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Opis statystyczny próby 
badawczej w Polsce

Czas trwania zatrudnienia  
u obecnego pracodawcy
35% osób pracuje u obecnego 
pracodawcy od 2 do 5 lat, a kolejne 
23% jest zatrudnionych przez ponad 
10 lat. 22% pracuje u obecnego 
pracodawcy od 5 do 10 lat, podczas 
gdy poniżej 2 lat u obecnego 
pracodawcy pracuje 20% uczestników 
badania.

Rozkład geograficzny
Połowa respondentów mieszka 
w województwie mazowieckim, 
z czego 75% w Warszawie. 7% 
w województwie wielkopolskim, 
kolejne 7% w województwie śląskim.

Wykorzystanie mediów 
społecznościowych
Facebook to najpopularniejsze 
medium społecznościowe, z którego 
korzysta 89% osób, dalej jest 
Instagram (56%) i Twitter (33%). 
LinkedIn zajmuje czwarte miejsce pod 
względem popularności (29%).

Pełny etat vs. niepełny etat: 
99% uczestników to osoby pracujące 
na pełny etat.

Stan cywilny
Ponad połowa ankietowanych osób 
jest w związkach małżeńskich (53%), 
kolejne 30% w związkach partnerskich, 
a 10% to single.

Stanowisko 
Większość ankietowanych osób zajmuje 
stanowiska kierownicze (60%), a 21% to 
pracownicy szeregowi. 

Kobiety vs. mężczyźni
57% vs. 43%.

Samozatrudnienie 
95% próby to pracownicy, a pozostali 
to osoby samozatrudnione.

Wiek 
Młodzi ludzie (25-34 lata) to najliczniej 
reprezentowany przedział wiekowy 
(44%), następnie osoby w wieku  
35-44 (26%) i 45-54 lat (15%). 

Podział na sektory
16% osób pracuje w przemyśle, 
10% w usługach finansowych, 10% 
w sektorze technologicznym, 9% 
w administracji publicznej i 9% 
w doradztwie lub księgowości.

Roczny dochód brutto 
gospodarstwa domowego
Blisko połowa ankietowanych znajduje 
się w przedziale od 50 000 do 100 000 
PLN (48%), 21% ma dochód od 100 000 
do 150 000 PLN, a 17% dochód poniżej  
50 000 PLN. 

Wielkość firmy
Większość respondentów (45%) 
pracowało w małych firmach (do 50 
pracowników), 32% w średnich (50-
249 pracowników) i 22% w dużych 
(250 pracowników i więcej).



O badaniu 

Badanie Savills zatytułowane „What Workers 
Want” („Czego pragną pracownicy”) analizuje 
pragnienia i potrzeby związane z miejscem 
pracy wśród ponad 11 000 europejskich 
pracowników biurowych na 11 europejskich 
rynkach biurowych, na których funkcjonuje 
Savills: Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, 
Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Badanie 
internetowe zostało przeprowadzone na 
zlecenie Savills przez YouGov.

 Wielkość próby w Polsce wyniosła 1006 
pracowników biurowych, a badanie 
przeprowadzono między 21 marca a 4 kwietnia 
2019 roku. Niniejszy raport skupia się na 
wynikach i wnioskach dotyczących badania 
przeprowadzonego w Polsce; porównanie 
między poszczególnymi krajami przedstawiono 
w raporcie „What Workers Want: Europe”, który 
jest dostępny na stronie www.savills.co.uk.

Miłej lektury!
 

Jarosław Pilch 
dyrektor działu powierzchni biurowych 
reprezentacja najemcy  
Savills
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Czego pragną pracownicy?
Najważniejsze są podstawowe wymagania 

dotyczące biura. Czystość i komfort miejsca 
pracy są dla pracowników najistotniejsze. 
Aż 91% respondentów wskazało oba z tych 
czynników jako ważny lub bardzo ważny.

Ponieważ biura typu open space są dość 
powszechne, bardzo ważne jest zapewnienie 
stref ciszy do pracy w skupieniu. 89% 
uczestników uznało ten czynnik za ważny.

Inne najczęściej wskazywane czynniki 
również odzwierciedlają raczej podstawowe 
potrzeby pracowników: odpowiednie 
oświetlenie, akceptowalny poziom hałasu, 
komfortowa temperatura, poczucie 
bezpieczeństwa, dobra jakość powietrza, 
dogodny czas dojazdu do pracy i dobra jakość 
Wi-Fi.

Ponieważ pracownik biurowy spędza 
obecnie większość czasu przed monitorami 

LCD, odpowiednie oświetlenie jest 
koniecznością. Dostęp do naturalnego 
światła i wydajne oświetlenie sztuczne 
istotnie wpływają na samopoczucie 
pracowników. Uczestnicy badania, którzy 
nie byli zadowoleni z oświetlenia w miejscu 
pracy, zgłaszali negatywny wpływ ich biura 
na zdrowie psychiczne ponad czterokrotnie 
częściej niż osoby z odpowiednim 
oświetleniem (odpowiednio 30% i 7%).

Jednym z wyzwań w biurze typu open 
space jest poziom hałasu, ponieważ jest on 
zwykle wyższy niż w biurach o układzie 
gabinetowym. Jednak technologia 
i odpowiednie wyposażenie mogą pomóc 

ograniczyć poziom hałasu. Wydaje się, że 
wynajmujący i firmy są w stanie zapewnić open 
space z akceptowalnym poziomem hałasu, 
ponieważ tylko nieco więcej respondentów, 
którzy pracują w takich biurach, stwierdziło, 
że nie są zadowoleni z poziomu hałasu (17%) 
niż w przypadku osób korzystających z biur 
o układzie gabinetowym (14%).

Zapewnienie komfortowej temperatury 
w biurze może istotnie wpływać na 
absencję pracowników. Osoby, które nie 
były zadowolone z temperatury w biurze, 
zgłaszały negatywny wpływ na zdrowie 
fizyczne (17%) ponad cztery razy częściej niż 
osoby zadowolone z temperatury (4%).

Najważniejsze są podstawowe wymagania dotyczące biura. 
Czystość i komfort miejsca pracy są dla pracowników 
najistotniejsze. 
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Najważniejsze czynniki dla idealnego biura

Najmniej istotne czynniki dla idealnego biura
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Wioleta Wojtczak
dyrektorka działu 
badań i analiz,
Savills

Czy pracownicy są 
zadowoleni?

Przeanalizowaliśmy poziom zadowolenia 
według 49 czynników w obecnych biurach 
pracowników. Większość pracowników była 
zadowolona ze swojego obecnego biura – 
średnio 55% z nich było bardzo zadowolonych 
lub zadowolonych ze wszystkich czynników, 
podczas gdy tylko 20% było bardzo 
niezadowolonych lub niezadowolonych. 
Osoby zajmujące stanowiska kierownicze 
były bardziej zadowolone niż średnia, 
podczas gdy ankietowani bez obowiązków 
kierowniczych byli częściej niezadowoleni 
niż średnia.

Koncentrowanie się na prawdziwych 
potrzebach pracowników może pomóc 
w ograniczeniu kosztów niepotrzebnych 
udogodnień, mających niewielki lub żaden 
wpływ na ich zadowolenie. Na przykład 
uczestnicy badania byli niezadowoleni 
lub bardzo niezadowoleni z obecnych 
udogodnień dla zwierząt domowych, 
jednak gdy zostali zapytani o znaczenie 
tego czynnika, 41% stwierdziło, że jest 
to mało ważne lub zupełnie nieważne. 
Mówiąc bardziej ogólnie, cztery 
z pięciu udogodnień wskazanych jako 
niezadowalające w obecnym biurze 
uznano również za najmniej istotne.

Czynnikami, które wskazano jako co 
najmniej zadowalające były : bezpieczeństwo 
(80%), czystość (76%), oświetlenie (74%), 
sygnał sieci komórkowej (np. 4G; 73%) 
i komfort miejsca pracy (72%). Z drugiej 
strony respondenci byli niezadowoleni 
z tarasów na dachu (47% odpowiedzi 
bardzo niezadowolony lub niezadowolony), 
bezpłatnych przekąsek/jedzenia (46%), 
siłowni (44%), udogodnień dla zwierząt 
(43%) i żłobków (43%). Jednak czynniki 
te jednocześnie nie są dla pracowników 
biurowych bardzo istotne.

Najbardziej istotne dla pracowników 
czynniki, to również te, z których byli 
oni zazwyczaj najbardziej zadowoleni. 
Czystość, która była najważniejszym 
czynnikiem, komfort miejsca pracy, drugi 
najważniejszy, oraz oświetlenie, trzeci 
w kolejności, były dobrze zaspokojone. 
Konieczna jest pewna poprawa jakości 
powietrza, ponieważ została ona wskazana 
w pierwszej dziesiątce najważniejszych 
czynników, a zadowolenie w odniesieniu do 
tego czynnika było poniżej średniej.

Koncentrowanie się na 
prawdziwych potrzebach 
pracowników może 
pomóc w ograniczeniu 
kosztów niepotrzebnych 
udogodnień, mających 
niewielki lub żaden wpływ 
na ich zadowolenie. 
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Poziom zadowolenia z czynników w obecnym biurze
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Jak pracują pracownicy?
Dedykowane biurko dla każdego 

pracownika nadal dominuje wśród rodzajów 
stanowiska pracy; 67% uczestników badania 
wskazało je jako opcję dostępną w miejscu 
pracy. Bardzo popularna (66%) była także 
przestrzeń wspólna (np. kuchnia, pokój 
socjalny itp.). 29% respondentów mogło 
korzystać z biurka stojącego, 24% miało 
dostęp do otwartej przestrzeni publicznej 
(np. kawiarni), 19% mogło pracować z biura 
klienta, 18% mogło korzystać z hot deskingu, 
a tylko 17% mogło pracować z domu. Być może 
pracodawcy powinni częściej umożliwiać 
pracownikom pracę z domu (home office), 

szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy 
rynek pracy jest bardzo konkurencyjny. 
Według naszego badania osoby, które mogły 
pracować z domu, były bardziej zadowolone 
niż średnia.

Więcej młodych ludzi (25-34 lata) mogło 
korzystać z hot deskingu i pracować w domu 
(odpowiednio 21% i 20% z nich) , podczas gdy 
najstarsi (55+) rzadziej mieli dostęp do innych 
opcji niż dedykowane biurko. 

Młodsi menedżerowie, kierownicy 
zespołów i osoby nadzorujące mieli więcej 

możliwości korzystania z dedykowanego 
biurka niż średnia (76%). Niewielu 
pracowników szeregowych miało 
możliwość wykonywania pracy z otwartej 
przestrzeni publicznej (11%) lub z biura 
klienta (9%), podczas gdy kierownicy 
wyższego szczebla bardzo często mogli 
korzystać z tych dwóch opcji (odpowiednio 
36% i 31%). Co ciekawe, menedżerowie 
wyższego szczebla częściej niż pracownicy 
szeregowi korzystali z hot deskingu (24% 
vs. 12%).

Osoby, które mogą 
pracować z domu 
chciałyby również 
mieć możliwość 
pracy przy 
dedykowanym  
biurku
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Dedykowane biurko jako dostępna 
opcja pracy było szczególnie popularne 
w księgowości/doradztwie (79%) i sektorze 
usług finansowych (75%). Praca w domu była 
często możliwa w sektorze technologicznym 
(26%) , podczas gdy w sektorze produkcyjnym 
(10%) oraz publicznym/rządowym (3%) opcja 
ta bardzo rzadko była dostępna.

Przestrzenie wspólne i możliwość pracy 
z domu były częściej wykorzystywane przez 
pracowników pracujących w biurach typu 
open space niż w układzie gabinetowym. 
Najbardziej zadowoleni byli pracownicy, 

którzy mieli możliwość pracy w biurze klienta 
(78%) i w domu (75%).

Zasadniczo pracownicy są zadowoleni ze 
swojej przestrzeni do pracy. W większości 
przypadków respondenci pytani o swoje 
preferencje dotyczące miejsca pracy wskazali 
obecny układ (tylko osoby pracujące 
w przestrzeni wspólnej i otwartej przestrzeni 
publicznej wskazały inny rodzaj biura niż 
obecnie wykorzystywany). Użytkownicy 
dedykowanych biurek niechętnie 
korzystali z innych form, z wyjątkiem 
otwartej przestrzeni publicznej i pracy 

z domu. Uczestnicy badania korzystający 
z biurek stojących raczej nie korzystali 
z biurek dedykowanych. Osoby pracujące 
w przestrzeni wspólnej chciałyby pracować 
przy dedykowanym biurku, podczas 
gdy osoby pracujące w biurach klientów 
nie preferowały pracy z domu lub przy 
dedykowanych biurkach. Osoby, które mogą 
pracować z domu chciałyby również mieć 
możliwość pracy przy dedykowanym  
biurku, jednak niechętnie pracowałyby przy 
biurku stojącym czy w przestrzeni wspólnej.

Dostępne przestrzenie do pracy
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Jak pracownicy dojeżdżają 
do pracy?

Pomimo rosnącej świadomości 
ekologicznej oraz korków, samochód 
jest nadal najpopularniejszym środkiem 
transportu wykorzystywanym do 
dojazdu do pracy. 64% respondentów 
korzystało z własnego samochodu, 
a kolejne 7% dojeżdżało taksówką (lub 
Uberem). Oznacza to, że kluczowa jest 
możliwość parkowania w budynku lub 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Ważna 
jest także lokalizacja i odpowiednia 
komunikacja publiczna, ponieważ 34% 
ankietowanych dojeżdża autobusem, 
25% jeździ pociągiem, tramwajem lub 
metrem, a kolejne 25% chodzi pieszo. 
Udogodnienia dla rowerzystów w budynku 
są również bardzo ważne, ponieważ 19% 
ankietowanych osób jeździło rowerem do 
pracy na własnym rowerze, a 7% korzystało 
z rowerów wypożyczonych.

Pracownicy w wieku 35-44 lata 
najczęściej dojeżdżali do pracy 
samochodem (69%), najmłodsi (18–24 lata) 

zwykle jeździli pociągiem, tramwajem lub 
metrem (35%), a osoby w wieku od 25 do 
34 lat lata preferowały dojazd na własnym 
rowerze (22%).

Posiadanie wystarczającej liczby miejsc 
parkingowych jest szczególnie ważne 
w firmach produkcyjnych oraz z branży 
nieruchomości i budownictwa, ponieważ ich 
pracownicy najczęściej używają własnych 
samochodów (odpowiednio 74% i 81%). 
Z drugiej strony w firmach prawniczych 
korzystano z samochodów raczej rzadko 
(39%), ponieważ osoby w nich zatrudnione 
mają biura w lokalizacjach centralnych. 
Infrastruktura dla rowerzystów w budynku 
jest najważniejsza w przypadku firm 
technologicznych, ponieważ ich pracownicy 
korzystali z rowerów znacznie częściej niż 
średnia (29%).

81% uczestników dojeżdża do pracy 
w czasie poniżej 45 minut (w jedną stronę), 
61% z nich poświęcało na dojazd nie więcej 

Pomimo rosnącej świadomości 
ekologicznej oraz korków, 
samochód jest nadal 
najpopularniejszym środkiem 
transportu wykorzystywanym 
do dojazdu do pracy. 

niż pół godziny, podczas gdy 24% było 
w stanie dojechać do pracy w ciągu 15 minut.

Krótkie dojazdy mają kluczowe znaczenie 
dla utrzymania pracowników, ponieważ 
odsetek osób, które chciałyby pozostać 
u obecnego pracodawcy dłużej niż 10 lat 
był wśród osób dojeżdżających do pracy 
w czasie do 15 minut ponad dwukrotnie 
wyższy (36%) niż w przypadku osób 
potrzebujących na dojazd od pół godziny 
do 45 minut (14%). Z tego względu działy 
HR uważnie analizują schematy dojazdu do 
pracy, wybierając lokalizację dla biura firmy.

Respondenci byli gotowi wydłużyć 
czas dojazdu, aby pracować w idealnym 
biurze; tylko 9% z nich nie było gotowych 
na zwiększenie czasu dojazdu i zwykle 
były to osoby, które dojeżdżały dłużej niż 
45 minut. 45% było skłonnych jechać lub 
chodzić nawet dodatkowe pół godziny 
w zamian za idealne biuro, a 72% było 
gotowe dodać 15 minut.

Dojazdy, średni czas podróży (w jedną stronę)

Do 15 minut 
24%

Od 16 do 30 minut 
37%

Od 31 do 
45 minut

20%

Od 46 do 60 minut
13%

Powyżej 60 minut
6%
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Krótki czas dojazdu pomaga zatrzymać pracowników w firmie. 
Pracownicy dojeżdżający maksymalnie 15 minut wykazywali 
ponad dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo pozostania 
u obecnego pracodawcy przez ponad 10 lat niż dojeżdżający 
w czasie od pół godziny do 45 minut.  

samochód
64%

pieszo
25%

autobus
34%

pociąg / tramwaj / metro
25%

rower
26%

Najpopularniejsze metody 
dojazdu do pracy
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Gdzie jedzą pracownicy?

W biurze absolutnie konieczna jest dobrze 
zaprojektowana kuchnia, ponieważ dla ponad 
1/3 respondentów było to główne miejsce, 
w którym jedli lunch. Młodsze osoby (25-34 
lata) częściej znajdowały się w kuchni podczas 
przerwy na lunch niż ich starsi koledzy (45-54 
lata; 39% vs 27%). Kuchnia była szczególnie 
potrzebna w konwencjonalnych biurach, 
podczas gdy w przestrzeniach coworkingowych 
była używana stosunkowo rzadko. Pracownicy 
biur zaaranżowanych na planie otwartym 
częściej jedli w kuchni (44%).

Kolejna 1/3 ankietowanych jadła lunch przy 
biurku, szczególnie starsi pracownicy (55+) i/
lub osoby bez dzieci w domu. Z drugiej strony 
użytkownicy Instagrama i Snapchata raczej nie 
jedli przy biurku. 

Ponieważ zapach jest jednym 
z najważniejszych czynników w biurze, 
jedzenie przy biurku może być 
problematyczne, szczególnie w biurze na 
otwartym planie, gdzie zapach może wpływać 
na większą liczbę osób. Ten sposób jedzenia 
lunchu rzeczywiści był mniej popularny 
w biurach typu open space (27%) niż w biurach 
o układzie gabinetowym (35%).

Stołówka/restauracja w budynku 
biurowym jest ważnym miejscem, ponieważ 
ok. 17% osób zwykle jada tam lunch. 10% 
najczęściej wychodzi na lunch. Stołówka lub 
restauracja były używane częściej niż średnia 
w przestrzeniach coworkingowych. Generalnie 
osoby pracujące w elastycznych przestrzeniach 
biurowych częściej wychodziły na lunch.

W sektorze publicznym/rządowym 
pracownicy najczęściej jedli lunch przy 
biurku i rzadko korzystali z kuchni lub 
wychodzili poza budynek. Stołówki  
lub restauracje były najbardziej 
popularne w sektorach technologicznym 
i produkcyjnym, podczas gdy pracownicy 
telekomunikacji, księgowości, doradztwa 
oraz nieruchomości i budownictwa częściej 
wychodzili na zewnątrz.

kuchnia w biurze
36%

własne biurko
33%

kantyna/restauracja  
na terenie budynku 

17%

poza budynkiem 
10%

Najchętniej wybierane 
miejsca na lunch
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W biurze absolutnie konieczna jest dobrze 
zaprojektowana kuchnia, ponieważ dla ponad 1/3 
respondentów było to główne miejsce, w którym 
jedli lunch.  



Biura na planie 
otwartym były 
najczęściej 
wykorzystywane 
w sektorze 
telekomunikacyjnym

61% 
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Czy to koniec biur  
w układzie gabinetowym?

Biura na planie otwartym (tzw. open 
space) cieszą się popularnością od 
dziesięcioleci, jednak biura w układzie 
gabinetowym nadal stanowią większość 
próby (52%), podczas gdy tylko 38% 
respondentów korzystało z biur na planie 
otwartym (pozostali uczestnicy wskazali 
„żadne z wymienionych” lub „nie wiem”).

Młodzi ludzie (25-34 lata) częściej 
pracowali w biurach typu open space 
(44%), podczas gdy wśród najstarszych 
respondentów (55+ lat) korzystało z nich 
tylko 25%.Pracownicy korzystający z mediów 
społecznościowych częściej niż średnia 
pracowali w biurach typu open space.

Biura na planie otwartym były 
najczęściej wykorzystywane w sektorze 

telekomunikacyjnym (61%), z drugiej strony 
usługi publiczne i administracja publiczna 
rzadko korzystały z tego typu biur (22 %). 
Nie jest to zaskakujące, ponieważ sektor 
telekomunikacyjny jest zwykle kojarzony 
z dużymi centrami obsługi klienta, a biura 
na planie otwartym są wykorzystywane 
do optymalizacji kosztów. Z drugiej 
strony sektor publiczny mieści się głównie 
w starszych budynkach zaprojektowanych 
w układzie gabinetowym.

Deklarowana produktywność w biurach 
w układzie gabinetowym jest wyższa. Aż 
59% respondentów pracujących w gabinetach 
stwierdziło, że ich aktualny układ biura ma 
pozytywny wpływ na ich produktywność, 
podczas gdy w przypadku biura typu open 
space było to tylko 41%. Z drugiej strony 

tylko 9% użytkowników biur w układzie 
gabinetowym dostrzegało negatywny wpływ 
takiego układu na produktywność, podczas 
gdy aż 21% osób pracujących w biurach na 
planie otwartym stwierdziło jego negatywny 
wpływ na produktywność.

 Respondenci pracujący w biurach 
w układzie gabinetowym częściej 
obserwowali pozytywny wpływ obecnego 
biura na samopoczucie fizyczne i psychiczne 
(64% i 63%) w porównaniu do użytkowników 
biur na planie otwartym (57% i 60%).

Pracownicy korzystający z biur w układzie gabinetowym zgłaszali 
lepszy wpływ takiego układu na ich produktywność niż ich 
koleżanki i koledzy z biur typu open space. 
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Wpływ obecnego układu biura na produktywność

6%

14%

38%

30%

10%

1%

8%

32%

37%

22%
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20%

40%

Open space Układ gabinetowy

Znaczący spadek 
produktywności

Spadek 
produktywności

Brak wpływu Wzrost 
produktywności

Znaczący wzrost 
produktywności
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Elastyczność
Elastyczne biura (biura serwisowane 

i przestrzenie coworkingowe) od kilku lat 
stają się coraz bardziej popularne. Jednak 
konwencjonalne powierzchnie biurowe (będące 
własnością firmy lub przez nią wynajmowane) 
są nadal zdecydowanie najpopularniejszym 
rodzajem biur. 73% uczestników pracowało 
w biurze konwencjonalnym, podczas gdy 
22% pracowało w biurach serwisowanych lub 
w przestrzeniach coworkingowych (po 11%), 
5% respondentów jako swój typ biura wskazało 
centra innowacji i przestrzeń w inkubatorach.

Korzystanie z elastycznych biur rośnie 
wraz z pozycją w kadrze zarządczej. Młodsi 
menedżerowie, kierownicy zespołów, osoby 
nadzorujące i pracownicy szeregowi korzystali 
z konwencjonalnych biur częściej niż średnia 
(80%), podczas gdy właściciele korzystali 
z miejsc coworkingowych znacznie częściej niż 
średnia (28%).

Korzystanie z elastycznych biur pokrywa 
się z używaniem mediów społecznościowych. 
W większości przypadków pracownicy 

elastycznych biur częściej korzystali z mediów 
społecznościowych. W szczególności 
użytkownicy Twittera, Pinteresta i Tumblra 
częściej niż średnia pracowali w przestrzeniach 
coworkingowych, podczas gdy Snapchat był 
bardzo popularny w biurach serwisowanych, 
co odzwierciedla strukturę demograficzną 
pracowników różnych typów biur.

Powierzchnie coworkingowe były najbardziej 
popularne w sektorze produkcyjnym (15%), 
z drugiej strony prawnicy w ogóle nie korzystali 
z tego rodzaju biur.

Respondenci korzystający z biur 
elastycznych częściej niż użytkownicy biur 

konwencjonalnych wskazywali, że wpływ 
ich miejsca pracy na ich dobre samopoczucie 
fizyczne/psychiczne był pozytywny (70% vs 
56% w przypadku fizycznego i 68% vs 58% 
w przypadku samopoczucia psychicznego).

Według respondentów przestrzenie 
coworkingowe zwiększają produktywność. 
57% uczestników pracujących w tego typu 
biurach stwierdziło, że obecny układ biura 
ma pozytywny lub bardzo pozytywny 
wpływ na produktywność, podczas gdy 
w biurach konwencjonalnych i serwisowanych 
odsetek ten wyniósł odpowiednio 47% 
i 46%. Z drugiej strony aż 16% pracowników 
w biurach konwencjonalnych oceniło 

Powierzchnie coworkingowe były najbardziej popularne 
w sektorze produkcyjnym (15%), z drugiej strony prawnicy 
w ogóle nie korzystali z tego rodzaju biur.  

Rodzaj biura według sektora
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wpływ tego układu jako negatywny lub 
bardzo negatywny, podczas gdy ten odsetek 
w biurach serwisowanych i przestrzeniach 
coworkingowych był znacznie niższy, 
odpowiednio 11% i 8%.

Aplikacje na smartfony są bardziej 
przydatne dla użytkowników elastycznych 
biur. Pracownicy biur serwisowanych oraz 
przestrzeni coworkingowych częściej 
wskazali, że aplikacje są użyteczne, niż 
pracownicy biur konwencjonalnych 
(68% w biurach serwisowanych, 63% 
w przestrzeniach coworkingowych i 55% 
w biurach konwencjonalnych).

Na znaczeniu zyskuje nie tylko praca 
w elastycznych biurach, takich jak biura 
serwisowane i przestrzenie coworkingowe, 
ale także elastyczność pracy w ogóle, tj. 
elastyczność miejsca i czasu pracy. Według 
badania 71% respondentów uważa, że ich 
firma stworzyła kulturę, która zachęca do 
elastycznej pracy, a 68% z nich wdrożyło 
odpowiednią technologię pozwalającą na to.

Młodzi pracownicy (18-34 lata) częściej 
stwierdzali, że ich pracodawca zapewnił im 
środki do elastycznej pracy niż ich starsi 
koledzy(45+ lat). Prawdopodobnie niski 
odsetek pracowników starszych, którzy 
uważają, że zapewniono im odpowiednią 
technologię do elastycznej pracy, wynika 
raczej z niewystarczającego przeszkolenia, 
niż z braku dostępnych narzędzi. 
Pracownicy szeregowi stosunkowo rzadko 
czuli, że mogą pracować w sposób elastyczny 
(57%); podobnie było w przypadku osób 
z dorosłymi dziećmi lub bez dzieci. 

Elastyczna praca była najczęściej 
możliwa w sektorze technologicznym oraz 
w księgowości /doradztwie, natomiast sektor 
publiczny /rządowy był na drugim końcu 
spektrum. Firmy zatrudniające od 100 do 
250 osób były najbardziej przyjazne dla 
elastycznej pracy, podczas gdy największe 
firmy o liczbie pracowników powyżej 
1000 były najmniej skłonne do wspierania 
elastycznej pracy.

Pracownicy o najwyższym stażu 
w obecnym miejscu pracy uważali, że 
ich firmy nie wspierają elastycznych 
warunki pracy. Z drugiej strony, według 
osób zatrudnionych od dwóch do pięciu 
lat, pracodawca zachęcał ich do bardziej 
elastycznej pracy.

Rodzaj biura

Biuro 
konwencjonalne

73%

Biuro 
serwisowane

11%

Przestrzeń 
coworkingowa

11%

Centrum innowacji
/przestrzeń inkubatora

5%

Zapewnienie elastyczności w pracy 
pomaga utrzymać pracowników.  
W firmach wspierających elastyczne 

warunki pracy pracownicy deklarowali 
chęć pozostania w nich dłużej niż pięć 
lat, podczas gdy w firmach, które nie 
wspierały elastycznej pracy, pracownicy 
nie chcieli pozostać dłużej niż dwa 
lata. Jednocześnie pracownicy, którym 
pozwolono na elastyczną pracę, zauważyli 
pozytywny wpływ obecnego układu biura 
na produktywność i byli zadowoleni 
z obecnego miejsca pracy. Ponadto 
respondenci w elastycznym środowisku 
pracy bardziej pozytywnie oceniali 
wpływ ich obecnego miejsca pracy na 
samopoczucie fizyczne i psychiczne. 

Jarosław Pilch 
dyrektor działu powierzchni biurowych 
reprezentacja najemcy
Savills 

Biura konwencjonalne, pomimo wzrostu 
popularności biur elastycznych w ciągu 
ostatnich kilku lat, nadal są zdecydowanie 
najpopularniejszym rodzajem biur.  
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Produktywność  
a aranżacja wnętrz

Aranżacja/układ biura mają znaczący 
wpływ na produktywność. 64% respondentów 
wskazało, że ich obecna aranżacja/układ biura 
miał wpływ na ich produktywność,  a 35% 
nie zgłosiło żadnego wpływu. 49% osób 
zaobserwowało pozytywny wpływ, a 15% 
oceniło go negatywnie.

Szczególnie wysoki pozytywny wpływ 
zgłaszali młodzi pracownicy do 34 lat (55%), 
podczas gdy starsi pracownicy często nie 
odczuwali jakiegokolwiek wpływu (44%). 
Pracownicy sektora technologicznego 
najczęściej zgłaszali pozytywny wpływ 
(59%), podczas gdy odsetek ten spadał do 
32% w sektorze telekomunikacyjnym i 33% 
w służbie zdrowia.

Menedżerowie wysokiego i średniego 
szczebla częściej stwierdzali pozytywny wpływ 
aranżacji/układu wnętrza na produktywność. 
60% dyrektorów zarządzających, 61% 
dyrektorów/menedżerów na poziomie zarządu 
i 58% menedżerów średniego szczebla uważało, 
że wpływ ten był pozytywny. Z drugiej 
strony tylko 30% szeregowych pracowników 
zgłaszało pozytywny wpływ, podczas gdy aż 
22% odczuwało wpływ negatywny. Tak więc 
produktywność większości pracowników jest 
ograniczana układem biura.

Zapewnienie idealnego miejsca pracy 
skutkuje dużym wzrostem produktywności. 
Pracownicy w idealnym miejscu pracy w 71% 
przypadków zgłaszali pozytywny wpływ 
aranżacji i układu biura na produktywność 
(wzrost o 22 pkt. proc.), natomiast odsetek osób 
odczuwających negatywny wpływ zmalał do 6% 
(o 9 pkt. proc.).

Wydaje się, że hot desking ma pozytywny 
wpływ na produktywność. 54% respondentów 
korzystających z hot deskingu zgłaszało 
pozytywny wpływ na produktywność, a 20% 
dostrzegało wpływ negatywny. Jednak 
w przypadku szeregowych pracowników hot 
desking nie wydaje się dobrym pomysłem, 
ponieważ 42% z nich zgłosiło negatywny wpływ 
na produktywność, a tylko 19% dostrzegało 
wpływ pozytywny.

Elastyczne podejście do pracy sprawia, 
że pracownicy są zadowoleni. W firmach, 
które zachęcały do elastycznej pracy, 
75% pracowników było zadowolonych; 

Aranżacja/układ biura 
mają znaczący wpływ  
na produktywność. 

Wpływ aranżacji/wyposażenia biura na produktywność
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w przypadku firm, które nie wspierały 
elastycznej pracy, było to zaledwie 36%. 
Zadowolonych było 75% osób, które 
miały możliwość wykonywania pracy 
z domu i 74% osób, które mogły pracować 
w otwartej przestrzeni publicznej. Tylko 46% 
ankietowanych, którzy spędzili ponad 90% 
czasu w pracy przy biurku, było zadowolonych. 
Spędzanie czasu w salach konferencyjnych (od 
11% do 20% czasu pracy) zwiększa zadowolenie 
– 78% takich pracowników było zadowolonych. 
Umożliwienie korzystania ze stref ciszy może 
również zwiększać zadowolenie pracowników. 

Zadowolonych było 70% osób, które spędzały 
do 20% czasu w takich strefach. Zapewnienie 
przestrzeni zewnętrznej, takiej jak dostęp 
do dachu, tarasu lub ogrodu, przez do 10% 
czasu pracy, również zwiększa zadowolenie 
pracowników (71%).
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Pozytywny wpływ aranżacji biura na 
produktywność jest częściej zgłaszany przez 
bardziej zadowolonych pracowników. 61% 
zadowolonych respondentów dostrzegło 
pozytywny wpływ, podczas gdy tylko 17% 
niezadowolonych osób zgłosiło pozytywny 
wpływ aranżacji biura na produktywność (ze 
średnią 49%).  

Już samo zapytanie o środowisko pracy jest 
dobrym pierwszym krokiem do zwiększenia 
zadowolenia pracowników. 77% 
respondentów, z którymi ich pracodawcy 
skontaktowali się w sprawie środowiska 
biurowego, było zadowolonych z miejsca 
pracy, w porównaniu z 53% z którymi się nie 
skontaktowano. Przekazanie kontroli nad 
aranżacją biura pracownikom to kluczowy 
krok do ich zadowolenia. Aż 92% osób, 
które uważały, że mają wpływ na aranżację 
biura, było zadowolonych; w przypadku 
osób, które nie czuły, że mają taki wpływ, 
było to jedynie 57%. 

Aby podnieść satysfakcję i produktywność 
pracowników, należy skupić się na ich 
wygodzie i komforcie pracy. Pomocne może 
być podniesienie standardu wykończenia 
sal konferencyjnych. Przykładowe 
rozwiązania to ruchome ściany, które 
zapewniają prywatność dzięki dobrej izolacji 
akustycznej lub ułatwiają współpracę; 
montowanie paneli, na których pracownicy 
mogą prezentować swoje pomysły, oraz 
zainstalowanie scentralizowanego systemu 
sterowania w każdej sali konferencyjnej, 
który łączy telewizor z systemem 
wideokonferencji, żaluzjami i oświetleniem 
np. za pomocą systemu sterowania DALI. 
Dzięki takim rozwiązaniom pracownicy 
nie będą tracić czasu na dostosowanie 
warunków otoczenia do swoich potrzeb. 
Centralnie koordynowany system rezerwacji 
sal konferencyjnych ułatwia wewnętrzną 
współpracę. Współpraca wewnętrzna może 

być łatwiejsza również dzięki połączeniu 
stref konferencyjnych ze strefami 
relaksacyjnymi, co ma pozytywny wpływ na 
kreatywność. 

Co więcej, rzeczy, których nie dostrzegamy 
na pierwszy rzut oka, mają ogromny wpływ 
na komfort pracy, a co za tym idzie, na 
efektywność pracowników. Wydajny system 
wentylacji oraz odpowiednie oświetlenie 
jest jednym z takich czynników. Firmy, 
które szukają nowych lokalizacji, coraz 
częściej zwracają uwagę na ten parametr. 
Jest to zwykle spowodowane negatywnymi 
doświadczeniami z biurami zlokalizowanymi 
w starszych budynkach, które zwykle były 
projektowane z minimalnym standardem 
wentylacji (tj. wymiana powietrza 30 m³ 
 na godzinę na osobę dla open space). 
Jeśli chodzi o nowe projekty, coraz 
częściej oferowany jest standard 40 m³/ 
godzinę/osobę lub nawet wyższy, co 
wynika z wyżej wymienionych wymagań 
najemców i pogoni właścicieli budynków 
za zielonymi certyfikatami (np. BREEAM 
lub LEED). Oczywiście założenia te 
zwiększają koszt inwestycji, będzie to jednak 
niewątpliwie ogromna wartość dodana 
przy komercjalizacji budynku. Kolejnym 
problemem bardzo często zgłaszanym przez 
najemców są negatywne odczucia związane 
z komfortem cieplnym odczuwanym przez 
pracowników. 

Najczęstsze zastrzeżenia to niezrozumiały 
system sterowania klimatyzacją budynku 
oraz, w przypadku ekstremalnych 
temperatur (występującymi obecnie coraz 
częściej zimą i latem), zwiększony ruch 
zimnego powietrza w przestrzeni biurowej. 
Istnieją budynki, w których zastosowane 
systemy wentylacji eliminują ten problem 
– np. belki chłodzące, które charakteryzują 
się niskimi wartościami przepływu 
powietrza i jednocześnie zapewniają jego 
równomierną dystrybucję. W pozostałych 
przypadkach należy zwrócić szczególną 
uwagę na projekt HVAC i zastosowane 
rozwiązania. Coraz częściej również 
spotykamy zintegrowane i zaawansowane 
rozwiązania oparte o aplikacje na 
smartfony, co sprawia, że użytkownik ma 
większe poczucie sprawczości. 

Jakub Jędrys
dyrektor działu doradztwa  
budowlanego i projektowego
Savills
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pracowników:
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Idealne biuro 
pozwala przyciągnąć 
i utrzymać 
profesjonalistów

Zatrudnianie nowych talentów jest droższe niż 
utrzymywanie specjalistów w firmie. Przemyślana 
aranżacja przestrzeni biurowej może być kluczowym 
czynnikiem w unikaniu utraty pracowników na bardzo 
konkurencyjnym rynku pracy.

Prawie połowa (45%) respondentów deklaruje, że 
odejdzie od obecnego pracodawcy w ciągu najbliższych 
pięciu lat, podczas gdy 19% nie ma nawet zamiaru 
pozostać dłużej niż dwa lata. Istnieje tu wyraźna 
zależność od wieku. Najmłodsi pracownicy (18-34 
lata) planowali pozostać najkrócej, do dwóch lat 
(51%), podczas gdy osoby starsze (35-54 lata) rzadziej 
planowały odejść (21%). 

Lokalizacja biura to klucz do utrzymania 
pracowników. Prawie połowa (47%) respondentów 
preferuje lokalizację w centrum miasta, a kolejne 26% 
wybiera lokalizację na przedmieściach. Atmosfera 
miasta, dogodny transport czy możliwość networkingu 
czynią pracę w mieście bardziej atrakcyjną. Tylko 13% 

respondentów chciało pracować w parku biurowym, 
podczas gdy 8% chciałoby mieć biuro na wsi. Wśród 
respondentów, których poproszono, aby wyobrazili 
sobie, że zaoferowano im inną pracę z dokładnie 
takim samym pakietem finansowym i możliwościami 
rozwoju kariery, jak w aktualnej pracy, 42% wymieniło 
lokalizację jako czynnik przesądzający o ich 
wyborze. Lokalizacja biura jest nawet ważniejsza niż 
współpracownicy, ponieważ tylko 40% osób wskazało 
zespół, z którym będzie współpracować jako powód 
do zmiany pracy. 38% osób wskazało kulturę pracy. 
Dla 36% ankietowanych etyka pracodawcy może 
powodować zmianę pracy. Istotne były również lokalne 
udogodnienia oraz aranżacja/wyposażenie wnętrz (po 
17%). Tylko 10% osób wskazało zewnętrzny wygląd 
budynku jak czynnik wpływający na ich decyzję.

Lokalizacja biura była szczególnie ważna dla ludzi 
młodych (25-34 lata) i pracowników szeregowych 
(odpowiednio 46% i 49%). Zapytani o to co chcieliby 
zmienić w swoim biurze, 20% odpowiedziało, że swoją 

Powody 
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zatrudnienia

lokalizacja
42%

zespół
40%
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wygląd budynku

10%
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osobistą przestrzeń; kolejne odpowiedzi 
to bezpośredniego przełożonego (16%) 
i lokalizację (14%). Znaczna część osób 
chciała również zmienić wewnętrzną 
aranżację/wyposażenie (12%) i długość 
dojazdu (11%).

Większość pracowników była zadowolona 
z obecnego miejsca pracy (64%), a tylko 
6% z nich było niezadowolonych. Jednak 
wśród pracowników, którzy chcą zmienić 
bezpośredniego przełożonego, odsetek osób 
niezadowolonych był ponad dwukrotnie 
wyższy i wynosił 14%. Odsetek ten był również 
wyższy w przypadku pracowników chcących 
zmienić swoją przestrzeń osobistą (8%) oraz 
aranżację/wyposażenie wnętrza (7%).

Elementem kluczowym jest zapewnienie 
pracownikom kontroli nad aranżacją 
biura. 70% osób chciałoby mieć wpływ na 
aranżację biura, a tylko 50% uważało, że go 
ma. Z drugiej strony tylko 5% nie chciało 
mieć wpływu na aranżację biura, podczas 
gdy w rzeczywistości takiego wpływu nie 
miało 17%. Respondenci, którzy zamierzali 
pozostać w obecnej pracy dłużej niż 
pięć do 10 lat, uważali również, że mają 
większą kontrolę nad aranżacją biura niż 
ci, którzy planowali pozostać do dwóch lat 
(odpowiednio 63% i 41%).

Elastyczna praca może zachęcić 
pracowników do dłuższego pozostania 
w obecnej pracy. 19% wszystkich 

respondentów planowało odejść z obecnej 
pracy w ciągu dwóch lat, jednak odsetek 
ten spadał do 15%, jeśli firma zapewniła 
taką możliwość; z drugiej strony, jeśli 
firma nie zachęcała do elastycznej pracy, 
odsetek wzrastał do 27%. Na drugim końcu 
spektrum odsetek pracowników, którzy 
planowali pozostać w obecnej pracy dłużej 
niż pięć do 10 lat, wyniósł 21% w firmach, 
które sprzyjały elastycznej pracy, podczas 
gdy w tych, które do niej nie zachęcały, 
drastycznie spadał do 12%.

Przewidywany czas zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy
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Zatrudnianie nowych talentów jest droższe niż utrzymywanie 
specjalistów w firmie. Przemyślana aranżacja przestrzeni biurowej 
może być kluczowym czynnikiem w unikaniu utraty pracowników 
na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. 
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Potrzebujesz 
profesjonalnego 
doradztwa?
dział powierzchni biurowych 
reprezentacja najemcy

Oferujemy kompleksowe wsparcie  
w procesie poszukiwania powierzchni biurowej, 
negocjacji lub renegocjacji warunków umowy najmu 
wraz z opcją pełnego wsparcia technicznego.

Usługi opieramy na wieloletnim doświadczeniu 
i znajomości lokalnych rynków nieruchomości, co 
przekłada się na liczne korzyści dla najemcy:

 y Silniejsza pozycja negocjacyjna.
 y Ograniczenie ryzyka związanego z wynajmem.
 y Przekrojowa wiedza o rynku.
 y Niższe stawki czynszu.
 y Większa efektywność.

Zakres usług
 y Dobór optymalnej powierzchni biurowej.
 y Renegocjacje umów najmu.
 y Konsolidacja wielu lokalizacji.
 y Redukcja nadmiaru powierzchni - podnajem lub cesja.
 y  Analiza wykorzystania powierzchni workplace 

strategy.

Źródło: Workplace Solutions
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Wioleta Wojtczak
dyrektorka
działu badań i analiz
+48 600 422 216
wwojtczak@savills.pl

Kamil Kowa 
dyrektor działu  
corporate finance  
& valuation
+48 510 201 209
kkowa@savills.pl

Jan Zaworski
manager ds.  
komunikacji
+48 666 363 302
jan.zaworski@savills.pl

Dawid Samoń
analityk w dziale
badań i analiz
+48 666 363 260
dsamon@savills.pl

Adam Pustelnik
dyrektor ds. rozwoju 
biznesu
+48 507 841 838
adam.pustelnik@savills.pl

Bartłomiej Łepkowski
dyrektor działu  
zarządzania 
nieruchomościami
+48 602 566 076
bartlomiej.lepkowski 
@savills.pl 

Tomasz Buras
dyrektor zarządzający,  
dyrektor działu doradztwa 
inwestycyjnego
+48 22 222 4000
tburas@savills.pl

Wyłączne prawa do publikacji przysługują Savills sp. z o.o.. Publikacja została przygotowana przez Savills sp. z o.o. i ma wyłącznie charakter informacyjny. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość 
publikacji ani za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje, o  ile informacje te nie zostaną później potwierdzone na piśmie. Kopiowanie, modyfikowanie  
i używanie wszelkich jej części lub całości, jak również wykorzystywanie informacji zawartych w publikacji jako podstawy do jakiejkolwiek umowy, prospektu emisyjnego lub innego dokumentu, bez uprzedniej zgody 
Savills sp. z o.o. jest zabronione. Mimo że podjęto wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności publikacji, Savills sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z jej użytkowania. 
Treść jest ściśle prawnie chroniona prawami autorskimi, a reprodukcja całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Savills sp. z o.o.

Savills to jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Została założona 
w 1855 roku w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku 
oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i  transakcyjnych. 
W Polsce spółka Savills została założona w 2004 roku. Obecnie posiadamy biura w czterech lokalizacjach – w Warszawie, 
Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie.

O Savills

Zarząd
Wynajem powierzchni  
biurowych

Jarosław Pilch
dyrektor działu 
powierzchni biurowych, 
reprezentacja najemcy
+48 694 497 800
jpilch@savills.pl

Daniel Czarnecki
dyrektor działu 
powierzchni biurowych, 
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wynajmującego
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dczarnecki@savills.pl
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dyrektor działu  
doradztwa budowlanego  
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+48 602 566 086
jakub.jedrys@savills.pl
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i projektowe

Zarządzanie 
nieruchomościami Badania i analizy PRBusiness Development
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