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Agenda  

 Trudności w analizie stołecznego rynku pracy 

 Atuty i słabości warszawskiego rynku pracy 

 Szanse i zagrożenia stojące przed            
rynkiem pracy w Warszawie 

 Wyzwania warszawskiego rynku pracy 



Problem informacyjny 

Formułowanie ocen 
warszawskiego rynku pracy 
jest utrudnione ze względu 
na braki informacji o nim. 



Źródła danych i problemy prognozowania  
popytu i podaży na rynku pracy 

 Analiza empiryczna odnosząca się do kategorii rynku pracy na 
podstawie wyłącznie dostępnych danych (dla m. st. W-wy) może 
być myląca jej zakres niewielki, niezbędność poszerzenia zakresu 

informacji o rynku pracy 

 Brak kompleksowej informacji o potencjale zawodowym (np. 
trwałość bezrobocia ekonomicznego) i popycie (tylko rejestrowany) 

 Program dot. rynku pracy powinien opierać się na prognozach 
podaży i popytu na pracę w Warszawie i powiatach okalających 

 Prognozy podaży  stosunkowo dobre przybliżenie informacji 

bieżących i słabsze prognostyczne 

 Prognozy demograficzne i migracyjne (GUS) 

 Dane edukacyjne (SIO, informacje z uczelni stołecznych) 

 Prognozy popytu wątlejsze przesłanki 

 Wariantowa projekcja popytu na pracę do 2020 

 Barometr zawodów 

 … 

 



Zmiana liczby ludności 2010-2015 (GUS) 

 Przyrost ludności w Warszawie i w 
okolicach (silniejszy) 

 Prognoza do 2035  dalszy 
wzrost w Warszawie (o 9,6%) i 
jeszcze większy w powiatach 
otaczających 

 Rosnące potrzeby absorbcji 
zwiększonych zasobów pracy 

 Przygotowanie do wejścia na 
stołeczny rynek pracy na 
podstawie 
 działań doradczych, pośredniczących, 

edukacyjnych 

 ich koordynacji w skali aglomeracji 

 tworzenia sieci transportowych dla migracji 
wahadłowych związanych z pracą w mieście 

 

 



Atuty i słabości warszawskiego  
rynku pracy 



Atuty: podaż pracy 

 Zasób siły roboczej 
 Stała migracja do Warszawy (głównie młodych i lepiej niż średnio 

wykształconych, w tym kończących uczelnie warszawskie) 
 Migracje wahadłowe (ponad 167 tyś osób dojeżdżających do Warszawy z innych 

gmin, 2006) 
 Niska stopa bezrobocia (2,9% w październiku, przy 8,2% w Polsce) 
 Choć bezrobocie długookresowe to ok. ½ bezrobocia, 
 to jednak liczba długotrwale bezrobotnych stosunkowo nieduża 

 

 Jakość kapitału ludzkiego 
 Populacja dobrze (wysoko) wykształcona, wciąż zasilana nowymi rocznikami 

absolwentów (25,1% (17,0% w Polsce) osób z wyższym wykształceniem, BKL) 
 Duży rynek usług edukacyjnych, nie tylko szkół i uczelni ale i kursów, szkoleń 

(LLL) (16,9% ogółu studentów polskich uczelni, 76 na 434 uczelnie) 
 Duży odsetek osób przedsiębiorczych (9,1% (przy 6,1% dla Polski) prowadzi 

nierolnicza działalność gospodarczą, BKL)  
 Dostęp do wsparcia ze strony uczelni, AIP, miasta (Smolna, Targowa)  

 Dostęp do wsparcia ze strony NGOs (w tym ukierunkowanego na szczególne 
grupy osób) 



Atuty: popyt na pracę 

 Duża liczba ofert pracy (np. 3.12.2016, ~6800 na 
pracuj.pl, ~8300 gumtree.pl, 673 w PUP) 

 Zdolność pracodawców do stosunkowo wysokiego 
wynagradzania pracowników  świadectwo wysokiej 
produktywności (przeciętne wynagrodzenie brutto w 
sektorze przedsiębiorstw w Warszawie 5608,36 zł w 
stosunku do 4259,37 zł dla Polski, październik 2016) 

 Awangardowość gospodarki Warszawy  
powstawianie przyszłościowych miejsc pracy 

 Rozwinięty sektor kreatywny (7,12% podmiotów w 
sektorze kreatywnym, 2010) i jego efekty zewnętrzne 

 



Słabości warszawskiego rynku pracy 

 Po stronie podaży pracy 

 Emigracja zagraniczna 

 Przestrzenne niedopasowanie miejsc zamieszkania siły 
roboczej do potrzeb pracy 

 Po stronie popytu na pracę 

 Trudności w pozyskaniu pracowników 

 Relatywnie wysokie koszty działalności w porównaniu do 
innych części kraju 

 Koszt siedziby 

 Wynagrodzenia 

 Złożoność problemów aglomeracyjnych 

  rozdrobnienie działań instytucjonalnych 
 (wewnętrznie i zewnętrznie)  

 

 

 

 



Szanse 

 Nowe miejsca pracy 
 Wykorzystanie kreatywnego potencjału miasta 

 Przyciągnięcie nowych inwestycji z zewnątrz (atrakcyjność miasta) 

 Aktywizacja grup nieaktywnych i wykluczonych 

 Podnoszenie poziomu kapitału ludzkiego - edukacja  

 Działania na rzecz wysokiego poziomu kształcenia ogólnego, w tym 
uniwersalnych kompetencji (matematycznych, informatycznych, 
językowych) 

 Podnoszenie kompetencji zawodowych  

 Dopasowanie kompetencji zawodowych do popytu na pracę  

 (edukacja zawodowa i LLL) 

 Mobilność edukacyjna, zawodowa, przestrzenna 

 Usprawnianie przestrzennego funkcjonowania aglomeracji 

 

 

 

 



Zagrożenia 

 Podażowe  

 Dużej skali migracja za granicę 

 Dużej skali odpływ ludności na peryferia (poza granice 
miasta  konsekwencje finansowe 

 Wzrost niedopasowań strukturalnych (np. w następstwie 
odmiennych preferencji kształcenia niż wynika to ze 
struktury popytu na pracę)   

 Popytowe 

 Odpływ firm poza granice miasta 

 Spadek zainteresowania inwestorów zagranicznych 
lokowaniem inwestycji w Warszawie 

 Instytucjonalne  

 Skomplikowanie tkanki miejskiej i problemów 
aglomeracyjnych  brak spójności wewnętrznych i 

zewnętrznych działań 

 

 



Kluczowe wyzwanie dla miasta:  
integracja programów i działań 



Wyzwanie: koordynacja instytucjonalna 
nakierunkowania na rynek pracy aglomeracji 

 Integracja instytucjonalna 
 Edukacja 
 Rozwój 
 Infrastruktura 
 Komunikacja 
 Opieka społeczna 
 Centra innowacji i przedsiębiorczości 
 Polityka lokalowa 
 … 

 Działania ukierunkowane na poszczególne grupy: 
 Grupa osób z trudnościami w podjęciu/utrzymaniu pracy  
 Prekariat 
 Grupa szczególna w swojej nieszczególności 
 Osoby przedsiębiorcze  

 
 



Obszary wyzwań   

Samodzielność  
na rynku pracy 

Grupy wymagające  
szczególnego wsparcia 

Grypy samodzielne, 
 przedsiębiorcze 

Klasa średnia 



Horyzont wyzwań 

 Różnorodność wyzwań i szans, ze względu na przyjętą 
perspektywę czasową: 
 Działania doraźne 
 Krótki okres 
 Długa perspektywa 

 

 Wyzwaniem dla Miasta jest takie zaprojektowanie działań by 
w sposób zintegrowany podejmowało problem: 
 Zróżnicowania rodzajów zadań instytucji  
 Zróżnicowania populacji, jej potrzeb i możliwości 
 Zróżnicowania horyzontu czasowego 
 Zróżnicowania rodzajów działalności gospodarczej  
 (sektory, branże, ukierunkowanie, skala)  
 Zróżnicowania lokalizacyjnego w obrębie miasta                           

i z uwzględnieniem powiatów ościennych 



Wyzwanie: Integracja horyzontu 
społecznego, czasowego i organizacyjnego 

Potencjał, 
samodzielność  
na rynku pracy 

Grupy wymagające  
szczególnego wsparcia 

Grypy samodzielne, 
 przedsiębiorcze 

Grupy 
szczególne 

Większość 
pracujących 

Potencjał 
przedsiębiorczości 

Doraźne   

Średni okres 
 

Długi okres 



Podsumowanie 

 Wyzwanie informacyjne  

  wyprzedzenie nadchodzących zmian 

 Zintegrowane spojrzenie z różnych perspektyw            
 także „street level” 

 Konieczne jest objęcie wsparciem wszystkich grup 
interesariuszy na rynku pracy (także pracodawców) 

 Działania zintegrowane w strategii rozwoju              
i działaniach różnych instytucji   

      

 

  



Podsumowanie 

 Wyzwanie informacyjne  

  wyprzedzenie nadchodzących zmian 

 Zintegrowane spojrzenie z różnych perspektyw         
 także „street level” 

 Konieczne jest objęcie wsparciem wszystkich grup 
interesariuszy na rynku pracy (także pracodawców) 

 Działania zintegrowane w strategii rozwoju i 
działaniach różnych instytucji   

      

 

  

A to wszystko aby… 



Miasto uczynić przyjaznym dla Pracy 

Dziękuję za uwagę! 


