
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Eliza Bingül 
Cushman & Wakefield  
Tel: + 48 22 820 20 20; 532 115 631 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

   

 

Róża Siudaj 
Triple PR 
Tel: +48 570 532 866 
e-mail: roza.siudaj@triplepr.pl 
 

 
 

 

 

Przyszłe ekosystemy miejsc pracy 

Kiedy minie pandemia, nikt nie będzie oczekiwał, że pracownicy wrócą do biur głównie po to, aby 

odpowiadać na e-maile - to i inne zadania wymagające samodzielnej pracy w skupieniu mogą być 

wykonywane w dowolnym miejscu. Jaką rolę zatem będzie odgrywało biuro? W jaki sposób rola biura 

będzie wpływać na decyzje najemców dotyczące zajmowanej powierzchni, strategię lokalizacyjną i 

układ przestrzeni? Na te i wiele innych pytań, dotyczących przyszłości biura po pandemii odpowiada 

najnowszy raport Cushman & Wakefiled. 

 Połączenie możliwości pracy stacjonarnej w biurze i zdalnej może przyczynić się do osiągnięcia 

maksymalnej wydajności pracowników i organizacji; 

 pracownicy oczekują możliwości i swobody wyboru miejsca pracy, ale niewielu chce pracować 

wyłącznie poza biurem; 

 okres pracy z domu spowodowany przez pandemię ma swoje minusy. Pracownicy biurowi 

odczuwają brak więzi z kulturą korporacyjną firmy i jego negatywny wpływ na swoje samopoczucie 

oraz wskazują na bardziej ograniczone możliwości zdobywania nowych umiejętności, zwłaszcza w 

ramach nieformalnego wsparcia mentorskiego; 

 brak możliwości pracy w biurze ma niewspółmiernie niekorzystny wpływ na niektórych pracowników 

(np. osoby młode i niedawno zatrudnione). 

Kluczowe wnioski z poprzedniego raportu z serii pt. „New Perspective: From Pandemic to Performance”, 

prezentowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wymienione powyżej, stały 

się bazą do przeprowadzenia kolejnych badań.  

Najnowszy raport prezentuje analizę dotyczącą przyszłości powierzchni biurowych po zakończeniu pandemii 

COVID-19. Został ona opracowana w oparciu o opinie pozyskane od inwestorów, najemców i podmiotów 

zaangażowanych w projekty miastotwórcze (tzw. placemakerów), a także analizę stopnia rozpowszechnienia 

modelu pracy z domu.  

W najnowszym raporcie znajdziemy: 

 Opinie grup fokusowych na temat zmieniającej się roli biur. Raport zawiera kluczowe informacje 

uzyskane od właścicieli, najemców i placemakerów dotyczące pracy zdalnej, elastyczności, rozkładu 

biur, wykorzystania powierzchni biurowej, skutków dla działalności firmy oraz strategii lokalizacyjnej. 

 Najważniejsze metody dostosowywania przez organizacje swoich strategii, procesów i sposobów 

zarządzania do tworzenia przyszłych ekosystemów miejsc pracy, które pozwolą osiągnąć 

maksymalną wydajność firmy. 

 Szacunki wpływu częstszej pracy z domu na absorpcję powierzchni biurowej (na podstawie danych z 

35 rynków amerykańskich). 
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Nasze badania jednoznacznie pokazują, że przyszłością strategii środowiska pracy jest model hybrydowy, a 

praca w 100% zdalna będzie wdrożona w bardzo niewielu organizacjach. Ponadto, wdrażając w pełni zdalny 

model pracy organizacje mogą sięgnąć dalej po najlepsze talenty, jednak wyzwania zarządzania i utrzymania 

tych pracowników będą wymagać dodatkowych zasobów i nie gwarantują sukcesu. Z kolei praca hybrydowa 

wpisuje się w trend elastyczności, którego poszukiwać będą zarówno organizacje jak i pracownicy – mówi 

Jan Szulborski, Senior Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield. 

Pełna treść raportu dostępna w załączniku.  

 
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 tysięcy 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: @CushWake. 
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