.

Z
uwagi
na
stałe
zapotrzebowanie na tego
rodzaju
usługi
oraz
korzyści z nich płynące,
rekomendowane jest ich
kontynuowanie
oraz
dalszy rozwój.

By zapewnić jak najwyższą jakość usług
edukacyjnych
dla
dzieci
cudzoziemskich
i reemigrantów,
WCIES
organizuje
kursy
doszkalające, warsztaty metodyczne, konferencje
i seminaria adresowane do nauczycieli i dyrektorów
szkół, do których uczęszczają tacy uczniowie. Wydaje
również różnego rodzaju publikacje.
Usługi te nie mają wprawdzie bezpośredniego
przełożenia na przyciąganie do Warszawy talentów,
niemniej należy pamiętać, że odpowiednie „zadbanie”
o tych cudzoziemców, którzy już w Warszawie są oraz
o ich rodziny, pośrednio może przyczynić się do
ogólnego lepszego postrzegania miasta przez
obcokrajowców. Warto mieć również na uwadze, że
takie wsparcie daje możliwości rozwoju dzieciom
cudzoziemskim, stanowiącym potencjalne przyszłe
warszawskie talenty, które tworzyć będą jej kapitał
społeczny. Warto zatem stawiać na ich rozwój, by
następnie one przyczyniały się do rozwoju Warszawy.
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2

Powołanie
Centrum
Wielokulturowego

Patrz: Tabela 12, pkt 3.

Patrz: Tabela 12, pkt 3.

3

Wsparcie
świadczone przez
Centrum
Przedsiębiorczości
Smolna

Obcokrajowcy
zainteresowani
wsparciem
w założeniu
oraz
prowadzeniu
działalności
gospodarczej mogą skorzystać z usług świadczonych
w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Pracownicy
„Smolnej” udzielają wsparcia w jęz. angielskim. Co
roku z konsultacji korzysta ponad 100 cudzoziemców,
z czego około 1/3 kończy się zarejestrowaniem
działalności. Są to głównie obywatele państw Europy
Wschodniej (spoza UE), Kanady i USA. Ma to
znaczenie
przede
wszystkim
dla
pełnego
wykorzystania i rozwijania zagranicznych talentów
mieszkających w Warszawie, przyczyniających się do
rozwoju gospodarczego stolicy.

Działalność
Centrum
Przedsiębiorczości
Smolna nie jest stricte
nakierowana na wsparcie
cudzoziemców, niemniej
obcokrajowcy
mogą
otrzymać
stosowne
wsparcie
na
takich
samych zasadach jak
Polacy. Warto dążyć do
szerszej promocji usług
„Smolnej”
wśród
cudzoziemców,
stale
doskonaląc
obsługę
w różnych językach.

Źródło: Opracowanie własne

Warszawa charakteryzuje się ponadto znaczącym potencjałem inwestycyjnym.
Wpływają na to takie czynniki jak rozwinięta infrastruktura, duża dostępność
przyszłych pracowników oraz wysoka jakość i ciągle zwiększająca się dostępność
powierzchni biurowej.

Inwestycje i
kapitał

Dużym atutem Warszawy jest jej centralne zlokalizowanie, za sprawą którego miasto
pełni funkcję międzynarodowego węzła transportowego zarówno w transporcie
drogowym, jak i kolejowym czy lotniczym. Warszawa charakteryzuje się znaczącą konkurencyjnością
w porównaniu do innych miast usytuowanych w Europie Środkowo-Wschodniej za sprawą dużej
dostępności przyszłych pracowników. Bezpośrednio wynika to z liczby studentów zdobywających
wyższe wykształcenie na warszawskich uniwersytetach, która kształtuje się na poziomie ok. 225 tysięcy
osób. Z niezwykle bogatego potencjału edukacyjnego korzystają zwłaszcza przedsiębiorstwa z branży
finansów czy IT, które zdecydowały się zlokalizować swoje siedziby w stolicy Polski.
Same atuty miasta jednak nie wystarczą do tego, by skutecznie przyciągać inwestycje i kapitał.
Potrzebne są konkretne działania. Wśród tych już podejmowanych przez miasto wymienić należy:
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wspieranie procesu wymiany wiedzy i doświadczeń między Miastem, sferą nauki i biznesu
sprzyjające zwiększaniu potencjału naukowego Warszawy m.in. poprzez utworzenie Cyfrowej
Biblioteki Urzędu m.st. Warszawy ze zbiorem w języku polskim i angielskim, realizację projektu
Naukowa Warszawa mającego na celu rozwój współpracy między Urzędem m.st. Warszawy
i instytucjami oraz indywidualnymi przedstawicielami warszawskiego sektora nauki,
organizowanie spotkań networkingowych „Środa z ekspertem”;
 tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju biznesu w obszarach infrastrukturalnych
i doradczych m.in. poprzez:
 Program #Academy_Smolna! realizowany w Centrum Przedsiębiorczości Smolna,
w ramach którego świadczone są usługi dla przedsiębiorców (porady prawne, księgowe
i biznesowe oraz comiesięczne, profesjonalne warsztaty wraz z długofalowym
procesem mentoringowym),
 Punkt Informacyjny One-Stop-Shop realizowany w Centrum Przedsiębiorczości
Smolna, realizujący działania z zakresu wsparcia w procesie rejestracji działalności
gospodarczej, informowania o formach wsparcia dla przedsiębiorców,
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ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury – miejsce spotkań w centrum Warszawy
przeznaczone na warsztaty, seminaria i konferencje związane z promocją potencjału
Warszawy, innowacjami w zarządzaniu miastem itp.,
 Centrum Kreatywności Targowa, w ramach którego funkcjonuje inkubator
przedsiębiorczości z zapleczem technicznym i instytucjonalnym; jest to miejsce
wymiany doświadczeń i integracji inicjatyw oraz projektów;
 prowadzenie aktywnej promocji marki Warszawa jako miasta atrakcyjnego dla inwestycji m.in.
poprzez publikację „Warsaw – your place to invest”, udział w targach inwestycyjnych itp.;
 działania służące przyciąganiu talentów artystycznych i sportowych oraz uzdolnionych uczniów
podnoszących jakość kapitału ludzkiego w Warszawie, w tym:
 programy rezydencyjne prowadzone przez instytucje kulturalne (m.in. Centrum Sztuki
Współczesnej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej), których zadaniem jest sprowadzenie do
Warszawy twórczych osób,
 system stypendialny dla wybitnych sportowców oraz trenerów uruchomiony przez Biuro
Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy,
 system stypendialny dla artystów realizowany przez Biuro Kultury Urzędu m.st.
Warszawy,
 program stypendialny SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów za wybitne
osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne uruchomiony przez Biuro Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy.

Dobra
praktyka

Dobra
praktyka

Tabela 14. Ocena działań m.st. Warszawy w zakresie przyciągania inwestycji i kapitału wraz z rekomendacjami
dotyczącymi ich kontynuacji

2

Analiza i ocena

Rekomendacje

Inicjatywy
mające na celu
rozwój
współpracy
między
miastem
stołecznym
Warszawą
a sferą nauki
i biznesu

Jedną z kluczowych inicjatyw mających na celu rozwój
współpracy miasta stołecznego Warszawy ze sferą
nauki jest projekt Naukowa Warszawa. Działania tego
rodzaju są istotne przede wszystkim z punktu widzenia
przyciągania i rozwijania talentów w dziedzinie nauki
(naukowcy, studenci, doktoranci). W opinii samych
naukowców poziom współpracy między uczelniami oraz
między uczelniami a Miastem jest niewystarczający
i warto dążyć do jej rozwoju.

Pożądanym jest wdrożenie
modelu potrójnej helisy, by
współpraca
między
środowiskiem
nauki
i biznesu oraz Miastem
była
coraz
bardziej
intensywna i by wspierała
skuteczny
rozwój
gospodarczy stolicy. Jest
to istotne nie tylko dla
rozwijania warszawskich
talentów,
ale
również
z punktu
widzenia
generowania
innowacji.
Dlatego też rekomenduje
się uwzględnienie działań
w tym zakresie w ramach
programu 4.2.

Tworzenie
sprzyjających
warunków do
rozwoju
biznesu

Dobre warunki do rozwoju biznesu sprzyjają
przyciąganiu
do
Warszawy
przedsiębiorców
i przenoszeniu całych firm. Niezwykle trudno jest jednak
ocenić ich efektywność z punktu widzenia celu
operacyjnego 4.3. Brak jest bowiem mierzalnych
rezultatów określających, na ile działania w tym zakresie
wpływają na decyzje przedsiębiorców o lokowaniu
kapitału w Warszawie. Niemniej wdrażane z sukcesem
inicjatywy miejskie w tym zakresie i dość duże
zainteresowanie nimi przedsiębiorców wskazuje na to,
że są one potrzebne i pożądany jest ich dalszy rozwój.

Bardzo ważne jest ponadto skuteczne wdrożenie
modelu potrójnej helisy, w której samorząd, biznes
i nauka wspólnie działają na rzecz rozwoju gospodarki
i innowacji w mieście. Miasto podejmuje próby
inicjowania takich działań, niemniej są to pojedyncze
przedsięwzięcia wymagające wdrożenia systemowych
rozwiązań.

Atrakcyjna oferta Miasta
dla
przedsiębiorców
sprzyja
przyciąganiu
kapitału. Pożądanym jest,
by działania z tego zakresu
znalazły odzwierciedlenie
w programie 2.4.

91

1

Działania

Strona

L.p.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
L.p.

Działania

Analiza i ocena

Rekomendacje

Z Programu #Academy_Smolna! w 2019 roku
skorzystały 574 osoby (822 godzin wsparcia). Wsparcie
w Punkcie Informacyjnym One-Stop-Shop w Centrum
Przedsiębiorczości Smolna otrzymało 1 815 osób.
Z oferty
ZODIAKU
Warszawskiego
Pawilonu
Architektury skorzystało około 16 500 osób, zaś z oferty
Centrum Kreatywności Targowa – około 20 000 osób.
3

Aktywna
promocja
marki
Warszawa
jako miejsca
przyjaznego
inwestycjom

Patrz: Tabela 11, pkt 2.

Patrz: Tabela 11, pkt 2.

4

Działania
służące
przyciąganiu
talentów
artystycznych
i sportowych
oraz
uzdolnionych
uczniów

Miasto stołeczne Warszawa realizuje działania służące
przyciąganiu i rozwijaniu talentów – uzdolnionych
artystów, sportowców oraz uczniów, przede wszystkim
przyznając różnego rodzaju stypendia. O ile jednak
stypendia artystyczne wydają się być dość atrakcyjne
w skali kraju, o tyle w odniesieniu do stypendiów
sportowych są w Polsce miasta, które oferują je na
korzystniejszych warunkach (np. Poznań)190.

Kontynuując
działania
w zakresie
wspierania
uzdolnionych w różnych
aspektach osób, warto
poddać
analizie
konkurencyjność
oferty
Warszawy na tle kraju, by
siła przyciągania talentów
do stolicy była jeszcze
większa. Jest to zadanie
istotne również z tego
względu,
by
talenty
w Warszawie pozostawały.

Ciekawą inicjatywą wdrażaną przez instytucje kultury są
programy rezydencyjne mające na celu rozwój
potencjału twórczego uzdolnionych osób. Programy
takie przyciągają do stolicy twórców i artystów, którzy
mając możliwość realizowania swoich twórczych ambicji,
chętnie pozostają w mieście, wzbogacając jego kapitał
ludzki.

Źródło: Opracowanie własne

Dobra
praktyka

190

promowanie miasta podczas takich wydarzeń jak: targi ITB Berlin, Berlin Vital, Warsztaty Travel
Match, Travel News Market Sztokholm, targi FITUR czy targi IMTM. Promocja miasta odbywa
się poprzez m.in. prowadzenie kampanii digitalowych, organizację wizyt studyjnych, promocję
w mediach społecznościowych czy rozmowy B2B z przedstawicielami branży;
 działalność Warsaw Convention Bureau (WCB) prowadzonej w ramach struktur Warszawskiej
Organizacji Turystycznej – WCB odpowiada za promocję Warszawy jako atrakcyjnego
i profesjonalnego miejsca spotkań oraz pozyskiwanie dla miasta zagranicznych wydarzeń
konferencyjnych, kongresowych i spotkań motywacyjnych poprzez: aktywne wyszukiwanie
potencjalnych klientów, udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, udział w konkursach na

Patrz: s. 29.

Strona



92

Warszawa kładzie duży nacisk na pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych
imprez biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych, będących nośnikiem
Imprezy i
wiedzy i wartości oraz źródłem inspiracji. W tym celu Centrum Nauki Kopernik,
wydarzenia
Stołeczne Biuro Turystyki, Warszawska Organizacja Turystyczna oraz Mazowiecka
Regionalna Organizacja Turystyczna dokładają wszelkich starań, żeby
wypromować Warszawę zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Działania
te koncentrują się m.in. na zbudowaniu synergii pomiędzy turystyką a innymi istotnymi dziedzinami
lokalnego życia społecznego, takimi jak kultura, rekreacja, sport, gospodarka czy nauka i edukacja.
Wśród nich wskazać można m.in.:
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organizację wydarzeń, wsparcie dla zagranicznych klientów zainteresowanych
zorganizowaniem swojego wydarzenia w Warszawie. Prezentuje również za granicą ofertę
Warszawy na konkretne pozyskiwane kongresy, organizuje spotkania z lokalnymi
ambasadorami kongresów oraz bierze udział w zagranicznych targach branżowych (IMEX
i IBTM). WCB jest członkiem ICCA (International Congress and Convention Association)
i aktywnie korzysta z bazy stowarzyszenia, która jest podstawą do pozyskiwania zapytań na
organizację międzynarodowych kongresów stowarzyszeń. WCB stworzyło także program
organizacji i wsparcia wizyt studyjnych dla międzynarodowych organizatorów spotkań.
Tabela 15. Ocena działań m.st. Warszawy w zakresie przyciągania imprez i wydarzeń wraz z rekomendacjami
dotyczącymi ich kontynuacji

L.p.

Działania

Analiza i ocena

Rekomendacje

1

Promowanie
miasta

Warszawa prowadzi aktywne kampanie promocyjne,
sprzedając swoją ofertę dla imprez i wydarzeń. Jak
wskazują przedstawiciele branży spotkań, działania tego
rodzaju pomagają w nawiązywaniu i utrzymywaniu
dobrych relacji
biznesowych z
zagranicznymi
partnerami. To z kolei owocuje późniejszymi kontraktami
na organizację imprez191.

Z uwagi na skuteczność
bezpośrednich spotkań dla
nawiązywania
i utrzymywania
relacji
z właścicielami
i organizatorami wydarzeń,
działania te powinny być
przez m.st. Warszawę
kontynuowane.

2

Działalność
WCB

Warsaw Convention Bureau pozyskuje dla Warszawy
międzynarodowe konferencje, kongresy, targi. Należy do
ICCA, zrzeszającego ponad tysiąc członków – firm
i organizacji z 92 krajów na całym świecie. W niemal
każdym większym mieście funkcjonuje tego typu
podmiot. W skali kraju WCB pozyskuje najwięcej
wydarzeń,
jednak
konkurencja
na
rynku
międzynarodowym jest znacznie trudniejsza.

Pożądanym jest dalszy
rozwój działalności WCB
przy jeszcze większym
zaangażowaniu
miasta.
Warto
jednocześnie
zrewidować
ofertę
wsparcia Warszawy dla
organizatorów
imprez
i wydarzeń i, tam gdzie to
możliwe, stworzyć system
wsparcia (np. w zakresie
przyznawania darmowych
przejazdów komunikacją
miejską dla uczestników).

By skuteczność pozyskiwania wydarzeń przez WCB była
jeszcze wyższa, konieczne jest większe wsparcie ze
strony m.st. Warszawy. Obecna oferta wsparcia często
jest niewystarczająca i niesystemowa.
Jednocześnie,
w
opinii
uczestników
badań
niewystarczający jest poziom współdziałania między
WCB, uczelniami i Miastem w zakresie pozyskiwania
eventów naukowych. Próby zacieśniania współpracy
w tym zakresie były wprawdzie podejmowane, ale nie
przyniosły one pożądanych efektów192.

Rekomenduje się również
ponowne
podjęcie
inicjatyw zacieśniających
współpracę
m.st.
Warszawy, WCB oraz
uczelni
w
zakresie
pozyskiwania
wydarzeń
naukowych.

191
192

Badania IDI, branża spotkań, Warszawa, 29.11.2019.
Ibidem.
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7 Warszawa na tle innych miast w Polsce i w Europie
Chcąc planować działania w obszarze przyciągania talentów i liderów, warto zobaczyć, jak to robią
inni. Nie po to, żeby powielać ich inicjatywy, bo często coś, co sprawdza się u jednych,
niekoniecznie jest dobre dla drugich, ale po to, by móc się od nich uczyć. W tym celu dokonano
oceny Warszawy na tle wybranych podobnych miast w Polsce i w Europie, z którymi Warszawa na
co dzień konkuruje.
Logika opisu w niniejszym rozdziale prowadzi od oceny miast w ramach wybranych obszarów
porównawczych do określenia czynników sukcesu miast lepszych w danym aspekcie od
Warszawy. Często w bardzo niewielkim stopniu zależą one od działań władz samorządowych,
a wynikają raczej z czynników niezależnych. W niektórych przypadkach czynniki te nazwać można
dobrymi praktykami. W ostatniej części rozdziału dokonano analizy i oceny wskazanych dobrych
praktyk oraz możliwości ich zaimplementowania w Warszawie.

Wybór obszarów porównawczych

7.1

Podstawę wyboru obszarów porównawczych stanowi indeks przyciągania talentów i liderów, będący
wskaźnikiem osiągnięcia celu 4.3. Strategii #Warszawa2030, na który składają się:
 udział studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów,
 odsetek firm deklarujących, że łatwo jest przyciągnąć wysoko
Indeks
wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników z zagranicy,
przyciągania
 liczba konferencji międzynarodowych organizowanych przez stowarzyszenia
talentów i
liderów
na 1 mln mieszkańców,
 liczba prywatnych spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na
10 tys. mieszkańców.
Z uwagi na fakt, iż często nie jest możliwe określenie wartości ww. wskaźników dla miast zagranicznych,
analizy dokonano, biorąc pod uwagę inne aspekty, ale bezpośrednio odnoszące się do składowych
indeksu:






7.2
7.2.1

poziom umiędzynarodowienia uczelni mierzony udziałem studentów cudzoziemców w ogólnej
liczbie studentów na uczelniach notowanych w rankingu The Times Higher Education World
University Rankings 2020193,
czynniki dotyczące ogólnej jakości życia decydujące o łatwości przyciągania wysoko
wykwalifikowanych pracowników z zagranicy,
liczba międzynarodowych wydarzeń oraz liczba ich uczestników,
liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu „greenfield”.

Miasta sukcesu
Poziom umiędzynarodowienia uczelni

193

World
University
Rankings
2020,
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/25/locations/PL/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (dostęp: 29.01.2020).
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Warszawskie uczelnie, choć przyciągają coraz więcej studentów z zagranicy, pod względem
umiędzynarodowienia wciąż pozostają w tyle za większością uczelni zachodnioeuropejskich stolic.
Różnice w tym zakresie między stolicą Polski a innymi miastami obrazuje poniższa tabela.
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Tabela 16. Udział studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów na wybranych uczelniach w Europie

Wiedeń,
Austria

7,1

30%

Wiedeń,
Austria

10,5

29%

Uniwersytet Wiedeński

Wiedeń,
Austria

33,5

27%

5

Uniwersytet
w Berlinie

Techniczny

Berlin, Niemcy

22,6

24%

6
7

Wolny Uniwersytet Berliński
Uniwersytet
Chemii
i Technologii

Berlin, Niemcy
Praga, Czechy

35,9
4,3

21%
20%

8

Czeski
Uniwersytet
Techniczny w Pradze

Praga, Czechy

19,5

19%

9

Charite
Uniwersytet
Medyczny w Berlinie
Uniwersytet
Karola
w Pradze
Uniwersytet Humboldtów
w Berlinie

Berlin, Niemcy

7,1

19%

Praga, Czechy

48,6

18%

Berlin, Niemcy

33,5

17%

12

Uniwersytet Autonomiczny
w Barcelonie

Barcelona,
Hiszpania

31,9

16%

13

Politechnika Katalońska

Barcelona,
Hiszpania

25,5

16%

14

Uniwersytet
w Budapeszcie

Korwina

Budapeszt,
Węgry

11,0

15%

15

Uniwersytet Komeńskiego
w Bratysławie

Bratysława,
Słowacja

20,1

14%

16

Uniwersytet Warszawski

Warszawa,
Polska

50,5

10%

17

Uniwersytet Barceloński

Barcelona,
Hiszpania

46,2

10%

18

Wileński
Uniwersytet
Techniczny im. Giedymina

Wilno, Litwa

9,6

10%

19

Uniwersytet
Eötvösa

Budapeszt,
Węgry

26,1

9%

20
21

Uniwersytet Wileński
Uniwersytet
Technologii
i Ekonomii w Budapeszcie

Wilno, Litwa
Budapeszt,
Węgry

16,2
18,2

9%
7%

22

Politechnika Warszawska

Warszawa,
Polska

29,7

6%

23

Słowacki
Uniwersytet
Technologiczny
w Bratysławie

Bratysława,
Słowacja

13,1

3%

24

Otwarty
Katalonii

Barcelona,
Hiszpania

23,0

2%

Miasto
Budapeszt,
Węgry

2

Uniwersytet
w Wiedniu

Medyczny

3

Uniwersytet
w Wiedniu

Techniczny

4

10
11

Loránda

Uniwersytet

Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Times Higher Education World University
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/ (dostęp: 30.01.2020)

Rankings

2020,

Na przyciąganie studentów z zagranicy wpływ ma przede wszystkim renoma i prestiż uczelni znajdujące
swe odzwierciedlenie w klasyfikacji w światowych rankingach oraz atrakcyjna oferta edukacyjna. Bez
poprawy pozycji uczelni na świecie niewiele można zrobić, by podnieść poziom ich
umiędzynarodowienia. To z kolei stanowi proces niełatwy do przeprowadzenia, konkurencja światowa

95

% studentów
z zagranicy
31%

Uczelnia
Uniwersytet Semmelweisa
w Budapeszcie

Strona

Liczba studentów
(tys. osób)
11,0

Pozycja
1
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na tym polu jest bowiem bardzo duża. Warto dodać, że studentów obcokrajowców przyciągają również
atrakcyjne warunki ekonomiczne – niskie czesne oraz koszty życia w danym mieście. Coraz większego
znaczenia nabierają ponadto czynniki dotyczące ogólnej jakości życia omówione w kolejnym
podrozdziale.
Niezwykle trudno jest zatem wskazać konkretne praktyki miast czy samych uczelni, które decydowałyby
o ich sukcesie w pozyskiwaniu studentów z zagranicy. Często bowiem kluczowa okazuje się być
budowana przez wiele lat renoma uczelni. To zwykle ona przyciąga na studia najbardziej utalentowane
osoby, w tym cudzoziemców, co potwierdzają jedne z najwyższych miejsc w rankingach od lat
piastowane m.in. przez uczelnie amerykańskie, a w Europie – brytyjskie (np. Oxford, Cambridge,
Uniwersytet Londyński)194.
Warto jednak poszukać działań, jakie podejmują na rzecz
studentów międzynarodowych uczelnie najwyżej ocenione
w powyższym zestawieniu, gdyż to tego typu inicjatywy mogą
wpływać na pozytywne postrzeganie uczelni przez obcokrajowców. Nierzadko są to aspekty
niekoniecznie związane z jej renomą, rozpoznawalnością czy pozycją w światowych rankingach. Jako
jeden z takich czynników można wskazać „akademickiego ducha” miasta kreowanego przez
poszczególne uczelnie. Życie studenckie na Uniwersytecie Semmelweisa
Dobra
w Budapeszcie to nie tylko nauka, to przede wszystkim niezapomniany czas. Studenci praktyka
już od pierwszych dni nauki mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju
aktywnościach i wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych, integrujących ich
ze sobą, z uczelnią i z miastem195.
Studencki duch Budapesztu

Warto dodać, że sama uczelnia oferuje wsparcie międzynarodowym studentom. Cudzoziemcy, którzy
już studiują, są z kolei włączani w pomoc tym, którzy dopiero zaczynają. Mają również wiele możliwości,
by angażować się lokalnie196. Sprzyja to promocji nie tylko samej uczelni, ale również całego miasta
i może przekładać się na chęć pozostania w nim po zakończeniu nauki.
Warto zatem dążyć do tego, by obok bogatej oferty studiów w językach obcych (głównie po angielsku)
oraz wsparcia adaptacyjnego zarówno uczelnie, jak i miasto posiadały atrakcyjną ofertę dla studentów
„po godzinach”. By młodzi ludzie czuli, że duch studencki w mieście jest stale obecny, musi ono dawać
im różnorodne możliwości spędzania czasu wolnego. Warto przy tym rozwijać centra akademickie –
kampusy, gdzie koncentruje się życie studenckie w mieście. Warszawa ma ku temu bardzo dobre
warunki. Aby je maksymalnie wykorzystać, należy postawić na wspólną promocję stołecznych uczelni
za granicą.

7.2.2

Jakość życia

Por. np. https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020,
http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (dostęp: 30.01.2020).
195
Semmelweis University: Students, http://semmelweis.hu/english/students/ (dostęp: 30.01.2020).
196
Ibidem.
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Jakość życia w mieście uzależniona jest od szeregu różnorodnych czynników. Na część z nich miasto
nie ma bezpośredniego wpływu, na niektóre może do pewnego stopnia oddziaływać. Jedne mają
większy wpływ, inne są mniej istotne z punktu widzenia przyciągania i zatrzymywania talentów, w tym
wysoko wykwalifikowanych pracowników. Im wyższa będzie jakość życia, tym łatwiejsze powinno stać
się pozyskanie specjalistów do pracy w danym mieście. Należy jednocześnie pamiętać, że na
przyciąganie specjalistów wpływają również czynniki niezwiązane bezpośrednio z jakością życia, a które
są równie lub może nawet bardziej istotne (np. poziom wynagrodzeń). Na nie także samorząd ma
ograniczone możliwości oddziaływania.
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Wybór cech do analizy
Tworząc listę czynników dotyczących jakości życia w mieście, które warto poddać analizie z uwagi na
przedmiot badań, wykorzystano w szczególności:












Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2019 197 – indeks ocenia potencjał krajów i miast
do rozwijania, przyciągania i zatrzymywania talentów. Pozwala na porównanie pod tym
względem 114 miast i 125 krajów.
Quality of Living City Ranking 2019 198 (Mercer) – ranking ocenia różnice między miastami
w zakresie czynników determinujących jakość życia, m.in. klimat, standardy zdrowotne
i sanitarne, jakość komunikacji, lokalne środowisko polityczne i społeczne, poziom
bezpieczeństwa.
World’s Best Cities. A Ranking of Global Place Equity 2019 199 (Resonance) – ranking ocenia
miasta pod względem pięciu głównych czynników składających się na jakość życia w nich, tj.:
place (miejsce – postrzeganie jakości naturalnego i wytworzonego środowiska miejskiego),
product (produkt – kluczowe instytucje, atrakcje i infrastruktura w mieście), programming
(programowanie – sztuka, kultura, atrakcje i scena kulinarna w mieście), people (ludzie –
osiągnięcia w edukacji i różnorodność miasta), prosperity (dobrobyt – wysokość PKB na
mieszkańca oraz lokalizacja centrali korporacji), promotion (promocja – liczba historii, referencji
oraz rekomendacji na temat miasta udostępnionych online).
Mapping the World's Prices 2019200 (Deutsche Bank) – ranking porównuje miasta pod
względem szeregu czynników decydujących o jakości życia (indeks siły nabywczej, poziom
bezpieczeństwa, jakość opieki zdrowotnej, koszty życia, stosunek cen nieruchomości do
dochodów, indeks czasu dojazdu do pracy, poziom zanieczyszczeń, klimat).
Quality of life in European Cities 2015, Flash Eurobarometr 419 (European Union) – ranking
ocenia miasta europejskie pod względem różnorodnych czynników determinujących jakość
życia (transport publiczny, ochrona zdrowia, obiekty sportowe, obiekty kulturalne, obiekty
edukacyjne, infrastruktura drogowa i budynki, przestrzenie publiczne, dostępność handlu
detalicznego). Analiza opiera się o badania zrealizowane wśród 40 tys. mieszkańców 83
europejskich miast, w tym stolic, w których respondenci zapytani zostali o poziom zadowolenia
z poszczególnych rodzajów usług publicznych świadczonych w ich miastach.
QS Best Student Cities 2019 (topuniversities.com) – ranking porównuje miasta uczelniane na
świecie, biorąc pod uwagę czynniki istotne z punktu widzenia studenta; wykorzystuje dane
z innych rankingów i indeksów, w szczególności tych dotyczących jakości życia oraz ocen
uczelni.

Źródłem informacji o pożądanych cechach miasta, które przyciąga talenty, były także spotkania ze
specjalistami w trakcie prowadzonych badań jakościowych.
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Global Talent Competitiveness Index Report 2019, INSEAD, the Adecco Group, Tata Communications, Fontainebleau Francja,
2018.
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Quality of Living City Ranking 2019, Mercer, https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings (dostęp:
27.12.2019).
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World’s Best Cities. A Ranking of Global Place Equity 2019, Resonance 2019.
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Na podstawie analizy dostępnych rankingów
oraz rozmów ze specjalistami w obszarze
przyciągania talentów i liderów, wskazanych
zostało kilkadziesiąt cech, które mogą
powiedzieć o mieście, czy ma potencjał do
tego, by przyciągać talenty.
W tabeli na następnej stronie cechy te
ocenione zostały pod kątem tego, jaka może
być ich przydatność dla porównywania
Warszawy.
Tylko
cechy,
które
są
jednocześnie
istotne
i
możliwe
do
zarządzania,
mają
wartość
benchmarkingową, mogą posłużyć do
wskazania obszarów, w których warto
intensyfikować działania.
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Osobnym wyzwaniem staje się pozyskanie
danych dla określonej cechy. Wiele
ocenianych atrybutów nie jest dostępnych
przekrojowo, niektóre cechy agregowane są w rankingach, ale bez możliwości odczytania ich
rzeczywistej wartości. W takim przypadku porównania dokonać można jedynie w formie opisowej, zaś
luka między Warszawą a referencyjnymi miastami nie może zostać opisana wskaźnikiem liczbowym.
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Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 17. Dobór cech do analizy jakości życia
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Na bazie takiej analizy wskazano jako istotne dla porównania miast następujące cechy201:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakość komunikacji,
Czas dojazdu do pracy,
Akceptacja dla obecności cudzoziemców,
Poziom bezpieczeństwa,
Cena nieruchomości w odniesieniu do dochodów.

Analiza miast
Jakość komunikacji
Pod względem oceny jakości komunikacji, wśród 28 europejskich stolic, Warszawa zajmuje dość
wysokie 11. miejsce. Pozytywnie transport publiczny ocenia 76% osób. Najbardziej zadowoleni pod tym
względem są mieszkańcy Wiednia (95%), Helsinek (93%) oraz Pragi (86%). Wysoko, na 5. miejscu,
uplasował się ponadto Berlin (84%). Z drugiej strony znalazł się Rzym (30%). Warszawa wypada
również lepiej niż m.in. Kopenhaga (75%), Bruksela (71%) czy Budapeszt (67%)202.
Tabela 18. Pozytywna ocena transportu publicznego w europejskich stolicach (% odpowiedzi „bardzo zadowolony”
i „raczej zadowolony”)

Pozycja w rankingu
1
2
3
5
11

Miasto
Wiedeń, Austria
Helsinki, Finlandia
Praga, Czechy
Berlin, Niemcy
Warszawa, Polska
Luka do lidera

Pozytywna ocena transportu
publicznego (% odpowiedzi
„zadowolony” ogółem)
95
93
86
84
76
19 pp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Quality of life in European Cities 2015, Flash Eurobarometr 419, European Union,
2016, s. 26

Warto przy tym pamiętać, że przytoczone badanie zrealizowane zostało w 2015 roku. Można
przypuszczać, że poziom zadowolenia warszawiaków z tego aspektu zamieszkania w stolicy mógł ulec
od tamtej pory poprawie, głównie za sprawą zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w tabor
autobusowy i tramwaje, rozwój siatki połączeń szynowych naziemnych, a także szybką kolej miejską.
Choć ocena transportu publicznego w Warszawie jest dobra, to istnieje pewne pole do poprawy. Dobry
przykład może dać Wiedeń sklasyfikowany na 1. miejscu w powyższym rankingu.
Wiedeński publiczny transport zbiorowy tworzy 5 linii metra, 29
linii tramwajowych oraz 127 autobusowych203. Stolica Austrii
wygrywa tym samym z Warszawą przede wszystkim pod
względem możliwości transportu metrem. Warto zauważyć, że Wiedeń ma przy tym nieco mniejszą
powierzchnię. Tym bardziej, by dogonić europejskich konkurentów, Warszawa powinna dążyć do
dalszej poprawy powiązań komunikacyjnych wewnątrz miasta, z uwzględnieniem rozbudowy metra.
Dobrze rozwinięte metro

Czas dojazdu do pracy
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Do porównania wybrano tylko te cechy, dla których dostępne dane pozwalają na ocenę luki między Warszawą a innymi
miastami.
202
Quality of life in European Cities 2015, Flash Eurobarometr 419, European Union, 2016, s. 26.
203
Vienna Public Transport, https://www.wien.gv.at/english/transportation-urbanplanning/public-transport/ (dostęp: 07.01.2020).
201

100

Wykorzystując dane dotyczące czasu dojazdu do pracy dla miast europejskich, można porównać
przeszło 70 miast pod kątem czasu spędzanego w środkach komunikacji w drodze do pracy. Dane tego
indeksu wskazują, że najkrócej dojazd zajmuje mieszkańcom Nowego Sadu w Serbii (16,36 min.),
najdłużej zaś – Moskwy (52,63 min.). Warszawiacy, pokonując drogę do pracy, spędzają przeciętnie
ok. 35,5 min. w środkach komunikacji.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Pośród miast wielkościowo porównywalnych do Warszawy wyróżnia się Wiedeń, podobnie krótki czas
dojazdu notuje nieco mniejsza Genewa (ok. 26 min.).
Tabela 19. Czas dojazdu do pracy (min.)

Pozycja w rankingu
europejskim
6
7
51

Miasto
Wiedeń, Austria
Genewa, Szwajcaria
Warszawa, Polska
Luka do lidera

Czas dojazdu do pracy (min.)
26,12
26,25
35,47
9,35

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.numbeo.com/traffic/region_rankings.jsp?title=2019-mid&region=150

Jednym ze źródeł sukcesu Wiednia jest najwyższa wśród
europejskich stolic ocena jakości transportu publicznego. Nic
dziwnego, że na przestrzeni ostatnich dekad i lat udział
publicznego transportu w strukturze transportu miejskiego
zwiększał się kosztem przejazdów samochodami osobowymi, co ma bezpośrednie przełożenie na
ograniczenie ruchu w mieście i skrócenie czasu dojazdu do pracy. Największa zmiana dokonuje się
jednak w obszarze zamiany mechanicznych środków transportu na ruch pieszy i rowerowy. Promocja
zeroemisyjnego transportu może przynieść wymierne korzyści dla bezpieczeństwa, stanu środowiska
naturalnego i jakości życia w mieście, skraca także czas podróżowania.
Więcej
rowerów,
samochodów

mniej

Poziom bezpieczeństwa
Biorąc pod uwagę poziom bezpieczeństwa204, stanowiący jeden z kluczowych czynników decydujących
o jakości życia, wśród miast europejskich na pierwszym miejscu znajduje się Zurich (83,17). Na
przeciwległym biegunie odnotowana została Katania we Włoszech (38,70).
Wśród miast podobnych do Warszawy wyróżniają się Helsinki, które znalazły się na 12. pozycji (77,75).
Wyżej od Warszawy notowana jest również Kopenhaga (14. lokata z wynikiem 77,00), Wiedeń (17.
miejsce z wynikiem 76,68) oraz Praga (75,02, pozycja 24.). Warto odnotować, że stolica Polski wypada
w tym zestawieniu znacznie lepiej niż np. Berlin, Bruksela, a także Londyn, co może mieć związek
z atakami terrorystycznymi, jakie występowały w tych miastach.
Tabela 20. Poziom bezpieczeństwa

Pozycja w rankingu
europejskim
13
17
19
24
30
84
113
119

Miasto

Indeks poziomu bezpieczeństwa

Helsinki, Finlandia
Wiedeń, Austria
Kopenhaga, Dania
Praga, Czechy
Warszawa, Polska
Berlin, Niemcy
Bruksela, Belgia
Londyn, Wielka Brytania
Luka do lidera

77,80
76,99
76,48
75,50
74,51
58,99
50,04
47,52
3,29

Indeks poziomu bezpieczeństwa miast, za: https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2020&region=150
(dostęp: 17.03.2020).
204
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Poziom bezpieczeństwa stanowi przykład takiej cechy, dla której wskazanie konkretnych działań miasta,
a nawet czynników jego sukcesu jest bardzo trudny. Przyczynę z jednej strony stanowi złożoność tego
zagadnienia, z drugiej brak możliwości uzyskania rzetelnych danych w tym zakresie. Indeks poziomu
bezpieczeństwa opiera się bowiem o poziom przestępczości – im jest on niższy, tym wyższy poziom
osiąga indeks bezpieczeństwa. Dane na temat typów przestępstw dominujących w poszczególnych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2020&region=150 (dostęp:
17.03.2020)
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miastach nie są gromadzone w żadnych ogólnodostępnych źródłach. Bez takiej wiedzy nie jest z kolei
możliwe wskazanie przyczyn, dla których Warszawa wypada gorzej pod tym względem niż np. Helsinki,
Kopenhaga, Wiedeń czy Praga.
Akceptacja dla obecności cudzoziemców
Akceptacja dla obecności cudzoziemców nie przekłada się wprost na jakość życia. Świadczy jednak
o otwartości mieszkańców, która z kolei stanowi istotny czynnik przyciągania i zatrzymywania
utalentowanych obcokrajowców. Jej oceny dokonano w oparciu o badanie zrealizowane przez Unię
Europejską w 2016 roku205 wśród mieszkańców 79 największych europejskich (i nie tylko) miast206.
W ankiecie zapytano o to, czy obecność obcokrajowców w mieście jest dla niego korzystna oraz czy są
oni dobrze zintegrowani. Najbardziej przyjaznym dla cudzoziemców miastem w Europie okazała się być
Kluż-Napoka w Rumunii. Aż 91% mieszkańców uważa, że obecność obcokrajowców jest dobra dla ich
miasta. Z kolei 3 na 4 respondentów (75%) zgadza się ze stwierdzeniem, że cudzoziemcy mieszkający
w mieście są dobrze zintegrowani. Daje to Kluż-Napoce drugie miejsce w tej kategorii.
Warszawa zajmuje w tym zestawieniu 54. miejsce, jeśli chodzi o postrzeganie obecności cudzoziemców
w mieście jako dobre (70%) oraz 65. lokatę pod względem oceny integracji obcokrajowców (45%).
Wyprzedzają ją takie miasta jak Kopenhaga, Monachium czy Helsinki, a spośród krajowych
konkurentów m.in. Gdańsk i Kraków.
Tabela 21. Poziom akceptacji dla obecności cudzoziemców

Pozycja w rankingu
Miasto
2
Kopenhaga, Dania
15
Gdańsk, Polska
18
Helsinki, Finlandia
26
Kraków, Polska
54
Warszawa, Polska
Luka do lidera

Pozytywna ocena obecności cudzoziemców
w mieście (% odpowiedzi)207
90
83
82
80
70
20 pp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/revealed-most-welcoming-city-europe8108146 (dostęp: 08.01.2020)
Tabela 22. Ocena integracji cudzoziemców

Pozycja w rankingu
Miasto
32
Kraków, Polska
45
Gdańsk, Polska
56
Helsinki, Finlandia
65
Warszawa, Polska
Luka do lidera

Pozytywna ocena integracji cudzoziemców
(% odpowiedzi)208
56
51
48
45
11 pp.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/revealed-most-welcoming-city-europe8108146 (dostęp: 08.01.2020)
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Badanie nie zostało powtórzone w kolejnych latach.
D. Ottewell, Revealed: The most welcoming city in Europe - and the UK - for foreigners, 3.06.2016,
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/revealed-most-welcoming-city-europe-8108146 (dostęp: 08.01.2020).
207
Odsetek respondentów, którzy uważają, że obecność cudzoziemców w ich mieście jest dla niego dobra.
208
Odsetek respondentów, którzy uważają, że cudzoziemcy mieszkający w ich mieście są dobrze zintegrowani.
205
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Kluczem do uzyskania wysokiego poziomu akceptacji społecznej dla obecności cudzoziemców może
być wysoki poziom ich integracji. Koncentracja na integracji zagranicznych talentów przynosi wymierne
korzyści, wpływając na ich postrzeganie przez lokalną społeczność, podnosząc tym samym
skuteczność ich przyciągania i zatrzymywania w danym mieście. Otwartość mieszkańców na
obcokrajowców stanowi bowiem jeden z najważniejszych czynników decydujących o „przyjazności
miejsca”. Przykład dobrych działań w tym zakresie daje Finlandia i Helsinki.
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EntryPoint to projekt zrealizowany w latach 2016Dobra
praktyka
2018 w Helsinkach. Koncentrował się on na
doborze par typu „mentor-podopieczny” o różnym
pochodzeniu
kulturowym
(Fin
oraz
cudzoziemiec). W jego ramach organizowano spotkania „fińskich mentorów” z ich „podopiecznymi”,
spotkania networkingowe, wizyty w fińskich firmach w celu poznania kultury pracy, a także
międzykulturowe warsztaty, by obcokrajowcom łatwiej było zrozumieć helsiński styl życia. Celem tych
działań było zachęcenie do wzajemnego uczenia się i integracji cudzoziemców z lokalną społecznością.
Głównymi odbiorcami projektu byli studenci z zagranicy, toteż jego partnerami były helsińskie
uczelnie209.
Międzykulturowy
program
sieciujący dla lepszej integracji

Również polskie samorządy dostrzegają potrzebę stawania się
coraz bardziej atrakcyjnymi dla zagranicznych talentów. Celem
zrealizowanego
przez
Centrum
Wsparcia
Imigrantów
i Imigrantek w 2017 roku projektu było dostarczenie
cudzoziemcom w Gdańsku narzędzi do usamodzielnienia,
wsparcia i lepszej integracji poprzez zapewnienie dostępu do informacji pobytowej i legalizacyjnej,
doradztwo zawodowe i poradnictwo prawne oraz kursy językowe210.
Kompleksowe
imigrantów
drogą
integracji w Gdańsku

wsparcie
do
ich

Stosunek cen nieruchomości do dochodu
Wśród 75 europejskich miast ceny nieruchomości w relacji do dochodu najniższy poziom osiągają
w Belfaście (4,63). Relatywnie najdrożej jest w Paryżu (22,02). Warszawa w tym zestawieniu zajmuje
67. miejsce z wynikiem 13,73. Wyprzedzają ją inne polskie miasta (Wrocław – 36., Poznań – 37. lokata,
miejsce, Gdańsk – 51. pozycja oraz Kraków – 61.), a wśród miast porównawczych lepsza jest
Kopenhaga (9,42), Berlin (10,84) oraz Helsinki (12,08)211.
Tabela 23. Stosunek cen nieruchomości do dochodu

Pozycja w rankingu
europejskim
20
36
37
38
51
53
61
67
68
74
77

Miasto
Kopenhaga, Dania
Wrocław, Polska
Poznań, Polska
Berlin, Niemcy
Gdańsk, Polska
Helsinki, Finlandia
Kraków, Polska
Warszawa, Polska
Wiedeń, Austria
Budapeszt, Węgry
Praga, Czechy
Luka do lidera

Stosunek cen nieruchomości
do dochodu
9,29
10,81
10,83
10,84
12,05
12,08
12,97
13,73
13,90
15,95
17,65
4,44

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.numbeo.com/quality-of-life/region_rankings.jsp?title=2020&region=150
(dostęp: 17.03.2020)

Talent Boost Cookbook. Finland, Ministry of Economic Affairs and Employment and Business Finland, 2019, s. 73.
Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku, https://cwii.org.pl/project/kompleksowe-wsparcieimigrantow-droga-do-ich-integracji-w-gdansku/ (dostęp: 08.01.2020).
211
Europe: Quality of Life Index by City 2020, https://www.numbeo.com/quality-of-life/region_rankings.jsp?title=2020&region=150
(dostęp: 17.03.2020).
210

Strona

209

103

Samorząd ma stosunkowo niewielki wpływ na obniżenie cen nieruchomości czy podnoszenie poziomu
wynagrodzeń, bo te w znacznej mierze kształtowane są przez rynek. Miasto może jednak pomagać
w znalezieniu zakwaterowania, tak jak robi to Kopenhaga, czy też w polskich warunkach – np. Poznań.
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Jedną z inicjatyw wskazanych w ramach Regionalnej Strategii
przyciągania
i
zatrzymywania
Dobra
międzynarodowych talentów jest wsparcie praktyka
w znalezieniu mieszkania udzielane przyjezdnym
przez Miasto Kopenhaga, by przeprowadzkę do stolicy Danii uczynić łatwiejszą 212.
W tym celu samorząd Kopenhagi we współpracy z partnerami prywatnymi:
Mieszkania
dla
w Kopenhadze





talentów

dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług dostępnych dla międzynarodowych talentów
poszukujących zakwaterowania poprzez utworzenie punktów informacji mieszkaniowej,
tworzy możliwości zakwaterowania międzynarodowych talentów w gminnych zasobach
mieszkaniowych,
dąży do zapewnienia wygodnej lokalności, by różnego rodzaju usługi, sklepy, miejsca pracy
(biura prywatnych firm) były zlokalizowane blisko miejsc zamieszkania.

Oprócz samego przyciągania talentów niezwykle istotne jest
również ich zatrzymywanie. Szansę na powiększanie puli
talentów w mieście stanowi zatrzymanie studentów po
zakończeniu nauki. Wśród przykładów z
Dobra
krajowego podwórka wyróżnia się pod tym względem Poznań, który w celu zatrzymania praktyka
u siebie absolwentów poznańskich uczelni realizuje program wynajmu mieszkań na
preferencyjnych warunkach. „Mieszkanie dla Absolwenta” skierowane jest do osób, które
mają mniej niż 36 lat, ukończyły studia w Poznaniu, gdzie pracują lub prowadzą działalność
gospodarczą. W ramach programu miasto oferuje „mieszkanie na start” z dziesięcioletnim okresem
najmu213.
„Mieszkanie
w Poznaniu

7.2.3

dla

Absolwenta”

Międzynarodowe wydarzenia

Dla przyciągania utalentowanych osób niezwykle istotne jest zachęcenie ich do przyjazdu w dane
miejsce po raz pierwszy. Doskonałą okazją ku temu są różnego rodzaju międzynarodowe wydarzenia,
konferencje, kongresy, imprezy branżowe, które gromadzą tysiące osób związanych z określoną
tematyką. By skutecznie konkurować o talenty, należy zatem pozyskiwać tego rodzaju wydarzenia.
Pod względem liczby wydarzeń międzynarodowych w 2018 roku214 Warszawa zajmowała 18. miejsce
w Europie i 29. na świecie (76 wydarzeń). Z kolei biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczestników tego typu
wydarzeń, stolica Polski znalazła się na 64. pozycji na świecie (16 320 osób). Na pierwszym miejscu
sklasyfikowany został Paryż (212 wydarzeń), który jednak pod względem liczby uczestników zajął 2.
pozycję (126 243), a wyprzedziła go Barcelona.
Przewagę nad Warszawą odnotowały również takie europejskie miasta jak Berlin, Kopenhaga, Praga,
czy Budapeszt. Co ciekawe, choć pod względem liczby imprez wśród polskich konkurentów Kraków
przegrywa ze stolicą, to już analizując ogólną liczbę uczestników tych wydarzeń, zdecydowanie ją
wyprzedza. Świadczy to o tym, że Warszawa przyciąga więcej wydarzeń, ale to Kraków pozyskuje
wydarzenia większe.
Tabela 24. Liczba wydarzeń międzynarodowych w 2018 roku

Liczba wydarzeń
międzynarodowych
163
162
136

Make Copenhagen your personal business. Strategy for attracting and retaining more talented internationals in the
Copenhagen Region 2014-2017, Copenhagen Capacity, s. 21.
213
Oferta mieszkaniowa Poznania dla młodych, 16.03.2018, https://www.poznan.pl/mim/studia/news/oferta-mieszkaniowapoznania-dla-mlodych,116448.html (dostęp: 08.01.2020).
214
ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2018. Public Abstract, International Congress and Convention Association,
2019, s. 51.
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Miasto
Barcelona, Hiszpania
Berlin, Niemcy
Praga, Czechy
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Pozycja w rankingu
europejskim
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Pozycja w rankingu
europejskim
10
14
18
25

Miasto
Kopenhaga, Dania
Budapeszt, Węgry
Warszawa, Polska
Kraków, Polska
Luka do lidera

Liczba wydarzeń
międzynarodowych
120
100
76
53
87

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2018. Public Abstract, International
Congress and Convention Association, 2019, s. 51
Tabela 25. Liczba uczestników wydarzeń międzynarodowych w 2018 roku

Pozycja w rankingu
światowym
1
5
8
22
35
40
64

Miasto
Barcelona, Hiszpania
Berlin, Niemcy
Kopenhaga, Dania
Praga, Czechy
Kraków, Polska
Budapeszt, Węgry
Warszawa, Polska
Luka do lidera

Liczba uczestników wydarzeń
międzynarodowych
134.838
87.623
80.618
42.451
29.898
26.314
16.320
118.518

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2018. Public Abstract, International
Congress and Convention Association, 2019, s. 44-45

Analiza liczby wydarzeń oraz ich uczestników pokazuje, że
miasta osiągające lepsze wyniki od Warszawy mają silniejszą
markę, są bardziej rozpoznawalne. Potwierdzeniem tego jest ich
pozycja wobec Warszawy pod względem liczby rekomendacji dla
miasta udzielonych online. Wśród 100 najlepszych miast stolica Polski zajmuje w tej kategorii 78.
miejsce, podczas gdy Barcelona plasuje się na pozycji 8., Berlin – 16., Praga – 39., zaś Budapeszt –
56. Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie Kopenhaga, która osiągnęła 101. lokatę. Kraków nie jest
w ogóle notowany w tym zestawieniu215.
Rozpoznawalność marki miasta
przyciąga do niego wydarzenia

Dobrze rozwinięta infrastruktura
eventowa

Zapewnienie wysokiego poziomu rozpoznawalności miasta nie
wystarczy, by skutecznie przyciągać duże, prestiżowe
wydarzenia. Niezbędna do tego jest również odpowiednia
infrastruktura.

Dobrze rozwinięta infrastruktura eventowa to przede wszystkim atrakcyjne miejsce na organizację
wydarzenia. Takim dysponuje Praga. Praskie Centrum Kongresowe posiada zróżnicowane przestrzenie
do organizacji różnego rodzaju wydarzeń – od małych spotkań, po większe kongresy czy targi. Do
dyspozycji organizatorów jest 20 dużych sal oraz 50 sal konferencyjnych, mogących łącznie pomieścić
do 10 tys. osób216.

7.2.4

Inwestycje zagraniczne

216

Strona

World’s best cities. A Ranking of Global Place Equity, Resonance, 2019, s. 28-31.
What Makes the PCC an Extraordinary Place?, https://www.praguecc.cz/en/why-congress-centre (dostęp: 09.01.2020).
217
Global Cities Invesment Monitor 2018, KPMG, s. 8.
218
Global Cities Invesment Monitor 2019, KPMG, s. 7.
215
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Warszawa pod względem atrakcyjności inwestycyjnej znajduje się w światowej i europejskiej czołówce.
Jako jedyne miasto z regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest obecna w gronie 35 miast na świecie,
które przyjęły w 2017 roku największą liczbę inwestycji zagranicznych, plasując się na dość wysokim
24. miejscu i notując jednocześnie wzrost liczby inwestycji w stosunku do roku wcześniejszego
o 46%217. Warto dodać, że w kolejnej edycji rankingu stolica Polski zajęła pozycję aż o 6 miejsc wyższą,
zajmując 18. lokatę218.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
Tabela 26. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2017 roku219

Pozycja w rankingu
światowym
Miasto
9
Barcelona, Hiszpania
11
Amsterdam, Holandia
18
Monachium, Niemcy
24
Warszawa, Polska
Luka do lidera

Liczba bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych (szt.)
135
124
91
67
68

Zmiana w stosunku do
2016 r. (%)
+39%
+31%
-32%
+46%
-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Global Cities Invesment Monitor 2018, KPMG, s. 8

Choć wyniki Warszawy pod tym względem są naprawdę imponujące – wśród miast europejskich stolica
Polski znajduje się w czołowej dziesiątce, notując jednocześnie wzrost (10. pozycja w 2018 i 6. w 2019
roku) – są miasta, od których może czerpać wzorce. Na atrakcyjność inwestycyjną wpływ ma wiele
czynników. W świetle badań220 do najważniejszych należą221:












stabilność systemu politycznego i prawnego,
dostępność specjalistów na rynku pracy,
infrastruktura,
dostępność i rozmiar rynku docelowego,
poziom rozwoju gospodarczego,
koszty życia, poziom wynagrodzeń i podatków,
jakość edukacji,
jakość życia,
dostępność i ceny nieruchomości,
jakość badań i innowacji,
ekosystem startupowy.

Warto zauważyć, że według badanych inwestorów Warszawa zajmuje 4. miejsce pod względem
dostępności i cen nieruchomości222. Znaczna część ww. czynników pozostaje poza zasięgiem
oddziaływania miasta. Są jednak takie działania, które mogą sprzyjać przyciąganiu inwestycji
niezależnie od tych cech.
Należy dążyć do tego, by miasto miało szansę zaistnieć w świadomości inwestorów jako przyjazne do
prowadzenia biznesu. Choć Warszawa notuje wysokie (i jednocześnie rokrocznie poprawiające się)
wyniki w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych, to sami inwestorzy raczej nie wskazują jej jako
najatrakcyjniejszej lokalizacji do prowadzenia biznesu223. W opinii badanych stolica ma jednak szansę
podnieść poziom swojej atrakcyjności inwestycyjnej w ciągu najbliższych trzech lat – w tym kryterium
została sklasyfikowana na 19. miejscu. Dwie pozycje wyżej znalazła się Barcelona.
Źródeł sukcesu i przewagi stolicy Katalonii nad Warszawą
szukać można w jej strategii przyciągania zagranicznych
inwestycji bezpośrednich. Według rankingu
Dobra
europejskich miast i regionów przyszłości praktyka
European Cities and Regions of the Future 2018/19224 pod względem strategii BIZ
Strategia
pozyskiwania
BIZ
źródłem sukcesu Barcelony

Z uwagi na brak danych dotyczących liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych w raporcie z 2019 roku, wskazana jest
jedynie pozycja poszczególnych miast), do opracowania wykorzystano informacje zawarte w raporcie z roku 2018, a dotyczące
liczby BIZ w 2017 r.
220
Global Cities Invesment Monitor 2019, op. cit., s. 19.
221
Kolejność czynników odzwierciedla ich wagę – od najważniejszych do najmniej istotnych.
222
Global Cities Invesment Monitor 2019, op. cit., s. 19.
223
Warszawa nie znalazła się w gronie 20 miast ocenionych jako najbardziej atrakcyjne do prowadzenia biznesu. Źródło: Global
Cities Invesment Monitor 2019, op. cit., s. 16-17.
224
European Cities and Regions of the Future 2018/19, fDi Magazine, 2018.
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plasuje się ona na 1. miejscu wśród największych miast europejskich. Warszawa w tej kategorii osiąga
8. pozycję225.
Pomimo trudności politycznych Barcelony, które wpłynęły na jej wizerunek, a związanych z referendum
niepodległościowym w Katalonii uznanym przez władze Hiszpanii za nielegalne, miasto jawi się jako
stale koncentrujące się na budowaniu środowiska przyjaznego inwestorom i gotowe na sprostanie
pojawiającym się nowym wyzwaniom, m.in. za sprawą projektu brandingu miasta, który jednoczy
lokalną sferę publiczną i prywatną, promując dzielenie się wiedzą między nimi. Jego celem jest
koordynacja działań zmierzających do promowania i ochrony reputacji Barcelony na arenie
światowej226.
Wdrożona została polityka przejrzystości, propagująca przesłanie miasta o pozytywnym klimacie do
prowadzenia biznesu, a jednocześnie o posiadaniu odpowiednich środków do zatrzymywania talentów
oraz przyciągania zagranicznych firm. Barcelona koncentruje się na przemyśle technologicznym,
odgrywając rolę miejskiego laboratorium, co ma przyciągać startupy i przedsiębiorców. Inwestorzy na
badania i rozwój mogą uzyskać dotacje i finansowanie, w tym ulgi podatkowe227.

7.2.5

Inne przykłady dobrych praktyk

Nie wszystkie działania można powiązać z analizą benchmarkingową miast. Nie można jednak pomijać
ich znaczenia dla przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów. W niniejszym podrozdziale
zaprezentowane zostały inne przykłady dobrych praktyk, których wdrożenie w Warszawie mogłoby
przynieść miastu wymierne korzyści.
Miejskie laboratoria – „city labs”
City labs to wytyczone w przestrzeni miasta obszary umożliwiające testowanie w rzeczywistych
warunkach innowacji miejskich. Ich podstawowym celem jest wdrożenie usprawnień wpływających na
polepszenie jakości życia mieszkańców228.
Tworzenie takich miejskich laboratoriów sprzyja generowaniu innowacji, co służy przyciąganiu talentów.
Korzystają z nich innowatorzy, twórcy startupów, przedsiębiorcy, a także naukowcy. Dając możliwość
rozwoju tego typu inicjatywom, Miasto nie tylko ma szansę zatrzymać talenty, ale również przyciągać
osoby z kraju i świata, które chciałyby testować swoje pomysły. Warto podkreślić, że już teraz tego typu
rozwiązania stosowane są nie tylko za granicą, ale również przez polskie samorządy. Dobry przykład
w tym zakresie daje Wrocław.
Wrocław
CityLab
jest
nowatorskim
Dobra
przedsięwzięciem
zainicjowanym
przez praktyka
samorząd, w ramach którego we Wrocławiu
wytyczono przestrzenie, gdzie przedsiębiorcy, startupy i naukowcy mogą we współpracy
z miastem testować swoje innowacyjne pomysły. Projekt koncentruje się na poszukiwaniu narzędzi do
rozwiązywania problemów, które wpływają na jakość życia w mieście i weryfikacji ich skuteczności
w realnych warunkach, niemożliwych do odtworzenia w laboratorium. Pozwala to na ocenę ich
rzeczywistej przydatności, a także oszacowanie realnych kosztów wdrożenia. Dzięki temu
wypracowane rozwiązania mogą być doskonalone, by w przyszłości wykorzystać je w celu poprawy
warunków życia w mieście, na czym skorzystają wszyscy jego użytkownicy229.

Ibidem, s. 65.
Ibidem, s. 62.
227
Ibidem.
228
P. Kopyciński, City lab a wdrażanie innowacji społecznych w mieście, „Ekonomia społeczna” 2018, nr 2, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, s. 100.
229
Projekt Wrocław CityLab, https://www.wroclaw.pl/smartcity/projekt-wroclaw-citylab (dostęp: 20.03.2020).
226
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Strategia przyciągania talentów
Aby skutecznie przyciągać i rozwijać talenty, trzeba odpowiednio planować różnego rodzaju działania
sprzyjające osiągnięciu tego celu. Wiele miast europejskich daje temu wyraz, tworząc skoordynowane
systemy przyciągania talentów. By taki system mógł dobrze funkcjonować i skutecznie odgrywać swoją
rolę, jego założenia muszą zostać spisane, czy to w formie długofalowej strategii, czy
średniookresowego planu bądź programu. Już samo posiadanie takiego dokumentu daje talentom
wyraźny sygnał: „jesteście dla nas ważni”.
Warszawa, choć realizuje działania sprzyjające przyciąganiu talentów 230, takiej strategii nie posiada.
Sprawia to, że podejmowane inicjatywy są od siebie oderwane i realizowane wyłącznie punktowo,
w sposób nie do końca skoordynowany. Warto czerpać inspirację od miast, które już takie strategie
wdrażają. Ze względu na brak dostępu do wyników ewaluacji nie jest niestety możliwa ocena
efektywności wdrażania tego typu dokumentów. Niemniej warto przyjrzeć się już samym ich założeniom,
które stanowić mogą dla Warszawy lekcję na temat tego, jak można kształtować politykę przyciągania
talentów.
Jeden z ciekawszych przykładów realizacji tego
Dobra
praktyka
podejścia
można
zaobserwować
w Kopenhadze231. Jej strategia przedstawia 10
inicjatyw, które mają na celu poprawę możliwości przyciągania talentów. Wśród nich
wymienia się m.in. powstanie portali kariery, różnego typu działania marketingowe, poprawę warunków
mieszkaniowych.
Ambitny plan dla Kopenhagi

Co istotne, do wdrożenia każdej inicjatywy zaproszono różnych inicjatorów, nie tylko samorząd
Kopenhagi, ale również inne samorządy, kopenhaskie uczelnie, organizacje klastrowe, firmy itp. By
proces przyciągania i zatrzymywania talentów przebiegał efektywnie, niezbędne jest
zaangażowanie w jego wdrożenie kluczowych partnerów.
Bardzo często nowych talentów szukają firmy i instytucje. Z tego powodu we współpracy z regionalnymi
pracodawcami opracowana została kampania, mająca na celu pomoc w rozwoju lub rozpoczęciu
kariery. Polegała ona na umieszczaniu ogłoszeń w wielu różnych miejscach, tj. czasopisma biznesowe,
stowarzyszenia biznesowe, media społecznościowe, konferencje biznesowe, itp. Jej odbiorcami byli
specjaliści posiadający kwalifikacje poszukiwane przez lokalnych pracodawców.
Kolejną ideą jest pomoc zarówno firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają
wystarczająco dużego zasięgu w regionie, jak i specjalistom, którzy być może szukają pracy na
oferowanych stanowiskach. Inicjatywa zakładała utworzenie rozbudowanych sieci międzynarodowych,
do których będą miały dostęp zarówno kopenhaskie małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i osoby
indywidualne – talenty. Realizacja pomysłu z założenia miała rozwinąć pulę talentów, a tym samym
wzmocnić pozycję Kopenhagi jako atrakcyjnego miejsca pracy.
Miasto wspiera również talenty w początkach kariery. Trzy podstawowe cele, jakie zostały postawione
w tym zakresie to:

Patrz: Rozdział 6 Co Warszawa robi dla talentów i liderów? – Analiza i ocena dotychczasowych działań m.st. Warszawy, s. 75
i nast.
231
Make Copenhagen your personal business. Strategy for attracting and retaining more talented internationals in the
Copenhagen Region 2014-2017, op. cit
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poprawa usług dla talentów poszukujących zakwaterowania poprzez tworzenie punktów
informacji mieszkaniowej,
możliwość zapewnienia niedrogiego mieszkania dla talentów, również z pomocą socjalną,
większa dostępność zakwaterowania, które ma do zaoferowania prywatny rynek mieszkaniowy.
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Kopenhaga stawia ponadto na tzw. feedback. Zachęca do przyłączenia się do sieci talentów, w których
można podzielić się swoimi doświadczeniami, co ma być pomocne w zrozumieniu tego, w jaki sposób
można rozwijać usługi oferowane przez Kopenhagę.

Analiza i ocena dobrych praktyk wdrażanych w innych miastach

7.3

Analiza benchmarkingowa miast doprowadziła do wskazania dobrych praktyk w nich wdrażanych, które
stanowią jednocześnie ich czynniki sukcesu lub sposoby niwelowania ograniczeń. Są to:







„Studencki duch” Budapesztu,
Międzykulturowy program sieciujący EntryPoint,
Mieszkanie dla talentów w Kopenhadze,
„Mieszkanie dla absolwenta” w Poznaniu,
Strategia pozyskiwania BIZ Barcelony,
Strategia przyciągania i zatrzymywania talentów.

„Studencki duch” (Budapeszt, Węgry)
„Akademicki duch” Budapesztu nie stanowi jednej konkretnej praktyki, to raczej zestaw różnorodnych
działań i aktywności podejmowanych przez poszczególne uczelnie, a kierowanych do studentów.
Zapewnienie bogatej oferty kulturalnej, sportowej i społecznej sprzyja integracji studentów ze sobą,
z uczelnią i z miastem. Sprawia tym samym, że czują się oni dobrze nie tylko na danej uczelni, ale
w ogóle w mieście, chętniej decydując się na pozostanie w nim po zakończeniu okresu nauki oraz
promując je wśród swoich znajomych. Dotyczy to również obcokrajowców. Należy zatem dążyć do
stałego podnoszenia jakości usług sprzyjających poprawie warunków życia w mieście.
Warto przy tym rozwijać centra akademickie – kampusy, gdzie koncentruje się życie studenckie.
Warszawa ma ku temu bardzo dobre warunki. Aby je maksymalnie wykorzystać, należy postawić na
wspólną promocję stołecznych uczelni za granicą.
Międzykulturowy program sieciujący EntryPoint (Helsinki, Finlandia)
Program z założenia koncentrował się na doborze par typu „mentor-podopieczny” o różnym
pochodzeniu kulturowym (Fin oraz cudzoziemiec). W realizację programu zaangażowane były władze
centralne, lokalne oraz uczelnie. Wymagał zatem koordynacji wielu różnych środowisk. W okresie 20162018 w programie uczestniczyło około 225 osób (tj. 75 uczestników rocznie), reprezentujących 45
różnych narodowości. Główną grupę docelową stanowili zagraniczni studenci. Także dla mentorów było
to ciekawym doświadczeniem – 30% biorących udział w pierwszym roku deklarowało gotowość
kontynuacji „mentoringu” w latach kolejnych.
Głównym celem programu była lepsza integracja cudzoziemskich studentów z fińskim społeczeństwem.
Podjęte działania miały jednocześnie wpłynąć na ich decyzje dotyczące pozostania w mieście po
zakończeniu studiów, a także zwiększyć szanse na zatrudnienie. Korzyścią samą w sobie było również
zbudowanie sieci współdziałania między zagranicznymi studentami w Helsinkach a Finami
reprezentującymi różne podmioty publiczne.



zaplanować działania, np. indywidualne spotkania mentorów z podopiecznymi, spotkania
grupowe, warsztaty, wizyty w firmach, wspólne przedsięwzięcia z udziałem lokalnej
społeczności;
zaprosić do współpracy podmioty odpowiednie do realizacji zaplanowanych działań, które
wdrażać będą program i dostarczą „mentorów” (w Helsinkach mentorzy pochodzili z sektora
publicznego, zwłaszcza z uczelni) oraz zadbać o odpowiednią koordynację, w szczególności
zaś wybrać koordynatora działań (urząd miasta, konkretna uczelnia czy może wybrana
organizacja pozarządowa);

Strona



109

By wdrożyć tego typu program w Warszawie, należy:
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zaplanować i zrealizować akcję promocyjną wśród grup docelowych (zagraniczni studenci
w Warszawie);
przygotować i przeprowadzić rekrutację uczestników do programu.

Korzyści z tego typu działań integrujących cudzoziemców z lokalną społecznością oraz wspierających
ich adaptację, jak również pozytywne doświadczenia z Finlandii pokazują, że warto podjąć próbę
stworzenia w Warszawie programu sieciującego na wzór fiński.
Mieszkania dla talentów (Kopenhaga, Dania)
Dostępność mieszkań, w tym ich przystępność cenowa jest niezwykle istotnym aspektem podnoszącym
lub obniżającym atrakcyjność danego miasta dla talentów. Samorząd ma niewielki wpływ na
regulowanie zarówno podaży dostępnych na rynku lokali mieszkalnych, jak i ich cen. Może jednak
podejmować działania zmniejszające niedogodności z tym związane (niedostateczna dostępność czy
zbyt wysokie ceny mieszkań). Ciekawą inicjatywą wartą wdrożenia w stolicy jest m.in. program
mieszkań dla talentów prowadzony w Kopenhadze.
Stolica Danii w ramach swojej strategii przyciągania i zatrzymywania międzynarodowych talentów
udziela im wsparcia w znalezieniu zakwaterowania poprzez działalność punktów informacji
mieszkaniowej, a także wydzielenie puli mieszkań z gminnych zasobów z przeznaczeniem dla
zagranicznych talentów. Uzupełnieniem tych działań jest dążenie do tego, by różnego rodzaju usługi
oraz miejsca pracy (biura prywatnych firm) zlokalizowane były blisko miejsca zamieszkania.
Należy pamiętać, że przytoczony przykład dotyczy jedynie deklaracji pochodzącej ze strategii
przyciągania talentów, brak jest natomiast informacji dotyczących faktycznego wdrożenia tego
programu. Warto jednak rozważyć potrzeby w tym zakresie i możliwość jego zaimplementowania
w Warszawie z uwzględnieniem lokalnych i krajowych uwarunkowań. W tym celu należy:





zbadać skalę i zakres potrzeb grup docelowych (zagraniczni specjaliści, firmy zatrudniające
wykwalifikowanych pracowników z zagranicy) dotyczących wsparcia w znalezieniu
zakwaterowania,
ocenić możliwości m.st. Warszawy w zakresie zarządzania programem lub wybrać
odpowiedniego operatora programu,
określić możliwe do wdrożenia formy wsparcia talentów.

„Mieszkanie dla absolwenta” (Poznań, Polska)
Wdrażany w Poznaniu program „Mieszkanie dla absolwenta” ma na celu zatrzymanie w mieście
utalentowanych absolwentów poznańskich uczelni. Program opiera się na modelu funkcjonowania
budownictwa czynszowego w systemie TBS. Z założenia ma oferować korzystniejsze niż dostępne na
rynku warunki najmu osobom spełniającym określone kryteria (młodzi absolwenci poznańskich uczelni,
którzy w Poznaniu pracują bądź prowadzą działalność gospodarczą).
Wdrożenie tego typu działań w Warszawie, gdzie ceny nieruchomości w stosunku do dochodu są dość
wysokie, mogłoby przynieść korzyści w postaci zatrzymania utalentowanych absolwentów
warszawskich uczelni. Z drugiej strony pula mieszkań, jakie mogłyby zostać przeznaczone na ten cel,
jest ograniczona, a długoterminowy okres najmu sprawia, że przez długi czas mieszkania są zajęte.
Oznacza to, że skorzystać z programu mogłoby stosunkowo niewiele osób. Przygotowanie i wdrożenie
takiego programu powinno zatem zostać poprzedzone rzetelną analizą potrzeb, kosztów i korzyści.
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O zagranicznych inwestorów trzeba zabiegać. By robić to skutecznie, trzeba mieć odpowiednią
strategię. Przykładem miasta, które dzięki konsekwentnie realizowanej strategii pozyskiwania BIZ,
pomimo trudności politycznych wpływających negatywnie na jego wizerunek, z sukcesem przyciąga
inwestorów z zagranicy, jest Barcelona. Stolica Katalonii doceniana jest pod tym względem
w międzynarodowych rankingach.
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Strategia pozyskiwania BIZ (Barcelona, Hiszpania)
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Warto zauważyć, że Warszawa już teraz może mierzyć się pod tym względem z najlepszymi i również
notuje wysokie miejsca w światowych rankingach. By pozycja Warszawy stale się poprawiała, warto
dążyć do podnoszenia jej atrakcyjności dla inwestorów, również poprzez rozwijanie i promowanie
strategii.
Projekt „Wrocław CityLab” (Wrocław, Polska)
Istotą projektu „Wrocław CityLab” jest wyznaczenie w przestrzeni miejskiej obszaru, gdzie
przedsiębiorcy, naukowcy, startupowcy mogą testować innowacyjne rozwiązania z zakresu smart city.
Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań i umożliwienie testowania ich
w realnych warunkach, często niemożliwych do odtworzenia w zamkniętym laboratorium. Szeroka skala
działań we Wrocławiu (w sierpniu 2018 r. w ramach przedsięwzięcia w różnym stadium zaawansowania
było ok. realizowanych 50 projektów232) oraz liczne korzyści, jakie to przynosi miastu i jego
mieszkańcom pokazują, że miejskie laboratorium warto utworzyć także w Warszawie.
Z punktu widzenia programu 4.3. jest to o tyle istotne, że tworzy warunki rozwoju talentów, co sprzyja
ich przyciąganiu. Wpływa również bezpośrednio na generowanie innowacji i kreowanie wizerunku
miasta nowoczesnego. Aby z sukcesem wdrażać rozwiązania tworzone i testowane w ramach projektu
miejskiego laboratorium, należy pamiętać o233:





integracji działań różnych środowisk miejskich (przedsiębiorców, naukowców, mieszkańców)
skupionych wokół władz publicznych,
eksperymentowaniu z nowymi formami współzarządzania, które mogą stanowić inspirację dla
władz publicznych do wdrażania usprawnień w procesach współzarządzania miastem,
zaangażowaniu różnych podmiotów w procesy tworzenia nowych rozwiązań,
wykorzystaniu wiedzy z wielu dyscyplin do rozwiązywania złożonych problemów.

Strategia przyciągania i zatrzymywania talentów (Kopenhaga, Dania)
Atrakcyjność miasta dla talentów tworzą przede wszystkim czynniki dotyczące jakości życia. Jednak
w dobie wzmożonej konkurencji między miastami – o specjalistów, naukowców, utalentowanych
studentów, innowatorów, twórców, artystów, sportowców – potrzeba skoordynowanych działań
sprzyjających ich przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu. Taka pożądana koordynacja możliwa jest
do osiągnięcia dzięki strategii przyciągania talentów. Dobry przykład w tym zakresie daje Kopenhaga,
która w ramach swojej strategii zaplanowała wdrożenie szeregu programów ułatwiających osiedlenie
się zagranicznym talentom.

Wrocław – miasto inteligentne mieszkańcami, 28.08.2018, http://smartcityforum.pl/artykul/wroclaw-miasto-inteligentnemieszkancami/ (dostęp: 20.03.2020).
233
Cechy charakterystyczne „city lab” za: P. Kopyciński, City lab a wdrażanie innowacji społecznych w mieście op. cit., s. 100.
232
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Już samo opracowanie zestawu narzędzi odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby grup
docelowych (specjaliści, studenci, naukowcy i in.) ma wymiar marketingowy. Pozytywnie wpływa
bowiem na postrzeganie miasta przez talenty, przyczyniając się tym samym do ich skuteczniejszego
pozyskiwania. Konsekwentne wdrażanie zaplanowanych w strategii działań korzystnie wpłynie na
proces zatrzymywania talentów w mieście. Równocześnie bardzo ważne jest zaproszenie do
współpracy różnych środowisk zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego.
Pozwoli bowiem osiągnąć efekt synergii, podnosząc efektywność zaplanowanych działań.
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8 Podsumowanie i wnioski
Etap diagnozy prowadzić powinien do wskazania wyzwań, przed jakimi staje Warszawa
w kontekście przyciągania talentów i liderów oraz potencjalnych skutków niesprostania im. To
z kolei powinno dać rekomendacje działań, jakie należy podjąć, by uniknąć negatywnych
konsekwencji zidentyfikowanych problemów.

Niniejsza diagnoza powstała na przełomie 2019 i 2020 roku. Wszystkie zawarte w niej wnioski
i rekomendacje opierają się na analizie źródeł, które zostały opracowane przed wybuchem
epidemii COVID19 (w marcu 2020 r.).

Wyzwania m.st. Warszawy w zakresie przyciągania talentów i liderów

8.1

Skuteczne pozyskiwanie i zatrzymywanie w stolicy talentów i liderów pomimo własnych ograniczeń
i pojawiających się w otoczeniu zagrożeń wiąże się z koniecznością sprostania przez Miasto szeregowi
wyzwań. Warszawa musi:





wiedzieć, kogo chce przyciągać,
skutecznie zachęcić do przyjazdu,
minimalizować odpływ talentów,
pozyskiwać inwestycje.

Sprostanie wszystkim tym wyzwaniom jest kluczowe dla powodzenia procesu przyciągania i utrzymania
talentów i liderów w stolicy. Na niektóre czynniki Miasto nie ma wpływu lub jego rola jest mocno
ograniczona. Są jednak działania, które Warszawa może podejmować, by minimalizować ich negatywne
skutki i w konsekwencji z sukcesem przyciągać i zatrzymywać talenty. Jakie to mogą być działania?
Jaka może być rola samej stolicy w sprostaniu tym wyzwaniom?

Niezwykle istotnym czynnikiem przyciągającym do danego miejsca jest jego atrakcyjność turystyczna.
Warszawa powinna zatem promować swoją markę turystyczną. Jest to istotne nie tylko dla
przyciągania samych talentów, ale również różnego rodzaju imprez i wydarzeń. W celu zwiększania
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Kolejne wyzwanie stanowi skuteczne zachęcenie do pierwszego przyjazdu do
Warszawy. Jak pokazują bowiem badania, ta pierwsza wizyta w stolicy potrafi
Zachęcić
zmienić postrzeganie miasta na tyle, by zaprocentować decyzją o osiedleniu się
w nim na dłuższy czas. W tym celu Warszawa musi wykorzystać swoje atuty
i w taki sposób promować swoją ofertę, by skutecznie dotrzeć do kluczowych jej odbiorców. Jednym
ze sposobów jest pozyskiwanie i organizowanie ważnych wydarzeń naukowych, biznesowych,
imprez kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych. Już teraz w stolicy odbywają się liczne tego typu
imprezy. Wysoki poziom konkurencji ze strony miast zagranicznych oraz rosnąca konkurencyjność
miast polskich sprawia jednak, że Warszawa musi jeszcze intensywniej niż dotychczas o nie zabiegać.
By było to możliwe, poprawie musi ulec jakość i dostępność infrastruktury eventowej. Uczestnictwo
w takich imprezach dla wielu stanowi niepowtarzalną okazję do pierwszego zetknięcia się ze stolicą
Polski. Bardzo ważne jest przy tym dobre pierwsze wrażenie, które można wywrzeć, np. oferując
dodatkowe korzyści uczestnikom wydarzeń (oferta zwiedzania miasta z przewodnikiem, darmowe
przejazdy komunikacją publiczną, oferta wydarzeń towarzyszących itp.).

112

By skutecznie przyciągać talenty i liderów, trzeba wiedzieć, kto konkretnie jest
talentem dla Warszawy. Miasto powinno uszczegółowić wskazane w Strategii
Wiedzieć
#Warszawa2030 branże, na których w sposób szczególny mu zależy, wskazać
specjalistów, których chce przyciągać. Daje to jasny sygnał tym konkretnym
grupom: „Zależy nam właśnie na Was”. Pozostawanie na zbyt ogólnym poziomie pojęcia przyciągania
talentów jest niewystarczające, rodzi wątpliwości, pytania o to, kto właściwie jest tym talentem, na kim
miastu zależy. Konkretna definicja talentów pozwala na targetowanie oferty, podnosząc tym samym jej
skuteczność. Umożliwia również uniknąć zagrożenia marnowania potencjału pozyskanych talentów
(„brain waste”). Rola Miasta jest zatem ogromna i kluczowa dla powodzenia tego procesu.
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zainteresowania Warszawą jako miejscem wypoczynku warto ponadto kontynuować działania
promujące stolicę jako dobrą lokalizację do kilkudniowych wyjazdów w celu poznawania atrakcji
oferowanych przez miasto (tzw. „city break”) ze względu na to, że ta forma wypoczynku jest coraz
częściej wybieraną przez turystów.
Kolejnym wyzwaniem staje się promowanie miasta jako miejsca dobrego do pracy i rozwoju. By
osiągnąć ten cel, należy dążyć do stworzenia skoordynowanego systemu przyciągania wysoko
wykwalifikowanych osób, artystów, sportowców, twórców, innowatorów i in., który uwzględniał będzie
promocję miasta. Pozyskiwaniu talentów sprzyjać może wykreowanie marki stolicy jako „miasta 18
dzielnic”. W tym celu warto dążyć do zapewnienia podstawowych usług, pracy i miejsc spędzania
czasu wolnego w dzielnicy zamieszkania (wygodna lokalność).
Istotnym wyzwaniem w kontekście przyciągania studentów i pracowników naukowych jest
wykreowanie i promocja marki miasta akademickiego, zapewniającego możliwości rozwoju dla
studentów i pracowników naukowych z kraju i zagranicy. Cel ten pozwoli osiągnąć stworzenie
wspólnej promocji warszawskich uczelni oraz promowanie akademickości Warszawy na rynkach
zagranicznych.

Zatrzymać

Pozyskane talenty trzeba w stolicy zatrzymać. Minimalizowanie odpływu talentów
wydaje się być największym wyzwaniem, przed jakim staje obecnie Warszawa.
Jest to jednocześnie wyzwanie, któremu najtrudniej sprostać. Wiele bowiem
zależy od czynników zewnętrznych, na które miasto ma ograniczony wpływ.

Wskutek ogólnopolskiego trendu emigracyjnego Warszawa traci specjalistów, w efekcie czego w stolicy
zaczyna brakować „rąk do pracy”. Jednocześnie niejednokrotnie absolwenci prestiżowych kierunków
na warszawskich uczelniach z powodu braku zapotrzebowania na ich kwalifikacje opuszczają miasto.
Ekspatów do zamieszkania w Polsce i w Warszawie zniechęca biurokracja i przedłużające się procedury
związane z legalizacją pobytu. Co może zrobić miasto, by mimo tych trudności zatrzymywać talenty?
Warszawa może wspierać pozyskane talenty. Wsparcie to powinno się odbywać na różnych
płaszczyznach, np. poprzez:




zapewnienie dostępu do przestrzeni, gdzie osoby takie będą mogły rozwijać swoje ambicje
i twórczy potencjał, w tym tworzenie warunków do rozwoju coworkingu w stolicy,
zapewnienie dostępu do infrastruktury i oferty wsparcia niezbędnej do rozwoju talentów (m.in.
infrastruktura badawcza, naukowa, wsparcie prawne, administracyjne),
ułatwienia w wynajmie mieszkań bądź zapewnienie puli mieszkań w zasobach miejskich
(Towarzystwa Budownictwa Społecznego TBS) dla osób szczególnie utalentowanych.





kompleksowe wsparcie informacyjne i doradcze dla obcokrajowców (np. kompletne materiały
informacyjne o mieście, instytucjach i urzędach, wsparcie w załatwieniu spraw formalnych
związanych z pobytem, punkty informacyjne one-stop-shop), sprzyjające minimalizowaniu
negatywnych konsekwencji czynników zewnętrznych (wysoki poziom biurokratyzacji),
zapewnienie dostępu do usług edukacyjnych i kulturalnych dla obcokrajowców – specjalistów
i ich rodzin, z uwzględnieniem nauki języka polskiego,
stosowanie obcojęzycznych oznaczeń w urzędach,
promowanie postaw otwartości mieszkańców na cudzoziemców, programy integracji lokalnej.

Chcąc zachęcić talenty do pozostania, Warszawa może także poprawiać ogólną jakość życia
w mieście, co odbywać się będzie również z korzyścią dla mieszkańców, m.in. poprzez:
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Bardzo ważnym pytaniem jest, jak sprawić, by, po początkowym okresie wsparcia, ci którzy do
Warszawy przyjechali, chcieli pozostać w niej na dłużej. Warszawa musi funkcjonować tak, by czuli
się tu dobrze, jak w domu, co jest szczególnie istotne dla zatrzymywania talentów z zagranicy.
Działania Miasta mogą obejmować m.in.:
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Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza






działania na rzecz dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym minimalizowania
negatywnych oddziaływań środowiskowych (np. smog),
zapewnienie wygodnej lokalności w dostępie do dóbr, usług i miejsc pracy na poziomie dzielnic
i osiedli,
poprawę jakości systemu transportu publicznego w mieście, w tym rozbudowę warszawskiego
metra,
dążenie do utrzymania i dalszej poprawy dobrej dostępności komunikacyjnej.

Przyciąganiu, rozwijaniu i zatrzymywaniu w Warszawie talentów sprzyjają
inwestycje firm uznanych światowych marek. Warszawa musi zatem
minimalizować swoje ograniczenia i skutki zewnętrznych zagrożeń, by
skutecznie pozyskiwać inwestycje. Ponieważ dostęp do terenów
inwestycyjnych (zwłaszcza przemysłowych) w stolicy jest ograniczony, co uniemożliwia ulokowanie
w mieście konkretnych inwestycji, warto wdrożyć mechanizmy współpracy z gminami obszaru
metropolitalnego w zakresie wspólnego pozyskiwania inwestycji. Pozwoli to powiększyć zasób
dostępnych dla potencjalnych inwestorów terenów i obiektów oraz zminimalizować niedogodności
związane z niedoborem terenów inwestycyjnych w samym mieście, dzięki czemu oferta stanie się
bardziej atrakcyjna, zaś pozyskiwanie inwestycji – bardziej skuteczne. Zwiększenie liczby inwestycji
będzie natomiast sprzyjać przyciąganiu do miasta talentów w postaci wysoko wykwalifikowanych
pracowników.

Pozyskiwać
inwestycje

Niezbędne jest również stworzenie właściwej oferty przeznaczonej dla konkretnych inwestorów lub
branż. Warszawa musi zatem wiedzieć, jakie inwestycje chce przyciągać, a następnie swoją ofertę
odpowiednio kierunkować.
Drzewo wyzwań
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Wyzwania, z jakimi musi się mierzyć Warszawa, wynikają z jej własnych ograniczeń i w pewnym stopniu
zewnętrznych barier. W poniższej tabeli zaprezentowano główne problemy do rozwiązania, określając
jednocześnie zagrożenia, jakie dla Miasta stwarzają (wyzwania). W tabeli wskazano również propozycje
działań zapobiegawczych, stanowiące pierwsze rekomendacje w zakresie kształtowania systemu
przyciągania talentów i liderów. Zostały one podzielone na kategorie zgodne z obszarami interwencji
dla programu 4.3. Te, które nie znajdują wprost odzwierciedlenia w obszarach interwencji, ale są ważne
z punktu widzenia przyciągania talentów i liderów, zostały wskazane pod pozycją inne.
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Tabela 27. Wyzwania Warszawy w kontekście przyciągania talentów i liderów

Duża konkurencja ze strony miast
europejskich i rosnąca konkurencyjność
polskich miast w zakresie przyciągania
i zatrzymywania talentów

Brak
skoordynowanego
systemu
wsparcia adaptacji cudzoziemców

Odpływ talentów

Niedostateczne uwzględnienie potrzeb
obcokrajowców w usługach publicznych

Jak temu zapobiec? – Rekomendacje dla Miasta

By sprostać wyzwaniom związanym z niską rozpoznawalnością marki
Warszawa, należy uwzględnić w działaniach promocyjnych budowanie
obrazu miasta przyjaznego obcokrajowcom, otwartego na innowacje,
dynamicznego oraz wygodnego do życia i dobrego do rozwoju.
Plan promocji miasta powinien również uwzględniać działania służące
przyciąganiu do Warszawy określonych grup talentów i liderów
(np. innowatorów w obszarze smart city) – ważne w tym kontekście
jest targetowanie oferty dla talentów, inwestorów i wydarzeń.
W promowanie Warszawy jako dobrego miejsca pracy należy także
włączać podmioty prywatne – firmy zlokalizowane w stolicy, zwłaszcza
znanych europejskich i światowych marek.
Wsparcie adaptacyjne talentów
Wysoki poziom konkurencji ze strony innych miast Aby sprostać wyzwaniom związanym z wysokim poziomem
w Polsce i za granicą stwarza zagrożenie utraty talentów konkurencji ze strony innych miast w zakresie przyciągania talentów,
na rzecz tych miast oraz może prowadzić do tego, że Warszawa powinna stawać się coraz bardziej konkurencyjna. Bardzo
talenty chętniej będą wybierać te miasta niż Warszawę.
ważnym aspektem w tym zakresie jest umożliwienie rozwoju talentom
W tym kontekście wyzwanie stanowi wsparcie już obecnym i przybywającym do stolicy oraz wsparcie ich adaptacji
adaptacyjne szeroko pojętych talentów – specjalistów, m.in. tworzenie warunków rozwoju twórcom i artystom (programy
naukowców, artystów, sportowców itp., jak również ich stypendialne, dostępność przestrzeni), sportowcom (stypendia),
rodzin.
startupowcom (dostępność przestrzeni coworkingowych, system
wsparcia przedsiębiorców) i in.
Braki w zakresie wsparcia adaptacji cudzoziemców By sprostać wyzwaniom związanym z budową i koordynacją systemu
powodować będą ich niechęć do pozostawania wsparcia adaptacji zagranicznych talentów oraz ich rodzin, należy
w Warszawie. Nawet gdy miasto „przyciągnie” talenty dążyć m.in. do zwiększania dostępności kursów języka polskiego dla
z zagranicy, może mieć problem z ich zatrzymaniem.
obcojęzycznych dzieci i dorosłych, wspierania aktywności społecznej
i kulturalnej środowisk cudzoziemców w przestrzeni miasta,
sprzyjających ich integracji.
Odpływ talentów z warszawskiego rynku pracy Zatrzymaniu talentów w stolicy sprzyjać będzie zapewnienie ogólnej
niekorzystnie wpływa na atrakcyjność Warszawy dla wysokiej jakości życia w mieście dzięki konsekwentnemu wdrażaniu
przedsiębiorców i inwestorów. Już teraz w Warszawie celów strategii miasta (m.in. poprawa jakości środowiska naturalnego,
maleje doceniana przez inwestorów dostępność wysokiej dostępności usług, jakości komunikacji wewnątrzmiejskiej, estetyki
jakości kapitału ludzkiego. Przedsiębiorcy zmuszeni są przestrzeni publicznych itp.).
konkurować ze sobą o wysoko wykwalifikowanych
pracowników, coraz częściej ich „podkupując”.
Usługi publiczne dla cudzoziemców
Brak odpowiedniej obsługi obcokrajowców powodować Aby poprawić jakość usług publicznych świadczonych cudzoziemcom,
będzie wrażenie braku gościnności ze strony miasta, jak należy przede wszystkim zapewnić wielojęzyczne oznakowanie
w obiektach należących do administracji samorządowej.

115

Niska rozpoznawalność Warszawy jako
miejsca atrakcyjnego dla talentów

Jakie zagrożenie stwarza? – Wyzwania
Marka
Barierą dla przyciągania talentów do Warszawy często jest
mylne wyobrażenie o niej. Jeśli specjaliści, naukowcy,
studenci nie dostrzegą w stolicy miejsca dla siebie, mogą
nigdy nie zdecydować się, by tu przyjechać, tworzyć,
pracować. Wyzwanie w tym kontekście stanowi takie
kreowanie i promocja marki Warszawa dla talentów, by
stała się ona rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale również
za granicą.

Strona

Problem do rozwiązania

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

oferta

terenów

Niedostateczna i niesystemowa oferta
wsparcia
dla
organizacji
imprez
i wydarzeń

Ograniczona
oferta
obiektów
konferencyjnych i wystawienniczych

Inwestycje i kapitał
Problemy własnościowe, brak planów zagospodarowania
przestrzennego, wysokie ceny nieruchomości sprawią, że
Warszawa będzie mniej konkurencyjna dla inwestorów
z niektórych branż.
Niedostateczna oferta terenów przemysłowych dodatkowo
zmniejsza szanse na przyciągnięcie
niektórych
atrakcyjnych z punktu widzenia miasta biznesów, co
w konsekwencji sprawi, że część talentów (np. studenci po
niektórych kierunkach inżynieryjnych) będzie opuszczać
Warszawę.
Wydarzenia
Niedostateczna oferta wsparcia ze strony Miasta dla
organizatorów imprez i wydarzeń międzynarodowych
powoduje, że Warszawa jest przez nich gorzej oceniana
niż konkurencyjne miasta zagraniczne. W efekcie
niejednokrotnie z nimi przegrywa.
Z kolei niesystemowość oferty utrudnia sprawne
przygotowanie aplikacji w ramach procedur przetargowych
i niejednokrotnie sprawia, że ostateczna oferta jest mało
konkurencyjna w porównaniu do innych miast.
Często brak dodatkowych usług (np. darmowa
komunikacja miejska) dla przyjeżdżających uczestników
wydarzeń może wywrzeć na nich niekorzystne wrażenie
(brak gościnności).
Niewystarczająca
liczba
odpowiednich
obiektów
konferencyjnych
i
wystawienniczych
uniemożliwi
wykorzystanie potencjału turystyki biznesowej, Warszawę
omijać
będzie
wiele
wydarzeń,
szczególnie

Jak temu zapobiec? – Rekomendacje dla Miasta
Ponadto w celu ułatwienia obcokrajowcom dostępu do informacji
o usługach publicznych konieczne staje się zapewnienie przystępnych
informacji na miejskiej stronie www.
By poprawić jakość obsługi i usprawnić proces załatwiania spraw,
warto opracować standard obsługi cudzoziemców w urzędzie miasta.
Warto również stworzyć punkty obsługi cudzoziemców w wybranych
dzielnicach, zapewniające im możliwość bezpośredniego załatwienia
większości spraw formalnych właściwych dla miasta.
W trosce o zapewnienie korzystnych warunków zamieszkania
cudzoziemców w Warszawie, warto rozwijać również ofertę kulturalną
dostępną w obcych językach.
By sprostać wyzwaniom związanym z inwestowaniem w mieście
należy zwiększać pokrycie miasta planami zagospodarowania
przestrzennego.
Warto również wprowadzić mechanizmy współpracy z gminami
obszaru metropolitalnego w zakresie promocji terenów inwestycyjnych
i wspólnego pozyskiwania inwestycji.

W celu przyciągania do stolicy imprez i wydarzeń warto opracować
pakiet zachęt dla organizatorów wydarzeń, w szczególności o zasięgu
międzynarodowym.
Miasto może również wspierać działania podejmowane przez uczelnie
poprzez opracowanie i zaoferowanie im pakietu ułatwień i korzyści
służących umiędzynarodowianiu wydarzeń przez nie organizowanych.

By zapewnić odpowiednią infrastrukturę do organizacji większej liczby
różnorodnych wydarzeń konferencyjnych i wystawienniczych należy
wybudować warszawskie centrum konferencyjne.
Ponadto w celu zwiększania szans stolicy w przyciąganiu
międzynarodowych imprez warto tworzyć atrakcyjne warunki dla
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Niedostateczna
przemysłowych

Jakie zagrożenie stwarza? – Wyzwania
również
utrudnienie
cudzoziemcom
adaptacji
w środowisku lokalnym.
Ponadto zwiększająca się liczba cudzoziemców i potrzeba
świadczenia wysokiej jakości skierowanych do nich usług
publicznych będzie coraz trudniejszym zadaniem do
realizacji przez urzędy przy braku odpowiednich procedur.
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Problem do rozwiązania

Niski poziom umiędzynarodowienia
warszawskich uczelni

Zatłoczenie komunikacyjne miasta

Zanieczyszczenie powietrza

Jakie zagrożenie stwarza? – Wyzwania
konferencyjnych, co ograniczy możliwość przyciągania do
miasta talentów i liderów za sprawą tych wydarzeń.
Inne
Niski poziom umiędzynarodowienia uczelni powoduje, że
miasto może być postrzegane jako nieprzyjazne dla
obcokrajowców.
Zmniejszenie
zainteresowania
cudzoziemców podjęciem nauki na warszawskich
uczelniach
spowoduje,
że
mniej
absolwentów
obcokrajowców podejmie zatrudnienie w stolicy, co może
mieć niekorzystny wpływ na warszawską gospodarkę.
Niskie oceny w rankingach jakości życia związane
z zatłoczeniem komunikacyjnym miasta zniechęcą do
przyjechania do Warszawy specjalistów, zagranicznych
studentów. Zatłoczenie miasta wpływać będzie również na
odpływ talentów np. do bardziej kompaktowych ośrodków
miejskich.
Smog komunikacyjny oraz grzewczy postrzegany jest jako
zagrożenie dla zdrowia – ekspaci często zwracają uwagę
na to zagadnienie i rezygnują z wyboru lokalizacji, gdzie
takie zagrożenia występują.

Jak temu zapobiec? – Rekomendacje dla Miasta
inwestycji realizowanych przez branżę hotelową w obiekty zdolne do
obsłużenia tego typu wydarzeń.
W celu zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia warszawskich
uczelni należy opracować i promować wielojęzyczne narzędzia do
informowania o życiu studenckim w Warszawie, uczelniach, ofercie
miasta dla studentów.
Ponadto warto dążyć do koordynacji podejmowanych przez Miasto
oraz uczelnie działań promocyjnych skierowanych do obcokrajowców
w celu przyciągania ich na studia do Warszawy.
By sprostać wyzwaniom związanym z zatłoczeniem komunikacyjnym
Warszawy, należy podjąć działania w zakresie poprawy jakości
transportu publicznego w mieście oraz zachęcać mieszkańców do
rezygnacji z transportu indywidualnego na rzecz zbiorowego.
W celu poprawy jakości powietrza warto podjąć działania w zakresie
ograniczania niskiej emisji.
Ponadto warto rozwijać i promować komunikację zbiorową, car sharing
oraz transport zeroemisyjny.
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Źródło: Opracowanie własne
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8.2

Rekomendacje dla m.st. Warszawy w zakresie
przyciągania, rozwijania i zatrzymywania talentów

kształtowania

polityki

Rekomendacje dla m.st. Warszawy w zakresie kształtowania polityki przyciągania, rozwijania
i zatrzymywania talentów to przede wszystkim zestaw działań, które pozwolą samorządowi sprostać
najpoważniejszym wyzwaniom w tym zakresie. By przyniosły one pożądane efekty, uwzględnić należy
wykorzystanie wewnętrznych potencjałów stolicy i pojawiających się w otoczeniu szans.
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1. W pierwszej kolejności należy określić branże kluczowe dla rozwoju Warszawy,
uwzględniając jej dotychczasowe specjalizacje (bankowość, usługi dla biznesu, IT/ICT), a także
branże przyszłości (w tym m.in.: sztuczna inteligencja, robotyka, technologie komunikacyjne,
Internet rzeczy, zdrowie, energia, wirtualna rzeczywistość).
2. W zależności od grupy odbiorców, do których kierowana jest informacja, w inny sposób należy
formułować przekaz (targetować ofertę), podkreślając różne atuty Warszawy:
a. dla przyciągania talentów w ogóle, w tym obcokrajowców, bardzo ważna jest ogólna
jakość życia w mieście, stąd należy podkreślać atuty miasta w tym zakresie (bardzo
dobrze rozwinięta komunikacja miejska, dobra jakość środowiska, dostęp do kultury
i rozrywki, możliwość twórczego i aktywnego spędzania czasu wolnego itp.),
b. dla cudzoziemców istotna jest ponadto dostosowana do ich potrzeb oferta wsparcia
adaptacyjnego dla nich i ich rodzin, stąd dodatkowo wskazywanymi atutami powinny
być aspekty z tym związane (np. działalność Centrum Wielokulturowego i organizacji
działających na rzecz cudzoziemców, dostępność usług edukacyjnych i kulturalnych
dla obcokrajowców i ich rodzin, możliwość nauki języka polskiego, wsparcie
w załatwianiu procedur urzędowych),
c. by pozyskiwać specjalistów, warto szerzej promować miasto jako miejsce dobre do
pracy, wskazując na cechy miasta metropolitalnego (m.in. bardzo dobrą dostępność
komunikacyjną drogową, kolejową i lotniczą, dobrze rozwiniętą wewnętrzną
infrastrukturę komunikacyjną), dostępność mieszkań, możliwe korzyści finansowe
(w tym relatywnie wysokie zarobki w skali kraju oraz stosunkowo niskie koszty życia
w porównaniu do miast europejskich) oraz atuty związane z ogólną wysoką jakością
życia (dostępność dóbr i usług kulturalno-rozrywkowych, różnorodnych miejsc rekreacji
i wypoczynku itp.),
d. chcąc przyciągać utalentowanych studentów i wybitnych naukowców, należy
podkreślać akademickość Warszawy (dostępność różnorodnych kierunków kształcenia
na prestiżowych uczelniach), bogaty potencjał innowacyjny i naukowy, jak również
szeroko pojęte możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
3. Planując promocję Warszawy wśród talentów i liderów, należy uwzględniać różnorodne kierunki
i kanały, dobierając je do specyfiki odbiorców. Jednocześnie rekomendowanym jest
monitorowanie skuteczności różnych form promocji marki miasta.
a. biorąc pod uwagę dość wysoką skuteczność uczestnictwa m.st. Warszawy w targach
inwestycyjnych dla pozyskiwania inwestycji, należy kontynuować podejmowane
dotychczas działania w tym zakresie,
b. mając na względzie fakt, iż najlepszą reklamą Warszawy jako miejsca dobrego do pracy
są obecne na warszawskim rynku firmy, pożądane jest ich wykorzystanie do promocji
miasta; w tym celu warto zainicjować współpracę samorządu z biznesem na rzecz
pozyskiwania specjalistów (np. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych
targach pracy),
c. ponieważ marka turystyczna miasta ma znaczenie zarówno dla pozyskiwania
międzynarodowych wydarzeń, jak i przyciągania ekspatów, warto dążyć do
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Uwzględniając wyzwania związane z niską rozpoznawalnością marki Warszawy dla talentów i liderów,
konieczne jest budowanie marki miasta oraz jej szeroka promocja dostosowana do konkretnych grup
odbiorców.
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zwiększania rozpoznawalności Warszawy również pod tym względem; należy mieć
jednocześnie na uwadze, że słabsza rozpoznawalność Warszawy za granicą sprawia,
iż przegrywa ona z ośrodkami bardziej rozpoznawalnymi w Europie i na świecie
(np. Paryż, Wiedeń, Praga); dobrym kierunkiem promocji turystycznej wydaje się być
tzw. „city break”, już teraz obrany przez samorząd;
d. wybierając kierunki promocji Warszawy za granicą, należy pamiętać o czynnikach
wpływających na decyzje o osiedleniu się w danym mieście – przykładowo dla
specjalistów będzie to przede wszystkim poziom wynagrodzeń, stąd rekomenduje się
wybór takich obszarów (miast i krajów), które oferują mniej atrakcyjne warunki
w porównaniu z Warszawą; polityka przyciągania talentów przez miasto powinna
jednocześnie uwzględniać praktyki wykorzystywane przez przedstawicieli kluczowych
i najbardziej dynamicznie rozwijających się na warszawskim rynku branż, mających
przez to największą siłę przyciągania specjalistów;
4. Chcąc promować Warszawę jako miejsce dobre do życia i rozwoju, należy stawiać na stałe
podnoszenie jakości życia i zamieszkania w niej. W tym celu niezbędna jest konsekwentna
realizacja celów operacyjnych określonych w Strategii #Warszawa2030, w szczególności zaś
odnoszących się bezpośrednio do jakości życia, w tym: zapewnienie wysokiej jakości
środowiska naturalnego (cel 3.3.), dobrze rozwinięte powiązania komunikacyjne (cel 3.2.),
atrakcyjne przestrzenie publiczne (cel 3.1.), dostępność mieszkań (cel 2.1.) i usług (cel 2.3.),
szerokie możliwości spędzania czasu wolnego (cel 2.2.) itp.
5. Dla przyciągania talentów równie istotne co zapewnienie dobrych warunków do życia jest
umożliwienie im rozwoju. W tym celu konieczne jest uwzględnienie działań temu sprzyjających
w ramach innych celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030, w szczególności zaś: celów
4.1 i 4.2 (wsparcie twórców, innowatorów, startupów, np. poprzez projekty typu „city labs”),
a także celu 2.4 (wsparcie przedsiębiorców).
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1. Wsparcie adaptacyjne talentów z zagranicy uwzględniać powinno przede wszystkim
zapewnienie dostępu do jasnych i rzetelnych informacji w zakresie procedur pobytowych
(aktualizacja i ujednolicenie informacji zawartych na stronach internetowych związanych
z legalizacją pobytu, zapewnienie wsparcia w załatwieniu spraw formalnych związanych
z pobytem oferowanego w pobliżu miejsca zamieszkania - punkty informacyjne w dzielnicach).
Ponadto miasto powinno zapewnić odpowiedni dostęp do informacji w językach obcych, w tym
oznakowanie miejsc publicznych w językach obcych, jak również poprawę jakości obsługi
w językach obcych (szczególnie w języku angielskim) w instytucjach publicznych.
2. Aby ułatwić przyciąganie utalentowanych osób z zagranicy i zapewnić komfortowe warunki
cudzoziemcom, którzy już mieszkają w Warszawie, pożądane jest uruchomienie strony
internetowej „one-stop-shop” skupiającej w jednym miejscu najważniejsze informacje związane
z zamieszkaniem w mieście z perspektywy osoby, która od niedawna przebywa w Warszawie.
Warto ponadto uruchomić dodatkowe punkty konsultacyjne oraz infolinie dla cudzoziemców,
gdzie mogliby uzyskać doraźną pomoc. Istotna w tym kontekście będzie odpowiednia
współpraca miasta z NGO zajmującymi się wsparciem cudzoziemców.
3. Chcąc przyciągać do Warszawy Polaków powracających z emigracji, warto stworzyć ofertę
miasta skierowaną do tej grupy osób, co ma szansę wpłynąć na ich decyzje o powrocie
i osiedleniu się w stolicy oraz wzbogaceniu jej kapitału.
4. Zarówno w perspektywie przyciągania utalentowanych cudzoziemców, jak i wysoko
wyspecjalizowanych obywateli Polski mieszkających aktualnie za granicą, należy uwzględnić
wsparcie ich rodzin w zakresie osiedlenia się, edukacji ich dzieci, wsparcia w znalezieniu pracy
dla małżonka/partnera. Miasto powinno stworzyć ofertę stanowiącą kompleksowy pakiet
pomocy dla rodzin utalentowanych osób.
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Kompleksowa polityka przyciągania talentów powinna uwzględniać również aspekt ich zatrzymywania.
By było to możliwe, należy pamiętać o wsparciu w adaptacji przyjeżdżających do Warszawy talentów,
w tym cudzoziemców oraz uwzględnieniu ich potrzeb w projektowaniu usług publicznych.
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5. W celu przyciągania talentów z zagranicy miasto musi dążyć do poprawy jakości usług
publicznych, w tym zapewnienia dostępu do bogatej oferty kulturalnej w językach obcych, usług
edukacyjnych prowadzonych w językach obcych, możliwości nauki języka polskiego dla
cudzoziemców. Rekomendowanym jest dalszy rozwój usług w tym zakresie.
Inwestycje, w szczególności realizowane przez firmy o uznanych światowych markach, odgrywają
kluczową rolę w rozwoju miasta oraz przyciąganiu talentów. Mając to na względzie, należy dążyć do
utrzymania pozycji krajowego lidera oraz silnej pozycji w Europie pod względem pozyskiwania inwestycji
zagranicznych.
1. Skuteczne pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych możliwe będzie tylko wówczas, gdy miasto
zapewni atrakcyjną ofertę terenów inwestycyjnych. Problem w tym zakresie stanowi brak
w ofercie miejskiej terenów przemysłowych. Jednym ze sposobów jego rozwiązania jest
współpraca m.st. Warszawy z ościennymi gminami i stworzenie wspólnej oferty dla inwestorów.
Choć zachęcanie inwestorów do lokowania inwestycji poza stolicą nie przynosi jej korzyści
w postaci wpływów podatkowych, to z pewnością jest zasadne z punktu widzenia przyciągania
i zatrzymywania talentów (brak niektórych branż produkcyjnych w Warszawie i jej sąsiedztwie
przyczynia się bowiem do utraty absolwentów prestiżowych kierunków warszawskich uczelni).
2. By utrzymywać i podnosić wysoki poziom atrakcyjności Warszawy dla inwestorów, należy dążyć
ponadto do pełniejszego pokrycia miasta planami zagospodarowania przestrzennego.
3. Dla pozyskiwania inwestycji bardzo ważna jest sama obsługa inwestorów świadczona w Biurze
Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Rekomendowanym jest dalszy rozwój usług
w tym zakresie.
Mając na uwadze ogromną rolę wydarzeń (konferencji, kongresów, targów i innych imprez branżowych)
w przyciąganiu talentów, generowaniu innowacji i szeroko pojętym rozwoju Warszawy, pożądanym jest,
by większy nacisk kładziony był na rozwój branży spotkań. Ważne dla Warszawy powinno być również
pozyskiwanie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych oraz wydarzeń
biznesowych i naukowych na skalę międzynarodową.
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1. By skutecznie przyciągać wydarzenia różnego rodzaju i o różnorodnym charakterze, konieczne
jest tworzenie przestrzeni i miejsc o określonych atrybutach, które umożliwią organizację
tego typu imprez w Warszawie. Przeprowadzone analizy i badania wskazują na potrzebę
budowy w Warszawie:
a. dużego obiektu spełniającego funkcje kongresowo-konferencyjne, posiadającego
odpowiednie zaplecze dla organizacji wydarzeń branżowych (oprócz dużych
przestrzeni, również mniejsze pomieszczenia spełniające funkcję tzw. „break-outroom”),
b. obiektów średniego rozmiaru (jak Torwar) umożliwiających organizację mniejszych
imprez o różnym charakterze, które obecnie nie mogą się w Warszawie odbywać ze
względu na niedostępność obiektów.
2. Uwzględniając silną konkurencję ze strony miast zagranicznych oraz rosnący poziom
konkurencyjności polskich miast, konieczne staje się również wzbogacenie oferty wsparcia
wydarzeń skierowanej do właścicieli i organizatorów wydarzeń przez m.st. Warszawę
oraz wprowadzenie systemowości dla tych działań, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność
oferty miasta, a co za tym idzie poprawić skuteczność pozyskiwania wydarzeń.
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9 Przyciąganie talentów i liderów a innowacje i przedsiębiorczość
Programy wykonawcze dla celów 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu,
4.2. Generujemy innowacje i 4.3. Przyciągamy talenty i liderów są ze sobą ściśle powiązane.
Dlatego też prace nad diagnozami dla tych trzech dokumentów prowadzone były równolegle,
a podejmowane działania badawcze i analityczne uwzględniały oddziaływania programów na
siebie. W niniejszym rozdziale dokonano charakterystyki wzajemnych szans i wyzwań łączących
te programy wykonawcze.
Program 4.3. zachowuje synergię z programem wykonawczym dla celu operacyjnego 4.2. Generujemy
innowacje. Oba programy mają bowiem zwiększać konkurencyjność Warszawy, sprawiając, że jej
gospodarka stanie się bardziej nowoczesna i atrakcyjna. Powiązania te znajdują odzwierciedlenie
w logice umieszczenia obu tych celów w strukturze celu strategicznego 4. Twórcze środowisko. Siła
powiązań pomiędzy celem 4.3. oraz 2.4. jest natomiast mniejsza. Na grafie podsumowano dostrzeżone
w diagnozie wspólne dla tych programów szanse oraz wyzwania.
Rysunek 4. Współzależne szanse i wyzwania dostrzeżone na etapie diagnozy dla programów wykonawczych 2.4., 4.2.
oraz 4.3.
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Analizując wnioski z diagnoz dla poszczególnych programów wykonawczych, można zauważyć również
pewne rozbieżności. Dotyczy to szczególnie zagadnień polegających na koncentrowaniu niektórych
funkcji w określonej przestrzeni. Wygodna lokalność, będąca istotą 2. celu strategicznego, nie jest
bowiem wskazana w przypadku celów operacyjnych 4.2. oraz 4.3., które skupiają zasoby i działania
w dzielnicach centralnych.
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Źródło: Opracowanie własne
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Warto podkreślić, że dwie szanse, wcześniej określone jako wspólne z programem 2.4., są z nim
jednocześnie rozłączne, ale pod innymi względami. Szczegóły przedstawiono poniżej.
Rysunek 5. Rozłączne szanse programów 4.3. oraz 2.4.

Źródło: Opracowanie własne
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Dostrzeżenie tego, że istnieją rozłączne aspekty poszczególnych programów, nie oznacza, że powinny
one jakkolwiek ze sobą konkurować. Należy spojrzeć na nie w taki sposób, że odmienne potrzeby
interesariuszy programu 2.4. wymagają uwzględnienia w fazie planowania rozwiązań w ramach celów
4.2. i 4.3.
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10.5 Narzędzia badawcze
10.5.1 Scenariusze badań IDI
Potencjał Warszawy do przyciągania studentów, doktorantów i naukowców
Respondenci: Przedstawiciele warszawskich uczelni wyższych
Wprowadzenie do badania
Przedstawienie się moderatora, wskazanie jego roli w badaniu, wyjaśnienie celu badania, jego
przebiegu, przedstawienie poruszanych zagadnień. Poinformowanie respondenta o nagrywaniu,
poufności badania, sposobie wykorzystania zgromadzonych podczas wywiadu danych.
Pytania zasadnicze
Potencjał studentów, doktorantów i naukowców z zagranicy w Warszawie
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Czy obecność studentów/doktorantów i pracowników zagranicznych jest przez Państwa
uczelnię postrzegana jako ważna i potrzebna? Z jakich powodów? Jakie są motywacje
Państwa uczelni do zabiegania o studentów zagranicznych?
Czy wpływa ona na pozycję i jakość działalności naukowej i pozanaukowej Państwa
uczelni?
Czy umiędzynarodowianie uczelni wpływa na poziom innowacyjności w jej pracy (aspekt
organizacyjny/aspekt naukowy)?
Czy Państwa uczelnia zabiega o studentów zagranicznych w ramach programów wymiany
studenckiej (ERASMUS)? W jaki sposób?
Z jakiego powodu udział w tego rodzaju programach jest postrzegany przez uczelnię za
ważny? A jak patrzą na to pracownicy naukowi, studenci?
Jak ocenia Pan/Pani angażowanie się studentów zagranicznych w życie
uczelni/społeczności/miasta?

Promocja uczelni w kraju i za granicą – stopień wykorzystania marki Warszawy
1.
2.
3.
4.

5.

W jaki sposób Państwa uczelnia się promuje w kraju i za granicą?
Czy, promując się za granicą, uczelnia wykorzystuje inny przekaz niż w promocji krajowej?
Jakie aspekty są szczególnie podkreślane, na jakie atuty studiowania kładziony jest nacisk?
Czy wśród tych atutów wymieniane są argumenty bazujące na potencjale miasta Warszawy
i związane z marką Warszawy (jakość życia, dostęp do dóbr kultury itp.)?
Jak ocenia Pan/Pani znaczenie marki Warszawa dla skuteczności promocji Państwa
uczelni? Czy marka Warszawa oraz działania służące promowaniu jej stanowią dla Państwa
wsparcie w zakresie pozyskiwania studentów/doktorantów/naukowców zagranicznych?
Jak ocenia Pan/Pani pozycję Warszawy i swojej uczelni pod względem przyciągania
utalentowanych studentów/doktorantów/naukowców z zagranicy na tle innych polskich
miast (np. Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań)?

2.
3.

Czy Państwa uczelnia pomaga w organizacji przyjazdu, zakwaterowania, asymilacji
w przypadku:
a.
studentów;
b.
doktorantów;
c.
pracowników naukowych?
Na jakie formy pomocy ze strony uczelni mogą w tym względzie liczyć ww. grupy?
Jakie działania podejmuje Państwa uczelnia w zakresie dostosowania jej do oczekiwań
i potrzeb studentów zagranicznych (dedykowanie kierunków studiów, szkolenia dla
personelu, oznaczenia wielojęzyczne, inne)?

Strona
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4.
5.

Jakiego rodzaju trudności adaptacyjne zgłaszają zagraniczni studenci/doktoranci studiujący
na Państwa uczelni?
Jak ocenia Pan/Pani poziom satysfakcji studentów/doktorantów/pracowników naukowych
zagranicznych z przyjazdu do Warszawy? Czy monitorujecie to Państwo w jakiś sposób?

System przyciągania talentów do Warszawy – czy istnieje, czy jest potrzeba, by go utworzyć?
1.

2.
3.

4.

Czy Państwa uczelnia podejmuje współpracę w zakresie pozyskiwania studentów/
doktorantów/naukowców z zagranicy? Z kim ta współpraca jest podejmowana? Jakie
działania realizowane są w ramach takiej współpracy? Jak oceniacie Państwo ich
skuteczność?
Jakie oczekiwania wobec miasta Warszawy postawilibyście Państwo w zakresie wsparcia
Państwa starań o pozyskiwanie studentów/doktorantów/naukowców z zagranicy?
Czy w Pana/Pani opinii istnieje potrzeba utworzenia systemu przyciągania talentów
(studentów, naukowców, wysoko wykwalifikowanych pracowników, startupowców) do
Warszawy i koordynacji działań w tym zakresie? Jaka mogłaby być w tym rola sektora nauki
i warszawskich uczelni?
Jakie działania mógłby podjąć samorząd warszawski w partnerstwie z Państwa instytucją,
aby zwiększyć atrakcyjność miasta dla utalentowanych osób?

Potencjał Warszawy do przyciągania międzynarodowych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych,
imprez branżowych
Badanie nr 1
Respondenci: Przedstawiciele firm eventowych
Wprowadzenie do badania
Przedstawienie się moderatora, wskazanie jego roli w badaniu, wyjaśnienie celu badania, jego
przebiegu, przedstawienie poruszanych zagadnień. Poinformowanie respondenta o nagrywaniu,
poufności badania, sposobie wykorzystania zgromadzonych podczas wywiadu danych.
Pytania zasadnicze
Wydarzenia i imprezy organizowane w Warszawie oraz ich promocja
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Jakiego rodzaju imprezy są przez Państwa organizowane w Warszawie?
a.
Jaka jest ich skala? Ilu średnio uczestników gromadzą?
b.
Jaki jest ich zasięg (regionalny, krajowy, międzynarodowy)?
Ile średniorocznie imprez Państwo organizujecie? Które z wydarzeń cieszą się największą
popularnością, a które przyciągają mniejsze rzesze zainteresowanych?
Jakie imprezy branżowe, targi, wystawy Państwo organizujecie? Kto w nich uczestniczy?
Czy posiada Pan/Pani wiedzę, w jakim stopniu przyciągają one uczestników z zagranicy?
Czy wydarzenia (imprezy branżowe) promowane są za granicą? W jaki sposób? Jeśli nie,
dlaczego?
W jakich obiektach organizowane są imprezy? Jakie są zalety, wady poszczególnych
obiektów, czego w nich brakuje?
Jak wygląda taki proces wyboru lokalizacji na określoną imprezę? Co jest brane pod uwagę.
W którym momencie pojawia się wybór miasta?

2.

Jak postrzegana jest Warszawa przez zagranicznych artystów, twórców, liderów branży
spotkań?
Czy Pana/Pani zdaniem Warszawa ma potencjał do przyciągania dużych wydarzeń
o charakterze międzynarodowym? Dlaczego?
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3.
4.

Co by się musiało zmienić, żeby potencjał Warszawy do przyciągania imprez
międzynarodowych był większy?
W jakich kategoriach Warszawa wygrywa, a w jakich przegrywa konkurencję o duże
imprezy w porównaniu z innymi miastami w Polsce (np. Katowice, Wrocław) i za granicą
(np. Berlin, Praga)?

Bariery dla organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na szeroką skalę w Warszawie
1.

2.
3.

Czy są takie wydarzenia, które z jakiś przyczyn nie mogły dotychczas zostać
zorganizowane w Warszawie i dlaczego? Czy zostały całkowicie odwołane, czy
przeniesiono je w inne miejsce? Dokąd?
Jakie problemy stanowią Pana/Pani zdaniem utrudnienie/barierę w organizacji imprez?
Jakie działania mógłby podjąć samorząd warszawski w partnerstwie z Państwa instytucją,
aby zwiększyć atrakcyjność miasta na rynku branży spotkań?

Badanie nr 2
Respondenci: Przedstawiciele zarządców obiektów eventowych
Wprowadzenie do badania
Przedstawienie się moderatora, wskazanie jego roli w badaniu, wyjaśnienie celu badania, jego
przebiegu, przedstawienie poruszanych zagadnień. Poinformowanie respondenta o nagrywaniu,
poufności badania, sposobie wykorzystania zgromadzonych podczas wywiadu danych.
Pytania zasadnicze
Wydarzenia i imprezy organizowane w Warszawie oraz ich promocja
1.

2.

3.

4.
5.

Jakiego rodzaju imprezy organizowane są w zarządzanym przez Państwa obiekcie?
a.
Jaka jest ich skala? Ilu średnio uczestników gromadzą?
b.
Jaki jest ich zasięg (regionalny, krajowy, międzynarodowy)?
Ile średniorocznie imprez odbywa się w zarządzanym przez Państwa obiekcie? Które
z wydarzeń cieszą się największą popularnością, a które przyciągają mniejsze rzesze
zainteresowanych?
Jakie imprezy branżowe, targi, wystawy organizowane są w zarządzanym przez Państwa
obiekcie? Kto w nich uczestniczy? Czy posiada Pan/Pani wiedzę, w jakim stopniu
przyciągają one uczestników z zagranicy?
Czy wydarzenia (imprezy branżowe) promowane są za granicą? W jaki sposób? Jeśli nie,
dlaczego?
Jakie są najczęstsze problemy związane z organizacją imprez w zarządzanym przez
Państwa obiekcie?

2.

3.
4.

Jak wygląda taki proces wyboru lokalizacji na określoną imprezę? Co jest brane pod
uwagę? W którym momencie pojawia się wybór miasta? Czy większe znaczenie ma tu
miasto, później obiekt, czy obiekt ma znaczenie pierwszorzędne?
Czy Pana/Pani zdaniem Warszawa ma potencjał do przyciągania dużych wydarzeń
kulturalnych,
sportowych,
konferencji,
wystaw,
kongresów
o
charakterze
międzynarodowym? Dlaczego?
Czy w Pana/Pani opinii zarządzany przez Państwa obiekt stanowi jeden z takich
potencjałów?
Co mogłoby sprawić, żeby zwiększył się potencjał Warszawy do przyciągania imprez
międzynarodowych?
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Bariery dla organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na szeroką skalę w Warszawie
1.

2.
3.

Czy są takie wydarzenia, które z jakiś przyczyn nie mogły dotychczas zostać
zorganizowane w zarządzanym przez Państwa obiekcie? Dlaczego? Czy zostały
„przeniesione” w inne miejsce? Dokąd?
Jakie problemy stanowią Pana/Pani zdaniem utrudnienie/barierę w organizacji tego rodzaju
imprez?
Jakie działania mógłby podjąć samorząd warszawski w partnerstwie z Państwa instytucją,
aby zwiększyć atrakcyjność miasta na rynku branży spotkań?

Badanie nr 3
Respondenci: Przedstawiciele organizacji turystycznych
Wprowadzenie do badania
Przedstawienie się moderatora, wskazanie jego roli w badaniu, wyjaśnienie celu badania, jego
przebiegu, przedstawienie poruszanych zagadnień. Poinformowanie respondenta o nagrywaniu,
poufności badania, sposobie wykorzystania zgromadzonych podczas wywiadu danych.
Pytania zasadnicze
Wydarzenia i imprezy organizowane w Warszawie oraz ich promocja
1.

2.

3.

4.
5.

Jakiego rodzaju imprez organizuje się w Warszawie najwięcej (sportowe, kulturalne,
wydarzenia branżowe, konferencje itp.)? Jaka jest ich skala? Jaki zasięg (regionalny,
krajowy, międzynarodowy)?
Ile średniorocznie imprez kulturalnych, sportowych, branżowych odbywa się w Warszawie?
Ile osób w nich uczestniczy? Które z wydarzeń cieszą się największą popularnością/które
gromadzą najwięcej uczestników?
Jakie imprezy branżowe, targi, wystawy organizowane są w Warszawie najczęściej? Kto
w nich uczestniczy? Czy ma Pan/Pani wiedzę, w jakim stopniu przyciągają one uczestników
z zagranicy?
Czy wydarzenia (imprezy branżowe) promowane są za granicą? W jaki sposób? Jeśli nie,
dlaczego?
W jakich obiektach najczęściej organizowane są imprezy? Jakie są ich zalety, wady, czego
w nich brakuje?

Potencjał miejsc organizacji imprez i wydarzeń na szeroką skalę w Warszawie
1.
2.

Czy Pana/Pani zdaniem Warszawa ma potencjał do przyciągania dużych wydarzeń
o charakterze międzynarodowym?
Co mogłoby sprawić, żeby zwiększył się potencjał Warszawy do przyciągania imprez
międzynarodowych?

Bariery dla organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na szeroką skalę w Warszawie

System wsparcia i obsługi cudzoziemców w Warszawie
Respondenci: Przedstawiciele podmiotów świadczących usługi dla cudzoziemców
Wprowadzenie do badania

128

2.
3.

Czy są takie wydarzenia, które z jakiś przyczyn nie mogły dotychczas zostać
zorganizowane w Warszawie i dlaczego? Czy zostały „przeniesione” w inne miejsce?
Dokąd?
Jakie problemy stanowią utrudnienie/barierę w organizacji imprez?
Jakie działania mógłby podjąć samorząd warszawski w partnerstwie z Państwa instytucją,
aby zwiększyć rozpoznawalność i atrakcyjność miasta na rynku branży spotkań?
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Przedstawienie się moderatora, wskazanie jego roli w badaniu, wyjaśnienie celu badania, jego
przebiegu, przedstawienie poruszanych zagadnień. Poinformowanie respondenta o nagrywaniu,
poufności badania, sposobie wykorzystania zgromadzonych podczas wywiadu danych.
Pytania zasadnicze
Cudzoziemcy w Warszawie
1.

2.

Jak oceniacie Pan/Pani trendy w zakresie migracji do Warszawy na przestrzeni ostatnich
lat (czy liczba imigrantów się zwiększa, zmniejsza czy pozostaje bez zmian, jakie są główne
kierunki imigracji, jakie są główne przyczyny imigracji)?
Czy Pana/Pani zdaniem w ostatnich latach Warszawa „przyciąga” więcej specjalistów,
wysoko wykwalifikowanych pracowników, czy nie widać wyraźnych zmian w tym zakresie?
A może Warszawa traci „siłę przyciągania” takich osób? Co może być tego przyczyną? (jeśli
widać jakieś zmiany „in plus” lub „in minus”)

Obsługa cudzoziemców
1.
2.

3.
4.

Jak wygląda proces obsługi cudzoziemców w Państwa instytucji?
Z jakimi problemami i potrzebami zgłaszają się do Państwa cudzoziemcy? Czy przy okazji
załatwiania formalnych spraw związanych z pobytem w Polsce potrzebują pomocy w innym
zakresie?
Czy
otrzymują
wówczas
wsparcie
w
oczekiwanym
zakresie
(nadobowiązkowym)? Do kogo ewentualnie są odsyłani?
Z jakimi trudnościami zmagacie się Państwo przy obsłudze cudzoziemców?
Czy i jakie działania podejmuje Państwa instytucja w celu dostosowania świadczonych
usług do oczekiwań cudzoziemców przybywających do Warszawy (np. oznaczenia
w Urzędzie w różnych językach, obsługa w językach obcych – jakich, inne)?

System wsparcia cudzoziemców w Warszawie
1.

2.

3.
4.

Czy macie Państwo aktualne informacje nt. podmiotów udzielających bezpośredniego
wsparcia cudzoziemcom w Warszawie? Czy w jakikolwiek sposób współpracujecie z tymi
podmiotami?
Czy, według Pana/Pani wiedzy, w Warszawie istnieje skoordynowany system wsparcia
obcokrajowców? Jeśli tak, jak oceniacie Państwo jego funkcjonowanie? Jeśli nie, czy
w Pana/Pani opinii zasadne byłoby jego utworzenie?
Jaka jest/mogłaby być rola Państwa podmiotu w takim systemie?
Czy są obszary działań Państwa instytucji, które mógłby wesprzeć samorząd warszawski,
aby podnieść jakość obsługi klientów? W jakich obszarach mogłaby zostać nawiązana
współpraca między Państwem a samorządem warszawskim?

10.5.2 Scenariusze warsztatów diagnostycznych - FGI
Warsztat diagnostyczny nr 1
Tematyka warsztatu: Przyciąganie wysoko wykwalifikowanych
przedsiębiorców, studentów, z uwzględnieniem osób z zagranicy

pracowników,

twórców,

Uczestnicy: Przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych
Zasady i przebieg warsztatu

Strona

Moderator przekazuje grupie informacje o celu badania, jego temacie oraz znaczeniu dla
realizowanego przez Miasto procesu. W dalszej części przedstawia planowany przebieg badania.
Prosi o pełne zaangażowanie się w dyskusję, wyłączenie telefonów komórkowych. Ponadto informuje
uczestników o rejestracji spotkania. Następnie moderator prosi wszystkich respondentów o krótkie
przedstawienie się.
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Wprowadzenie do warsztatu
Cel „Przyciągamy talenty i liderów” to jeden z celów Strategii #Warszawa2030. Miasto w jej ramach
wskazało CEL STRATEGICZNY 4. TWÓRCZE ŚRODOWISKO.
Realizując ten cel, Warszawa ma stać się inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne
środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań.
Cel ma być realizowany przez 4 cele operacyjne:

„Jeśli Warszawa chce się dynamicznie rozwijać, powinna nie tylko wykorzystywać zdolności swoich
mieszkańców, ale też zachęcać do osiedlenia się utalentowanych przedsiębiorców (całe
przedsiębiorstwa), naukowców, artystów, specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach oraz
uczniów i studentów. Obecność osób pochodzących z różnych miast, regionów i krajów,
reprezentujących różne poglądy i kultury, posiadających odmienne doświadczenia pozwoli na
stworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu pomysłów i idei.”
Raport Adecco: Global Talent Competitivness Index wskazuje, że najsłabszą stroną Polski
w porównaniu do europejskich prymusów jest zdolność przyciągania talentów, co poniekąd przekłada
się na ograniczoną dostępność ludzi o talentach wysokiego poziomu na rynku pracy.
Pytanie na rozgrzewkę
Etap ten ma na celu nawiązanie kontaktu z respondentami oraz oswojenie respondentów z sytuacją.
Gdybyście Państwo musieli wybrać dziś inne miasto do życia i pracy, w Polsce lub na świecie, to gdzie
chcielibyście Państwo trafić? Dlaczego?

Obszar tematyczny I: Warszawa jako miejsce przyciągające talenty

Strona

Etap ten ma na celu pogłębienie najważniejszych obszarów badawczych, kluczowych z punktu widzenia
celu badania.
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

Jakie czynniki decydują Państwa zdaniem o wyborze miejsca pracy/aktywności dla tych,
którzy gotowi są do wyruszenia w świat? ZAPISAĆ
Na ile Warszawa odpowiada na te oczekiwania? Czy fakt ulokowania firmy, instytucji,
uczelni w Warszawie ma pozytywny wpływ na podjęcie decyzji o osiedleniu się? Czy
warszawskość firmy, instytucji, ma znaczenie przy rekrutacji?
Czy sądzicie Państwo, że Warszawa jest miejscem atrakcyjnym dla rekrutowanych
pracowników, osób chcących realizować się zawodowo lub naukowo? Czy przegrywa
z jakimiś miastami, z którymi? Znacie Państwo takie sytuacje?
W Warszawie jak w żadnym innym polskim mieście silne jest środowisko korporacyjne. Czy
prowadzi to do rozwarstwienia na rynku pracy – z jednej strony praca w korporacji, z drugiej
działania w małym biznesie, administracji, strefie kreatywnej i społecznej?
Czy samo miasto i dzielnice, jako urzędy, odgrywają jakąś rolę w przyciąganiu talentów?
Czy znane są Państwu sytuacje, gdy talenty są przez Warszawę tracone? Co może mieć
na to wpływ?

Obszar tematyczny II: Przyciąganie talentów z zagranicy
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wróćmy do pytania z początku w nieco innym kontekście - czy poziom
umiędzynarodowienia miasta jest ważniejszym czynnikiem przyciągania talentów
zagranicznych niż czynniki, które jako ważne dla siebie wskazują polscy specjaliści,
studenci, czy naukowcy?
W Polsce pracowników zagranicznych widzimy najczęściej na mało wymagających
stanowiskach. Czy jednak Państwa zdaniem zauważalne jest już oddziaływanie
specjalistów pochodzących z zagranicy?
Czy pracownicy spoza Polski mogą stanowić dla polskich pracodawców szczególnie cenny
zasób? Jeśli tak, to dlaczego? Czy na rynku publicznym, np. w urzędach może to być
również jakoś widoczne?
Czy dla wybierających Polskę specjalistów/naukowców/studentów spoza kraju, Warszawa
jest pierwszym wyborem – czy jakieś inne miasto w Polsce ma coś, czym może kusić część
z nich silniej niż stolica?
Spośród tych trafiających do nas obcokrajowców wielu pracuje w dziedzinach, które są
poniżej ich kwalifikacji. Czy istnieją lub tworzą się jakieś mechanizmy „awansowania”
w obrębie tych najsilniejszych grup narodowościowych?
Czy te najliczniejsze grupy narodowościowe (np. Ukraińcy) widoczne są jako osoby
zakładające tu w Warszawie własne działalności gospodarcze?
Jakie znaczenie dla przyciągania eskpatów mają inwestycje zagraniczne w Polsce?

2.
3.
4.
5.

Miarą, która ma określać skuteczność wdrażania tego programu operacyjnego, jest
tzw. indeks przyciągania talentów, który skupia się na ocenie wyłącznie czynników
zagranicznych. Czy, Państwa zdaniem, to już jest pora, by tworzyć kompleksowy system
animowania przez Warszawę systemu przyciągania zasobów spoza kraju? Czy to raczej
tylko wycinek otwierania się na to, co cenne (ludzie, firmy, wydarzenia) może miastu dać
jego szerokie otoczenie?
Czy jest potrzeba koordynacji działań różnych sektorów (nauka, biznes, sektor publiczny,
NGO itp.) w celu zwiększenia konkurencyjności Warszawy dla talentów?
Czy takie działania należy ujmować w określony system? Jeśli tak, to jak taki system mógłby
wyglądać? Jaka mogłaby być rola poszczególnych grup/organizacji, Państwa rola?
Jak oceniacie Państwo potencjalną skuteczność takiego systemu (jak by to mogło wpłynąć
na łatwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z zagranicy)?
Czy znacie Państwo ofertę marketingową Miasta dla tych osób/podmiotów z zewnątrz,
których warto byłoby tu ściągać? Jakieś publikacje/foldery?
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Czy zdarza się Państwu wymieniać takie materiały na linii Urząd/NGO, jeśli tak, to w jakim
celu?
Co Miasto mogłoby wnieść w skuteczność zachęcania talentów do przyjeżdżania do
Warszawy?
Cudzoziemców w Warszawie jest coraz więcej. Co można zrobić, by ułatwiać im podjęcie
decyzji o świadomym wybieraniu Warszawy jako miejsca życia i pracy?
Czy w urzędach warszawskich widoczne są jakieś działania, które wskazują na
adoptowanie się organów publicznych do obsługiwania obcokrajowców?
Jakie działania w ogóle w tym obszarze warto byłoby podejmować?
Czy spotkaliście się państwo z sytuacją, by pracujący w Warszawie ekspaci,
studenci/doktoranci z zagranicy formułowali zarzuty w stosunku do Miasta? Co może być
czynnikami decydującymi o opuszczaniu Warszawy i Polski? Chodzi głównie o czynniki inne
niż ksenofobia.
Czy na poziomie Warszawy widać oddziaływanie międzynarodowych imprez na liczbę
przyjeżdżających tu obcokrajowców? Czy znacie Państwo opinie na temat Warszawy
obcokrajowców, którzy odwiedzają ją z różnych motywacji?

Warsztat diagnostyczny nr 2
Tematyka warsztatu: Przyciąganie wysoko wykwalifikowanych pracowników i inwestorów z zagranicy
Uczestnicy: Przedstawiciele firm HR, korporacji, branży inwestycyjnej
Zasady i przebieg warsztatu
Pierwszy etap badania ma na celu wyjaśnienie uczestnikom jego zasad i przebiegu.
Moderator przekazuje grupie informacje o celu badania, jego temacie oraz znaczeniu dla
realizowanego przez Miasto procesu. W dalszej części przedstawia planowany przebieg badania.
Prosi o pełne zaangażowanie się w dyskusję, wyłączenie telefonów komórkowych. Ponadto informuje
uczestników o rejestracji spotkania. Następnie moderator prosi wszystkich respondentów o krótkie
przedstawienie się.
Wprowadzenie do warsztatu
Cel „Przyciągamy talenty i liderów” to jeden z celów Strategii #Warszawa2030. Miasto w jej ramach
wskazało CEL STRATEGICZNY 4. TWÓRCZE ŚRODOWISKO.
Realizując ten cel, Warszawa ma stać się inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne
środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań.
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„Jeśli Warszawa chce się dynamicznie rozwijać, powinna nie tylko wykorzystywać zdolności swoich
mieszkańców, ale też zachęcać do osiedlenia się utalentowanych przedsiębiorców (całe
przedsiębiorstwa), naukowców, artystów, specjalistów o unikatowej wiedzy i umiejętnościach oraz
uczniów i studentów. Obecność osób pochodzących z różnych miast, regionów i krajów,
reprezentujących różne poglądy i kultury, posiadających odmienne doświadczenia pozwoli na
stworzenie środowiska sprzyjającego powstawaniu pomysłów i idei.”
Raport Adecco: Global Talent Competitivness Index wskazuje, że najsłabszą stroną Polski
w porównaniu do europejskich prymusów jest zdolność przyciągania talentów, co poniekąd przekłada
się na ograniczoną dostępność ludzi o talentach wysokiego poziomu na rynku pracy.
Pytanie na rozgrzewkę
Etap ten ma na celu nawiązanie kontaktu z respondentami oraz oswojenie respondentów z sytuacją.
1.
2.

Gdybyście Państwo musieli wybrać dziś inne miasto do życia i pracy, w Polsce lub na
świecie, to gdzie chcielibyście Państwo trafić? Dlaczego?
Pracujecie Państwo często na styku z obcokrajowcami. Co najczęściej zdarzyło się
Państwu słyszeć jako argument za tym, że Warszawa jest wyróżniającym się miejscem?

Pytania zasadnicze
Etap ten ma na celu pogłębienie najważniejszych obszarów badawczych, kluczowych z punktu widzenia
celu badania.
Pytania do respondentów zgrupowane zostaną w ramach 5 obszarów tematycznych.

2.
3.

Jakie czynniki decydują o wyborze firmy jako miejsca pracy (poza samą firmą)? Czy
lokalizacja firmy w Warszawie ma znaczenie dla rekrutowanych pracowników?
Na ile Warszawa odpowiada na te oczekiwania?
Czy Warszawa jest miejscem atrakcyjnym dla rekrutowanych pracowników? Czy przegrywa
z jakimiś miastami, z którymi?
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4.
5.

Czy samo miasto, jego marka odgrywa jakąś rolę w przyciąganiu talentów?
Zapewne poszukujecie Państwo pracowników zarówno na rynku lokalnym, krajowym, jak
i na rynku międzynarodowym. Czy są różnice w tym, co za plusy i minusy pracy
w Warszawie uważają specjaliści z Polski i ze świata?

Obszar tematyczny II: Warszawa jako miejsce przyciągające inwestycje
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Jakie przedsięwzięcia kojarzą Państwo jako największe inwestycje ostatnich lat (pomijając
deweloperkę)?
Jakie branże są zainteresowane Warszawą jako miejscem umieszczenia tu swojego
biznesu. Na ile zmieniało się to na przestrzeni lat. Czy te tendencje są trwałe, czy też
ewoluują?
Czego brakuje polskiej stolicy w konkurowaniu o najciekawsze procesy realizowane przez
firmy? Na ile te braki dotyczą czynnika ludzkiego? Czy ograniczony dostęp do specjalistów
określonej dziedziny bywa rozstrzygający przy wybieraniu miejsca pod nowe inwestycje –
czy w Warszawie słychać o takich historiach?
(Pytanie do przedstawicieli branży inwestycyjnej) Jakie czynniki są kluczowe dla decyzji
o miejscu ulokowania kapitału? Na ile Warszawa spełnia te oczekiwania?
Czy inne polskie miasta są lub są postrzegane jako podmioty, które mogą skutecznie
walczyć z Warszawą na polskim rynku?
Jakie znaczenie dla przyciągania talentów ma lokowanie w mieście inwestycji?

Obszar tematyczny III: Przyciąganie talentów z zagranicy
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Czy pracowników z zagranicy rzeczywiście specjalnie aktywnie się poszukuje, czy też
raczej to oni sami odpowiadają na umiędzynarodowione ogłoszenia?
Czy firmy szukają pracowników od razu na rynku światowym czy najpierw tylko w kraju?
Czy pracownicy spoza Polski stanowią dla warszawskich firm szczególnie cenny zasób?
Jeśli tak, to dlaczego?
Czy zgłaszające się do agencji HR firmy wskazują np., że pracownik ma pochodzić
z lokalnego/krajowego rynku pracy, czy dopuszczają zatrudnienie cudzoziemców? – chodzi
nam o pracowników o wysokich kwalifikacjach (ekspaci). Jakie są zmiany w tym zakresie
w ciągu ostatnich lat?
Czy dla wybierających Polskę pracowników spoza kraju, Warszawa jest pierwszym
wyborem – czy jakieś inne miasto w Polsce ma coś, czym kusi część z nich silniej niż
stolica?
Czy firmy ściągają obcokrajowców, czy cudzoziemcy sami się do nich zgłaszają po
przyjeździe do Warszawy? Czy to Warszawa przyciąga obcokrajowców czy konkretna
firma?
Jak przedstawiacie Państwo swoim przyszłym pracownikom, inwestorom otoczenie,
w jakim działa Państwa firma – np. dzielnicę, miasto. Czy przekazujecie informację
o mieście, o jego atutach, ofercie dla mieszkańców?
Jakich argumentów Państwo używacie, aby przyciągnąć utalentowane osoby do
Warszawy?

2.
3.

Czy jest potrzeba koordynacji działań różnych sektorów (nauka, biznes, sektor publiczny,
NGO itp.) w celu zwiększenia konkurencyjności Warszawy dla talentów?
Czy znacie Państwo tego typu działania podejmowane w jakimś mieście/kraju na świecie?
Czy takie działania trzeba byłoby ujmować w określony system? Jeśli tak, to jak taki system
mógłby wyglądać? Jaka mogłaby być rola poszczególnych grup/organizacji, Państwa rola?
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4.
5.

6.

Jak oceniacie Państwo potencjalną skuteczność takiego systemu (jak by to mogło wpłynąć
na łatwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z zagranicy)?
Czy prowadząc działania związane z rekrutowaniem pracowników spoza Polski, zdarza się
Państwu korzystać z materiałów opracowanych przez Miasto Stołeczne? Co to są za
materiały?
Co Miasto mogłoby wnieść w skuteczność zachęcania talentów do przyjeżdżania do
Warszawy, jakie działania Miasta mogłyby stanowić pomoc dla Państwa?

Obszar tematyczny V: Pracownicy cudzoziemcy w Warszawie
1.
2.

3.

4.

Czy zainteresowanie cudzoziemców pracą w Warszawie zmienia się na przestrzeni
ostatnich lat? Co może na to wpływać?
Jaka jest Państwa rola w procesie adaptacji pracowników – cudzoziemców? Czy
korzystacie Państwo w tym obszarze z materiałów miejskich (np. broszury)? Czy zdarza się
Państwu wskazywać takim ekspatom trafiającym do pracy na warszawski rynek konkretne
organizacje zajmujące się wsparciem adaptacji?
Czy i jakim wsparciem adaptacyjnym otaczacie Państwo pracowników przyjeżdżających do
Warszawy, aby podjąć pracę? Czy różni się od w zależności od tego, czy osoba pochodzi
z Polski, czy z zagranicy?
Na jakie zarzuty w stosunku do Warszawy ze strony pracujących tu obcokrajowców
(eskpatów) zdarzało się Państwu dotychczas trafić? Czy ograniczenia Miasta, jego
mieszkańców, organizacji przyczyniają się do opuszczania Polski?

Podsumowanie
Etap końcowy stanowić będzie podziękowanie respondentom za udział w badaniu. Moderator
zachęci uczestników do podzielenia się refleksjami, informacjami, które nie zostały poruszone
podczas badania, a mogą stanowić cenne uzupełnienie dyskusji. Po wypowiedzeniu się wszystkich
zainteresowanych, moderator dziękuje uczestnikom za udział w badaniu.

10.5.3 Ankiety CATI
Potencjał Warszawy do przyciągania wysoko wykwalifikowanych pracowników z kraju i zagranicy
Badanie nr 1
Respondenci: Przedstawiciele firm z branży HR w Warszawie
Pytania metryczkowe
M1. Jaki status ma Państwa firma w Warszawie?
a.
b.
c.

Jest to oddział/filia przedsiębiorstwa międzynarodowego
Jest to główna siedziba przedsiębiorstwa międzynarodowego
Żadne z powyższych

M2. Czy poszukujecie Państwo dla swoich klientów w Warszawie specjalistów z zagranicy?
a.
b.

Tak, poszukujemy obcokrajowców na stanowiska specjalistyczne
Nie, nie rekrutujemy na stanowiska specjalistyczne osób z zagranicy

Jakie branże dominują wśród klientów, których Państwo obsługujecie? Proszę wskazać
maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
Wysokie technologie
b.
IT
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Pytania zasadnicze

3.

4.

5.

Strona
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c.
Konsulting
d.
Marketing i reklama
e.
Transport i logistyka
f.
Handel
g.
Ubezpieczenia i usługi finansowe
h.
Przemysł
i.
Budownictwo
j.
Energetyka
k.
Inne, jakie?…………
l.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jaki odsetek osób rekrutowanych przez Państwa na stanowiska specjalistyczne w firmach
w Warszawie stanowią obcokrajowcy?
a.
Poniżej 3%
b.
3-5%
c.
6-10%
d.
11-24%
e.
25-49%
f.
50% i więcej
Jaki był największy zasięg prowadzonej przez Państwa rekrutacji wysoko
wykwalifikowanych pracowników dla klientów Państwa firmy?
a.
Województwo mazowieckie
b.
Polska
c.
Europa (POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M2 RESPONDENT WYBRAŁ
ODPOWIEDŹ B)
d.
Świat (POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M2 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ
B)
Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki decydują lub mogą decydować o wyborze firm
zlokalizowanych w Warszawie jako miejsca pracy przez pracowników z Polski
rekrutowanych na stanowiska specjalistyczne? Proszę wskazać maksymalnie 3
odpowiedzi.
a.
Pozycja firmy na rynku/w branży
b.
Atrakcyjne wynagrodzenie
c.
Prestiż stanowiska pracy
d.
Perspektywy rozwoju zawodowego
e.
Lokalizacja firmy w Warszawie
f.
Międzynarodowy charakter firmy
g.
Dodatkowe korzyści/pakiet benefitów dla pracowników firmy
h.
Jakość życia w mieście
i.
Żadne z powyższych
j.
Inne, jakie? ………
k.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki decydują lub mogą decydować o wyborze firm
zlokalizowanych w Warszawie jako miejsca pracy przez pracowników z zagranicy
rekrutowanych na stanowiska specjalistyczne? Proszę wskazać maksymalnie 3
odpowiedzi.
a.
Pozycja firmy na rynku/w branży
b.
Atrakcyjne wynagrodzenie
c.
Prestiż stanowiska pracy
d.
Perspektywy rozwoju zawodowego
e.
Lokalizacja firmy w Warszawie
f.
Międzynarodowy charakter firmy
g.
Dodatkowe korzyści/pakiet benefitów dla pracowników firmy
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7.

8.

9.
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h.
Jakość życia w mieście
i.
Żadne z powyższych
j.
Inne, jakie? ………
k.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem ma lokalizacja firmy w Warszawie w wyborze jej jako
miejsca pracy dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne pochodzących z Polski?
a.
Bardzo duże, dla potencjalnych pracowników jest to jeden z najistotniejszych
czynników branych pod uwagę przy wyborze miejsca pracy
b.
Raczej duże, lokalizacja firmy w Warszawie jest ważna, jednak za wyborem danej
firmy przemawiają również inne argumenty związane m.in. z pozycją na rynku
i atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia
c.
Raczej małe, potencjalni pracownicy koncentrują się na oferowanych warunkach
zatrudnienia, zaś lokalizacja firmy ma znaczenie drugorzędne
d.
Bardzo małe, dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne jest to czynnik
o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia
e.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem ma lokalizacja firmy w Warszawie w wyborze jej jako
miejsca pracy dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne pochodzących z zagranicy?
a.
Bardzo duże, dla potencjalnych pracowników jest to jeden z najistotniejszych
czynników branych pod uwagę przy wyborze miejsca pracy
b.
Raczej duże, lokalizacja firmy w Warszawie jest ważna, jednak za wyborem firmy
przemawiają również inne argumenty związane m.in. z pozycją na rynku
i atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia
c.
Raczej małe, potencjalni pracownicy koncentrują się na oferowanych warunkach
zatrudnienia, zaś lokalizacja firmy ma znaczenie drugorzędne
d.
Bardzo małe, dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne jest to czynnik
o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia
e.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie atuty lokalizacji firmy w Warszawie są Pana/Pani zdaniem najistotniejsze dla wysoko
wykwalifikowanych pracowników z Polski? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
Dobra dostępność komunikacyjna
b.
Bogata oferta kulturalna
c.
Otwarci i przyjaźni mieszkańcy
d.
Dostępność mieszkań na wynajem w atrakcyjnych cenach
e.
Dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa
f.
Stosunkowo niskie koszty życia
g.
Żadne z powyższych
h.
Inne, jakie?.......................
i.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie atuty lokalizacji firmy w Warszawie są lub mogą być Pana/Pani zdaniem
najistotniejsze dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy? Proszę wskazać
maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
Dobra dostępność komunikacyjna
b.
Bogata oferta kulturalna
c.
Otwarci i przyjaźni mieszkańcy
d.
Dostępność mieszkań na wynajem w atrakcyjnych cenach
e.
Dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa
f.
Stosunkowo niskie koszty życia
g.
Żadne z powyższych
h.
Inne, jakie?
i.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
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10.

11.

12.

13.

14.

Czy Państwa firma w procesie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne dla Państwa
klientów wykorzystuje argument lokalizacji firmy w Warszawie?
a.
Tak
b.
Nie
Jakie czynniki Pana/Pani zdaniem mogą stanowić przeszkodę w pozyskaniu wysoko
wykwalifikowanych pracowników z zagranicy do pracy w Warszawie? Proszę wskazać
maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
Znaczna odległość od aktualnego miejsca zamieszkania lub kraju pochodzenia
b.
Wysokie ceny mieszkań
c.
Uprzedzenia dotyczące Warszawy i Polski
d.
Bariera językowa
e.
Różnice kulturowe
f.
Relatywnie niższe zarobki niż w aktualnym miejscu zamieszkania/kraju
pochodzenia
g.
Żadne z powyższych
h.
Inne, jakie?…………
i.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M2 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ B) Czy
pozyskując dla swoich klientów specjalistów z zagranicy do pracy w Warszawie,
wykorzystujecie Państwo materiały informacyjne (np. broszury) przygotowane przez
instytucje publiczne, w szczególności Urząd M.st. Warszawy?
a.
Tak
b.
Nie, choć kandydaci otrzymują od nas inne zestawy materiałów informacyjnych
i promocyjnych na temat miasta i kraju
c.
Nie, tego rodzaju materiały nie są dostarczane kandydatom do pracy
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M2 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ B) Czy
pozyskując dla Państwa klientów wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy,
oferujecie im Państwo wsparcie w adaptacji?
a.
Tak, w jakim zakresie (np. pomoc w znalezieniu mieszkania)?………………
b.
Nie
Czy Pana/Pani zdaniem istnieje w Warszawie potrzeba realizacji działań systemowych
w zakresie przyciągania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy?
a.
Zdecydowanie tak, koordynacja działań podmiotów z różnych sektorów (samorząd,
biznes, nauka, NGO) pozwoli osiągnąć efekt synergii w zakresie pozyskiwania
wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
b.
Raczej tak, wdrożenie systemu mogłoby w istotny sposób wpłynąć na łatwość
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
c.
Raczej nie, skuteczność działań systemowych byłaby raczej niska
d.
Zdecydowanie nie, obecne warunki rekrutowania wysoko wykwalifikowanych
pracowników zapewniają oczekiwane rezultaty, nie ma potrzeby tworzenia systemu
e.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)

Badanie nr 2
Respondenci: Przedstawiciele działów HR w dużych przedsiębiorstwach w Warszawie
Pytania metryczkowe

jest to oddział/filia przedsiębiorstwa międzynarodowego
jest to główna siedziba przedsiębiorstwa międzynarodowego
żadne z powyższych
M2. W jakiej branży działa przedsiębiorstwo?
wysokie technologie
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

IT
konsulting
marketing i reklama
transport i logistyka
handel
ubezpieczenia i usługi finansowe
przemysł
budownictwo
energetyka
inne, jakie?…………

M3. Czy Państwa firma w Warszawie zatrudnia lub poszukuje specjalistów z zagranicy?
a.
b.

c.

Tak, zatrudniamy obcokrajowców na stanowiskach specjalistycznych
Nie, nie zatrudniamy obecnie na stanowiskach specjalistycznych osób z zagranicy,
ale chcielibyśmy/planujemy w przyszłości poszukiwać pracowników wśród
obcokrajowców
Nie, nie zatrudniamy ani nie planujemy zatrudnienia specjalistów pochodzących
z zagranicy

2.

3.

4.

(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ B LUB C)
Jaki odsetek zatrudnionych na stanowiskach specjalistów w Państwa firmie w Warszawie
stanowią obcokrajowcy?
a.
poniżej 3%
b.
3-5%
c.
6-10%
d.
11-24%
e.
25-49%
f.
50% i więcej
Jaki jest zasięg prowadzonych rekrutacji wysoko wykwalifikowanych pracowników do
Państwa firmy?
a.
Województwo mazowieckie
b.
Polska
c.
Europa (NIE CZYTAĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ
ODPOWIEDŹ C)
d.
świat (NIE CZYTAĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ
ODPOWIEDŹ C)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M1 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C LUB
W PYTANIU M3 WYBRAŁ ODPOWIEDŹ B LUB C) Jaki charakter ma rekrutacja do
Państwa firmy na stanowiska specjalistyczne pracowników spoza Polski?
a.
rekrutacja wewnętrzna – poszukujemy kandydatów spośród już zatrudnionych
w firmie na podobnych stanowiskach za granicą
b.
rekrutacja zewnętrzna – poszukujemy kandydatów na otwartym rynku za granicą
c.
najpierw prowadzimy rekrutację wewnętrzną, a następnie, gdy ta nie przyniesie
rezultatu, zewnętrzną
Jakie Pana/Pani zdaniem czynniki decydują o wyborze Państwa firmy jako miejsca pracy
przez pracowników z Polski rekrutowanych na stanowiska specjalistyczne? Proszę
wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
pozycja firmy na rynku/w branży
b.
atrakcyjne wynagrodzenie
c.
prestiż stanowiska pracy
d.
perspektywy rozwoju zawodowego

Strona

1.

139

Pytania zasadnicze

6.

7.

8.
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e.
lokalizacja firmy w Warszawie
f.
międzynarodowy charakter firmy
g.
dodatkowe korzyści/pakiet benefitów dla pracowników firmy
h.
jakość życia w mieście
i.
żadne z powyższych
j.
inne, jakie? ………
k.
nie wiem/trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C) Jakie
Pana/Pani zdaniem czynniki decydują lub mogą decydować o wyborze Państwa firmy jako
miejsca pracy przez pracowników z zagranicy rekrutowanych na stanowiska
specjalistyczne? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
pozycja firmy na rynku/w branży
b.
atrakcyjne wynagrodzenie
c.
prestiż stanowiska pracy
d.
perspektywy rozwoju zawodowego
e.
lokalizacja firmy w Warszawie
f.
międzynarodowy charakter firmy
g.
dodatkowe korzyści/pakiet benefitów dla pracowników firmy
h.
jakość życia w mieście
i.
żadne z powyższych
j.
Inne, jakie? ………
k.
nie wiem/trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie znaczenie Pana/Pani zdaniem ma lokalizacja Państwa firmy w Warszawie w wyborze
jej jako miejsca pracy dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne pochodzących
z Polski?
a.
Bardzo duże, dla potencjalnych pracowników jest to jeden z najistotniejszych
czynników branych pod uwagę przy wyborze naszej firmy jako miejsca pracy
b.
Raczej duże, lokalizacja firmy w Warszawie jest ważna, jednak za wyborem naszej
firmy przemawiają również inne argumenty związane m.in. z pozycją na rynku
i atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia
c.
Raczej małe, potencjalni pracownicy koncentrują się na oferowanych przez nas
warunkach zatrudnienia, zaś lokalizacja firmy ma znaczenie drugorzędne
d.
Bardzo małe, dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne w naszej firmie jest to
czynnik o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia
e.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C) Jakie
znaczenie Pana/Pani zdaniem ma lokalizacja Państwa firmy w Warszawie w wyborze jej
jako miejsca pracy dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne pochodzących
z zagranicy?
a.
Bardzo duże, dla potencjalnych pracowników jest to jeden z najistotniejszych
czynników branych pod uwagę przy wyborze naszej firmy jako miejsca pracy
b.
Raczej duże, lokalizacja firmy w Warszawie jest ważna, jednak za wyborem naszej
firmy przemawiają również inne argumenty związane m.in. z pozycją na rynku
i atrakcyjnymi warunkami zatrudnienia
c.
Raczej małe, potencjalni pracownicy koncentrują się na oferowanych przez nas
warunkach zatrudnienia, zaś lokalizacja firmy ma znaczenie drugorzędne
d.
Bardzo małe, dla kandydatów na stanowiska specjalistyczne w naszej firmie jest to
czynnik o niewielkim znaczeniu lub bez znaczenia
e.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Jakie atuty lokalizacji Państwa firmy w Warszawie są Pana/Pani zdaniem najistotniejsze
dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z Polski? Proszę wskazać maksymalnie
3 odpowiedzi.
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10.

11.

12.
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a.
dobra dostępność komunikacyjna
b.
bogata oferta kulturalna
c.
otwarci i przyjaźni mieszkańcy
d.
dostępność mieszkań na wynajem w atrakcyjnych cenach
e.
dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa
f.
stosunkowo niskie koszty życia
g.
żadne z powyższych
h.
Inne, jakie?…………………
i.
nie wiem/trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C) Jakie atuty
lokalizacji Państwa firmy w Warszawie Pana/Pani zdaniem są lub mogą być najistotniejsze
dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy? Proszę wskazać maksymalnie
3 odpowiedzi.
a.
dobra dostępność komunikacyjna
b.
bogata oferta kulturalna
c.
otwarci i przyjaźni mieszkańcy
d.
dostępność mieszkań na wynajem w atrakcyjnych cenach
e.
dobrze rozwinięta baza rekreacyjno-sportowa
f.
stosunkowo niskie koszty życia
g.
żadne z powyższych
h.
Inne, jakie?…………………
i.
nie wiem/trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
Czy Państwa firma w procesie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne wykorzystuje
argument lokalizacji w Warszawie?
a.
Tak
b.
Nie
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C) Jakie
czynniki Pana/Pani zdaniem mogą stanowić przeszkodę w pozyskaniu wysoko
wykwalifikowanych pracowników z zagranicy do pracy w Państwa firmie w Warszawie?
Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
a.
znaczna odległość od aktualnego miejsca zamieszkania lub kraju pochodzenia
b.
wysokie ceny mieszkań
c.
uprzedzenia dotyczące Warszawy i Polski
d.
bariera językowa
e.
różnice kulturowe
f.
relatywnie niższe zarobki niż w aktualnym miejscu zamieszkania/kraju pochodzenia
g.
żadne z powyższych
h.
Inne, jakie?…………
i.
nie wiem/trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C) W jakim
zakresie Państwa firma wspiera w adaptacji w Warszawie nowych pracowników spoza
kraju? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi.
a.
wsparcie w znalezieniu mieszkania
b.
organizacja lub pokrycie kosztów kursu języka polskiego
c.
indywidualne wsparcie świadczone przez wybranego pracownika firmy
d.
pomoc w „ściągnięciu” rodziny nowo zatrudnionego pracownika (np. wsparcie
w znalezieniu zatrudnienia dla partnera/współmałżonka, organizacja kursu
językowego itp.)
e.
pomoc w załatwieniu spraw urzędowych związanych z pobytem
f.
informacja na temat organizacji/instytucji zajmujących się wsparciem
obcokrajowców przybywających do Warszawy
g.
Inne, jakie?………………

141

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 4.3.
Strategii #Warszawa2030 Przyciągamy talenty i liderów
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

13.

h.
Żadne z powyższych
i.
nie wiem/trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
(POMINĄĆ, JEŚLI W PYTANIU M3 RESPONDENT WYBRAŁ ODPOWIEDŹ C) Czy
Pana/Pani zdaniem istnieje w Warszawie potrzeba realizacji działań systemowych
w zakresie przyciągania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy?
a.
Zdecydowanie tak, koordynacja działań podmiotów z różnych sektorów (samorząd,
biznes, nauka, NGO) pozwoli osiągnąć efekt synergii w zakresie pozyskiwania
wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
b.
Raczej tak, wdrożenie systemu mogłoby w istotny sposób wpłynąć na łatwość
zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z zagranicy
c.
Raczej nie, skuteczność działań systemowych byłaby raczej niska
d.
Zdecydowanie nie, obecne warunki rekrutowania wysoko wykwalifikowanych
pracowników zapewniają oczekiwane rezultaty, nie ma potrzeby tworzenia systemu
e.
Nie wiem/Trudno powiedzieć (NIE CZYTAĆ)
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1. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2200).
2. Uchwała nr LXVII/1857/2018 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zasad wynajmowania z zasobu lokalowego m.st. Warszawy pracowni do
prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki i warszawskich historycznych
pracowni artystycznych oraz zmiany uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia
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3.

4.
5.
6.

zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym
samym podmiotem oraz uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.
Uchwała nr LXI/1639/2018 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy.
Uchwała nr XVIII/306/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie
ustanowienia nagród i wyróżnień sportowych.
Uchwała nr XVIII/307/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 15 października 2019 r. w sprawie
stypendiów sportowych Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia sportowe.
Zarządzenie nr 1495/2019 Prezydenta Miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 września
2019 r. w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów –
edycja 2019/2020.
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