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Gdy wiosną 2020 r. światem zawładnął 
koronawirus, pojawiły się głosy zapowia-

dające rychłą zapaść rynku nieruchomości. 
Najbardziej fatalistyczne wizje dotyczyły 
sektora biurowego – budowano je na 
przeświadczeniu, że od dziś wszyscy bę-

dziemy pracować zdalnie, więc funkcja ta 
przestanie mieć rację bytu. Blisko rok od 
wybuchu pandemii wiemy już, że zapo-

wiedź śmierci biurowców była zdecydo-

wanie przedwczesna. 

Pandemia doprowadziła już do recesji  
i prawdopodobnie długoterminowo 
wywoła również głęboki kryzys gospo-

darczy. Najemcy w większości decydują 
się przeczekać trudny okres. W tym 
czasie zadają sobie pytania o przyszłość 
swoich działalności, a przede wszystkim 
o sposób, w jaki będą pracować. Jakich 
powierzchni będą potrzebowali? Które 
obszary ich działalności zmienią się naj-
mocniej? Jak zminimalizować ryzyka, jakie 
może przynieść nadchodzący rok?

Wszystko to stoi w opozycji do komforto-

wej sytuacji, w jakiej znajdował się sektor 
biurowy jeszcze na początku 2020 r. 
Rynek był w stanie wchłonąć każdą nową 
inwestycję, pustostany stanowiły bar-
dzo mały odsetek powierzchni, a zasady 

dyktowali wynajmujący. Dzisiaj jesteśmy 
świadkami odwrócenia sytuacji o 180 
stopni. By zaadaptować się do nowej 
rzeczywistości, rynek biurowy musi zrozu-

mieć, jakich zmian będą oczekiwali najem-

cy, i nauczyć się szybko na nie reagować.
Niestety jest za wcześnie, by móc jed-

noznacznie stwierdzić, jaka będzie przy-

szłość pracy. Dlatego rolą tej publikacji nie 
jest podsumowanie kondycji rynku biuro-

wego, ale głębsze przyjrzenie się zacho-

dzącym na nim zjawiskom i nakreślenie 
scenariuszy, które wskażą potencjalne 
trajektorie zmian. 

Dokładnej analizie poddaliśmy skutki 
pracy zdalnej, podsumowaliśmy makro- 
i mikrotrendy wpływające na rynek nieru-

chomości, przestudiowaliśmy wyzwania, 
przed jakimi stoją organizacje, oraz pochy-

liliśmy się nad vstrategiami, które mogą 
im umożliwić skuteczniejsze przejście 
przez trudne czasy. Wszystko to zostało 
uzupełnione o wywiady pogłębione z kil-
kudziesięcioma ekspertami rynku – po-

mogły nam one stworzyć ramy publikacji, 
którą dzisiaj oddajemy w Państwa ręce. 
I chociaż nie wiemy, co przyniesie przy-

szłość, to jedno jest pewne: biura odegrają 
kluczową rolę w kształtowaniu się zasad 
nowej normalności.

Tomasz Bojęć, 
Przemysław Chimczak-Bratkowski

Partnerzy zarządzający
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Wczesną wiosną 2020 r. zaczęły pod-

nosić się głosy mówiące o nadchodzą-

cym załamaniu gospodarczym, które 
uderzy także w rynek nieruchomości. 
Segment biurowy reaguje na wahania 
stosunkowo powoli, dlatego pierwsza 
połowa roku nie przyniosła spektakular-
nych spadków, a transakcje napędzane 
były negocjacjami zakończonymi przed 
wybuchem pandemii. W drugiej poło-

wie roku osłabienie rynku było już do-

strzegalne, a jego jasny znak stanowiło 
załamanie się popytu na przestrzeń 
biurową w stolicy, jak również coraz 
aktywniejszych miastach regionalnych.

W Warszawie wynajęto najmniej 
powierzchni biurowej od 2011 roku. 
W samym trzecim kwartale popyt 
osiągnął 113 tys. mkw. powierzchni, 
a więc dwa i pół razy mniej niż w ana-

logicznym okresie roku 2019 oraz naj-
mniej od dekady1. Niski popyt wystąpił 
również w miastach regionalnych, co 
w połączeniu z oddawaniem kolejnych 
inwestycji przyniosło rekordowy odse-

tek pustostanów. Najgorsza sytuacja 
obserwowana była w Łodzi, gdzie pod 
koniec grudnia dostępne ponad 16% 
powierzchni biurowej2.

W całym kraju królowały trzy słowa 
związane z rynkiem biurowym 2020: 
elastyczność, renegocjacje i podnajem. 
Podnajmowanie przestrzeni podmiotom 

powierzchni biurowej, planowanej do 
oddania głównie w 2020 i 2021 r.8 
Wśród nich uwagę przyciągały 
projekty wysokościowe: szereg 
wież na warszawskiej Woli, łącznie 
z budową Varso, najwyższego budynku 
UE, oraz kolejny etap kompleksu.
KTW w Katowicach. Dostępność 
wielkopowierzchniowych obiektów 
zachęciła firmy do konsolidacji siedzib. 
Poza wspomnianym wyżej mBankiem 
podobny ruch wykonały m.in. Warta 
i Getin Noble Bank9.

trzecim i renegocjacje można uznać za 
bezpośrednie skutki pandemii, z kolei 
na oczekiwania dotyczące elastyczności 
wpłynęły występujące wcześniej tren-

dy. Niemniej jednak wszystkie te zja-

wiska wpisują się w tworzenie silnego 
rynku najemcy.

rekordowy koniec dekady

W pierwszym kwartale 2020 r. łączny 
wolumen transakcji w miastach regio-

nalnych wyniósł ponad 220 tys. mkw., 
o 70% więcej niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku3. Sytuacja zapowia-

dała więc przedłużenie pozytywnych 
trendów z roku 2019, który obfitował 
w rekordy: w całej Polsce jeszcze przed 
upływem III kwartału wynajęto wię-

cej powierzchni niż łącznie w 2018 r.4, 
a w lipcu sfinalizowano w Warsza-

wie największą transakcję w historii 
(mBank,45,6 tys. mkw.)5. Rok 2019 przy-

niósł w stolicy najwyższy popyt brutto 
w historii, podobnie jak w Krakowie, Trój-
mieście i Katowicach6. Przy niewystar-
czającym wolumenie nowej podaży rosło 
znaczenie umów przednajmu na budynki 
w realizacji, podpisywanych również na 
najem przestrzeni planowanej do oddania 
dopiero w 2021 r.7

Dobra koniunktura napędzała nowe 
inwestycje. Na koniec 2019 r. w budowie 
znajdowało się łącznie ok. 1,7 mln mkw. 

biura w trakcie 
pandemii1 

fot.: Israel Andrade, Unsplash
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RYNKI REGIONALNE – POWIERZCHNIA BIUROWA, NOWA PODAŻ I PROJEKTY W BUDOWIE

Rok 2019 przyniósł 
najwyższy 
popyt brutto 
w historii. Przy 
niewystarczającym
wolumenie nowej 
podaży rosło
znaczenie umów 
przednajmu  
na budynki
w realizacji.

Kraków

1,5 mln

mkw.

1 mln

0,5 mln

Wrocław Trójmiasto Poznań Katowice Łódź

powierzchnia biurowa (2019) nowa podaż (2020) w budowie (2021-22)
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spadek popytu

Wcześniejsze negocjacje skutkujące 
umowami pre-let fałszowały nieco obraz 
nastrojów na stołecznym rynku, który 
w drugiej połowie roku zwolnił. Znajduje 
to odzwierciedlenie przede wszystkim 
w aktywności najemców – w III kwartale 
wynajęli oni w Warszawie zaledwie  
113 tys. mkw. powierzchni biurowej, 
czyli najmniej od dekady. Oznacza to 

spadek o 60% względem analogicznego 
okresu poprzedniego roku. Po lekkim 
ożywieniu rynku w ostatnim kwartale, 
w całym 2020 roku popyt w stolicy wy-

niósł 602 tys. mkw., więc najmniej od 
2011 roku10.

W miastach regionalnych na początku 
roku działo się wiele, dzięki czemu po-

pyt brutto w pierwszej połowie 2020 r. 
wyniósł 333 tys. mkw., niemal o 10% 
więcej rok do roku. Jednak w samym 
drugim kwartale wynajęto prawie dwa 
razy mniej powierzchni niż w pierw-

szym11. Aktywność najemców utrzymała 
się na niskim poziomie również latem, 
kiedy wynajęto 126,5 tys. mkw. biur – 
co podobnie jak w Warszawie oznacza 
spadek o niemal 60% względem analo-

gicznego okresu w roku poprzednim12, 13. 
W całym roku popyt w ośmiu głównych 
miastach regionalnych wyniósł 581 tys. 
mkw., co oznacza spadek rzędu 16% 
względem roku 201914.

WARSZAWA – NOWA PODAŻ BIUROWA, ABSORBCJA NETTO  

I WSPÓŁCZYNNIK PUSTOSTANÓW
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Miasta regionalne można podzielić na 
dwie grupy: te, w których spadek popytu 
widoczny był już wiosną, oraz te, gdzie 
napędzany umowami przednajmu po-

czątek roku był dla rynku tak dobry, że 
spowolnienie znalazło odzwierciedlenie 
w danych dopiero latem. Wyjątkiem jest 
Wrocław, gdzie w samym trzecim kwarta-

le podpisano umowy na wynajem ponad 
46 tys. mkw. powierzchni. Stanowiło to 
wynik o 67% lepszy niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku15. Za tak impo-

nujący rezultat w środku pandemii odpo-

wiada przede wszystkim szeroko pojęty 
sektor IT, którego firmy wygenerowały 
64% popytu w mieście. Ogółem w 2020 
roku popyt w stolicy Dolnego Śląska był 
o 3,9% wyższy niż rok wcześniej16.

dłuższa komercjalizacja 
i renegocjacje

Firmy deweloperskie często podkreślają, 
że jednym z pierwszych skutków kryzysu 
COVID-19 na rynku było znaczne wydłu-

żenie się procesu negocjacji. Najemcy są 

mało skłonni do wiązania się długoletnimi 
umowami w sytuacji niepewności – nie 
tylko ekonomicznej, ale też tej dotyczącej 
rewolucji kultury pracy w wyniku pan-

demii. O występującej przed pandemią 
hossie na rynku w Warszawie świadczy 
fakt, że biurowce ukończone w pierwszej 
połowie roku były niemal w pełni skomer-
cjalizowane w momencie oddania, z kolei 
w III kwartale odsetek ten spadł do 66%. 
Nadal jest to dobry wynik w porównaniu 
z miastami regionalnymi, gdzie w trzecim 
kwartale 2020 r. wynajęte było średnio 
po 30–40% nowej powierzchni.

W strukturze umów dostrzegalny jest 
także rosnący udział renegocjacji. Wpły-

wa to negatywnie na absorpcję nowej 
podaży, co przekłada się na wzrost od-

setka pustostanów. Wzrost renegocjacji 
spowodowany jest przede wszystkim 
spadkiem aktywności najemców zain-

teresowanych nowymi przestrzeniami, 
z których wielu decyduje się grać na czas 
i przedłuża dotychczasowe umowy naj-
mu na okres jedynie roku lub dwóch lat. 
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Dzięki temu dają oni sobie więcej czasu 
na analizę sytuacji i podejmowanie de-

cyzji strategicznych w dobie gospodar-
czej niepewności.

W Warszawie w pierwszej połowie 
roku nowe umowy odpowiadały za 
64% transakcji, renegocjacje za 30%, 
a ekspansje za 8%17. W trzecim kwar-
tale renegocjacje odpowiadały już za 
niemal połowę powierzchni wynajętej 
w tym czasie w Warszawie, natomiast 
ogółem w drugiej połowie roku – 46%18. 
W pozostałych miastach regionalnych 
nowe umowy stanowiły w 2020 roku 
średnio 47% transakcji, więc 8 pp. mniej 
niż w roku poprzednim. Renegocjacje 
i przedłużenia odpowiadały za 38% zare-

jestrowanego popytu, co oznacza wzrost 
o 5 punktów procentowych względem 
średniej w roku 2019.

wysokie koszty  
i niezmienne czynsze

Nowoczesne budynki dają co prawda 
możliwość kontrolowania i bieżącego 
monitorowania sposobu wykorzystania 
przestrzeni, a co za tym idzie, dostoso-

wywania pracy systemów budynkowych 
do realnych potrzeb, jednak koszty utrzy-

mania powierzchni nie spadają propor-
cjonalnie do liczby korzystających z niej 
pracowników. Na podobnym poziomie 
utrzymuje je zatrudnienie osób obsługu-

jących budynek: serwisu technicznego, 
sprzątającego oraz ochrony. Bez wy-

łączenia całych części budynku nie są 
również możliwe oszczędności na oświe-

tleniu i innych systemach pobierających 
energię elektryczną.

Jednocześnie najemcy biur oczekiwali 
w pandemii rozwiązań zmniejszających 
koszty ich utrzymania: wakacji czynszo-

wych lub trwałej obniżki stawek jeszcze 
w trakcie trwania umowy. Według da-

nych PKO czynsze efektywne w trzecim 
kwartale 2020 r. spadły w Warszawie 
w stosunku do roku poprzedniego 
o niemal 8%. W Trójmieście były niższe 
o 3,45%, a w Krakowie – o prawie 3%. 
W pozostałych miastach czynsze efek-

tywne utrzymały się na tym samym po-

ziomie co w roku poprzednim19. Na sto-

łecznym rynku warto zwrócić uwagę na 
utrzymywanie się stawek czynszów wy-

woławczych w lokalizacjach centralnych 
– w ścisłym śródmieściu kształtowały się 
one w przedziale 16–25 euro20.

pustostany i podnajem

Decydowanie się na podnajem po-

wierzchni to znane już wcześniej roz-

wiązanie wykorzystywane przez firmy 
w okresach obniżonej koniunktury. Na 
próżno dzisiaj szukać szczegółowych 
danych na temat wielkości tego zja-

wiska, pewny jest natomiast znaczący 
wzrost takich powierzchni na rynku.  
Pod koniec roku w największych mia-

stach oferowano prawdopodobnie łącz-

nie kilkaset tysięcy metrów kwadrato-

wych powierzchni w ramach podnajmu. 
Dostępne dane z jesieni 2020 r. mówią 
m.in. o 118 tys. mkw. w Warszawie21, 
40 tys. mkw. w Krakowie22 i 30 tys. mkw. 
we Wrocławiu23, a więc łącznie o niemal 
190 tys. mkw. w trzech miastach o naj-
większym zasobie biur. Zjawisko to jest 
reakcją na rosnące prawie w całym kraju 
pustostany.

Na koniec grudnia pustostany stanowiły 
9,9% biur w Warszawie, więc 2,1 pp. 
więcej niż rok wcześniej. To najwyższa 
wartość od dwóch lat. We Wrocławiu 
mimo wysokiego popytu wskaźnik 
pustostanów pod koniec IV kwartału 
wyniósł niemal 15% (+2,5 pp. rok do 
roku). Jeszcze wyższy wynik zanotowała 
Łódź (16,4%). W efekcie wypuszczenia 
na rynek dużego wolumenu podaży 

Rok 2020 i sytuacja związana z epidemią sprawiła, 
że zetknęliśmy się z zupełnie nową rzeczywistością. 
Dzięki specjalnie powołanemu zespołowi, przestrzeń 
naszych budynków została zaaranżowana na nowo, 
dostosowując się tym samym do obowiązujących 
w kraju wytycznych, zachowując jednocześnie zgod-

ność z międzynarodowymi standardami WELL  
Health & Safety Rating określonymi przez IWBI. 

Kluczową dla nas rolą stało się zapewnienie pra-

cownikom, jak i najemcom poczucia bezpieczeństwa, 
komfortu oraz troski o ich zdrowie, podczas prze-

bywania w miejscu pracy. Nowe znaczenie zyskały 
także rozwiązania prop-tech wdrażane na naszych 
obiektach zapewniając m.in.: bezkontaktowy dostęp 
do miejsca pracy od momentu wejścia do budynku. 
Ostatnie miesiące pokazały ponadto, że dla przed-

siębiorstw biura zaczęły pełnić również nowe funk-

cje, stając się miejscem, które integruje pracowników 
i wzmacnia kulturę organizacyjną.

Daniel Draga

wiceprezes zarządu Cavatina Holding

STRUKTURA UMÓW NAJMU W WARSZAWIE

Nowoczesne 
budynki dają 
możliwość 
bieżącego 
monitorowania 
sposobu 
wykorzystania 
przestrzeni, jednak 
koszty utrzymania 
nie spadają 
proporcjonalnie 
do liczby 
korzystających  
z nich 
pracowników.

drastycznie wzrósł odsetek pustostanów 
w Trójmieście – do poziomu 9,5%, zatem 
wartości niemal dwukrotnie wyższej 
niż w grudniu 2019 r. Dostępnych 
powierzchni szybko przybyło 
w Katowicach: odsetek pustostanów na 
koniec IV kwartału wyniósł tam 9,2%, 
więc 2,2 pp. więcej w stosunku do 
poprzedniego kwartału.
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RYNEK BIUROWY W 2020 ROKU

TRÓJMIASTO

POZNAŃ

WROCŁAW

K ATOWICE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

WARSZAWA

Zasoby powierzchni biurowej
888 600 mkw. 

+7% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 60 300 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 165 000 mkw.

Popyt brutto w 2020 r.
87 700 mkw. 

-12,3% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
9,5% 

+4,5 pp. r/r

Zasoby powierzchni biurowej
582 900  mkw. 

+3% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 18 300 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 81 000  mkw.

Popyt brutto w 2020 r.
63 200 mkw. 

+55% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
13% 

+2,2 pp. r/r

Zasoby powierzchni biurowej
1 226 300  mkw. 

+5% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 57 200 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 100 000 mkw.

Popyt brutto w 2020 r.
128 400  mkw.  

+4% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
15% 

+2,5 pp. r/r

Zasoby powierzchni biurowej
589 700 mkw. 

+12% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 61 300 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 170 000 mkw. 

Popyt brutto w 2020 r.
65 000 mkw. 

-23% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
9,2% 

+3,6 pp. r/r

Zasoby powierzchni biurowej
1 554 900  mkw. 

+6% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 140 700 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 150 000 mkw. 

Popyt brutto w 2020 r.
156 600 mkw. 

-41% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
14% 

+3,3 pp. r/r

Zasoby powierzchni biurowej
578 500 mkw. 

+10% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 51 500 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 60 000  mkw.

Popyt brutto w 2020 r.
62 400  mkw. 

+17% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
16,4% 

+4,1 pp. r/r

Zasoby powierzchni biurowej
5 912 500 mkw. 

+6% r/r

Powierzchnia oddana do użytku w 2020 r. 314 000 mkw.

Powierzchnia w budowie na koniec 2020 r. 576 000 mkw. 

Popyt brutto w 2020 r.
602 000 mkw. 

-31% r/r

Odsetek pustostanów na koniec 2020 r.
9,9% 

+2,1 pp. r/r
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Jesteśmy świadkami transformacji sek-

tora rynku nieruchomości biurowych. 
Skończył się okres tymczasowych roz-

wiązań zapewniających bezpieczeństwo 
i doraźnie umożliwiających dezynfekcję 
powietrza czy powierzchni. Biurowce 
muszą zostać wyposażone w rozszerzo-

ny pakiet korzyści, dostosowany  
do nowej rzeczywistości.

– Odpowiedzią Echo Investment na 
zmieniające się oczekiwania biznesu jest 
wdrożenie do budowanych i planowa-
nych budynków nowego standardu Echo 
Pure Office. Tu i teraz zabezpieczamy 
przestrzeń dzięki takim projektom za-
rządczym jak „Piątka dla bezpieczeń-
stwa”. Jednak szybko dostrzegliśmy,  
że musimy zrobić kolejny krok naprzód. 
Uznaliśmy, że zwłaszcza teraz nasze 
biurowce muszą oferować rozwiązania 
systemowe, które niezależnie od oko-
liczności będą podwyższały ich poziom 

bezpieczeństwa – mówi Rafał Mazurczak, 
członek zarządu Echo Investment.

W ramach nowego standardu Echo 
Pure Office deweloper położył nacisk na 
dostarczanie czystego i zdrowego po-

wietrza swoim najemcom. Kanały wenty-

lacyjne przestrzeni biurowych uzbrojone 
zostały w sprawdzoną technologię RCI 
ActivePure®, często wykorzystywaną 
w szpitalach. Echo Investment to pierw-

szy w Polsce i Europie deweloper, który 
wprowadza to rozwiązanie do projektów 
biurowych na tak dużą skalę.

Nawiązując współpracę z firmą ActivTek, 
zainwestowano w system, który pozwala 
zapewnić użytkownikom najwyższą ja-

kość powietrza wewnętrznego zarówno 
w czasie pandemii, jak i po jej zakończe-

niu. Skupiono się na urządzeniach po-

wiązanych z systemami wentylacyjnymi 
budynków, ponieważ to tymi kanałami 

Echo Pure Office – nowy 
standard na rynku biurowym

może dojść do transmisji chorobotwór-
czych drobnoustrojów. Technologia RCI 
ActivePure® została po raz pierwszy 
wdrożona w budynku West 4 Business 
Hub we Wrocławiu. Kolejne realizacje 
planowane są w projektach React w Ło-

dzi oraz MidPoint71 we Wrocławiu.

Ponadto w ramach nowego standardu 
przyjęto zasadę ograniczania użycia 
materiałów wykończeniowych, które są 
trudne w utrzymaniu i dezynfekcji. De-

weloper upewnił się, że praktyka stoso-

wania w budynkach otwieralnych okien 
powinna być zachowana. Wprowadza się 
także coraz więcej urządzeń i systemów 
bezdotykowych.

W standardzie Echo Pure Office znalazł 
się również opracowany na czas pan-

demii specjalny standard zarządzania 
i obsługi budynku. „Piątka dla bezpie-

czeństwa” to program działań na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
biur. Taki przewodnik, z najważniejszy-

mi obowiązującymi zasadami, otrzymał 
każdy zarządca biurowców należących 
do Echo Investment. Opiera się on na 
pięciu  filarach: dezynfekcji, ochronie, 
dystansie, informacji i komunikacji.

Opracowano system informacji wizu-

alnej – oznaczeń budynkowych, które 
w łatwy sposób pozwalają pracownikom 
i gościom odnaleźć się w tych nowych 
warunkach panujących w biurowcach. 
W recepcjach dostępne są specjalne 
urządzenia UV do dezynfekcji kart kon-

troli dostępu dla gości, długopisów czy 
telefonów. Wśród codziennych praktyk 
znajdują się m.in. dezynfekcja powierzch-

ni wspólnych co 30 minut czy dostępnych 
w recepcjach środków ochrony osobistej, 
m.in. rękawiczek i maseczek.
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Wybuch pandemii stał się punktem zwrot-
nym dla pracowników, którzy z dnia na 
dzień musieli zmienić sposób wykony-

wania swoich codziennych obowiązków. 
Po wejściu w życie specustawy z dnia 
08.03.2020 zaistniała możliwość skiero-

wania podwładnych do pracy zdalnej na 
podstawie samego polecenia pracodawcy, 
a nie jak dotąd na wniosek pracownika24.

Podejmując próbę analizy, wydawać by się 
mogło, masowego przejścia pracowników 
na model pracy zdalnej, należy pamiętać 
o rzeczywistej skali zjawiska. Przed pan-

demią 33% polskiej siły roboczej (5,2 mln 
osób) pracowało w środowisku biuro-

wym25, a średni odsetek pracowników 
zdalnych ze wszystkich branż wynosił 
4,6%26. Drugi kwartał 2020 r. był punktem 
kulminacyjnym pracy zdalnej w Polsce, 
kiedy to z domu pracowało 2,12 mln ludzi. 
Z doświadczeń empirycznych wynikało, 
że skala tego zjawiska jest ogromna, jed-

nak w sumie pracownicy zdalni stanowili 
wtedy zaledwie 13,1% ogółu wszystkich 
pracujących27. W trzecim kwartale liczba 
ta zmniejszyła się o 993 tys., spadając do 
poziomu 6,8% wszystkich zatrudnionych. 
W ramach tej grupy 520 tys. osób (46%) 
pracowało w domu z powodu sytuacji 
związanej z pandemią28.

Analizując wnioski z różnych badań, mu-

simy pamiętać, że praca zdalna w trakcie 
pandemii to nie to samo co praca zdalna 

w normalnych warunkach29. Przez te 
szczególne okoliczności mamy możliwość 
spojrzenia na home office z perspektywy 
hiperbolizacji pewnych zjawisk i czynni-
ków, które są jednak w stanie nauczyć 
nas wiele o tym, jak wykorzystywać pra-

cę zdalną w przyszłości.

mocny start pracy zdalnej

Zmiana miejsca świadczenia pracy ozna-

czała konieczność dostosowania się do 
nowej rzeczywistości – zmieniających się 
zadań i sposobów ich planowania, orga-

nizacji pracy oraz komunikacji. W pierw-

szych miesiącach koronawirusa podsta-

wowe mierniki satysfakcji, produktywności 
i zmęczenia pracowników rozkładały się 
dość równomiernie. Wśród pracowników 
22% deklarowało pracę w godzinach 
porannych (8.00–16.00), 30% w tych 
samych, do których byli przyzwyczajeni 
podczas pracy z biura, a 34% przestawiło 
się na pracę w elastycznych godzinach 
przez cały dzień30. Pracę zdalną więk-

szość pracowników oceniała pozytywnie 
i deklarowała chęć takiego wykonywania 
obowiązków w przyszłości raz lub dwa 
razy w tygodniu, równocześnie wyrażając 
aprobatę dla możliwości przyszłej pracy 
z biura coworkingowego.

Satysfakcję dawały poczucie wolności, 
elastyczne godziny pracy, możliwość 
świadczenia pracy z różnych miejsc czy 

brak konieczności dojeżdżania do biu-

ra. Im dłużej pracowano zdalnie, tym 
częściej dostrzegano jednak również 
wyzwania z tym związane. Pracownicy 
mniej czasu spędzali na kolaboracji 
oraz zostali poddani trudnej próbie 

komunikacyjnej, która miała wpływ nie 
tylko na sposób wykonywanej pracy, ale 
także na rozwój czy dostęp do informacji. 
Zniknęło poczucie pracy od 9.00 do 17.00, 
a pracownicy musieli zacząć polegać na 
własnej organizacji zadań. Jednocześnie 
okazało się, że osobom, które korzystały 
z możliwości pracy zdalnej w przeszłości, 
zdecydowanie łatwiej było osiągać wy-

znaczone cele31.

lekcje z home office2 
fot.: Darby, Reshot
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Większość 
pracowników 
pozytywnie ocenia 
pracę zdalną  
i chce tak 
pracować przez 
część tygodnia 
również po 
pandemii.

możliwość pracy 
w elastycznych godzinach

dowolność wyboru  
miejsca pracy

brak konieczności 
dojeżdżania do pracy

możliwość spędzania  
czasu z rodziną

możliwość pracy 
w domu

inne

32%

26%

21%

11%
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CHARAKTERYSTYKA PRACY Z DOMU

NAJWYŻEJ OCENIANE ELEMENTY PRACY ZDALNEJ

NAJNIŻEJ OCENIANE ELEMENTY PRACY ZDALNEJ

mogę współpracować wirtualnie z kolegami 
z pracy korzystając z dostępnych rozwiązań 
cyfrowych

lubię pracować w domu

brakuje mi bezpośrednich interakcji  
w współpracownikami

czuję się częścią zespołu, nawet jeśli nie 
pracujemy z tego samego miejsca

jeśli mam problemy z Internetem, nie mogę 
pracować z domu

technologia, którą mam do dyspozycji  
w domu umożliwia mi produktywną pracę

cechy mojego domowego miejsca pracy 
umożliwiają mi bycie produktywnym
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tak, przynajmniej raz w tygodniu

tak, przynajmniej 2 dni w tygodniu

nie chcę pracować zdalnie

tak, więcej niż 3 dni w tygodniu

już na co dzień pracuję zdalnie

tak, ale na krótki okres

tak, ale pod warunkiem zachowania 
odpowiednich warunków w domu

tak

nie

14%

37%

47%

37%

28%

23%

8%

4%

4%

PERSPEKTYWA PRACOWNIKA

PERSPEKTYWA PRACODAWCY

PRZYSZŁOŚĆ PRACY ZDALNEJ:  
PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

NAJWIĘKSZE WYZWANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ W DOMU  
- ERGONOMIA I WARUNKI LOKALOWE

mam dostęp 
do wszystkich 
potrzebnych 
programów i aplikacji

kiedy pracuję  
z domu, czuję  
się związany  
z moimi kolegami  
z pracy

mam dostęp 
do wszystkich 
potrzebnych 
informacji

kiedy pracuję  
z domu, czuję się 
związany z moją 
organizacją

warunki pracy  
w domu pozwalają 
mi pracować 
wydajnie

jestem w stanie 
zachować  
zdrowy work-life 
balance

90,0%

65,3%

84,9%

69,8%

82,5%

72,2%

nie mam w domu 
odpowiedniego 
fotela do 
wielogodzinnej 
pracy

zbyt wielu 
domowników 
musi 
jednocześnie 
pracować lub 
uczyć się zdalnie

nie ma biurka/
stołu do pracy

nie mam 
odpowiedniego 
miejsca do pracy 
zdalnej

nie mam  
sprzętu IT  
i akcesoriów 
dostosowanych 
do pracy zdalnej

akustyka w domu 
nie pozwala na 
prowadzenie 
rozmów 
biznesowych
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ergonomia pracy

Konieczność przeniesienia aktywności 
zawodowej do mieszkań stanowiła wy-

zwanie, z którym pracownicy musieli się 
zmierzyć bez względu na dotychczaso-

we warunki lokalowe. A te niestety nie 
są najlepsze. Według danych Eurostatu 
Polska zajmuje trzecie od końca miejsce 
w Europie pod kątem wielkości i liczby 
pomieszczeń mieszkalnych przypada-

jących na osobę32. Jesteśmy również 
w czołówce krajów z najwyższymi 

wskaźnikami przeludnienia mieszkanio-

wego, który w przypadku polskich miast 
wynosi ponad 40% (przy średniej unijnej 
poniżej 20%).

Jednocześnie według badań wielu pra-

cowników wskazuje, że nasze domy są 
zdecydowanie gorzej przystosowane do 
wykonywania obowiązków służbowych 
niż przestrzenie biurowe33.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

informacja i komunikacja

działalność profesjonalna, 
naukowa, techniczna

finanse i ubezpieczenia

edukacja

kultura, rozrywka i rekreacja

administracja publiczna

obsługa rynku nieruchomości

handel

transport  
i gospodarka magazynowa

opieka zdrowotna  
i pomoc społeczna

budownictwo

zakwaterowanie i gastronomia

UDZIAŁ PRACUJĄCYCH WEDŁUG BRANŻ, KTÓRZY W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ  

PRACOWALI ZDALNIE  (II KW. 2020) 
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Ergonomia miejsca pracy jest czyn-

nikiem, który w porównaniu z pracą 
z biura pozostawia home office daleko 
w tyle34. Wywiady pogłębione dają 
obraz następujących wyzwań w pierw-

szych falach pandemii35, 36:

Problemy dotyczące warunków lo-

kalowych, ponieważ mało które gospo-

darstwo przewidywało przed pandemią 
stałe miejsce pracy dla każdego domow-

nika. Odsetek osób zadowolonych z do-

mowego stanowiska pracy wzrasta wraz 
z wiekiem, co jest bezpośrednio związane 
z polepszaniem się warunków mieszka-

niowych z czasem.

Przed największym wyzwaniem 
stanęli młodzi pracownicy mieszkający 
w niedużych przestrzeniach. W przypad-

ku singli współdzielących mieszkania ze 
znajomymi zdalną pracę lub naukę podej-
mowało w tym samym czasie kilka osób.

W związku ze wzmożonym obcią-

żeniem prywatnych sieci pojawiły się 
problemy z równoczesnym dostępem do 
internetu, a co za tym idzie – do dysków 

sieciowych i zasobów organizacji.  
Znaczenia nabrało w tym kontekście bie-

żące wsparcie oferowane przez działy IT.

Akustyka stanowiła wyzwanie szcze-

gólnie w przypadku kilku osób pracują-

cych z jednego mieszkania, zwłaszcza 
przy częstych telekonferencjach lub tele-

fonach oraz braku możliwości wydzielenia 
pomieszczeń przeznaczonych do pracy.

Problematyczna okazała się ergono-

mia pracy, ponieważ większość osób nie 
posiadała wcześniej w domu specjalnego 
(i wygodnego) miejsca pracy. Część pra-

cowników z czasem dostała możliwość 
wypożyczenia z biura odpowiednich 
sprzętów, jednak były to raczej wyjątki.

Mało który pracownik miał zapew-

niony dostęp do urządzeń peryferyjnych 
w swoim miejscu zamieszkania (dru-

karki, monitora, skanera). Okazało się 
to znaczącym problemem, szczególnie 
w przypadku stanowisk związanych 
z obiegiem dokumentów i bieżącą admi-
nistracją firmy.

ODSETEK OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH PRZELUDNIONE MIESZKANIA W EUROPIE, 2016
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z którym 
pracownicy muszą 
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bez względu na 

warunki lokalowe.

ogółu pracujących 
czyli 2,12 mln osób

13,1% 

kulminacyjny punkt 
pracy zdalnej w Polsce 
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Bóle szyi, kręgosłupa i pozostałe scho-

rzenia, które mogą dotknąć pracowników 
z powodu nieodpowiedniego miejsca 
pracy, stają się coraz bardziej powszech-

ne. Zagadnienia te wzbudzają jednocze-

śnie wątpliwości związane z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ponie-

waż pracodawcy nie mają wpływu na 
kształt stanowisk pracy, a co za tym idzie 
– nie jest możliwe dokładne zaaplikowa-

nie odpowiednich przepisów. Regulacje 
BHP nie regulują również zasad, zakresu 
odpowiedzialności ani kwestii wypadków 
podczas wykonywania przez pracownika 
pracy zdalnej37. Jako że praca zdalna zo-

stanie z nami na dłużej, konieczne będzie 
uregulowanie tych zagadnień w najbliż-

szych latach.

wyzwania komunikacyjne

Istotną konsekwencją przymusowej 
pracy zdalnej są także trudności komuni-
kacyjne, dysproporcje w umiejętnościach 
samoorganizacji oraz szybkość adapta-

cji narzędzi technologicznych. Osoby 
z większym doświadczeniem i lepszym 
zarządzaniem pracą zdalną musiały cza-

sem wykonywać część obowiązków za 

swoich współpracowników38. Najczęściej 
wskazywanymi przeszkodami w pra-

cy zdalnej były te związane z brakiem 
bezpośredniego kontaktu z drugim czło-

wiekiem (34,7% wskazań) oraz brakiem 
poczucia relacji z organizacją (30,2%)39. 
Problem zmniejszonej liczby interakcji 

dotknął dysproporcjonalnie osoby wy-

konujące pracę związaną z kolaboracją, 
które miały niższy współczynnik zado-

wolenia z przejścia na pracę zdalną niż 
osoby pracujące indywidualnie40.

Brak bezpośredniego kontaktu ze współ-
pracownikami wskazuje jako wyzwanie 
ponad jedna trzecia badanych41. Pomimo 
że w zdecydowanej większości jesteśmy 
w stanie współpracować i spotykać się 
online, dostrzegamy wyzwania związa-

ne ze zmianą kanału komunikacji. Biuro 
gwarantuje możliwość przeprowadzenia 
spontanicznych rozmów ze współpra-

cownikami, które tworzą okazję do szyb-

kiego zdobycia informacji – w całkowicie 
naturalny sposób, bez dodatkowego 
wysiłku. Codzienna bieżąca komunikacja 
umożliwia utrzymanie kontaktu w ze-

spole oraz wspiera zachowanie ciągłości 
obiegu danych.

Przy rozproszonym zespole trzeba przy-

łożyć dużo więcej wagi do reżimu ko-

munikacyjnego, tak aby mieć pewność, 
że wszyscy mają dostęp do potrzebnych 
informacji i znajdują się w odpowiednim 
miejscu procesu. Wśród badanych 38% 
wskazywało, że spędzają mniej czasu na 
współpracy z innymi42. Z dodatkowym 
wysiłkiem wiąże się również zwiększona 
liczba rozmów przeprowadzonych online. 
Skala zjawiska jest ogromna, co potwier-
dzają statystyki przedstawiane przez 
wydawców oprogramowania43.

Zwiększona liczba połączeń wiąże się też 
z wyzwaniami percepcyjnymi. Rozmowa 
wideo wymaga więcej uwagi niż ta w re-

alnym świecie, ponieważ utrudnione jest 
przetwarzanie sygnałów niewerbalnych 
– mimiki, tonu głosu czy gestykulacji. 
Pracownicy zauważają, że muszą posłu-

giwać się bardziej precyzyjnym językiem, 
aby ich dobrze zrozumiano, szczególnie 
w rozmowach z klientami, którzy często 
nie mają odpowiednich warunków do 
pracy z domu, co dodatkowo ogranicza 
ich dostępność i relacje44.

test efektywności

Nagła zmiana szybko zrodziła wątpliwości 
co do wpływu pracy zdalnej na produk-

tywność pracowników. Niepokój był nie-

potrzebny – pracownicy w zdecydowanej 
większości byli w stanie przenieść dobre 
zwyczaje do swoich domów. Elastyczne 
podejście pozwoliło na lepsze planowanie 
zadań, co z kolei przełożyło się na wyż-

szą ocenę efektywności. Ale nie było ono 
jedynym czynnikiem mającym wpływ na 
korzystne postrzeganie pracy zdalnej. 
Spowodowane przez pandemię wyzwania 
koordynacyjne i komunikacyjne sprawiły, 
że na pracownikach spoczęła większa 
odpowiedzialność za podejmowane dzia-

łania i poszukiwanie rozwiązań proble-

mów z własnej inicjatywy45. Wymusiło to 
wzrost zaangażowania w wykonywane 
obowiązki, dzięki czemu bardzo wysoko 
lub wysoko swoją efektywność oceniało 
nawet 85% badanych46.

Ważną rolę w tak pozytywnym postrze-

ganiu własnej produktywności możemy 
również przypisać ułatwionemu, od 
strony technicznej, przejściu z biur do 
domów. Pracodawcy w zdecydowanej 

wysoce  
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 zrównoważona 

 indywidualna

wysoce  
indywidualna
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większości umożliwili szybki dostęp do 
potrzebnego oprogramowania, dlate-

go technologia i sprzęt były jednymi 
z najmniejszych wyzwań postawionych 
przed pracownikami. Jako łatwe i bar-
dzo łatwe oceniało je 84% ankieto-

wanych47. Konieczność pracy z domu 
uświadomiła pracownikom, że przy 
prawidłowym podejściu i wyposażeniu 
w odpowiedni zestaw narzędzi mogą 
oni podejmować pracę w niecodzien-

nych warunkach bez utraty swojej 
efektywności. Ta wiedza i świadomość 
mogą się okazać kluczowe w niedalekiej 
przyszłości, w której model hybrydowy 
prawdopodobnie będzie standardem.

dobrostan pracowników

Dzięki pracy zdalnej część osób odczuła 
redukcję stresu związanego z porannym 
dojazdem. Regularny kontakt z domow-

nikami przysłużył się zacieśnieniu relacji 
i wspólnym posiłkom. Jednocześnie 
zatarta została granica pomiędzy pracą 

a odpoczynkiem. Przeszło połowa an-

kietowanych deklaruje, że jasny podział 
między pracą a domem jest jedną z naj-
ważniejszych rzeczy, których brakuje im 
podczas pracy zdalnej48.

Przeprowadzono już szereg badań, które 
starają się przybliżyć problemy związane 
z samopoczuciem i sprawdzić, jakie skut-
ki ma przejście na model pracy zdalnej. 
Wynika z nich, że problem z utrzymaniem 
zdrowego work-life balance ma nawet  
3 na 10 pracowników, zarówno globalnie, 
jak i w Polsce49, 50. Wielu badanych uwa-

ża, że jest to związane z uwarunkowania-

mi osobistymi. Praca reguluje rytm dnia 
i tygodnia, a obecność współpracowni-
ków działa mobilizująco i motywująco na 
jej wykonywanie. Problemy dotyczące 
motywacji dotykały ok. jednej czwartej 
pracowników pracujących zdalnie, co 
warto mieć na uwadze podczas plano-

wania faktycznej ilości pracy wykonywa-

nej w ten sposób w przyszłości.

JAK OCENIASZ PRODUKTYWNOŚĆ SWOJEJ PRACY ZDALNEJ?

GODZINY PRACY ZDALNEJ
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Motywacja nie stanowi jedynego pro-

blemu osób nieprzerwanie pracujących 
zdalnie – równie istotne są poczucie od-

osobnienia spowodowane izolacją i ogól-
ny dobrostan. Wiele osób realizuje swoje 
potrzeby społeczne w biurze, które jest 
swoistym spoiwem małych grup spo-

łecznych. W skali globalnej nawet jedna 
trzecia osób pracujących z domu czuła 
się odosobniona od kolegów z pracy51. 
Podobne wnioski płyną z polskich badań, 
w których wskazywane były aspekty 
związane z interakcją z ludźmi, takie jak 
codzienne rozmowy, spotkania twarzą 

w twarz czy w ogóle widzenie innych 
osób wokół siebie. Poza samą epidemią 
najczęściej wskazywanym stresorem jest 
sytuacja zawodowa52. Jednocześnie pan-

demia wyłoniła u wielu osób ukrywane 
oraz nieuświadomione problemy. U nie-

leczonych do tej pory ludzi pojawiają 
się problemy związane z zaburzeniami 
snu, lękami i depresją. Skorelowanie tych 
statystyk wskazuje na konieczność po-

chylenia się nad problemem wellbeingu 
pracowników w przyszłości.

kariera zawodowa 
w ramach home office

Pracownicy ze stosunkowo niskimi 
przychodami zostali dysproporcjonalnie 

mocno dotknięci obecnym kryzysem, po-

nieważ ich ścieżki rozwoju zostały dalej 
ograniczone53. Podobnie sytuacja wyglą-

da w odniesieniu do stażystów i pracow-

ników rozpoczynających swoją przygodę 
w organizacjach, dla których kluczowym 
aspektem rozwoju jest interakcja z do-

świadczonymi współpracownikami i opi-
nia na temat wykonywanych przez nich 
obowiązków.

Procesy wdrożeniowe polegające w du-

żej mierze na nauce od starszych stażem 
kolegów zostały mocno utrudnione w do-

bie wyzwań komunikacyjnych. Ponadto 
na osobach o krótkim stażu pracy ciąży 
teraz dodatkowa presja, ponieważ ode-

brano im możliwość udowodnienia swojej 
wartości przy standardowych środków, 
takich, takich jak chociażby punktualność, 
dress code czy interakcje z członkami 
zespołu. Te wszystkie czynniki stanowią 
podstawę do pytań o skutki kryzysu 
dotyczące uczenia się i o przyszłość pra-

cowników stawiających dzisiaj pierwsze 
kroki na rynku pracy.

W podejmowaniu i pokonywaniu wy-

zwań związanych z pracą zdalną ogrom-

ne znaczenie mają także sytuacja rodzin-

na i kształt gospodarstwa domowego. 
W tych kategoriach jako ważną grupę 
wymienić możemy rodziców, ponieważ 
opieka nad dziećmi wskazywana była 
jako jedno z głównych utrudnień w pra-

cy zdalnej. Ich czas pracy wydłużył się 
ze względu na konieczność pogodzenia 
obowiązków rodzicielskich z zawodowy-

mi – w zależności od wieku rodzice byli 
zmuszeni poświęcać na naukę swoich 
pociech i przygotowanie ich do e-lekcji 
nawet do sześciu godzin dziennie54.

W momencie wybuchu pandemii i w czasie jej naj-
większej intensywności wiele firm skupiło się na za-

pewnieniu ciągłości biznesu – i to praca zdalna okazała 
się w tych okolicznościach najlepszym środkiem za-

radczym. Jednak to, że wrócimy do pracy stacjonarnej, 
jest pewne. Już dziś coraz głośniej mówi się o tym, że 
praca zdalna jest świetnym rozwiązaniem, ale tymcza-

sowym. Sami pracownicy nie widzą swojej przyszłości 
zawodowej skupionej wyłącznie wokół home office.  
Rosną tęsknota za osobistym kontaktem ze współ-
pracownikami czy potrzeba powrotu do wygodnego, 
ergonomicznego miejsca pracy. Ludzie chcą mieć moż-

liwość elastycznego decydowania o tym, czy pracują 
z domu, czy z biura. 

Nie zapominajmy, że dotąd to w biurze spędzaliśmy 
znaczną część dnia. To coś więcej niż miejsce do re-

alizacji zawodowych obowiązków. Dzięki interakcjom, 
przypadkowym spotkaniom czy okazjom do wymiany 
pomysłów jest to przestrzeń, w której biznes ma szan-

sę kwitnąć i prężnie się rozwijać. Jako współtwórcy tej 
przestrzeni jesteśmy zobowiązani patrzeć znacznie 
szerzej i myśleć o zupełnie nowych wymiarach jej funk-

cjonowania, zwłaszcza w czasach nowej normalności.

Rafał Mazurczak

członek zarządu Echo Investment  
odpowiedzialny za sektor biurowy

NAJWIĘKSZE WYZWANIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZDALNIE

równowaga praca-dom

brak bezpośrednich kontaktów

wrażenie ciągłego bycia w pracy

rozproszenie uwagi

samotność / poczucie izolacji

współpraca / komunikacja w pracy

problemy z infrastrukturą IT

brak wyznaczonego miejsca do pracy

motywacja do pracy

zaangażowanie

inne

sens pracy

brak nadzoru
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IBM

Przed pandemią: wycofanie się z pracy zdalnej dla lepszej współpracy

Po pandemii: zachowanie polityki pracy w biurze
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IBM to jeden ze światowych pionierów 
pracy zdalnej. Już w latach 80. firma 
zainstalowała pierwsze urządzenia 
w domach niektórych pracowników, 
a w 2009 r. poza biurem pracowało aż 
40% załogi. Niemniej jednak to wła-

śnie IBM jest największą firmą, która 
w ostatnich latach zdecydowała się na 
masowy powrót do biur, idąc pod prąd 
zmieniającej się kultury pracy w USA. 
Zgodnie z decyzją podjętą w 2017 r. 
pracownicy mieszkający z dala od jed-

nego z sześciu biur w kraju musieli się 
przenieść lub zwolnić stanowisko. Zmia-

na spotkała się z licznymi negatywnymi 
reakcjami wewnątrz firmy i zdziwieniem 
poza nią, lecz zarząd wierzył, że przy-

niesie ona poprawę firmie borykającej 
się z utrzymującymi się od lat spadkami 
przychodów. Decydenci IBM uważali, 
że powrót do biur spowoduje wzrost 
produktywności pracowników i pod-

niesie konkurencyjność firmy na coraz 
bardziej innowacyjnym rynku. Za klucz 

do sukcesu uznano bliską, bezpośrednią 
współpracę w ramach małych zespołów, 
która ma napędzać kreatywność i dawać 
szansę na natychmiastową komunikację. 
Do czasu wybuchu pandemii powrót do 
biur nie przyniósł jednak oczekiwanej 
poprawy, sprzedaż utrzymywała się na 
podobnym poziomie co przed decyzją 

o powrocie.

W marcu 2020 r. niemal wszyscy pra-

cownicy IBM zaczęli pracować z domu. 
Zarząd chce jednak pozostać wierny 
swojej polityce z roku 2017 i pracę 
zdalną uznaje tylko za konieczność 
obowiązującą do czasu opanowania 
sytuacji epidemicznej. Firma dopuszcza 
wprowadzenie w przyszłości zmian 
uwzględniających nowe formy pracy, 
niemniej obecnie IBM skupia się przede 
wszystkim na wewnętrznych regula-

cjach sanitarnych i zmianach w prze-

strzeni biur, które umożliwią bezpiecz-

ny powrót do pracyI, II, III.

Twitter w maju 2020 r. ogłosił, że pra-

cownicy sami wybiorą, czy i w jakim za-

kresie wrócą do biur. Tak otwarte podej-
ście ma swoje przyczyny w intensywnych 
przygotowaniach do efektywnego funk-

cjonowania organizacji na home office, 
rozpoczętych w 2018 r. W firmie zaczęto 
wtedy testować różne modele pracy 
zdalnej: organizowano wideokonferencje 
w różnych pomieszczeniach biura i opra-

cowano etykietę spotkań online. Badano 
implikacje prawne, podatkowe  
i technologiczne pracy online. 

Dwóch dyrektorów poproszono o nie-

przeprowadzenie się do San Francisco 
(głównej siedziby firmy), inny zarządza-

jący w 2019 r. zaczął pracować z domu 
przez dwa dni w tygodniu. Stała za tym 
chęć uczynienia z elastyczności benefitu 
pracowniczego, w sytuacji kiedy Twitter 
nie mógł konkurować z technologicznymi 
gigantami na poziomie wynagrodzeń. 
Innym wyczekiwanym efektem było unie-

zależnienie kapitału ludzkiego od obec-

ności w niezwykle drogim San Francisco. 
Na początku 2020 r. w pełni zdalnie pra-

cowało 3% zatrudnionych i zakładano,  
że docelowo poza biurem na stałe praco-

wać będzie 50% załogi.

Dzięki niemal dwuletnim przygotowa-

niom, Twitter mógł szybciej i łatwiej zare-

agować na zagrożenie epidemiczne.  
Nie obyło się jednak bez problemów,  
z których najważniejsze obejmują: zmę-

czenie pracowników, przeciążenie łączy 
(spowodowane nadmiarem spotkań onli-
ne) oraz trudności z dostępem do syste-

mów IT. Największym minusem jest brak 
bezpośrednich kontaktów międzyludz-

kich. Mimo to niemal 70% pracowników 
zgłosiło w lipcu 2020 r. chęć pozostania  
w domu przez co najmniej 3 dni w tygo-

dniu po otwarciu biur. Stacjonarnie chętnie 
pracowaliby ludzie młodzi i single, pracę  
z domu preferują rodzice małych dzieciIV.
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ZMIANA PRZEKROJU 

DEMOGRAFICZNEGO

Następujące po sobie wyraźne wyże 
i niże demograficzne to charakterystycz-

na dla Polski spuścizna zapaści demogra-

ficznych z czasów I i II wojny światowej. 
Cykl ten, wraz z choinkowym kształtem 
piramidy wieku, został jednak zaburzony 
przez drastyczny spadek liczby urodzeń 
na przełomie milenium. Współczynnik 
tzw. obciążenia demograficznego rośnie 
teraz geometrycznie. W 2020 r. na jed-

nego seniora w wieku 65+ przypadały 
trzy osoby między 15 a 64 rokiem życia, 
więc o jedną mniej niż jeszcze 10 lat 
wcześniej. W 2050 r. na 1 seniora będą 
przypadały już mniej niż 2 osoby w wieku 
15–64 lata. Według nawet najbardziej 
optymistycznych prognoz populacja 
Polski będzie się regularnie zmniejszać. 
Proces depopulacji prawdopodobnie 
przyspieszy w latach 40., kiedy liczba 
ludności może spaść do 32 mln.

DOMINACJA STARSZYCH 

POKOLEŃ

Nieregularna struktura demograficzna 
skutkuje przedłużoną dominacją najlicz-

niejszych grup wiekowych. W 2035 r., 
podobnie jak dzisiaj, trzy największe 
kohorty wiekowe nadal będą stanowić 
przedstawiciele pokoleń baby boomers, 
X i Y. Wymagać to będzie od osób doj-
rzałych większej niż obecnie umiejętności 
dostosowania się do nowoczesnych tech-

nologii, mających coraz większy wpływ 
na sposób wykonywania pracy i zakres 
obowiązków. Jednocześnie starsze poko-

lenia będą wciąż dominowały na rynku 
pracy, co znacząco wpłynie na możliwo-

ści awansu młodszych pracowników.

WPŁYW GENERACJI Z

Generacja Z, czyli obecne nastolatki i stu-

denci, mimo że mało liczna, będzie zyski-
wać na znaczeniu. To pokolenie opisywa-

ne przez sprzeczności – jako zaniepokojeni 

optymiści i cyfrowi tubylcy dążący do 
interakcji twarzą w twarz. Jego przedsta-

wiciele są aktywni społecznie, świadomi 
otaczających ich zagrożeń, a w pracy liczą 
się dla nich elastyczność czasu i miejsca 
oraz wspieranie równowagi między ży-

ciem zawodowym a prywatnym. Pokole-

nie Z znacznie chętniej porusza kwestie 
dobrostanu i zdrowia psychicznego, co 
potencjalnie stanowi rewolucyjną zmianę 
w kulturze pracy. Zwraca również więk-

szą uwagę na odpowiedzialne społecznie 
i środowiskowo prowadzenie biznesu,  
co kształtuje jego wybory konsumenckie.

JEDNOOSOBOWE 

GOSPODARSTWA DOMOWE

Przeciętne gospodarstwo domowe 
w 2019 r. liczyło w Polsce 2,61 osoby, więc 
najmniej w historii badań55. Do roku 2030 
podana wartość spadnie do 2,4 osoby 
w skali kraju i nieco ponad 2,0 w miastach56. 
Odpowiada za to głównie wzrost liczby 
jednoosobowych gospodarstw domowych, 
co jest skutkiem zachodzących zmian kul-
turowych. Od lat 90. rośnie mediana wieku 
nowożeńców, a odsetek ludzi mieszkają-

cych samotnie i niewychowujących dziecka 
wzrósł w latach 2008–2019 z 19,8% do 
24,2%57. Choć nie przekłada się to bezpo-

średnio na wzrost poczucia osamotnienia 
Polaków, możemy spodziewać się wzrostu 
znaczenia budowania więzi społecznych 
poza najbliższą rodziną58.

AUTOMATYZACJA 

PRACY

Czwarta rewolucja przemysłowa znacząco 
zmienia rynek pracy. Według analizy PwC 
do lat 40. w Polsce zautomatyzowana zo-

stanie prawdopodobnie połowa miejsc pra-

cy w przemyśle i budownictwie oraz niemal 
jedna trzecia w handlu59. W sektorze usług 
biznesowych zagrożenia są dużo mniejsze, 
ponieważ znikną stanowiska skupiające się 
głównie na prostej analizie danych. Świa-

towe Forum Ekonomiczne szacuje, że do 
2025 r. wprowadzenie maszyn  
i algorytmów doprowadzi do likwidacji  
ok. 85 mln miejsc pracy na świecie, a zamiast 
nich pojawi się 97 mln nowych60. Oznacza 
to powstanie zawodów, których jeszcze 
nie znamy, a dla wielu osób – konieczność 
przebranżowienia się i ponownej edukacji.

czynniki zmian3
fot.: Tomas Hustoles, Burst
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WIEK I UDZIAŁ W SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH POKOLEŃ
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POKOLENIE
WIEK I UDZIAŁ W SPOŁECZEŃSTWIE

2020 2035

Pokolenia przedwojenne (1901-1946) 74+ 7,8% 89+ 1,4%

Baby Boomers (1947-1964) 56-73 22,6% 71-88 16,4%

Pokolenie X (1965-1981) 55-39 23,6% 54-70 23,1%

Pokolenie Y (1982-1995) 25-38 20,7% 40-53 20,9%

Pokolenie Z (1996-2010) 10-24 15,2% 25-39 15,9%

Pokolenie Alfa (2011-2025) 0-9 10% 10-24 14,3%

? (po 2026) 0-9 8,0%

liczba ludności 38,4 mln 36,5 mln

FAZY AUTOMATYZACJI PRACY

Algorithm wave
do ok. 2025 r.

Augmentation wave
do ok. 2030 r.

Autonomy wave
lata 30. XXI w.

Automatyzacja prostych 
zadań obliczeniowych i analiza 
ustrukturyzowanych danych. 
Wpływ na sektory oparte na 
przetwarzaniu danych, takie jak 
usługi finansowe.

Dynamiczna interakcja z technologią  
w celu podejmowania decyzji.  
Obejmuje zadania robotów w czę-

ściowo kontrolowanych środowi-
skach, takich jak przemieszczanie 
obiektów w magazynach.

Automatyzacja pracy fizycznej 
wymagającej sprawności ma-

nualnej. Rozwiązywanie pro-

blemów w dynamicznych sytu-

acjach w świecie rzeczywistym, 
takich jak transport i produkcja 

obiektów w magazynach.

opracowanie ThinkCo na podstawie: PWC, Will robots really steal our jobs? An international analysis of the potential long term impact of automation, 2018

PIRAMIDA WIEKU LUDNOŚCI

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Co czwarta osoba 
w Polsce w 2020 r. 
przekroczyła 60 rok 
życia. Odsetek seniorów 
będzie prawdopodobnie 
rósł jeszcze przez 
kilkadziesiąt lat.

W 2019 roku przeciętna 
oczekiwana długość 

życia mężczyzn sięgnęła  
w Polsce 74,1 lat 

(najwięcej w historii 
badań).  

Życie kobiet niezmiennie 
trwa dłużej (81,8 l.), 

jednak różnica między 
płcami się zmniejsza. 

Według najbardziej 
optymistycznych 

prognoz już w 2030 r. 
zarówno Polacy, jak  

i Polki będą  
żyli o 4 lata dłużej.

Rocznik 1983 
- szczyt wyżu. 

Urodziło się wtedy 
723 tys. dzieci.

Mediana wieku Polaków 
wynosi 41 lat. Według 
prognoz GUS do 2035 r. 
wskaźnik ten wzrośnie 
do 48 lat, a w 2050 r. już 
połowa mieszkańców 
Polski będzie starsza niż 
52 lata.

Rocznik 2009 – szczyt 
wyżu. Urodziło się 
wtedy 417 tys. dzieci.
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 nadwyżka liczby kobiet/mężczyzn w danej grupie wiekowej

PROGNOZOWANA LICZBA GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 2016–2050
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PROGNOZA LUDNOŚCI POLSKI

POLSKA 2019 2035 2050

Liczba ludności 38,382 mln 36,477 mln 33,951 mln

Udział osób 65+ 18,1% 24,5% 32,7%

Mediana wieku 41,3 48,6 52,5

Prognozowana długość 

życia kobiet
81,8 84,8 87,5

Prognozowana długość 
życia mężczyzn

74,1 78,4 82,1
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RECESJA CZY DEPRESJA?

Recesja to spadek PKB przez co najmniej 
dwa kolejne kwartały, najczęściej związa-

ny z obniżeniem koniunktury na rynkach 
finansowych. Skutki gospodarcze pande-

mii mają jednak charakter nietypowy, bo 
spowodowane są przez czynniki spoza 
szeroko rozumianej ekonomii, a bezpo-

średnio wpływające na ludzkie życie, 
zdrowie oraz poczucie niepewności.  
Kryzys wywołany przez pandemię i po-

wracające fale zachorowań wydają się 
więc na tyle znaczące, by określać je mia-

nem depresji. Dotychczas nazywano tak 
okres wieloletniego obniżenia kondycji 
gospodarczej, choć niekoniecznie pozba-

wionego okresowych wzrostów. Skutki 
depresji są przez długi czas odczuwalne 
przez masy w codziennym życiu oraz sta-

ją się zaczątkiem wielkich przemian spo-

łecznych, politycznych i gospodarczych 
– wychodzących poza potrzebę powrotu 
do stanu sprzed kryzysu.

WZROST NIERÓWNOŚCI

Wzrost nierówności ekonomicznych 
obserwowany jest w krajach zamiesz-

kałych przez 71% światowej popula-

cji61. Dzieje się tak również w Polsce, 
gdzie przedstawiciele górnego 1% 
odpowiadają za 12–14% nieopodatko-

wanych dochodów, co stanowi drugi 
najwyższy wynik w UE62. Zjawisko to 
jest trudne do dokładnego oszacowa-

nia. Pewniejsze są za to dane mówiące 
o strukturze wysokości zarobków, wedle 
których w 2018 r. aż 21,9% pracowni-
ków w Polsce otrzymywało niskie wy-

nagrodzenie, czyli mniej niż dwie trzecie 
krajowej mediany brutto. To niemal 7 p.p. 
więcej niż średnia UE63. Pandemia do-

datkowo pogłębia istniejące nierówności 
poprzez wzrost bezrobocia w niskopłat-
nych sektorach, co może się przekładać 
na dalszy wzrost niepokojów społecz-

nych. Wzrost nierówności i osłabienie 
klasy średniej widziane są przez naukow-

ców jako jedne z głównych przyczyn 
popularności ruchów populistycznych64.

KRYPTOWALUTY

Blockchain systemowo wymaga zaufania 
i przejrzystości. Dla wielu prezentuje się 
więc jako dobra odpowiedź na kryzys 
COVID-19, który odbudował granice 
między państwami, a tym samym do-

wiódł słabości globalnych łańcuchów 
dostaw i potrzeby nieprzerwanego 
przepływu towarów od zaufanych do-

stawców. Kryptowaluty widzi się również 
jako zabezpieczenie finansowe w sytuacji 
osłabienia wartości tradycyjnych wa-

lut oraz obiecujące narzędzie płatnicze 
w czasach ogromnej niepewności65. 
Zwłaszcza że stabilność kryptowaluty 
można uniezależnić od wahań inflacyj-
nych występujących na tradycyjnych 
rynkach finansowych.

KONIEC DOMINACJI 

ZACHODU

Od lat w centrum uwagi świata znajdu-

je się gospodarcza rywalizacja między 
USA a Chinami. Skutki ekonomiczne 
COVID-19 oraz wojna handlowa między 
dwoma mocarstwami doprowadziły do 
przyspieszenia przebiegunowania. Praw-

dopodobnie już w 2028 r. Chiny staną 
się największą gospodarką świata – pięć 
lat wcześniej, niż zakładano przed pan-

demią. Jeśli obecne tendencje przetrwają 
nadchodzące zmiany, Japonia pozostanie 
trzecią gospodarką jeszcze przez dekadę, 
po czym straci tę pozycję na rzecz Indii66
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ODSETEK MIEJSC PRACY UTRACONYCH W USA W TRAKCIE RECESJI ORAZ CZAS  
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 (5,4 BLN $)

(58,6 BLN $)

(51,9 MLN OSÓB)

>1 MLN $

(2768 MLN OSÓB)

<10 TYS. $

ZMIANY KLIMATU

Globalne ocieplenie stoi w centrum zain-

teresowania społeczności międzynarodo-

wej co najmniej od czasu Szczytu Ziemi 
ONZ w 1992. Dążenia dyplomatów do 
wypracowania ogólnie przyjętych zasad 
doprowadziły w 2015 r. do podpisania 
porozumienia paryskiego – najważniejsze-

go jak dotąd dokumentu klimatycznego, 
zakładającego zatrzymanie globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C względem epo-

ki przedprzemysłowej67. Deklaracja ta 
spowodowała przyspieszenie rozwoju 
technologii i zwiększenie świadomości 
zagrożeń środowiskowych68. Specjaliści 
zgłaszają jednak potrzebę skuteczniej-
szych działań w obliczu niewywiązywania 
się wielu państw z obowiązków nakłada-

nych przez PP i dalszego wzrostu emisji 
gazów cieplarnianych69.

ŚLAD WĘGLOWY

Niemal 75% budynków w Europie wyka-

zuje niską efektywność energetyczną70, 
sektor budowlany odpowiada za 30% 
globalnej emisji gazów cieplarnianych 
i zużywa ok. 40% całkowitej energii.  
Na produkcję śladu węglowego składają 
się zarówno proces budowy, jak i wielo-

letnie utrzymywanie budynku. Realizacja 
zobowiązań podjętych w ramach porozu-

mienia paryskiego oznacza redukcję cał-
kowitej emisji CO

2
 sektora budowlanego 

o 77% względem poziomu z 2015 r.71

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA

Miejska infrastruktura – szczelne gleby, 
brak zieleni i dodatkowe źródła energii 
– doprowadza do powstawania wysp 
ciepła, które generują problemy z układem fo

t. 
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krążenia i podnoszą prawdopodobieństwo 
wystąpienia udaru. Upały zachęcają do 
uruchamiania klimatyzacji, co przynosi efekt 
odwrotny do zamierzonego. Klimatyzatory 
wypuszczają do atmosfery nadmiar ciepła, 
który jest w stanie podnieść okoliczną tem-

peraturę o dodatkowy 1°C72. By ograniczyć 
pracę klimatyzacji, powinniśmy stosować 
lepszą izolację termiczną budynków i na-

turalne systemy schładzania powietrza 
w oparciu o zieloną infrastrukturę.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Spośród 50 miast w Europie o najbar-
dziej zanieczyszczonym powietrzu aż  
36 znajduje się w Polsce73. Smog stał się 
obiektem ożywionej publicznej dyskusji 
wokół dwóch najistotniejszych źródeł 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery: 
nieekologicznych sposobów ogrzewania 
domostw oraz napędzanych paliwem 
środków transportu74. Parlament dąży 
do wprowadzenia przepisów uniemoż-

liwiających najbardziej trującym samo-

chodom wjazd do centrów miast75, co 
stanowi standard w wielu krajach Euro-

py Zachodniej. W ramach dyskusji o ja-

kości powietrza więcej uwagi poświęca 
się także roli zieleni w mieście oraz słu-

żącym sprawie innowacjom.

NIEDOBORY WODY

Rolnictwo i procesy urbanizacyjne do-

prowadzają do spadku różnorodności 
biologicznej, co znacząco zaburza rów-

nowagę w naturze76. Jednocześnie roz-

regulowaniu podlega rytm opadów at-
mosferycznych, przez co wiele regionów 
zmaga się z długotrwałymi suszami77. 
Większego znaczenia nabiera więc tzw. 
mała retencja, czyli jak najdłuższe za-

trzymywanie wody opadowej w okolicy 
i jej stopniowe przenikanie do wód grun-

towych zamiast nagłego odpływu.  
Zjawisko to osiągane jest za pomocą 
błękitno-zielonej infrastruktury: zagłębień 
i rowów, gęstszych nasadzeń roślinności 
oraz stosowania gleb przepuszczalnych.

GLOBALNA PIRAMIDA ZAMOŻNOŚCI (2019)

Wzrost nierówności 
ekonomicznych

obserwowany 
jest w krajach 

zamieszkałych
przez 71% światowej 

populacji.

środowiskowe

biura post-COVID | czynniki zmian
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M
A

J
Ą

T
E

K
 G

LO
B

A
L

N
E

J
 P

O
P

U
L

A
C

J
I 

(%
 O

S
Ó

B
 D

O
R

O
S

ŁY
C

H
)

C
A

Ł
K

O
W

IT
E

 B
O

G
A

C
T

W
O

  
(%

 M
A

J
Ą

T
K

U
 W

 S
K

A
L

I 
Ś

W
IA

TA
)

43,4%

40,5%  

(1754 MLN OSÓB)

10 - 100 TYS. $ 34%

(161,8 BLN $)

  (173,3 BLN $)

(590 MLN OSÓB)

100 TYS. $ - 1 MLN $

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: C

re
di

t S
ui

ss
e,

 R
es

ea
rc

h 
In

st
itu

te
: G

lo
ba

l W
ea

lth
 R

ep
or

t,2
02

0



4342

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: N

O
A

A
, G

lo
ba

l T
em

pe
ra

tu
re

 A
no

m
al

ie
s,

 
ht

tp
s:

//b
it.

ly
/2

Kp
VG

eG
 (d

at
a 

do
st

ęp
u:

 2
0.

01
.2

02
1)

transport konserwacja transport

odnowienie

INTERNET OF THINGS (IOT)

Internet of Things to sieć fizycznych 
przedmiotów (rzeczy), które dzięki wbu-

dowanym czujnikom i dostępowi do in-

ternetu mogą komunikować się zarówno 
między sobą, jak i z człowiekiem.  
IoT znajduje zastosowanie m.in. w sys-

temach pomiarowych, budownictwie, 
zarządzaniu miastami, ale też w medy-

cynie i systemach monitorujących zacho-

wania społeczne w celach naukowych 
i komercyjnych. Inteligentny budynek 
dzięki IoT może wykorzystywać system 
czujników i urządzeń wykonawczych 
spięty przez zintegrowany system za-

rządzania. Na podstawie uzyskanych 
danych system może sygnalizować 
zmiany użytkownikowi lub reagować na 
nie samodzielnie78. Tym samym IoT po-

maga w optymalizacji zużycia mediów, 
w zarządzaniu kontrolą dostępu, w sta-

nowieniu systemu alarmowego itd.

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI)

Maszyny nie przejmują już jedynie za-

dań powtarzalnych i odtwórczych, są 
też w stanie kreować unikatowe treści. 
Sztuczna inteligencja bazuje m.in. na 
rozpoznawaniu obrazu i ludzkiej mowy, 
sieciach neuronowych i procesach deep 
learning. AI już powszechnie wnika 
w prywatne i zawodowe życie ludzi 
przez urządzenia głosowe typu Alexa 
i Google Home, filtrowanie i segrego-

wanie maili w skrzynkach odbiorczych, 
boty w komunikatorach i wiele innych. 
Zespoły dedykowane AI powstają za-

równo w ośrodkach naukowych, jak 
i w firmach technologicznych – łącznie 
z najbardziej znanymi korporacjami 
z Doliny Krzemowej i Chin.

ROZWÓJ 5G

Sieci przesyłające i przetwarzające 
ogromne ilości danych wymagają nie-

spotykanej dotychczas wydajności infra-

struktury telekomunikacyjnej – techno-

logii mobilnej piątej generacji. Łączność 
5G pozwala na wielokrotnie szybsze 
i większe przepływy danych w po-

równaniu z obecnym standardem 4G, 
minimalizując jednocześnie opóźnienie 
reakcji systemu. Dla większości użyt-
kowników oznacza to szybsze działanie 
internetu, jednak do głównych zasto-

sowań 5G należy znaczne rozszerzenie 
i stabilizacja sieci IoT, co stwarza nowe 
możliwości dla przemysłu, rolnictwa 
i zarządzania miastami. 

PRZEMYSŁ 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje 
się na naszych oczach. To automatyzacja 
tradycyjnych praktyk produkcyjnych z wy-

korzystaniem nowoczesnych technologii. 
Inteligentne maszyny już dzisiaj potrafią 
analizować, diagnozować i rozwiązywać 
problemy bez potrzeby interwencji czło-

wieka, co z biegiem lat będzie wykorzy-

stywane w niemal każdym sektorze go-

spodarki – od motoryzacji po wznoszenie 
konstrukcji i zarządzanie budynkami.

FAZY CYKLU ŻYCIA BUDYNKU
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MASOWOŚĆ PRACY 

ZDALNEJ

Masowe przejście na pracę z domu 
w 2020 r. stanowiło ogromne wyzwanie 
dla firm niedoświadczonych w zdalnym 
zarządzaniu zespołami. Organizacje sta-

nęły przed nowymi problemami: regulacji 
pracy zdalnej, zachowania wydajności 
czy utrzymania bezpieczeństwa danych. 
Pod koniec III kw. 2020 r. zdalnie praco-

wało 993 tys. pracowników (6,8% ogółu) 
– z czego zdecydowana większość po-

chodziła z firm opartych na wiedzy (usłu-

gi, działalność profesjonalna, informatyka, 
finanse, ubezpieczenia, edukacja).  
Ponadto 90% pracodawców wprowadzi-
ło ograniczenia użytkowania przestrzeni, 
dotyczące głównie liczby osób przeby-

wających tam jednocześnie79.

FIRMY PANDEMIĄ PODZIELONE

Kryzys pandemiczny dotknął poszczegól-
ne sektory gospodarki nierównomiernie. 
Najbardziej poszkodowane są branże 
bezpośrednio zatrzymane przez restryk-

cje, a więc handel, turystyka, gastrono-

mia, hotelarstwo, transport pasażerski 
i niektóre gałęzie przemysłu. Z kolei 
wzrost przychodów ze sprzedaży (rok do 
roku) w pierwszej połowie 2020 r. odno-

towały sektor użyteczności publicznej, 
branża IT i telekomunikacyjna80. Wzrosło 
także budownictwo, choć pamiętać nale-

ży o spowolnionej reakcji tego sektora na 
nagłe zmiany koniunktury81.

SPOŁECZNE ODCIENIE 

HOME OFFICE

Masowy home office w różnym stopniu 
wpływa na ludzi – w zależności głów-

nie od wieku, płci i zamożności. Młodzi 
najbardziej odczuwają brak możliwości 
spotkań, bo cierpią na tym ich potrzeby 
społeczne i rozwój. W tym samym czasie 
wiele dojrzałych osób cieszy się, że ma 
czas dla rodziny. Kobiety statystycznie 
więcej czasu poświęcają na opiekowanie 
się domem i rodziną, częściej też wy-

syłane są na przymusowe zwolnienia 
i bardziej zagraża im utrata pracy. Strach 
związany z niepewnością ekonomiczną 
jest uzależniony jednak przede wszystkim 
od zgromadzonych oszczędności i pozy-

cji na rynku pracy. Poziom zamożności 
wiąże się też z jakością mieszkania, co 
bezpośrednio przekłada się na warunki 
zdalnej pracy i edukacji.

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA

ŁĄCZNOŚĆ 5G

GLOBALNA SKALA ROZWOJU SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ORAZ IOT

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI) IoT 

190 mld $ 97% 200 tys. 27 mld 125 mld

wartość global-

nego rynku AI  

w 2025 r.

największych  

światowych firm 

wdroży rozwiąza-

nia AI do 2025 r.

zapotrzebowanie 

na specjalistów 

AI w Polsce  

w 2025 r.

liczba urządzeń 

połączonych IoT 

na świecie  

w 2017 r.

liczba urządzeń 

połączonych IoT 

na świecie  

w 2030 r. 
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ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ 

DOBROSTANU

Pandemia gwałtownie przyspieszyła 
proces edukacji zdrowotnej Polaków oraz 
wzbudziła liczne dyskusje na temat stanu 
ochrony zdrowia – jego niedoinwestowa-

nia i małej kadry medycznej. Zwiększone 
zainteresowanie zdrowiem przenosi się 
na oczekiwania wobec pracodawców, od 
których zależą bezpieczeństwo sanitarne 
w miejscu pracy oraz kultura organizacyj-
na oddziałująca na poziom stresu, zado-

wolenie i zaangażowanie pracowników. 
Dbanie o dobrostan psychiczny wiąże 
się również z rosnącym wpływem młod-

szych pokoleń, które podchodzą do tego 
zagadnienia znacznie bardziej otwarcie.

POKOLENIE 

COVID-19

Pandemię koronawirusa można uznać 
za najważniejsze wydarzenie społecz-

no-gospodarcze od czasów transforma-

cji ustrojowej. Składają się na nią dwa 
elementy. Pierwszy to szok wywołany 
wskutek nagłego zagrożenia zdrowia, 
bezprecedensowego ograniczenia mobil-
ności oraz zapaści ekonomicznej. Drugi 
sprowadza się do długotrwałej nie-

pewności, przedłużających się restrykcji 
oraz prób dopasowania wcześniejszych 
przyzwyczajeń do nowej rzeczywistości. 
Zjawiska związane z wybuchem pande-

mii oraz ich reperkusje kształtują postawy 
młodych generacji, obejmując szeroki 
wachlarz zjawisk i postaw: od roli eduka-

cji, przez oczekiwania wobec rynku pra-

cy, po stosunek do ingerencji polityków 
w prywatne życie obywateli. Wszystko to 
sprawia, że pandemia ma charakter glo-

balnego wydarzenia pokoleniowego.

ODSETEK OSÓB PRACUJĄCYCH ZDALNIE PODCZAS PANDEMII COVID-19
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*ICT - information and communication technologies

pracujący  
ogółem

zawody 
nierobotnicze

zawody 
robotnicze
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niezwiązane z ICT

24,9%

38,9% 1,9%
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BNY Mellon

L
E

S
S

O
N

S
 

L
E

A
R

N
E

D

Przed pandemią: ograniczenie, a następnie powrót do możliwości pracy zdalnej

Po pandemii: elastyczne podejście i otwartość na nowe formy pracy
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Przed pandemią bank BNY Mellon nie 
dzielił się publicznie informacjami na te-

mat polityki pracy zdalnej ani liczby osób 

wykonujących swoje obowiązki  
w tej formie. Firma zyskała zaintereso-

wanie mediów w marcu 2019 r., kiedy 
publiczne i powszechne niezadowole-

nie ujawniło wprowadzenie przez BNY 
Mellon obowiązku powrotu do biur 
wszystkich pracowników. Ruch ten wy-

konano wbrew rosnącej popularności 
pracy zdalnej, a firma argumentowała go 
potrzebą współpracy na miejscu.

Zmiana nie zdążyła jednak wejść w ży-

cie. Bank wycofał się ze swojej decyzji 
zaledwie tydzień po jej ogłoszeniu ze 
względu na mnogość negatywnych opi-
nii wewnątrz organizacji i poza nią oraz 
oskarżeń o łamanie zapisów kontraktów 
pracowniczych. Wiadomość wysłana 
wcześniej do pracowników została na-

zwana nieporozumieniem, lecz obawy 
związane z negatywnym wpływem 

braku bezpośredniej współpracy twarzą 
w twarz pozostały. Przykład ten ilustru-

je, jak istotna w ostatnich latach stała 
się elastyczność pracy, która już przed 
pandemią uważana była w niektórych 
branżach nie za benefit, ale za standard, 
przynajmniej w pewnym zakresie.

W wyniku pandemii 96% pracowników 
BNY Mellon przeszło na pracę zdalną. 
Zarząd firmy ogłosił otwartość na nowe 
formy pracy po opanowaniu sytuacji 
epidemicznej, zarówno w systemie hy-

brydowym, jak i w oparciu o pracę całko-

wicie zdalnąV, VI, VII.
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Niska powszechność szczepionki lub jej mała skuteczność uniemożliwia zażegnanie pandemii 
w ciągu najbliższych lat. Dodatkowe problemy generuje denializm – w wyniku teorii spisko-
wych szczepionka nie zyskuje zaufania części społeczeństwa, a próby przymusu spełzają na 
niczym. Zaszczepieni nadal są więc narażeni na zakażenie, zwłaszcza że wirus mutuje z każdą 
falą. Życie normuje się po części, jednak dotkliwość pandemii jest bezdyskusyjna.

Handel i gastronomia na stałe wchodzą w tryb uśpienia, który poznaliśmy latem 2020 r. i nic 
nie wskazuje na to, by sytuacja ta mogła ulec zmianie. Wiele firm usługowo-handlowych 
upada, co podkreśla dotkliwość postępującego kryzysu. Koronawirus wyniszcza gospodarkę 
taką, jaką ją znaliśmy. Na skraju bankructwa staje branża hotelowa i turystyczna, co pociąga 
za sobą problemy całego ekosystemu firm. Patowa sytuacja jest czasem przejściowym na 
znalezienie akceptowalnego społeczne rozwiązania, jednak koszty tego stanu są wręcz nie-
policzalne. Wpływa to na ostateczne załamanie gospodarki i kryzys ekonomiczny.

Firmy są w coraz gorszej kondycji materialnej, więc by doraźnie ratować sytuację, tną koszty 
rezygnując z najmu powierzchni. Pracownicy są masowo i przymusowo wysyłani na home-
-office – skutkuje to spadkiem relacji z firmami, gorszym wellbeingiem i coraz powszechniej-
szymi depresjami. Do biur wracają jedynie nieliczne firmy, nie możemy więc mówić o stabili-
zacji pozwalającej skutecznie odpowiadać deweloperom i zarządcom na zachodzące zmiany. 
Współczynnik pustostanów jest tak duży, że wiele nieruchomości biurowych zaczyna roz-
ważać daleko idące adaptacje. Następuje drastyczna redefinicja roli budynków komercyjnych 
i poszukiwanie dla nich zupełnie nowych funkcji.

nawroty pandemii i kryzys 
gospodarczy uderzają w rynek biurowy

Przestajemy negować zmiany klimatu i zaczynamy działać. Międzynarodowo deklarujemy 
ograniczanie skutków ludzkiej działalności, podpisując dokumenty takie jak traktat paryski. 
Motywacją do zmiany są również oczekiwania najmłodszych pokoleń, które wymagają od 
swoich pracodawców działań na rzecz ochrony klimatu – i nie jest to dla nich pusty slogan. 
Gdy w danej organizacji warunek biznesowej i społecznej odpowiedzialności za środowisko 
nie jest spełniony, szukają pracy gdzie indziej. Dla kolejnych generacji działania proekologiczne 
są już tak naturalne, jak dla starszych pokoleń naturalny jest dostęp do prądu.

Tendencje te doprowadzają do końca ery greenwashingu. Nie wystarczy już twierdzić, że jest 
się zielonym – trzeba mieć to wpisane w biznesowe DNA. Dlatego w trakcie podejmowania 
decyzji o najmie powierzchni znaczenie ma nie sama certyfikacja, ale poziom, na jakim została 
osiągnięta, oraz realny wpływ na środowisko. Użytkownicy budynków chcą mieć pewność, 
że miejsce pracy oddaje Ziemi to, co zabiera, jest pasywne lub proenergetyczne i pozytywnie 
wpływa na przyszłość planety. Informacje na ten temat muszą być publicznie dostępne, pra-
cownicy domagają się bowiem od swoich pracodawców pełnej transparentności.

Miejsca pracy muszą być zdrowe w każdym tego słowa znaczeniu. Oczekiwania pracowników 
doprowadzają do poprawy jakości wentylacji w budynkach oraz implementacji rozbudowa-
nych systemów umożliwiających bezdotykowe użytkowanie, tak by nie musieli się oni zastana-
wiać nad jakimikolwiek zagrożeniami biologicznymi w obiekcie. Nie mniej istotne jest zdrowie 
psychiczne. Już samo obcowanie z innymi ludźmi pozytywnie wpływa na nasz dobrostan,  
ale budynki w większym stopniu skupiają się na wellbeingu, m.in. przez odpowiednie rozpla-
nowanie i biofiliczne rozwiązania projektowe, łączące człowieka z naturą.
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Wraz z wybuchem pandemii niczym 
echo przez całą gospodarkę przewinęła 
się wizja pracy całkowicie zdalnej, pro-

wadzącej do upadku biur i końca „miejsc 
pracy”. Rzeczywiście, wiosna i lato 
2020 r. dowiodły, że niemal wszystkie 
organizacje, których działalność bazuje 
na wiedzy, mogą skutecznie funkcjono-

wać w oparciu o pracowników znajdu-

jących się poza biurem. Istotne jest przy 
tym jednak, że poza globalnym testem 
nie dowiedzieliśmy się niczego nowego 
– zdalna praca i jej efektywność spraw-

dzane są na świecie od niemal 50 lat. 
Nieprzerwanie z tymi samymi efektami, 
mimo rozwoju technologicznego.

Pierwsze procesy wdrażania systemu 
pracy work-from-home datuje się na lata 
70. XX w. Wówczas to, w efekcie kry-

zysu naftowego z połowy dekady, wiele 
firm w USA zdecydowało się pozwolić 
pracownikom, by część pracy, w trakcie 
której niekoniecznie muszą być fizycznie 
obecni w biurze, wykonywali z domu – 
tym samym obniżając zarówno koszty 
dojazdu, jak i zużycie deficytowego źró-

dła energii. Już wtedy dostrzeżono, że 
pracownicy ci oszczędzali dość dużo cza-

su na dojazdach, by móc szybciej wyko-

nać swoją pracę, a w rezultacie pobierać 
krótsze urlopy i mniej dni chorobowych82.

wpływ home office na 
rynek pracy

O zaletach pracy zdalnej w kontek-

ście organizacji mówiło się już długo 
przed pandemią, jednak globalny test 
sprawił, że dziś nie sposób zaprzeczać 
powodom, dla których warto ją rozwa-

żyć. Praca zdalna to przede wszystkim 
uatrakcyjnienie oferty zatrudnienia. 
Osoby pracujące zdalnie mają poczucie 
samodzielności i niezależności, co jest 
wysoko cenioną cechą stanowiska 
pracy. Ponadto umożliwienie pracy 
poza stałym biurem rozszerza obszar 
poszukiwań o talenty spoza najbliższego 
otoczenia, bez konieczności nakłaniania 
do przeprowadzki między miastami  
czy krajami.

Mało która firma zdecydowała się jak 
dotąd całkowicie zmienić na organizację 
opartą wyłącznie o pracę zdalną. Nie-

mniej wiele firm rozwijających się równo-

legle z postępem technologicznym wdro-

żyło pracę mieszaną (w biurze i zdalną) 
jeszcze przed 2020 r. Wśród głównych 
zalet wskazywano niższą rotację pracow-

ników, którzy doceniają oferowaną im 
wolność wyboru miejsca pracy. Obecnie 
jednak dyskusja ta ma zupełnie inny cha-

rakter – umożliwienie pracy zdalnej staje 
się koniecznością, a brak jej oferowania 
może drastycznie wpłynąć na atrakcyj-
ność firmy w oczach pracowników.

Mimo prawdopodobnego kryzysu go-

spodarczego próżno oczekiwać zna-

czącej zmiany na rynku pracy i powrotu 
do rynku pracodawcy, który znany był 
z poprzednich zapaści gospodarczych. 
Polska to najszybciej starzejące się spo-

łeczeństwo w Europie; do 2035 r. liczba 
osób w wieku produkcyjnym zmniejszy 
się w naszym kraju o ponad 1,5 mln 83.

Najgwałtowniejszy spadek zauważymy 
w grupie w wieku produkcyjnym mo-

bilnym, czyli ludzi w wieku 18–44 lata 
zdolnych do zmiany miejsca pracy lub 

zamieszkania, którzy z punktu widzenia 
pracodawców są najbardziej poszukiwa-

nymi pracownikami. Tych ubędzie ponad 
20%, a spowalniający napływ imigrantów 
zarobkowych nie zdoła zapełnić tej luki.

Kończy się dziś era taniej pracy, bo zdal-
ność to ostatecznie możliwość bycia tu, 
a pracy gdzie indziej – z czego na pewno 
skorzystają najmłodsze, deficytowe ge-

neracje. Przez popularyzację tego zjawi-
ska dobrze wykwalifikowani pracownicy 
znajdą zatrudnienie poza granicami kraju, 
a nawet kontynentu, nie zmieniając przy 
tym miejsca zamieszkania.

przyszłość 
organizacji4

nowe strategie firm

Czeka nas wielki test gospodarczy, 
w którym nie chodzi o utrzymanie  
wzrostu, ale o przetrwanie nadchodzą-

cych zawirowań. Dlatego bardzo waż-

nym czynnikiem będzie to, na ile nowe 
strategie organizacji będą długo –, a na  
ile krótkoterminowe.

Strategie krótkoterminowe wykorzysta-

ją zapewne możliwość maksymalnego 
ograniczenia kosztów. Chwilowy wzrost 
bezrobocia, przewidywany spadek wyna-

grodzeń, możliwość znacznego przejścia 
na pracę zdalną oraz duża niepewność 
na rynku umożliwią tzw. wyciskanie 
pracowników i maksymalną eksploata-

cję zasobów ludzkich w krótkim okresie. 

fot.: CIC Warsaw

Podejmowane 
decyzje 
strategiczne
nie są tak 
radykalne, jak 
mogłoby się 
wydawać.  
Niewiele firm 
zdecydowało 
się jak dotąd 
przestawić  
w całości na  
pracę zdalną.
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PLANOWANA ADAPTACJA BIZNESU W ODPOWIEDZI NA WPŁYW COVID-19
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Działanie to jednak będzie miało swoje 
konsekwencje, według wszelkich wskaź-

ników problem z pozyskaniem wysoko 
wyspecjalizowanej kadry będzie bowiem 
tylko narastał, a wykorzystywani pracow-

nicy zaczną z czasem odchodzić.

Firmy planujące długoterminowo dają 
dzisiaj przykład utrzymywania załogi 
i zapewniania jej względnego poczucia 
bezpieczeństwa, tak by po okresie pan-

demii móc szybko wrócić na pełne obroty 
oraz maksymalnie ograniczyć rotację 
pracowników. Aby przetrwać w nowych 
czasach, większość firm będzie zmuszo-

na myśleć o pracy jako o miejscu edukacji 
i rozwoju swoich pracowników, bo tylko 
to pozwoli na zbudowanie odpornego 
modelu biznesowego organizacji. Pierw-

sze sygnały tej zmiany przyszły pod 
koniec 2019 r. ze strony 180 najwięk-

szych amerykańskich korporacji, które 
zobowiązały się prowadzić swoje firmy 

z korzyścią dla wszystkich interesariuszy: 
klientów, pracowników, dostawców, spo-

łeczności i udziałowców84.

Dlatego też podejmowane decyzje stra-

tegiczne związane z miejscami pracy nie 
są tak radykalne, jak mogłoby się wyda-

wać. Sygnalizowane zapotrzebowanie 
na powierzchnie biurowe zmniejsza się 
o 20–30%, jednak takie działania można 
było podjąć jeszcze przed pandemią, bo 
już wtedy średnie globalne obłożenie 
miejsc pracy wynosiło 58%, co wynikało 
z praktyki obmiaru powierzchni najmu 
na 90–100% obłożenia pracownikami85. 
Jednak biura, choć mniejsze, nadal będą 
wynajmowane. I wciąż będą stanowić 
o atrakcyjności pracodawców – tak by 
pracownicy mogli czuć, że są częścią 
wyjątkowej organizacji. Również wtedy, 
kiedy pracują z domu.

home (or) office

Popularność pracy zdalnej wzrosła 
mocno w pierwszej połowie nowego 
milenium poprzez rozwój komputerów 
osobistych i dostępu do internetu. Skala 
stała się na tyle dostrzegalna, że rozpo-

częto regularne badania nad efektyw-

nością pracowników, które w 2015 r. 
dowiodły, że eksperymentalna grupa 
pracowników osiągnęła średni wzrost 
produktywności o 13% w ciągu dziewię-

ciu miesięcy pracy zdalnej. Po tym okre-

sie badani mogli zdecydować, czy chcą 
wrócić do biur. Ci, którzy zdecydowali 
się dalej pracować z domu, na koniec 
eksperymentu wykazali średni wzrost 
produktywności o 22% w stosunku do 
stanu sprzed rozpoczęcia procesu86.

Warto jednak zwrócić uwagę, że po-

dobnie jak wtedy część pracowników 
nie chciała kontynuować eksperymentu, 
tak i dzisiaj wiele osób zwraca uwagę 
na negatywne konsekwencje pracy 
z domu87. Niewątpliwie ma ona zalety – 
takie jak brak dojazdów, niższe koszty 
pracownika czy możliwość pozyskiwa-

nia talentów z dowolnego miejsca na 
świecie – lecz trudno nie dostrzegać 
również wad. Znaczna grupa osób od-

czuwa podczas pracy z domu spory dys-

komfort związany z gorszą ergonomią, 
zaburzeniem relacji praca–dom czy bra-

kiem odpowiednich sprzętów88.

Nie mniej istotna jest potrzeba poczu-

cia przynależności do grupy. Wszystkie 
prowadzone analizy zgodnie wykazują, 
że praca zdalna negatywnie wpływa 
na socjalizację, koleżeństwo, mento-

ring i przepływ wiedzy89. Dlatego, choć 
pracownicy chcą zachować możliwość 
pracy zdalnej, większość z nich planuje 
z niej korzystać 2–3 dni w tygodniu, a nie 
codziennie. Kontekst ten sprawia, że gło-

szona przez wielu wizja likwidacji biur na 
rzecz całkowitej pracy z domu wydaje się 
co najmniej przesadzona.

work from anywhere

Po sukcesach zwiększonej wydajności 
pracy z domu w jednej z amerykańskich 
korporacji wprowadzono przed kilkoma 
laty kolejny poziom uniezależnienia pra-

cownika od biura: przejście na formułę 
pracy z dowolnego miejsca na świecie 
(Work From Anywhere – WFA). Znów 
z sukcesami. Pracownicy, którzy chcie-

li pracować skądkolwiek i którym to 
umożliwiono, stali się o 4,4% bardziej 
efektywni niż na home office i suma-

rycznie ponad 20% bardziej efektywni 
niż w biurze90.

Większość pracowników, którzy otrzy-

mują możliwość pracy w modelu WFA, 
docenia ją za szansę powrotu do ro-

dzinnego miasta, osiedlenia się bliżej 
rodziców czy zakupu lub najmu tańszej 
nieruchomości w mniejszym ośrodku, 
bez straty na zarobkach. Sytuacja ta jest 
atrakcyjna dla małych miast, bo umoż-

liwia im przyciągnięcie podatników bez 
konieczności tworzenia nowych miejsc 
pracy. Stanowi natomiast niebagatelne 
wyzwanie dla samych firm, ponieważ 
zgoda na w pełni zdalną pracę może 
oznaczać, że mamy pracowników nie 
tylko w różnych miastach, ale też w kra-

jach czy na kontynentach – a tym samym 
w różnych strefach czasowych.
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przyspieszenie digitalizacji pracy

możliwość częstszej pracy zdalnej

przyspieszenie automatyzacji zadań

cyfryzacja programów edukacyjnych

wdrożenia programów edukacyjnych

szybsze zmiany w organizacji

tymczasowe przydzielanie nowych zadań

tymczasowa redukcja zespołu

trwała redukcja zespołu

tymczasowe powiększenie zespołu

brak konkretnych planów

stałe powiększenie zespołu

84%

83%

50%
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35%

34%

30%

28%
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Istotne jest również zjawisko łączenia 
pracy z wypoczynkiem, czyli workation 
(ang. work + vacation). Już przed pan-

demią oferty pracy z branży IT, które 
w ramach benefitu umożliwiały pracę 
z dowolnego miejsca, cieszyły się rosnącą 
popularnością. Trendem stawały się prze-

nosiny do ciepłych krajów w trakcie zimo-

wych miesięcy. Taka forma pracy była też 
często wykorzystywana w trakcie pande-

mii, kiedy wiele osób decydowało się na 
dłuższy wyjazd do domków letniskowych 
w Polsce bądź za granicą. Obecnie ludzie 
ci już nie wyobrażają sobie możliwości 
powrotu do pracy na starych warunkach.

praca hybrydowa

Wynikiem ogólnoświatowego testu 
zdalnej pracy nie będzie likwidacja biur, 
niemniej jednak próżno spodziewać się 
powrotu do tego, co było przed pande-

mią. Najbardziej prawdopodobne jest, 
że organizacje opierające się na wiedzy 
będą wdrażać system hybrydowy, tak 
by umożliwić pracownikom przynajmniej 

częściową pracę zdalną. To z jednej stro-

ny wynik analiz finansowych wskazują-

cych na znaczącą oszczędność z tytułu 
zmniejszenia koniecznej powierzchni 
najmu, a z drugiej – odpowiedź na sy-

gnalizowane wymagania pracowników. 
Dla wielu organizacji, zwłaszcza tych 
rozwijających się, oznaczać to będzie 
najem mniejszej, lecz lepszej jakościowo 
powierzchni – w dogodniejszej lokaliza-

cji, w nowocześniejszym budynku lub 
z atrakcyjniejszym fit-outem.

Mało która organizacja chce całkowicie 
zrezygnować z powierzchni biurowej. 
Wskazuje się już nie tyle na strach przed 
brakiem kontroli nad pracownikami,  
ile na obawę przed pogorszeniem relacji 
w zespołach, mniejszą innowacyjnością 
bądź gorszą kondycją psychiczną pra-

cowników. Słusznie, bo już dziś pojawiają 

się informacje o dużej grupie wypalonych, 
o spowolnionym rozwoju młodych pra-

cowników i o obecnie diagnozowanym 
przez badaczy tzw. Zoom fatigue91, czyli 
zmęczeniu ciągłymi telekonferencjami.

Hybrydowość pracy polegać więc bę-

dzie na indywidualnym dopasowaniu 
do gałęzi gospodarki, typu organizacji 
i metod zarządzania zespołami. Różne 
będą liczby dni spędzanych w fizycz-

nym biurze, a także podejście do godzin 
i miejsca wykonywanej pracy. Biura będą 
musiały stanowić swego rodzaju macierz 
dla ekosystemu pracy w organizacji. 
Staną się miejscem nie tyle do pracy jako 
takiej (którą przecież można wykonywać 
skutecznie gdzie indziej), ile do tworze-

nia kultury organizacyjnej, uczenia się, 
budowania więzi ze współpracownikami 
i klientami firmy.

OBAWY MANAGERÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ZDALNYMI ZESPOŁAMI

WYZWANIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ELASTYCZNĄ
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zmniejszona  
produktywność  
pracowników

utrzymanie kultury  
organizacyjnej firmy

zaangażowanie  
i satysfakcja  
pracowników

przepracowanie  
pracowników

mniejsze zgranie  
zespołu

samotność  
pracowników

konflikt między życiem 
zawodowym  
a prywatnym  
pracowników

kontrola pracownika  
i efektów pracy

spowolniony rozwój  
karier pracowników

82%

70%

81%

67%

75%

59%

71% 80%

65%

zmiana wieloletniej, nieelastycznej kultury pracy w firmie60%

41%

37%

32%

28%

24%

19%

17%

16% 

14% 

8%

45%

42%

brak prywatności

brak zrozumienia korzyści płynących z elastycznej pracy

strach przed tym, jak może to wpłynąć na kulturę organizacyjną

wymagania technologiczne

problemy związane z ochroną danych

firmy wolą mieć własne biura

koszt wynajmu elastycznej przestrzeni do pracy

wymagania finansowe i logistyczne dotyczące relokacji pracowników

brak dostępności przestrzeni elastycznych w określonej lokalizacji

trudność w wyjściu z istniejących umów najmu długoterminowego

bezpieczeństwo pracowników i ich mienia

 elastyczna praca nie jest odpowiednia dla mojej branży
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Misją CIC Warsaw (Cambridge Innova-

tion Center) jest wspieranie przedsię-

biorców oraz liderów innowacji w nowo-

czesnych technologiach. Jest to możliwe 
dzięki elastycznemu podejściu do na-

jemców, zapewnieniu wysokiej jakości 
przestrzeni biurowej w modelu all-inc-

lusive oraz rozbudowanemu programowi 
wydarzeń mającemu na celu łączenie 
biznesów i budowanie największej spo-

łeczności innowatorów w naszym regio-

nie Europy. Poza CIC Warsaw w skład 
Kampusu Innowacji wchodzą również 
Fundacja Venture Café oraz zarządzane 
przez nią podmioty: District Hall, nieod-

płatna przestrzeń do współpracy i edu-

kacji, i Trend House, ekskluzywny klub 
dla wysokiej klasy innowatorów, przed-

stawicieli nauki, biznesu oraz organizacji 
pozarządowych, których misją jest zmie-

nianie świata na lepszy.

Wydarzenia edukacyjne oraz spotkania 
interdyscyplinarne staną się kluczem do 
sukcesu w nowej rzeczywistości pracy. 
Dlatego w przestrzeni Kampusu orga-

nizowane są cotygodniowe Thursday 
Gatherings, które skupiają się na tematy-

ce innowacji i dają poczucie, że biuro  
w Kampusie nie tylko jest miejscem pra-

cy, ale też odgrywa bardzo ważną rolę 
edukacyjną oraz networkingową.  
To właśnie koncepcje lifelong learning 
oraz community building są fundamen-

tami działania Kampusu Innowacji i ele-

mentem spajającym obecne tam firmy. 
Takie działania budują ogromną wartość 
dodaną dla klientów i partnerów biz-

nesowych, ponieważ tworzą atmosferę 
permanentnej aktywności w przestrzeni.

CIC Warsaw tworzy Kampus 
Innowacji – największą 
społeczność innowatorów w CEE

Praca hybrydowa może się okazać nową 
normą, a firmy będą musiały się dosto-

sować do zmieniającej się rzeczywisto-

ści. Stopniowe odmrażanie gospodarki 
po pandemii COVID-19 oznacza również 
to, że coraz więcej organizacji będzie 
chciało widzieć ludzi z powrotem w biu-

rach. Jednak według badań ok. 80% pra-

cowników widzi świat postpandemiczny 
jako taki, w którym chcieliby pracować 
trochę z biura, a trochę z domu lub inne-

go miejsca. Jedną z głównych przewag 
konkurencyjnych CIC jest to, że oferuje 
ono możliwość pracy w modelu hybrydo-

wym, który będzie się stawał standardem 
pracy – zarówno dla małych, średnich, jak 
i dużych organizacji.

Biura rozumiane jako nowoczesne agory 
będą coraz istotniejszym elementem 
w budowaniu wartości miejsca, a wła-

śnie na tej koncepcji został oparty model 
CIC, który z powodzeniem funkcjonuje 
już od 22 lat. Na początku CIC działało 
jako inkubator dla start-upów, aby po-

tem przekształcić się w elastyczną prze-

strzeń do pracy, która z każdym rokiem 
staje się coraz większa. Obecnie CIC 
mieści się w 9 miastach i 13 budynkach 
na świecie (USA, Holandia, Japonia oraz 
Polska), a w swojej społeczności ma 
ponad 2000 firm i 6000 członków. Ela-

styczne podejście do pracy, nieformalne 
przestrzenie biurowe oraz niefizyczne 
wartości dodane w postaci wydarzeń  
i spotkań są zapisane w DNA Kampusu 
Innowacji. W nadchodzących latach, 
kiedy elastyczność i zwinność będą od-

grywały na rynku ogromną rolę, model 
funkcjonowania CIC może być wzorem 
dla sporej części rynku biurowego.
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Jeśli istnieje coś, co łączy dzisiaj wszyst-
kich aktorów rynku nieruchomości, jest to 
elastyczność. Co innego oznacza ona dla 
najemców, co innego dla deweloperów, 
w jeszcze innym kontekście mówią o niej 
projektanci. Niemniej pozornie rozbieżne 
pojmowanie elastyczności ma ostatecznie 
wspólny mianownik, którym jest zdolność 
do adaptacji.

Adaptować się do nowej sytuacji muszą 
firmy, które dziś jeszcze nie wiedzą, jak 
będą wyglądały ich miejsca pracy i ilu 

pracowników na stałe zostanie w do-

mach. Adaptować się do tych potrzeb 
muszą projektanci, którzy powinni prze-

widywać możliwość taniej i szybkiej 
zmiany przeznaczenia części biura. Ada-

ptować się muszą również wynajmują-

cy, dopracowując propozycje wartości 
biurowców i akceptując krótsze umowy. 
Przed największym wyzwaniem stoją 
jednak fundusze i banki, które także mu-

szą zaadaptować się do nowej sytuacji, 
oznaczającej mniejszą liczbę długotermi-
nowych zobowiązań oraz niższe zwroty.

zmiana modelu pracy

Trendy demograficzne i spadek liczby 
osób w wieku produkcyjnym sprawią, 
że nadal będziemy żyć w świecie, gdzie 
potrzeby pracowników będą miały de-

cydujący wpływ na kształt biur. Nie wia-

domo natomiast, czy czeka nas powolna 
ewolucja, czy radykalna rewolucja. Wielu 
pracowników po globalnym teście pracy 
zdalnej doceniło tę formułę i teraz liczy 
na funkcjonowanie w modelu hybrydo-

wym; 73% z nich uważa, że ich firma 
powinna w pewnym zakresie umożli-
wiać pracę zdalną.

Pandemia zmieniła więc nie tylko biura, 
ale także formułę pracy. Zmieniła oczeki-
wania dotyczące tego, gdzie, kiedy i w jaki 
sposób możemy pracę wykonywać. Przez 
miniony rok wielu pracowników umy-

słowych miało okazję przekonać się, że 
pracując z domu, są co najmniej tak samo 
efektywni jak wtedy, gdy pracują z biu-

ra. Inni zauważyli, że część zadań, które 
wykonują, lepiej wychodzi im z domu lub 
innego wybranego przez siebie miejsca. 
Dużo ludzi dostrzegło też, że czas wyko-

nywanych zadań nie zawsze musi się mie-

ścić w sztywnych ramach pracy biurowej. 
I podobnie jak w przypadku miejsca dla 
części pracowników elastyczne podejście 
do godzin pracy nie tylko nie wywołuje 
strat w efektywności, ale nawet przynosi 
pozytywne skutki.

adaptacja 
rynku biurowego5

fot.: Toa Heftiba, Unsplash
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o
p

ra
co

w
a

n
ie

 T
h

in
k

C
o

 n
a

 p
o

d
st

a
w

ie
:  

IW
G

, 
G

lo
b

a
l 

W
o

rk
p

la
ce

 S
u

rv
e

y
,2

0
1

9
G

lo
ba

l W
or

kp
la

ce
 S

ur
ve

y,
20

19

Możliwość wyboru  
z jakiej lokalizacji 
pracuję, np. miasto, 
wieś, itp. (przynajmniej 
raz na jakiś czas)

Możliwość wyboru 
miejsca pracy, np. 
biuro, dom, kawiarnia 
(przynajmniej raz na 
jakiś czas)

Możliwość 
samodzielnego 
zarządzania 
obciążeniem pracą

Możliwość 
podejmowania decyzji 
dotyczących godzin 
pracy

27% 27%

21%26%

Nie znaczy to jednak, że odpowiada im 
całkowicie domowy tryb pracy wymu-

szony przez pandemię – ludzie chcą 
przebywać w różnych miejscach, bo 
umożliwia im to nawiązywanie kontak-

tów społecznych, a dla wielu jest nie-

zbędne, by skutecznie stawiać granicę 
między pracą a życiem rodzinnym.  
Wymuszona w 2020 r. sytuacja odbija 
się zarówno na ich stanie psychicznym, 
jak i na rozwoju zawodowym. Oczeki-
wana przez pracowników elastyczność 
oznacza więc stworzenie możliwości 
wyboru między pracą w różnych miej-
scach, włączając w to zarówno dom, 
siedzibę firmy, jak i miejsca trzecie.
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LICZBA COWORKINGÓW NA ŚWIECIE

POPULARNOŚĆ WYSZUKIWANIA HASŁA „COWORKING”

ROZWÓJ PRZESTRZENI ELASTYCZNYCH W POLSCE

GLOBALNE BADANIE OPERATORÓW COWORKINGÓW 2020
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+8 lub więcej: 9% +8 lub więcej: 13%

2005 2010 2015

+110%

+150%

+580%
opracowanie ThinkCo na podstawie: 

JLL & Skanska, FLEXcellent Working, 
2020

2020

Warszawa

Kraków

WrocławTrójmiasto

Łódź

Poznań

Katowice

66%

15%

7%5%
3%

2%

2%

plany otwarcia  
nowych lokalizacji

predykcje
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redefinicja długości umów

Obecna sytuacja doprowadziła przede 
wszystkim do dyskusji o redefinicji długo-

ści umów. Jeszcze przed rokiem zupełną 
normą były umowy 5-letnie, a niejedno-

krotnie pojawiały się również 10-letnie 
masterlease’y. Niegdyś standardowe 
umowy 3-letnie występowały coraz 
rzadziej i dotyczyły niemal wyłącznie 
powierzchni niższej klasy. Dla tych, którzy 
wiedzieli, że potrzebują powierzchni na 
rok czy dwa lata, pozostawała możliwość 
związania się z biurami serwisowanymi.

Dziś, kiedy najemcy oczekują rozwiązań 
na okres 2–3 lat, pojawiają się głosy, że 
5-letnie umowy mogą przestać być stan-

dardem rynku komercyjnego. Nieliczni 
najemcy mają dziś jasność co do swoje-

go zapotrzebowania na kolejne lata i są 
w stanie podjąć długoterminowe zobo-

wiązania. Większość jest raczej gotowa 
przeczekać najbliższy okres, przedłużając 

obecne umowy na 1–2 lata bądź rozwa-

żając wynajęcie powierzchni w biurach 
elastycznych. Potrzebują bowiem czasu, 
by empirycznie doświadczyć nowych 
kontekstów pracy, a ci bardziej świadomi 
chcą po prostu skutecznie przebadać 
swoje zespoły – od managerów po młod-

szych konsultantów.

Dlatego o stabilnych i powtarzalnych za-

sadach, jakimi będą się kierowali najemcy 
po pandemii, będziemy mogli mówić 
dopiero za 3–5 lat. W tym czasie firmy 
będą zadawały sobie pytania o to, jakie 
są ich rzeczywiste potrzeby dotyczące 
lokalizacji, skali i jakości powierzchni. 
Rynek biurowy zaś będzie musiał się  
do tych nieznanych potrzeb dopasować, 
wypracowując mechanizm pozwalający 
zachować płynność przy jednoczesnym 
pozyskiwaniu nowych najemców.

lekcje z przestrzeni 
elastycznych

Jednym ze zjawisk raczkujących przed 
pandemią było czerpanie przez tradycyj-
ny rynek biurowy z doświadczeń rynku 
coworkingowego. Oferował on krótsze 
umowy najmu, modne i dobrze zapla-

nowane przestrzenie wspólne oraz cha-

rakterystyczną atmosferę przyciągającą 
zwinne i kreatywne zespoły. Jednocześnie 
kolejne raporty finansowe wskazywały na 
niską rentowność tego biznesu i problemy 
w pogodzeniu wody z ogniem, czyli dłu-

goterminowych zysków z oferowanymi 
krótkoterminowymi umowami. Coworkingi 
stały się tym samym dla rynku biurowego 
zwiastunem zmian i poligonem doświad-

czalnym w jednym.

Wielu deweloperów decydowało się 
więc na zakup funkcjonujących marek 
coworkingowych lub zbudowanie wła-

snych od podstaw (Echo Investment 
– CitySpace, HB Reavis – HubHub, 
Skanska – Business Link, Adgar – Brain 
Embassy). Umożliwiło to szybszą i sku-

teczniejszą realizację potrzeby rynkowej, 
którą stawał się dostęp do coworkingu 
w biurowcu – dla wielu najemców wa-

runek konieczny do dalszych negocjacji. 
Tym bardziej posiadanie własnych marek 

ZNACZENIE MIEJSCA PRACY

coworkingowych wydawało się doskona-

łym rozwiązaniem na czas zachodzących 
stopniowo zmian. Dawało to możliwość 
pozyskania unikatowej wiedzy oraz oka-

zję do nauki i testowania rozwiązań, które 
– jak się niedawno okazało – stosować 
będzie niebawem cały rynek biurowy.

Dzisiaj coraz donośniej słychać 
głosy o potrzebie rozszerzenia 
oferty coworkingu na większe części 
biurowców. Partery budynków, 
dotychczas z reguły elitarne, teraz będą 
musiały stać się inkluzywne, otwarte na 
ludzi i zachęcające do spędzania tam 
czasu. Oprócz klasycznie rozumianych 
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praca w prestiżowej 
firmie

podwyższenie dodatku 
urlopowego

pełnienie bardziej  
prestiżowej roli

wolę mieszkać w innym 
miejscu, ale nie robię 
tego, ponieważ  
zwiększyłoby czas  
dojazdów do pracy

brak nadgodzin

54% 54% 32% 25% 41%

możliwość wyboru 
środowiska pracy jest dla 

mnie kluczowym czynnikiem 
przy ocenie nowych 

możliwości zawodowych

Możliwość wyboru lokalizacji miejsca pracy jest dla mnie ważniejsza niż...
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coworkingów, które mogą stać się dla biu-

rowców tym, czym są dzisiaj małe sklepy 
franczyzowe dla budynków mieszkalnych, 
potrzebne będą rozwiązania dla dużych 
i średnich firm, oferujące umowy na 2–3 
lata. Doprowadzi to do swoistej coworkiza-

cji biurowców, z mniejszymi modułami biu-

rowymi na jednych i większymi na innych 
kondygnacjach, atrakcyjną przestrzenią 
wspólną na parterze oraz ogólnodostępny-

mi salami do spotkań i wspólnej pracy.

coworkizacja biurowców

Na początku wiosennego lockdownu, 
kiedy coworkingi praktycznie opustosza-

ły, media głosiły ich bliski koniec. Roz-

sądniejsze marki zamrażały wtedy swoim 
członkom czynsze, by zniechęcić ich do 
wypowiedzenia umów – i duża część 
użytkowników skorzystała z tej oferty. 
Niemniej jednak chwilę później sytuacja 
się zmieniła, ponieważ w obliczu wzrostu 
niepewności jutra co do realnego zapo-

trzebowania na powierzchnię coworkingi 
stały się naturalną odpowiedzią na po-

trzeby najemców i dogodnym miejscem 
na przeczekanie dla tych, którzy ograni-
czali powierzchnię w trakcie pandemii92. 
W efekcie umocniła się ich znacząca rola 
w ekosystemie rynku biurowego.

Właściciele biurowców liczą na mini-
mum 5-letnie kontrakty, co jest spo-

wodowane sposobem wyceny przez 
fundusze oraz wymaganiami banków. 
Firmy zaś nie chcą dzisiaj podpisywać 
długoletnich umów najmu.  
Na tę potrzebę odpowiadają większe 
powierzchnie oferowane w ramach 
coworkingów i biur serwisowanych. 
Rozwiązanie to było już testowane 
w ostatnich latach, kiedy biznesy co-

workingowe próbowały przestawić 
swój model biznesowy z freelancerów 
i start-upów na bardziej przewidywal-
nych najemców. Doświadczenia te po-

kazały deweloperom, że mogą oni za-

wiązywać spółki celowe i wynajmować 
powierzchnie w realizowanych przez 
siebie budynkach na dłuższy okres  
(zapewniając stabilność zysków ko-

nieczną do wyceny), a następnie pod-

najmować powierzchnie najemcom szu-

kającym krótkich, elastycznych umów. 
I kilku takie rozwiązania  
obecnie analizuje93.

W efekcie z czasem możemy doświad-

czyć powstania nowego formatu biu-

rowców – budynków pomyślanych jako 
system naczyń połączonych złożony 
z czterech typów powierzchni:

klasycznych biur – większej prze-

strzeni wynajmowanej na okres minimum 
5 lat, z własnym fit-outem dopasowanym 
do potrzeb najemcy;

biur serwisowanych – oferujących 
estetycznie zaprojektowane przestrzenie 
biurowe w ramach krótszych, 2–3-letnich 
umów najmu;

Budowanie społeczności w nowoczesnych i otwartych 
przestrzeniach biurowych staje się coraz ważniejszym 
trendem w postpandemicznym świecie pracy. Własne 
biurko nie będzie już priorytetem – ważniejsze będzie 
to, co dzieje się dookoła niego. Taki model biura ide-

alnie wpisuje się w potrzeby nowego, hybrydowego 
modelu pracy, w ramach którego pracownik będzie 
spędzał część czasu w biurze, a resztę w domu lub 
innym miejscu, dowolnie przez siebie wybranym. 

Finalnie model elastycznego biura all-inclusive – takie-

go jak CIC Warsaw – stanie się czymś, czego pożądać 
będą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Dla orga-

nizacji oznaczać to będzie wygodę związaną z uiszcza-

niem jednej opłaty za wszystkie usługi w biurze, takie 
jak prąd, internet, wyposażone kuchnie, print pointy, 
łatwo dostępne salki konferencyjne, serwis sprząta-

jący, wspólny front desk czy przestrzeń do wydarzeń. 
A to wszystko w ramach umowy, która ma miesięczny 
okres wypowiedzenia. Dla pracowników będzie się to 
wiązało z możliwością poznania nowych osób w prze-

strzeni oraz budowania relacji poza własną firmą.

Jerzy Brodzikowski

general manager CIC Warsaw
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coworkingów – umożliwiających 
dostęp abonamentowy dla małych firm, 
start-upów i freelancerów, którzy skupia-

ją się na budowaniu społeczności i inku-

bowaniu biznesów;

aktywnych parterów biurowców 
– stanowiących zapraszającą strefę 
wejściową z kawiarniami i miejscami 
na lunch, gdzie mogą także swobodnie 
pracować freelancerzy, studenci oraz 
uczniowie.

OPINIE PRACODAWCÓW  

DOTYCZĄCE PRACY ELASTYCZNEJ

89% 

65% 

biznes może stać się 
bardziej produktywny 

dzięki elastycznej pracy

elastyczne przestrzenie 
pracy mają wpływ na sukces 

biznesowy organizacji

firmy wprowadzają 
elastyczną pracę w celu 

zmniejszenia kosztów 
operacyjnych
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Coworkingi stają 
się naturalną 
odpowiedzią 
na potrzeby 
najemców  
i dogodnym 
miejscem na 
testowanie nowych 
modeli w efekcie 
pandemii.
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Zmiany demograficzne doprowadzają do rewolucji na płaszczyźnie wieku produkcyjnego.  
Brak młodych sprawia, że do pracy włączać musimy nowe grupy pracowników. Najszybciej 
dochodzi do znacznej aktywizacji kobiet, które dzięki pandemii i globalnemu home office uzy-
skały nowe możliwości pracy, również w trakcie okresów macierzyństwa. Pozwala to szybciej 
budować kariery liderek biznesu.

Na znaczeniu zyskują starsi pracownicy, którzy przez wydłużający się czas życia i ciągły roz-
wój medycyny, pozostają aktywni na zawodowo. Przez utrzymywanie się na stanowiskach 
kierowniczych dłużej niż ich poprzednicy, nadal w znacznym stopniu dyktują zasady jakimi 
kierować ma się miejsce pracy. Trendy z młodszych generacji wchodzą na rynek wolniej, niż 
się tego spodziewano, między innymi nadal preferowane są niezależne gabinety czy możli-
wość dojazdu pracy samochodem.

Trzecia grupa, to pracownicy pokolenia Z i Alfa – ich pracę umożliwia postęp technologiczny, 
który zredefiniował edukację już w drugiej dekadzie XXI wieku. Nowe pokolenia stawiają na 
umiejętności poruszania się w środowisku cyfrowym i punktowego zdobywania potrzebnej 
wiedzy. Dlatego już nastolatki są w stanie, między innymi przez powszechność zdalnej pra-
cy, rozpoczynać kariery biznesowe. Mimo wszystko ich rozwój uwarunkowany jest jednak 
przez bliskość siedziby firmy, dlatego mimo że w biurach obecni są rzadko, to aby przyciągać 
najlepsze talenty, muszą one odpowiadać na ich potrzeby.

W odpowiedzi na zachodzące zmiany rynek biurowy poszukuje rozwiązań, które zaspokoją 
potrzeby różnych grup, jednocześnie umożliwiając im budowanie trudniejszych niż dotąd 
relacji. Dlatego projektowanie obiektów biurowych skupia się na tworzeniu miejsc interakcji 
społecznych i pracy zespołowej – zarówno na poziomie architektury całego budynku, jak 
i funkcjonalności poszczególnych miejsc pracy.

konflikt pokoleń na rynku pracy 
wymusza nowe standardy projektowe

Wraz z rozwojem pracy zdalnej firmy chętniej decydują się na zmiany przestrzenne w swo-
ich siedzibach. Zanim zakończą się obecne umowy najmu, podmioty przeprowadzają ba-
dania nad potrzebami swoich pracowników i dopracowują nowe strategie. Ogromne open 
space’y mieszczące całe zespoły przechodzą do historii, a biura zostają podzielone na spe-
cjalistyczne obszary związane z charakterem pracy – aktywnością projektową, zespołową, 
warsztatową i cichą. Organizacje zaczynają traktować biuro jak wizytówkę, kierując się de-
wizą „mniej, ale lepiej”.

Jeszcze przed pandemią przeszło połowę pustostanów w Warszawie stanowiły po-
wierzchnie w starszych budynkach, które nie wynajmowały się od lat. Wielu właścicieli 
zakładało, że kryzys będzie dla nich remedium – ludzie będą rezygnować z najmu drogich 
A-klasowych powierzchni i wrócą do starszych obiektów. Pandemia ukróciła te nadzieje. 
Biurowce poniżej klasy B pustoszeją całkowicie, gdy najemcy, popandemicznie zmniej-
szając zajmowane powierzchnie, zyskują nadwyżki, które pozwalają im wynająć jeszcze 
lepsze i nowocześniejsze biura.

Wzrost kosztu materiałów oraz nowe podatki związane ze śladem węglowym sprawiają, że 
wyburzanie większości starszych budynków okazuje się zbyt kosztowne. Przestarzałe biurow-

ce przechodzą więc znaczące transformacje funkcji i formy: raz są adaptowane na różnorodne 
usługi, innym razem – na alternatywne formy mieszkaniowe. Te, które dają największą szansę 
na ponowne wynajęcie, po remoncie pozostają biurowcami, jednak o zmienionym charakterze. 
Stają się bowiem w całości biurami elastycznymi, które odpowiadają na potrzebę firm poszu-
kujących miejsca pracy w ramach krótszych umów, a jednocześnie oczekujących atrakcyjnej 
przestrzeni wspólnej dla odwiedzających ich klientów, partnerów oraz pracowników, wykonu-
jących obowiązki głównie zdalnie.
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Odpowiedzialność za zdrowie użyt-
kowników biurowców stała się ostatnio 
tematem numer jeden. Elementem za-

chodzących zmian jest zapewnienie pra-

cownikom czystego powietrza zarówno 
w czasie pandemii, jak i po jej zakoń-

czeniu, a kluczową rolę w tym procesie 
odgrywa układ wentylacji i klimatyzacji 
budynku. Dzięki odpowiednim syste-

mom oczyszczania powietrza można nie 
tylko wpływać na samopoczucie ludzi 
przebywających w przestrzeniach biuro-

wych, ale także neutralizować transmisję 
czynników chorobotwórczych. Umoż-

liwia to technologia RCI ActivePure®, 
którą jako pierwszy deweloper w Polsce 
do swoich biurowców wprowadziło 
Echo Investment.

System eliminacji zagrożeń mikrobiolo-

gicznych oparty na aktywnej technologii 
RCI ActivePure® oczyszcza i uzdatnia-

nia powietrze, bazując na procesach 

naturalnie zachodzących w przyrodzie. 
Jako jedyny utrzymuje czystość mikro-

biologiczną zarówno w powietrzu, jak 
i na powierzchniach oraz może działać 
w obecności ludzi, umożliwiając walkę 
z wirusem SARS-CoV-2 i innymi szko-

dliwymi dla zdrowia zanieczyszczenia-

mi. Inne systemy, takie jak HEPA czy 
światło UV, charakteryzują się pasyw-

nością, co ogranicza ich działanie, a np. 
ozonowanie nie może być wykonywane 
w obecności ludzi.

RCI ActivePure® to opatentowany 
proces skutecznie działający na korona-

wirusa. Badania przeprowadzone pod 
koniec listopada 2020 r. w laboratorium 
Bio Safety Level, które bada najbardziej 
śmiercionośne patogeny na świecie, 
wykazały, że zastosowanie tej tech-

nologii eliminuje wirusa SARS-CoV-2 
w 99,96% już w 3 minuty. Proces ten 
pozwala zarazem na pozbycie się naj-

RCI ActivePure® – technologia 
oczyszczania powietrza 
certyfikowana przez NASA

częściej występujących w miejscach pra-

cy wirusów, bakterii, grzybów, lotnych 
związków organicznych czy alergenów. 
To również jedyna na świecie metoda 
oczyszczania powietrza certyfikowana 
przez należącą do NASA Space Foun-

dation. NASA uznała ją za jedno z naj-
ważniejszych odkryć amerykańskich 
naukowców i wpisała na listę Space 
Technology Hall of Fame – obok m.in.  
takich technologii jak GPS. W komenta-

rzu określono ją jako „najbardziej efek-

tywną technologię, jaka kiedykolwiek 
została stworzona do oczyszczania 
powietrza i usuwania zanieczyszczeń 
z powietrza i z powierzchni”.

Technologia ta jest przeznaczona do 
ciągłej pracy i nie wymaga opuszczenia 
budynku w trakcie procesu oczyszcza-

nia. Nieprzerwane działanie systemu 
gwarantuje także jego skuteczność. 
Urządzenia eliminują dotychczasowe 
oraz nowo powstałe zagrożenia  
mikrobiologiczne, jak również poprawia-

ją jakość powietrza, którym oddychamy 
w godzinach pracy. RCI ActivePure®  
od lat instalowana jest jako część 
systemów HVAC, m.in. w budynkach 
biurowych, placówkach oświatowych, 
hotelach oraz szpitalach. Firma ActivTek, 
jedyny dystrybutor tego rozwiązania 
w Polsce i Europie, rozpoczęła współ-
pracę z Echo Investment, wskutek której 
RCI ActivePure® stało się standardo-

wym rozwiązaniem dla obiektów biu-

rowych tego dewelopera. Pierwsze in-

stalacje odbyły się w budynkach West 4 
Business Hub we Wrocławiu i Astra Park 
w Kielcach. Kolejne realizacje planowa-

ne są w projektach React w Łodzi, Moje 
Miejsce w Warszawie oraz MidPoint71 
we Wrocławiu.
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PORÓWNANIE TECHNOLOGII ZWALCZAJĄCYCH SARS-COV-2

lampy  
UVC

niskie koszty eksploatacji

łatwy i niedrogi montaż

szeroki zakres zastosowań

brak konieczności przebudowy instalacji HVAC

wpływ na jakość powietrza w całym pomieszczeniu

użytkowanie ciągłe

bezpieczeństwo użytkowania

wysoka skuteczność działania

możliwość montażu w systemach HVAC

redukcja zanieczyszczeń mikrobiologicznych

ozonowanie systemy 
chemiczne

technologia  
ActivePure 

RCI
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Wellbeing to hasło, które odmieniane 
było przez wszystkie przypadki wraz ze 
wzrostem rynku pracownika. Badania 
wskazują, że aż 96% organizacji wpro-

wadza dla swoich pracowników ele-

menty wellbeingu94. Przekładają się one 
na wzrost efektywności i spadek rotacji 
w firmie, sprawiając, że poniesione z tego 
powodu koszty mogą się szybko zwrócić. 
Istotną rolę grają mierzalne, namacalne 
elementy związane z fizycznymi cecha-

mi budynków. Zielone dachy i tarasy, 
naturalne światło, zieleń w biurze, prze-

strzenie do cichej pracy czy sale relaksu 

– wszystko to nadal będzie miało istotne 
znaczenie dla budowania poczucia wy-

jątkowości miejsca. Pandemia koronawi-
rusa dodała do tej listy jeszcze kwestie 
zdrowia, bezpieczeństwa oraz relacji 
między pracą a czasem prywatnym.  
I to one staną się prawdopodobnie pod-

stawą nowego wellbeingu.

zdrowie pracowników

Blisko 70% firm chce po pandemii po-

święcić więcej uwagi dobremu samo-

poczuciu pracowników95. Po wielkim 
teście pracy zdalnej stało się jasne, że 
biura będą musiały się zmienić. Powin-

ny pobudzać kreatywność i wspierać 
produktywność, ale też dbać o bezpie-

czeństwo i zdrowie – zarówno fizyczne, 
jak i psychiczne.

Zdrowie stało się priorytetem. Dlatego 
większe szanse na sukces w procesach 
rekrutacyjnych będą miały te organiza-

cje, które postawią na bezpieczeństwo 
i dobrostan swoich pracowników. Pomóc 
w tym może technologia. W wyniku 
pandemii dużą popularność zdobyły 
rozwiązania umożliwiające bezdotyko-

we korzystanie z budynku – od kontroli 
dostępu, przez zamówienie windy, po 
relacje z kurierami i cyfrowe zarządza-

nie dostępem dla gości96. Dostępne 
są też narzędzia automatycznie mo-

nitorujące temperaturę pracowników, 
co umożliwia szybkie wykrycie przy-

padków COVID-19 w budynkach97. 
Równolegle implementowane są 
technologie oczyszczania powietrza, 
które neutralizują działanie wirusów 
i bakterii, zwiększając bezpieczeństwo 
w budynkach. 

Długoterminowo jednak największą rolę 
będą odgrywały te rozwiązania, które nie 
tylko zadbają o nas w czasach pandemii, 
ale również odpowiedzą na problemy 
zdrowotne związane z zagrożeniami po-

jawiającymi się wraz ze zmianami klimatu. 
Dlatego już teraz najemcy szczególną 
wagę przywiązują do rozwiązań, które 
nie tylko oczyszczają i jonizują powietrze 
w ochronie przed wirusami, ale też popra-

wiają jego jakość, likwidując choćby nega-

tywne skutki smogu.

mental health

Największą ewolucję przeszedł jednak 
stosunek organizacji do kwestii zdrowia 
psychicznego pracowników. Oczywiście 
już wcześniej wiele firm zdawało sobie 
sprawę z objawów syndromu wypalenia 
zawodowego, depresji czy destabilizacji 
życiowej, ale problem uznawano za nie-

mal marginalny, zakładano, że dotyczy 
jednostek lub niewielkich grup pracowni-
ków. Jednocześnie funkcjonowało prze-

świadczenie, że dobry manager zauważy 
problemy swoich współpracowników 
i powstrzyma proces wypalania się.  
Z kolei dobrostan psychiczny całych 
grup miał zostać zapewniony przez oka-

zywanie społecznego zaangażowania 

pracodawcy czy oferowanie kolejnych 
benefitów. Obecnie problemy te zyskały 
zupełnie inną wagę. Eksperci ONZ  

wellbeing 2.06

ODSETEK OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNYCH EMOCJI PODCZAS PANDEMII

fot.: Johnson Wang, Unsplash
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Nigdy tak 
wiele osób nie 
przyznawało 
jawnie, że 
doświadcza 
stanów 
depresyjnych. 
Pandemia 
COVID-19 może 
spotęgować to 
zjawisko.
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wskazują, że pandemia COVID-19 może 
spotęgować i tak już ogromne problemy 
ze zdrowiem psychicznym na świecie98. 
Nigdy nie było tak dużej liczby osób 
jawnie przyznających się do doświad-

czania stanów depresyjnych – z powodu 
zarówno strachu towarzyszącego pan-

demii, lęku o zdrowie najbliższych, jak 
i niemożności odreagowania emocji po-

przez spotkania towarzyskie, wyjścia do 
kina czy restauracji. Nigdy wcześniej nie 
notowano tak licznych grup mierzących 
się z wypaleniem zawodowym, którego 
rozpoznanie jest dodatkowo utrudnione 
w czasach telekonferencji całkowicie 
zastępujących fizyczne spotkania.

Pracownicy doświadczający problemów 
ze zdrowiem psychicznym mają tenden-

cję, by o pomoc zwracać się najpierw do 
technologii. Wynika to z ostracyzmu spo-

łecznego, który może ich spotkać, a więc 
strachu przed piętnem osoby niestabilnej 
i niegodnej zaufania w pracy. Nie chcą 
być oceniani przez współpracowników 
i managerów, zatem chętnie sięgają po 
robotyczne substytuty. Wśród bada-

nych 80% sądzi, że roboty byłyby lepsze 
w tym zakresie, bo są wolne od osądów, 
bezstronne w analizie problemu, a także 
dadzą szybsze odpowiedzi99. Dlatego 
już dziś na rynku sporo jest rozwiązań 

technologicznych odpowiadających na 
potrzebę monitorowania własnego do-

brostanu, takich jak: Calm, Headspace, 
ClassPass, Fitbit, Woebot, Talkspace, 
BetterHelp i Virgin Pulse. Aplikacje te 
pomagają pracownikom medytować oraz 
utrzymywać dobrą kondycję i zdrową 
dietę, zapewniając całodobowy dostęp 
do terapii i zasobów.

work-life balance

Co czwarty badany w wieku 35–43 lata 
deklaruje, że za dużo czasu poświęca na 
pracę. Trzech na czterech wolałoby mieć 
mniej ambitne zajęcie, ale pozwalające 
na realizację pasji lub zapewniające czas 
wolny dla bliskich w godzinach popo-

łudniowych100. Dlatego dotychczasowa 
dyskusja o work-life balance, czyli idei 
promującej zachowanie równowagi 
między czasem pracy a wypoczynkiem, 
sprowadzała się w głównej mierze do 
kwestionowania sztywnych godzin pracy 
oraz do krytyki nagminnych nadgodzin 
w korporacjach. Koronawirus skutecznie 
zakończył taką narrację, bo nikt rozsądny 
nie będzie dziś sugerował, że praca musi 
być wykonywana w biurze od 9.00 do 
17.00. Doświadczenia z pandemii prze-

niosły tę dyskusję na wyższy poziom.

Nowym problemem jest konieczność po-

szukiwania równowagi z drugiej strony. 
Pracownicy pracujący cały czas zdalnie 
przeżywają wiele problemów: zaczynając 
od trudności w zorganizowaniu sobie 
miejsca pracy, przez brak momentów 
przejściowych (służących przygotowaniu 
się do pracy w sensie nie tylko fizycznym 
i higienicznym, ale też mentalnym), po 
zatarcie się granicy między wypełnianiem 
obowiązków zawodowych a czasem 
rodzinnym. Mimo że znaczna część ludzi 
ceni sobie pracę zdalną, tylko niewielki 
odsetek chciałby już zawsze pracować 
w ten sposób, a co szósty pracownik 
wolałby wrócić do pracy w biurze, bo nie 
odpowiada mu zdalny tryb101, 102.

Dlatego by home office nie skończył się 
tragedią, niezbędne jest samodzielne 
zarządzanie sobą i swoimi obowiąz-

kami, włączając w to założenie sobie 
rutynowych godzin pracy, pielęgnację 
więzi ze współpracownikami za pomocą 
narzędzi online, dbałość o codzienny 

ruch i odżywianie oraz efektywne 
wykorzystywanie czasu wolnego. Prze-

strzeganie tych zasad dla wielu jednak 
oznacza niemalże drugą pracę, dlatego 
potrzebują oni możliwości powrotu do 
biura i traktowania home office jako moż-

liwości, a nie konieczności.

certyfikacja jakości

Polska jest liderem certyfikacji budynków 
komercyjnych w obszarze CEE. Jednak 
dziś zmienia się ich rola. Typowe certy-

fikaty, takie jak BREEAM czy LEED, stają 
się normą dla inwestycji, a o rzeczywistej 
konkurencyjności stanowią rozwiąza-

nia, które wspierają dobry stan zdrowia 
i samopoczucia użytkowników, oceniane 
przez takie certyfikaty jak WELL czy Fi-
twel. Ich rolą jest zestawienie rozwiązań 
architektonicznych z wynikami badań 
wykazujących, w jaki sposób środowisko 
pracy może wspierać ludzkie zdrowie 
fizyczne i psychiczne.

NAJWIĘKSZE OBECNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM  

WŁAŚCIWEGO WORK-LIFE BALANCE
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60%

54%

27%

11%

wydłużyły się godziny mojej pracy (pracuję dłużej niż zwykle  
w związku z obecną sytuacją kryzysową)

frustruje mnie, że wszystkie inne rodzaje aktywności (sport, kultura  
i rozrywka, życie towarzyskie itp.) oprócz życia rodzinnego są  
niemożliwe lub bardzo trudne do realizowania

mam problemy ze zmobilizowaniem się do pracy  
(wcześniej przychodzenie do biura wyznaczało mój rytm dnia)

godziny mojej pracy skróciły się (spada liczba zadań, jakie mam do 
wykonania w związku ze spowolnieniem biznesu, a ja nie wiem, jak 
zagospodarować czas)
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Podstawowe wymagania, które musi 
spełniać budynek, by umożliwić 

osiągnięcie celów wellbeingowych, 
to: odpowiednia wentylacja, zdolność 
oczyszczania powietrza z nadmiaru CO

2
, 

dostęp do dużej ilości światła dzienne-

go w biurze, kontakt z naturą (najlepiej 
w biurze i poza nim), brak barier prze-

strzennych, ergonomia biura i właściwe 
rozwiązania akustyczne. Drugi poziom to 
odpowiednia lokalizacja obiektu, dostęp 
do usług i udogodnienia w jego ramach, 
takie jak miejsca umożliwiające uprawia-

nie sportu czy chwilę relaksu. Ostatnim 
aspektem, choć nie mniej ważnym, jest 
stworzenie okazji do budowania relacji 
i społeczności w budynku.

Instytut Gallupa i firma Healthways, 
opracowując Wellbeing Index, określiły 
najważniejsze elementy zapewniające 
poczucie zadowolenia i spełnienia – 
w życiu zarówno zawodowym, jak i co-

dziennym103. Są to:

sens – chęć do działania, lubienie 
swojej pracy, zawodu i wykonywanych 
obowiązków;

relacje – dobra atmosfera w pra-

cy i domu, którą zapewniają szczerzy, 
otwarci i życzliwi ludzie;

finanse – bezpieczeństwo oraz po-

czucie, że wysokość wynagrodzenia jest 
adekwatna do wykonywanych zadań 
i momentu w życiu;

społeczność – poczucie bycia częścią 
czegoś większego, z czego możemy być 
dumni, jak firma, oddział czy biurowiec;

stan fizyczny – aktywny tryb życia, 
odpowiednie odżywianie, zdrowie fi-

zyczne i psychiczne oraz wysokie zasoby 
energii, będące sumą tego wszystkiego.

LEED BREEAM WELL Fitwel

Zakres  
oceny

wielokryterialny wielokryterialny zdrowie i komfort 
użytkowników

zdrowie i komfort 
użytkowników

Kategorie  
oceny

wielokryterialny
lokalizacja i transport

zrównoważone miasta
efektywna gospodarka wodna

energia i atmosfera
materiały i zasoby naturalne

jakość środowiska 
wewnętrznego
innowacyjność

priorytet regionalny

wielokryterialny
zarządzanie obiektem

gospodarka energetyczna
zdrowie i wellbeing

transport

gospodarka wodna
wykorzystane materiały

odpady

użytkowanie gruntów  
i ekologia

skażenie środowiska

zdrowie i komfort 
użytkowników

jakość powietrza
jakość wody
odżywianie

odpowiednie oświetlenie
ruch

komfort cieplny

komfort akustyczny

wykorzystane materiały
wpływ otoczenia na pracę 

umysłu
budowanie społeczności

innowacyjność

lokalizacja

dostępność budynku
środowisko zewnętrzne

wejścia i przyziemie 
budynku

schody

środowisko wewnętrzne
miejsca pracy

przestrzenie wspólne
dostęp do wody pitnej  

i pożywienia
automaty z przekąskami

procedury bezpieczeństwa

Wagi oceny 
dostosowane 
lokalnie

nie tak (dla Polski) nie nie

Najwyżej 
punktowana 
kategoria

energia i atmosfera materiały (wg wag oceny 
dla Polski)

zależnie od wybranych 
konceptów, nie więcej niż 
12 punktów w kategorii

części wspólne

Możliwość 
oceny obiektów 
istniejących

tak tak tak tak

Możliwość 
oceny wnętrz 
komercyjnych

tak tak tak tak

Badania 
powykonawcze 
przed przyznaniem 
certyfikatu

nie

opcjonalnie

(dostarczane przez 

zgłaszającego do oceny)

obowiązkowo
(przez jednostkę 

certyfikującą GBCI lub 
niezależne podmioty trzecie 

– WELL Performance 
Testing Agent)

nie

Konieczność 
przedłużania 
ważności 
certyfikatu

ponowna ocena co 3/5 
lat (budynki istniejące), 

bezterminowo (pozostałe)

ponowna ocena co 1/3 
lata (budynki istniejące), 

bezterminowo (pozostałe)

co 3 lata (konieczne 
raportowanie)

co 3 lata (konieczne 
raportowanie)

Liczba certyfikacji  
w Polsce  
(dla wszystkich 
typów budynków)

208 940* 12** 1

Szczególne 
odmiany 
certyfikatu

LEED Current Performance 
Score – pomiar 

funkcjonowania budynku  
w czasie rzeczywistym  

i udostępnianie kluczowych 
parametrów najemcom
LEED Arc – certyfikacja 
obiektów istniejących za 

pomocą raportowania 
kluczowych parametrów 

funkcjonowania

BREEAM Communities 
– certyfikacja założeń 

urbanistycznych  

i potencjalnego wpływu na 
budowanie społeczności 

lokalnej

BREEAM In-Use v6 – nowa 
wersja systemu certyfikacji 

obiektów istniejących, 
wprowadzająca do kategorii 
oceny odporność na zmiany 

klimatyczne oraz wartość 
społeczną

WELL Health and Safety 
Rating – certyfikat obiektów 

istniejących skupiony 
na zdrowiu, odpowiedzi 

budynków na zagrożenie 
epidemiologiczne i inne 

sytuacje kryzysowe

Fitwel Community – 
certyfikacja w zakresie 
zdrowia i komfortu dla 
lokalnych społeczności
Fitwel Viral Response 
Module – certyfikacja 

przygotowana w 
odpowiedzi na pandemię 
COVID-19, skupiona na 
zdrowiu użytkowników; 

polega na corocznej 
weryfikacji polityk  

i praktyk wewnętrznych

Żyjemy w czasach, kiedy w życie wchodzą nowe stan-

dardy dotyczące jakości powietrza w środowisku pra-

cy, szczególnie w sytuacji powrotów pracowników do 
biur. Naukowcy z Harvardu (Harvard Business Review, 
2017) wykazali, że jakość powietrza bezpośrednio 
wpływa na produktywność pracowników, poprawia-

jąc wydajność oraz zmniejszając absencję zawodową 
spowodowaną chorobami. Wyposażenie systemu 
wentylacji budynków w RCI ActivePure® zapewnia 
najwyższą jakość powietrza, poprawiając komfort 
przebywania w przestrzeniach biurowych. 

Dostarczana przez nas technologia działa nieprzerwa-

nie w całej objętości powietrza przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu. Technologia jest wzorowana 
na naturalnych procesach i pozwala na przebywa-

nie ludzi w pomieszczeniach podczas jej działania. 
Co istotne, wprowadzenie naszych rozwiązań jako 
standardowego elementu wentylacji poprawia bezpie-

czeństwo epidemiologiczne w dobie pandemii SARS-

-CoV-2 lub innych, które mogą wystąpić w przyszłości. 
Dodatkowa technologia RCI ActivePure® zwiększa 
możliwość uzyskania certyfikatu WELL.

Dominik Pierzak

prezes zarządu ActivTek Medica

Spełnienie tych elementów wymaga 
przede wszystkim dobrego manage-

mentu i kompensacji finansowej, jednak 
nie mniej istotne jest stworzenie wa-

runków do budowania relacji i społecz-

ności, a także okazji do nauki i rozwoju 
wzmagających poczucie sensu. Dlatego 
większość pracowników do skuteczne-

go spełnienia powyższych elementów 
potrzebuje biura, które będzie dla nich 
punktem odniesienia i gwarancją, że 
zmierzają we właściwym kierunku.
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* BREEAM przyznaje osobne certyfikaty dla 
etapu projektu i budowy w obiektach nowych 
oraz dla zarządzania i standardu technicznego  
w obiektach istniejących.

** Łącznie z precertyfikacjami.
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Wellbeing, czyli dobrostan, jest stoso-

wany w terminologii dotyczącej nie tylko 
dużych firm czy globalnych korporacji, 
ostatnimi czasy służy również do okre-

ślania potencjału poszczególnych obiek-

tów biurowych. Dynamicznie rozwijający 
się w Polsce sektor nowoczesnych usług 
dla biznesu (BPO/SSC/ITO) zauważa, 
iż aspekt dobrostanu pracowników jest 
bezpośrednio skorelowany z ich produk-

tywnością, skłonnością do współpracy, 
częstotliwością korzystania ze zwolnień 
zdrowotnych, rotacją pracowników czy 
ergonomią środowiska pracy. Dobrostan 
pracowników na stałe zagościł na liście 
wymagań stawianych przez potencjal-
nych klientów przestrzeni biurowych 
– jako istotny element w budowaniu 
wizerunku pracodawcy.

Rok 2020 stanowił prawdziwy test 
pracy zdalnej i do dzisiaj tylko niewielka 
część pracowników wróciła do standar-
dowego trybu. Jednocześnie – jak po-

kazują sondaże niemieckich instytutów 
badania opinii publicznej IGES i Forsa 
– ponad 52% osób pracujących zdalnie 
tęskni za wyraźnym oddzieleniem życia 
prywatnego od zawodowego, a przeszło 
75% respondentów doskwiera brak kon-

taktu ze współpracownikami. Zatem jaka 
odpowiedzialność ciąży na właścicielach 
przestrzeni biurowych?

Pierwsze z działań, które należy podjąć, 
aby pracownicy byli bezpieczni i czuli się 
komfortowo w trakcie powrotu do biur, 
to zapewnienie bezpieczeństwa w bu-

dynku. W biurowcach .KTW aspekt ten 
potraktowano jako priorytet i już w fa-

Wellbeing w miejscu pracy – 
.KTW I pierwszym biurowcem 
w Polsce z certyfikatem WELL 
Health-Safety Rating

zie projektowej wdrożono rozwiązania 
związane m.in. z kontrolą dostępu czy 
odpowiednią wentylacją biur. Wszystkie 
układy są ściśle monitorowane przez kil-
kaset czujników zintegrowanych w BMS 
oraz na bieżąco serwisowane przez służ-

by techniczne i niezależnych ekspertów. 
Budynek .KTW I jest w pełni bezdotyko-

wy (każdy z pracowników lub gości może 
dostać się na daną powierzchnię, uży-

wając jedynie karty magnetycznej). Do-

datkowo w marcu 2020 r. wprowadzono 
ścisłą politykę dezynfekcji i ozonowania 
powierzchni wspólnych z wykorzysta-

niem środków przyjaznych dla środowi-
ska. Na bieżąco prowadzona jest również 
komunikacja z najemcami, która uświada-

mia pracownikom, jak ważne jest dbanie 
o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Wszystkie te elementy sprawiły, że biu-

rowiec. KTW I jako pierwszy budynek 
w Polsce uzyskał niezwykle rygorystycz-

ny certyfikat WELL Health-Safety Rating, 
który jest standardem opracowanym 
przez IWBI m.in. jako odpowiedź na za-

grożenie COVID-19. Ta wyjątkowo re-

strykcyjna certyfikacja opiera się na wy-

tycznych opracowanych przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO), US Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) 
oraz globalne ośrodki profilaktyki i zwal-
czania chorób. Standard koncentruje się 
na zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi prze-

bywających w budynkach i opiera się na 
pięciu filarach: procedurach sprzątania 
i czyszczenia, procedurach związanych 
z sytuacjami kryzysowymi, utrzymaniu 
jakości powietrza i wody, promowaniu 
zdrowia i dobrego samopoczucia oraz 
strategiach promowania innowacji.

Więcej o certyfikacie i jego kryteriach 
można przeczytać na stronie  
www.ktw.com.pl.
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W trakcie pandemii home office stał 
się dla organizacji opartych na wiedzy 
niezbędny do zachowania ciągłości biz-

nesowej. Pracownicy przyzwyczaili się 
do tej możliwości i teraz wielu z nich 
nie wyobraża sobie powrotu do biur na 
dawnych zasadach – możliwość pracy 
zdalnej stała się wymogiem rynkowym. 
Nie oznacza to jednak, że pracownicy 
oczekują transformacji firm w organizacje 
wyłącznie zdalne.

Zjawisko pracy zdalnej pracownicy oce-

niają przez pryzmat kultury organiza-

cyjnej firmy i jakości dotychczasowego 
biura. W badaniu Global Home Working, 
przeprowadzonym przez firmę Leesman, 
doskonale odzwierciedla to skrzyżowa-

nie pytania o to, z jaką częstotliwością 
chcielibyśmy pracować zdalnie po pan-

demii, z poziomem satysfakcji z prze-

strzeni biurowej, w której dotychczas 
pracowaliśmy104.

Okazuje się, że im bardziej cenimy nasze 
biuro, tym rzadziej chcielibyśmy praco-

wać z domu. Zaledwie 8% pracowników 
korzystających z najlepszych przestrzeni 
pracy wskazuje, że chciałoby pracować 
zdalnie więcej niż dwa dni w tygodniu. 
Grupa ta rośnie do 51% w przypadku 
biur średniej jakości i aż do 72% przy naj-
gorzej zaprojektowanych przestrzeniach. 
Kontekst jakości miejsca pracy będzie 
więc kluczowy w przyszłych dyskusjach 
o powrocie do biura.

zalety pracy w biurze

Jedną z podstawowych wad home office 
jest wskazywane przez pracowników 
zacieranie się granicy między pracą 
a wypoczynkiem105. Kiedy pracujemy 
z domu, trudniej nam zachować higienę 
pracy, ponieważ nikt nie widzi, w co 
jesteśmy ubrani ani jak o siebie zadba-

liśmy. Wyjście do biura oznacza możli-
wość spotkania innych ludzi, niezobo-

wiązujących rozmów z kolegami z pracy, 
zjedzenia wspólnie lunchu oraz praw-

dziwych spotkań twarzą w twarz, które 
ułatwiają komunikację choćby z powodu 
odczytywania znaków niewerbalnych.

Biura są istotną częścią każdej firmy rów-

nież dlatego, że stanowią ważny element 
jej identyfikacji i employer brandingu 
– dobre biuro buduje poczucie przyna-

leżności do firmy, z której pracownicy 
mogą być dumni. Miejsce pracy dostarcza 
też zupełnie innych bodźców niż dom. 
Jak zauważa socjolog środowiska pracy 
Tracy Brower, „praca w biurze wzmacnia 
poczucie więzi, cele, energię, dobrostan 
i kulturę korporacyjną, a także pobudza 
talenty i innowacyjne myślenie”106.

Miejsca zaprojektowane z myślą o pracy 
mogą skutecznie uzupełniać to, czego 
nie otrzymamy w warunkach domo-

wych107. Najważniejszymi różnicami 
będą różnorodność typów przestrzeni 
do pracy czy uwzględnienie miejsc nie-

formalnych (breakout zones). Wspierają 
one myślenie kreatywne, pozwalają na 

ewolucja 
miejsca pracy7

fot.: Unsplash
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(Lmi 71,2)
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(Lmi 55,7)
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zawsze

27% 22% 43%
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odbycie nieoficjalnych lub przypadko-

wych spotkań oraz umożliwiają zmianę 
otoczenia w trakcie przerw.

funkcjonalność 
i użyteczność

Globalny home office udowodnił nam, 
że źle przygotowane miejsce pracy pro-

wadzi w najlepszym razie do frustracji, 
a w najgorszym do konsekwencji zdro-

wotnych. Wiele osób pracuje obecnie 
przy niedostosowanych stołach i krze-

słach, co często owocuje bólem pleców 
i karku. Doceniliśmy profesjonalne biuro-

we krzesła jak nigdy wcześniej,  
a ergonomia miejsca pracy stała się waż-

nym elementem dyskusji. Zauważyliśmy, 
że część z nas woli wyższe, a część niż-

sze stoły. Czasem wolimy pracować na 
siedząco, innym razem na stojąco. Szuka-

my cichych przestrzeni lub miejsc pełnych 
ludzi. Dobre biuro powinno uwzględniać 
wszystkie te możliwości.

Mniej ważne jest to, czy miejsce pracy 
mamy na własność. Efektywność pra-

cy w zespołach i realizacji projektów 
między działami już wiele lat temu do-

prowadziła do pojawienia się koncep-

cji Activity Based Workplace (ABW), 
polegającej na podziale biura na różne 
strefy aktywności. Pracownik nie ma 
przypisanego miejsca, ale w zależności 
od potrzeb może pracować w skupieniu, 
współpracować z innymi, odpoczywać 

czy wykonywać codzienne obowiązki. 
W takiej formule funkcjonuje dzisiaj 
większość najlepiej ocenianych prze-

strzeni biurowych na świecie. Ponadto 
ABW zaczyna przechodzić do mainstre-

amu – w 2019 r. z opcji pracy w różnych 
miejscach biura korzystało 47% respon-

dentów, którym to umożliwiono108.

wyzwania dla biur

Przed pandemią umożliwienie pracy 
zdalnej stanowiło przewagę konkuren-

cyjną spowalniającą wskaźnik rotacji 
pracowników. W nowej rzeczywistości, 
w której większość firm będzie ofero-

wać taką możliwość, o konkurencyjności 
oferty znów stanowić będzie biuro. Jego 
lokalizacja, jakość i cechy szczególne 
będą budowały poczucie związania 
z organizacją. Dlatego postpandemiczne 
miejsca pracy mają przed sobą szereg 
wyzwań. Przede wszystkim muszą się 
nauczyć spełniać te potrzeby pracowni-
ków, których nie zrealizują oni, pracując 
z domu.

By mówić o przyszłości biur, najpierw po-

winniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jakie zadania można skutecznie wykonać 
z domu, a jakie zyskują na obecności 
pracownika w biurze. Na pracy zdalnej 
najbardziej tracą trzy obszary. Pierwszym 
są aktywności wymagające współpracy 
między członkami zespołu, których efek-

tywność spada podczas pracy online.

Drugim obszarem jest onboarding, który 
daje dużo lepsze wyniki, gdy odbywa się 
fizycznie w biurze. Nowym pracownikom 
łatwiej poznać organizację oraz poczuć 
przynależność do wspólnoty, kiedy są 
na miejscu, ponadto ich rozwój w trak-

cie zapoznawania się z ekosystemem 
firmy jest w biurze znacznie szybszy. 
Trzecim są procesy edukacyjne i roz-

wojowe, takie jak szkolenia, warsztaty 
czy mentoring. Zwłaszcza w przypadku 
grupowych sesji, gdy możliwość bez-

pośredniej interakcji przyspiesza proces 
szkoleniowy i poprawia jego jakość.

Inne aspekty pracy, które tracą na trybie 
zdalnym, a są trudniejsze do zmierzenia, 
to choćby miękki przepływ wiedzy. Brak 
możliwości szybkiego pozyskania infor-
macji poprzez podejście do biurka kolegi 
czy też swobodnego przekazywania so-

bie informacji w trakcie przypadkowych 
spotkań na korytarzu, przy ekspresie czy 
w trakcie lunchu znacząco wpływa na 
jakość przepływu wiedzy w organizacji. 
Aby temu przeciwdziałać, biura muszą 
stanowić na tyle atrakcyjne miejsca dla 
pracowników, by chcieli się oni pojawiać 
w nich również wtedy, gdy nie ma takiej 
konieczności. Tak jak studenci, którzy 

ZA JAKIMI ASPEKTAMI BIURA TĘSKNIMY?

PORÓWNANIE PRACY W DOMU I BIURZE
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rozmowy z kolegami 
z pracy

jasny podział 
pomiędzy pracą 
i domem

osobiste spotkania wspólne posiłki ze 
współpracownikami

obecność innych 
ludzi wokoło

64% 61% 51% 43% 55%

Sprzęt i funkcje ważne 

dla pracowników  

(% znaczenie elementu)

Biurko lub stół  

(90,1%)

Łączność Wi-Fi  

(90,0%)

Krzesło  

(89,6%)

Sprzęt mobilny – np. 

laptop, tablet  (86.5%)

Zdalny dostęp do plików 

lub sieci firmowej (74,3%)

Sprzęt telefoniczny 

(47,0%)

Sprzęt do drukowania / 

skanowania (45,0%)

Łączność z siecią  

przewodową (23,8%)

Stacjonarny sprzęt 

komputerowy (23,5%)

Które z elementów wykorzystywanych przez ciebie podczas pracy w domu są dla ciebie 
ważne i na ile jesteś z nich zadowolony?

64,1%

77,2%

56,6%

85,0%

81,0%

71,6%

18,2%

61,8%

57,5%

72,0%

61,6%

66,5%

69,5%

67,4%

67,0%

72,8%

71,5%

66,3%

zadowolenie na home office zadowolenie w biurze



8584

biura post-COVID | ewolucja miejsca pracy

uczą się w dobrze zaprojektowanej bi-
bliotece nawet wówczas, kiedy mają do 
tego stosowne warunki w domach.

miejsca interakcji 
i przynależności

Czas pandemii dowiódł, jak ważną rolę 
w przyjmowaniu klientów oraz budowa-

niu poczucia przynależności u pracowni-
ków odgrywa biuro. Badania prowadzone 
w jednej z amerykańskich firm wskazują 
dobitnie, jak istotne jest właściwe zapro-

jektowanie miejsca spotkań w biurze109. 
Lobby firmy Rapid7 zaplanowano tak, by 
wydawało się przestrzenią półpubliczną 
– tętniącym życiem centrum biznesowym 
z dużą liczbą nieformalnych miejsc. W re-

zultacie 99% pracowników stwierdziło, 
że są dumni, przyprowadzając tam gości.

Szczególnie istotną rolę odegrało od-

wołanie się biura do genius loci miejsca, 
w którym się ono znajduje, co przy okazji 
wzmocniło więź z lokalną społeczno-

ścią110. Dlatego w ramach współpracy 
z miejscową organizacją artystyczną 
firma zdecydowała się na sfinansowanie 
projektu o osobach z sąsiedztwa dotknię-

tych problemem bezdomności. Praca 
wyświetlana jest w przestrzeni wspólnej 
biura i przyniosła bardzo pozytywne 
skutki – 92% pracowników stwierdziło, 
że ich miejsce pracy przyczynia się do 
budowania lokalnej wspólnoty.

Nie mniej istotnym aspektem jest in-

terakcja pracowników między sobą. 
Londyński dostawca usług coworkin-

gowych TOG przeprowadził w trakcie 
lockdownu ankietę, która wykazała, że 
użytkownicy coworkingu byli niezado-

woleni z interakcji społecznych, jakich 
doświadczali w trakcie pracy zdalnej111. 
Ponadto zaledwie 54% respondentów 
czuło się związanych ze swoimi współ-
pracownikami, gdy pracowało z domu, 
a 56% nie miało okazji do uczenia się od 
innych. Unaocznia to po raz kolejny, że 
podstawową zaletą biura jest możliwość 
spotkań – formalnych i nieformalnych, 
planowanych i przypadkowych. Praco-

dawcy muszą więc odpowiedzieć sobie 
na pytanie, w jakim stopniu ich obecne 
biura tworzą do tego okazje i wspierają 
takie aktywności.

nowa organizacja 
przestrzeni

Zmiana programu funkcjonalnego biur 
prawdopodobnie oznaczać będzie także 
oficjalny koniec ery biur open space. Już 
badania prowadzone przed pandemią 
dowodzą, że w pełni otwarte biuro nie ma 
niemal żadnych zalet. Według badania 
Bernsteina i Turbana z Harvardu pracow-

nicy takiego biura spędzali 73% mniej cza-

su na interakcji z innymi112. Inne badania 
wskazują, że 60% pracowników uznaje 
open space za rozwiązanie hałaśliwe oraz 
negatywnie oddziałujące na koncentrację 

ELASTYCZNE CZY DEDYKOWANE MIEJSCE PRACY?PORÓWNANIE PRACY W DOMU I BIURZE
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Poziom wsparcia różnych 

typów aktywności  

(% znaczenie elementu)

Praca indywidualna  

przy biurku (87,4%)

Planowane spotkania 

(79,5%)

Rozmowy telefoniczne 

(60,8%)

Odpoczynek / przerwa 

(54,8%)

Niezaplanowane 

spotkania (52,6%)

Wideokonferencje 

(52,1%)

Indywidualne rutynowe 

zadania (51,5%)

Uczenie się od innych 

(47,3%)

Czytanie 

(44,4%)

Nieformalne interakcje 

społeczne (41,5%)

Kreatywne myślenie 

(38,1%)

Większe spotkania 

grupowe (35,9%)

Poufne rozmowy 

biznesowe (33,6%)

Prywatne rozmowy 

(32,5%)

Współpraca przy  

twórczej pracy (32,2%)

Przyjmowanie gości lub 

klientów (16,0%)

Które z poniższych działań są ważne w twojej pracy i jak dobrze są one wspierane, gdy pracujesz w domu? Proporcja pracowników korzystających z elastycznych i dedykowanych miejsc pracy

55% | Lmi: 76.0

wyjątkowe biura (Leesman+ workplaces)

przeciętne biura (Leesman global)

31% | Lmi: 60.2

45% | Lmi 76.4

69% | Lmi: 64.9

Activity Based Workspace przypisane miejsca pracy

90,1%

94,3%

92,9%

80,0%

76,5%

88,8%

93,9%

66,3%

90,2%

56,1%

83,8%

76,2%

89,5%

87,4%

71,8%

39,4%

77,9%

81,1%

65,0%

62,5%

64,6%

65,8%

87,9%

78,6%

61,6%

75,2%

55,0%

63,9%

58,3%

51,6%

66,5%

65,3%

zadowolenie na home office zadowolenie w biurze

Globalny home 
office udowodnił 

nam, że źle 
przygotowane 
miejsce pracy

prowadzi  
w najlepszym razie 

do frustracji,
a w najgorszym do 

konsekwencji
zdrowotnych.
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i samopoczucie pracowników113. Nie wy-

daje się jednak, żeby oznaczało to powrót 
do biur gabinetowych sprzed 50 lat.

Pandemia sprawiła, że redefinicji ulegnie 
priorytetyzacja zadań, które mają być 
wykonywane w biurach, i że przejdą one 
znaczącą zmianę programu funkcjonalne-

go. Organizacja miejsca pracy ulegnie ko-

rekcie już na etapie proporcji powierzchni. 
Dotychczas główną rolę odgrywały 
pomieszczenia lub biurka do pracy indy-

widualnej i nawet coworkingowe biznesy 
właśnie na tych powierzchniach gene-

rowały lwią część zysków – przestrzenie 
wspólne, choć istotne w budowaniu 
atrakcyjności i wartości miejsca, stanowi-
ły nieznaczną część biura.

Upowszechnienie się zdalnej pracy bez-

dyskusyjnie wpłynie na zmianę tych pro-

porcji. Paradoksalnie sytuacja może się 
zmienić tak bardzo, że to w biurach trady-

cyjnych miejsca interakcji będą stanowić 
większy odsetek niż w biurach coworkin-

gowych, ponieważ to właśnie tam budo-

wana będzie wartość pracodawcy. Znacz-

nie zmieni się także strefowanie biura, 
większą rolę odegra bowiem dedykowanie 
miejsc pod określony typ pracy – zespoło-

wą, indywidualną, cichą lub warsztatową.

Kluczowa jest także redefinicja sal kon-

ferencyjnych. Dotychczas mniejsze sale, 
przeznaczone dla grup od dwóch do sze-

ściu osób, często nie były odpowiednio 
przystosowane do włączania do spotkań 
ludzi pracujących zdalnie. W jednym 
z badań szacuje się, że mniej niż 2% 

z 32,4 mln sal konferencyjnych na świecie 
umożliwia skuteczne przeprowadzenie 
wideokonferencji114. Co więcej, 53% sal 
z funkcją wideokonferencji przeznaczo-

nych jest dla grup liczących siedem lub 
więcej osób, podczas gdy 73% cyfrowych 
spotkań na świecie obejmuje od dwóch do 
czterech osób. Efekty są przewidywalne: 
53% respondentów stwierdziło, że nie 
może znaleźć w swoim biurze dobrego 
pomieszczenia do odbycia wideospotka-

nia, a 38% chce mieć większy dostęp do 
niewielkich, prywatnych miejsc pracy.

materiały i technologie

Nowoczesne biuro powinno wywoływać 
pozytywne emocje i sprawiać, że pra-

cownicy czują się z niego dumni. Dla-

tego już od kilku lat coraz więcej uwagi 
poświęca się detalom i różnorodności 
stosowanych materiałów – odchodzi się 
od metalu, szkła i plastiku na rzecz prze-

strzeni bardziej przytulnych i ciepłych, 
wręcz domowych. Po pandemii pojawią 
się kolejne wyzwania projektowe, takie 
jak stworzenie warunków do wysokiej 
elastyczności przy zachowaniu przy-

jaznej estetyki, ale też skupienie się na 
nowych priorytetach biura, które musi 
zachęcić pracowników do przyjścia i stać 
się naturalnym miejscem ich rozwoju.

Ponieważ spędzamy we wnętrzach nie-

mal 90% naszego czasu115, w tym coraz 
więcej pracując wirtualnie, wzrasta 
zapotrzebowanie na lepszej jakości śro-

dowiska fizyczne i oferowane przez nie 
doświadczenia. Dlatego bardzo istotną 
cechą biur postpandemicznych będzie 
obecność zieleni. Spodziewać się można 
również wzrostu zainteresowania pro-

jektowaniem biofilicznym, czyli takim, 
które prowadzi do wizualnej łączności 
między człowiekiem a naturą poprzez 
wprowadzanie elementów otoczenia do 
wnętrza. Poza wizualną atrakcyjnością 
charakteryzują je zalety ekologiczne – 
roślinność w biurze zmniejsza produkcję 
CO

2
 i poprawia jakość powietrza, natu-

ralnie je filtrując.

Równie istotna dla nowych biur będzie 
szybsza adaptacja technologii. Czeka nas 
konieczność unowocześnienia systemów 
HVAC, tak by poprawić jakość wentylacji 
oraz zniwelować wpływ szkodliwych 
wirusów i bakterii. Budynki zyskają także 
tzw. cyfrową skórę, czyli rozwiązania 
proptechowe umożliwiające bezdotyko-

wą obsługę, rejestrację gości i zarządza-

nie salami konferencyjnymi czy informu-

jące o liczbie pracowników w biurze lub 
zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe.

Wraz ze stabilizacją sytuacji epidemicznej coraz więcej 
pracowników będzie deklarowało chęć powrotu do 
biur. To ostatni dzwonek na przygotowanie się do tego 
powrotu. W projektach HB Reavis podchodzimy do 
niego całościowo, dbając o architekturę (przestronne 
lobby, łatwo dostępne klatki schodowe, więcej zieleni 
w budynkach), innowacyjne narzędzia technologiczne 
oraz profesjonalne zarządzanie budynkami, sprzyjające 
bezpieczeństwu ich użytkowników. 

W biurach zwiększany jest dystans między stanowi-
skami, powstają nowe miejsca do pracy w grupach, 
reorganizowane są kuchnie i przestrzenie relaksu.  
Rośnie znaczenie bezdotykowych, automatycznych 
drzwi, czujek ruchu włączających światło, wirtualizacji 
kart dostępu. Pojawiają się czujniki mierzące tempera-

turę, jakość powietrza, a nawet zagęszczenie pracow-

ników. Wyraźnie rośnie też rola certyfikacji WELL oce-

niającej wpływ budynków na ludzkie zdrowie. Ponadto 
większą rolę zaczyna odgrywać doradztwo w zakresie 
planowania przestrzeni biurowej. Pozwala to klientom 
gładko przystosować biuro do nowej rzeczywistości 
i stylu pracy.

Adam Jaszkowski

Workspace Consultant w HB Reavis
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Symbiosy to rozwiązanie modułowe, 
które integruje systemy budynkowe oraz 
zasoby dostępne za pośrednictwem IoT. 
Tworzy się cyfrowe odbicie biura do-

stępne poprzez dedykowaną aplikację. 
Pracodawcy otrzymują w ten sposób 
precyzyjne informacje o funkcjonowa-

niu przestrzeni biurowej, a pracownicy 
mogą ją łatwo dostosować do swoich 
potrzeb i działać wydajniej. Ważnym 
aspektem platformy Symbiosy jest 

możliwość uwzględnienia rozwiązań 
bezdotykowych, pozwalających skutecz-

nie zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
użytkowników budynków.

Symbiosy bazuje na systemie czujników, 
umożliwiając podgląd na modelu 3D 
i w czasie rzeczywistym tego, z których 
pomieszczeń w danej chwili korzystają 
użytkownicy biura oraz jakie panują 
w nich warunki. Dzięki aplikacji pracow-

nicy łatwiej znajdą stanowisko robocze 
dopasowane do rodzaju zadania, które 

wykonują, a także konkretnego współ-
pracownika. Z kolei dla pracodawcy to 
lepszy wgląd w interakcje pomiędzy 
zespołami oraz faktyczne wykorzysta-

nie przestrzeni. W przypadku wyboru 
zaawansowanych opcji Symbiosy po-

zwala nawet kontrolować przepływ 
ludzi w biurze i bezpieczny dystans 
między nimi. Dane zbierane przez 
aplikację umożliwiają ponadto szcze-

gółową analitykę wykorzystania prze-

strzeni, którą z czasem można wyko-

rzystać w celu optymalizacji biura bądź 
stworzenia nowego projektu w oparciu 
o wartościowe insighty.

Aplikacja umożliwia kontrolę nad sys-

temem rezerwacji sal konferencyjnych 
oraz dopasowanie panującego w nich 
środowiska do indywidualnych prefe-

rencji. Jej użytkownik może sterować 
oświetleniem, zaciemnieniem czy tem-

peraturą, bazując na rzeczywistych 
warunkach (m.in. ilości świeżego po-

Symbiosy, czyli smart office 
według HB Reavis

wietrza) w danym miejscu. Dodatkowe 
udogodnienia obejmują zamówienie 
cateringu czy wsparcie IT podczas spo-

tkań. Symbiosy to także cyfrowy klucz 
do biura. Wykorzystując bezpieczne 
połączenie Bluetooth, aplikacja zastępuje 
typową kartę dostępu (dla gości przewi-
dziano kody QR), a nawet może zostać 
zintegrowana z systemem rozpoznawa-

nia twarzy. Wygodnym rozwiązaniem 
jest też połączenie aplikacji z systemem 
parkingowym w budynku.

Symbiosy może zostać wdrożone za-

równo w istniejącym, jak i w nowo po-

wstającym budynku. Usługa korzysta 
z zasobów partnerów technologicznych, 
takich jak: Quuppa, Connected Finland, 
Intel, Microsoft, PointGrab, Ultinous, 
AWAIR czy Kaiterra, a także ze wsparcia 
głównych dostawców rozwiązań chmu-

rowych. Zapewnia to pełną skalowalność 
rozwiązań. Aplikacja nie analizuje danych 
osobowych, a tym samym nie ingeruje 
nadmiernie w prywatność użytkowników.

Usługa Symbiosy do tej pory została 
wprowadzona w biurach HB Reavis 
w Londynie i Bratysławie oraz w prze-

strzeniach pracy dwóch klientów  
w Budapeszcie, w tym w nowej siedzibie 
firmy BP. W Polsce Symbiosy jest do-

stępne m.in. dla najemców wieżowców 
Varso Place i kampusu biurowego Forest. 
Trwa implementacja platformy w biurze 
oddziału HB Reavis w Warszawie.

Więcej informacji o Symbiosy: 
https://symbiosy.hbreavis.com
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Nie możemy oceniać wpływu korona-

wirusa na rynek biurowy, nie patrząc na 
skutki pandemii przez pryzmat miast. 
Obecność dużych organizacji powoduje 
znaczne ruchy migracyjne do miejsco-

wości, generując tym samym zapotrze-

bowanie na usługi społeczne i prywatne 
oraz zwiększenie gęstości zabudowy 
mieszkaniowej. Wraz z przejściem sporej 
części gospodarki na pracę zdalną zasad-

ne stały się pytania o to, jak zmienią się 
nasze miasta.

szansa dla 
zrównoważonego 
transportu

Często podnoszoną konsekwencją 
pandemii jest osłabienie wizerunku 
transportu publicznego. Obawom części 
społeczeństwa przeczą jednak dane opu-

blikowane przez Santé Publique France, 
państwową instytucję odpowiedzialną za 
informacje o zdrowiu. Wskazują one, że 
wśród zakażeń wykrytych w okresie od 

maja do września 2020 r. jedynie 1,2% 
ognisk wystąpiło w transporcie zbioro-

wym dowolnego typu – wobec 24,9% 
w biurowym środowisku pracy oraz 
19,5% w szkołach i na uniwersytetach116.

Choć jest za wcześnie, by wyciągać zbyt 
optymistyczne wnioski, to pandemia jak 
na razie wsparła zrównoważone poli-
tyki miejskie. Najlepszym rozwiązaniem 
komunikacyjnym okazał się bowiem 
rower. W maju ogłoszono, że duże ulice 
w centrum Londynu mają być zamknię-

te dla samochodów i ograniczone do 
ruchu autobusów, pieszych i rowerzy-

stów, tak żeby umożliwić mieszkańcom 
bezpieczną komunikację117. Mediolan 
wprowadził jeden z najambitniejszych 
programów rowerowych w Europie, 
z planem stworzenia 35 km ścieżek. 
W Paryżu burmistrz przeznaczyła 
300 mln euro na sieć połączeń rowero-

wych, z których wiele będzie przebiegać 
po istniejących liniach metra, stanowiąc 
alternatywę dla transportu publicznego. 
Rząd Szkocji przeznaczył 10 mln fun-

tów na utworzenie tymczasowych tras 
pieszo-rowerowych118. Warszawa też 
wpisała się w ten trend wskutek mo-

dernizacji ul. Jana Pawła II na wysokości 
dworca centralnego, dzięki czemu udało 
się wygospodarować miejsce na ścieżkę 
rowerową, zatoki postojowe, szersze 
chodniki, dodatkowe przejścia naziemne 
oraz szpalery drzew.

Już przed pandemią pojawiały się ruchy 
dążące do tego, by zmniejszyć zatło-

czenie komunikacji publicznej i korki 
w godzinach szczytu. Dlatego wiele firm 
wprowadzało elastyczne godziny pracy, 
zachęcając pracowników, by przyjeżdżali 
do pracy w mniej sztywnych godzinach. 
Dzięki temu ludzie byli mniej zestreso-

wani, bardziej wypoczęci i punktualni, 
a przy tym zgłaszali, że czas ich dojaz-

dów zdecydowanie się skrócił119. Dodat-
kowo zostało to potwierdzone badaniem 
Holenderskiego Instytutu Analiz Polityki 
Transportowej, który w 2019 r. wskazał, 
że elastyczna praca odgrywa ważną rolę 
w ograniczaniu korzystania z samocho-

dów oraz zmniejsza tworzenie się korków 
w godzinach szczytu120.  

pracujące  
miasta8

fot.: Alexey Topolyanskiy, Unsplash
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BIURO W CENTRALNEJ  
LOKALIZACJI

OSIEDLE DOM

• lokalizacja w centralnych 

dzielnicach biznesowych

• wielkomiejskie usługi 
w okolicy (sklepy, kina, 
restauracje)

• połączenie budynku  
z otoczeniem  

i przestrzenią publiczną

• centra lokalne dające 
dostęp do usług

• przestrzenie publiczne 

integrujące lokalne 
społeczności

• wykorzystanie 
przestrzeni 

coworkingowych 
i kawiarni

• prywatna przestrzeń 
umożliwiająca pełne 
skupienieprzestrzenie 

publiczne integrujące 
lokalne społeczności

• większa elastyczność 
pracy

współpraca, nauka  
i ważne spotkania

praca indywidualna 
i w małych zespołach, 
spotkania

praca indywidualna 
i w małych zespołach, 
spotkania

NOWY EKOSYSTEM PRACY: BIURO-OSIEDLE-DOM
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Wyniki tych badań, połączone z obserwa-

cjami empirycznymi w trakcie pandemii, 
mogą się przyczynić do istotnych zmian 
w politykach miejskich oraz strategiach 
samych organizacji.

drugie życie lokalności

Mimo że na Zachodzie od wielu lat wi-
doczny jest trend powrotu do centrów 
miast, w Polsce wciąż doświadczamy 
odpływu mieszkańców na przedmie-

ścia. Epidemia spowodowała wzrost 
zainteresowania ofertą sprzedaży 
działek (+128,2% zapytań rok do roku 
w maju 2020 r.) i domów (+31,6%) przy 
jednoczesnym spadku zapytań dotyczą-

cych kupna bądź wynajmu mieszkania 
(odpowiednio −24,0% i −25,1%)121. 
W górę poszybowały też ceny nieru-

chomości rekreacyjnych. 

Przeprowadzka milenialsów na obsza-

ry podmiejskie oznacza również ich 
wyraźną redefinicję. Przedmieścia na 
Zachodzie odżywają (proces ten zaczął 
się jeszcze przed pandemią), stają się 
gęściej zabudowane, mniej dostępne dla 
samochodów, pełne zieleni, usług i tere-

nów publicznych. Są miejscem do pracy, 
mieszkania i zabawy, ucieleśniającym 
w małej skali oczekiwania wobec cen-

trów miast122. Pojawienie się milenialsów 
na tych obszarach jest więc bardziej 
procesem urbanizacji przedmieść niż 
suburbanizacji miast, a także swego ro-

dzaju hołdem dla policentryczności. I jest 
to zmiana, która nastąpiłaby bez względu 
na koronawirusa.

Pandemia sprawiła, że spędzamy w swo-

jej okolicy więcej czasu. Dopiero teraz 
wiele osób dostrzegło zalety (bądź braki) 
posiadanych blisko usług. Staliśmy się 
zdecydowanie bardziej lokalni. Lepiej 
poznaliśmy swoich sąsiadów i zauwa-

żyliśmy, jak bardzo przeszkadza nam 
brak pewnych funkcji w okolicy miejsca 
zamieszkania. Zjawisko to ma też wymiar 
symboliczny. Dowodzi bowiem, jak istotne 
dla większości z nas jest występowanie 
społeczności – jeśli nie mamy jej w pra-

cy (lub jest ona zakłócona przez pracę 
wyłącznie zdalną), to znajdujemy ją tam, 
gdzie występowała pierwotnie. W dziel-
nicy, sąsiedztwie, najbliższym fizycznym 
otoczeniu. Dlatego doceniamy lokalne 
sklepiki i kawiarnie, krajobrazy i naturę.

jednostki sąsiedzkie

W trakcie pandemii obumarły monofunk-

cyjne parki biurowe, a ludźmi wypełniły 
się osiedla mieszkaniowe, parki i prze-

strzenie publiczne. Doświadczenie to 
przypomniało o zaletach wielofunkcyj-
nych obszarów miejskich i policentrycz-

nych aglomeracji, a miasta mające więcej 
niż jedno tego typu centrum wypadały 
w tym teście lepiej. Policentryzacja pro-

wadzi do wzrostu standardu i oczekiwań. 
Mieszkańcy wybierający centra lokalne 
oczekują od swojego otoczenia spełnie-

nia wszystkich codziennych potrzeb.źr
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Myśląc o inwestycjach długoterminowo, w obrębie 
projektów TDJ Estate nie tylko budujemy wysokiej 
jakości kompleksy mieszkalne i biurowe, ale również 
tworzymy aktywną społeczność wśród mieszkańców 
i najemców, rozwijając funkcje miastotwórcze. Dzia-

łania te pozwalają nam na elastyczne kształtowanie 
warunków komercyjnych i budowanie trwałych relacji 
biznesowych z naszymi partnerami. 

Jako inwestor angażujemy się także w sprawy ważne 
dla lokalnych społeczności. Wpieramy naszych najem-

ców i miejscowych przedsiębiorców, współpracujemy 
z władzami dzielnic, w których powstają projekty TDJ 
Estate, a ponadto organizujemy turnieje sportowe  
i wydarzenia dla najmłodszych. Dbamy o otoczenie na-

szych osiedli, sadzimy łąki kwietne, aranżujemy ścieżki 
edukacyjne i strefy rekreacji dla całych rodzin. 

Słuchanie to podstawa, dlatego w .KTW wdrożyliśmy 
budżet partycypacyjny – w jego ramach sami pra-

cownicy wszystkich najemców mogą zaproponować 
działania, które ich zdaniem warto wdrożyć w spo-

łeczności biurowca. Podczas głosowania wyłaniane są 
inicjatywy, które zostaną zrealizowane w danym roku. 
Wszystko po to, by wzmacniać i integrować społecz-

ność skupioną wokół naszych projektów oraz nadać 
głębszy wymiar dobrostanowi użytkowników.

Kamil Krępa

Dyrektor ds. Leasingu w TDJ Estate

Dlatego tak ogromnym zainteresowa-

niem cieszy się koncepcja 15-minute 
neighbourhood, opisywana w polskiej 
urbanistyce jako jednostka sąsiedzka. Jest 
to model osiedla mieszkalnego, w którym 
wszystkie niezbędne do funkcjonowania 
usługi znajdują się na tyle blisko, aby 
można było przemieszczać się pieszo. 
Jednostka sąsiedzka powinna być gęsta 
i wielofunkcyjna, zróżnicowana demo-

graficznie i ekonomicznie. Bliskość szkoły 
i przedszkola ma zapewnić rodzicom 
możliwość szybkiego odprowadzenia 
dzieci, a kameralne przestrzenie publicz-

ne – okazję do odpoczynku i rekreacji 
w czasie wolnym.

Oczekiwania wobec okolicy zamieszka-

nia wpływają na wizję przyszłych miejsc 
pracy. Coraz większe zainteresowanie 
wzbudzają realizacje typu mixed-use, 
gdzie komercyjna zabudowa biurowa 
uzupełniona jest o usługi towarzyszące. 
Pojawiają się też głosy, że same biura, 
choć mniejsze niż te w centrum, powinny 
się znaleźć bliżej przestrzeni mieszkal-
nych. Możliwość powrotu do centralnego 
biura, przy jednoczesnym zapewnieniu 
elastyczności pracy zdalnej, prawdopo-

dobnie okaże się całkowicie wystarczają-

cą ofertą dla pracowników. Istotną zmia-

nę stanowić może natomiast możliwość 
pracy z mniejszych miejscowości. Ozna-

czałoby to przyczynek do pojawienia się 
małych biurowców – hubów, działających 
w oparciu o coworkingowy model bizne-

sowy. Taki scenariusz miałby zdecydowa-

nie pozytywne skutki dla miast regional-
nych i powiatowych.

regiony i powiaty

Upowszechnienie się pracy zdalnej 
prowadzić więc może do zrównywa-

nia szans między dużymi a małymi 
ośrodkami. Osoby pracujące formalnie 
w większych miastach, jednak rezydują-

ce w mniejszych miejscowościach, tam 
odprowadzałyby podatki dochodowe. 
Wskazywałyby również na możliwość 
podjęcia pracy na takich zasadach innym 
mieszkańcom swoich gmin – co mogłoby 

spowodować zmniejszenie się kominów 
płacowych pomiędzy miastami różnej 
wielkości. Wówczas także firmy działają-

ce w mniejszych miejscowościach byłyby 
zmuszone dopasować stawki do zmienia-

jącego się rynku, co pozytywnie odbiłoby 
się zarówno na sytuacji pracowników, jak 
i na jakości świadczonych usług.
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Ostatecznie wyższe wpływy z PIT-ów 
pozwoliłyby na lepsze usługi publiczne, 
a obecność pracowników firm z dużych 
miast wymusiłaby poprawę kondycji 
transportu i wzrost liczby połączeń ko-

lejowych, umożliwiając skuteczniejszy 
rozwój regionów również na innych 
płaszczyznach gospodarczych. Upatry-

wać w tym należy szczególnej szansy 
dla miejscowości powiatowych, których 
walka o tworzenie miejsc pracy ozna-

czała jak dotąd głównie przeznaczanie 
znacznych obszarów pod działalność 
przemysłową.

CECHY JEDNOSTKI SĄSIEDZKIEJ (500 M OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA)
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Najwięcej zyskać mogą jednak miasta 
regionalne, które charakteryzuje wysoka 
jakość kształcenia uniwersyteckiego. 
Dotychczas firmy znajdujące się w War-
szawie, walcząc o pracowników, musiały 
skupiać się w głównej mierze na osobach 
już mieszkających w stolicy lub oferować 
benefity zachęcające do przeprowadzki 
absolwentów łódzkich, trójmiejskich czy 
wrocławskich uczelni. Miasta wojewódz-

kie cieszą się zaś popularnością dzięki 
połączeniu oferty edukacyjnej dobrych 
uniwersytetów z wysoką jakością życia 
i niższymi cenami mieszkań.

lokalne  
sklepy  
i usługi usługi  

zdrowia  
i opieki 

centra lokalne  
i domy kultury

szkoły 
 i przedszkola

parki  
i place zabaw

zielone ulice  
i przestrzenie 
publiczne

ogrody  
społeczne

obiekty sportu  
i rekreacjibezpieczne  

sąsiedztwo

dostępne  
mieszkalnictwo

miks mieszkań  
i grup społecznych

udogodnienia  
dla dzieci, seniorów  
i niepełnosprawnych

dostępność  
piesza

bezpieczne  
ścieżki  
rowerowe

transport  
publiczny

dobre połączenie  
z centrum  
miasta

lokalne  
możliwości  
zatrudnienia

Nationwide
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Przed pandemią: brak twardych reguł, inwestowanie w technologie do pracy zdalnej

Po pandemii: hybrydowy tryb pracy, odmienny w zależności od lokalizacji
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Przed pandemią firma ubezpieczeniowa 
Nationwide umożliwiała pracę zdalną 
ok. 16% swoich pracowników, jednak 
z powodu wiosennego lockdownu od-

setek ten szybko wzrósł do 98%. Nagłe 
odejście od biur było znacząco ułatwione 
dzięki wieloletnim inwestycjom w tech-

nologie umożliwiające pracownikom wy-

konywanie obowiązków w domach  
i wcześniejszej otwartości na trendy  
w świecie pracy.

Zarząd Nationwide był na tyle zadowo-

lony z efektów pracy zdalnej, że już pod 
koniec kwietnia 2020 r. ogłosił daleko 
idące zmiany w funkcjonowaniu swoich 
kilkunastu biur oraz plan permanentnego 
przejścia na hybrydowy model pracy. 
Po opanowaniu sytuacji epidemicznej 
firma skupi się na pracy z biura w czte-

rech głównych lokalizacjach, a spośród 
pozostałych mniejszych biur co najmniej 
pięć zostanie docelowo zlikwidowanych, 
podczas gdy ich pracownicy pozostaną 

zatrudnieni zdalnie. Będzie to skutkować 
przejściem na pracę z domu przez mniej 
więcej 30% pracowników, jednak CEO 
Nationwide nie wyklucza dalszego wzro-

stu tego wskaźnika.

Główną zaletą pracy zdalnej w oczach 
firmy jest możliwość rekrutowania naj-
lepszych kandydatów, niezależnie od 
ich miejsca zamieszkania. Nationwide 
nie ukrywa również oczekiwań wobec 
oszczędności wynikających ze zmniejsze-

nia najmowanej powierzchni biurowej,  
co jednorazowo zostanie jednak częścio-

wo skonsumowane przez poprawę indy-

widualnych warunków do pracy z domu.  
Co ciekawe, jednym z fundamentów 
wizerunku firmy jest trwająca od 1959 
r. działalność filantropijna w społeczno-

ściach, w których obecne są jej oddziały. 
Wieść o likwidacji niektórych lokalizacji 
spotkała się z niepokojem mieszkańców, 
ale firma zapewnia, że pozostanie wierna 
swoim dotychczasowym ideałomVII, IX, X.
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Powszechność pracy zdalnej rośnie, a wraz z nią oczekiwanie możliwości samodzielnego 
podejmowania decyzji, kiedy i gdzie chcemy pracować. Równolegle postępująca cyfryzacja 
sprawia, że z dnia na dzień więcej osób pracuje w coraz szerzej pojmowanej branży tech-
nologicznej. Tym samym napędza się również walka o talenty. Biura stacjonarne przyjmują 
rolę zarządczą i wizerunkową, przy czym ogrom pracowników albo pojawia się w nich 
parę razy w roku, albo nie pojawia się wcale. Niegdysiejszy trend pracy skądkolwiek staje 
się rzeczywistością.

Propozycje pracy wymagające mieszkania w mieście, w którym ulokowana jest siedziba 
firmy, stają się passé. Na atrakcyjności zyskuje idea workation i część osób decyduje się 
pracować, podróżując po całym świecie. Największe korzyści czerpią z tego kraje z wyż-
szymi temperaturami i przyjemniejszym klimatem. Cyfrowy nomadyzm upowszechnia się, 
wytwarzając popyt na raje pracownicze. Powstają wyspecjalizowane ośrodki w ciepłych 
krajach, gdzie mieszkania mają głównie charakter colivingowy, co umożliwia krótki najem 
na przejrzystych zasadach.

Wielu pracowników pozostaje w kraju, decyduje się jednak przeprowadzić do mniejszych 
ośrodków – z przyczyn rodzinnych, charakterologicznych lub finansowych. Pociągające są 
dla nich przede wszystkim niższe ceny nieruchomości, częstszy kontakt z naturą oraz spo-
kojniejsze życie na wsi lub w małym mieście. Dochodzi do zmniejszenia się kominów płaco-
wych między dużymi aglomeracjami a małymi miejscowościami. Wraz z relokacją zwiększają 
się przychody w tych gminach, mniejsze miasta odżywają, powstają w nich nowe usługi. 
Pojawiają się także małe biura i coworkingi, które umożliwiają komfortowe warunki pracy 
bez konieczności wyjazdu z miasta.

praca zdalna wyprowadza 
pracowników z dużych miast

Lokalność zyskuje na znaczeniu i mieszkańcy głośniej domagają się wpływu na najbliższe 
sąsiedztwo. Bardzo istotne staje się to, w jaki sposób budynek wpisuje się w tkankę miejską. 
Regularnie pojawiają się pytania, czy biurowiec, w którym wynajmowane jest biuro, odpo-
wiada na potrzeby osiedla. Jak wspiera lokalny rozwój? Odbija się to przede wszystkim na 
zakresie usług występujących w budynku. Powstają obiekty wielofunkcyjne, w których życie 
nie kończy się po godzinach pracy. Wokół biurowców regularnie planowane są działania 
skierowane zarówno do pracowników, jak i do społeczności lokalnej.

Po kilku latach nie sposób już znaleźć dobrego budynku biurowego, który nie ma przypisa-
nego community managera i nie realizuje programu placemakingowego. Doprowadza to do 
zmiany oferty na rynku. Zanika bowiem tendencja realizacji monofunkcyjnych biurowców 
niemających żadnego związku z otoczeniem. Nowe inwestycje realizowane są albo jako 
budynki hybrydowe, które w ramach programu uwzględniają usługi dodatkowe, albo jako 
część większych zespołów o charakterystyce mixed-use. Takie inwestycje są też bardziej 
preferowane przez najemców, którzy mogą przyciągnąć pracowników do biura dzięki rozbu-
dowanej ofercie społeczno-usługowej.

Biura pojawiają się niemal wyłącznie w asyście nowych mieszkań, handlu i usług uzupełniają-
cych, co w połączeniu z procesami placemakingowymi podnosi wartość terenu. Dochodzi do 
redefinicji starych parków biurowych, które są uzupełniane o nowe inwestycje mieszkaniowe 
i usługowe. Starsze obiekty biurowe zmieniają przeznaczenie, co poprawia proporcje funk-
cjonalne obszarów. Redefiniują się także osiedla mieszkaniowe, nawet te znajdujące się poza 
szeroko pojętym centrum miasta – również tam realizowane są zespoły mixed-use z niewiel-
kim zapleczem biurowym, które pozwala rozszerzyć pojęcie home office na near office.
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lokalność wymusza wzięcie 
odpowiedzialności za miejsce
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Jak bardzo będą musiały się zmienić biu-

rowce? Przyszłość rynku zależeć będzie 
od oczekiwań najemców, przed którymi 
pandemia postawiła szereg wyzwań. 
Wielu z nich kontestować będzie dotych-

czasowe rozwiązania – w zakresie wiel-
kości najmowanej powierzchni, lokalizacji 
czy po prostu kosztów – starając się przy 
tym odpowiedzieć na pytanie o nowy 
model pracy w swojej organizacji. Ilu pra-

cowników będzie pracowało wyłącznie 
zdalnie, ilu hybrydowo, ilu powróci na 
stałe do biura? I w jaki sposób będą chcieli 
te prace wykonywać?

Bez względu na to, czy decyzje te po-

dejmowane będą na podstawie dogłęb-

nych procesów badawczo-analitycznych 
uwzględniających wszystkich pracowni-
ków, czy autorytarnie przez zarządy firm, 
z punktu widzenia rynku nieruchomości 
kluczowe będą dwa aspekty. Pierwszym 
jest wzrost elastyczności, która pozwoli 
odpowiadać na zmieniające się potrze-

by najemców. Drugim – atrakcyjność 
inwestycji, która musi odpowiadać na 
potrzeby pracowników nierealizowane 
w domowych warunkach.

Choć pracownicy cenią sobie możliwość 
elastycznego podejścia do czasu i miejsca 
pracy, większość z nich nie chce całko-

wicie porzucać biura. Uzależnione jest 
to od co najmniej dwóch czynników. Po 
pierwsze, istnieje szereg stanowisk wy-

magających stałej współpracy z innymi lub 
bardzo częstych spotkań. W tej sytuacji 
bezpośredni kontakt pozostaje najwy-

godniejszą, najskuteczniejszą i najszybszą 
formą komunikacji. Po drugie, w Polsce 
nadal mamy do czynienia z problemem 
przeludnienia mieszkań, co znacząco obni-
ża komfort pracy z domu. Równolegle ro-

śnie liczba jednoosobowych gospodarstw 
domowych. Dla osób mieszkających w po-

jedynkę wizyta w biurze może stanowić 
podstawową aktywność społeczną, z któ-

rej nie chcą one rezygnować.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że ryn-

ku biurowego nie czeka rewolucja, tylko 
przyspieszenie ewolucyjnych procesów, 
które zachodziły jeszcze przed pandemią.

TYMCZASOWY SPADEK 

ZAPOTRZEBOWANIA

Wskaźniki inwestycyjne wskazują, że 
rynek zdawał sobie sprawę ze spowol-
nienia, które nastąpi w trzeciej dekadzie 
XXI w. – większość budów miała się 
kończyć między 2020 a 2022 r. Niemniej 
jednak pandemia spowodowała recesję, 
na którą nie byliśmy przygotowani. Co 
prawda rynek nieruchomości biurowych 
w ciągu minionego roku nie doświadczył 
załamania, lecz kuluarowe rozmowy 
wskazują na niepokój. W związku z rece-

sją gospodarczą i rozwojem pracy zdalnej 
można się bowiem spodziewać tymcza-

sowego spadku zapotrzebowania na 
powierzchnię123. Długoterminowo, przy 
jednoczesnym spadku podaży, rynek nie-

ruchomości biurowych prawdopodobnie 
zachowa swoją stabilność i atrakcyjność. 
Ale przejście przez ten okres będzie wy-

magało bardziej elastycznego i otwarte-

go podejścia do potrzeb najemców.

NOWE STANDARDY 

FINANSOWANIA

Fundusze inwestycyjne i instytucje ban-

kowe niechętnie podchodzą do kwestii 
bardziej elastycznego podejścia do dłu-

goterminowych umów, jakimi do niedaw-

na charakteryzował się rynek biurowy. 
Dotychczasowe zasady działania były 
bardzo jasne: budynki, które dobrze na 
siebie zarabiają, dobrze się też sprzeda-

ją. Umowy podpisywano na długie lata, 
a możliwość ich kwestionowania była 
tak nieznaczna, że ryzyko inwestycyjne 
zostało zminimalizowane do minimum. 
Nowe oczekiwania rynku sprawiają, że 
również po stronie funduszy pojawić się 
musi większa otwartość, a być może także 
nowy sposób oceny atrakcyjności inwe-

stycji. Po pandemicznych zawirowaniach 
rynek finansowy będzie musiał wspólnie 
z deweloperami i przedstawicielami na-

jemców wypracować nowe, ogólnie ak-

ceptowane standardy.

PRACOWNIK PRIORYTETEM

W wyniku pandemii rośnie świadomość 
znaczenia dobrostanu i odpowiedniej 
relacji między pracą a życiem prywatnym. 
W miejscu pracy sprowadza się to do 
zdrowych relacji interpersonalnych, po-

mieszczeń dostosowanych do rozmaitych 
potrzeb pracy i relaksu, dodatkowych ak-

tywności pokazujących dbałość ze strony 
pracodawcy, a także zielonych i przyja-

znych przestrzeni. Ważną rolę odgrywa 
w tym wypadku zmieniająca się relacja 
pracodawca–pracownik, obejmująca 
bardziej szczerą komunikację na temat 
potrzeb obu stron, szukanie wsparcia 
w pracodawcy oraz rosnące zaufanie do 
pracowników. Hasło work-life balance 
również przechodzi swój renesans.  

przyszłość 
biurowców9

Cavatina Equal Business Park Krakow 

fot Teresa Switkiewicz
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Coraz częściej wspomina się o skróceniu 
czasu pracy – wydłużeniu weekendu lub 
zmniejszeniu liczby godzin wymaganych 
przy pracy na pełen etat. Stoją za tym ar-
gumenty mówiące o lepszym wypoczyn-

ku, niższej absencji i wyższej wydajności, 
co jest korzystne zarówno dla pracowni-
ków, jak i dla pracodawców. 

DIGITALIZACJA PROCESÓW

Dzięki rozwojowi technologii ICT praca 
coraz bardziej przenosi się do przestrzeni 
wirtualnej oraz rośnie liczba zawodów, 
w których potrzebne są jedynie komputer 
i dostęp do internetu. Umasowienie pracy 
zdalnej niezwykle przyspieszyło cyfryza-

cję i upowszechniło zjawiska pozostające 
wcześniej często w fazie pomysłów, 
takie jak pełna digitalizacja dokumentów. 
Trend paperless office, dotyczący ogra-

niczenia do minimum zużycia papieru, 
z jednej strony przekłada się na wygodę 
i potencjalnie większą przejrzystość pro-

cesów, a z drugiej – stanowi odpowiedź 
na rosnącą świadomość ekologiczną. 
Z powodu zarówno dbałości o środo-

wisko, jak i skutków ograniczonej mo-

bilności w czasie pandemii niepewna 
jest też przyszłość podróży służbowych, 
których odsetek się zmniejszy, a więk-

szość spotkań prawdopodobnie odby-

wać będziemy online. To z kolei wpłynie 
na potrzebę profesjonalizacji spotkań 

wirtualnych oraz dalej będzie napędzać 
rozwój technologii telekomunikacyjnych 
i systemów VR/AR.

ŚWIADOMI PRACOWNICY

Od biznesu oczekiwana będzie szczera 
dbałość o aspekty społeczne i środowi-
skowe w duchu conscious consumerism 
– trendu społecznego, który kształtuje 
wybory konsumenckie na podstawie 
świadomości złożonych cech produktu 
i praktyk jego producenta. Weryfikacja 
tego typu działań jest możliwa dzięki 
transparentnej strukturze i ujawnianiu 
informacji o planowanych działaniach 
w zakresie bardziej szczegółowym, niż 
jest to prawnie wymagane. W przypad-

ku rynku biurowego CSR kształtowany 
może być m.in. dzięki zaangażowaniu 
w rozwój sąsiedztwa lub przysłużeniu się 
lokalnej społeczności. Wysoko ceniona 
będzie jawność deweloperów odnośnie 
do planów inwestycyjnych, którą można 
komunikować w przemyślany sposób 
– za pomocą konsultacji społecznych 
i działań edukacyjnych.

PROJEKTOWANIE 

UNIWERSALNE

Rynek pracy czeka zarówno automatyzacja 
zawodów, jak i dywersyfikacja użytkow-

ników spowodowana późniejszym prze-

chodzeniem na emeryturę, wcześniejszym 
wkraczaniem na rynek pracy oraz aktywi-
zacją zawodową kobiet i osób z niepełno-

sprawnościami. Miejsca pracy muszą wyjść 
naprzeciw tym zmianom. Kluczowe będą 
dwa aspekty: projektowanie uniwersalne, 
nastawione na maksymalizację dostępno-

ści miejsc dla osób o ograniczonej mobilno-

ści, oraz tworzenie przestrzeni wspólnych, 
zachęcających do interakcji pomiędzy 
różnymi grupami. Już teraz w jednej firmie 
pracować mogą przedstawiciele nawet 
czterech pokoleń. Rodzi to potrzebę pogo-

dzenia ich zróżnicowanych oczekiwań wo-

bec stylu i miejsca pracy, by w biurze kom-

fortowo czuli się wszyscy, zarówno ceniące 
stabilność osoby dojrzałe, jak i otwarte na 
nowinki młodsze pokolenia.

INTELIGENTNE BIUROWCE

Dzięki rozwojowi sieci Internet of Thin-

gs i instalacji czujników powiązanych 
systemami BMS (Building Management 
Systems) możliwe jest coraz dokład-

niejsze zbieranie danych i zarządzanie 
budynkiem. Inteligentne biurowce są 
w stanie sygnalizować niepokojące zja-

wiska lub same na nie reagować. Odnosi 
się to do niemal dowolnych czynników: 
jakości powietrza, zagęszczenia liczby 
osób, efektywności termalnej i innych. 
Wizualizacja tych danych może być swo-

bodnie wykorzystywana w aplikacjach 
budynkowych – w celu efektywniejszego 
zarządzania przestrzenią, optymalizacji 
używania biura czy wprowadzenia funk-

cjonalności ułatwiających pracownikom 
korzystanie z biura.

SEAMLESS TECH

Rozwój AI wpływa na tworzenie sku-

teczniejszych systemów kontroli dostępu, 
które jednocześnie stają się mniej uciążli-
we dla użytkowników w duchu seamless 
tech (czyli urządzeń wypełniających swoje 
zadania niezauważalnie). Przykładem są 
rozwiązania umożliwiające rozpoznawa-

nie numerów tablic rejestracyjnych przy 
wjeździe na parking czy też technologie 
wchodzące w nurt biometrii, które doko-

nują analizy wyglądu i dźwięków wyda-

wanych przez ludzi. Tego typu innowacje 
pomagają w tworzeniu bezdotykowego 
biura, gdzie zminimalizowana zostaje np. 
potrzeba korzystania z klamek czy przyci-
sków w windach.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wraz ze wzrostem znaczenia sztucznej 
inteligencji i big data na sile przybierają 
obawy dotyczące zbyt dużej wiedzy na 
temat ludzi i organizacji przechowywanej 
w cyfrowej chmurze. Rodzi to potrzebę 
wzmożonej ochrony prywatności oraz 
wprowadzenia systemów zabezpiecza-

jących nasze dane. W sierpniu 2018 r. 
weszła w życie ustawa o krajowym sys-

temie cyberbezpieczeństwa, kontrolująca 
przede wszystkim działalność dostaw-

ców technologii telekomunikacyjnych. 
Potrzeby związane z pracą zdalną wy-

przedzają jednak stan prawny, a najemcy 
oczekują od swoich biur i ich sieci infor-
matycznej jak największej ochrony.
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MINIMALIZACJA ŚLADU 

WĘGLOWEGO

Ogromny ślad węglowy będący skutkiem 
wznoszenia i utrzymania budynków wy-

wiera na deweloperach dużą presję zwią-

zaną z minimalizowaniem wpływu na 
środowisko. Szczególnie w sektorze biu-

rowym, który poza regulacjami prawnymi 
i przekonaniami inwestora musi nadążać 
za oczekiwaniami rotujących najemców. 
Społeczeństwo jest coraz bardziej świa-

dome zagrożeń ekologicznych, co prze-

kłada się na codzienne wybory dotyczące 
zużycia wody czy przemieszczania się. 
Już po zakończeniu obecnych obostrzeń 
spodziewany jest znaczny spadek po-

dróży służbowych względem 2019 r. 
W odniesieniu do codziennych dojazdów 
do pracy wszystko wskazuje na dalszą 
pedestrianizację miast. Parkingi rowe-

rowe i prysznice w biurowcach stały się 
standardem, co stanowi zachętę do pro-

ekologicznych zachowań użytkowników. 
Ochrona środowiska jest szczególnie 
istotna dla generacji Z i młodych milenial-
sów, czyli pokolenia dzisiejszych nasto-

latków i dwudziestokilkulatków. Przekła-

da się to również na krytyczne spojrzenie 
na konsumpcjonizm i materializm oraz 
napędza trendy w duchu zero waste.

ZIELONA INFRASTRUKTURA

Większa świadomość zagrożeń ekolo-

gicznych sprawia, że jesteśmy świadkami 
zmiany podejścia do zieleni w archi-
tekturze: od dekoracji do zielonej infra-

struktury. Wiele uwagi poświęcone jest 
potrzebie większego udziału powierzchni 
biologicznie czynnej, by w sposób mak-

symalny zwiększać retencję wody i udział 
siedlisk miejskich zwierząt oraz chronić 
miasta przed wyspami ciepła. Odchodzi 
się od projektowania mało użytecznych 
trawników, a popularność zyskują łąki 
kwietne i gatunki roślin odpowiedzialne 
za produkcję tlenu i pochłanianie CO

2
. 

Standardem stają się zielone dachy, które 
dodatkowo otwierają możliwości urban 
farmingu oraz generują znaczne oszczęd-

ności w zużyciu energii elektrycznej. 
Zieleń coraz częściej wypełnia również 
wnętrza i fasady, tworząc tzw. ogrody 
wertykalne. Biura z dużą liczbą roślin 
przynoszą wymierne rezultaty w postaci 
zwiększenia zaangażowania i produk-

tywności, a przede wszystkim lepszego 
samopoczucia pracowników.

ARCHITEKTURA 

PROENERGETYCZNA

Pod koniec 2020 r. po raz pierwszy 
w historii udział węgla w produkcji ener-
getycznej Polski spadł poniżej 50%124. 
Stawianie w centrum uwagi odnawial-
nych źródeł energii napędza architekturę 
proenergetyczną, dzięki której budynki 
nie są głównymi poborcami energii 
elektrycznej, ale same wytwarzają ją 
w ilościach wystarczających na zaspo-

kojenie potrzeb swoich i sąsiedztwa. 
Pomocne w tej sytuacji stają się rozwój 
fotowoltaiki i nowoczesne panele z pe-

rowskitu, które pozwalają na większą 
dowolność co do umiejscowienia wzglę-

dem promieni słonecznych. Pojawienie 
się paneli zintegrowanych z budynkiem 
(BIPV) otwiera nowe możliwości wple-

cenia wysiłków ekologicznych w detal 
architektoniczny. W ograniczaniu śladu 
węglowego pomagają zaawansowane 
technologie BMS, pozwalające na efek-

tywne zarządzanie zasobami budynku. 
Rozwiązania te jednocześnie dbają 
o maksymalną efektywność zużycia 
energii w danym obiekcie oraz zapew-

niają optymalne warunki ogrzewania 
i wentylacji dla komfortu użytkowników.

MIEJSCA  

SPOTKAŃ

Dzięki masowości pracy zdalnej w cza-

sie pandemii rzeczywistością wielu osób 
jest dzisiaj styl życia znany wcześniej 
głównie freelancerom. Normą stały się 
dla nich elastyczne godziny i miejsce 
pracy ograniczone jedynie dostępem 
do internetu. Wpłynie to na myślenie 
o biurze jako atraktorze i katalizatorze 
zdarzeń, do którego pójście zamiast 
konieczności oznacza możliwość skorzy-

stania z miejsca pracy ergonomicznego, 
przyjaznego i nasyconego technologiami 
ułatwiającymi życie. Istotnym elemen-

tem biura będzie jego aspekt społeczny. 
Z jednej strony zapewni ono miejsce do 
nawiązywania i podtrzymywania relacji 
z partnerami biznesowymi, przyjmując 
rolę showroomu danej organizacji, z dru-

giej zaś – stanowić będzie przestrzeń do 
integracji zespołów i podtrzymywania 
kultury organizacyjnej. Dlatego oczeki-
waniem najemców stanie się niebawem 
zapewnienie przez wynajmujących do-

radztwa w zakresie właściwej organiza-

cji przestrzeni i zarządzania społeczno-

ścią pracowników.

COWORKIZACJA 

BIUROWCÓW

Dobra kondycja i rozwój ekonomii współ-
dzielenia mimo pandemii nie dziwią, 
ponieważ zjawisko to zaistniało w od-

powiedzi na poprzedni kryzys gospo-

darczy, jako alternatywa dla własności 
i długotrwałych umów. Coworkingi 
wiosną 2020 r. szybko straciły klientów 
ze względu na elastyczne warunki wypo-

wiedzenia umowy i charakter najemców. 
Jednak minusy tej formuły biznesowej 
szybko zostały przekute w zalety, w nie-

pewnych czasach najemcy stawiają bo-

wiem właśnie na elastyczność.  
Może to prowadzić do zjawiska cowor-
kizacji biurowców. Jeśli scenariusz ten 
się upowszechni, nowe biurowce będą 
się składać z pełnych ludzi przestrzeni 
wspólnych na parterach, mniejszych mo-

dułów i sal konferencyjnych na kolejnych 
kondygnacjach oraz większych i bardziej 
prestiżowych biur na wyższych piętrach.
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ZAŁOŻENIA WIELOFUNKCYJNE

Jeszcze przed wybuchem pandemii 
często zapowiadane były nowe inwe-

stycje o charakterze wielofunkcyjnym. 
Większość z nich to zespoły mixed-use, 
gdzie zabudowa mieszkaniowa ma być 
uzupełniana o biura, usługi i przestrzenie 
publiczne. Atrakcyjność zyskują tak-

że pojedyncze biurowce, uzupełnione 
o wachlarz funkcji wykraczający poza 
klasycznie rozumiane lobby z usługa-

mi w parterze. Dywersyfikacja oferty 

budynków biurowych stanowić może 
część strategii adaptacyjnej w niepew-

nych czasach, z pewnością zaś wpisuje 
się w trend uspołeczniania biurowców. 
Zapewnianie dostępu do szerokiej gamy 
usług ożywia je poza godzinami pracy, 
co staje się szczególnie istotne w sytuacji 
rozproszenia pracowników i odchodzenia 
od tradycyjnego systemu 9.00–17.00.
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Pandemia pozostawia trwałą zmianę, którą jest wzrost oczekiwań dotyczących elastycz-
ności – w każdym tego słowa znaczeniu. Praca musi być elastyczna, z dowolnego miejsca, 
w dowolnych godzinach. Elastyczne ma być biuro, które powinno oferować różne strefy 
pracy wspierające nas w wykonywaniu codziennych obowiązków. W reakcji na wzrost nie-
pewności bardziej elastyczne i krótsze muszą być umowy najmu. Elastyczne mają być też 
biurowce, odpowiadając na potrzebę powiększenia lub redukcji zajmowanej powierzchni, 
gdy będzie taka konieczność.

Ostatnie lata wygenerowały znaczną podaż nowych biurowców wysokiej klasy, w których 
wymagania kredytowe zakładają mało elastyczne, długoterminowe umowy najmu.  
W tym samym czasie najemcy zaczynają poszukiwać nie tylko mniejszych i lepszych biur,  
ale też krótszych umów. Starsze biurowce, mimo że mało atrakcyjne, szybciej i chętniej 
adaptują się do tych oczekiwań, stając się dla A-klasowych obiektów kłopotliwą konkuren-
cją. Sytuacja ta sprawia, że na atrakcyjności jeszcze bardziej zyskuje model biznesowy po-
wierzchni elastycznych.

Część deweloperów wykorzystuje własne marki coworkingowe, podpisując długotermino-
we umowy z własnymi spółkami i podnajmując przestrzenie wymagającym tego firmom 
na krótszy okres, ale za wyższą stawkę. Inne podmioty korzystają z know-how i wizerunku 
niezależnych biznesów coworkingowych, które przyjmują charakter franczyzowy, podobny 
do tego, który Żabka zaproponowała małym sklepikarzom. Powstają także nowe modele 
biznesowe. Niektórzy wynajmują całe biurowce w ramach 10-letnich umów, przyjmują rolę 
zarządcy nieruchomości i tworzą nowe koncepty biurowe, oparte na elastyczności, współ-
pracy i budowaniu długoterminowej wartości.
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Echo Investment ma już 25 lat. Ćwierć wieku temu spółka 
zadebiutowała na giełdzie i rozpoczęła działalność 
w sektorze nieruchomości. Od tego czasu zrealizowała 
blisko 200 projektów o łącznej powierzchni ponad 1,9 mln 
mkw. w kilkudziesięciu miastach Polski. Echo Investment 
jest największym polskim deweloperem, jedynym z bogatym 
doświadczeniem w trzech sektorach rynku nieruchomości: 
mieszkaniowym, biurowym i handlowo-usługowym. Jako 
firma współodpowiedzialna za rozwój miast angażuje się 
w duże miastotwórcze projekty łączące różne funkcje, 
jak Browary Warszawskie czy Fuzja w Łodzi. To miejsca, 
w których ludzie mogą pracować, mieszkać, bawić się 
i zaspokajać potrzeby dnia codziennego. Od 2019 r. 
głównymi akcjonariuszami Echo Investment są węgierski 
Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate. 

 

ActivTek jest producentem i dystrybutorem profesjonalnych 
systemów zwiększających bezpieczeństwo epidemiologiczne 
oraz zapewniających najwyższą jakość powietrza wewnętrz-

nego. Systemy marki ActivTek działają w oparciu o aktywną, 
opatentowaną technologię ActivePure®. Zapewnia ona stałą 
(24/7) czystość mikrobiologiczną zarówno w powietrzu, jak 
i na powierzchniach oraz może działać w obecności ludzi. 
Badania wykazały, że technologia RCI ActivePure® eliminuje 

99,96% wirusa SARS-CoV-2 w ciągu zaledwie 3 minut.  
Systemy ActivTek stosowane są na całym świecie,  
a RCI ActivePure® została wpisana przez Space Foundation 
należącą do NASA na listę Space Technology Hall of Fame – 
obok m.in. takich przełomowych technologii jak GPS.

partnerzy raportu

Cavatina Holding SA jest jednym z liderów rynku nierucho-

mości komercyjnych w Polsce. Swoją działalność opiera 
wyłącznie na polskim kapitale i może pochwalić się portfelem 
projektów o powierzchni 0,5 miliona metrów kwadratowych, 
w realizacji do 2022 r. Od momentu rozpoczęcia działalności 
operacyjnej w 2015 r. deweloper osiągnął niebywałą sku-

teczność i dynamikę rozwoju, czego świadectwem są nowe 
projekty inwestycyjne w największych miastach Polski takich 
jak Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice i Łódź.

 

HB Reavis to międzynarodowa firma specjalizująca się 
w tworzeniu przestrzeni pracy. Zajmuje się projektowaniem, 
budowaniem oraz zarządzaniem nieruchomościami –biurami, 
centrami handlowymi oraz przestrzeniami coworkingowymi. 
Oferuje też usługi w zakresie planowania biur i procesu reloka-

cji (Origameo), platformę technologiczną Symbiosy, elastyczne 
przestrzenie Qubes, a także usługi w zakresie property ma-

nagement More. Od 1993 r. stworzyła budynki o powierzchni 
1,3 mln mkw. Obecnie działa w Wielkiej Brytanii, Polsce, 
Czechach, na Słowacji i Węgrzech oraz w Niemczech. Głów-

ne projekty HB Reavis w Warszawie to trzy wieżowce Varso 
Place, w tym Varso Tower, zaprojektowane przez Foster + 
Partners, a także zielony kampus biurowy Forest.

TDJ Estate specjalizuje się w realizacji projektów z sektora 
nieruchomości mieszkaniowych, biurowych a także grunto-

wych. Flagową realizacją spółki jest kompleks biurowy .KTW, 
który spełnia wszystkie wymagania stawiane przed biurow-

cami najwyższej klasy i jest jedną z najciekawszych destyna-

cji poza Warszawą. Lokalizacja obok legendarnego Spodka, 
Strefy Kultury oraz centrum przesiadkowego stanowi unika-

tową ofertę w obszarze przestrzeni komercyjnych. Kompleks 
.KTW uwzględnia różne formy organizacji pracy, proponując 
elastyczne powierzchnie, otwierające szerokie spektrum moż-

liwości aranżacyjnych. Posiada udogodnienia, dzięki którym 
jest gotowy do przyjęcia najbardziej wymagających najem-

ców, a jednocześnie ma certyfikację środowiskową BREEAM 
Excellent i certyfikat WELL Health-Safety Rating potwierdza-

jący dobrostan użytkowników.
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ThinkCo jest niezależną instytucją doradczą specjalizującą 
się w zmianach zachodzących na rynku nieruchomości. 

Stanowimy zewnętrzny dział badawczo-rozwojowy świadcząc usługi dla deweloperów, fun-

duszy, instytucji i samorządów. Pomagamy usprawniać istniejące i wdrażać nowe rozwiązania 
biznesowe przez tworzenie kompleksowych strategii, standardów i wytycznych oraz dobór 
odpowiednich metod komunikacji.Łączymy wiedzę architektów i badaczy z doświadczeniem 
świata biznesu w celu tworzenia lepszych procesów, produktów i miejsc. 

Od 2014 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt działań doradczych w procesach analitycz-

nych, projektowych i konsultacyjnych budynków, zespołów urbanistycznych oraz strategii 
miejskich. Nasze obszary specjalizacji to:
• rynek najmu (PRS, Built-to-Rent)
• prywatne akademiki i colivingi
• budownictwo senioralne
• coworkingi
• zmiany rynku biurowego
• new retail
• zespoły mixed-use

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu pracy z każdym sektorem gospodarki, współpraca 
z ThinkCo oznacza dla naszych klientów szeroki wachlarz możliwości współpracy, 
dopasowany do bieżących potrzeb. Nasze główne usługi to:
• doradztwo strategiczne i wizerunkowe
• briefowanie agencji marketingowych i PRowych
• wsparcie kryzysowe, procesy informacyjne i public affairs
• analiza lokalizacji i ocena potencjału inwestycji
• badania rynkowe, w tym autorskie badania jakościowe
• programowanie inwestycji i tworzenie wytycznych do projektów architektonicznych
• konsultacje zapisów planistycznych i wsparcie w procesach administracyjnych
• mediacje międzysektorowe i konsultacje społeczne

o nas
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