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WPROWADZENIE
Raport podsumowuje realizację „Programu przyciągamy talenty i liderów” w 2021 roku. Zawiera
analizę poziomu osiągniecia docelowych wartości wskaźników celów szczegółowych i działań,
zestawienie poniesionych wydatków na poziomie celów szczegółowych i działań, opis flagowych
projektów zrealizowanych w 2021 roku, informację o incydentach, wnioski i rekomendacje oraz
roczną informację o poniesionych nakładach finansowych na wdrażanie programu.
„Program przyciągamy talenty i liderów” jest dokumentem wykonawczym „Strategii
„Warszawa2030” do celu operacyjnego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów. 9 grudnia 2021 roku został
przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021. Jego realizacja potrwa do 2025
roku.
Celem programu jest zapewnienie w Warszawie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju
i zagranicy osób, inwestycji, przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta,
a także zachęcanie do osiedlania się w stolicy utalentowanych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców
(oraz całych przedsiębiorstw), naukowców i naukowczyń, artystów i artystek, sportowców
i sportsmenek, specjalistów i specjalistek o unikatowej wiedzy i umiejętnościach oraz uczniów,
uczennic, studentów i studentek.
Wśród podmiotów wdrażających program wymieniane są biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice
m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy, szkoły, uczelnie, instytucje
kultury, organizacje sportowe, podmioty z branży spotkań, organizacje pozarządowe (NGO),
organizacje sportowe, instytucje otoczenia biznesu (IOB) oraz przedsiębiorstwa.
Prace nad stworzeniem programu rozpoczęły się w października 2019 r. Cele szczegółowe programu
opracowano pod koniec 2020 roku, natomiast na początku 2021 roku powstał katalog projektów
programu. Projekty zaplanowane na 2021 rok były realizowane zgodnie z planem (ich realizacja
służyła osiągnięciu celu operacyjnego 4.3. „Strategii #Warszawa2030” Przyciągamy talenty i liderów).
Jednocześnie trwały prace nad przyjęciem programu.
W 2021 roku zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
15 projektów wpisanych do katalogu projektów „Programu przyciągamy talenty i liderów”. Wśród
realizatorów znaleźli się: Biuro Rozwoju Gospodarczego (11 projektów), Biuro Współpracy
Międzynarodowej (1 projekt), Biuro Kultury (1 projekt), Centrum Myśli Jana Pawła II (1 projekt),
Stołeczne Biuro Turystyki (1 projekt).
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POZIOM REALIZACJI CELÓW
Cel główny Przyciągamy talenty i liderów
Warszawa, aby dynamicznie rozwijać się, chce wykorzystywać nie tylko zdolności swoich
mieszkańców i mieszkanek, ale również przyciągać do miasta najlepszych i najlepsze w swoich
dziedzinach.
Realizacja programu służy zapewnieniu talentom, liderkom i liderom z różnych miast, regionów
i krajów odpowiednich warunków do osiedlania się w stolicy. Promocja Warszawy oraz
organizowanych w niej wydarzeń, także zagraniczna, ma zwiększyć rozpoznawalności miasta jako
miejsca dobrego do życia, pracy i studiowania. Natomiast promocja stolicy jako miasta atrakcyjnego
dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw oraz stałe poprawianie obsługi inwestora ma zachęcić
ich do lokowania tutaj swoich przedsięwzięć oraz kapitału.
„Program przyciągamy talenty i liderów” wyznacza trzy cele szczegółowe, które wskazują sposób
realizacji celu głównego. Każdy z celów szczegółowych zawiera kilka działań, wzajemnie ze sobą
powiązanych i wspierających się. Każdemu z nich przypisane są określone projekty.
Koszt projektów realizujących program wyniósł w 2021 roku 3 325 832 zł.
Wskaźnik realizacji celu głównego osiągnięty w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

Indeks przyciągania talentów
i liderów

1

Jednostka
miary

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2019 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

65

72

621

%
osiągniętej
wartości
docelowej

86

W ramach Indeksu przyciągania talentów i liderów analizowano:
 udział studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów (dane za rok akademicki
2020/2021. Główny Urząd Statystyczny);
 odsetek firm z sektorów innowacyjnego i kreatywnego deklarujących, że łatwo jest
przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników z zagranicy (Barometr
Gospodarczy 2021);
 liczbę konferencji międzynarodowych, organizowanych przez stowarzyszenia, na 1 mln
mieszkańców (ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2021);
 liczbę prywatnych spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys.
mieszkańców (wskaźnik wyliczono w oparciu o liczbę ludności w końcu grudnia 2020 roku,
brak nowszych danych. Główny Urząd Statystyczny).
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Cel szczegółowy 1. Studiuj, pracuj i rozwijaj się w Warszawie
Cel szczegółowy 1. zakłada promocję stolicy jako miejsca dobrego do życia, studiów i pracy, promocję
organizowanych w niej wydarzeń, prowadzenie działań ułatwiających aklimatyzację w mieście
nowych mieszkańców oraz tworzenie programów opieki nad wybranymi grupami talentów.
W 2021 roku zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
7 projektów wpisanych do katalogu projektów programu w ramach celu szczegółowego 1. Wśród ich
realizatorów znaleźli się: Biuro Rozwoju Gospodarczego (3 projekty), Biuro Współpracy
Międzynarodowej (1 projekt), Biuro Kultury (1 projekt), Stołeczne Biuro Turystyki (1 projekt) oraz
Centrum Myśli Jana Pawła II (1 projekt).
Projekty były realizowane w ramach działania 1.1. Budowanie marki i aktywna promocja miasta
wśród talentów oraz działania 1.3. Opracowanie i realizacja programów opieki miasta nad wybranymi
grupami talentów
W ramach działania 1.2. Promowanie wydarzeń naukowych, sportowych i kulturalnych
organizowanych w Warszawie oraz działania 1.4. Angażowanie się w debatę o zwiększenie
dostępności administracyjnej polskiego rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych migrantów nie
zrealizowano żadnego projektu. Katalog projektów programu nie zawierał projektów wpisanych w te
działania przewidzianych do realizacji w 2021 roku.
Koszt projektów realizujących cel szczegółowy 1. programu wyniósł w 2021 roku 3 093 977 zł.
Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 1. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość

Wartość

Wartość

%

bazowa

docelowa

osiągnięta

osiągniętej

(2019 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

wartości
docelowej

Odsetek studentów
cudzoziemców w ogólnej liczbie

%

10,3

11,5

10,32

89

%

60,1

61,0

333

54

studentów
Odsetek firm deklarujących, że
łatwo jest przyciągnąć wysoko
wykwalifikowanych

2
3

Główny Urząd Statystyczny, dane za rok akademicki 2020/2021
Barometr Gospodarczy 2021
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość

Wartość

Wartość

%

bazowa

docelowa

osiągnięta

osiągniętej

(2019 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

wartości
docelowej

i kreatywnych pracowników
z zagranicy
Odsetek firm deklarujących, że
łatwo jest przyciągnąć wysoko
wykwalifikowanych

%

79,0

81,0

694

85

i kreatywnych pracowników
z kraju

Działanie 1.1. Budowanie marki i aktywna promocja miasta wśród talentów
W ramach działania 1.1. zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
5 projektów:

 Biuro Rozwoju Gospodarczego zrealizowało 3 projekty;
 Biuro Współpracy Międzynarodowej – 1 projekt;
 Stołeczne Biuro Turystyki – 1 projekt.
W 2021 roku rozpoczęły się prace nad stworzeniem „Stratup Guide Warsaw”. Przewodnika, którego
celem jest promocja warszawskiego ekosystemu innowacji oraz potencjału twórczego miasta wśród
osób planujących osiedlenie się w stolicy oraz cudzoziemców pracujących w Warszawie lub
prowadzących działalność gospodarczą. Przewodnik powstaje we współpracy Biura Rozwoju
Gospodarczego i Startup Guide World Ap (firma ma w swoim dorobku już ponad 40 tego rodzaju
wydawnictw dla miast i regionów w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce i USA). „Startup
Guide Warsaw” będzie zawierać podstawowe informacje na temat warunków życia w Warszawie,
dane kontaktowe firm i instytucji otoczenia biznesu. W 2021 roku zostały wybrane najbardziej
wartościowe inicjatywy do uwzględnienia w przewodniku, zebrano także materiały niezbędne do
opracowania poszczególnych artkułów. Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.
Cudzoziemcom przybywającym do stolicy aklimatyzację w mieście ułatwiają materiały w językach
obcych zawierające skierowaną do nich ofertę miasta. W roku 2021 Biuro Współpracy
Międzynarodowej (BWM) dokonało tłumaczenia z języka polskiego na język dari5 dokumentów
stanowiących tzw. „Pakiet powitalny dla cudzoziemców". Materiał jest przewodnikiem
informującym o zasadach i formach zapisu dzieci cudzoziemskich do placówek oświatowych
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Tamże
Jeden z dwóch języków urzędowych Afganistanu
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w Warszawie oraz współpracy rodziców z dyrektorami szkół. Beneficjantami działania byli
cudzoziemcy ewakuowani z Afganistanu oraz organizacje pozarządowe wspierające cudzoziemców
w Warszawie. Materiały w języku dari dystrybuowane były przez stronę Warszawskiego Centrum
Innowacji Edukacyjno -Społecznych i Szkoleń, podczas spotkań z przedstawicielami organizacji
pozarządowych (w tym migranckich) oraz za pośrednictwem Newslettera Zespołu koordynacji działań
na rzecz cudzoziemców BWM. Przygotowano wyłącznie elektroniczną wersję materiałów. Projekt
został rozszerzony o nowe komponenty. W jego ramach Biuro Współpracy Międzynarodowej zleciło
tłumaczenie na język angielski zestawu dokumentów, które muszą wypełniać osoby poszukujące
pracy na warszawskim rynku pracy. Działania te prowadzone są we współpracy z Urzędem Pracy
m.st. Warszawy.
Wsparciem dla promocji Warszawy, także wśród talentów i liderów jest opracowany w 2021 roku
"Turystyka w Warszawie. Raport 2020". Promocja turystyczna stolicy, której służy raport, jest ściśle
powiązana z problematyką przyciągania talentów i liderów. Miasta rozpoznawalne jako atrakcyjne
miejsca do zwiedzania mają większą szansę na przyciągnięcie do siebie utalentowanych osób. Turyści,
którzy dzięki promocji odwiedzą miasto i poznają jego atuty mogą w przyszłości wybrać je jako
miejsce do studiów, pracy i życia, albo polecić je w tym celu innym. Raport wspiera promocję
Warszawy dostarczając podmiotom zainteresowanym potencjałem turystycznym stolicy
najważniejszych i najbardziej aktualnych danych dotyczących turystyki w mieście. Można je
wykorzystać m.in. do prowadzenia działań promocyjnych stolicy, jako miasta wartego odwiedzenia.
Raport powstał w wersji polskiej i angielskiej.
Budowaniu marki miasta z określonymi specjalizacjami gospodarczymi służyło mapowanie projektów
wpisujących się w obszary doskonałości gospodarczej Warszawy. W 2020 roku stolica wytypowała
kluczowe obszary działalności gospodarczej, których rozwój będzie szczególnie wspierać i promować
wśród talentów i liderów. W 2021 roku została stworzona baza projektów wpisujących się w obszary,
realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz jednostki miejskie. 22 podmioty w tym biura Urzędu
m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta czy Zarząd Zieleni zgłosiły 51 projektów. Baza projektów
będzie aktualizowana.
Nawiązywaniu współpracy w celu promocji Warszawy jako dobrego miejsca do pracy, studiowania
i życia, a także promowaniu potencjału gospodarczego miasta (tworzącego odpowiednie warunki dla
przyciągania talentów i liderów) służy udostępnianie przestrzeni w Salonie Gospodarczym
w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. Możliwość skorzystania z przestrzeni miejskich
przez różnego rodzaju partnerów w celu organizacji w nich wydarzeń, które umożliwiają
nawiązywanie współpracy między różnymi środowiskami, (w tym nauki, biznesu i stołecznego
samorządu), promują atuty stolicy, czy pomagają specjalistkom i specjalistom rozwijać sieć
networkingową buduje wizerunek Warszawy jako miasta wspierającego środowiska działające na ich
rzecz talentów i liderów. W 2021 roku udostępniona została przestrzeń na organizację 15 wydarzeń
m.in. warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe, debat o zagospodarowaniu przestrzennym
miasta, dyskusji o zielonej gospodarce miejskiej oraz warsztatów dla młodych architektek
i architektów.
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Wybrane wydarzenia zrealizowane w 2021 roku w udostępnionej przestrzeni w Salonie
Gospodarczym w Zodiaku:

 Konferencja ABSL - prezentacja w formule debaty raportu o nowoczesnych usługach biznesowych;
 WomanInTech – LesWhoTech - spotkanie kobiet LGBT działających w świecie technologii, nauki
i innowacji;

 Warsztat realizowany w ramach projektu Masterclass Empowering Woman in Agrifood - projekt
akceleracyjny dla kobiet rozwijających się biznesowo w branży rolno-spożywczej.
Koszt projektów realizujących działanie 1.1. wyniósł w 2021 roku 37 207 zł.
Wskaźniki realizacji działania 1.1. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

7

1

14

sztuka

0

9

2

22

sztuka

0

3

0

0

sztuka

0

2

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba nowych tytułów
publikacji - polskojęzycznych
- promujących warunki życia,
pracy i nauki w Warszawie
skierowanych do talentów
i liderów
Liczba nowych tytułów
publikacji - obcojęzycznych
- promujących warunki życia,
pracy i nauki w Warszawie
skierowanych do talentów
i liderów
Liczba zrealizowanych kampanii
informacyjno-promocyjnych
- o zasięgu międzynarodowym
- promujących Warszawę jako
dobre miasto do życia, pracy
i nauki skierowanych do
talentów i liderów
Liczba zrealizowanych kampanii
informacyjno-promocyjnych
- o zasięgu międzynarodowym
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

1

1

100

sztuka

0

200

15

7,5

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

- roadshow - skierowanych do
talentów i liderów
Liczba nowych baz danych
projektów wpisujących się
w obszary doskonałości
gospodarczej m.st. Warszawy
realizowanych przez m.st.
Warszawę
Liczba udostępnień przestrzeni
w obiektach miejskich na
wydarzenia wspierające rozwój
gospodarczy Warszawy

Działanie 1.2. Promowanie wydarzeń naukowych, sportowych i kulturalnych
organizowanych w Warszawie
Na 2021 rok nie zaplanowano żadnego projektu w ramach działania 1.2., w związku z tym nie zostały
poniesione żadne koszty. Na etapie opracowywania programu nie udało się pozyskać odpowiednich
projektów realizujących to działanie.
Wskaźniki realizacji działania 1.2. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

2

0

0

sztuka

0

2

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba nowych materiałów
informacyjno-promocyjnych
- polskojęzycznych
- promujących wydarzenia
organizowane w Warszawie
Liczba nowych materiałów
informacyjno-promocyjnych
9

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

%
osiągniętej
wartości
docelowej

- obcojęzycznych - promujących
wydarzenia organizowane
w Warszawie

Działanie 1.3. Opracowanie i realizacja programów opieki miasta nad wybranymi
grupami talentów
W ramach działania 1.3. zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
2 projektów:

 Biuro Kultury zrealizowało 1 projekt;
 Centrum Myśli Jana Pawła II – 1 projekt.
W ramach projektu „Stypendia artystyczne m.st. Warszawy” Biuro Kultury w 2021 roku przyznało
stypendia 52 osobom w 8 dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr,
sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Wsparcie finansowe udzielane przez Miasto Stołeczne
Warszawę pozwoliło najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom oraz twórczyniom (zarówno
tym z dorobkiem, jak i debiutującym) realizować własne pomysły artystyczne.
W 2021 roku przyznano także 519 Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Realizatorem
projektu było Centrum Myśli Jana Pawła II. Stypendia zostały przyznawane uczniom i studentom
uczącym się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź
rodzinnych mieli dobre wyniki w nauce oraz osiągali sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub
angażowali się w różnorodne działania społeczne. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale
także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój,
zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych
wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów. Realizator projektu sygnalizuje, że pandemia ograniczyła
aktywność dzieci i młodzieży, co spowodowało spadek złożonych wniosków.
Koszt projektów realizujących działanie 1.3. wyniósł w 2021 roku 3 056 770 zł.
Wskaźniki realizacji działania 1.3. osiągnięte w 2021 roku:
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

1500

571

38

sztuka

0

1

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba stypendiów dla talentów
i liderów przyznanych przez
m.st. Warszawę
Liczba konkursów dla talentów
i liderów ogłoszonych przez
m.st. Warszawę

Działanie 1.4. Angażowanie się w debatę o zwiększenie dostępności administracyjnej
polskiego rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych migrantów
Na 2021 rok nie zaplanowano żadnego projektu w ramach działania 1.4., w związku z tym nie zostały
poniesione żadne koszty. Na etapie opracowywania programu nie udało się pozyskać odpowiednich
projektów realizujących to działanie.
Wskaźniki realizacji działania 1.4. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

0

2

0

%
osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba inicjatyw dotyczących
zwiększenia dostępności rynku
pracy dla wykwalifikowanych

sztuka

0

migrantów podjętych przez
m.st. Warszawę

Cel szczegółowy 2. Zorganizuj to w Warszawie
Cel szczegółowy 2. zakłada tworzenie jak najlepszych warunków do przyciągania z kraju i zagranicy
najważniejszych wydarzeń z określonych obszarów nauki i gospodarki oraz pozyskiwanie znaczących
imprez kulturalnych i sportowych.
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W 2021 roku zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
2 projektów wpisanych do katalogu projektów programu w ramach celu szczegółowego 2.
Realizatorem obu było Biuro Rozwoju Gospodarczego.
W ramach działania 2.1. oraz działania 2.2. zrealizowano po jednym projekcie.
Koszt projektów realizujących cel szczegółowy 2. programu wyniósł w 2021 roku 0 zł.
Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 2. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2019 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

39,7

42,8

276

%
osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba konferencji
międzynarodowych
organizowanych w Warszawie

sztuka

63

przez stowarzyszenia na 1 mln
mieszkańców

Działanie 2.1. Uatrakcyjnienie oferty miasta dla organizatorów wydarzeń o znaczeniu
międzynarodowym
W ramach działania 2.1. rozpoczęto realizację projektu „Opracowanie założeń realizacji projektu
budowy wielofunkcyjnego centrum kongresowego (etap I)”. W 2021 roku powołano zespół
projektowy składający się z przedstawicieli różnych biur Urzędu m.st. Warszawy. Zadaniem zespołu
jest opracowanie założeń centrum (określenie parametrów obiektu, sporządzenie harmonogramu
prac). Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2022 roku. Projekt jest powiązany z projektem
„Prace przygotowawcze realizacji inwestycji budowy wielofunkcyjnego centrum kongresowego (etap
II”) przewidzianym do realizacji po zakończeniu etapu I.
Koszt projektów realizujących działanie 2.1. wyniósł w 2021 roku 0 zł.
Wskaźniki realizacji działania 2.1. osiągnięte w 2021 roku:

6

ICCA Statistics Report Country & City Rankings 2021 r.
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

1

0

0

sztuka

0

1

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba koncepcji budowy
centrum kongresowego
opracowanych przez m.st.
Warszawę
Liczba nowych pakietów dla
organizatorów
międzynarodowych wydarzeń
opracowanych przez m.st.
Warszawę

Działanie 2.2. Aktywne i planowe pozyskiwanie wydarzeń krajowych
i międzynarodowych
W ramach działania 2.2. zrealizowano projekt „Analiza narzędzi monitorujących wpływ branży
spotkań na lokalną gospodarkę (etap I)”. Przeanalizowane zostały dostępne na rynku narzędzia
monitorujące wpływ branży spotkań na lokalną gospodarkę. Dzięki analizie możliwy będzie wybór
najlepszego z nich. Profesjonalne narzędzie, które pozwoli na pozyskanie twardych danych
ekonomicznych pokazujących wpływ branży spotkań i poszczególnych wydarzeń na gospodarkę
Warszawy, posłuży rozbudowie oferty Warszawy dla polskich i zagranicznych organizatorów
wydarzeń. Projekt jest powiązany z projektem "Wybór i zakup narzędzia monitorującego wpływ
branży spotkań na lokalną gospodarkę (etap II)", który jest zaplanowany do realizacji w 2022 roku.
Koszt projektów realizujących działanie 2.2. wyniósł w 2021 roku 0 zł.
Wskaźniki realizacji działania 2.2. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

Liczba nowych narzędzi
monitorujących wpływ branży

Jednostka
miary

sztuka

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

0

1

0

%
osiągniętej
wartości
docelowej

0

spotkań na lokalną gospodarkę
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Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

0

4

0

%
osiągniętej
wartości
docelowej

pozyskanych przez m.st.
Warszawę
Liczba otwartych procesów
dotyczących pozyskiwania do
Warszawy międzynarodowych

sztuka

0

wydarzeń

Cel szczegółowy 3. Inwestuj w Warszawie
Cel szczegółowy 3. zakłada rozwijanie współpracy gospodarczej z gminami ościennym, promocję
gospodarczą stolicy oraz stałe udoskonalenie standardu obsługi inwestora.
W 2021 roku zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
6 projektów wpisanych do katalogu projektów programu w ramach celu szczegółowego 3.
Realizatorem wszystkich projektów było Biuro Rozwoju Gospodarczego.
Projekty były realizowane w ramach działania 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta
atrakcyjnego dla pionów biznesowych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw oraz działania 3.3.
Stałe poprawianie standardu obsługi inwestora.
W ramach działania 3.1. Budowa i rozwój profesjonalnej oferty terenów inwestycyjnych będących
w dyspozycji m.st. Warszawy oraz rozwijanie współpracy z gminami ościennymi nie zrealizowano
żadnego projektu. Katalog projektów programu nie zawierał projektów wpisanych w te działanie
przewidzianych do realizacji w 2021 roku.
Koszt projektów realizujących cel szczegółowy 3. programu wyniósł w 2021 roku 231 855 zł.
Wskaźniki realizacji celu szczegółowego 3. osiągnięte w 2021 roku:
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Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary

bazowa

Rok dla

Wartość

Wartość

wartości

docelowa

osiągnięta

bazowej

(2025 r.)

w 2021 r.

%
osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba prywatnych
spółek handlowych
z udziałem kapitału

sztuka

150,5

2019

160

1677

104

sztuka

0

2020

4

0

0

zagranicznego na 10
tys. mieszkańców
Liczba rynków
zagranicznych, na
których prowadzone
były działania
promocyjne

Działanie 3.1. Budowa i rozwój profesjonalnej oferty terenów inwestycyjnych
będących w dyspozycji m.st. Warszawy oraz rozwijanie współpracy z gminami
ościennymi
Na 2021 rok nie zaplanowano żadnego projektu w ramach działania 3.1., w związku z tym nie zostały
poniesione żadne koszty. Projekty realizujące działanie 3.1. są przewidziane w kolejnych latach
wdrażania programu.
Wskaźniki realizacji działania 3.1. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

1

0

0

sztuka

0

1

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba nowych zespołów do
spraw współpracy z gminami
ościennymi powołanych przez
m.st. Warszawę
Liczba nowych zespołów do
spraw gospodarowania

7

Wskaźnik wyliczono w oparciu o liczbę ludności w końcu grudnia 2020 roku, brak nowszych danych.
Główny Urząd Statystyczny.
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

1

0

0

sztuka

0

1

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

miejskimi nieruchomościami
powołanych przez
m.st. Warszawę
Liczba zmodernizowanych stron
internetowych dotyczących
nieruchomości inwestycyjnych
należących do m.st. Warszawy
Liczba nowych stron
internetowych dotyczących
nieruchomości inwestycyjnych
należących do m.st. Warszawy
oraz do gmin ościennych

Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla pionów
biznesowych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
W ramach działania 3.2. zrealizowano lub rozpoczęto realizację (w przypadku projektów wieloletnich)
5 projektów. Realizatorami wszystkich było Biuro Rozwoju Gospodarczego.
Promocji gospodarczej Warszawy służyła produkcja spotu prezentującego potencjał inwestycyjny
Warszawy. Spot powstał w wersji polskojęzycznej oraz angielskojęzycznej. Fabuła spotu koncentruje
się wokół czynników, które biorą pod uwagę inwestorzy przy wyborze lokalizacji dla rozwijania
biznesu. Prezentuje przestrzenie biurowe i coworkingowe, infrastrukturę komunikacyjną oraz
zaplecze akademickie stolicy. Zwraca uwagę na różnorodność Warszawy, wysoką jakość kapitału
ludzkiego i wysoką jakość życia (zieleń, tereny rekreacyjne). Hasło spotu to „Warszawa Twoje miejsce
do prowadzenia biznesu, do nauki, do życia”. W 2022 roku przewidziano dalszą jego promocję.
Promocji potencjału inwestycyjnego Warszawy służyło opracowanie 3 raportów oraz stworzenie
wirtualnej wystawy.
Raport „Warsaw Your Place to Invest 2021” w syntetyczny sposób prezentuje potencjał inwestycyjny
i wysoką jakość życia w stolicy. Zawiera wybrane aspekty z zakresu rynku: pracy, inwestycyjnego,
nieruchomości biurowych, rynku co-workingowego, magazynowego, centrów i ulic handlowych,
mieszkaniowego oraz hotelowego.
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Na bazie raportu została stworzona wirtualna wystawa „Warsaw Your Place to Invest”. Podczas
wirtualnego spaceru widz mógł zobaczyć wybrane miejsca w Warszawie, wysłuchać wypowiedzi
ekspertów oraz dowiedzieć się więcej o rynku nieruchomości w stolicy.
Raport "Sektor Nowoczesnych Usług w Warszawie” (wersja angielska „Business Services Sector
in Warsaw") przedstawia dotychczasowy rozwój oraz perspektywy sektora nowoczesnych usług
biznesowych (KIBS – knowledge intensive business services) w Warszawie. Zawiera m.in. listę
kluczowych inwestycji wraz z ich charakterystyką, informacje na temat puli talentów oraz rynku
biurowego, a także dane dotyczące czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną stolicy.
Raport "State of Warsaw IT" (powstała wersja polska i angielska) przedstawia charakterystykę
sektora firm informatycznych w stolicy, jej liczebności i potencjał na tle innych sektorów w
Warszawie. Zawiera m.in. informacje na temat: puli talentów i potencjału rozwoju, ekosystemu IT,
specjalizacji branżowych stołecznych firm oraz prognoz dotyczących rozwoju
W ramach projektu „Cykl warsztatów dla inwestorów” odbył się webinar zorganizowany przez Biuro
Rozwoju Gospodarczego wspólnie z Polsko-Chińską Główną Izbą Gospodarczą. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele blisko 50 chińskich firm zainteresowanych możliwościami rozpoczęcia
działalności w Warszawie oraz planami rozwoju gospodarczego miasta. Spotkanie odbyło się w
formule zdalnej.
Koszt projektów realizujących działanie 3.2. wyniósł w 2021 roku 231 855 zł.
Wskaźniki realizacji działania 3.2. osiągnięte w 2021 roku:

Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

9

1

11

sztuka

0

4

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba wydarzeń - spotkanie
informacyjne - dotyczących
inwestowania w Warszawie
skierowanych do inwestorów,
zorganizowanych przez m.st.
Warszawę
Liczba zrealizowanych kampanii
informacyjno-promocyjnych
- o zasięgu międzynarodowym
- promujących potencjał
gospodarczy Warszawy
skierowanych do inwestorów
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

2

0

0

sztuka

0

5

1

20

sztuka

0

5

1

20

sztuka

0

3

2

66

sztuka

0

8

3

37

sztuka

0

9

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba zrealizowanych kampanii
informacyjno-promocyjnych
- o zasięgu międzynarodowym
- roadshow- skierowanych do
inwestorów
Liczba nowych materiałów
informacyjno-promocyjnych
- obcojęzycznych - promujących
potencjał gospodarczy
Warszawy skierowanych do
inwestorów
Liczba nowych materiałów
informacyjno-promocyjnych
- polskojęzycznych
- promujących potencjał
gospodarczy Warszawy
skierowanych do inwestorów
Liczba nowych tytułów
publikacji - polskojęzycznych
- promujących potencjał
gospodarczy Warszawy
skierowanych do inwestorów
Liczba nowych tytułów
publikacji - obcojęzycznych
- promujących potencjał
gospodarczy Warszawy
skierowanych do inwestorów
Liczba wydarzeń - krajowych
- skierowanych do inwestorów
- z obszarów doskonałości
gospodarczej Warszawy
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

4

0

0

sztuka

0

6

1

17

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

- w których wzięło udział
m.st. Warszawa
Liczba wydarzeń
międzynarodowych - targi
inwestycyjne - w których wzięło
udział m.st. Warszawa
Liczba wydarzeń - wystawa
- promujących potencjał
gospodarczy Warszawy

Działanie 3.3. Stałe poprawianie standardu obsługi inwestora
W ramach działania 3.3. zrealizowano 1 projekt, którego realizatorem było Biuro Rozwoju
Gospodarczego.
Stałe poprawianie obsługi inwestora zakłada regularne spotkania z podmiotami, które mają wpływ na
przyciąganie do stolicy inwestorów. W ramach projektu „Współpraca informacyjna z organizacjami
branżowymi” przedstawiciele m.st. Warszawy wzięli udział w czterech spotkaniach ABSL Warsaw
Chapter - warszawskiego oddziału Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Spotkania służyły
omówieniu najistotniejszych kwestii związanych z obecnym funkcjonowaniem sektora, wyzwań
stojących przed nim, a także bezpośredniej komunikacji między firmami. Podczas każdego ze spotkań,
reprezentanci m.st. Warszawy (Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Architektury i Planowania
Przestrzennego, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju) wygłosili prezentację na określony
temat. Inwestorzy zapoznali się m.in. z koncepcją Nowego Centrum Warszawy, planami
inwestycyjnymi m.st. Warszawy na 2021 rok, a także aspektami gospodarczymi „Strategii #Warszawa
2030”.
Koszt projektów realizujących działanie 3.3. wyniósł w 2021 roku 0 zł.
Wskaźniki realizacji działania 3.3. osiągnięte w 2021 roku:
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Nazwa wskaźnika

%

Wartość

Wartość

Wartość

bazowa

docelowa

osiągnięta

(2020 r.)

(2025 r.)

w 2021 r.

sztuka

0

1

0

0

sztuka

0

1

0

0

sztuka

0

17

4

24

sztuka

0

2

0

0

sztuka

0

2

0

0

Jednostka
miary

osiągniętej
wartości
docelowej

Liczba nowych tytułów
publikacji - obcojęzycznych
- promujących warunki
inwestowania w Warszawie
skierowanych do inwestorów
Liczba nowych tytułów
publikacji - polskojęzycznych
- promujących warunki
inwestowania w Warszawie
skierowanych do inwestorów
Liczba wydarzeń - spotkanie
informacyjne - dotyczących
współpracy z inwestorami,
w których wzięło udział
m.st. Warszawa
Liczba wizyt studyjnych
- zagranicznych - dotyczących
obsługi inwestora - dla
pracowników samorządu
zorganizowanych przez
m.st. Warszawę
Liczba wizyt studyjnych
- krajowych - dotyczących
obsługi inwestora - dla
pracowników samorządu
zorganizowanych przez
m.st. Warszawę

20

FLAGOWE PROJEKTY
Projekt 1. Produkcja spotu prezentującego potencjał inwestycyjny Warszawy
Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla pionów biznesowych
i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego
Koszt projektu: 49 200 zł.
Spot został wyprodukowany w 2021 roku. W 2022 roku jest planowana jego dalsza promocja.
Spot prezentuje potencjał inwestycyjny Warszawy. Jego fabuła koncentruje się wokół czynników,
które biorą pod uwagę inwestorzy przy wyborze lokalizacji dla rozwijania biznesu. Prezentuje
przestrzenie biurowe i coworkingowe, infrastrukturę komunikacyjną oraz zaplecze akademickie
stolicy. Zwraca uwagę na różnorodność Warszawy, wysoką jakość kapitału ludzkiego i wysoką jakość
życia (zieleń, tereny rekreacyjne). Hasło spotu to „Warszawa Twoje miejsce do prowadzenia biznesu,
do nauki, do życia”. Spot powstał w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Pełna wersja
trwa 2 minuty i 30 sekund, krótsza – 30 sekund. Spot będzie emitowany w Internecie, miejskich
kanałach w social media, na stoisku Warszawy podczas międzynarodowych targach inwestycyjnych
w Cannes i Monachium, w Salonie Gospodarczym w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury
oraz konferencji i spotkań z przedstawicielami biznesu.

Fot. Panorama Warszawy (kadr ze spotu prezentującego potencjał inwestycyjny Warszawy/ Urząd
m.st. Warszawy)
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Fot. Targ Śniadaniowy na Żoliborzu (kadr ze spotu prezentującego potencjał inwestycyjny Warszawy/
Urząd m.st. Warszawy)

Fot. Park Wodny Moczydło (kadr ze spotu prezentującego potencjał inwestycyjny Warszawy/ Urząd
m.st. Warszawy)
Projekt 2. Raport Warsaw Your Place to Invest 2021
Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla pionów biznesowych
i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
22

Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego
Koszt projektu: 22 140 0 zł.
Raport został opracowany i wydany w 2021 roku. W 2022 roku planowana jest jego dalsza promocja.
Raport w syntetyczny sposób prezentuje potencjał inwestycyjny i wysoką jakość życia w stolicy.
Zawiera wybrane aspekty z zakresu rynku: pracy, inwestycyjnego, nieruchomości biurowych,
co- workingowego, magazynowego, centrów i ulic handlowych, mieszkaniowego oraz hotelowego.
Powstał we współpracy m.st. Warszawy z siedmioma agencji z branży nieruchomości: BNP Paribas,
Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Randstad i Savills. W 2021 roku był promowany
i dystrybuowany podczas wydarzeń inwestycyjnych oraz spotkań z potencjalnymi inwestorami.
W 2022 roku planowana jest dalsza jego promocja.

Fot. Okładka raportu Warsaw Your Place to Invest (Urząd m.st. Warszawy)
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Projekt 3. Raport "Sektor Nowoczesnych Usług w Warszawie / Business Services
Sector in Warsaw"
Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla pionów biznesowych
i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego
Koszt projektu: 73 800 zł.
Raport został opracowany i wydany w 2021 roku.
Raport "Sektor Nowoczesnych Usług w Warszawie” (wersja angielska „Business Services Sector
in Warsaw") przedstawia dotychczasowy rozwój oraz perspektywy sektora nowoczesnych usługi
biznesowych (KIBS – knowledge intensive business services) w Warszawie. Zawiera m.in. listę
kluczowych inwestycji wraz z ich charakterystyką, informacje na temat puli talentów oraz rynku
biurowego, a także dane dotyczące czynników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną stolicy.
Raport jest wykorzystywany w celach promocyjnych, stanowi także jako źródło wiedzy dla
inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Warszawie.

Fot. Okładka raportu Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie (Urząd m.st. Warszawy)
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Projekt 4. Raport "State of Warsaw IT"
Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla pionów biznesowych
i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego
Koszt projektu: 77 490 zł.
Raport został opracowany i wydany w 2021 roku.
Raport "State of Warsaw IT" przedstawia charakterystykę sektora firm informatycznych w stolicy, jej
liczebności i potencjał na tle innych sektorów w Warszawie. Zawiera m.in. informacje dotyczące: puli
talentów i potencjału rozwoju, ekosystemu IT, specjalizacji branżowych stołecznych firm oraz
prognoz dotyczących rozwoju. Powstał w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jest wykorzystywany
w celach promocyjnych, stanowi także źródło wiedzy dla inwestorów zainteresowanych
inwestowaniem w Warszawie.

Fot. Okładka raportu State of Warsaw IT (Urząd m.st. Warszawy)
Projekt 5.Webinar dla chińskich inwestorów w ramach projektu „Cykl warsztatów dla
inwestorów”
Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla pionów biznesowych
i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw
Realizator: Biuro Rozwoju Gospodarczego
Koszt projektu: 0 zł.
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Webinar odbył się 20 października 2021 roku. Zorganizowało go Biuro Rozwoju Gospodarczego we
współpracy z Polsko-Chińską Główną Izbą Gospodarczą. Wzięli w nim udział przedstawiciele blisko
50 chińskich firm zainteresowanych możliwościami rozpoczęcia działalności w Warszawie, polityką
stolicy wobec inwestorów oraz planami rozwoju gospodarczego Warszawy. Przedstawiciel
m.st. Warszawy przedstawił prezentację zawierającą informacje dotyczące m.in.: kluczowych
sektorów, potencjału i możliwości rozwoju puli talentów, a także czynników stanowiących
o przewadze Warszawy nad innymi ośrodkami. Spotkanie odbyło się w formule zdalnej.

Fot. Post na LinkedInie Warszawy informujący o webinarze z chińskimi inwestorami ( Urząd m.st.
Warszawy)
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INCYDENTY
„Program przyciągamy talenty i liderów” został przyjęty do realizacji w grudniu 2021 roku. Projekty
wpisane do katalogu projektów programu na 2021 rok na etapie opracowywania i przyjmowania
programu były realizowane zgodnie z planem (ich realizacja służyła osiągnięciu celu operacyjnego 4.3.
”Strategii #Warszawa2030” Przyciągamy talenty i liderów).
W 2021 roku żadne z 29 ryzyk zidentyfikowanych dla celów i działań programu nie zmaterializowało
się. Biuro Kultur, realizator projektu „Stypendia artystyczne m.st. Warszawy” (cel szczegółowy 1.,
działanie 1.3.) sygnalizował trudności związane z wdrażaniem poszczególnych modułów systemu do
obsługi stypendium (ESdOS). Nie wpłynęły one jednak na realizację projektu i wartość wskaźnika dla
tego projektu zakładana w 2021 roku została osiągnięta.
W momencie opracowywania programu nie udało się pozyskać projektów dotyczących promocji
Warszawy poprzez organizowane w niej wydarzenia (cel szczegółowy 1., działanie 1.2. Promowanie
wydarzeń naukowych, sportowych i kulturalnych organizowanych w Warszawie, zarówno w kraju jak
i za granicą). Trwająca w 2021 roku pandemia COVID-19 znacznie pogorszyła sytuację finansową m.st.
Warszawy, konieczne były oszczędności w budżecie miasta, znacząco ograniczono więc zwłaszcza
wydatki marketingowe, co spowodowało, że nie doszło do stworzenia ww. projektów. Dodatkowo
pandemia uniemożliwiła organizacje wielu wydarzeń.
Na etapie opracowywania programu nie udało się także pozyskać projektów dotyczących dostępności
rynku pracy dla obcokrajowców (cel szczegółowy 1., działanie 1.4. Angażowanie się w debatę o
zwiększenie dostępności administracyjnej polskiego rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych
migrantów). Pandemia COVID-19 spowodowała konieczność przeniesienia wielu aktywności do
przestrzeni wirtualnej, wymusiła zmianę formuły spotkań, debat, konferencji, co wpłynęło na brak
projektów. Dodatkowo pojawiły się problemy związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi
oraz finansowymi w podmiotach, które zgodnie ze swoimi kompetencjami mogłyby zgłosić tego
rodzaju projekty.
Należy zwrócić uwagę na zauważalny spadek w 2021 roku odsetka firm deklarujących, że łatwo jest
przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników z zagranicy oraz odsetka firm
deklarujących, że łatwo jest przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników
z kraju w porównaniu do wartości bazowej z 2019 roku. Źródłem tych danych jest Barometr
Gospodarczy. Barometr nie dostarcza jednak wiedzy na temat przyczyn tego zjawiska. Można
przypuszczać, że był to efekt pandemii COVID-19. Niepewność związana z przebiegiem pandemii i jej
skutkami dla wszelkich dziedzin funkcjonowania zarówno jednostki jak i państwa, lockdowny,
utrudniona mobilność, popularyzacja pracy zdalnej wśród specjalistów i specjalistek (co dawało im
większe możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w każdym zakątku globu, a polscy pracodawcy
musieli konkurować o najlepszych z pracodawcami z niemal całego świata) mogło spowodować
mniejszą chęć wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników i pracownic zarówno z kraju
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jak i z zagranicy do poszukiwania pracy lub jej zmiany. W związku z tym wiele firm mogło mieć
trudności z przyciąganie nowych kadr.
W 2021 roku osiągnięto 104% zakładanej wartości docelowej wskaźnika „Liczba prywatnych spółek
handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców”. Można wnioskować, że był
to m.in. efekt pandemii COVID-19. Zachwianie łańcuchów dostaw spowodowane pandemią zrodziło
wśród firm potrzebę ich skracania i koncentracji produkcji, stawiania na lokalne, europejskie rynki, w
tym Polskę i Warszawę. Na wyższy niż prognozowany wzrost liczby spółek z udziałem kapitału
zagranicznego mogła także wpłynąć sytuacja polityczna w Białorusi. Represje po sfałszowanych
wyborach prezydenckich w 2020 roku wywołały falę emigracji i ucieczkę kapitału. Inicjatywa Poland
Business Harbour, czyli pakiet ułatwiający specjalistom z branży IT, startupom, oraz małym, średnim
i dużym firmom relokację do naszego kraju przyczyniła się do tego, że wiele białoruskich firm oraz
specjalistów przeniosło swój biznes do Polski8, w tym do Warszawy. Stolica stwarza dobre warunki
dla tego rodzaju działalności. Jest startupowym centrum Polski, co trzeci działający w kraju startup
jest zarejestrowany w Warszawie.

8

Polska wyraźnie najbardziej atrakcyjnym krajem dla białoruskich specjalistów IT:
https://www.gov.pl/web/govtech/polska-wyraznie-najbardziej-atrakcyjnym-krajem-dla-bialoruskichspecjalistow-it--to-efekt-rzadowego-programu-poland-business-harbour (dostęp: 29.04.2022 r.)
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Ze względu na krótki okres formalnego wdrażania programu (program został przyjęty do realizacji
w grudniu 2021) formułowanie wniosków i rekomendacji jest utrudnione.
Z przeprowadzonej analizy poziomu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników celów i działań
programu wynika, że brakuje projektów realizujących działanie 1.2. Promowanie wydarzeń
naukowych, sportowych i kulturalnych organizowanych w Warszawie oraz działanie 1.4.
Angażowanie się w debatę o zwiększenie dostępności administracyjnej polskiego rynku pracy dla
wysoko wykwalifikowanych migrantów. Na etapie opracowywania programu nie udało się pozyskać
odpowiednich projektów. Przyczyną mogą być oszczędności wprowadzone w budżecie m.st.
Warszawy w związku z pandemią COVID-19, zwłaszcza w obszarze wydatków na działania
marketingowe (program był opracowywany w trakcie pandemii) oraz niewystarczające zasoby
kadrowe. Projekty realizujące ww. działania nie są też zaplanowane na kolejne lata wdrażania
programu. Oznacza to ryzyko nieosiągnięcia docelowych wartości następujących wskaźników:

 Liczba nowych materiałów informacyjno-promocyjnych - polskojęzycznych - promujących
wydarzenia organizowane w Warszawie – 2

 Liczba nowych materiałów informacyjno-promocyjnych - obcojęzycznych - promujących
wydarzenia organizowane w Warszawie – 2

 Liczba inicjatyw dotyczących zwiększenia dostępności rynku pracy dla wykwalifikowanych
migrantów podjętych przez m.st. Warszawę – 2
Podczas rady programu, która odbyła się 2 marca 2022 roku, koordynatorka programu zaapelowała
do realizatorów oraz potencjalnych realizatorów, których przedstawiciele brali udział w spotkaniu
o podjęcie w kolejnych latach inicjatyw wpisujących się w ww. działania i zgłoszenie odpowiednich
projektów do programu.
W 2021 roku nie zrealizowano też żadnego projektu w ramach działania 3.1., jednak tego rodzaju
przedsięwzięcia są przewidziane w kolejnych latach wdrażania programu. Zostały zaplanowane na
etapie jego opracowywania.
W 2021 roku osiągnięto 104% zakładanej wartości docelowej wskaźnika celu szczegółowego 3.
Inwestuj w Warszawie „Liczba prywatnych spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na
10 tys. mieszkańców”. Na etapie opracowywania programu, podczas szacowania ww. wskaźnika
wzięto po uwagę m.in. wstępne, przewidywane skutki trwającej pandemii COVID-19 (lockdowny
mogą spowodować załamanie gospodarcze) oraz tendencje wynikające z analizy liczby prywatnych
spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego od 2010 roku do 2019 roku. Od 2010 roku do
2017 liczba ta stale rosła, ale w 2018 roku spadał o 18% w stosunku do ubiegłego, do poziomu
wyższego niż w 2013 roku, ale niższego niż w 2014. Od 2019 znów rośnie. Wyższa wartość wskaźnika
może być spowodowana utrzymującą się potrzebą firm skracania łańcuchów dostaw
i koncentrowania się na lokalnych, europejskich rynkach, co powoduje lokalizowanie działalności
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w Polsce, w tym w Warszawie. Przyczyną może też być wspomniana w rozdziale „Incydenty” sytuacja
na Białorusi. Narastające tendencje autorytarne, represje polityczne, niestabilne i ciągle pogarszające
się warunki prowadzenia działalności gospodarczej mogą prowadzić do ucieczki z tego kraju kapitału
oraz specjalistów, także do Polski i Warszawy.
Mimo to nie rekomenduje się w tym momencie podniesienia wartości ww. wskaźnika. Nie można
w tej chwili przewidzieć ostatecznych skutków trwającej pandemii COVID-19. Wydaje się, że brak
płynności w łańcuchach dostaw spowodowany powtarzającymi się w Chinach lockdownami,
zmykaniem miast i rejonów, w których działają fabryki dostarczające kluczowych podzespołów dla
światowej gospodarki (także w 2022 roku) będzie postępować. Może więc powodować przeniesienie
produkcji do Europy, w tym do Polski, ale z ostatecznymi wnioskami należałoby poczekać.
Niewiadomą są też skutki agresji Rosji na Ukrainę. Trwający od lutego 2022 roku konflikt zbrojny
powoduje zawieszenie działalności lub wycofywanie się międzynarodowego kapitału zarówno z Rosji
jak i z Ukrainy. Ucieczka specjalistów z tych krajów może przyspieszyć te procesy, ponieważ brak
odpowiedniej puli talentów utrudnia lub wręcz uniemożliwia działalność. Zagraniczne firmy mogą
zwiększyć w związku z tym swoją obecność w Polsce i w Warszawie, ale jest za wcześnie, aby
stwardzić to z pewnością. W momencie opracowywania raportu nadal nie wiadomo też jak zakończy
się konflikt polskiego rządu z Unią Europejską o przestrzeganie praworządności. Spór ten może mieć
wpływ na negatywne postrzeganie stabilności inwestowania w Polsce przez międzynarodowy kapitał.
Przy szacowaniu wskaźnika bierze się też pod uwagę nie tylko liczbę spółek, ale także liczbę
mieszańców Warszawy. W związku z agresją Rosji na Ukrainę znacząco zwiększyła się liczba
mieszkańców stolicy. Z szacunków władz miasta (stan na 15.03.2022) wynika, że od początku
wybuchu konfliktu do Warszawy dotarło łącznie ok. 415 000 gości z Ukrainy, z czego niemal 300 000
zatrzymało się tutaj na dłużej9. Nie wiadomo ile osób zostanie w stolicy na stałe.
Biorąc pod uwagę ww. czynniki rekomenduje się pozostawienie wartości docelowej wskaźnika celu
szczegółowego 3. Inwestuj w Warszawie „Liczba prywatnych spółek handlowych z udziałem kapitału
zagranicznego na 10 tys. mieszkańców” na dotychczasowym poziomie.
Zarówno podczas opracowywania programu, jak i później, podczas wdrażania i sprawozdawania
wpisanych do niego projektów dało się zauważyć niewystarczający poziom wiedzy wśród
warszawskiego samorządu na temat „Strategii #Warszawa2030”, roli programów wykonawczych
w rozwoju Warszawy oraz ich zakresu. Wydaje się więc wskazane dalsze edukowanie pracowników
stołecznego samorządu w zakresie strategii.

9

Uchodźcy w Warszawie – raport z aktualnej sytuacji: https://um.warszawa.pl/-/uchodzcy-wwarszawie-raport-z-aktualnej-sytuacji (dostęp 29.04.2022 r.)
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Rekomendacje:

 Zwiększenie zaangażowania w realizację programu biur i jednostek miejskich odpowiedzialnych za
promocję krajową oraz międzynarodową Warszawy poprzez zaprojektowanie i realizację
odpowiednich projektów;

 Zwiększenie zaangażowania w realizację programu biur i jednostek miejskich odpowiedzialnych za
obszar związany z rynkiem pracy poprzez zaprojektowanie i realizację odpowiednich projektów;

 Pozostawienie wartości docelowej wskaźnika celu szczegółowego 3. Inwestuj w Warszawie „Liczba
prywatnych spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców” na
dotychczasowym poziomie;

 Edukowanie pracowników stołecznego samorządu w zakresie „Strategii #Warszawa2030”, jej
celów, roli w rozwoju miasta oraz zakresu poszczególnych programów wykonawczych. Realizacji
tej rekomendacji będzie też służył przyjęty 2 marca 2022 r. przez radę programu „Plan
komunikowania Programu przyciągamy talenty i liderów”.
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ROCZNA INFORMACJA O PONIESIONYCH NAKŁADACH
FINANSOWYCH NA WDRAŻANIE PROGRAMU
Koszt projektów realizujących „Program przyciągamy talenty i liderów” wyniósł w 2021 roku 3 325
832 zł.
Ogółem w 2021 roku

3 325 832

Cel szczegółowy 1. Studiuj, pracuj i rozwijaj się w Warszawie

3 093 977

Działanie 1.1. Budowanie marki i aktywna promocja miasta wśród

37 207

talentów
Działanie 1.2. Promowanie wydarzeń naukowych, sportowych

0

i kulturalnych organizowanych w Warszawie
Działanie 1.3. Opracowanie i realizacja programów opieki miasta nad

3 056 770

wybranymi grupami talentów
Działanie 1.4. Angażowanie się w debatę o zwiększenie dostępności

0

administracyjnej polskiego rynku pracy dla wysoko
wykwalifikowanych migrantów
Cel szczegółowy 2. Zorganizuj to w Warszawie

0

Działanie 2.1. Uatrakcyjnienie oferty miasta dla organizatorów

0

wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym
Działanie 2.2. Aktywne i planowe pozyskiwanie wydarzeń krajowych

0

i międzynarodowych
Cel szczegółowy 3. Inwestuj w Warszawie

231 855

Działanie 3.1. Budowa i rozwój profesjonalnej oferty terenów

0

inwestycyjnych będących w dyspozycji m.st. Warszawy oraz
rozwijanie współpracy z gminami ościennymi
Działanie 3.2. Aktywna promocja Warszawy jako miasta

231 855

atrakcyjnego dla pionów biznesowych i najbardziej innowacyjnych
przedsiębiorstw
Działanie 3.3. Stałe poprawianie standardu obsługi inwestora

0
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