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Cushman & Wakefield publikuje analizę dotyczącą przyszłości rynku powierzchni biurowych 

po pandemii 

 

Badanie przeprowadzone zostało we współpracy z George Washington University, w 

ramach drugiej części analiz dotyczących przyszłości rynku biurowego po pandemii i 

przedstawia zmiany zachodzące w środowisku biurowym.  

 

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport pt. „Purpose of Place: 

History and Future of the Office”. W raporcie omówione zostały czynniki, które zmienią 

zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe po zakończeniu pandemii COVID-19. Raport opisuje 

najważniejsze powody, dla których firmy korzystają z powierzchni biurowych, modele gospodarcze 

mające wpływ na rozwój biur, a także główne czynniki determinujące przyszłość biur i rozproszonej 

siły roboczej. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że połowa pracowników pracując zdalnie odczuwa trudności 

związane z  utrzymaniem więzi ze współpracownikami i kulturą korporacyjną firmy, a ponad jedna 

trzecia uważa, że nie nabywa nowych umiejętności. Formalne programy współpracy i szkoleń są co 

prawda kontynuowane, ale pojawiają się problemy związane z procesami kształcenia i 

nieformalnym wsparciem mentorskim, które można łatwiej realizować w biurze dzięki interakcjom 

społecznym. 

 

Przyszłość biur 

Pomimo sukcesu modelu pracy z domu w czasie pandemii raport wskazuje na istotną potrzebę 

zapewnienia w przyszłości możliwości pracy w biurze. Praca zdalna może wpływać korzystnie na 

wydajność i zapewniać elastyczność, ale mniej efektywnie wspiera procesy uczenia się, rozwój 

innowacyjności i budowanie poczucia wspólnoty. Blisko połowa ankietowanych pracowników (45%) 

wskazała na brak „dobrego samopoczucia” podczas pracy z domu w czasie pandemii COVID-19 z 

powodu trudności z „wyłączeniem się” po pracy. 

Na podstawie uzyskanych wyników i szerszej analizy wskazano pięć głównych czynników, które 

będą determinowały przyszłe strategie firm dotyczące środowiska pracy: 

1. Wydajność i retencja 

2. Innowacyjność i kreatywność 

3. Kultura korporacyjna i budowanie świadomości marki 
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4. Zadowolenie i retencja pracowników 

5. Strategia dotycząca lokalizacji budynku 

 

Warto zaznaczyć, że wiele organizacji prawdopodobnie zdecyduje się na połączenie pracy zdalnej i 

stacjonarnej. 

Nadal poszukujemy innowacyjnych sposobów na dostosowanie się do pracy zdalnej, ale 

rzeczywistość jest taka, że praca wyłącznie w modelu zdalnym jest nie do utrzymania na dłuższą 

metę. Ten wymuszony globalny eksperyment z pracą zdalną przyspieszył trwające już trendy. W 

raporcie wyjaśniamy, że połączenie pracy stacjonarnej w biurze i zdalnej ma kluczowe znaczenie 

dla sukcesu firmy w przyszłości, a także dla naszego własnego rozwoju zawodowego i 

zadowolenia z wykonywanej pracy – mówi Nicola Gillen, dyrektor działu Total Workplace w 

regionie EMEA, Cushman & Wakefield. 

 

Pandemia COVID-19 jest radykalnym wydarzeniem, które powoduje zmiany w społeczeństwie i w 

dużym stopniu wpływa na pracowników biur na całym świecie. Przewidujemy, że w przyszłości 

pracodawcy będą bardziej elastycznie podchodzić do tego, w jakich godzinach i miejscach pracuje 

ich kadra, ale wprowadzenie modelu pracy zdalnej w 100% po tak wyjątkowym wydarzeniu, jakim 

jest pandemia, jest mało prawdopodobne. Biuro odgrywa istotną rolę w nawiązywaniu kontaktów 

pomiędzy współpracownikami oraz stanowi źródło inspiracji i motywacji. Niemniej jednak kluczowe 

znaczenie w strategii środowiska pracy będzie miało zachowanie równowagi. Firmy powinny dążyć 

do połączenia pracy zdalnej i stacjonarnej w odpowiednich proporcjach zgodnie ze swoimi 

priorytetami i kulturą korporacyjną – dodaje Despina Katsikakis, globalny dyrektor Total Workplace, 

Cushman & Wakefield. 

 

Zgodnie z badaniem „Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmian", przygotowanym 

przez Cushman & Wakefield oraz Antal, w trakcie pierwszej fali pandemii w marcu i kwietniu ok. 

54% wszystkich pracowników biurowych w Polsce przeszło na tryb pracy w pełnej zdalnej. Po 

zdjęciu większości obostrzeń na przełomie maja i czerwca mogliśmy obserwować stopniowy 

powrót pracowników do biur, przeważnie w modelu hybrydowym. Sam powrót był też zależny od 

decyzji poszczególnych organizacji, z których część już z końcem marca podjęło decyzję o 

przedłużeniu pracy zdalnej do końca roku, a nawet do wiosny 2021 roku. Ponadto większość firm 

przyjęła w ostatnich miesiącach strategię “czekaj i obserwuj”, co doprowadziło do wstrzymania 

części decyzji dotyczących zajmowanych powierzchni, takich jak rozpoczęcie procesu relokacji czy 

rearanżacji biura. Uważam, że po zakończeniu pandemii organizacje będą szukać właściwej 

równowagi pomiędzy pracą zdalną i pracą z biura, a większa elastyczność nie przejawi się 
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całkowitą rezygnacją z zajmowanych powierzchni. Ostatnie miesiące pokazały bowiem, że biuro 

stanowi ważny element wspierający produktywność oraz zapewniający miejsce do budowania 

relacji społecznych oraz kultury organizacji, co ciężko jest osiągnąć poprzez spotkania w świecie 

wirtualnym – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield. 

 

Raport pt. „Purpose of Place: History and Future of the Office” powstał na podstawie analizy 5,5 

mln punktów danych uzyskanych od pracowników z całego świata, która zostałaprzeprowadzona 

przez Cushman & Wakefield, we współpracy z George Washington University (GWU) School of 

Business Center for Real Estateoraz Urban Analysis and Places Platform, LLC - amerykańską 

firmą prowadzącą bazy danych o lokalnych rynkach nieruchomości. 

Raport jest dostępny do pobrania tutaj. 

O Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i 

właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku 

nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej 

przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie 

nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach 

kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: 

@CushWakeCE 
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