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Raport badawczy
PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?

COVID-19 przeszedł przez rynek biurowy jak burza i zmienił sposób postrzegania biur zarówno przez pracowników,
jak i pracodawców. Wzmocnił i zdynamizował istniejące już globalne trendy, zainicjował też wiele nowych. Jesteśmy
świadkami gruntownych zmian obszarze społecznym i technologicznym, które mają kluczowy wpływ na przyszłość
aranżacji i organizacji biur. To zmiany, które będą miały trwały charakter.

W naszym raporcie dzielimy się wynikami autorskich badań przeprowadzonych wśród pracowników
biurowych w firmach zlokalizowanych w Polsce. Przedstawiamy wypowiedzi i prognozy ekspertów, które
pomogą naszym klientom w odpowiedni sposób zareagować na zmieniającą się rzeczywistość.
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Grupa badawcza
PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?

Badanie przeprowadzono na 174 pracownikach biurowych, pracujących w 117 biurach. Grupa badawcza wzięła udział w ankiecie, która była 
wysyłana drogą elektroniczną na przełomie czerwca i lipca 2020 r.

Połowa ankietowanych osób pracuje dla firm z branży usług profesjonalnych oraz media, PR & Marketing. Znaczna większość osób 
(70%) korzysta z biur w Warszawie.

46% osób biorących udział w badaniu to kierownicy, dyrektorzy, prezesi lub właściciele firm, a pozostali (46%) pracują jako 
specjaliści w swoim obszarze lub pełnią funkcje administracyjne (koordynator, recepcja).

62% ankietowanych pracuje dla firm zatrudniających ponad 50 osób.

Opis grupy badawczej
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powrót do spisu treści



Charakterystyka biura i organizacji pracy przed pandemią
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Nasze badania wskazują, że przed pandemią 22% pracowników nie miało możliwości pracy w elastycznym trybie. 
Największą reprezentację w tej grupie mają instytucje państwowe (67%). 

Uwagę zwraca duży odsetek takich przypadków wśród dyrektorów firm (43%) – można założyć, że wynika to nie tyle   
z braku narzędzi, co z konieczności kontroli jakości wykonywania pracy przez inne osoby w biurze. Stworzenie modeli 
umożliwiających skuteczne zarządzanie na odległość to w tym kontekście ważne wyzwanie dla organizacji. 

Wysoki wskaźnik w branży bankowości i ubezpieczeń (30%) prawdopodobnie wynika z ograniczonego zdalnego 
dostępu do objętych szczególną ochroną danych klientów. 

Możliwość pracy zdalnej
Nie

Tak, sporadycznie Tak, z pewnymi 
ograniczeniami

Tak, wg uznania

30%

22%
27%

22%

Możliwość pracy 
zdalnej przed 

pandemią
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Charakterystyka biura i organizacji pracy przed pandemią
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Monika Szawernowska
CEO Concept Space

Do niedawna dominującym trendem w aranżacji biur 
był nowoczesny open space i rozbudowane 
przestrzenie wspólne. Kluczowa była efektywność 
powierzchni i możliwość ulokowania w biurze 
możliwie największej grupy pracowników. COVID-19 
zmienił priorytety w tym zakresie. Najważniejsze 
stało się bezpieczeństwo, czyli stworzenie 
warunków do zachowania dystansu społecznego. 
Nowoczesne biura muszą być elastyczne, by móc 
dostosować się do zmieniających się realiów          
i nowych modeli pracy. 

powrót do spisu treści
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Infrastruktura do pracy zdalnej przed pandemią
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Czy biura były przygotowane na zmianę?

Zdecydowanie nie

Raczej nie 

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Czy Twoja 
organizacja była 

przygotowana na 
przejście w tryb 
pracy zdalnej?
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Ocena przygotowania biura do pracy zdalnej wg. branży 
w skali 1 (słabo) - 10 (bardzo dobrze)

Do których narzędzi firmowych nie miałeś/miałaś dostępu po przejściu na tryb pracy zdalnej?

Osób nie miało odpowiedniego 
przygotowanego stanowiska 
pracy do pracy zdalnej.
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43%
35%

32%
24%

15%
12%

82%

Co czwarta osoba nie miała 
dostępu do dysku wspólnego 
lub sieci lokalnej.

Prawie co trzecia osoba nie 
posiadała służbowego telefonu 
komórkowego.
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Aby praca zdalna mogła być realizowana w efektywny sposób, niezbędna jest właściwa infrastruktura. Aż 82% ankietowanych 
przyznało, że nie dysponowali oni odpowiednim stanowiskiem pracy. 

O ile laptop jest już standardem, wiele osób miało problem z dostępem do skanera (92%) i drukarki (90%) czy nawet tak 
podstawowego wyposażenia, jakim jest telefon służbowy (32%). Istotnym problemem była ergonomia stanowiska pracy – aż 82% 
ankietowanych nie dysponowało odpowiednim biurkiem czy krzesłem. 

Ważną barierą był brak możliwości korzystania z danych – ¼ osób nie miała dostępu do dysku firmowego lub sieci lokalnej.  

powrót do spisu treści



Infrastruktura do pracy zdalnej przed pandemią
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Do niedawna dominującym trendem było masowe 
wykorzystanie łatwych w użyciu technologii dotykowych.      
W związku z wymuszonymi przez COVID-19 zmianami 
aktualnie dąży się do ograniczenia styczności
z miejscami, które są narażone na kontakt z innymi 
ludźmi. Czy to oznacza koniec ekranów dotykowych? 
Nie - będą wciąż towarzyszyły pracownikom biur, 
jednak z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa 
związanych z regularną dezynfekcją. Możemy 
spodziewać się dynamicznego rozwoju technologii 
wykorzystujących automatyzację, internet rzeczy 
(IoT) i Big Data, dzięki którym będzie można 
sterować większością wyposażenia biura za 
pomocą smartfona. 

K R E A T O R

powrót do spisu treści

Paweł Bergier, 
Dyrektor ds. Projektów, 
AV Kreator

https://www.avkreator.pl/
https://www.linkedin.com/in/pawe%C5%82-bergier-9b515063/


Czy biura w Polsce były przygotowanę na tę zmianę?

Czy w związku z falą popularności pracy zdalnej biuro jest jeszcze potrzebne? Okazuje się, że tak – i to bardzo. Pracownicy 
oddelegowani do pracy w domu doświadczyli wielu trudności z tym związanych. 

27% zadeklarowało, że miało problemy z rozgraniczeniem pracy z zachowaniem życia prywatnego oraz work/life 
balance. Taki sam procent ankietowanych zwrócił uwagę na utrudnienia związane z relacjami i interakcjami z zespołem. 

Wiele osób wskazało również na spadek efektywności i motywacji oraz problemy z kontrolą czasu pracy. Pracownicy 
doświadczali również utrudnień natury obiektywnej – ograniczonej możliwości nawiązywania nowych kontaktów 
(30%) czy problemów technicznych związanych ze sprzętem (28%).

Najważniejszą rolą biura staje się stworzenie pracownikom warunków do nawiązywania relacji zarówno między sobą, jak 
i z klientami. 

Biuro powinno stać się kreatywnym miejscem sprzyjającym interakcjom, zderzaniu ze sobą koncepcji czy inspirującym 
burzom mózgów, ale również wizytówką firmy, budującą jej wiarygodność w oczach klientów i kontrahentów. 

To też ważna alternatywa dla tych, którzy potrzebują nakreślić wyraźną granicę pomiędzy pracą a domem.  

Doświadczenia związane z przejściem w tryb pracy zdalnej
PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?

PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?8

Zachowanie odpowiedniej 
work-life balance

Spadek samopoczucia

Spadek produktywności

Spadek motywacji
Raportowanie i monitorowanie 

przebiegu pracy

Kontrola czasu pracy

Interakcja z zespołem,
budowanie więzi ze 
współpracownikami

27%27%

11%

8%
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12%
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Największe 

wewnętrzne wyzwanie 
podczas pracy zdalnej

Problemy techniczne ze 
sprzętem, połączeniem

Nieporozumienia w wyniku 
słabej komunikacji

Możliwość nawiązywania 
nowych kontaktów

Kontakt z istniejącymi 
klientami i kontrahentami

Dostęp do fizycznych przedmiotów 
takich jak próbki czy produkty

Brak umiejętności technicznych lub dostępu 
do narzędzi od strony klientów/kontrahentów

Największe zewnętrzne 
wyzwanie podczas 

pracy zdalnej

30%

6%

13%

13%

10%

28%

Co czwarta osoba miała problemy      
z zachowaniem właściwego work-life 
balance podczas pracy zdalnej.

1
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Prawie co trzecia osoba doświadczyła 
problemów w nawiązywaniu nowych 
kontaktów pracując w trybie pracy zdalnej.

powrót do spisu treści



Doświadczenia związane z przejściem w tryb pracy zdalnej
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Czy biura w Polsce były przygotowanę na tę zmianę?

Tylko 28% osób zadeklarowało, że ich produktywność na pewno nie spadła po przejściu na pracę zdalną. 33% pracowników 
jest przekonana, że tak się stało. Biorąc pod uwagę filtr samooceny można założyć, że w rzeczywistości odsetek ten jest 
jeszcze wyższy. 

Utrudnienia związane z home office mają bezpośrednie przełożenie 
na wyniki osiągane przez pracowników. 

Ich przyczyny są różne – to nie tylko braki w wyposażeniu, również problemy z koncentracją wynikające z obecności innych 
domowników, utrudnienia związane z zarządzaniem czasem pracy czy kłopoty z komunikacją. 

Trudno ocenić długofalowy wpływ pracy zdalnej na efektywność pracowników i wyniki organizacji - od czasu lockdownu 
minęło zbyt mało czasu. Jest jednak pewne, że praca na odległość nie jest w stanie w 100% zastąpić bezpośredniej interakcji 
pomiędzy pracownikami i wartości dodanej, jaką tworzą relacje w miejscu pracy. Przyszłość należy do modeli hybrydowych, 
które łączą zalety obu formuł wypełniania obowiązków przez pracowników.

To wyzwanie, ale i szansa dla pracodawców - jeżeli w elastyczny sposób zorganizują pracę swoim zespołom i dostosują 
środowisko pracy do nowych realiów, mogą wiele zyskać. Po pierwsze - ich pracownicy będą bardziej zadowoleni. Po drugie - 
zachowają lub wręcz podniosą ich efektywność.

Wniosek? 

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Czy odnotowałeś/odnotowałaś 
spadek produktywności 
podczas pracy zdalnej?

Praca zdalna nie zastąpi biur, raczej wzbogaci 
kulturę organizacyjną firm o nowe możliwości. 
Kluczowa jest elastyczność w podejściu do 
organizacji pracy i otwartość na indywidualne 
potrzeby pracowników.

28%

10%

23%

39%

Po dokonaniu samooceny, co trzecia osoba uznała, że ich 
produktywność spadła w jakimś stopniu podczas pracy zdalnej.

Tylko 28% ankietowanych uznało, że 
ich produktywnośc zdecydowanie nie 
pogorszyła się podczas pracy zdalnej.

28%

powrót do spisu treści
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po zakończeniu stanu epidemiologicznego

z początkiem roku 2021 (1%)

w przeciągu 6 miesięcy (3%)

w przeciągu 2 -3 miesięcy

w przeciągu 1 - 4 tygodni

Już nastąpił

Z jakimi zmianami zetknęli się pracownicy po powrocie do biur?

Stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z COVID-19 spowodowało falę powrotów do biur. Aż 75% pracowników 
zadeklarowało, że mają już możliwość pracy w biurze, kolejne 13% twierdzi, że stanie się to w przeciągu najbliższych 2-3 
miesięcy. Biura jednak zmienią się bezpowrotnie. 34% ankietowanych przyznało, że w ich firmach doszło do istotnych 
reorganizacji związanych z epidemią. 

A to dopiero początek – firmy będą dążyły do wprowadzenia trwałych zmian, które z jednej strony przygotują je na 
podobne okoliczności w przyszłości, z drugiej – dostosują organizacje do nowych, hybrydowych modeli pracy.  

65% ankietowanych deklaruje, że mimo ponownego otwarcia biur będą 
mogli w tej czy innej formie zachować możliwość pracy zdalnej.
 
To oznacza konieczność zmiany aranżacji biur na rzecz bardziej 
elastycznych rozwiązań. 

Powrót do biura
PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?
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75%

5%

8%

8%
Kiedy nastąpi planowany 

powrót do biura?

Na chwilę obecną powrót do
biura nie jest planowany

Po powrocie niektóre zespoły 
pozostaną nadal w trybie pracy zdalnej

Po powrocie pracownicy będą mieli 
pełną swobodę wyboru miejsca pracy 

Po powrocie możliwość pracy 
zdalnej zostanie zachowana 
w wyjątkowych okolicznościach

Po powrocie możliwość pracy zdalnej 
będzie całkowicie zniesiona

Powrót do biura, 
a dalsza możliwość

pracy zdalnej

10%

25%

30%

25%

10%

W 65% biur praca zdalna będzie nadal 
możliwa w jakiejś formie.65%

Co trzecia osoba zadeklarowała, że w 
biurze doszło do reorganizacji 
powierzchni na skutek Covid-19

34%
W 37% przypadkach część 
pracowników pozostanie w trybie 
pracy zmianowej na skutek Covid-19

37%

W co czwartym biurze pracownik 
będzie miał pełną swobodę 
wyboru miejsca pracy.

powrót do spisu treści



Tylko 13% ankietowanych, którzy 
mają dowolność wyboru miejsca 
pracy korzysta z biura codziennie.

13%

18%
Tylko co piąta osoba mając 
możliwość pracy zdalnej nie korzysta 
z powierzchni biurowej wcale.

Powrót do biura
PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?
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Sytuacja związana z pandemią przyśpieszyła tylko zmiany                  
w naszym stylu pracy, które i tak miałyby miejsce w przyszłości. 
Praca elastyczna to możliwość wyboru miejsca, formy i czasu 
realizacji zadań powierzonych przez pracodawcę. W związku     
z tym musimy być przygotowani na zmianę w krajobrazie 
biurowym: spodziewamy się większej liczby stref do pracy, 
ale w bardziej nieformalnym charakterze, np. stołów 
projektowych. Pracownicy nie chcą już dłużej spędzać 
całego dnia przy biurku: ważna jest dla nich możliwość 
pracy na wygodnej sofie, przy wysokim stole, na tarasie, 
w focus-roomie czy chociażby w domu. Możliwość 
wyboru miejsca pracy jest też kluczowa dla motywacji   
i zaangażowania pracowników, dlatego naprawdę 
warto rozważyć ten scenariusz.

0

10

20

30

40

50

543210

49%

13%
18%

5%
8%

10% 10%

Ile dni w tygodniu spędzasz w biurze?

Pracownicy mają dowolność wyboru miejsca pracy

Możliwość pracy zdalnej jest ograniczona przez pracodawcę

Co trzecia osoba wykorzystuje 
możliwość elastycznych rozwiązań 
doboru miejsca pracy.

1
3

Karolina Manikowska, 
Workplace  Research & 
Consulting Director, 

powrót do spisu treści

Liczba dni w tygodniu

https://pl.nowystylgroup.com/pl/
https://www.linkedin.com/in/karolina-manikowska-05513475/


Jaki wpływ miały obecne zmiany na aranżację powierzchni biura w przyszłości?

Nowe priorytety w aranżacji powierzchni biurowej to bezpieczeństwo, elastyczność i modułowość. Bezkresny open space mieszczący cały zespół to przeszłość. Powierzchnia będzie podzielona na 
strefy pracy zespołowej, które w razie potrzeby będą mogły zostać od siebie odseparowane, by uniknąć spotykania się osób pracujących w różnych zespołach i ograniczyć w ten sposób ryzyko. 
Przestrzeń będzie podzielona za pomocą modułowych ścian i mebli, których układ można szybko zmienić, dostosowując go do nowych realiów czy potrzeb operacyjnych organizacji. 

Aranżacja powierzchni
PRZYSZŁOŚĆ ARANŻACJI BIURA. CO SIĘ ZMIENI?
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65%

Realizacja Concept Space dla klienta BGK

Źródła: 1. „Keeping our employees and partners safe during #coronavirus”, www.blog.twitter.com; 2. Coronavirus: Fujitsu announces permanent work-from-home plan”, BBC News; 3. Covid-19: is working from home really the new normal?, The Economist

Home vs Office
Realizacja Concept Space dla klienta One House
Powierzchnie współdzieloneWork-life balance

„Decyzja o tym kiedy otworzymy nasze biura, będzie podjęta 
przez nas. Decyzję o tym, kiedy i czy w ogóle do niego 
wrócimy pozostawiamy naszym pracownikom 1.” 

„Biura staną się mniej celą więzienną,                     
a bardziej obszarem współpracy, pokojem 
gier, w którym można spotkać się z kolegami         
w celu rozwiązania problemów (red.) 3.” 

Vice-President People, Twitter.inc

„Program „Work Life Shift" w Fujitsu umożliwi 80 000 pracownikom 
w Japonii całkowitą elastyczność pracy (red.) 2. ”

BBC News, 6 lipca 2020

Philip Coggan, The Economist

powrót do spisu treści



Wykorzystanie webinarów na platformie Click Meeting w Marcu 2020 r. 
wzrosło w Polsce o 1156% w porównaniu z poprzednim rokiem.       
To największy wzrost ze wszystkich Państw Europejskich 4.

Spotkania wirtualne

Aranżacja powierzchni
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Duży nacisk zostanie położony na strefy socjalne, służące spotkaniom i relaksowi. Będzie ich więcej i zostaną przypisane do konkretnych stref w biurze czy zespołów, by uniknąć gromadzenia wszystkich 
pracowników w jednym miejscu. Powierzchnie te będą szczególnie ważne ze względu na nową rolę biura, które stanie się platformą do interakcji, inspirujących burz mózgów i kreatywnych wymian opinii, 
a to fundament rozwoju każdej organizacji. Będą również sprzyjały budowaniu i umacnianiu relacji między pracownikami. 

Biura zostaną wyposażone w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą wirtualny kontakt z współpracownikami i klientami. Pojawią się sale spotkań online z nowoczesnym sprzętem multimedialnym, 
umożliwiającym również prowadzenie wideokonferencji czy nagrywanie webinarów. 

Ważnym aspektem wprowadzanych zmian będzie ich proekologiczny charakter. Dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacyjnym wiele spotkań, np. z zespołem w innym kraju, będzie można odbyć 
online – bez konieczności przemieszczania się i związanej z tym emisji CO2. 

Realizacja Concept SpaceRealizacja Concept Space dla klienta Omni Office

Modułowe planowanieBiura serwisowane i satelitarne

powrót do spisu treści

Źródła: 4. Raport: Webinary i wideokonferencje w czasach pandemii, czerwiec 2020 r., www.knowledge.clickmeeting.com 



Jaki wpływ będą miały obecne zmiany na rozwój technologii biurowych?

Ostatnie miesiące to czas wymuszonych zmian w wielu obszarach, które w dodatku nastąpiły niemal z dnia na dzień. Dotyczy 
to zarówno płaszczyzny kontaktów prywatnych, jak i sfery aktywności zawodowej. To silny impuls dla rozwoju 
technologicznego. Zapotrzebowanie na wyposażenie, które umożliwia pracownikom efektywne wykonywanie obowiązków      
i niezakłóconą pracę zarówno w biurze, jak i zdalnie, radykalnie wzrosło. Dynamicznie wzrósł również popyt na rozwiązania 
zapewniające bezpieczeństwo i ochronę sanitarną w miejscu pracy. 

Sytuacja zagrożenia zakażeniem obnażyła słabe strony technologii dotykowych, których popularność w ostatnich latach 
bardzo wzrosła. Obecnie unika się bezpośredniego kontaktu tam, gdzie to możliwe. To silny impuls rozwoju rozwiązań 
alternatywnych, głownie w obszarze automatyzacji i internetu rzeczy (IoT). 

Nie znaczy to, że obraz technologii biurowych zmieni się z dnia na dzień. Ekrany dotykowe będą wciąż wykorzystywane, 
jednak z zachowaniem odpowiedzialności i zasad bezpieczeństwa sanitarnego (częsta dezynfekcja). Coraz bardziej 
popularne będą karty RFID, dzięki którym korzystając z odpowiedniego poziomu uprawnień będzie można zarezerwować 
salę czy hot desk, wykonać awizację w recepcji czy zmienić ustawienia klimatyzacji. 

Równolegle rozwinie się oferta aplikacji mobilnych, które będą miały podobne funkcjonalności jak powyżej i umożliwią 
pracownikom swobodne funkcjonowanie w ekosystemie biurowym bez konieczności fizycznego kontaktu z urządzeniami. 
Kluczowym sprzętem umożliwiającym zarządzanie infrastrukturą biurową stanie się smartfon. Proces ten został już 
zainicjowany - wiele firm wdrożyło już liczne rozwiązania w tym zakresie.

Technologia
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Digitalizacja

Drukowanie dokumentów oznacza wizytę                
w copyroomie, czyli kontakt, którego się obecnie 
unika. To oprócz kosztów, ekologii i dostępności 
kolejny argument, by przyspieszyć proces 
cyfryzacji w firmach. Digitalizacja oznacza również 
optymalizację wykorzystania powierzchni biurowej 
– po co płacić za metry kwadratowe dla 
segregatorów?

Wentylacja 
i ozonowanie

Spodziewamy się wielu innowacji 
technologicznych w obszarze systemów 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wymiany 
powietrza. Standardową praktyką staje się 
ozonowanie, zwłaszcza pomieszczeń zamkniętych. 
Czyste powietrze w biurze stało się priorytetem     
w walce z wirusem.

Wirtualne 
spotkania

Automatyzacja
i analiza danych

Rozwój inteligentnych, bezdotykowych technologii 
poprawi bezpieczeństwo osób korzystających          
z biur. Monitoring aktywności pracowników               
i sposobu eksploatacji powierzchni w połączeniu     
z analizą big data otworzą nową erę smart office. 
Internet rzeczy (IoT) poprawi efektywność 
korzystania z biura i sprawi, że będzie ono bardziej 
intuicyjne. 

Spotkania wirtualne staną się nowym standardem. 
Są bezpieczniejsze i mniej czasochłonne niż 
formuła face-to-face. Nowoczesny wystrój biura 
musi umożliwiać ich profesjonalne 
przeprowadzanie. Małe salki e-spotkań, 
multimedialne pokoje do wideokonferencji                 
i webinarów, gotowy sprzęt do rejestracji                    
i transmisji, odpowiednia aranżacja tła… 

„W budynkach zainstalowano automatycznie otwierające i zamykające się drzwi oraz 
obrotowe bramki. Windy można zamawiać za pomocą smartfona. Aplikacje na smartfony 
umożliwiają elektroniczną rejestrację gości 5.” 

Źródło: 5.Artykuł: „Skanska wprowadza udoskonalone standardy bezpieczeństwa i przedstawia nowy koncept powierzchni biurowych”, www.skanska.pl
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W jakim stopniu technologia zmieni przestrzeń komunikacji międzyludzkiej?

Technologia
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Systemy wideokonferencyjne to już nie tylko sprzęt do rejestracji obrazu i dźwięku. Stały się interaktywnymi 
platformami współpracy, umożliwiającymi prowadzenie webinarów i warsztatów czy streamingu live na 
YouTube i Facebooku. Wyposażenie biura i pracowników w niezbędny, nowoczesny sprzęt to jednak nie 
wszystko - kluczowe jest podnoszenie świadomości technologicznej pracowników i oswajanie ich z nowymi 
rozwiązaniami. Trzeba ich przekonać do efektywności tych rozwiązań - tylko wtedy okażą się skuteczne                
i zyskają pozytywny wpływ na wyniki organizacji. 

Jakie są priorytety w procesie wyposażani biura w odpowiednią infrastrukturę audio/video? Wdrażane 
rozwiązania muszą być bezpieczne dla pracowników (w tym łatwe do dezynfekcji przed ponownym 
wykorzystaniem), niezbędna jest również kompatybilność z pozostałą infrastrukturą biurową, a tym samym - 
łatwa i intuicyjna eksploatacja. Kluczową rolę we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze mają 
osoby decyzyjne - potrzebne jest zaangażowanie z ich strony i otwartość, którą zaszczepią swoim zespołom.

Na pytanie „czy planujesz korzystać więcej, mniej czy tyle samo 
z powierzchni biurowych - 40% ankietowanych deklaruje, że    
w związku z przejściem w tryb pracy projektowej zamierza 
zwiększyć zajmowaną powierzchnię biurową 6.

65% ankietowanych uważa, że wideokonferencje zastąpią 
telekonferencje i rozmowy telefoniczne, a 53% osób uważa, 
że wirtualne narzędzia pracy zastąpią spotkania twarzą         
w twarz z osobami spoza organizacji 6.

Źródła: 6. Raport „RE: Working the global impact”, Unispace
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Jak meble i wyposażenie wnętrz mogą wspierać infrastrukturę technologiczną w biurze?

W przyszłości z pewnością pojawi się więcej rozwiązań meblowych, które będą zintegrowane z rozwiązaniami 
technologicznymi stosowanymi w biurze. Rozwinie się segment mebli przeznaczonych do stref wideokonferencji (w tym 
meble ze zintegrowanymi ekranami), coraz popularniejsze staną się tablice interaktywne.

Szczególnie istotną cechą mebli i wyposażenia stanie się modułowość i mobilność. Obecna sytuacja udowodniła wielu 
firmom, że to niezbędne, by w razie potrzeby sprawnie przearanżować wnętrze zgodnie z wytycznymi w obszarze 
zachowania dystansu społecznego. 

Upowszechni się stosowanie bezprzewodowych ładowarek do telefonów, tabletów czy komputerów, wmontowanych 
bezpośrednio do blatów biurek, szafek czy szuflad.

Kolejny temat to biurka z regulacją wysokości - to bardzo komfortowe i ergonomiczne rozwiązanie. Coraz bardziej 
popularne staną się rozwiązania bezprzewodowe (czyli z zasilaniem bateryjnym), które nie wymagają połączenia                     
z floor-boxem. To zwiększy mobilność i elastyczność wykorzystania mebli - biurko może być w razie potrzeby łatwo 
przeniesione w dowolne miejsce w biurze.

Meble i wyposażenie biurowe to również przestrzeń rozwoju internetu rzeczy (IoT). W biurkach można zainstalować 
czujniki, które pozwalają sterować jego ustawieniami (np. wysokością w przypadku biurek sit-stand) z poziomu aplikacji        
w telefonie. Dzięki nim można również sprawdzić, które biurka są wolne i dokonywać ich rezerwacji.

Meble i wyposażenie wnętrz
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65%
75% osób bierze pod uwagę atrakcyjność biura przy wyborze 
nowego pracodawcy. Dobrze zaprojektowane wnętrze zrobi 
pozytywne wrażenie na kandydatach, a także przyczyni się do 
wzrostu satysfakcji pracowników 7.  

Źródło: 7. Raport „Jak stworzyć dobre biuro?”, Nowy Styl Group
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Meble i wyposażenie wnętrz
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Jaka jest rola pracodawcy w wyposażeniu stanowiska w domu?

Pracodawca musi pamiętać o tym, by zapewnić pracownikowi odpowiednie i ergonomiczne warunki  pracy - jest to wymóg prawny. 
Dlatego decydując się na wprowadzenie pracy zdalnej w pełnym czy lub nawet częściowym wymiarze (np. 50/50), należałoby również 
pomyśleć o stworzeniu odpowiednich warunków do pracy w domu.  Ma to kluczowy wpływ na zdrowie, efektywność i satysfakcję 
pracowników. W trakcie lockdownu zaobserwowaliśmy już wiele pozytywnych zjawisk w tym obszarze - firmy decydowały się na 
zakup dodatkowego krzesła, biurka czy innego potrzebnego sprzętu do wykorzystywania w domu. Niekiedy taki sprzęt wypożyczano 
pracownikom z pustego biura. To dobre przykłady szerszego podejścia do aranżacji miejsca pracy, które teraz będzie na pewno 
zyskiwało na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście oczekiwań pracowników. Bardzo szybko może się okazać, że lista popularnych 
benefitów ulegnie zmianie, a jednym z priorytetów w negocjacjach warunków zatrudnienia stanie się wyposażenie umożliwiające 
komfortową pracę zdalną.  

Jak będziemy łączyć pracę w domu z bezpieczną pracą w biurze?

Praca z domu niesie ze sobą wiele wyzwań. Pogodzenie codziennych obowiązków rodzinnych i domowych z tymi wynikającymi             
z pracy oraz zdrowy balans pomiędzy tymi sferami to niełatwa rzecz – niemal każdy z nas od kilku miesięcy doświadcza związanych      
z tym komplikacji. Możliwość powrotu do biura nawet na 2 dni w tygodniu daje przestrzeń do efektywniejszego realizowania zadań 
stacjonarnych (kiedy jest taka potrzeba), sprzyja również zachowaniu większego komfortu psychicznego i sterylnych warunków 
pracy. Oczywiście decyzja o wprowadzeniu takiego rozwiązania powinna być poprzedzona wewnętrznymi analizami w zakresie stylu 
pracy zespołów oraz planowanym programem wdrożeniowym, uwzględniającym wszystkie aspekty i wyzwania nowego modelu 
pracy. Warto też wziąć pod uwagę zdanie pracowników w tym obszarze. To także dobry moment na przearanżowanie biura                   
z uwzględnieniem jego niepełnego obłożenia każdego dnia. Przyczyni się to do powstania nowych, bardziej funkcjonalnych 
przestrzeni do pracy (już nie tylko biurek czy standardowych sal spotkań), dostosowanych do potrzeb pracy rotacyjnej i projektowej. 

Coraz więcej firm rozważa decentralizację swoich biur, zapewniając swoim pracownikom alternatywę w postaci możliwości pracy              
w mniejszych biurach coworkingowych, zlokalizowanych na obrzeżach dużych miast. To ukłon w stronę pracowników, którzy nie 
mogą lub nie chcą pracować z domu. Dzięki temu będą mogli zaoszczędzić swój czas i poczuć się bezpieczniej. 

powrót do spisu treści



2020 zapamiętamy jako rok zmian

Sytuacja globalna związana z rozpowszechnieniem Covid-19 wpłynęła na zmianę zwyczajów, norm i praktyk praktycznie w każdym obszarze. Ulice opustoszały, wirtualne spotkania stały się normą, 
urzędy musiały się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z przyspieszoną cyfryzacją i świadczeniem usług drogą internetową. Gruntownie przetestowaliśmy domową infrastrukturę pod kątem pracy            
(i nauki) zdalnej. Nauczyliśmy się robić zakupy spożywcze z dostawą do domu, mycie rąk stało się tak oczywiste, jak oddychanie, naturalny stał się dystans społeczny. Wiele z tych zmian zostanie z nami 
na dłużej, zresztą część z nich znaliśmy już wcześniej. 

Warto być w awangardzie

W wielu międzynarodowych organizacjach wirtualne spotkania były czymś naturalnym, podobnie jak swoboda w wyborze sposobu realizacji zadań przez pracowników. Nowe trendy budziły czasem 
sceptyzm, obawy i nieufność. Jednak jak się okazało, to te innowacyjne organizacje okazały się być najlepiej przygotowane na globalne sytuacje kryzysowe. One stały się wzorem dla innych.  

Podsumowanie i prognoza
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Gdy przyszedł lockdown, prawie wszystkie firmy musiały zaadaptować wiele tych rozwiązań, aby móc dalej 

funkcjonować. Oznaczało to gwałtowne wyjście ze swojej strefy komfortu i konieczność zakwestionowania 

istniejących norm i standardów organizacyjnych. Wybór był prosty – albo podejmujemy to wyzwanie            

i testujemy rozwiązania pracy zdalnej, albo zawieszamy działania biznesowe na okres pandemii. Mirosław Kaznowski
Venta Marketing

Dziś już wiemy, że praca zdalna może przynieść wiele korzyści dla wszystkich stron. Pracodawcy dostrzegli, że może prowadzić do zwiększenia poziomu motywacji i poczucia przynależności ich 
pracowników do kultury organizacyjnej firmy, sprzyja optymalizacji powierzchni najmu oraz ograniczeniu kosztów eksploatacji biura, ma też proekologiczny charakter ze względu na ograniczenie 
korzystania z transportu. 

Dla pracowników ważna jest możliwość organizacji zadań zgodnie z indywidualnymi priorytetami, większa ilość czasu dla rodziny i na rozwój osobisty, ograniczenie kosztów i oszczędność czasu                
w związku z brakiem konieczności codziennego jeżdżenia do biura. To korzyści, z których trudno zrezygnować – i jest to zrozumiałe.

powrót do spisu treści

https://ventamarketing.pl/
https://www.linkedin.com/in/mtkaznowski/
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Wnioski z przeprowadzonych badań

Nasze badania wyraźnie wskazują, że obecne zmiany trwale wpłyną na rolę i kształt biur w przyszłości. W 65% przypadków praca zdalna będzie dalej możliwa nawet po zakończeniu pandemii. 
Spodziewamy się zresztą, że jej popularność będzie dalej rosła. Pojawią się jednak nowe wyzwania:

• W jaki sposób zbudować kulturę organizacji, gdy pracownicy spędzają ze sobą fizycznie mniej czasu? 
• W jaki sposób rozliczać pracowników z zadań w sposób, który utrzyma lub zwiększy produktywność firmy, a jednocześnie nie zostanie przez nich źle odebrane? 
• Co z kwestiami ochrony prywatności danych i cyberbezpieczeństwa w organizacji? 
• Jak budować relację z nowymi kontrahentami, kiedy okazje do spontanicznych, przypadkowych spotkań są znacząco ograniczone? 
• Jak skontrolować właściwy work-life balance, kiedy granica między pracą a życiem prywatnym się zaciera? 

Takich pytań jest znacznie więcej, nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi. Jesteśmy jednak przekonani, że biura mają ogromny potencjał. Przy odpowiednim podejściu będą w stanie sprostać 
wyzwaniom, jakie stawia przed nimi nowa rzeczywistość. 

Biuro jako elastyczna przestrzeń

Biuro będzie spełniało następujące funkcje:

• przestrzeń do budowania więzi w zespołach, rozwiązywania konkretnych problemów i budowania właściwej kultury organizacji,
• wizytówka firmy, która będzie odzwierciedlała ducha organizacji,
• miejsce, które zapewnia dostęp do wysokiej jakości infrastruktury, niezbędnej do realizacji niektórych obowiązków,
• inspirująca i przyjazna powierzchnia, w której ludzie chcą (a nie muszą) spędzać czas.

Definicja biura się zmieni. Nie będzie to już wyłącznie miejsce wykonywania standardowych 
obowiązków, a przestrzeń, która ma wspierać pracowników w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów i rozwijaniu organizacji. 

Aleksandra Hulej
Nuvalu

powrót do spisu treści

https://nuvalu.pl/
https://www.linkedin.com/in/aleksandra-hulej-833691138/


Zmiana funkcji oznacza reorganizację powierzchni

Dotychczas biuro spełniało przede wszystkim funkcję przestrzeni do wykonywania codziennych obowiązków. Covid-19 udowodnił jednak, że biuro musi zmienić swoją funkcję. Bitwa o talenty nigdy 
nie ustała, zmieniły się jednak jej warunki. Aby zachować najlepszych ludzi i zachęcić nowe osoby do współpracy, organizacje będą musiały dostosować swoje powierzchnie do ich nowych wymagań. 

Pracownicy nie będą już potrzebowali osobistych, przypisanych do nich biurek. Zostaną one zastąpione hot-deskami, barkami, stolikami kawowymi i wygodnymi siedziskami. Pracownik będzie miał 
większą swobodę w doborze miejsca wykonywania obowiązków. Biuro zacznie zatem konkurować z domem pracownika oraz coworkami o czas, w którym wykonuje on swoje obowiązki. I będzie 
chciało tę rywalizację wygrać. 

Co to znaczy? 

Biura coraz częściej będą podzielone na strefy, które mają służyć konkretnym celom i zbudować właściwe środowisko sprzyjające wykonywaniu zamierzonego zadania. Podajemy kilka przykładów: 

Jak sprawdzą się nowe rozwiązania, określane mianem Biura 5.0? Nikt jeszcze tego nie wie na 100%. Wiadomo jednak, że nie wrócimy już do realiów sprzed epidemii. Ci, którzy to rozumieją i w związku 
z tym wdrożą niezbędne zmiany, zyskają przewagę konkurencyjną i dostęp do najlepszych pracowników.  

Podsumowanie i prognoza
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Strefy zielone z dużą 
ilością roślinności                
i świeżego powietrza będą 
tworzyć przyjazną 
atmosferę i obniżać 
poziom stresu – przydatne 
podczas rozwiązywania 
konfliktów w zespole czy 
trudnych rozmów               
z przełożonymi.

Strefy czerwone z salami 
do gier, barkami i muzyką 
w tle mają zachęcić do 
budowania więzi i mogą 
być miejscem, w którym 
realizuje się intensywne 
zadania – tutaj przestrzeń 
tętni życiem i pozytywną 
energią.  

Strefy niebieskie z salami 
spotkań i przestrzeniami pracy 
zespołowej pomogą                    
w codziennej pracy zespołowej       
i będą wizytówką firmy. Sale 
spotkań wirtualnych będą nową 
normą – pojawią się nowe 
układy stołu konferencyjnego, 
odpowiednie oświetlenie             
i kreatywne tła, wzmacniające 
branding firmy. 

powrót do spisu treści
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Metoda Badawcza

Niniejszy raport powstał na podstawie badania zrealizowanego przez Concept Space na grupie 174 odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli firm różnej wielkości oraz działających w różnych 
branżach. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview). Dane zostały zebrane w okresie 01.06. - 7.07.2020 roku.

Badanie kierowane było do osób, które przed wybuchem pandemii Covid-19 pracowały przede wszystkim w biurze.

Ankieta dystrybuowana była w newsletterach, mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem e-maili wysyłanych do klientów i partnerów biznesowych Concept Space, Nowy Styl Group,               
Venta Marketing, AV Kreator oraz Nuvalu. Promowana była również podczas webinarów oraz bezpośrednich rozmów telefonicznych.

Badanie poprzedzono wywiadami pogłębionymi.

Dokładną strukturę próby badawczej przedstawiliśmy w podrozdziale „Grupa Badawcza".

W przygotowaniu raportu wspomogli nas liczni eksperci, m.in. Monika Szawernowska, Mirosław Kaznowski, Aleksandra Hulej, Karolina Manikowska, Paweł Bergier, Marta Macias, Tomasz Bułhak,     
Patrycja Pietras, Wojciech Zebura.

powrót do spisu treści



Concept Space
Pracownię Concept Space tworzą architekci z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w branży. Od powstania firmy w 2016 r. zrealizowali 
projekty o łącznej powierzchni przekraczającej milion m2. Ich pracę 
doceniają eksperci. W 2017 r. otrzymali nagrodę CiJ Awards                  
w kategorii Best Architect Company.

Partnerzy
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34%

AV Kreator
Firma AV Kreator działa na rynku produktów i rozwiązań służących 
budowie struktur audiowizualnych na małą i dużą skalę.                        
W działaniach koncentruje się na takich obszarach jak sale 
konferencyjne w biurowcach, obiekty konferencyjne, hotelowe, 
uczelnie, szpitale, oraz obiekty użyteczności publicznej, np. muzea. 

Nuvalu Polska
Wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych         
w Polsce. Jej eksperci realizują procesy i dostarczają ekspertyzy           
w obszarze biur, powierzchni handlowych, magazynowych                      
i przemysłowych oraz inwestycji w grunty. Zapewniają kompleksowe 
wsparcie na każdym etapie procesu.

Nowy Styl
Nowy Styl to europejski lider w zakresie kompleksowych rozwiązań 
meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności 
publicznej. Unikatowy model biznesowy firmy pozwala dostarczać 
klientom usługę wyposażania wnętrz w oparciu o dogłębną analizę 
specyfiki i potrzeb klienta, efektywności, organizacji pracy, ergonomii 
i akustyki.

Venta Marketing
Venta Marketing specjalizuje się w realizacjach dla sektora B2B             
i posiada wieloletnie doświadczenie w branży nieruchomości 
komercyjnych. Firma realizowała projekty dla klientów w Polsce,  
Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest 
odpowiedzialna za kompleksowe zarzadzanie projektem od etapu 
badawczego po analizę i opracowanie graficzne.

powrót do spisu treści
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Monika Szawernowska
Head of Concept Space
Pracuje na rynku projektów komercyjnych od 18 lat. Swoje doświadczenie 
zdobywała kierując zespołem architektów oraz nadzorując prowadzone projekty 
w pracowni JMP Service. Wybrane projekty, w których uczestniczyła: AON, Bain & 
Company, Bank Pocztowy, Coty, CTL Logistic, EOS, Gothaer TU S.A., Nowa Era, 
Bank BGK, Pekao.

Aleksandra Hulej
Research & Advisory Manager, Nuvalu Polska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 5 
lat pracuje w branży nieruchomości komercyjnych i jest specjalistką w zakresie 
znajomości rynku biurowego w Polsce. Odpowiedzialna jest za bieżącą analizę         
i opracowanie merytoryczne raportów rynkowych dla wiodącej firmy doradczej 
Nuvalu. Jest autorką licznych publikacji branżowych, które regularnie figurują         
w mediach branżowych takich jak Puls Biznesu. Property News czy Eurobuild.

Karolina Manikowska
Workplace Research & Consulting Director, Nowy Styl
Karolina jest ekspertem z dziedziny Strategii Środowiska Pracy. Występuje na 
wielu konferencjach (np. DesignWeek w Mediolanie, 4Design Day, Administrative 
Directors Summit) oraz jest autorką publikacji m.in. dla Harvard Businees Review 
i Forbes. Jako szef międzynarodowego Działu Zarządzania Produktem w Nowy Styl 
zajmuje się wprowadzeniem nowych produktów wyposażenia wnętrz do 
sprzedaży oraz zarządzaniem portfolio firmy na wszystkich rynkach 
geograficznych. 

Paweł Bergier
Dyrektor ds. Projektów, AV Kreator
Z  branżą  Audio Video i nowoczesnymi technologiami  związany  od ponad 20 lat. 
Przez lata odpowiedzialny za  budowę sieci dystrybucji w/w rozwiązań w Polsce,       
a także za kluczowe projekty wyposażania AV dla takich firm jak: Kompania 
Piwowarska czy PZU. Od 2018 roku współwłaściciel firm AV  Kreator,  integratora 
systemów  AV.

Mirosław Kaznowski
Marketing Strategist, Venta Marketing
Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów marketingowych         
w sektorze B2B i od 4 lat współpracuje z klientami w sektorze nieruchomości 
komercyjnych. Był odpowiedzialny za zaprojektowanie najnowszej generacji 
Centrum Innowacyjnego  (Impact Centre), które powstało w 2017 r.                             
w Cambridgeshire, Wielka Brytania dla firmy z branży opakowań oraz opracował    
i zrealizował kompleksową kampanię marketingową dla amerykańskiego 
właściciela parków trampolin House of Air, który wkroczył w polski rynek w 2018 r. 
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Raport badawczy opracowany przez: 

we współpracy z:
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info@conceptspace.com.pl
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W Concept Space naszym celem jest wdrażanie skutecznych rozwiązań architektury wnętrz w nieruchomościach komercyjnych. Jesteśmy �rmą działającą na rynku od 2016 r. i wtym czasie zrealizowaliśmy tysiące projektów dla setek klientów. Dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie projektowania, doradztwa, zarządzania projektem i realizacji rozwiązań architektury wnętrz w biurze i innych powierzchniach komercyjnych. 
Dowiedz się więcej na www.conceptspace.com.pl
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