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Miejsce pracy
przyszłości
Jak koronawirus i dane ukształtują 
nowy ekosystem miejsca pracy? 

Wnioski zawarte w niniejszym raporcie opierają się na danych 
zgromadzonych za pomocą autorskiego narzędzia firmy 
Cushman & Wakefield – Experience per Square FootTM (XSF). 
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
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Wstęp
W celu lepszego poznania i zrozumienia kluczowych czynników, które 
wpływają na nasze indywidualne postrzeganie miejsca pracy – zarówno  
w biurze, jak i w obecnych warunkach pracy zdalnej – eksperci  
z Cushman & Wakefield dokonali wnikliwej analizy danych, opierając się  
na informacjach zgromadzonych od pracowników na całym świecie.  
Do badania wykorzystano autorską bazę danych Experience per Square 
FootTM (XSF), która umożliwiła analizę ponad 2,5 miliona punktów 
danych dotyczących doświadczeń pracowników z całego świata na temat 
miejsca pracy, zebranych jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. 
Dodatkowo analizę rozszerzono o kolejne 1,7 miliona punktów danych 
pochodzących od ponad 40 000 respondentów z całego świata, 
którzy obecnie pracują zdalnie (XSF@home). Dzięki temu uzyskaliśmy 
bezkonkurencyjną analizę i doskonały wgląd w to, jak pracownicy radzą  
sobie w obecnej sytuacji oraz zdefiniowaliśmy korzyści pracy zdalnej  
oraz związane z nią wyzwania. 

Dogłębne zrozumienie powyższych zagadnień pozwoli określić,  
kto powinien wrócić do pracy w biurze, aby jak najlepiej wspierać  
w firmach rozwój oraz innowacje dotyczące strategii miejsca pracy.  
Pozwoli to na ukształtowanie takiego ekosystemu środowiska pracy,  
który zapewni pracownikom dobre samopoczucie oraz będzie sprzyjać 
wydajności i produktywności. 

50% pracowników  
najprawdopodobniej będzie 
pracować w ramach Kompletnego 
Ekosystemu Miejsca Pracy (ang. 
Total Workplace Ecosystem) 
łączącego biuro, dom oraz inne 
lokalizacje.
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1. Pracownicy mogą być wydajni wszędzie,  
nie tylko w biurze

• Pracownicy zdalni zawsze radzili sobie dobrze: przed pandemią koronawirusa 
pracownicy, którzy pracowali przede wszystkim zdalnie, byli bardziej zaangażowani  
i bardziej zadowoleni z pracy niż pracownicy biurowi. To sugeruje, że praca może być 
wydajna niezależnie od miejsca jej wykonywania. 

• Współpraca układa się jak nigdy dotąd: dzięki technologiom do współpracy zdalnej 
podczas pandemii zespoły współpracują wydajniej niż kiedykolwiek dotąd.

• Skupienie indywidualnych pracowników nadal jest na wysokim poziomie: pracownicy 
niezmiennie deklarują, że podczas pracy z domu potrafią się skupić, gdy potrzebują 
wydajnie realizować poszczególne zadania.

2. Rośnie popularność elastyczności  
i możliwości wyboru miejsca pracy

• Pracownicy chcą elastyczności: 73% pracowników uważa, że ich firma powinna  
do jakiegoś stopnia umożliwiać pracę z domu.

• Ludzie potrzebują różnorodności miejsc, aby nawiązywać kontakty osobiste:  
w obecnej sytuacji cierpią kontakty osobiste i budowanie więzi, co nie pozostaje  
bez wpływu na kulturę korporacyjną i rozwój pracowników. Pozostawienie  
pracownikom wyboru miejsca pracy umożliwi im nie tylko wykonywanie ich pracy,  
lecz także budowanie relacji.

• Pracownicy odczuwają większe zaufanie: 90% z nich uważa, że ich pracodawca ufa  
im, gdy pracują zdalnie.

3. Kompletny ekosystem miejsca pracy  
to nowa normalność

• Mnogość lokalizacji: nie będziemy już pracować wyłącznie w jednym miejscu, ale 
budować swego rodzaju ekosystem składający się z różnych lokalizacji i doznań oraz 
wspierający wygodę, funkcjonalność i dobre samopoczucie.

• Biuro nie odchodzi w zapomnienie: równoważenie wpływu dystansu społecznego na 
obłożenie biur z mniejszą liczbą osób niezbędnych w biurze prawdopodobnie nie odbije 
się na aktualnych powierzchniach biurowych – biura nadal będą się rozwijać, choć 
inaczej.

• Biuro ma nowy cel: celem biura będzie udostępnienie ciekawych lokalizacji, które 
sprzyjają tworzeniu kultury korporacyjnej, uczeniu się, budowaniu więzi z klientami i 
współpracownikami oraz kreatywności i innowacyjności.

Kluczowe wnioski

/tōdl/ /wərk plās/ /ēkō sistəm/:
Miejsce pracy to już nie tylko budynek. To już nie jest jedna lokalizacja. 
Miejsce pracy to sieć przestrzeni fizycznych i wirtualnych. To ekosystem 
zapewniający elastyczne i dostępne na żądanie przestrzenie, które 
sprzyjają wygodzie, funkcjonalności i dobremu samopoczuciu.
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To nie jest „powrót do pracy”,  
lecz „powrót do biura” 
W miarę jak rządy na całym świecie znoszą ograniczenia dotyczące izolacji, coraz częściej 
wspominana jest kwestia „powrotu do pracy”. Jednak taki punkt widzenia nie oddaje sedna 
sprawy. Wielu pracowników biurowych niezmiennie pracuje od samego początku pandemii. 
Dlatego też należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie: kto powinien „wrócić do biura”?

Rzecz jasna w pierwszej kolejności powinniśmy mieć na uwadze dobro pracowników 
i bezpieczeństwo osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania. Jednak gdy 
przejdziemy dalej, sytuacja przestaje być tak jednoznaczna – zwłaszcza, że biorąc pod uwagę 
zasady zachowania dystansu społecznego i dostępną przestrzeń, nie wszyscy pracownicy 
będą mogli wrócić do biura.

W związku z tym firmy przyjmują, że niektórzy pracownicy mogą bez problemu pracować 
zdalnie, choćby częściowo. To z kolei sprawi, że przez jakiś czas firmy będą musiały dać im 
więcej możliwości wyboru i elastyczności w kwestii pracy poza biurem.

Wnioski dotyczące zadowolenia  
z miejsca pracy

SKUPIENIE 
wydajność 

indywidualna

ZESPÓŁ 
wydajność 
zespołowa

WIĘZI 
budowanie  

więzi ze 
współpracownikami

REGENERACJA 
energia przez  

cały dzień

NAUKA 
ciągłe uczenie 

się i rozwój

W raporcie będziemy stosować wymienione niżej pojęcia.  
Aby ułatwić ich odczytanie, piszemy je wielkimi literami.
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Wiele firm szybko podjęło decyzję o wprowadzeniu pracy z domu, choć 
oczekiwano, że odbije się to negatywnie na zadowoleniu pracowników z 
miejsca pracy. Okazuje się jednak, że ogólnie pozostaje ono na wysokim 
poziomie, co należy rozpatrywać w kategoriach dużego osiągnięcia – 
zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę tempo wdrożenia tego rozwiązania, 
okoliczności życiowe pracowników oraz wyzwania.

Współpraca jeszcze nigdy  
nie układała się tak dobrze
Ciekawym aspektem przejścia na pracę z domu jest to, jak zmieniła się zależność pomiędzy 
poziomami zadowolenia z miejsca pracy. W szczególności dotyczy to współpracy zespołowej 
(ZESPÓŁ), która osiągnęła nowy poziom: 75% respondentów zgadza się lub zdecydowanie 
się zgadza, że ich współpraca z innymi jest w obecnej sytuacji wydajna. Jest to wzrost na 
poziomie 10% w porównaniu do okresu sprzed pandemii koronawirusa (ilustracja 1). Wydajnej 
współpracy sprzyja dostępność specjalnych narzędzi. Innymi słowy, konieczność pracy z 
domu oznacza, że używanie narzędzi umożliwiających współpracę nie jest już dobrowolne, 
lecz konieczne, dlatego też pracownicy w pełni wykorzystują ich możliwości.

76%

72%

68%

64%

60%

56%

78%

74%

70%

66%

62%

58%

przed pandemią COVID-19 w czasie pandemii COVID-19
ZESPÓŁ SKUPIENIE

Figure 1: Comparison of pre-covid and during covid Team and Focus outcomes

Źródło: Cushman & Wakefield

Ilustracja 1: 

Porównanie czynników ZESPÓŁ oraz SKUPIENIE  
z okresu sprzed pandemii-COVID-19 z okresem pandemii

Korzyści



6

Wydajność indywidualna pozostaje  
na wysokim poziomie
Gdy firmy na całym świecie zamknęły biura, niemal wszyscy pracownicy biurowi zaczęli 
pracować z domu. Dom nagle stał się miejscem tętniącym życiem, w którym małżonkowie, 
współlokatorzy i dzieci uczące się z domu przebywają ze sobą pod jednym dachem. Pomimo 
takiej zmiany pracownicy deklarują, że są w stanie się skupić, gdy zachodzi taka potrzeba. 
Nie oznacza to jednak, że obecna sytuacja nie stawia żadnych wyzwań – omówimy je bardziej 
szczegółowo w następnej części – jednak w większości przypadków ludzie potrafili je 
przezwyciężyć i dostosować się do nowych okoliczności.

Kultura zaufania 
Zaufanie jest bez wątpienia kluczowym elementem pracy w obecnych warunkach. Jest to też 
kwestia, której firma Cushman & Wakefield poświęciła szczególną uwagę w ankiecie XSF@
home. I tutaj znów dobre wieści: 90% respondentów uważa, że ich przełożeni mają zaufanie 
do tego, jak wykonują swoją pracę. Podobnie jest w drugą stronę – pracownicy ufają firmie  
i decyzjom podejmowanym przez kierownictwo w czasach obecnego kryzysu.

Korzyści

75%  
respondentów pracuje wydajnie, 
gdy wymagane jest SKUPIENIE 



7

Choć świętowanie sukcesów jest istotne, równie ważne jest wyciąganie 
wniosków na podstawie wyzwań. Choć określenie „największy eksperyment 
z pracą zdalną w historii” brzmi jak wyświechtany frazes, naprawdę trafnie 
opisuje obecną sytuację.

Rozluźnienie kontaktów osobistych
Co prawda chociaż praca zespołowa przebiega dobrze, to zmiana modelu pracy na 
zdalną negatywnie wpłynęła na umiejętność nawiązywania kontaktów na bardziej 
osobistym poziomie. Ankieta XSF@home bada WIĘZI lub poczucie więzi osobistych 
pomiędzy pracownikami. Zaledwie niewiele ponad połowa respondentów czuje więź ze 
współpracownikami. Umiejętność budowania trwałych więzi jest dla pracowników bardzo 
ważna z punktu widzenia ich zadowolenia w każdych okolicznościach, a tym bardziej obecnie. 
Niższe wyniki wskaźnika WIĘZI negatywnie wpływają również na przywiązanie do kultury 
firmy oraz rozwoju zawodowego i osobistego (ilustracja 2).

Ilustracja 2: 

Najważniejsze 
czynniki sprzyjające 
budowaniu 
więzi pomiędzy 
współpracownikami

Source: Cushman & Wakefield

Wyzwania

#1

#2

#3#4

#5

ZESPÓŁ

NAUKA

PRZYWIĄZANIE  
DO KULTURY

EFEKTYWNA 
PRACA

BEZPOŚREDNI KONTAKT  
ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI

WIĘZI
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Przywiązanie do kultury firmy przejawia się w biurze zarówno świadomie, jak i nieświadomie, 
w bezpośrednich kontaktach pracowników, co zwiększa wskaźnik WIĘZI, jak i przywiązanie 
do samej firmy. Z ankiety XSF@home wynika, że osobiste przywiązanie do kultury firmy jest 
jednym z najniżej ocenianych wskaźników w odniesieniu do aktualnego poziomu zadowolenia 
pracowników.

Pomimo, że pracownicy deklarują wysoki poziom dumy związany z pracą i podoba im się kultura 
w ich firmach, to trudno jest utrzymać osobiste przywiązanie do kultury i poczucie bycia jej 
częścią, gdy nie jest ona pielęgnowana i przeżywana osobiście (ilustracja 3). Podobnie wygląda 
sytuacja w przypadku współpracy – co prawda jest ona wydajniejsza, ale opiera się bardziej 
na realizacji zadań niż na nieformalnych interakcjach sprzyjających uczeniu się i mentoringowi. 
Firmy, którym w obecnej sytuacji udaje się rozwiązać problem utrzymywania i ożywiania 
więzi osobistych, odczują ogromne korzyści w postaci wyższego poziomu zadowolenia, 
zaangażowania oraz dobrego samopoczucia pracowników.

Figure 3: Drivers of company culture

Źródło: Cushman & Wakefield

86%

82%

78%

74%

70%

84%

80%

76%

72%

Zaufanie 
w całej firmie

Kultura 
firmy

Pewność 
siebie

Duma Osobiste 
przywiązanie 

do kultury

Ilustracja 3: 

Wskaźniki kultury

Wyzwania

Pracownicy deklarują wysoki poziom zaufania  
wobec firmy i dumy z pracy w niej, jednak trudno  
jest im odczuwać osobistą więź z jej kulturą
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Praca z domu jest trudniejsza  
dla młodszych pokoleń
Najczęściej słyszy się, że to przedstawiciele pokolenia Z oraz Millenialsi wymagają 
elastycznych metod pracy. Wyniki naszej ankiety są ciekawe i niejednoznaczne.  
W ogólnym ujęciu młodsze pokolenia są mniej zadowolone z miejsca pracy: 70% 
przedstawicieli pokolenia Z oraz 69% Millenialsów deklaruje, że praca z domu jest dla nich 
trudna. Dla porównania – podobne odczucia ma 55% przedstawicieli pokolenia baby boomers.

Co prawda najczęstszym powodem niezadowolenia jest zbyt wolne łącze internetowe, 
to znaczenie ma również to, na jakim etapie życia są te osoby. Przedstawiciele pokolenia 
Z najczęściej nie mają odpowiedniej przestrzeni w domu (ilustracja 4). To nie powinno 
zaskakiwać, jeśli wziąć pod uwagę, że mają nie więcej niż 24 lata i często mieszkają ze 
współlokatorami lub rodzicami (przedstawicielami pokolenia baby boomers). Dlatego też 
rzadko zdarza się, że mają dostęp do odpowiednio przygotowanego miejsca pracy. 

Z podobnymi problemami borykają się Millenialsi. Ich oceny „przestrzeni sprzyjającej wydajnej 
pracy” oraz „minimalne zakłócenia” są o 10% niższe. Jeśli połączymy to z wyzwaniami, 
jakie stawia przed nimi konieczność opieki na innymi – coś, co łączy ich z przedstawicielami 
pokolenia X – przestaje dziwić, że Millenialsi oceniają wiele wskaźników niżej niż inni. 

W przeciwieństwie do tych dwóch grup przedstawiciele pokolenia baby boomers wydają się 
radzić sobie najlepiej. Deklarują oni mniejszą liczbę problemów i większy poziom zadowolenia 
z miejsca pracy.

Ilustracja 4: 

Największe wyzwania związane z pracą w domu

Wyzwania

Pokolenie Z 70%

Millenialsi 69%

Pokolenie X 63%

Baby Boomer 55%

W sumie 64%

Odsetek osób,  
z poszczególnych 
generacji, dla których 
praca z domu jest 
wyzwaniem - według 
ankiety XSF@home 

Źródło: Cushman & Wakefield

Pokolenie Z

Nieodpowiednie 
miejsce pracy

Millenialsi   
i Pokolenie X

Obowiązki 
opiekuńcze

#1
Zbyt wolne 

łącze 
internetowe

Dodatkowe wyzwania 
poszczególnych pokoleń
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Konieczność zadbania o dobre samopoczucie 
pracowników 
Okres sprzed pandemii i obecną sytuację łączy fakt, że ludziom nadal trudno przychodzi 
REGENERACJA, czyli umiejętność utrzymania wysokiego poziomu energii przez cały dzień. 
Wskaźnik ten jest oceniany jak na razie najniżej. Co więcej, pomimo nieznacznej poprawy 
wskaźnika REGENERACJA, spada ogólny poziom dobrego samopoczucia – nie ze względu  
na trudności w utrzymaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, lecz  
ze względu na brak czasu na odpoczynek od pracy (ilustracja 5). Jednym z czynników, 
który na to wpływa, może być brak dojazdów do pracy. Oznacza to, że pracownicy nie mają 
naturalnej przerwy na początku i na końcu dnia pracy, która umożliwiałaby im wyłączenie się, 
co negatywnie odbija się na ich samopoczuciu psychofizycznym. Innym czynnikiem może być 
fakt, że praca z domu pozbawia nas poczucia fizycznego odseparowania od pracy. Przełożeni 
mogą pomagać swoim podwładnym radzić sobie z tym problemem poprzez zachęcanie ich 
do przerw oraz ograniczenie dostępności do godzin pracy.

Wyzwania

Źródło: Cushman & Wakefield
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74
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80

76

72

Millenialsi Pokolenie X Baby Boomers

Ilustracja 5: 

Odpoczynek od pracy - wyniki  
ankiety XSF@home
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W miarę znoszenia ograniczeń wiele firm rozważa możliwość przywrócenia 
przynajmniej części pracowników do biur. To z kolei rodzi pytanie – kto 
może lub powinien wrócić? 
Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są najważniejsze, a osoby z grupy podwyższonego 
ryzyka zachorowania powinny pozostać w domach. W pierwszej kolejności 
prawdopodobnie powinni wrócić najpotrzebniejsi pracownicy. Ale kogo wybrać spośród 
nich w sytuacji, gdy nie wszyscy będą mogli wrócić?

Z naszej analizy wynika, że poziom zadowolenia pracowników bardzo zależy od 
zajmowanych przez nich stanowisk. Przedstawiciele handlowi, którzy wcześniej pracowali 
w biurze, doświadczają największych trudności w niemal wszystkich obszarach. Jest to 
prawdopodobnie związane z wyzwaniami, jakie w obecnej sytuacji stawia przez nimi praca. 
Jednak wynika to również z braku możliwości nawiązywania osobistych kontaktów,  
co trudno jest osiągnąć zdalnie. Podobne problemy dostrzegamy w działach badań  
i rozwoju, którym brakuje dynamicznej pracy i wymiany pomysłów. Przeciwieństwem  
są zespoły operacyjne i działy wsparcia, w przypadku których obecna sytuacja zdaje się 
mieć minimalny wpływ na poziom zadowolenia.

Warto wspomnieć, że osoby, które już wcześniej miały doświadczenie w pracy zdalnej, 
radzą sobie bardzo dobrze. W przypadku pozostałych działów i stanowisk, firmy powinny 
przeanalizować, jakim wyzwaniom ludzie stawiają czoła, i rozważyć, jak najskuteczniej  
im pomóc.

Powrót do biura
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Firmy coraz częściej stawiają na elastyczność i dają pracownikom możliwość 
wyboru miejsca pracy. Po zniesieniu ograniczeń związanych  
z pandemią koronawirusa te trendy staną się standardami. Są ku temu  
dwa jasne powody: po pierwsze 73% respondentów uważa, że firmy powinny 
wprowadzić elastyczność pracy. Po drugie w konsekwencji dystansu 
społecznego nastąpi połączenie pracy z domu z pracą biurową. Będzie  
to wynikać z konieczności utrzymywania bezpiecznych odległości pomiędzy 
pracownikami oraz ograniczenia liczby pasażerów w komunikacji publicznej. 
Z drugiej strony przed firmami otwierają się ogromne możliwości. Dzięki przyjęciu podejścia 
opartego na danych i dowodach, będą mogły opracowywać innowacyjne strategie sprzyjające 
połączeniu modeli pracy biurowej i zdalnej, aby wykorzystywać ich korzyści i przezwyciężać 
związane z nimi wyzwania.

Jeśli firmy nie wprowadzą żadnych zmian w kierunku zapewnienia pracownikom elastyczności 
pracy, odnotują wzrost powierzchni biurowych o 15–20%, wynikający z konieczności 
zachowania dystansu społecznego oraz utworzenia nowych typów środowisk współpracy. 
Można temu jednak łatwo zapobiec poprzez wprowadzenie elastycznych metod pracy. Gdyby 
50% respondentów, którzy zadeklarowali, że zwiększą elastyczność pracy, wprowadziło to  
w życie, oznaczałoby to brak jakichkolwiek zmian w powierzchniach biurowych netto.

Gdy patrzymy w przyszłość, najważniejszym wnioskiem płynącym z aktualnego 
doświadczenia pracy z domu jest to, że firmy coraz częściej będą stosować model pracy 
zdalnej. Rodzi to potrzebę zaakceptowania, że nie pracujemy już w jednej lokalizacji, ale 
w swego rodzaju ekosystemie składającym się z wielu lokalizacji i zapewniającym różne 
doświadczenia, które będą sprzyjać wygodzie, funkcjonalności i dobremu samopoczuciu 
pracowników. To z kolei pozwala nam opracowywać nowe metody pracy i wykorzystywać 
lokalizacje, czas i technologie, aby motywować ludzi, miejsca i firmy do osiągania lepszych 
wyników.

Co dalej?
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Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi  
na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy 
największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników  
w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. 
Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 
obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach 
kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie:  
www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWakeCE
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