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Biuro przyszłości to część odpornego rozproszonego

środowiska pracy, będącego ekosystemem różnych przestrzeni.

Pomiędzy nimi odbywa się ciągły ruch: jednego dnia ktoś pracuje

w domu, innego – w biurze, a część zespołu spotyka się

w coworkingu, żeby omówić bieżące kwestie. Właśnie

z tą mobilnością wiążą się nowe style pracy. Biuro przyszłości

to zatem miejsce, które wspiera potrzeby związane z nowymi

wzorami mobilności wyłaniającymi się wskutek zmian wywołanych

pandemią i lockdown disruption. Jak projektować biura,

by odpowiednio wspierały pracę nowych stylów pracy: biurowych

kotwic, cyfrowych nomadów, cyfrowych żeglarzy oraz cyfrowych

kotwic? Wyjaśniamy w niniejszym raporcie i prezentujemy przykłady

elementów tworzących aranżacje odpowiednie dla poszczególnych

typów użytkowników.

Raport „Style pracy i biuro przyszłości” jest częścią projektu

Resilient Distributed Workplace, w ramach którego nasi eksperci

opracowują koncepcję biur ery postcovid. Więcej na ten temat

na stronie:

https://www.forbisgroup.pl/resilient-distributed-workplace

STRESZCZENIE



Biuro przyszłości? 
Po pandemii biura będą stanowiły tylko część środowiska pracy. To, jakie będą ich funkcje i jak należy zaprojektować przestrzeń, 
wymaga dziś gruntownej rewizji

Przed nami nie ma ani powrotu do tego, jak było, ani całkowitej rewolucji polegającej
na rezygnacji z przestrzeni biurowych. Jednak przeobrażenia w organizacji pracy
i wprowadzenie niezbędnych zmian w biurach związanych z funkcjonowaniem
w warunkach dystansowania fizycznego, wyraźnie wytyczają kierunek, w jakim należy
podążać, by środowiska pracy wspierały dalszy rozwój firm. Przestrzenie biur
są scenografią codziennych interakcji – nie są tylko neutralnym tłem, wręcz przeciwnie:
aktywnie kształtują sposoby, w jakie osoby z zespołów komunikują się i wykonują swoje
zadania. Dlatego ponownego przemyślenia wymaga to, jak powinny funkcjonować jako
miejsca pracy indywidualnej, współpracy i spotkań, tworzenia i wymiany wiedzy oraz
budowania relacji. MATEUSZ LASKOWSKI

Współzałożyciel
Forbis Group

Przez cały okres kwarantanny
intensywnie pracowaliśmy nad tym, jakie
zmiany trzeba wprowadzić
w przestrzeniach biurowych, by dobrze
wspierały biznes, który z dnia na dzień
stanął przed zupełnie nowymi
wyzwaniami. Dla nas jako zespołu
ekspertów kluczowe jest zawsze wspólne
działanie, synergia wynikająca z wymiany
wiedzy różnych specjalistów. Tworzymy
przestrzenie w formule design and build
i dlatego dobrze wiemy, że zintegrowanie
usług i różnych aspektów tworzenia
przestrzeni biurowej jest po prostu
niezbędne, by dostarczyć wartość dodaną
w procesach, za które jesteśmy
odpowiedzialni. Zaczęliśmy od
opracowania planu koniecznych zmian,
by zapewnić bezpieczne przestrzenie,
ale teraz koncentrujemy się na tym,
jak zaprojektować biuro przyszłości.
Nasza odpowiedź na dzisiejsze wyzwania
to model rozproszonego, odpornego
środowiska pracy, uwzględniający nowe
style pracy i będący ekosystemem
różnych przestrzeni. W naszym
rozumieniu zatem to nie tyle abstrakcyjna
koncepcja miejsca czy futurystyczna
wizja, ile strategia na najbliższe miesiące
i lata.
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Pomiędzy przestrzeniami tworzącymi ekosystem nowoczesnego środowiska pracy odbywa się ciągły ruch: 
jednego dnia ktoś pracuje w domu, innego – w biurze, 

a część zespołu spotyka się w coworkingu, żeby omówić bieżące kwestie. 

Właśnie z tą mobilnością wiążą się nowe style pracy.

Rozproszone odporne środowisko pracy
To ekosystem różnych przestrzeni, który będzie odpowiednio wspierał prace organizacji w czasach postcovid



Nowe style pracy
Ruch pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami tworzącymi środowiska pracy przyszłości nie będzie chaotyczny, lecz 
uporządkowany i związany z czterema głównymi stylami pracy
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Biurowe kotwice, cyfrowi nomadzi, cyfrowi żeglarze i cyfrowe kotwice – te cztery grupy 
w zupełnie inny sposób będą korzystały z poszczególnych elementów rozproszonego 
odpornego środowiska. 

KAROLINA DUDEK
Workplace Strategy Director
Forbis Group

Komentarz eksperta

Home office wciąż może być benefitem,
ale zmienią się oczekiwania co do tego,
jak on będzie definiowany. Jeśli kandydat
będzie miał do wyboru pracodawcę, który
wdrożył model rozproszonego środowiska
pracy i oferuje pracę w formule „2 dni w
biurze, 3 gdzie chcesz”, i takiego, który
pracuje wciąż tradycyjnie, może wybrać
tego pierwszego. Poza tym firmy, które
poszukują rozwiązań gwarantujących
nieprzerwane działanie operacyjne bez
względu na dalszy rozwój epidemii
i szukają elastycznych, odpornych
strategii zapewniających przetrwanie,
będą postrzegane jako pewni i stabilni
pracodawcy. Nawet jeśli nie wszędzie
równie szybko i w takim samym zakresie
nowe style pracy będą wdrażane zarówno
w dużych korporacjach, jak i w mniejszych
firmach.
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Nowe style pracy: profile poszczególnych grup
Opracowanie koncepcji nowej organizacji pracy należy rozpocząć od przeprowadzenia ewaluacji w odniesieniu do kilku 
kryteriów  

Wiele organizacji stanie przed dylematem: kto może pracować w większym wymiarze
w trybie pracy zdalnej, a kto powinien wrócić do biura? Ewaluacja prowadząca
do wyodrębnienia grup pracowników, którym można zaproponować poszczególne
rozwiązania, powinna mieć kilka wymiarów. Profile poszczególnych stylów pracy
graficznie pokazują różnice w odniesieniu do czterech kryteriów.

Dobrym punktem wyjścia jest ocena doświadczeń pracy zdalnej w czasie kwarantanny.
Trzeba przy tym pamiętać, że nie był to typowy home office, lecz praca w trybie
awaryjnym, dla wielu osób będąca trudnym doświadczeniem. Subiektywne odczucie
pogorszenia lub poprawy efektywności może być jednak dobrym wyznacznikiem tego,
dla kogo praca zdalna jest dobrym rozwiązaniem.

Trzeba też wziąć pod uwagę charakter współpracy: Czy są to często drobne konsultacje,
takie które najlepiej odbywać, gdy siedzi się we wspólnej przestrzeni? Czy raczej praca
koncepcyjna, warsztatowa nad jakimś zagadnieniem raz na jakiś czas? A może są
to konsultacje w metodyce zwinnej, mające swoje rytuały i określony harmonogram?
W zależności od tego, jakie wzory komunikacyjne dominują w danym zespole, osoby
przypisane do niego powinny albo pracować razem w przestrzeni biura albo zbierać
się w biurze raz lub dwa razy w tygodniu a resztę komunikacji przenieść do sfery online
i pracować zdalnie.

Ostatni aspekt to autonomia, czyli to, na ile wykonywane zadania mogą być realizowane
samodzielnie i niezależnie. Praca osób wykonujących swoje zadania z domu lub innych
przestrzeni powinna być dosyć autonomiczna, czyli dająca możliwość niezależnego
określania, jak należy realizować wyznaczone cele. Częściowo jest to związane z etapami
kariery: osoby piastujące stanowiska seniorskie i menedżerskie zwykle w większym
stopniu niż asystenci decydują o organizacji czasu pracy i sposobie realizacji zadań.
Ponadto osoby o dłuższym stażu zwykle w większym stopniu mogą polegać na własnej
wiedzy i rzadziej muszą zasięgać porady kolegów.

Ewaluację dobrze rozpocząć od metod ilościowych, by uchwycić ogólny obraz, ale wyniki
powinny być skonsultowane z menedżerami i skonfrontowane z danymi zbieranymi
metodami jakościowymi, by przygotować trafne rekomendacje.

autonomia

konsultacje

wspólna praca warsztatowa

produktywność na home office

Kryteria ewaluacyjne służące wyodrębnieniu poszczególnych profili



ZEBRANIE INFORMACJI

Ewaluacja doświadczeń pracowników
z pracy zdalnej w czasie kwarantanny
i badanie potencjału wdrożenia nowych
stylów pracy

Audyt techniczny: weryfikacja wsparcia
technologicznego w biurze

Badanie kultury organizacyjnej i stylu
zarządzania: audyt gotowości
do budowania kultury pracy opartej na
zaufaniu i zaangażowaniu

Inwentaryzacja przestrzeni biura:
weryfikacja dostosowania przestrzeni
biurowej do wsparcia pracy zespołów
rozproszonych oraz różnych stylów pracy

PLANOWANIE DZIAŁAŃ

Opracowanie strategii rozproszonego
odpornego środowiska pracy i wdrożenia
nowych stylów pracy

Technologia: planowanie, projektowanie
i kosztorysowanie wsparcia
technologicznego

Kultura organizacyjna: planowanie działań
z zakresu zarządzania zmianą

Przestrzeń biura: planowanie,
projektowanie i kosztorysowanie zmian
w układzie funkcjonalnym przestrzeni

Zaprojektuj rozproszone odporne środowisko pracy dla Twojej organizacji 
Biuro przyszłości? Dostępne do zaraz!

Nowoczesne miejsca pracy według
zaproponowanego przez Forbis Group
modelu odpornego rozproszonego
środowiska pracy to miejsca wspierające
cztery style pracy wyłaniające się po
pandemii. Te rozwiązania dostępne są już
dziś, ale ważne by zmiany wprowadzać
rozważnie i by były poprzedzone analizą
potrzeb i możliwości organizacyjnych.
Strategia środowiska pracy, jeśli ma
wspierać rozwój organizacji, zapewnić jej
elastyczności i przetrwanie, musi być
dopasowana do potrzeb.
Ruch w ramach ekosystemu
rozproszonego odpornego środowiska
pracy nie dla wszystkich będzie równie
intensywny. Trzeba też dodać, że nie we
wszystkich organizacjach zmiany
wynikające z pracy zdalnej będą tak daleko
idące. Będę jednak takie organizacje, które
zdecydowanie postawią na home office i
inne przestrzenie. Dlaczego? Obecnie
dominuje narracja, że dzięki pracy zdalnej
będą możliwe oszczędności – najem
mniejszej powierzchni i niższe koszty
zapewnienia dostępu do biura. To jednak o
wiele więcej korzyści. To możliwość
zrekrutowania dobrych specjalistów na
innych rynkach niż miasto, w którym
znajduje się siedziba firmy. A w dłuższej
perspektywie to także lepszy employer
branding.

Jak przeprowadzić projektowanie rozproszonego odpornego środowiska pracy?

WDROŻENIE

Wdrożenie pracy w rozproszonym
środowisku

Technologia: instalowanie nowych
rozwiązań technologicznych

Kultura organizacyjna: zarządzanie
zmianą

Przestrzeń biura: wykonanie zmian (lub
realizacja nowej przestrzeni w wypadku
relokacji)

Ewaluacja wprowadzonych zmian



Niniejszy raport jest częścią projektu Resilient Distributed 
Workplace, w ramach którego nasi eksperci opracowują 
koncepcję biur przyszłości i wyjaśniają, jak przekształcić 
środowisko pracy, by stało się strategicznym zasobem 
wspierającym transformację organizacji i dostosowanie do 
wymogów nowej gospodarki  POSTCOVID-19.
Stwórz z nami przyszłość!

Resilient Distributed Workplace
Solidna porcja wiedzy eksperckiej!

https://www.forbisgroup.pl/resilient-distributed-workplace

https://www.forbisgroup.pl/resilient-distributed-workplace


Workplace, Design oraz Fit Out powierzchni biurowych 
i komercyjnych
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