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Warszawa jest niezwykle dynamicznym ośrodkiem 
biznesowym oraz niekwestionowanym liderem 
regionalnym pod względem rozwoju gospodarczego 
i dojrzałości rynku biurowego. Stolica dysponuje 
nowoczesną i przyjazną środowisku komunikacją 
miejską, rozwiniętą siecią rowerową i dostępną 
na każdym kroku zielenią. Blisko 40% powierzchni 
stolicy to zieleńce, parki, ogrody i lasy, w tym 
unikatowe na skalę europejską obszary naturalne 
wzdłuż Wisły – dzikiej rzeki przecinającej miasto 
i stanowiącej naturalną enklawę wypoczynku. 

Atuty stolicy Polski to szeroki wachlarz najwyższej 
jakości nieruchomości biurowych, magazynowych 
i handlowych, ale przede wszystkim wysoka jakość 
życia oraz wciąż rosnąca pula wykwalifikowanych 
pracowników. Pracodawcy mogą liczyć tu na wysoką 
dostępność zasobów ludzkich. Stołeczna pula 
talentów to blisko 220 000 studentów oraz ponad 
50 000 absolwentów uczelni rocznie.

Jednym z warunków dynamicznego rozwoju 
Warszawy w przyszłości będzie nie tylko skuteczne 
wykorzystywanie zdolności i umiejętności swoich 
mieszkańców, ale także zachęcanie do osiedlenia 
się utalentowanej młodzieży, przedsiębiorców, 
naukowców, artystów - specjalistów o unikatowej 
wiedzy i umiejętnościach. Dlatego też w zapisach 
Strategii #Warszawa 2030 znalazł się cel dotyczący 
przyciągania talentów i liderów do Warszawy. 
Cel ten zakłada udział Warszawy w globalnym 
konkurowaniu o pozyskanie utalentowanych 
pracowników. 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. Wśród 
obszarów interwencji przygotowywanego programu 
wykonawczego do wyżej wspomnianego celu Strategii 
znajdą się m.in.: kompleksowe wsparcie edukacyjne, 
kształtowanie wizerunku Warszawy jako miasta 
atrakcyjnego do życia i realizacji twórczych ambicji, 
a także projektowanie usług publicznych 
z uwzględnieniem potrzeb obcokrajowców.

Przyczynkiem do tych działań jest niniejszy raport.
„Kapitał ludzki w Warszawie” to publikacja, 
w której można znaleźć informacje na temat trendów 
w rozwoju talentów, dowiedzieć się, jakie jest 
przygotowanie młodych pracowników w zakresie 
m.in.: znajomości języków, studiów czy zdobytego 
już doświadczenia zawodowego. W raporcie zostały 
również omówione kierunki, z których przybywają 
zdolni pracownicy zarówno ci młodzi, jak i ci z dużym 
doświadczeniem zawodowym, wierzący, że Warszawa 
to najlepsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce 
do zamieszkania, pracy oraz biznesowego i osobistego 
rozwoju.

Publikacja powstała we współpracy miasta 
stołecznego Warszawy i firmy Antal. 

RAFAŁ TRZASKOWSKI
P R E Z Y D E N T  M . S T.  WA R S Z AWY

WSTĘP: RAFAŁ TRZASKOWSKI
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Rozwój gospodarczy miast w bardzo dużym stopniu 
kształtowany jest przez nowe inwestycje, zarówno 
zagraniczne, jak i lokalne. Z naszych obserwacji 
wynika, że jednym z kluczowych czynników 
wpływających na decyzję firm o wyborze lokalizacji 
dla działalności operacyjnej, jest kapitał ludzki 
danego regionu. Widzimy także, że jego znaczenie 
w ostatnich latach wyraźnie rośnie, coraz częściej 
stając się najważniejszym kryterium w procesie 
decyzyjnym. 

Jest to wynik zachodzących zmian na rynkach 
światowych. Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza 
pełną koegzystencję człowieka z automatyką oraz 
systemami IT w globalnym środowisku, która 
w naturalny sposób wymusza szereg zmian zarówno 
w organizacjach produkcyjnych, jak i firmach 
usługowych. Priorytetem dla firm staje się pozyskanie 
pracowników sprawnie obracających się w świecie 
nowych technologii. Międzynarodowy charakter 
pracy wymaga znajomości języków obcych – już nie 
tylko angielskiego, ale również języków słowiańskich, 
skandynawskich, iberyjskich czy azjatyckich. 
Dostosowanie się do dynamicznie zmieniających 
się potrzeb rynkowych oznacza konieczność 
monitorowania przepływu kapitału ludzkiego 
i rozwijania puli talentów. 

Regularnie prowadzone badania rynku pracy 
pozwalają na dokonanie trafnej oceny obecnego 
stanu i podjęcie działań mających na celu zwiększenie 
dostępności potrzebnych kompetencji. W tym procesie 
niebagatelną rolę odgrywają władze miasta dzieląc się 
wiedzą i kreując zrównoważoną strategię rozwoju dla 
aglomeracji. 

Mamy nadzieję, że niniejszy materiał, który został 
opracowany z inicjatywy Urzędu m.st. Warszawy, 
będzie narzędziem pozwalającym kształtować plany 
inwestycyjne przedsiębiorców. Ich decyzje wpływają 
na poziom atrakcyjności rynku pracy i tempo rozwoju 
gospodarczego.

Zgromadzony materiał badawczy na temat puli 
talentów pozwala ocenić Warszawę jako jedno 
z najbardziej perspektywicznych miejsc pod 
kątem lokowania inwestycji spośród innych miast 
europejskich oraz jako atrakcyjny ośrodek dla 
obecnych i potencjalnych mieszkańców miasta.

Artur Skiba
P R E Z E S  A N TA L

Kapitał ludzki siłą Warszawy

WSTĘP: ARTUR SKIBA
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mieszkańców miasta
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CZĘŚĆ I:  PULA TALENTÓW A POTRZEBY FIRM I INSTYTUCJI NA RYNKU WARSZAWSKIM

1.1
Rozwój puli talentów w Warszawie

218 476 

52 129 

Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto definicję puli talentów jako osoby w wieku 20-40 lat, wykonujące pracę 
umysłową oraz znające przynajmniej jeden język obcy, w szczególności grupy studentów oraz obcokrajowców. 
Wynika to z potrzeb kompetencyjnych organizacji, które najczęściej lokują inwestycje w granicach miasta stołecznego 
Warszawy. Są to w ostatnich latach najczęściej firmy z branż: IT, R&D, Instytucje Finansowe, Centra Usług Wspólnych. 
Raport nie obejmuje pracowników sektora produkcyjnego. 

RYSUNEK 1:
POPULACJA W WARSZAWIE ZE WZGLĘDU NA WIEK:

RYSUNEK 2:
POTENCJAŁ EDUKACYJNY W WARSZAWIE:

RYSUNEK 3:
LICZBA STUDENTÓW W WARSZAWIE:

W 2018 roku według oficjalnych danych w Warszawie mieszkało 
1,778 mln osób (54% kobiet, 46% mężczyzn). 

Nieoficjalna liczba mieszkańców sięga jednak dwóch milionów, ponieważ w stolicy mieszka wiele osób bez meldunku 
oraz bez oficjalnego zatrudnienia. Ludność aktywna zawodowo w II kwartale 2018 r. w wieku 15 lat i więcej liczyła 2 375 tys.
wobec 17 182 tys. osób w całej Polsce (14%). Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 roku wyniosła 1,5%.

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Ludność

1 777 972
osób

Wiek przedprodukcyjny

Przez ostatnie lata zauważalny jest dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. 
Charakterystyczne jest międzynarodowe środowisko pracy, które zwiększa zapotrzebowanie na dwujęzyczne talenty. 
Szczególnie poszukiwane są osoby biegle władające językiem niemieckim w połączeniu ze znajomością języka 
angielskiego. 

W Warszawie edukacja jest mocnym punktem pośród innych metropolii w tej części kontynentu. Aż 72% mieszkańców 
stolicy posiada wyższe wykształcenie. Warszawa przoduje pod względem liczby uczelni wyższych. 
Rocznie na 62 warszawskich uczelniach, zatrudniających wykwalifikowaną kadrę, kształci się blisko 220 tys. osób. 
Warszawa z roku na rok umacnia swoją pozycję w Europie. 

Warszawa zajęła 1. miejsce w rankingu Financial Times (fDi Markets) dotyczącego całej Polski. Natomiast w rankingu 
Financial Times dotyczącym Europy (fDi Markets) miasto uplasowało się na 3. pozycji i tym samym zdobyło miano miejsca 
przyjaznego biznesowi. Stolicę Polski wyprzedziły jedynie Londyn i Dublin. 

Uniwersytet Warszawski w rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2019” zajął 1. miejsce w Polsce. 
W tym samym rankingu, w kategorii uczelni niepublicznych pierwsze sześć pozycji zajmują także warszawskie szkoły. 
Na przestrzeni 3 ostatnich lat podium pozostaje bez zmian. Pierwsze miejsce zajmuje Akademia Leona Koźmińskiego. 
Drugie miejsce SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny natomiast trzecie Uczelnia Łazarskiego.

LICZBA STUDENTÓW
( X I I  2 0 1 8 )

LICZBA ABSOLWENTÓW
( X I I  2 0 1 8 )

ROK 2012 ROK 2015 ROK 2018

LICZBA PROCENT

Wiek przedprodukcyjny 280 974 16%

Wiek produkcyjny 1 065 782 60%

Wiek poprodukcyjny 431 216 24%

* Dane GUS 2018
** Dane POLON 2018

272 573
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Jedną z priorytetowych grup odbiorców miejskich działań jest warszawska młodzież, 
która dzięki dodatkowym projektom i zajęciom może rozwijać umiejętności przydatne 
zarówno w dalszej nauce, jak i na rynku pracy oraz w codziennym życiu. 
Ważnym elementem takich działań jest uwzględnienie trendów dotyczących wspierania 
postaw pro-przedsiębiorczych, kreatywności, innowacyjności oraz wszechobecności 
i zastosowania wysokich technologii. Warszawska młodzież może korzystać 
m.in. z oferty takich przedsięwzięć/programów, jak:

Wyżej wymienione jak też inne, doraźne i cykliczne przedsięwzięcia partnerskie kierowane 
do warszawskiej młodzieży służą odkrywaniu i wspieraniu talentów w przestrzeniach 
naturalnego funkcjonowania młodych ludzi (np. szkoła, uczelnia, miejsca aktywności 
społecznej).  Oferta kierowana do młodzieży jest też swego rodzaju wizytówką Miasta 
i zachętą dla młodych talentów przybywających do Warszawy z kraju i zagranicy 
w celu zamieszkania, nauki i pracy.

Na przestrzeni ostatnich lat liczba studentów spadła, 
na co miało wpływ kilka czynników. Z jednej strony jest to 
efekt zmian w strukturze demograficznej, spowodowanych 
trwającym od kilku lat niżem demograficznym. Natomiast, 
z drugiej, mamy do czynienia ze zmianą podejścia do samej 
edukacji. Coraz więcej osób, wybiera alternatywne metody 
zdobywania nowej wiedzy i kwalifikacji: kursy, warsztaty 
czy doszkalanie w miejscu pracy.

Nie bez znaczenia jest także fakt wprowadzenia reformy 
szkolnictwa wyższego, która spowodowała istotne 
zmiany w przyznawaniu finansowania dla uczelni. 
Dotychczasowy system ustalania wysokości dotacji, 
zależnej od całościowej liczby studentów, został zastąpiony 
współczynnikiem określającym liczbę studentów 
przypadających na każdego wykładowcę. W praktyce, 
skłoniło to uczelnie wyższe do zmniejszenia naboru 
na wiele kierunków.

Na warszawskich uczelniach znajdziemy jednostki 
wychodzące naprzeciw potrzebom biznesu. Przykładem 
jest spółka celowa UWRC Sp. z o.o., która została 
powołana w celu komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych 
na Uniwersytecie Warszawskim. Istnieją również spółki 
spin-off takie jak: Centrum Rafinacji Informacji (analiza 
Big Data), Warsaw Genomics (badania genetyczne), 
Amerlab (diagnostyka medyczna i weterynaryjna). 
W marcu 2017 roku otwarto Inkubator UW, który zapewnia 
wsparcie ekspertów, indywidualny mentoring zespołów, 
szkolenia i warsztaty. Specjaliści pomagają studentom, 
doktorantom i pracownikom UW w zakresie pozyskiwania 
dotacji dla przedsiębiorstw, prawa, promocji, marketingu, 
sprzedaży, zarządzania zespołem oraz organizacji 
produkcji. 

Uniwersytet Warszawski jest jedną z uczelni 
zaangażowanych w międzynarodowy program Santander 
Universidades, który zrzesza 1200 uczeni na całym świecie. 
Inicjatorem programu jest Banco Santander, w Polsce 
prowadzi go Santander Bank Polska. 

Firmy wspierają organizację programów stypendialnych, 
realizację projektów naukowych i inicjatyw na rzecz 
komercjalizacji wyników badań, promują przedsiębiorczość 
wśród studentów. 

Szkoła Główna Handlowa jest członkiem prestiżowych 
międzynarodowych sieci i organizacji Partnership 
in International Management oraz The Global Alliance 
in Management Education. Powstała Platforma Klub 
Przedsiębiorców SGH skupia studentów i absolwentów, 
których celem jest nawiązanie kontaktów w różnych 
przekrojach branżowych i środowiskowych. Wszyscy 
członkowie Klubu realizują swoje strategie biznesowe 
i współpracują z SGH na minimum czterech płaszczyznach: 
employer branding i rekrutacja, edukacja i nauka, 
wzmacnianie potencjału SGH oraz projekty społeczne. 
Do udziału w programach menedżerskich szczególnie 
zapraszani są studenci zarządzania, ekonomii lub inżynierii. 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi Advanced 
Management Program - programy szkoleniowe dla 
menedżerów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych 
oferowane przez najlepsze szkoły biznesu 
na świecie.

O rozwój talentów dbają również pracodawcy. Przykładowo 
Jeronimo Martins Polska S.A. prowadzi Operations 
Management Trainee, czyli roczny program, który jest 
realizowany na bazie wspólnie wypracowanych w grupie 
standardów, ale osobno w każdym z 3 krajów (Polsce, 
Portugalii i Kolumbii). Program skierowany jest do osób, 
które wiążą swoją drogę zawodową z handlem, pracą 
z klientem i z zarządzaniem zespołami sprzedaży. 
Innym przykładem jest program menadżerski Bayera, 
który pozwala zdobyć różnorodne doświadczenie 
w obszarze Finansów i Controllingu oraz uzyskać 
kompetencje kluczowe dla przyszłego lidera. Celem jest 
wyposażenie ambitnych, zmotywowanych i utalentowanych 
osób w umiejętności i doświadczenie niezbędne 
do zrealizowania ich aspiracji. 

OFERTA BEZPŁATNYCH WYDARZEŃ I SZKOLEŃ W MIEJSKICH 
CENTRACH BIZNESU 
(Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa), 
dotycząca podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości oraz możliwości 
sieciowania w ramach warszawskiego ekosystemu startup-owego,

„PRZEDSIĘBIORCZA MŁODZIEŻ 2.0”, W TYM PROJEKT „STARTUP JUMP”  
– rozwijające przedsiębiorczość i kreatywność m.in. poprzez pracę grupową 
nad konkretnymi projektami z zakresu innowacji technicznych i społecznych 
oraz prezentację ofert miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości 
oraz ofert partnerów Miasta (np. uczelnie, organizacje pozarządowe),

„MATEMATYKA DLA CIEKAWYCH ŚWIATA” 
– projekt partnerski z Uniwersytetem Warszawskim, rozwijający umiejętności 
i zainteresowania matematyczne oraz ICT, który ukazuje praktyczne zastosowanie 
matematyki oraz uwzględnia elementy programowania,

KONFERENCJE I KONGRESY Z PARTNERSKIM UDZIAŁEM MIASTA, 
podczas których prezentowane są trendy i kierunki rozwoju środowisk 
start-upowych oraz oferty współpracujących instytucji otoczenia biznesu.

1.

2.

3.

4.

Trendy w obszarze edukacji 
w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa podejmuje szereg działań, 
aby stworzyć dogodne warunki dla wspierania talentów.

CZĘŚĆ I:  PULA TALENTÓW A POTRZEBY FIRM I INSTYTUCJI NA RYNKU WARSZAWSKIM
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CZĘŚĆ I:  PULA TALENTÓW A POTRZEBY FIRM I INSTYTUCJI NA RYNKU WARSZAWSKIM

Warszawę charakteryzuje różnorodność dostępnych kierunków, szeroka oferta edukacyjno-kulturalna oraz możliwość 
wzbogacenia doświadczenia dodatkowymi szkoleniami i stażami w międzynarodowych firmach.

Na warszawskich uczelniach przekrój kierunków jest ogromny. Kandydaci na studia mają szeroki wybór kierunków 
od humanistycznych takich jak: dziennikarstwo, socjologia czy polonistyka po kierunki ścisłe takie jak: ekonomia, 
elektronika i automatyka. Studenci mogą kształcić się artystycznie na Akademii Sztuk Pięknych oraz skupić się 
na sprawnościowych kierunkach na Akademii Wychowania Fizycznego czy Wojskowej Akademii Technicznej. 
Najpopularniejsze profile to: ekonomia, inżynieria, IT oraz lingwistyka. Liczba samych studentów lingwistyki w Warszawie 
wynosi 9 314 tys. Każdy student kończąc studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku jest zobowiązany zaliczyć 
egzamin językowy na poziomie B2 uzyskując przy tym certyfikat.

1.2
Cechy charakterystyczne puli talentów

RYSUNEK 4:
LICZBA STUDENTÓW NA WYBRANYCH KIERUNKACH:

* Dane GUS XII 2017

WARSZAWA KRAKÓW TRÓJMIASTOWROCŁAW POZNAŃ SZCZECIN ŁÓDŹ

EKONOMICZNO-FINANSOWE INŻYNIERYJNE LINGWISTYCZNE IT

Organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz ABSL 
wesprą młodych ludzi w szlifowaniu kompetencji 
przedsiębiorczości, zarządzaniu projektami oraz pracy 
zespołowej, które mają im zapewnić lepszy start 
w przyszłość. Uczniowie 40 szkół z województwa 
mazowieckiego otrzymają szansę zrealizowania własnego 
projektu społecznego, a po ukończonym projekcie czeka 
na nich 150 miejsc pracy w firmach zrzeszonych 
w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). 

Program Zwolnionych z Teorii i ABSL “Quality employment 
for disadvantaged youth” ruszy we wrześniu 2019 roku 
w 40 wybranych szkołach na Mazowszu – w powiatach, 
gdzie absolwenci szkół średnich są najbardziej narażeni 
na wykluczenie społeczne i zawodowe. Celem projektu 
jest nabycie przez młodzież tzw. miękkich umiejętności, 
tj. łatwość pracy w grupie, dobra komunikacja 
interpersonalna, znajdowanie rozwiązań czy organizacja 
własnego czasu pracy. Działania będą skierowane 
do uczniów ostatnich klas w szkołach licealnych 
i technikach. 

Program ruszy we wrześniu, po wyłonieniu 40 szkół 
z Mazowsza, w których odbędą się szkolenia dla 
nauczycieli, a uczniowie będą mogli korzystać ze specjalnej 
platformy online wspierającej realizowanie lokalnych 
projektów społecznych. Dzięki temu otrzymają możliwość 
rozwoju kompetencji, planowania i zarządzania projektem. 
Nauczyciele prowadzący projekty będą mogli przez 
cały czas liczyć na wsparcie Zwolnionych z Teorii. 

W czasie realizowania programu, ABSL podzieli się 
z młodzieżą doświadczeniem i praktyczną wiedzą o rynku 
pracy, co przyczyni się do ich bardziej płynnego wejścia 
w życie zawodowe. Po zrealizowaniu projektów ABSL 
połączy ich z pracodawcami. Związek Liderów Sektora 
Usług Biznesowych podkreśla, jak ważny jest dla 
pracodawców efektywny proces rekrutacji, umożliwiający 
pozyskiwanie dobrze dopasowanych pracowników 
w perspektywie długofalowej. 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie konsultacyjne 
w wyborze najbardziej dopasowanego do siebie 
stanowiska. Zostaną również zaproszeni na targi pracy 
organizowane w Warszawie, w trakcie których będą mogli 
poznać i porozmawiać z przedstawicielami największych 
graczy w sektorze. Nowoczesne usługi dla biznesu 
to sektor, który od lat odnotowuje w Polsce bardzo 
dynamiczny rozwój. Co roku powstają kolejne centra 
realizujące złożone procesy dla podmiotów z całego świata. 
Potrzebują zatem wysoko wykwalifikowanych, zdolnych 
pracowników. 

Uczestnicy programu będą mieli szansę rozpocząć swoją 
karierę zawodową, m.in. w takich obszarach jak: kontrola 
przepływu finansów, IT, rozliczenia międzynarodowe 
czy bezpieczeństwo sieci finansowych. 

Zawodowy start 
dla młodych Mazowszan 

Badanie Student w Pracy 2019 przeprowadzone przez Polską Radę Biznesu na próbie 227 studentów pokazuje, że: 

83% respondentów było zainteresowanych podjęciem stażu w Polsce. Badani sądzą, że staż pozwala zdobyć kompetencje 
w zawodzie (40% wskazań), dorobić sobie (33% wskazań) czy nauczyć się czegoś nowego (30% wskazań).

studenci w Warszawie to osoby ukierunkowane na
rozwój kariery i chętnie podejmujące staże i zatrudnienie. 
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1.3
Potrzeby i plany pracodawców na warszawskim rynku pracy

RYSUNEK 5:
OCENA POTRZEB ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW O WYMIENIONYM PROFILU KOMPETENCYJNYM: 

RYSUNEK 6:
PROSIMY O ZAZNACZENIE MAKSYMALNIE 3 KOMPETENCJI LINGWISTYCZNYCH, 
W KONTEKŚCIE KTÓRYCH PAN/I WIDZI NAJWIĘKSZE POTRZEBY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW:

RYSUNEK 7:
JAK WAŻNA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO W PAŃSTWA ORGANIZACJI 
PRZY ZATRUDNIENIU NOWYCH OSÓB?

RYSUNEK 8:
JAKIE SĄ PLANY PANA/I FIRMY WZGLĘDEM 
POZIOMU ZATRUDNIENIA W PRZECIĄGU 
NAJBLIŻSZYCH 3 LAT?

RYSUNEK 9:
JAKI WZROST ZATRUDNIENIA PLANUJE 
PANA/I FIRMA?

Badanie przeprowadzone na potrzeby niniejszego raportu, w którym wzięli udział pracodawcy warszawscy, reprezentujący 
głównie branże: IT, R&D, SSC/BPO oraz instytucje finansowe pokazało, że obecnie na rynku najbardziej cenieni są 
pracownicy o profilu ekonomiczno-biznesowym. Jednak wszystkie dostępne na rynku specjalizacje są poszukiwane 
przez większość respondentów.

Jednocześnie znajomość języka polskiego jest wymagana na większości stanowisk w przypadku 65% firm. 
Jednak już dla niemal co dziesiątej firmy w Warszawie znajomość języka polskiego nie ma znaczenia podczas rekrutacji.

Większość firm planuje się rozwijać. 70% badanych deklaruje wzrost zatrudnienia, a tylko 3% respondentów planuje 
redukcję zatrudnienia. Najczęściej firmy zakładają niewielki wzrost o 10%, ale są też firmy, które planują nawet podwoić 
swoją skalę zatrudnienia. 

W aspekcie zatrudniania pracowników najczęściej wymienianą przez badanych barierą formalną jest długi czas 
oczekiwania na wydanie pozwolenia o pracę dla pracowników zagranicznych. Inicjatywy, które mógłby podjąć samorząd 
w celu ułatwienia funkcjonowania pracodawcom, zdaniem ankietowanych to przede wszystkim:
• kursy języka polskiego dla zagranicznych pracowników,
• miejskie centra pomocy w sprawach administracyjno-lokalowych,
• kampanie promocyjne na wschodzie i w Azji, 
• bliska współpraca z zagranicznymi uczelniami.

Wśród kompetencji lingwistycznych najbardziej poszukiwany jest język angielski, ale także niemiecki oraz francuski.

Prosimy o ocenę potrzeb zatrudnienia pracowników o wymienionym profilu kompetencyjnym w skali 1-5,
gdzie 1- oznacza zupełnie nie potrzebujemy pracowników z takim profilem kompetencyjnym, 

a 5 - zdecydowanie poszukujemy pracowników z takim profilem kompetencyjnym.

Firma planuje wzrost 
zatrudnienia

Firma nie planuje żadnych 
zmian w zakresie poziomu 
zatrudnieniaFirma planuje spadek 

zatrudnienia

Do 10% 11%-30%

31%-50% 51%-100%

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK UKRAIŃSKI

JĘZYKI SKANDYNAWSKIE

JĘZYK CZESKI

JĘZYK WŁOSKI

PROFIL EKONOMICZNY/
BIZNESOWY

3,813,712,992,26

PROFIL IT

PROFIL
LINGWISTYCZNY

PROFIL INŻYNIERYJNY 
(Z WYŁĄCZENIEM IT)

1 5

Znajomość języka polskiego jest wymagana 
na większości stanowisk

Znajomość języka polskiego jest preferowana/
mile widziana na większości stanowisk

Znajomość języka polskiego nie ma znaczenia 
na większości stanowisk



BADANIA ANTAL WARSZAWA2019

1918

CZĘŚĆ I:  PULA TALENTÓW A POTRZEBY FIRM I INSTYTUCJI NA RYNKU WARSZAWSKIM

Na warszawskim rynku pracy obserwujemy niezwykle 
dynamiczny rozwój branży usług, ze szczególnym 
uwzględnieniem centrów usług wspólnych i centrów 
outsourcingowych. Na podstawie obecnych sygnałów 
od lokalnych pracodawców, a także planów nowych 
potencjalnych inwestorów można przewidywać, 
że ten trend się utrzyma. Przekłada się to na wzmożone 
zapotrzebowanie na kandydatów ze znajomością języków 
obcych i doświadczeniem z obszaru funkcji wsparcia. 
Równie silne potrzeby rekrutacyjne obserwujemy 
w zakresie kompetencji IT. 

W kontekście lokalnego rynku pracy, nie sposób pominąć 
zapotrzebowania rozwijających się okolicznych firm 
produkcyjnych, poszukujących pracowników o profilu 
technicznym. Niezmiennie, w cenie są także kandydaci 
ze struktur sprzedażowych. Zatrudnienia deklaruje niemal 
każda branża - nowe rekrutacje pojawiają się chociażby 
w bankowości mierzącej się z restrukturyzacją 
i zwolnieniami. Warto zwrócić uwagę, że otwarte rekrutacje 
to nie tylko nowo tworzone role, ale także konieczność 
znalezienia kandydatów na wakaty powstałe w wyniku 
rotacji. Nie inaczej jest w Warszawie, w której rynek pracy 
jest szczególnie dynamiczny. 

Przekłada się to na wyzwania pracodawców, związane 
z rosnącymi oczekiwaniami i pasywną postawą 
kandydatów na rynku pracy. Konkurencję o najlepszych 
kandydatów wygrają ci pracodawcy, którzy będą w stanie 
przekonująco odpowiedzieć pożądanym pracownikom 
na pytanie, dlaczego powinni wybrać właśnie tę ofertę 
pracy. Równie ważne są wielokanałowe działania – 
korzystanie nie tylko z ogłoszeń i portali rekrutacyjnych, 
ale również z możliwości bezpośredniego dotarcia 
do kandydatów na przykład przez social media. 

Niezmiernie istotnym aspektem jest uważne monitorowanie 
sytuacji rynkowej. Firmy mające świadomość otoczenia, 
swoich przewag konkurencyjnych, ale i czynników takich jak 
koszty życia w danym mieście, atrakcyjności relokacyjnej 
regionu, aspektów środowiskowych będą w stanie 
rozszerzyć pulę dostępnych kandydatów i przygotować 
unikalną ofertę także dla osób spoza lokalnego rynku pracy. 

Warszawski rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, 
a niska stopa bezrobocia powoduje, że pracodawcy 
muszą niezwykle aktywnie poszukiwać dróg dotarcia 
do nowych pracowników. Równolegle w wielu branżach 
stale wzrasta zatrudnienie, co powoduje, że dostęp do 
talentów jest jeszcze trudniejszy. W Deloitte zatrudniamy 
m.in.: konsultantów, analityków, prawników, księgowych, 
doradców. Z drugiej strony coraz liczniejszą grupę 
nowozatrudnionych stanowią osoby zajmujące się 
technologią – m.in.: SAP, Salesforce. Spodziewamy się, 
że w najbliższych miesiącach sytuacja będzie równie 
dynamiczna. 

Zgodnie z raportem Deloitte „Trendy HR 2019” kluczowe 
dziś w prowadzeniu biznesu jest m.in. zapewnienie 
dostępu do talentów. Naszą odpowiedzią są wzmożone 
działania edukacyjno–wizerunkowe, dlatego stawiamy na 
aktywną obecność na uczelniach i prowadzenie działań 
edukacyjnych wśród studentów, co ułatwia nam dotarcie 
do proaktywnych kandydatów. 

Realizujemy bezpłatne warsztaty, podczas których 
dzielimy się wiedzą – Akademię Biznesu, a dla osób 
zainteresowanych technologią tematyczne Laby. 

Innym dostrzegalnym na rynku trendem jest coraz większa 
dbałość firm o zaangażowanie i satysfakcję pracowników – 
pracownik jest w centrum uwagi. Jego oczekiwania, obawy 
i potrzeby stają się kluczowym motorem zmian w firmie, 
w której pracuje. 

Wnioski z raportu wskazują także, że na znaczeniu 
przybierają alternatywne formy zatrudnienia. Ogromna 
większość respondentów twierdzi, że spodziewa się 
zwiększenia lub znaczącego zwiększenia wykorzystania 
sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych, 
automatyzacji i robotyki w perspektywie trzech najbliższych 
lat, co bezwzględnie także wpłynie na rynek dostępu 
do talentów i zarządzania nimi. 

Wyzwania firm na rynku 
warszawskim z zakresu 
dostępności talentów 

ANNA PIOTROWSKA-BANASIAK 
D E VE LO P M E N T  D I R E C T O R ,  A N TA L

SYLWIA DĘBIŃSKA 
L I D E R  Z A R Z Ą D Z A N I A  TA L E N TA M I ,  D E LO I T T E  P O L S KA
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2.1
Potencjał akademickiej puli talentów

Studenci w Warszawie mają wysoki potencjał w aspekcie znajomości języków obcych. Obecnie, najbardziej popularnym 
językiem obcym jest język angielski. 

Coraz więcej uczelni wyższych wprowadza kurs języka angielskiego jako przedmiot obowiązkowy, a część z nich 
ukończenie takiego kursu przez studenta (minimum na poziomie B2) traktuje jako wymóg, przed dopuszczeniem 
studenta do egzaminu dyplomowego.

Wielość filologii jest gwarantem biegłej znajomości różnych języków obcych takich jak: hiszpański, niemiecki, francuski, 
włoski czy węgierski. 

Najwięcej studentów jest na filologii angielskiej: 932 osób. Drugim pod względem popularności językiem w Warszawie 
jest język hiszpański: 872, a trzeci niemiecki: 458 studentów. Inne popularne języki to francuski: 395, włoski: 282, 
węgierski: 197 oraz slawistyka: 218 studentów. Oprócz tego należy uwzględnić 3 585 studentów filologii bez przypisanej 
specjalizacji, z których większość włada biegle językiem angielskim. 

44 302

932

6 642

11 426

395

4 745 

218 

25 310

872

9 705

282

16 610

458

6 337

197

RYSUNEK 10:
LICZBA STUDENTÓW NA WYBRANYCH UCZELNIACH:

RYSUNEK 11:
LICZBA STUDENTÓW FILOLOGII W WARSZAWIE:

TABELA 1:
LICZBA STUDENTÓW NA WYBRANYCH KIERUNKACH:

UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI

FILOLOGIA ANGIELSKA

LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKACH 
FILOLOGICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA 
HANDLOWA

FILOLOGIA FRANCUSKA

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA 
TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SLAWISTYKA

POLITECHNIKA 
WARSZAWSKA

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

UNIWERSYTET KARDYNAŁA 
STEFANA WYSZYŃSKIEGO

FILOLOGIA WŁOSKA

SZKOŁA GŁÓWNA 
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

FILOLOGIA NIEMIECKA

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

FILOLOGIA WĘGIERSKA

*  Uczelnie warszawskie z największą liczbą studentów na danych kierunkach (stacjonarne oraz niestacjonarne)
** Kierunki: ekonomia, metody ilościowe i systemy informacyjne, finanse i rachunkowość
*** Kierunki: inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, inżynieria i analiza danych, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
**** Kierunki: informatyka, informatyka stosowana, telekomunikacja, elektronika i telekomunikacja, informatyka i systemy operacyjne

 UCZELNIA EKONOMICZNE** INŻYNIERYJNE*** IT **** LINGWISTYKA

Uniwersytet Warszawski 4 352 - 746 4 016

Politechnika Warszawska - 4 561 4 186 -

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego

1 388 1 426 1 144 -

Szkoła Główna Handlowa 6 281 - 1 616 -

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego

485 119 347 184

Akademia Leona Koźmińskiego 1 907 - - -

Polsko-Japońska Akademia 
Technik Komputerowych

- - 3 308 -
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2.2
Doświadczenie zawodowe warszawskich studentów

Od kilku lat zauważamy wyraźny trend, polegający 
na tym, iż studenci już od najmłodszych lat studiów 
dążą do zdobywania pierwszych doświadczeń 
zawodowych. Praktyki, staże, uczestnictwo w programach 
ambasadorskich, mentoringowych to rozwiązania, których 
poszukują i które wprost odpowiadają na potrzebę 
konfrontowania teorii z praktyką. 

Firmy również zaczęły dostrzegać ten trend i wychodzą 
młodym naprzeciw, oferując bardzo ciekawe programy 
dla studentów początkowych lat studiów. 
Przykładem może być tu program WeX firmy PwC.

Kolejnym trendem, który zauważam wśród studentów 
jest ich chęć do poszerzania samoświadomości 
w takich obszarach jak: indywidualne cele, mocne strony, 
preferencje, potrzeby, naturalne talenty etc. Młodzi 
rozumieją, że wybór ścieżki zawodowej zdecydowanie 
nie powinien być dziełem przypadku, a żeby dokonać 
„właściwego” i świadomego wyboru potrzebna jest 
wieloaspektowa wiedza na swój temat. 

MGR KINGA STRZELECKA 
D O R A D CA  KA R I E R Y,  S Z KO Ł A  G ŁÓWN A  H A N D LOWA  W  WA R S Z AWI E , 

C E N T R U M  KA R I E R Y  I  R E L A C J I  Z  A B S O LWE N TA M I

Wśród studentów warszawskich uczelni, którzy planują ukończenie studiów między 2019 a 2025 rokiem, na portalu 
zawodowym LinkedIn zarejestrowanych jest łącznie ok. 27 300 osób w Warszawie. Zdecydowana większość z nich 
posiada doświadczenie zawodowe, co w naturalny sposób jest związane z tym, że LinkedIn jest biznesowym portalem 
społecznościowym, który zrzesza przede wszystkim osoby aktywne zawodowo. 

Analiza doświadczenia studentów zarejestrowanych na LinkedIn pod kątem kierunków studiów, na jakie uczęszczają 
wskazuje na podobne tendencje we wszystkich opisywanych grupach:

• ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, zarządzanie:  
bez doświadczenia – 9%, z doświadczeniem poniżej roku – 8%, z doświadczeniem rok i powyżej – 83%

• IT i kierunki pokrewne:  
bez doświadczenia – 9%, z doświadczeniem poniżej roku – 9%, z doświadczeniem rok i powyżej – 82%

• lingwistyka, filologie obce:  
bez doświadczenia – 9%, z doświadczeniem poniżej roku – 5%, z doświadczeniem rok i powyżej – 86%

• kierunki humanistyczne:  
(na przykładzie wybranych kierunków: psychologia, socjologia, filozofia, kulturoznawstwo, marketing): 
bez doświadczenia – 8%, z doświadczeniem poniżej roku – 4%, z doświadczeniem rok i powyżej – 88%

RYSUNEK 12:
POZIOM DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO WARSZAWSKICH STUDENTÓW (WG. LINKEDIN):

POZIOM DOŚWIADCZENIA SZACUNKOWA LICZBA OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY

bez doświadczenia zawodowego 6 800 25%

do roku doświadczenia 6 500 24%

2-3 lata doświadczenia 6 100 22%

4-5 lat doświadczenia 3 100 11%

6-7 lat doświadczenia 1 600 6%

8 lat doświadczenia i powyżej 3 200 12%

BEZ DOŚWIADCZENIA 
ZAWODOWEGO

2-3 LATA
DOŚWIADCZENIA

6-7 LAT
DOŚWIADCZENIA

DO ROKU
DOŚWIADCZENIA

4-5 LAT
DOŚWIADCZENIA

8 LAT
DOŚWIADCZENIA

I POWYŻEJ
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RYSUNEK 13:
BADANIE PRZEPROWADZONE NA PRÓBIE 394 STUDENTÓW WARSZAWSKICH WSKAZAŁO, 
ŻE NAJCZĘŚCIEJ PLANUJĄ ONI ROZWÓJ KARIERY W SEKTORACH:

Sytuacja na rynku pracy w Warszawie znacznie różni się 
od innych ośrodków akademickich czy wręcz innych 
regionów Polski. Warszawa to nagromadzenie wielu 
instytucji publicznych, central korporacji. To centrum 
kulturalne Polski. To miejsce wielu imprez i wydarzeń 
politycznych, społecznych, artystycznych, sportowych. 
W Warszawie odnotowujemy bardzo niski poziom 
bezrobocia. Wymienione fakty w zdecydowany sposób 
wpływają na postawy studentów oraz zachowania 
pracodawców. 

Współczesny rynek pracy od kilku lat mocno stawia 
na kandydatów do pracy posiadających określone 
umiejętności i doświadczenie. Konsumpcyjny styl 
życia również jest wyzwaniem dla młodych ludzi. Takie 
postrzeganie rynku pracy sprawia, że wielu studentów 
decyduje się na podjęcie pracy jeszcze w trakcie studiów. 
Istotną przyczyną podejmowania pracy jest chęć 
posiadania własnych środków finansowych, co sprzyja 
poprawie własnej sytuacji ekonomicznej i uniezależnieniu 
się od rodziców. Dla innych, podejmowanie pracy 
to wypełnianie czasu lub wręcz ukierunkowane 
rozwijanie kompetencji zawodowych. 

Trudno jednoznacznie oszacować jaki procent studentów 
pracuje, ale z obserwacji Biura Karier mówimy, że 
ok. 50/60% studentów studiów dziennych jest 
zatrudnionych w różnych firmach, na różnych 
stanowiskach. Często nie są to zatrudnienia adekwatne 
do posiadanego, ściślej mówiąc zdobywanego 
wykształcenia. Są to prace dorywcze, w usługach, 
krótkoterminowe, a zatrudnienie jest oparte o umowę 
zlecenie. 

Aktywność zawodowa w trakcie studiów sprawia, 
że studenci kończąc je w zasadzie są już zatrudnieni lub 
dość łatwo zmieniają pracę zgodnie z wykształceniem 
lub zainteresowaniami. Należy podkreślić, że ukończony 
kierunek studiów, poza specjalnymi zawodami, 
nie determinuje jednoznacznie ścieżki zawodowej. 

Komu najłatwiej jest podjąć pracę w trakcie studiów? 
Jeżeli praca wymaga większej dyspozycyjności, to niestety 
studenci kierunków ścisłych, gdzie mamy do czynienia 
z bardzo napiętym programem, koniecznością 
uczestniczenia w zajęciach np. laboratoryjnych, mają 
mniejsze szanse na podejmowanie pracy. Dlatego 
częściej zatrudnienie podejmują studenci kierunków 
humanistycznych i społecznych. Chłonność rynku 
skierowana na informatyków, sprawia, że bardzo wielu 
studentów tego kierunku jest mocno zaangażowanych 
zawodowo. Należy również zwrócić uwagę na formy 
zatrudnienia i typ pracy. Większość aktywności studentów 
nazywana jest praktykami lub stażami płatnymi, a płatność 
odbywa się na podstawie umowy zlecenia lub umowy 
o praktykę absolwencką. 

Wielu pracodawców zdając sobie sprawę z ograniczonej 
dyspozycyjności studentów, wskazuje w ogłoszeniach 
na dostosowanie godzin pracy do ich dyspozycyjności. 
Istnieje wiele stanowisk pozwalających na zdalną pracę 
lub przygotowywanie projektów bez konieczności stałej 
obecności w firmie. 
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Przeprowadzone badanie jakościowe wskazuje, że Warszawa brana jest pod uwagę przez studentów jako pierwszy wybór 
podczas podejmowania decyzji o studiach. Duża liczba uczelni oraz mnogość kierunków dają możliwość wyboru i szanse 
na rozwój w wybranej dziedzinie. Liczne kursy, staże czy praktyki w ramach studiów są plusem warszawskich uczelni 
i ułatwiają studentom wybór swojej ścieżki zawodowej. 

Liczba ofert pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenia gwarantują rozpoczęcie dorosłego, samodzielnego życia po studiach. 

Badani zwracają uwagę na łatwość rozwoju zawodowego. Często uczelnie pomagają w zdobyciu pierwszych praktyk, 
a mając je w życiorysie – znacznie łatwiej jest znaleźć stałe zatrudnienie.  Świetnie, że można już podczas studiów 
pracować. Natomiast po ich ukończeniu, ścieżka kariery w dużym stopniu jest zależna od oferty pracodawcy. 
Zawsze jednak można się doszkalać we własnym zakresie – mówi jedna z respondentek.

CZĘŚĆ II:  CHARAKTERYSTYKA AKADEMICKIEJ PULI TALENTÓW

2.3
Ocena oferty edukacyjnej w kontekście planowanego 
rozwoju zawodowego

2.4
Plany zawodowe a miejsce zamieszkania

56% badanych studentów zadeklarowało, że wiąże swoją przyszłość zawodową z Warszawą. Duży odsetek respondentów 
(30%) jest niezdecydowanych, co do dalszego miejsca zamieszkania. Tylko 14% definitywnie planuje wyjechać. 
Wśród tych osób dominuje chęć wyjazdu poza granice kraju, w tym 6% w ramach Europy, 4% – poza Europę. 
4% studentów zamierza wyjechać do innego miasta polskiego. 

Wyraźnie widać, że najczęściej plany wyjazdowe mają studenci kierunków lingwistycznych (44%), a najczęściej pozostanie 
w Warszawie deklarują studenci kierunków inżynieryjnych (69%). Można przypuszczać, że kierunki lingwistyczne dają 
na tyle dużą pewność siebie w zakresie władania innym językiem, że studenci spodziewają się szybkiego znalezienia 
atrakcyjnej pracy w wybranym obszarze zawodowym poza granicami kraju. 

W analizie wywiadów pogłębionych na czoło wysuwa się waga sieci kontaktów zbudowanej w ramach studiów 
i zamieszkania w Warszawie. 

Jedna z badanych podkreśla, że: – Wydaje mi się, że w najbliżej przyszłości będę mieszkać w Warszawie, ponieważ 
jest tu dużo więcej możliwości rozwoju kariery, dużo więcej osób od których można się uczyć i z którymi chciałabym 
współpracować, niż na przykład w moim rodzinnym mieście, we Wrocławiu.

RYSUNEK 15:
CZY WIĄŻESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ Z ZAMIESZKANIEM W WARSZAWIE? / PROFIL STUDIÓW:

RYSUNEK 14:
JAK OCENIASZ SWÓJ POZIOM ZADOWOLENIA Z OFERTY EDUKACYJNEJ WARSZAWSKICH UCZELNI 
W KONTEKŚCIE PLANOWANEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO?

Przeprowadzone badanie ankietowe wskazało, że studenci w Warszawie w przeważającej liczbie pozytywnie oceniają 
ofertę edukacyjną w kontekście planowanego rozwoju zawodowego. 75% respondentów stwierdziło, że są bardzo 
lub raczej zadowoleni. Negatywną ocenę wystawia tylko co dziesiąty badany.

Do wyjazdu z Warszawy skłonić może przede wszystkim
atrakcyjna oferta pracy (67% wskazań) oraz atrakcyjna oferta 

pod kątem jakości życia w mieście (66% wskazań).

Warszawa uważana jest za miejsce, które zapewni nie tylko edukację 
na odpowiednim poziomie, ale i możliwość zdobycia doświadczenia 

zawodowego podczas studiów, jak i po ich zakończeniu. 

Jestem bardzo zadowolony/a

Jestem raczej niezadowolony/a

Jestem raczej zadowolony/a

Jestem bardzo niezadowolony/a

Jestem ani zadowolony/a, 
ani niezadowolony/a

Tak NieTrudno powiedzieć

OGÓŁEM

EKONOMICZNY /
BIZNESOWY

INŻYNIERYJNY  
(Z WYŁĄCZENIEM 

KIERUNKÓW IT)

IT

LINGWISTYCZNY

INNY
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CZĘŚĆ II:  CHARAKTERYSTYKA AKADEMICKIEJ PULI TALENTÓW

2.5
Warszawa w oczach studentów z innych polskich miast 

Wśród ok. 27 300 studentów warszawskich uczelni zarejestrowanych na LinkedIn ok. 3 840 pochodzi z innych  
niż Warszawa miast wojewódzkich. Wśród nich poszczególne miasta reprezentowane są następująco:

RYSUNEK 16:
STUDENCI NAPŁYWOWI A MIASTO POCHODZENIA:

RYSUNEK 17:
DLACZEGO ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA PODJĘCIE STUDIÓW W WARSZAWIE?

W przeprowadzonym badaniu ankietowym niemal 400 studentów warszawskich wzięło udział 40% respondentów 
pochodzących z innych polskich miejscowości. Głównym powodem podjęcia studiów w tej grupie jest możliwość 
docelowego rozwoju kariery, wskazana przez 63% badanych, a także szeroka oferta edukacyjna wskazana 
przez 54% ankietowanych studentów. 

Wywiady pogłębione potwierdzają wyniki badania ilościowego. Atutem Warszawy jest połączenie szerokiej oferty 
edukacyjnej  i możliwości zawodowych. 

– Warszawa ma bardzo bogato rozbudowaną ścieżkę edukacyjną, bardzo dużo uczelni i firm, w których od razu po 
studiach – a czasami nawet w ich trakcie – można podjąć zatrudnienie. Zarówno edukacja, praca, jak i życie kulturalne 
spełnia moje oczekiwania. Dużo się tutaj dzieje, szczególnie dla kogoś pochodzącego z mniejszego miasta, w którym 
takich wydarzeń jest znacznie mniej. – zauważa studentka pochodząca z małego miasta. – Pozytywnie zaskoczyło 
mnie to, że już w czasie studiów mogę pracować i zdobywać doświadczenie zawodowe – dodaje. 

Warto podkreślić fakt, że analiza na podstawie LinkedIn umożliwia wyodrębnienie jedynie tych studentów, którzy 
w swoim profilu zaznaczyli miasto pochodzenia, np. podając miejscowość szkoły średniej itp. Dlatego liczbę osób 
pochodzących z innych miast wojewódzkich można uznać za zaniżoną względem danych rzeczywistych i jest 
to źródło uzupełniające, które można potraktować jedynie jako ilustrację pewnych tendencji.
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CZĘŚĆ II:  CHARAKTERYSTYKA AKADEMICKIEJ PULI TALENTÓW

Wskazane zalety miasta okazały się na tyle silne, że respondenci wybrali Warszawę jako miejsce studiów, 
mimo że 63% z nich na początkowym etapie rozważało również inne miasta. 

RYSUNEK 18:
ROZWAŻANE MIASTA POD KĄTEM PODJĘCIA STUDIÓW:

RYSUNEK 19:
BADANI NAJCZĘŚCIEJ PLANUJĄ ROZWÓJ KARIERY W SEKTORACH:

RYSUNEK 20:
JAK OCENIASZ WARSZAWĘ JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA? JAK OCENIASZ WARSZAWĘ JAKO MIEJSCE 
DO ROZWOJU KARIERY?

TABELA 2:
PROSIMY WSKAŻ NIE WIĘCEJ NIŻ 3 NAJSILNIEJSZE ORAZ NAJSŁABSZE STRONY WARSZAWY 
JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA I ROZWOJU KARIERY?

Przeprowadzone badanie pokazało, że Warszawa zdecydowanie spełnia oczekiwania w niej pokładane. Ci, którzy wybrali 
stolicę jako miejsce studiów w zdecydowanej większości oceniają ją bardzo albo raczej dobrze zarówno pod kątem 
miejsca do życia (84% pozytywnych wskazań), jak i miejsca do rozwoju kariery (93% pozytywnych wskazań). Wyniki 
świadczą również o bardzo wysokim potencjale rozwojowym i szerokich możliwościach w zakresie przyciągania talentów 
w przyszłości. W czasach globalizacji, rzeczywistości cyfrowej wybory są dokonywane z jednej strony w oparciu o opinię 
znajomych, a z drugiej strony na podstawie wiedzy znalezionej w internecie. Tak pozytywne oceny po stronie obecnych 
studentów z pewnością przełożą się na postawy kolejnych roczników decydujących o wyborze miasta pod kątem studiów, 
rozwoju kariery i miejsca do życia. KRAKÓW
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NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ

MIEJSCE DO ŻYCIA

MIEJSCE DO ROZWOJU 
KARIERY

17%

12%

12%

6%

4%

3%

2%

1%

Najczęściej wymienianymi miastami 
zagranicznymi były: Londyn (2%), 
Kopenhaga (1%) oraz Wiedeń (1%).

Bardzo dobrze Bardzo źleRaczej dobrze Raczej źleTrudno powiedzieć

WSKAZANIA JAKO
SILNA STRONA

WSKAZANIA JAKO
SŁABA STRONA NETTO

Obecność międzynarodowego biznesu 46% 1% 45%

Komunikacja miejska 50% 10% 40%

Oferta zawodowa 42% 3% 39%

Oferta edukacyjna 39% 3% 36%

Oferta kulturalna 27% 4% 23%

Oferta gastronomiczno-rozrywkowa 20% 0% 20%

Wynagrodzenia 24% 9% 15%

Komunikacja międzynarodowa 10% 0% 10%

Komunikacja międzymiastowa 13% 5% 8%

Oferta handlowa 4% 1% 3%

Inne 1% 8% -7%

Bezpieczeństwo 8% 24% -16%

Służba zdrowia 1% 19% -18%

Jakość środowiska naturalnego 3% 63% -60%

Koszty życia (w tym koszty wynajmu / zakupu mieszkania) 1% 88% -87%

Jako silne strony miasta studenci pochodzący spoza Warszawy wskazują na pierwszym miejscu komunikację miejską, 
a następnie kolejno: obecność międzynarodowego biznesu, ofertę zawodową oraz edukacyjną.
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Jako słabe strony najczęściej są wskazywane: koszty życia oraz jakość środowiska naturalnego. Oczekiwane wsparcie 
od miasta to natomiast: propozycja oferty tanich mieszkań na wynajem oraz pomoc w znalezieniu programów w zakresie 
dofinansowań edukacji lub start-upów.

Badanie jakościowe prowadzi do wniosku, że minusem miasta są głównie ceny mieszkań. Biorąc pod uwagę studencką 
pensję, jak i początkowe wynagrodzenia w pierwszej pracy – koszt życia w mieście jest oceniany na wysoki. Wynajem 
mieszkania jest najlepszą opcją, jeśli nie chce się mieszkać w akademiku. Kupno mieszkania możliwe jest ewentualnie 
po kilku latach, w przypadku posiadania dobrze płatnej pracy. 

– Koszty życia wydają mi się dość wysokie, szczególnie porównując do moich zarobków. Z drugiej strony mamy duży 
wybór standardu, ceny i lokalizacji mieszkania, dzięki rozwiniętemu rynkowi mieszkaniowemu. Każdy może to sobie 
dostosować do własnych potrzeb i oczekiwań – zauważyła studentka pochodząca z Wrocławia. 

Drugim minusem jest jakość środowiska, dotkliwa szczególnie w okresie zimowym. 

– Myślę, że jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to też jest o wiele gorzej niż w mniejszych miastach 
– ocenia studentka pochodząca z małego miasta. 

Oferta kulturalno-rozrywkowa oceniana jest bardzo wysoko i w porównaniu z mniejszymi miejscowościami spełnia 
oczekiwania badanych. Wielość muzeów, parków, wydarzeń kulturalnych i restauracji jest doceniana i uważana za mocną 
stronę stolicy. 

Metro, wiele linii tramwajowych i autobusowych pozwalają poruszać się łatwo po mieście. Rowery miejskie, jak i hulajnogi 
dają możliwość swobodnego przemieszczania się nawet po zakorkowanej stolicy. Studentka pochodząca 
z innej polskiej metropolii zwraca uwagę, że: 

– Warszawa jest dużo lepiej skomunikowana niż moje miasto. Częściej wszystko jeździ, dostępna jest też 
szeroka sieć połączeń. 

Studenci planują swoją przyszłość w Warszawie ze względu na możliwości zawodowe i chęć poszerzania swoich 
kompetencji, których może im nie zapewnić mniejszy, lokalny rynek z rodzinnej miejscowości.

Studenci przyjeżdzający do Warszawy mają duże oczekiwania związane ze studiami i z możliwościami, które są z tym 
związane. Oczekują studiów na wysokim poziomie, wykwalifikowanej kadry jak i różnorodnych zajęć, aby zaspokoić swoje 
zainteresowania. Wnioski z przeprowadzonych wywiadów potwierdzają, iż studenci zadowoleni są z uczelni i spełniły 
się ich oczekiwania dotyczące edukacji. Dostęp do staży, praktyk czy wymian międzyuczelnianych jest pozytywnym 
zaskoczeniem dla studentów, którzy chętnie korzystają z tych opcji i dzięki temu uatrakcyjniają studia. 

Warszawa dla osób z małych miejscowości kojarzy się z ogromnym miastem, gdzie ciężko będzie się odnaleźć, wszystko 
jest daleko i nikt nikogo nie zna. Zazwyczaj pierwsze wrażenie jest dość mylne, ponieważ po jakimś czasie od zamieszkania 
i zapoznania się z miastem zauważalne są rozwiązania komunikacyjne, które pomagają się przemieszać z jednego punktu 
do drugiego. Te odległości nie są aż tak duże i swobodnie nawet w godzinach szczytu można się sprawnie przemieszać. 
Infrastruktura, stan dróg jest pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ na tle innych mniejszych miast stolica wypada bardzo 
dobrze. Rozwiązania, które proponuje miasto, takie jak liczne linie tramwajowe, autobusowe i hulajnogi 
czy rowery miejskie, uważane są za plusy. 

Studenci chcący podjąć pracę w Warszawie oczekiwali większych zarobków, ponieważ koszt utrzymania w stolicy jest 
dość wysoki. Zdobywając doświadczenie oczekują dobrze płatnej pracy zgodnej z zainteresowaniami i dającej możliwości 
dalszego rozwoju.
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W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ 

EDUKACJI LUB START-UPÓW

WSPARCIE Z URZĘDU PRACY
W ZNALEZIENIU STAŻU LUB PRACY

POMOC W ZAŁATWIANIU
FORMALNOŚCI W URZĘDACH 

MIEJSKICH

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI
O MOŻLIWOŚCIACH MIESZKANIOWYCH

NIE OCZEKUJĘ ŻADNEGO
WSPARCIA OD MIASTA

WSPARCIE Z URZĘDU PRACY
W RAMACH PROGRAMÓW

SZKOLENIOWYCH LUB COACHINGÓW

SZERSZA OFERTA
DOSTĘPNYCH AKADEMIKÓW

INNE

OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU

KOMUNIKACJA MIEJSKA

OFERTA ZAWODOWA

OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA KULTURALNA

OFERTA GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWA

WYNAGRODZENIA

KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA

KOMUNIKACJA MIĘDZYMIASTOWA

OFERTA HANDLOWA

INNE

BEZPIECZEŃSTWO

SŁUŻBA ZDROWIA

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

KOSZTY ŻYCIA 

RYSUNEK 22:
JAKIEGO WSPARCIA OD MIASTA OCZEKUJESZ?

RYSUNEK 21:
SILNE I SŁABE STRONY WARSZAWY JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA I ROZWOJU KARIERY:

Wskazania jako silna strona

Wskazania jako słaba strona
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2.6
Warszawa w oczach studentów zza granicy

Warszawa w liczbach na dziś to około 220 000 studentów, 
ponad 50 000 absolwentów rokrocznie, którzy mają 
do dyspozycji 62 uczelnie wyższe. Spośród kandydatów 
w procesach rekrutacyjnych dla klientów Antal – ponad 
połowa nie pochodzi z Warszawy. Są to osoby, które 
migrowały, szukając wyzwań na prestiżowych uczelniach, 
które oferują szeroki zakres kierunków studiów. 

Studenci przybywają do Warszawy przede wszystkim 
z całej Polski, ale nie tylko. W Warszawie studiują 
młodzi ludzie z Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Indii, Niemiec, 
Białorusi, Rosji, Francji, Portugalii, Turcji, Rumunii, Holandii, 
Wielkiej Brytanii czy też tak odległych krajów jak Brazylia. 
Najczęściej studenci ci przyjeżdżają poznać tę część 
Europy – kieruje nimi ciekawość, a zostają ze względu 
na atrakcyjne możliwości rozwoju kariery w dużej liczbie 
międzynarodowych firm oraz ze względu na związki czy 
zakładane rodziny. Podobnie jest w przypadku studentów 
z Polski – ci, których domy rodzinne ulokowane są daleko 
poza Warszawą – najczęściej zostają, ponieważ są 
świadomi, że w Warszawie zdecydowanie łatwiej 
o satysfakcjonującą pracę, w ramach której będą mogli 
rozwijać się po zakończeniu studiów. 

Studenci z miast okolicznych dla Warszawy dość często 
zakładając rodziny wracają na obrzeża, ale w większości 
przypadków zawodowo pozostają związani ze stolicą.

Warszawa oceniana jest jako miasto z bogatą ofertą 
kulturalną oraz gastronomiczną. Przede wszystkim jednak 
jest to miasto wielu możliwości zawodowych. Pracodawcy 
w Warszawie oferują stosunkowo wysokie wynagrodzenia, 
ale trzeba się również liczyć z wysokimi kosztami mieszkań 
oraz usług. Rozważając wyjazd do „dużego miasta” przez 
przyszłych studentów – pierwszym kryterium jest wybór 
uczelni i kierunku studiów. W gronie ulubieńców są: 
Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków 
oraz czasami Lublin. 

Młodzi studenci oraz absolwenci oczekują wsparcia 
w kontekście znalezienia pierwszej pracy jeszcze podczas 
studiów, ale również możliwości uczestnictwa na targach 
czy konferencjach, podczas których mają możliwość 
porozmawiać nt. możliwości kształtowania swojej kariery 
zawodowej w ramach swoich zainteresowań.

sebastian sala
B U S I N E S S  U N I T  M A N A G E R ,  A N TA L  S S C / B P O,  B A N K I N G  &  I N S U R A N C E

Studenci cudzoziemcy stanowią liczną grupę, która wynosi prawie 24 tys. osób studiujących na warszawskich uczelniach. 
Najwięcej, bo około 11 tys. stanowią studenci z Ukrainy oraz Białorusi – 3 tys. 
Studenci z Bliskiego Wschodu to grupa licząca około 2 214 sób.

RYSUNEK 23:
STUDENCI ZZA GRANICY (DANE GUS):

23 731 3 722 
LICZBA STUDENTÓW 
CUDZOZIEMCÓW

LICZBA ABSOLWENTÓW 
CUDZOZIEMCÓW

RYSUNEK 24:
KRAJ POCHODZENIA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW ZE WZGLĘDU NA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ STUDENTÓW:

UKRAINA

BIAŁORUŚ

INDIE

TURCJA

CZECHY

AZERBEJDŻAN

CHINY

FEDERACJA ROSYJSKA

KAZACHSTAN

ARABIA SAUDYJSKA

UZBEKISTAN

WIETNAM

GRUZJA
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W badaniu studentów warszawskich udział wzięło 13% respondentów pochodzących z innych krajów. 83% spośród 
badanych obcokrajowców przyjechało bezpośrednio, aby rozpocząć wybrane studia. Głównym powodem rozpoczęcia 
nauki w Warszawie w tej grupie jest szeroka oferta edukacyjna wskazana przez 43% cudzoziemców oraz możliwość 
docelowego rozwoju kariery, wskazana przez 38% badanych pochodzących spoza kraju. 

RYSUNEK 26:
STUDENCI CUDZOZIEMCY W PODZIALE NA KIERUNKI:

RYSUNEK 27:
DLACZEGO ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA PODJĘCIE STUDIÓW W WARSZAWIE?

RYSUNEK 28:
ROZWAŻANE MIASTA POD KĄTEM PODJĘCIA STUDIÓW:

RYSUNEK 29:
BADANI NAJCZĘŚCIEJ PLANUJĄ ROZWÓJ KARIERY W SEKTORACH:

Zalety Warszawy okazały się na tyle silne, że studenci zza granicy wybrali ją jako miejsce studiów, mimo że 62% z nich 
na początkowym etapie rozważało również inne miasta.  

2 095 166 2 051 144
EKONOMICZNO-FINANSOWY INŻYNIERYJNYIT LINGWISTYCZNY

RYSUNEK 25:
UCZELNIE WARSZAWSKIE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW:

2 585 

1 528 

1 743 

1 112 

1 616 
AKADEMIA FINANSÓW 
I BIZNESU VISTULA

POLITECHNIKA 
WARSZAWSKA

AKADEMIA EKONOMICZNO-
HUMANISTYCZNA

AKADEMIA 
LEONA KOŹMIŃSKIEGO

COLLEGIUM 
HUMANUM

SZEROKA OFERTA EDUKACYJNA

MOŻLIWOŚĆ DOCELOWEGO
ROZWOJU KARIERY

MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO ZDOBYCIA
DODATKOWEJ PRACY PODCZAS STUDIÓW

ATRAKCYJNE KOSZTY ŻYCIA

WYSOKIE WYNAGRODZENIA
NA RYNKU PRACY

BYŁEM/AM W WARSZAWIE
I ZAINTERESOWAŁO MNIE TO MIASTO

ZNAJOMI ZDECYDOWALI SIĘ
NA STUDIA TUTAJ

DOBRA INFRASTRUKTURA
W ZAKRESIE AKADEMIKÓW,

MIESZKAŃ DO WYNAJĘCIA ETC.

JEST TO MOJE MIASTO RODZINNE

Z WARSZAWĄ ŁĄCZĄ MNIE
WIĘZY RODZINNE

INNE

INNE ZA GRANICĄ

GDAŃSK

WROCŁAW

KRAKÓW

ŁÓDŹ

LUBLIN

POZNAŃ

INNE

IT I TELEKOMUNIKACJA

INTERNET, NOWE MEDIA, E-COMMERCE

AGENCJE MARKETINGOWE, REKLAMOWE, PR

BANKOWOŚĆ

DORADZTWO/CONSULTING

UBEZPIECZENIA

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH I OUTSOURCINGU 
(SSC/BPO)

TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

INNA

HANDEL DETALICZNY, RETAIL

ENERGETYKA, PALIWA, WYDOBYCIE, CHEMIA

NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ

OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA,
SPRZĘT MEDYCZNY

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

FMCG

MOTORYZACJA I LOTNICTWO

NIERUCHOMOŚCI I BRANŻA BUDOWLANA

KANCELARIE PRAWNE

Najczęściej wymienianymi 
miastami zagranicznymi były: 
Berlin (9%) oraz Praga (4%).
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Ci, którzy wybrali Warszawę do podjęcia studiów w większości oceniają obecnie ją bardzo albo raczej dobrze zarówno 
pod kątem miejsca do życia, jak i miejsca do rozwoju kariery. 

RYSUNEK 30:
JAK OCENIASZ WARSZAWĘ JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA? JAK OCENIASZ WARSZAWĘ JAKO MIEJSCE 
DO ROZWOJU KARIERY?

RYSUNEK 31:
SILNE I SŁABE STRONY WARSZAWY JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA I ROZWOJU KARIERY:

TABELA 3:
PROSIMY WSKAŻ NIE WIĘCEJ NIŻ 3 NAJSILNIEJSZE STRONY WARSZAWY JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA 
I ROZWOJU KARIERY?

MIEJSCE DO ŻYCIA

MIEJSCE DO ROZWOJU 
KARIERY

Bardzo dobrze Bardzo źleRaczej dobrze Raczej źleTrudno powiedzieć

WSKAZANIA JAKO
SILNA STRONA

WSKAZANIA JAKO
SŁABA STRONA NETTO

Oferta edukacyjna 38% 6% 32%

Komunikacja miejska 32% 11% 21%

Komunikacja międzymiastowa 23% 2% 21%

Oferta zawodowa 36% 17% 19%

Obecność międzynarodowego biznesu 25% 8% 17%

Komunikacja międzynarodowa 15% 6% 9%

Oferta handlowa 11% 4% 7%

Bezpieczeństwo 25% 19% 6%

Oferta gastronomiczno- rozrywkowa 15% 15% 0%

Inne 0% 2% -2%

Jakość środowiska naturalnego 15% 23% -8%

Oferta kulturalna 11% 23% -12%

Wynagrodzenia 8% 32% -24%

Służba zdrowia 0% 25% -25%

Koszty życia (w tym koszty wynajmu / zakupu mieszkania) 23% 49% -26%

Jako silne strony miasta studenci pochodzący spoza kraju wskazują
na pierwszym miejscu ofertę edukacyjną oraz zawodową,

a także komunikację miejską.

Jako słabe strony najczęściej są wskazywane: koszty życia oraz poziom wynagrodzeń.

OFERTA EDUKACYJNA

KOMUNIKACJA MIEJSKA

KOMUNIKACJA MIĘDZYMIASTOWA

OFERTA ZAWODOWA

OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU

KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA

OFERTA HANDLOWA

BEZPIECZEŃSTWO

OFERTA GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWA

INNE

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OFERTA KULTURALNA 

WYNAGRODZENIA

SŁUŻBA ZDROWIA

KOSZTY ŻYCIA 

Wskazania jako silna strona Wskazania jako słaba strona
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Cudzoziemcy pracujący w Warszawie to grupa stale 
rosnąca. Niewątpliwe przyczynia się do tego dynamicznie 
rozwijający się sektor SSC/BPO z zapotrzebowaniem 
na kompetencje językowe, a także marginalizujący 
potrzebę znajomości języka polskiego w związku 
z międzynarodowymi strukturami i angielskim jako 
językiem korporacyjnym. Drugim sektorem, którego 
rozwój z pewnością przyciąga do Polski obcokrajowców, 
jest IT. Pojawia się coraz więcej technologicznych 
R&D, start-upów czy też struktur insourcingowych / 
outsourcingowych poświęconych wyłącznie lub w głównej 
mierze operacjom IT. Wzrost wynagrodzeń w tej branży, 
wysoka konkurencyjność, dostępność atrakcyjnych 
stanowisk pracy oraz duży popyt na specjalistów 
w obszarach rozwoju oprogramowania, 
cyberbezpieczeństwa czy infrastruktury zachęcają 
kandydatów z różnych regionów na świecie 
do relokacji do Warszawy.

Część cudzoziemców pracujących w Warszawie to 
osoby, które przyjechały w ramach wymiany studenckiej, 
spodobało im się i postanowiły zostać na dłużej. Jako 
rekruterzy często spotykamy się też z kandydatami, którzy 
na stale osiedli w Warszawie ze względu na małżeństwo 
z osobą narodowości polskiej i związali swoją przyszłość 
oraz plany zawodowe z Polską. Dość często zdarzają się 
też sytuacje aplikacji osób z różnych części świata na 
ogłoszenia, jakie umieszczamy na wiodących portalach 
ogłoszeniowych, mimo że nierzadko są to osoby, które 
nie miały wcześniej styczności z Polską. Pokazuje to 
zainteresowanie polskim rynkiem pracy i tu największym 
powodzeniem cieszy się Warszawa jako stolica dobrze 
skomunikowana z różnymi krajami. Obcokrajowcy 
z tej grupy często zwracają uwagę na fakt, że w Polsce 
publikowanych jest bardzo wiele ofert pracy, w tym 
wymagających biegłej znajomości ich języka ojczystego 
lub zgodnych z ich profilem zawodowym. Zachęca ich to 
do zainteresowania się polskim rynkiem pracy, ponieważ 
poszukują ciekawej oferty zawodowej i są osobami 
mobilnymi. 

Dla cudzoziemców z krajów spoza Unii Europejskiej Polska 
bywa też drogą do wejścia w strefę UE. Jesteśmy też 
bezpieczną propozycją dla osób przenoszących się 
z powodów społeczno-politycznych. Warszawskie oferty 
pracy przyciągają również z powodów ekonomicznych, 
zwłaszcza w przypadku migracji z uboższych regionów.
W Warszawie łatwo aklimatyzują się Europejczycy 
z różnych krajów, a jednocześnie coraz częściej na 
warszawskim rynku pracy pojawiają się kandydaci spoza 
Europy (np. z Indii, Meksyku, Brazylii czy krajów arabskich). 
Stolica Polski rozwija się w stronę miasta multikulturowego 
i to niesie za sobą również wyzwania. Jeśli kandydaci 
cudzoziemcy wspominają rekruterom o jakichś problemach 
z życiem w Polsce czy w Warszawie, najczęściej pojawiają 
się dwie kwestie: formalności związane z procedurą 
uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę oraz trudności 
w porozumieniu się w języku angielskim w urzędach 
czy np. placówkach medycznych.

Z doświadczenia współpracy biznesowej z różnymi 
organizacjami mogę dodać, że wiele firm nie decyduje 
się na zatrudnianie kandydatów spoza Unii Europejskiej 
ze względu na długi czas oczekiwania na uzyskanie 
odpowiednich pozwoleń oraz potrzebę doskonałej 
znajomości przepisów w tym zakresie lub też koszty 
związane z uzyskiwaniem określonych typów pozwoleń 
czy też zatrudnianiem ekspertów ds. relokacji lub firm 
z ekspertyzą w tym zakresie. 

Procesy imigracyjne do Polski w celach edukacyjno-
zawodowych są trendem, który będzie się nasilał. 
Lokalne samorządy dużych miast, w tym stolicy, są tego 
świadome i wierzę, że będą dążyły do różnego rodzaju 
usprawnień i uproszczeń, dzięki czemu gospodarki 
nie będą wstrzymywały braki kadrowe, a obcokrajowcy 
przyjeżdżający do Warszawy będą chcieli zostać tu 
jak najdłużej.

MAŁGORZATA STANIK
R E C R U I T M E N T  T E A M  L E A D E R ,  A N TA L  S S C / B P OSpełniają kilka ważnych funkcji tj.: budowa relacji i integracja, wymiana wiedzy na temat informacji praktycznych, wymiana 

opinii i rad na temat życia i możliwości podjęcia pracy w Warszawie. 

Sfera relacji opiera się na poznaniu osób, z którymi można spędzać czas wolny, nawiązać znajomości na tym samym 
kierunku studiów lub nawiązać relacje romantyczne. Wymiana wiedzy na temat informacji praktycznych dotyczy głównie 
spraw mieszkaniowych. Na forach można znaleźć wiele ofert wynajmu mieszkań, ale i np. ogłoszenia o poszukiwaniu 
współlokatora. Wśród młodych przedsiębiorców omawiane są też warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce. 

Jest wiele ofert pracy ze strony polskich przedsiębiorców. Studentów interesują też kursy językowe, w tym języka polskiego. 
Kolejną grupą tematów jest wymiana opinii. Najczęściej można spotkać w pozytywnym brzmieniu o zieleni miejskiej, 
a w negatywnym brzmieniu opinie o szeroko rozumianej obsłudze klienta.

Grupy dyskusyjne w Internecie odgrywają dużą rolę
w społeczności studentów zza granicy w Warszawie. 

Oczekiwane wsparcie od miasta to: pomoc w znalezieniu stażu
lub pracy oraz w załatwianiu formalności w urzędach miejskich.

WSPARCIE Z URZĘDU PRACY
W ZNALEZIENIU STAŻU LUB PRACY

POMOC W ZAŁATWIANIU
FORMALNOŚCI

W URZĘDACH MIEJSKICH

OFERTA TANICH MIESZKAŃ
NA WYNAJEM Z PULI MIEJSKIEJ

POMOC W ZNALEZIENIU PROGRAMÓW 
W ZAKRESIE DOFINANSOWAŃ 

EDUKACJI LUB START-UPÓW

SZERSZA OFERTA
DOSTĘPNYCH AKADEMIKÓW

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI
O MOŻLIWOŚCIACH MIESZKANIOWYCH

WSPARCIE Z URZĘDU PRACY
W RAMACH PROGRAMÓW

SZKOLENIOWYCH LUB COACHINGÓW

NIE OCZEKUJĘ ŻADNEGO
WSPARCIA OD MIASTA

INNE

RYSUNEK 32:
JAKIEGO WSPARCIA OD MIASTA OCZEKUJESZ?
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3.1
Pochodzenie cudzoziemców mieszkających w Warszawie

RYSUNEK 33:
CUDZOZIEMCY W WARSZAWIE:

RYSUNEK 34:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE (DANE LINKEDIN):

RYSUNEK 35:
KRAJ POCHODZENIA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE (DANE LINKEDIN):

Według danych statystycznych Urzędu m.st. Warszawy na dzień 6 czerwca 2019 roku stolicę zamieszkiwało 
40 082 cudzoziemców. Najwięcej osób jest pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego oraz wietnamskiego. 
Licznie jest również reprezentowana Rosja (1 882) i Indie (1 837), jak również kraje Europy Zachodniej, np.1 080 obywateli 
francuskich, 760 niemieckich oraz 818 brytyjskich. Warto podkreślić, że przedstawione dane obejmują wyłącznie 
zarejestrowanych cudzoziemców, co wyłącza duży odsetek osób zamieszkujących Warszawę, pochodzących z krajów 
ze strefy Schengen, których nie dotyczy obowiązek meldunkowy. Szacujemy, że więc, że realna liczba obcokrajowców 
jest 2-3 razy większa i zawiera większy udział procentowy obywateli z krajów zachodniej Europy.

UKRAINA

BIAŁORUŚ

WIETNAM

ROSJA 

INDIE

FRANCJA 

CHINY 

WŁOCHY 

TURCJA

WIELKA BRYTANIA

NIEMCY

HISZPANIA

USA

SZWECJA

RUMUNIA

LITWA 

WĘGRY

BUŁGARIA 

KOREA POŁUDNIOWA

CZECHY 

PORTUGALIA

GRUZJA

ARMENIA

AZERBEJDŻAN

HOLANDIA

KAZACHSTAN

JAPONIA

UZBEKISTAN

AUSTRIA

SŁOWACJA

NEPAL

GRECJA

PAKISTAN

IRAK

EGIPT

ŁOTWA

BELGIA

TADŻYKISTAN

HISZPANIA

FRANCJA

ROSJA I BIAŁORUŚ

WŁOCHY

PORTUGALIA

UKRAINA

NIEMCY

HOLANDIA

WĘGRY

KRAJE SKANDYNAWSKIE 
(SZWECJA, NORWEGIA I DANIA)

GRECJA

CZECHY

BEZ
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO

3-4 LATA 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO

7-8 LATA 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO

DO 2 LAT 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO

5-6 LATA 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO

9-10 LATA 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO

11 LAT 
DOŚWIADCZENIA 

ZAWODOWEGO 
I POWYŻEJ 

CZĘŚĆ III:  CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE

Grupa zarejestrowanych na LinkedIn obcokrajowców pochodzących z krajów europejskich i pracujących w Warszawie 
to ok. 3000 osób. Można przyjąć, że najprawdopodobniej ponad połowa wśród tych osób jest w wieku do 30 roku życia, 
ponieważ wśród tej grupy jest 310 osób (13%) będących w trakcie studiów oraz 1050 osób (44%), które ukończyły studia 
między 2015 a 2018 rokiem. 
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3.2
Kluczowe czynniki wpływające na wybór Warszawy 
przez obcokrajowców 

Deloitte to różnorodność usług i branż oraz przede 
wszystkim ludzi. Do naszego zespołu dołączają osoby 
z wielu uczelni i kierunków studiów, pochodzący 
z różnych krajów. 

To jednak zdecydowana mniejszość. Elementem 
niezbędnym do podjęcia pracy w większości zespołów 
Deloitte w Polsce jest znajomość języka polskiego, 
co stanowi wyzwanie dla wielu obcokrajowców. 
Wynika to ze specyfiki pracy w branży doradczej. 
W dużej mierze pracujemy z klientami, którzy wymagają 
polskojęzycznej obsługi. Z tego względu w ogłoszeniach 
o pracę wskazujemy biegłą znajomość języka jako warunek 
konieczny. Często warunkiem koniecznym jest także 
znajomość polskiego prawodawstwa. To powoduje, 
że największą grupę zawodową w Deloitte w Polsce 
stanowią Polacy. 

Obecnie pracuje u nas ponad 3% pracowników z zagranicy, 
z czego ponad połowa to osoby z obywatelstwem 
ukraińskim. Ich średnia wieku wynosi 27 lat. 

To najczęściej osoby na początkowych stanowiskach, które 
studiują lub studiowały w Polsce. Swoją decyzję zawodową 
postrzegają jako inwestycję w siebie i określają jako szansę 
na dynamiczny rozwój. Są zainteresowani udziałem 
w ambitnych projektach oraz awansowaniem 
w strukturach firmy.     

SYLWIA DĘBIŃSKA
L I D E R  Z A R Z Ą D Z A N I A  TA L E N TA M I ,  D E LO I T T E  P O L S KA

RYSUNEK 36:
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH PODJĄŁEŚ / PODJĘŁAŚ PRACĘ W WARSZAWIE?

RYSUNEK 37:
DLACZEGO ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ NA PODJĘCIE PRACY W WARSZAWIE?

Imigranci z Europy Zachodniej w większości przyjeżdżają, aby od razu rozpocząć wybraną pracę. Stosunkowo wysoki udział 
badanych również przyjeżdża z innych względów i dopiero wtedy podejmują tu zatrudnienie. Co piąta osoba przyjechała 
do Warszawy na studia i po ich ukończeniu zdecydowała się pozostać na stałe. 

Najczęstszy powód podjęcia pracy w Warszawie to atrakcyjne koszty życia, wskazane przez 36% badanych. 
Również wcześniejsze wizyty w Warszawie często wpływają na zainteresowanie tą lokalizacją jako miejscem do życia 
(29% wskazań). Wyniki badania znajdują odzwierciedlenie w wywiadach pogłębionych. 

Francuski menedżer wpisuje się w przedstawiony schemat. – Podczas studiów w Poznaniu, 10-15 lat temu spędziłem 
weekend w Warszawie. (...) Moja żona jest Polką, potem więc szukałem pracy w Warszawie ze względu na korzystną 
lokalizację i dobre warunki podróżowania samolotami. 

Co trzeci respondent podał inne powody zainteresowania miastem. Wśród nich wymienić można: łatwość znalezienia 
zatrudnienia, oddelegowanie przez własną firmę lub bezpośrednia propozycję pracy.

ATRAKCYJNE KOSZTY ŻYCIA

BYŁEM/AM W WARSZAWIE
 I ZAINTERESOWAŁO MNIE TO MIASTO

Z WARSZAWĄ ŁĄCZĄ MNIE
WIĘZY RODZINNE

ATRAKCYJNA OFERTA WYNAGRODZENIA

WIDZĘ TUTAJ MOŻLIWOŚĆ
DOCELOWEGO ROZWOJU KARIERY

ROZPOCZĄŁEM TU STUDIA
I DOSTAŁEM PO NICH PRACĘ TUTAJ

ZNAJOMI ZDECYDOWALI SIĘ
NA PRACĘ TUTAJ

DOBRA INFRASTRUKTURA MIESZKAŃ 
DO WYNAJĘCIA ETC.

Przyjechałam/em bezpośrednio, aby rozpocząć wybraną pracę

Przyjechałem/am do Warszawy z innych względów 
i potem podjąłem/am pracę na miejscu

Przyjechałem/am tu na studia i w ich trakcie 
lub po zakończeniu podjąłem/am pracę
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3.3
Charakterystyka zatrudnienia 

RYSUNEK 39:
BRANŻE, W KTÓRYCH PRACUJĄ OBCOKRAJOWCY MIESZKAJĄCY W WARSZAWIE 
ZAREJESTROWANI NA LINKEDIN:

RYSUNEK 40:
KIERUNKI STUDIÓW, JAKIE UKOŃCZYLI OBCOKRAJOWCY PRACUJĄCY W WARSZAWIE (DANE LINKEDIN):

Cudzoziemcy w Warszawie wg statystyk opracowanych na podstawie portalu LinkedIn najczęściej pracują w obszarze 
sprzedaży, marketingu oraz finansów i obsługi klienta. Duży udział osób jest również zatrudniony w branży IT. 

CZĘŚĆ III:  CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE

Przeprowadzone wywiady pogłębione pokazały, że obcokrajowcy uważają, że w Warszawie mają szansę na życie 
na odpowiednim poziomie oraz możliwości ewentualnej pracy w każdym kraju europejskim, dzięki ulokowanym tutaj 
firmom międzynarodowym. 

W oczach badanych, przyjazd na studia był decyzją ryzykowną, zmieniającą całe życie, ale tego wartą. Praca w Warszawie 
w międzynarodowych firmach pozwala na zdobycie doświadczenia i zarobki na odpowiednim poziomie, pozwalającym 
na korzystanie z życia w Warszawie, rozważanie zakupu mieszkania i planowanie dalszego życia. Obcokrajowcy wiedzę 
na temat miasta czerpali głównie z internetu i od znajomych. 

Te osoby, które brały pod uwagę inne lokalizacje najczęściej rozważały miasta zagraniczne, a także Gdańsk i Kraków.

Warto zwrócić uwagę, że duża liczba obcokrajowców przed rozpoczęciem pracy w Warszawie studiowała na warszawskich 
uczelniach. Z analizowanych pracowników 180 ukończyło Uniwersytet Warszawski, 100 osób Szkołę Główną Handlową, 
90 osób Politechnikę Warszawską, 80 osób Akademię Leona Koźmińskiego i 50 osób Akademię Finansów i Biznesu Vistula.

RYSUNEK 38:
KTÓRE MIASTA POZA WARSZAWĄ ROZWAŻAŁEŚ POD KĄTEM ZAMIESZKANIA?

Co ciekawe - większość cudzoziemców (53%) nie rozważało
innych miast niż Warszawa pod kątem relokacji.

Miasta zagraniczne wymieniane przez badanych to najczęściej: 
Londyn (5%), Madryt (5%) oraz Berlin (3%).

MIASTA ZAGRANICZNE

GDAŃSK

KRAKÓW

WROCŁAW

POZNAŃ

SZCZECIN

BYDGOSZCZ

INNE W POLSCE

BIAŁYSTOK

ŁÓDŹ

SPRZEDAŻ

MARKETING

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

STANOWISKA OPERACYJNE
W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

IT

OBSŁUGA KLIENTA

LOGISTYKA I ZAKUPY

PRODUKCJA, INŻYNIERIA
I MECHANIKA

HR

USŁUGI PRAWNICZE

ADMINISTRACJA, BIZNES, 
ZARZĄDZANIE

EKONOMIA

IT

MARKETING

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

MIĘDZYNARODOWE STUDIA 
BIZNESOWE

PRAWO

FINANSE

POLITOLOGIA
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W większości według danych LinkedIn obcokrajowcy w Warszawie pracują na stanowiskach specjalistycznych (ok. 90%), 
na stanowiskach kierowniczych pracuje ok. 10%.

Większość respondentów (52%) w przeprowadzonym badaniu ankietowym obejmującym grupę 120 cudzoziemców 
pracuje w swoim pierwszym miejscu pracy w Polsce. 38% było zatrudnionych w 2-3 firmach wliczając obecną, 
a 12% w powyżej 3 firmach. Najczęściej zatrudniają się w sektorze IT i Telekomunikacji (16%) oraz w centrach usług 
wspólnych (14%) i instytucjach finansowych (11%). 

16% badanych wskazało inne sektory m.in.: edukację oraz sektor publiczny. Jednocześnie ponad połowa badanych 
pracuje na stanowiskach specjalistycznych (59%). Stanowiska menedżerskie piastuje 30% badanych cudzoziemców, 
11% zajmuje wyższe stanowiska zarządcze. 

RYSUNEK 41:
PODZIAŁ RESPONDENTÓW ZE WZGLĘDU NA BRANŻE:

RYSUNEK 43:
KTÓRE ZNASZ JĘZYKI?

TABELA 4:
POZIOM ZNAJOMOŚCI WYBRANYCH JĘZYKÓW OBCYCH:RYSUNEK 42:

JAKI JEST TWÓJ PROFIL WYKSZTAŁCENIA? 

IT I TELEKOMUNIKACJA

CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH
I OUTSOURCINGU (SSC/BPO)

INSTYTUCJE FINANSOWE

OPIEKA ZDROWOTNA I FARMACJA,
SPRZĘT MEDYCZNY

INTERNET, NOWE MEDIA, E-COMMERCE

FMCG

AGENCJE MARKETINGOWE, REKLAMOWE, PR

DORADZTWO/CONSULTING

NIERUCHOMOŚCI I BRANŻA BUDOWLANA

TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

HANDEL DETALICZNY, RETAIL

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

MOTORYZACJA I LOTNICTWO

R&D

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK POLSKI

JĘZYK HISZPAŃSKI

JĘZYK FRANCUSKI

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK WŁOSKI

INNE

JĘZYK SKANDYNAWSKIE

JĘZYK GRECKI

JĘZYK PORTUGALSKI

JĘZYK TURECKI

JĘZYK SZWEDZKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK CZESKI

JĘZYK SŁOWACKI

EKONOMICZNY / 
BIZNESOWY

INNY LINGWISTYCZNYINŻYNIERYJNY 
(Z WYŁĄCZENIEM 

KIERUNKÓW IT)

IT

Praktycznie wszyscy badani władają językiem angielskim,
kolejno polskim, hiszpańskim oraz francuskim.

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Język angielski 11% 3% 2% 8% 36% 41%

Język polski 6% 18% 44% 15% 12% 6%

Język hiszpański 3% 12% 12% 18% 9% 45%

Język francuski 10% 16% 10% 16% 6% 42%

Język niemiecki 8% 13% 21% 17% 8% 33%

Język włoski 6% 6% 6% 11% 6% 67%

Profil wykształcenia badanej 
grupy to w największym stopniu 
ekonomiczny/biznesowy (73%).
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3.4
Plany zawodowe 

RYSUNEK 44:
CZY WIĄŻESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ Z ZAMIESZKANIEM W WARSZAWIE?

RYSUNEK 45:
CZY WIĄŻESZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ Z ZAMIESZKANIEM W WARSZAWIE?

Cudzoziemcy w Warszawie w większości (63%) wiążą swoją przyszłość zawodową ze stolicą Polski. Taką tendencję 
potwierdzają również przeprowadzone wywiady pogłębione. 

– Aktualnie jak najbardziej planuję tu zamieszkać na stałe. Uważam, że Warszawa bardzo intensywnie się rozwija 
pod względem biznesowym, widzę rynek pracownika. Bez kłopotu można znaleźć atrakcyjną ofertę pracy 
z dodatkowymi benefitami – zaznacza badany obecnie pracujący w Warszawie, a pochodzący z Ukrainy. 

Respondenci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co do zamieszkania w Warszawie, rozważają najczęściej jako docelowe 
lokalizacje inne kraje europejskie (17%) oraz swój kraj rodzinny (12%). Można też zaobserwować, że sytuacja osobista 
nie przekłada się w wyraźny sposób na plany wobec miejsca zamieszkania.

KAWALER / PANNA
SINGIEL / SINGIELKA

OGÓŁEMW ZWIĄZKU PARTNERSKIM 
/ KONKUBINAT

ROZWIEDZIONY(A) /
W SEPARACJI

ŻONATY/ZAMĘŻNA

CZĘŚĆ III:  CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

3.5
Oczekiwania względem Warszawy a rzeczywistość

Przeprowadzone wywiady pogłębione wskazują, że obcokrajowcy przyjeżdzający do Warszawy w większości mieli 
pozytywne wyobrażenia o mieście jako europejskim, dobrze rozwiniętym ośrodku, które otworzy im możliwość rozwoju 
zawodowego. Przed przyjazdem sprawdzali informacje w internecie, a także rozmawiali ze znajomymi, którzy mieli 
doświadczenia z Warszawą – dlatego trudno im było znaleźć element, który mógłby być zaskoczeniem. Praca w Warszawie 
w firmach międzynarodowych i wysokie zarobki są osiągalne, więc obcokrajowcy dobrze oceniają stolicę. Ich oczekiwania 
pokrywają się z tym, co myśleli wcześniej, jednak są mankamenty, do których mają zastrzeżenia. Są to koszty życia 
związane z kupnem mieszkania, jak i formalności, które są często bardzo problematyczne. Nie spodziewali się tak „długiej 
drogi urzędowej” w załatwieniu karty pobytu czy zameldowania. 
Często obcokrajowcy mieli obawy przed przyjazdem jak poradzą sobie z językiem, kulturą czy zwyczajami, ale stolica 
i jej mieszkańcy są otwarci i jeśli uda się pokonać formalne przeszkody to pozostaje tylko nauka języka polskiego, 
która nie jest najłatwiejsza – jak oceniają. Doceniają jednak fakt, że większość mieszkańców mówi po angielsku. 

TABELA 5:
POZYTYWNE WRAŻENIA:

SPOŁECZEŃSTWO INFRASTRUKTURA RYNEK PRACY
I NAUKA

KULTURA, ROZRYWKA, 
REKREACJA

• szeroka oferta zdrowej 
żywności w niewysokich 
cenach oraz duża liczba 
dobrych restauracji 

• miasto bogatsze niż się 
spodziewano 

• duża liczba osób 
mówiących po angielsku 

• wysoki poziom 
bezpieczeństwa 

• łatwość dostosowania się 
do życia w mieście, życie w 
Warszawie łatwiejsze  
od życia w ojczyźnie 

• kultura osobista 
mieszkańców 

• kultura kierowców 

• otwartość i przyjazne 
nastawienie mieszkańców 
wobec obawy, że będą 
chłodni i zdystansowani 

• energia w społeczności

• duża liczba dużych centrów 
handlowych 

• miasto bardzo przyjazne  
dla rodzin i dzieci 

• jakość, dobra organizacja 
transportu publicznego  

• duża ilość zieleni miejskiej 

• czystość miasta 

• duża liczba ścieżek rowerowych 

• dobra jakość powietrza  
z wyłączeniem zimy 

• nowoczesność miasta 

• łatwość znalezienia wygodnego 
mieszkania w dobrej cenie  
do wynajęcia 

• kontrast między tradycją  
a nowoczesnością 

• dobra organizacja 

• poziom recyklingu

• dobry stosunek kosztów 
życia w stosunku 
do oferowanych 
wynagrodzeń 

• dużo możliwości 
zawodowych

• duża liczba urokliwych/
klimatycznych miejsc  
np. Łazienki, Stare Miasto 

• duża liczba wydarzeń 
kulturalnych 

• zakupy online 

• niezwykła atmosfera 
miasta 

• „outdoor living” 

• owocowe nalewki 
domowej roboty

NEGATYWNE WRAŻENIA:

• brak znajomości języka 
angielskiego w urzędach  

• zatłoczenie komunikacji  
miejskiej 

Tak Nie Trudno powiedzieć
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RYSUNEK 46:
PROSIMY O WSKAZANIE WSZYSTKICH PRZYMIOTNIKÓW, KTÓRE WG CIEBIE PASUJĄ DO WARSZAWY: 

TABELA 6:
BARIERY:

ROZWIJAJĄCA SIĘ

CZYSTA

ZMIENIAJĄCA SIĘ

CIEKAWA

ATRAKCYJNA

NOWOCZESNA

PERSPEKTYWICZNA

ROZRYWKOWA

MULTIKULTUROWA

ZADBANA

RÓŻNORODNA

BOGATA

JEDNOLITA

BIEDNA

Warszawa przede wszystkim jest oceniana jako rozwijająca się, 
zmieniająca się, a także czysta metropolia. Ponad połowa

respondentów oceniła ją również jako ciekawą, atrakcyjną, 
nowoczesną oraz perspektywiczną. 

48% respondentów spotkało się z barierami, zwłaszcza formalnymi po przyjeździe do Warszawy. Najczęściej wymieniane 
to brak znajomości języka angielskiego oraz problemy z wyrobieniem numeru PESEL.

3.6
Bariery i problemy formalne na drodze do zaaklimatyzowania

Władze skupiają się na różnych aspektach życia w Warszawie i naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. (...) 
Infrastruktura jest tak ułożona, żeby z tych możliwości skorzystać (...) Aczkolwiek, jeżeli chodzi o urzędy 
i obcokrajowców widzę nadal spore problemy. W aspekcie aplikowania o kartę pobytu i ogólnie organizację całego 
pobytu widzę dużo przeszkód i bezsensownych, biurokratycznych procedur – zauważa badany Ukrainiec 
w przeprowadzonym wywiadzie pogłębionym. 

BARIERY I PROBLEMY NA DRODZE DO ZAAKLIMATYZOWANIA

• administracyjne przeszkody np. wyrobienie numeru PESEL, złożenie PIT-u

• brak znajomości języka i często brak chęci pomocy wśród urzędników

• biurokracja

• skomplikowany proces pozwolenia na pracę

• kłopoty z załatwieniem formalności - w bankach, szpitalach etc.

• nieetyczne działania właścicieli wynajmujących mieszkania, którzy niesłusznie nie oddają depozytu

• trudności w znalezieniu współlokatora (polskiego)

• obowiązek meldunkowy
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3.7
Ocena jakości życia w Warszawie

RYSUNEK 47:
JAK OCENIASZ WARSZAWĘ I SWOJE MIASTO RODZINNE JAKO MIASTO DO ŻYCIA?

Warszawa jest bardzo albo raczej dobrze oceniana przez 95% badanych cudzoziemców. Co ciekawe ich miasta rodzinne 
wypadają gorzej - ocenę dobrą wystawiło im tylko 74% respondentów.

Do silnych stron Warszawy respondenci zaliczyli przede wszystkim bezpieczeństwo (50% wskazań) oraz obecność 
międzynarodowego biznesu (46%) wskazań. Najsłabsze strony to: koszty życia (45%), które z drugiej strony stanowią 
mocny aspekt w oczach 29% badanych - oraz służba zdrowia (39% wskazań). 

Badany obcokrajowiec podkreślał w przeprowadzonym wywiadzie pogłębionym: – To jest fajne miasto. W Warszawie 
jest dużo muzeów, parków, dużo restauracji. Ludzie są sympatyczni. (...) restauracji w Warszawie jest dużo – nie tylko 
tradycyjnie z kotletem schabowym, ale i z kuchnią międzynarodową – tajską, francuską. Mieliśmy tylko raz problem 
z pijanymi ludźmi na przystanku, ale od razu zainterweniowała policja. W Warszawie jest bezpiecznie.

Odpowiedzi inne zawierają przede wszystkim aspekty określane jako słabe strony przez respondentów. Należą do nich: 
zanieczyszczenie powietrza, biurokracja, rosnące korki, zbyt duża liczba reklam wielkopowierzchniowych, zbyt mała liczba 
koszy na śmieci, niedziele handlowe, ilość czasu potrzebna na formalności, pogoda, zbyt ulgowe traktowanie 
źle parkujących samochodów. 

CZĘŚĆ III:  CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE

Bardzo dobrze Bardzo źleRaczej dobrze Raczej źleTrudno powiedzieć

TABELA 7:
PROSIMY WSKAŻ NIE WIĘCEJ NIŻ 3 NAJSILNIEJSZE/NAJSŁABSZE STRONY WARSZAWY JAKO MIEJSCA DO 
ŻYCIA I ROZWOJU KARIERY?

WSKAZANIA JAKO
SILNA STRONA

WSKAZANIA JAKO
SŁABA STRONA NETTO

Bezpieczeństwo 50% 6% 44%

Obecność międzynarodowego biznesu 46% 4% 42%

Oferta zawodowa 25% 6% 19%

Oferta gastronomiczno-rozrywkowa 22% 12% 10%

Komunikacja miejska 28% 20% 8%

Komunikacja międzynarodowa 13% 5% 8%

Oferta kulturalna 22% 16% 6%

Oferta edukacyjna 8% 3% 5%

Komunikacja międzymiastowa 16% 14% 2%

Jakość środowiska naturalnego 20% 20% 0%

Oferta handlowa 4% 6% -2%

Inne 1% 16% -15%

Koszty życia (w tym koszty mieszkania) 29% 45% -16%

Wynagrodzenia 9% 35% -26%

Służba zdrowia 3% 39% -36%

RYSUNEK 48:
SILNE I SŁABE STRONY WARSZAWY JAKO MIEJSCA DO ŻYCIA I ROZWOJU KARIERY:

BEZPIECZEŃSTWO

OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO BIZNESU

OFERTA ZAWODOWA

OFERTA GASTRONOMICZNO-ROZRYWKOWA

KOMUNIKACJA MIEJSKA

KOMUNIKACJA MIĘDZYNARODOWA

OFERTA KULTURALNA

OFERTA EDUKACYJNA

KOMUNIKACJA MIĘDZYMIASTOWA

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

OFERTA HANDLOWA

INNE

KOSZTY ŻYCIA (W TYM KOSZTY MIESZKANIA)

WYNAGRODZENIA

SŁUŻBA ZDROWIA

WARSZAWA

TWOJE MIASTO RODZINNE

Wskazania jako silna strona Wskazania jako słaba strona
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CZĘŚĆ III:  CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE

Badanie pokazuje również, że większość cudzoziemców ocenia pozytywnie otwartość warszawiaków (72%). 
Zapewne dlatego większość cudzoziemców integruje się w podobnie często z Polakami, jak i cudzoziemcami (54%). 

O rekomendacji najczęściej decydują względy pozytywne tj. możliwości rozwoju kariery, atmosfera miasta, dynamiczny 
rozwój, atrakcyjne koszty życia. 

RYSUNEK 49:
JAK OCENIASZ OTWARTOŚĆ WARSZAWIAKÓW? 

RYSUNEK 50:
CZY SPOŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY INTEGRUJESZ SIĘ NA CO DZIEŃ Z POLAKAMI 
CZY RACZEJ Z OBCOKRAJOWCAMI?

RYSUNEK 51:
CZY ZAREKOMENDOWAŁBYŚ/ABYŚ PRZEPROWADZKĘ DO WARSZAWY KOMUŚ BLISKIEMU? 

Bardzo dobrze Bardzo źleRaczej dobrze Raczej źleTrudno powiedzieć

Zadecydowanie tak Zdecydowanie nieRaczej tak Raczej nieTrudno powiedzieć

Podobnie z cudzoziemcami, jak i Polakami

Raczej z cudzoziemcami

Raczej z Polakami

Podsumowując 86% badanych zdecydowanie lub raczej 
zarekomendowałoby przeprowadzkę do Warszawy komuś bliskiemu. 

Przeprowadzone wywiady pogłębione z obcokrajowcami 
pokazały, że oceniają oni Polskę jako przyjazny kraj, 
a Polaków jako otwartych i miłych ludzi. Zauważają 
plusy i minusy Warszawy na tle innych miast polskich 
i europejskich. Warszawa jest uważana za prężnie 
rozwijające się miasto i jako stolica daje ogromne 
możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Urzędy 
i infrastruktura miasta mają zauważalne mankamenty. 
Formalności związane z życiem w Polsce są dla 
obcokrajowców problematyczne i często trudne jest 
zrozumienie funkcjonowania urzędów i dokumentów 
związanych z zameldowaniem czy kartą pobytu.
Infrastruktura stolicy cały czas się rozwija i jest to 
doceniane, jednak tylko dwie linie metra czy trudniejszy 
dojazd do dalszych dzielnic zwraca uwagę obcokrajowców, 
którzy mając porównanie do innych krajów europejskich 
twierdzą, że mogłoby się to zmienić.

Obcokrajowiec z Francji po pierwszym przyjeździe 
do Warszawy nie był zachwycony, ponieważ stolica 
wydawała mu się za duża, za tłoczna podobnie jak Paryż. 
Jednak po znalezieniu pracy w firmie międzynarodowej 
przeprowadził się i założył rodzinę. Najważniejszym 
aspektem funkcjonowania w Warszawie jest lotnisko, 
dzięki któremu szybko może podróżować służbowo 
i prywatnie po Europie. Stosunek mieszkańców do 
cudzoziemców jest dobry i nie miał problemów 
z zaaklimatyzowaniem się. 

Kulturalno-gastronomiczna strona miasta oceniana jest 
bardzo dobrze ze względu na różnorodność restauracji 
i wydarzeń kulturalnych.

Rozbudowane formalności są uważane za największy 
minus w Warszawie. Dlatego też badani sądzą, 
że utworzenie jednego punktu obsługi i pomocy 
obcokrajowcom jest dobrym pomysłem, który warto 
zrealizować. 

Analiza opinii pojawiających się w internecie wskazała, 
że ceny w Warszawie oceniane są jako niskie, przystępne 
i pozwalające na komfortowe życie. W kontekście 
negatywnym ekspaci zwracają uwagę na wysokość 
podatków. 

Opinie o transporcie miejskim i infrastrukturze drogowej są 
podzielone. Dominuje jednak postawa, że komunikacja jest 
na dość dobrym poziomie zarówno w aspekcie autobusów, 
jak i np. infrastruktury rowerowej. Cudzoziemcy pracujący 
w Polsce doceniają dużą powierzchnię terenów zielonych. 

– Warszawskie parki są olbrzymie i piękne, w miesiącach 
letnich odbywają się nawet darmowe koncerty Chopina – 
twierdzi jeden z użytkowników. 

Zauważa się jednak zjawisko smogu. Ekspaci uważają 
również, że Warszawę charakteryzuje przerost biurokracji, 
szczególnie w placówkach publicznych. Również 
edukacja według nich pozostawia wiele do życzenia – 
zwraca się uwagę na niski wymiar jakościowy. Służba 
zdrowia jest krytykowana w zakresie usług publicznych, 
lecz cudzoziemcy doceniają szeroki dostęp do różnych 
form świadczeń medycznych również w ramach usługi 
prywatnych.  

Podsumowując na forach i grupach dyskusyjnych 
w internecie dominuje pozytywny odbiór Warszawy, 
jako miasta ciekawego, o niskich kosztach życia, z dużą 
powierzchnią zieleni miejskiej i otwartymi mieszkańcami. 
Problematyczna wydaje się biurokracja i szeroko 
rozumiana obsługa w jednostkach publicznych. 

„Warszawa jest tętniącym życiem, 
zmieniającym się miejscem, 
i prawdą jest, że kiedy pewnego 
dnia wyjedziesz i wrócisz jakiś 
czas później, zauważysz, że miasto 
jest bardzo różne od tego, co było 
wcześniej. Zmiana definiuje to miasto, 
a także szalona energia, która 
nadaje Warszawie takiego uroku.”

okiem cudzoziemca
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3.8
Ocena lokalnego rynku pracy

RYSUNEK 52:
JAK OCENIASZ SWÓJ POZIOM ZADOWOLENIA Z OFERTY ZAWODOWEJ W WARSZAWIE W KONTEKŚCIE 
PLANOWANEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO?

RYSUNEK 53:
JAK OCENIASZ MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIA NOWEJ PRACY W WARSZAWIE?

RYSUNEK 54:
JAK OCENIASZ WARSZAWĘ JAKO MIEJSCE DO ROZWOJU KARIERY? 

Również możliwości w zakresie znalezienia nowej pracy są oceniane jako duże. 33% badanych twierdzi, że bardzo łatwo 
mogą znaleźć nową pracę, a 43% – raczej łatwo, choć nie zawsze w zawodzie.

Oceny są niezwykle pozytywne również w aspekcie rozwoju kariery w Warszawie. 89% badanych ocenia bardzo
lub raczej dobrze Warszawę jako miejsce do rozwoju kariery. 

CZĘŚĆ III:  CHARAKTERYSTYKA CUDZOZIEMCÓW PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE

3.9
Oczekiwania wobec samorządu

W przypadku wsparcia w integracji z lokalną społecznością wymieniane możliwe formy działań to: ogólne dążenia 
do zwiększenia poziomu znajomości języka angielskiego w społeczeństwie, kampanie edukacyjne w zakresie tolerancji
i szacunku do mniejszości narodowych, informacje o możliwych miejscach spotkań, wydarzeniach kulturalnych.
Inne możliwe działania mające na celu wsparcie cudzoziemców mieszkających w Warszawie to: ulotki informacyjne 
po angielsku zwłaszcza w sprawie procedur formalnych oraz rekomendacje w zakresie systemów ubezpieczeniowych. 

Zdecydowana większość badanych (83%) widzi potrzebę stworzenia centrum wsparcia dla obcokrajowców. 
Potwierdzają to przeprowadzone wywiady pogłębione. Jeden z badanych, pracujący w Warszawie zauważa: 

– Uważam, że to by było super rozwiązanie, gdyby istniały takie miejsca, gdzie można by dostać wsparcie prawnicze, 
ogólne informacje o infrastrukturze miasta czy pomoc w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów. To byłoby naprawdę 
bardzo pomocne i rozwiązałoby bardzo dużo kwestii dla osób, którzy tutaj już mieszkają albo dopiero przyjeżdżają 
do Warszawy. Również Francuz mieszkający w Warszawie zwraca uwagę na przydatność takiego rozwiązania: 
– Nie ma w Polsce takiego punktu albo numeru telefonu, gdzie możemy zadzwonić, mówić nawet po francusku, 
angielsku, innym języku i prosić o pomoc. Kiedy kupiliśmy dom, musiałem wyrobić kartę pobytu. Musiałem być 
w kilku urzędach w tej sprawie – było to kłopotliwe. 

RYSUNEK 56:
CZY WIDZISZ POTRZEBĘ STWORZENIA CENTRUM WSPARCIA DLA OBCOKRAJOWCÓW 
TZW. ONE STOP SHOP, POMAGAJĄCEGO W ZNALEZIENIU MIESZKANIA, INFORMUJĄCEGO O OFERCIE 
KULTURALNEJ, A TAKŻE WYJAŚNIAJĄCEGO PROCEDURY PRAWNO-URZĘDOWE?

Zadecydowanie tak Zdecydowanie nieRaczej tak Raczej nieTrudno powiedzieć

POMOC W ZAŁATWIANIU
FORMALNOŚCI URZĘDOWYCH

WSPARCIE W NAUCE JĘZYKA

POMOC W ZNALEZIENIU PROGRAMÓW W ZAKRESIE
DOFINANSOWAŃ EDUKACJI LUB START-UPÓW

PRZYGOTOWANIE INFORMACJI 
O MOŻLIWOŚCIACH MIESZKANIOWYCH

WSPARCIE Z URZĘDU PRACY
W ZNALEZIENIU STAŻU LUB PRACY

WSPARCIE W INTEGRACJI Z LOKALNA SPOŁECZNOŚCIĄ 

WSPARCIE Z URZĘDU PRACYW RAMACH PROGRAMÓW 
SZKOLENIOWYCH LUB COACHINGÓW

INNE

RYSUNEK 55:
JAKIEGO WSPARCIA OD MIASTA OCZEKUJESZ?

Badani cudzoziemcy najczęściej oczekują od samorządu wsparcia w załatwieniu formalności urzędowych (68%) 
oraz wsparcia w nauce języka (51%). Co dziesiąty respondent nie oczekuje żadnego wsparcia od samorządu (10%).

Pozytywną ocenę odnośnie lokalnego rynku pracy wyraża 83% badanych cudzoziemców z Europy Zachodniej. 

Jestem bardzo zadowolony/a Jestem raczej zadowolony/a Jestem ani zadowolony/a, ani niezadowolony/a

Jestem raczej niezadowolony/a Jestem bardzo niezadowolony/a

Bardzo dobrze Bardzo źleRaczej dobrze Raczej źleTrudno powiedzieć

BARDZO ŁATWO
MI ZNALEŹĆ NOWĄ PRACĘ 

W ZAWODZIE

RACZEJ TRUDNO
MI ZNALEŹĆ NOWĄ PRACĘ, 
SZCZEGÓLNIE W ZAWODZIE

RACZEJ ŁATWO
MI ZNALEŹĆ NOWĄ PRACĘ, 

ALE NIE ZAWSZE W ZAWODZIE

BARDZO TRUDNO
ZNALEŹĆ MI JAKĄKOLWIEK 

NOWĄ PRACĘ
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PODSUMOWANIE

Miasto i biznes potrzebują młodych ludzi do rozwoju. 
Jak zatrzymać tych najzdolniejszych? Trzeba im stworzyć 
możliwości rozwoju kariery i dać perspektywę życia 
zgodnego z ich oczekiwaniami. To wspólne zadanie 
dla samorządowców i przedsiębiorców. 
 
Zatrzymanie młodych ludzi, kończących studia 
i wchodzących na rynek pracy, leży we wspólnym interesie 
samorządu i przedsiębiorców. Ich aktywność zawodowa 
to nie tylko gwarancja przyszłych wpływów podatkowych 
– to także możliwość kontynuacji i rozwoju biznesu. 
Warszawa to specyficzne miasto. Przyciąga młodych, 
zdolnych z całego kraju, bo tutaj upatrują swoich szans na 
przyszłość. Widzimy to w statystykach Programu Kariera, 
który Polska Rada Biznesu organizuje już od 16 lat. 
Na praktyki w Warszawie aplikacje nadsyłają kandydaci 
z całej Polski (mimo że PRB oferuje staże w różnych 
branżach i różnych miastach w całym kraju) i bardzo 
często okazują się to oferty najlepsze. Chociaż praca 
i dalsza perspektywa rozwoju kariery to pierwszy krok, 
żeby młodych zdolnych zatrzymać, to jednak równie 
ważne jest zapewnienie im takich warunków życia, które 
odpowiadają ich oczekiwaniom. 

Jako przedsiębiorcy dostrzegamy bardzo wyraźnie 
to sprzężenie zwrotne między możliwościami rozwoju 
zawodowego i miejscem, w którym po prostu dobrze się 
żyje. Z jednej strony, zadbanie o młode osoby wchodzące 
na rynek pracy widzimy jako naszą, przedsiębiorców, 

powinność, ale z drugiej – jako inwestycję o strategicznym 
znaczeniu biznesowym. W końcu pracownicy są jednym 
z najważniejszych zasobów każdej firmy. 

Program Kariera, który realizujemy jako Polska Rada 
Biznesu, jest dzisiaj chyba najstarszym programem 
stażowym w Polsce. Każdego roku blisko 30 firm 
związanych z członkami Polskiej Rady Biznesu oferuje 
około 100 płatnych staży. Staże oferowane są 
w bardzo różnych branżach, w różnych miastach Polski 
i adresowane do studentów ostatnich lat oraz absolwentów. 
Organizowane przez nas praktyki są poddawane 
skrupulatnym ocenom uczestników, które zbiera niezależna 
firma badawcza. Jako jedyny program stażowy w Polsce, 
oferujemy tzw. „dzień z prezesem”, czyli możliwość 
towarzyszenia w pracy przez jeden dzień osobie z kadry 
zarządczej. 

Po kilkunastu latach funkcjonowania programu nie mam 
wątpliwości, że warto inwestować w młodych. Społeczność 
naszych absolwentów zaczynamy liczyć w tysiącach. 
Nawet po latach wracają na nasze coroczne spotkania. 
Wiele osób, które przyjmowałem na studencki staż, dziś 
pełni funkcje kierownicze. Wykorzystaliśmy ich potencjał, 
bo stworzyliśmy właściwe warunki rozwoju. Dlatego 
liczę, że miasto będzie dalej pracowało nad tworzeniem 
warunków i ułatwień, które ostatecznie przekonają młodych 
zdolnych, żeby zostali. Bo jako przedsiębiorcy, nie stać mnie 
na ich odpływ. I miasta też nie.

Warszawa już niejednokrotnie udowodniła, że jest miastem 
nieograniczonych możliwości i niewyczerpanych zasobów. 
Można tu znaleźć wszelkie profile zawodowe oraz nawet 
najwęższe specjalizacje. 

Nawet duży popyt na konkretne kompetencje nie zmniejsza 
potencjału kadrowego, ponieważ rynek regeneruje się 
niezwykle szybko. Wejścia kolejnych, dużych inwestycji 
przekładających się na zatrudnienie dziesiątek tysięcy 
osób nie zaburza równowagi rynku pracy specjalistów 
i menedżerów w stolicy. 

Powierzchnie biurowe powstają adekwatnie do potrzeb 
i standardów potencjalnych inwestorów, stwarzając 
przestrzeń dla rosnącej skali zatrudnienia. Brak 
czynników ograniczających rozwój miasta to ważny atut. 
Przedsiębiorcy jednak powinni pamiętać, że Warszawa, 
jak każda metropolia oferująca tak wiele, jednocześnie 
stwarza silnie konkurencyjne środowisko. 
Może ono generować podwyższone koszty utrzymania 
i zatrudnienia, implikując zjawisko rosnącej retencji 
pracowników. To może skierować inwestorów 
poszukujących oszczędności do mniej komercyjnych 
regionów Polski. Z pewnością nie wpłynie to na decyzję 
pracodawców w obszarach innowacyjnych czy wysoce 
specjalistycznych. 

Już dziś obserwujemy mniejszą dynamikę wzrostu liczby 
ośrodków produkcyjnych, a co raz większą w przypadku 
tych biurowych. Widzimy też wzrost zainteresowania marek 
butikowych i ekskluzywnych, zatrudniających mniejsze 
wolumeny pracowników, ale wysoko wykwalifikowanych 
o unikalnych kompetencjach. Ciekawym zjawiskiem, 
potwierdzającym wysokie kompetencje polskich 
menedżerów jest zatrudnianie ich na stanowiskach 
zarządczych w ramach budowanych tu struktur. Jeszcze 
kilka lat temu znacznie częściej na najwyższych szczeblach 
organizacji można było spotkać ekspatów, oddelegowanych 
z zarządów globalnych. Obecnie wysoka opinia na świecie 
o kompetencjach rodzimych kierowników, ich znajomości 
rynku wraz z międzynarodowymi doświadczeniami sprawia, 
że wygrywają oni rekrutacje w ramach ról strategicznych. 
Ta tendencja, moim zdaniem, będzie się rozwijać. 
Już idziemy nawet o krok dalej. Globalne spółki zarządzają 
z Warszawy również dużymi regionami, a nawet procesami 
na skalę całego świata.

Nadchodzące lata zaprowadzą Warszawę na wyższy 
poziom biznesu i jego jakości. Już jest ekonomiczną stolicą 
centralnej Europy, ale jeszcze dużo zostało do osiągnięcia 
w przyszłości. 

Zatrzymajmy młodych zdolnych. 
To gwarancja rozwoju miasta i biznesu.

Perspektywy rozwojowe 
rynku pracy w Warszawie

MARIAN OWERKO
WI C E P R E Z E S  P O L S K I E J  R A DY  B I Z N E S U  I  S Z E F  P R O G R A M U  KA R I E R A  

KAROLINA KORZENIEWSKA
A CCO U N T  E XE C UT I VE  E U R O P E ,  A N TA L
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METODOLOGIA

m.1
Badanie ankietowe (CAWI) 106 cudzoziemców z Europy z wyłączeniem 
krajów Europy Wschodniej przeprowadzone w dniach: 
15.05.2019-15.06.2019.

m.2
Badanie ankietowe (CAWI) 394 studentów w dniach: 
15.05.2019-15.06.2019 z udziałem 13% studentów zza granicy 
i 40% studentów pochodzących spoza Warszawy.

Charakterystyka badanej grupy Charakterystyka badanej grupy

RYSUNEK A:
KRAJ POCHODZENIA RESPONDENTÓW:

RYSUNEK D:
KRAJ POCHODZENIA RESPONDENTÓW:

RYSUNEK E:
WOJEWÓDZTWO:

RYSUNEK B:
WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI POCHODZENIA:

RYSUNEK F:
WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI POCHODZENIA:

RYSUNEK H:
ROK STUDIÓW:

RYSUNEK C:
PŁEĆ:

RYSUNEK G:
PŁEĆ:

WŁOCHY
TURCJA

HISZPANIA
SZWECJA
FRANCJA

GRECJA
NIEMCY

PORTUGALIA
HOLANDIA
RUMUNIA

WĘGRY
BOŚNIA I HERCEGOWINA

FINLANDIA
LITWA

AUSTRIA
BUŁGARIA

CHORWACJA
CZECHY

DANIA
INNY W EUROPIE

MALTA
NORWEGIA
SŁOWACJA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

I IIIII VI V

POLSKA

UKRAINA

INNY POZA EUROPĄ

BIAŁORUŚ

INNY W EUROPIE

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE

ŁÓDZKIE

PODLASKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

POMORSKIE

MAŁOPOLSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

Wieś

Wieś

Miasto do 500 tys. mieszkańców

Miasto do 500 tys. mieszkańców

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

Kobieta Mężczyzna

Kobieta Mężczyzna

14%
11%

10%
10%
10%
10%

6%
5%

3%
3%
3%

2%
2%
2%

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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METODOLOGIA

m.3
Badanie ankietowe (CAWI) 136 pracodawców w tym 50 firm 
z branży IT, 30 firm z branży SSC/BPO, 30 firm z branży Instytucje
Finansowe,10 firm z branży Badania i rozwój, 16 z innych branż 
w dniach: 15.05.2019-15.06.2019.

m.4
Badanie jakościowe w formie 9 wywiadów pogłębionych 
przeprowadzonych w dniach 15.05.2019 - 15.06.2019 z:

Charakterystyka badanej grupy

1. studentem warszawskim ze wsi

2. studentem warszawskim z małego miasta

3. studentem warszawskim z dużego miasta

4. studentem warszawskim zza granicy (Turcja)

5. studentem warszawskim zza granicy (Ukraina) 

6. studentem warszawskim zza granicy (Słowacja)

7. pracującym w Warszawie z kraju Europy Zachodniej (Francja)

8. pracującym w Warszawie z kraju Europy Zachodniej (Węgry)

9. pracującym w Warszawie z kraju Europy Wschodniej (Ukraina)

RYSUNEK I:
LICZBA PRACOWNIKÓW:

RYSUNEK J:
UDZIAŁ OBCOKRAJOWCÓW W ZATRUDNIENIU CAŁKOWITYM FIRMY:

Powyżej 250 pracowników

51-250 pracowników

Do 50 pracowników

0-5% 11%-20%6%-10% 21%-40% POWYŻEJ 40%



Fora i grupy dyskusyjne

Źródła

Erasmus forum Warsaw - Poland: 

https://erasmusu.com/en/erasmus-warsaw/erasmus-forum

Polish Forums / Study: 

https://polishforums.com/study/ 

International students - Warsaw: 

https://www.facebook.com/groups/158571407677070/about/

The original Expats in Warsaw: 

https://www.facebook.com/groups/wawexpats/

https://www.quora.com/What-is-it-like-to-live-in-Warsaw-Poland

http://www.expatarrivals.com 

Dane GUS 2012- 2019

Raport Potencjał Inwestycyjny Warszawy 2019, Antal

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019

Dane Urzędu m.st. Warszawy

Raport Student w Pracy 2019, Polska Rada Biznesu

Biuro Karier Uniwersytet Warszawski

Biuro Karier Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

uw.edu.pl

kozminski.edu.pl

sgh.waw.pl

mars.pl

Opracowanie: 

Agnieszka Wójcik

Małgorzata Stanik

Natalia Radziejowska

Opieka merytoryczna: 

Anna Piotrowska-Banasiak

Sebastian Sala 
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ANTAL Market Research

kontakt

o antal

ANTAL MARKET RESEARCH TO WYSPECJALIZOWANY DZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE 
RAPORTÓW ANALIZUJĄCYCH RYNEK PRACY. 
W ramach dywizji realizowane są zarówno raporty prezentujące trendy na rynku pracy, jak i materiały przygotowane 
w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów. Antal Market Research opracowuje między innymi: raporty płacowe, raporty 
wizerunku pracodawcy czy potencjału inwestycyjnego w obszarze kapitału ludzkiego, w określonych branżach lub regionach.

BADANIA WYNAGRODZEŃ
Opracowujemy kompleksowe raporty płacowe w wybranych obszarach rynkowych. Dzięki specjalizacjom zespołów w Antal 
jesteśmy w stanie przedstawić wynagrodzenia nawet w przypadku wąskich i niszowych grup stanowisk. Każde badanie 
projektujemy i przygotowujemy według indywidualnego zapotrzebowania klienta. 

BADANIA WIZERUNKU PRACODAWCY
W czasach rynku kandydata opinia potencjalnych pracowników o firmie ma kluczowy wymiar przekładający się bezpośrednio 
na koszty i czas rekrutacji oraz poziom rotacji dobrowolnej w organizacji. Antal Market Research oferuje przeprowadzenie 
badania wizerunku pracodawcy wśród precyzyjnie określonej grupy docelowej wskazanej przez klienta (np. specjalistów IT). 
Raport przedstawi silne strony pracodawcy i potencjalne obszary rozwojowe. Wskaże trafne kanały komunikacji informacji 
o firmie czy nowych wakatach. 

BADANIA DOSTĘPNOŚCI KANDYDATÓW I POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO 
W OBSZARZE KAPITAŁU LUDZKIEGO
W sytuacji, gdy firma zastawia się nad inwestycją w nowym regionie, dostępny kapitał ludzki może zaważyć o powodzeniu 
i wysokości kosztów całego projektu. Antal oferuje przeprowadzenie kompleksowych badań określających: potencjał 
edukacyjny w konkretnych obszarach specjalizacji, dostępność kompetencji na danym rynku, skalę trudności pozyskania 
pracowników, przybliżony czas rekrutacji, wynagrodzenia w określonych lokalizacjach, cechy specyficzne danego regionu 
wpływające na pozyskanie kapitału ludzkiego, potencjał relokacyjny oraz analizę konkurencji. Klientom oferujemy również 
usługę porównania wybranych lokalizacji zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. 
Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. 

Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą projekty w Polsce i za granicą, 
dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.

Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy macierzowy podział 
zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, 
jak i stanowiska. 

Obecnie w Antal działa 9 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom w ramach oceny 
i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych.

NASZE USŁUGI

Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do potrzeb pracodawców. Specjalizujemy się nie tylko w rekrutacji, 
ale również w doradztwie HR. 

Oferujemy usługi rekrutacji stałej, kontraktowej i RPO (Recruitment Process Outsourcing), 
a także zaawansowane rozwiązania wspierające rekrutacje czy wzmacniające wizerunek pracodawcy 
oraz narzędzia służące rozwojowi pracowników. Prowadzimy również badania rynku pracy dostosowane 
do potrzeb naszych klientów.

Rekrutacja Market Research Recruitment Process
Outsourcing

HR Consulting

Interim ManagementContracting Employer Branding 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH RYNKU PRACY 
PROWADZONYCH PRZEZ ANTAL?

AGNIESZKA WÓJCIK
agnieszka.wojcik@antal.pl

Tel.: +48 728 527 940   |   Tel.: +48 22 483 50 00

www.antal.pl

mailto:agnieszka.wojcik%40antal.pl%20?subject=
http://www.antal.pl


WSPARCIE INWESTORÓW

OBSŁUGA INWESTORÓW W WARSZAWIE
KLUCZOWE DZIAŁANIA

W strukturze Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy funkcjonuje Biuro Rozwoju Gospodarczego, zajmujące się 
m.in. wsparciem inwestorów. Biuro służy wyczerpującymi informacjami na temat rozwoju branży nowoczesnych usług 
biznesowych w mieście.
Ważnym aspektem działalności Biura jest również opieka poinwestycyjna skierowana do przedsiębiorstw, które 
zdecydowały się zainwestować w Warszawie. Jednostka zajmuje się koordynacją miejskich inicjatyw wspierających 
współpracę w trójkącie biznes – nauka – władze lokalne. 

Wszelkie informacje dla inwestorów można pozyskać, kontaktując się z pracownikami Biura Rozwoju Gospodarczego:
investinwarsaw@um.warszawa.pl

DZIAŁANIA INFORMACYJNE:
• pozyskiwanie niezbędnych danych, dostarczanie wiedzy branżowej,
• pakiet informacyjny dotyczący miasta.

WSPARCIE W ZAKRESIE POZYSKANIA POWIERZCHNI BIUROWYCH:
• dostęp do informacji o nieruchomościach miejskich,
• wsparcie w wyborze lokalizacji,
• współpraca z agencjami nieruchomości.

DZIAŁANIA REKRUTACYJNE:
• współpraca z akademickimi biurami karier,
• kooperacja z agencjami HR,
• koordynacja wspólnych inicjatyw z uczelniami wyższymi.

SPOSOBY WSPARCIA INWESTORÓW:
• indywidualne podejście,
• pomoc na każdym etapie inwestycji, w tym organizacja wizyt referencyjnych,
• wsparcie administracyjne, udzielanie niezbędnych informacji.

OPIEKA POINWESTYCYJNA:
• wsparcie w bieżącej działalności pod kątem pozyskiwania informacji branżowych,
• podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju sektora usług dla biznesu,
• koordynacja projektów pomiędzy inwestorami a szkołami wyższymi,
• współpraca z firmami w ramach projektów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

urząd m.st. warszawy

Biuro Rozwoju Gospodarczego
ul. Smolna 4

00-375 Warszawa

+48 22 44 32 220 / +48 22 44 32 244
investinwarsaw@um.warszawa.pl

www.um.warszawa.pl

mailto:investinwarsaw%40um.warszawa.pl?subject=
mailto:investinwarsaw%40um.warszawa.pl?subject=
http://www.um.warszawa.pl



