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Badanie „Sektor ICT na wielkopolskim rynku pracy"
Sektor ICT to inicjator oraz beneficjent cyfryzacji gospodarek światowych, dostarczający z jednej strony
rozwiązania technologiczne umożliwiające cyfryzację,
z drugiej zaś rozwijający się właśnie dzięki dynamicznemu postępowi tego zjawiska. Wykorzystanie
technologii cyfrowych i wynikający z nich przepływ informacji w coraz większym stopniu zmieniają
zachowania gospodarstw domowych oraz organizacji, dając tym samym fundament rozwoju
konkurencyjności oraz impuls dla rozwoju społeczno-gospodarczego.
Rozwój oparty na ICT jest jedną z wielkopolskich inteligentnych specjalizacji, wyodrębnioną w wyniku
analiz prowadzonych na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020.
Wybór tej inteligentnej specjalizacji wynika z kilku przesłanek. Przede wszystkim jest nią dynamiczny
rozwój wielkopolskiej branży ICT, która coraz aktywniej kreuje marki rozpoznawalne nie tylko na rynku
krajowym, ale także międzynarodowym, a także rosnący popyt na produkty sektora ICT.
Wychodząc naprzeciw potrzebie wytyczenia kierunków działań na poziomie regionu zorientowanych na
podnoszenie konkurencyjności sektora ICT, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zlecił wykonanie
pogłębionego badania sytuacji wielkopolskiego sektora ICT, ze szczególnym naciskiem na diagnozę
sytuacji na rynku pracy oraz wskazanie szans i barier jego dalszego rozwoju. Celem badania była
diagnoza aktualnego stanu sektora ICT oraz wskazanie szans i barier jego dalszego rozwoju
w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem analizy potencjału innowacyjnego
i konkurencyjnego sektora, w kontekście tzw. obszarów inteligentnych specjalizacji województwa
wielkopolskiego.
W badaniu wykorzystano zarówno dane już istniejące jak i przeprowadzono ankietyzację
przedsiębiorców z sektora ICT oraz studentów kierunków ICT. Ponadto zrealizowano wywiady z
ekspertami, posiadającymi szeroką wiedzę na temat kondycji sektora oraz perspektyw jego rozwoju w
województwie wielkopolskim.
Podsumowaniem niniejszego projektu jest raport z badania pn. „Sektor ICT na wielkopolskim rynku
pracy" zawierający wyniki przeprowadzonych analiz oraz rekomendacje działań, jakie powinny zostać
podjęte w celu dalszego rozwoju tej części gospodarki w Wielkopolsce.
Wyniki niniejszego badania zostaną zaprezentowane na konferencji, jaka odbędzie się 27 lutego przy ul.
Szyperskiej 14 w Poznaniu (sala nr 2, II piętro, wejście główne).
Badanie „Kondycja pracobiorców na wielkopolskim rynku pracy"
Województwo wielkopolskie jest jednym z największych oraz najbardziej rozwiniętych regionów w kraju.
W 2016 r. obszar ten zamieszkiwało 3,48 mln osób, tj. 9% wszystkich mieszkańców Polski, co oznacza,
że było to także jedno z najbardziej zaludnionych województw w Polsce. Ponadto, Wielkopolska od lat
cechuje się ponadprzeciętnym rozwojem gospodarczym. W 2014 r. osiągnęła trzecią najwyższą wartość
PKB w kraju, tj. 166 508 mln zł, co stanowiło 9,7% wartości ogólnopolskiej. Region ten cechuje znacząca
ilość podmiotów gospodarki narodowej, a także bardzo wysoki poziom zatrudnienia, co ma swoje
odzwierciedlenie w utrzymującym się od lat jednym z najwyższych wskaźniku zatrudnienia (2016 r. –
Polska: 52,8%, woj. wielkopolskie: 55,3%) oraz niskiej stopie bezrobocia w kraju (2016 r. – Polska: 6,2%,
woj. wielkopolskie: 4,8%).
Dalszy rozwój gospodarczy regionu oraz możliwość efektywnego funkcjonowania podmiotów
gospodarczych na jego terenie są w dużym stopniu uzależnione od jakości kapitału ludzkiego oraz
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dostępności wyspecjalizowanych pracowników. W obliczu niskiej stopy bezrobocia i braku pracowników
w części zawodów, pozyskanie i utrzymanie kadry staje się coraz większym wyzwaniem dla firm i
instytucji.
Z uwagi na znaczenie ww. problematyki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w 2017 r. zrealizował
badanie pt. „Kondycja pracobiorców na wielkopolskim rynku pracy", którego głównym celem była
diagnoza aktualnej sytuacji osób zatrudnionych na terenie województwa wielkopolskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem warunków zatrudnienia oraz perspektyw rozwoju kapitału ludzkiego w
regionie. Przedsięwzięcie zostało realizowane w okresie od lipca do października 2017 r. i objęło swoim
zasięgiem cały obszar województwa wielkopolskiego. Raport zawiera podsumowanie wyników
przeprowadzonych badań i analizy dostępnych materiałów zastanych.
W badaniu wykorzystano zarówno dane już istniejące jak i przeprowadzono ankietyzację osób
podejmujących pracę na terenie województwa wielkopolskiego, reprezentujących różne branże i
stanowiska. Ponadto zrealizowano wywiady z ekspertami, posiadającymi szeroką wiedzę na temat
kondycji sektora oraz perspektyw jego rozwoju w województwie wielkopolskim.
Podsumowaniem niniejszego projektu jest raport z badania pn. „Kondycja pracobiorców na
wielkopolskim rynku pracy" zawierający wyniki przeprowadzonych analiz. Wyniki niniejszego badania
zostaną zaprezentowane na konferencji, jaka odbędzie się 27 lutego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu
(sala nr 2, II piętro, wejście główne).

https://wuppoznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc

2/2

