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GENERACJA Z | POKOLENIE Z   
To osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2005 
rokiem, będące przedstawicielami niżu 
demograficznego i kolejnym pokoleniem 
po Millenialsach. W trakcie dorastania, 
od najmłodszych lat, grupa ta miała praktycznie 
nieograniczony dostęp do Internetu i mediów 
społecznościowych. Najstarszą część tego 
pokolenia stanowią osoby, które właśnie kończą 
uczelnie wyższe i wchodzą na rynek pracy.



01POKOLENIE Z  
WKRACZA  

NA RYNEK PRACY

Pokolenie Z dopiero stawia swoje pierwsze kroki na 
rynku pracy. Pojawienie się pokolenia Z ma realny 
wpływ na zmiany zachodzące w otoczeniu bizneso-
wym, a zrozumienie potrzeb, oczekiwań i zachowań 
jego przedstawicieli, stało się istotnym wyzwaniem dla 
większości organizacji.

Na ukształtowanie się tego pokolenia wpłynęło sze-
reg czynników i wydarzeń natury społecznej, ekono-
micznej i technologicznej, mających miejsce w czasie 
dorastania jego przedstawicieli. W ostatnich 20 latach 
dynamiczny rozwój nowych technologii nabrał niespo-
tykanego do tej pory tempa, co miało ogromny wpływ 
na sposób postrzegania świata przez pokolenie Z. To 
właśnie te doświadczenia i otoczenie, w którym dora-
stały „Zetki”, miały wpływ na odmienne spojrzenie na 
karierę oraz zupełnie inny sposób interpretacji sukcesu 
zawodowego i prywatnego niż wcześniejsze pokolenia 
Baby Boomer’s, X czy Y. 

Pandemia Covid-19 i idący za nią przymusowy model 
pracy zdalnej będzie zapewne katalizatorem dalszych 
zmian w podejściu do strategii miejsca pracy. Na zna-
czeniu zyskuje elastyczność i możliwość wyboru (fi-
zycznego) miejsca pracy, ale wskutek izolacji utrud-
nione stało się budowanie więzi, relacji i kontaktów 
społecznych. W wielu organizacjach będzie to miało 
wpływ na kulturę organizacyjną i podejście do rozwo-
ju pracowników. Wbrew założeniom związanym z ła-
twością wykorzystywania nowych technologii przez 
pokolenie Z, to właśnie jego przedstawiciele zgłaszają 
najwięcej trudności związanych z pracą z domu. Dla-
czego tak się dzieje?

Zapraszamy do lektury!

W niniejszej publikacji, która została stworzona na podstawie 
badania przeprowadzonego przez firmę Antal, przyjrzymy się 
oczekiwaniom pokolenia Z związanym z pożądanym i atrakcyjnym 
miejscem pracy. Raport stanowi zbiór cennych wskazówek dla 
firm, które zatrudniają pracowników urodzonych po 1995 roku, 
jak również dla tych, które dopiero stoją przed wyzwaniem 
przygotowania swojej organizacji do potrzeb nowego pokolenia. 

WPROWADZENIE

KATARZYNA  
LIPKA
Associate Director, 
Head of Consulting & Research, 
Cushman & Wakefield

JAN  
SZULBORSKI
Senior Consultant, 
Consulting & Research, 
Cushman & Wakefield
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POKOLENIE Z TO POKOLENIE  
NIŻU DEMOGRAFICZNEGO

*„Pokolenie Z,X,Y na rynku pracy” Spotdata, 2019

LUDNOŚĆ WG. POJEDYNCZYCH  
ROCZNIKÓW (1984-2019)

*„Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2020” ABSL, 2020

Według badania Spotdata* pokolenie Z będzie 
prawdopodobnie dużo mniej przywiązane do swo-
ich pracodawców niż pozostałe pokolenia, dlatego 
w opinii Cushman & Wakefield uwzględnienie ich 
potrzeb i oczekiwań w projektowaniu przestrzeni 
biurowych może być jednym z istotniejszych ele-
mentów, pozwalających wyróżnić się firmom na tle 
konkurencyjnych organizacji i umożliwiających przy-
ciąganie talentów. 

Projektowanie przestrzeni biurowej 
jest złożonym procesem, który 
zgodnie z obecnie panującymi 
trendami opiera się na umiejętnym 
łączeniu różnych funkcji, umożliwiając 
tym samym dostosowanie biura 
do zmieniających się potrzeb 
jego użytkowników. Potrzeby 
danej organizacji można 
dokładnie określić za pomocą 
szczegółowych badań dotyczących 
zapotrzebowania obecnych 
pracowników na poszczególne 
elementy wyposażenia powierzchni 
biurowej, na co największy wpływ 
ma zwykle specyfika wykonywanej 
pracy. Tego typu analizy nie 
uwzględniają jednak oczekiwań 
potencjalnych kandydatów. Dlatego 
zaprojektowanie przestrzeni biurowej 
spełniającej również wymagania 
pokolenia Z, które dopiero wchodzi 
na rynek pracy, może stanowić 
wyzwanie dla wielu organizacji.

01 POKOLENIE Z  
WKRACZA NA RYNEK PRACY

Wraz ze spadkiem ogólnej liczby ludności w grupie 
wiekowej zdefiniowanej jako pokolenie Z, zmalała 
również liczba absolwentów uczelni wyższych, która 
według danych GUS w latach 2014-2018 wyniosła 1,9 
miliona – o 19% mniej w porównaniu do lat 2009-2013. 
Jeszcze większy spadek odnotowany został na uczel-
niach ekonomicznych, gdzie w latach 2014-2018 studia 
ukończyło o 34% osób mniej niż w 2009-2013 roku. 

Natomiast na kierunkach technicznych liczba ab-
solwentów wzrosła o  13%, co może świadczyć 
o zmieniających się preferencjach młodych osób 
oraz poszukiwaniu stabilnego zatrudnienia w bran-
żach, które obecnie są wskazywane jako najbardziej 
przyszłościowe.

-31%

Pomimo młodego wieku, pokolenie Z jest grupą coraz 
bardziej aktywną zawodowo. Według danych ABSL* 
w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce 
pracuje ponad 338 000 osób, z czego blisko 19,7%, 
stanowią pracownicy w wieku poniżej 26 lat. Jest to 
trzecia największa grupa wiekowa wśród osób zatrud-
nionych w tym sektorze. 
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Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, całkowita liczba osób uro-
dzonych pomiędzy 1995 a 2005 rokiem 
to 4,2  miliona, co oznacza spadek o 31% 
w porównaniu do grupy urodzonej w latach 
1984-1994.
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Obecni studenci, praktykanci, stażyści, absolwenci 
i pracownicy na początkowych szczeblach kariery 
to w większości przedstawiciele pokolenia Z. Co 
to oznacza dla pracodawców? Jeśli chcą tworzyć 
konkurencyjne miejsca pracy, przyciągające 
przedstawicieli pokolenia Z, warto, żeby mieli 
świadomość ich potrzeb i oczekiwań, które w dużej 
mierze wynikają z kwestii pokoleniowych, a więc są 
bardziej powtarzalne w danej grupie wiekowej niż 
różnice indywidualne w zakresie np. temperamentu, 
osobowości czy wyznawanych wartości.

Z perspektywy rynku pracy i obserwacji rekrutera, 
pokolenie Z wiele łączy z Millenialsami (Y), a zbliżone 
zachowania i tendencje przejawia z większym 
nasileniem. Wymarzony pracodawca dla większości 
przedstawicieli pokolenia Z to taki, który:

 — oferuje elastyczność świadczenia pracy w zakresie 
czasu i miejsca (elastyczne godziny, praca 
w modelu stacjonarno-mobilnym z pracą zdalną 
dostępną w zakresie 1-3 dni tygodniowo, możliwość 
otrzymania zgody na dłuższy, bezpłatny urlop 
jest również wysoce ceniona – np. 1-3 miesiące 
z powodu podróży);

 — zapewnia narzędzia, materiały, projekty 
i szkolenia umożliwiające stały rozwój zawodowy 
i osobisty (poza szkoleniami eksperckimi może 

wzrastać popyt na wartościowe merytorycznie 
warsztaty kompetencji miękkich oraz coaching 
biznesowy);

 — gwarantuje wynagrodzenie odpowiadające średniej 
rynkowej lub ją przewyższające (pokolenie Z łatwo 
dociera do informacji rynkowych dostępnych online 
i wykazuje dużą świadomość w zakresie średnich 
płac);

 — dba o atmosferę pracy (łącznie z integracjami 
i organizacją biura – np. strefy relaksu, pokoje do 
pracy indywidualnej, strefy kreatywne, strefy pracy 
zespołowej, regularne inicjatywy integracyjne 
ogólnofirmowe i zespołowe);

 — oferuje lokalizację z dogodnym dojazdem, 
a w przypadku większych miast – możliwie 
najbliżej centrum;

 — stawia na menedżerów z demokratycznym lub 
liberalnym stylem zarządzania, nastawionych 
propracowniczo i na kulturę współpracy 
(kierownik, który jest mentorem dla swojego 
zespołu, a jednocześnie dba o bezpośrednią 
i przyjazną informację zwrotną, wsłuchuje 
się w potrzeby i inicjatywy zespołu, chętnie 
komunikuje się na messengerze i jest w stanie 
w ramach pochwały przygotować autorski mem 
dla podwładnego, może wpisać się w profil lidera 
czasów pokolenia Z). 

MAŁGORZATA  
ZARADKIEWICZ
Team Leader 
ANTAL

02WYNIKI 
I ANALIZA BADANIA
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24%
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EKONOMICZNE

24%
INNE

10%
KIERUNKI  

INŻYNIERYJNE

9%
IT

8%
FILOLOGIA

*CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy 
strony WWW) – technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, 
w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.
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02 WYNIKI 
I ANALIZA BADANIA

1 010
RESPONDENTÓW

97%
RESPONDENTÓW  
MA STATUS STUDENTA

65,3% 33,2% 1,5% 

1995-1998
22-25 LAT

1999-2000
20-21 LAT

>2000
>20 LAT

WIEK RESPONDENTÓW

Badanie zostało zrealizowane przez Antal Poland metodą CAWI* na próbie 1010 osób 
urodzonych po 1995 roku w dniach 20 listopada 2019 r. a 18 lutego 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA 
BADANEJ GRUPY

LOKALIZACJA

6%  
TRÓJMIASTO

3%  
SZCZECIN

11%  
POZNAŃ

7%  
ŁÓDŹ

12%  
WROCŁAW

5%  
KATOWICE

27%  
WARSZAWA

6%  
LUBLIN

9%  
KRAKÓW

KIERUNKI STUDIÓW

25%
KIERUNKI  

HUMANISTYCZNE

DOŚWIADCZENIE 
ZAWODOWE

34%
PONIŻEJ  
1. ROKU

23%
1-2 LATA

23%
BRAK  

DOŚWIADCZENIA 
ZAWODOWEGO

20%
POWYŻEJ  

2. LAT

32%

39%

21%
Praca na etacie
o umowę o pracę

3%
Freelancer

2%
InneStaż, praktyki 

studenckie

Praca
na zlecenie,

dorywcza

4%
Współpraca z firmami w ramach projektów

studenckich lub programów ambasadorskich

OSTATNIA FORMA ZATRUDNIENIA

WIELKOŚC FIRMY, W KTÓREJ PRACOWALI NASI RESPONDENCI

DUŻA (POWYŻEJ 250 PRACOWNIKÓW)

ŚREDNIA (50-249 PRACOWNIKÓW)

MAŁA (10-49 PRACOWNIKÓW)

MICRO (PONIŻEJ 10 PRACOWNIKÓW)

14%  
INNE
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02.1 PREFEROWANY
TRYB PRACY

Większość ankietowanych (61%) wskazała, że chcia-
łaby pracować w trybie stacjonarno-mobilnym / 
hybrydowym, czyli wykonywać swoje obowiązki 
służbowe z biura oraz – przez pewną część tygo-
dnia – zdalnie. Praca w biurze w pełnym wymiarze 
godzin została wybrana przez 18% wszystkich re-
spondentów, natomiast model pracy w pełni zdal-
nej, bez obecności w tradycyjnym biurze, cieszył 
się najmniejszym powodzeniem – jedynie 13% osób 
biorących udział w badaniu wskazało tę opcję jako 
swoją główną preferencję. 

Wyniki te pokrywają się z wynikami globalnego bada-
nia przeprowadzonego przez Cushman & Wakefield 
wśród ponad 50 000 respondentów „The Future of 
Workplace”.* Okazało się, że im młodsze pokolenie, 
tym mniejsze jest zadowolenie pracowników z modelu 
pracy zdalnej i większa chęć pracy w biurze. Wynika to 
głównie z braku odpowiedniego miejsca do wykony-
wania zadań z domu oraz z ograniczonej możliwości 
zdobywania wiedzy, co jest jednym z najważniejszych 
czynników wskazywanych przez pokolenie Z w kontek-
ście zadowolenia z pracy. Aż 70% przedstawicieli poko-
lenia Z wskazało, że praca z domu jest dla nich dużym 
wyzwaniem, natomiast jeśli chodzi o pokolenia X czy 
Baby Boomer’s było to odpowiednio 63% i 55%. 

02.2 LOKALIZACJA

Aż 44% wszystkich respondentów wskazało, że naj-
bardziej preferowaną lokalizacją przyszłego miejsca 
pracy jest ścisłe centrum. 18% ankietowanych odpo-
wiedziało, że wolałoby pracować na obrzeżach mia-
sta lub przedmieściach, a 8% – przy drogach wyloto-
wych z miasta. Ponadto, 15% wszystkich badanych 
wybrałoby na swoje miejsce pracy duże skupiska 
budynków biurowych, jak np. Służewiec w Warsza-
wie, Czerwone Maki w Krakowie, czy okolice ulicy 
Legnickiej we Wrocławiu.

Z zebranych danych wynika, że studenci kierunków 
inżynieryjnych wykazują w sumie większe zaintereso-
wanie pracą na przedmieściach (19%) i przy drogach 
wylotowych z miasta (18%) niż pracą w centrum mia-
sta (31%). Ponadto, studenci kierunków ekonomicznych 
oraz IT jako wymarzoną lokalizację wskazują przede 
wszystkim ścisłe centrum, gdzie pracować chciałoby 
odpowiednio 44% i 42% badanych.

*„The Future of Workplace” Cushman & Wakefield, 2020

61% 
PRACA STACJONARNO-MOBILNA
ZARÓWNO W BIURZE JAK I Z INNYCH MIEJSC – W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY (CZĘŚCIOWO 
ELASTYCZNA NP. 3 DNI PRACY W BIURZE, 1-2 DNI W DOMU, PODRÓŻY LUB PODOBNIE)

18% PRACA W BIURZE
W STAŁYM MIEJSCU

13% 
PRACA TYPOWO ZDALNA
Z DOWOLNEGO MIEJSCA, I Z ELASTYCZNYM CZASEM PRACY  
(PRACUJĘ ZDALNIE, NIE MAM BIURA)

5% NIE MAM ZDANIA 

3% INNE

MYŚLĄC O SWOIM PRZYSZŁYM MIEJSCU PRACY, W JAKIM TRYBIE 
CHCIAŁABYŚ/CHCIAŁBYŚ NAJBARDZIEJ PRACOWAĆ?

15%
22% 24% 14%

DUŻE SKUPISKA  
BUDYNKÓW-BIUROWYCH

7%LOKALIZACJA PRZY DROGACH 
WYLOTOWYCH Z MIASTA

44%ŚCISŁE  
CENTRUM

GDYBYŚ MOGŁA/MÓGŁ WYBRAĆ LOKALIZACJĘ DLA SWOJEGO 
NOWEGO MIEJSCA PRACY, JAKIE BYŁOBY TO MIEJSCE?

IT

42% 44% 31%
IT

8% 7% 18%
EKONOMIAIT INŻYNIERIA

18%OBRZEŻA,  
PRZEDMIEŚCIA

18% 13% 19%
IT

EKONOMIA INŻYNIERIA

EKONOMIA INŻYNIERIA

EKONOMIA INŻYNIERIA

14% RESPONDENTÓW NIE MA ZDANIA,  
W KWESTII PREFEROWANEJ LOKALIZACJI
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Czas dojazdu do miejsca pracy 
oraz dostęp do transportu 
publicznego to dwa najważniejsze 
czynniki brane pod uwagę przy 
wyborze miejsca zatrudnienia 
przez przedstawicieli pokolenia Z. 

Aż 94% wszystkich ankietowanych wskazało czas do-
jazdu za ważny. Ponadto, dojazd komunikacją publiczną 
był równie istotny dla 91% badanych. 

Dostępność punktów gastronomicznych oraz terenów 
zielonych zostały wskazane jako ważne przez odpo-
wiednio 56% i 55% respondentów. Warto zauważyć, 
że bliskość parków, lasów oraz innego typu miejsc wy-
poczynku i rekreacji okazała się ważniejsza dla osób 
dopiero wkraczających na rynek pracy (64%) niż tych, 
które posiadają już doświadczenie zawodowe. 

Relatywnie mniej osób zwróciłoby uwagę na dostęp do 
centrów sportu i rekreacji (41%) oraz bliskość centrów 
handlowych (40%), a także ośrodków kultury i sztuki 
(62%) czy punktów usługowych (69%).

Znaczna większość badanych wykazała większą 
chęć pracy w modelu hybrydowym łączącym 
pracę z biura z pracą z dowolnego miejsca niż 
pracę w pełni zdalną lub model stacjonarny 
w tradycyjnym biurze. Pokolenie Z było tą grupą 
społeczną, która w porównaniu do starszych 
pokoleń najgorzej zniosła przymusowy okres 
pracy zdalnej podczas pandemii. Najczęściej 
wskazywanymi niegodnościami były: ograniczona 
możliwość zdobywania wiedzy od bardziej 
doświadczonych współpracowników oraz w wielu 
przypadkach – brak komfortowej przestrzeni do 
pracy w domu. Ponadto, praca zdalna zaburza 
relacje pomiędzy współpracownikami, co 
bezpośrednio wpływa na atmosferę w organizacji 
i jest jednym z ważniejszych czynników 
wskazywanych przez pokolenie Z w kontekście 
idealnego środowiska pracy. 

Jeśli chodzi o lokalizację fizycznego biura, to 
większość ankietowanych na pierwszym miejscu 
stawiała pracę w ścisłym centrum, co jest spójne 
z najważniejszymi aspektami wpływającymi na wybór 
lokalizacji miejsca pracy, jakimi są czas dojazdu 
z miejsca zamieszkania i dostępność komunikacji 
publicznej. Oczekiwania pokolenia Z są spójne 
z trendem obserwowanym np. na warszawskim rynku 
biurowym, gdzie obecnie 84% całkowitej aktywności 
deweloperskiej jest zlokalizowana w dobrze 
skomunikowanych lokalizacjach w strefie centralnej. 

Dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o miejsce 
pracy, cieszyły się kameralne budynki, kamienice 
lub mieszkania – tę opcję wskazała blisko jedna 
trzecia wszystkich ankietowanych. Jest to spójne 
z odpowiedzią na pytanie o typ organizacji, 
w której chciałyby w przyszłości pracować Zetki. 
Najczęściej padającymi odpowiedziami były małe 
i średnie firmy oraz własna działalność. Przy czym 
praca w międzynarodowych korporacjach została 
wybrana przez jedną trzecią respondentów.

JAN  
SZULBORSKI 
Senior Consultant, Research & Consulting 
CUSHMAN & WAKEFIELD

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY 
W KONTEKŚCIE WYBORU LOKALIZACJI

OCEŃ WAŻNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ASPEKTÓW  
W KONTEKŚCIE WYBORU LOKALIZACJI MIEJSCA PRACY

CZAS DOJAZDU
DO MIEJSCA PRACY  
Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA

DOSTĘP DO TRANSPORTU  
PUBLICZNEGO 
TRAMWAJE, STACJE ROWEROWE,  
METRO, POCIĄGI

BLISKOŚĆ DO  
RESTAURACJI, KAWIARNI,  
KLUBÓW, PUBÓW 

BLISKOŚĆ DO PARKÓW,  
AKWENÓW I DO NATURY

BLISKOŚĆ DO CENTRÓW  
SPORTU I REKREACJI 
NP.BASEN, BOISKA,  
SIŁOWNIA, KLUB FITNESS

BLISKOŚĆ DO SKLEPÓW  
I CENTRÓW HANDLOWYCH 

BLISKOŚĆ DO OŚRODKÓW  
KULTURY I SZTUKI 
NP. GALERIE, MUZEA, KINA, TEATR

BLISKOŚĆ DO  
PUNKTÓW USŁUGOWYCH
NP. PRALNIA, FRYZJER, KOSMETYCZKA

95% 

56% 17% 28% 

55% 16% 30% 

42% 19% 39% 

40% 20% 40% 

22% 16% 62% 

17% 15% 69% 

4% 1% 

91% 

5% 4% 

ważny trudno powiedzieć nieważny
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02.3 RODZAJ
NIERUCHOMOŚCI

Biorąc pod uwagę rodzaje budynków, w jakich chcie-
liby pracować przedstawiciele pokolenia Z, blisko 39% 
z nich wskazuje jako preferowane tradycyjne budynki 
biurowe lub części większych kompleksów biurowych. 

Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią są kameral-
ne obiekty biurowe, kamienice lub mieszkania, które 
zostały wskazane przez blisko 36% wszystkich bada-
nych. Natomiast chęć pracy w budynkach wieżowych 
zadeklarowało tylko 18% wszystkich respondentów. 

02.4 WYMARZONY
PRACODAWCA

Warto zauważyć, że najwięcej ankietowanych chciało-
by pracować w małych i średnich przedsiębiorstwach 
(21%) oraz we własnych firmach (20%). 

18% 

BUDYNEK 
WIEŻOWY

TRADYCYJNY 
BUDYNEK 
BIUROWY

KAMERALNY 
BUDYNEK

NAJCHĘTNIEJ KAMIENICA 
LUB MIESZKANIE

COWORKING
PRZESTRZEŃ DZIELONA 

Z INNYMI FIRMAMI

INNE

39% 36% 4% 3% 

Trzecim najpopularniejszym wyborem były mię-dzyna-
rodowe korporacje, które zostały wskazane przez 16% 
wszystkich respondentów.

GDYBYŚ MÓGŁ WYBRAĆ BUDYNEK SWOJEGO PRZYSZŁEGO 
PRACODAWCY, JAKIE BYŁOBY TO MIEJSCE?

JAKIE JEST TWOJE WYMARZONE MIEJSCE PRACY?

8%

9%

20%
Chce stworzyć własną firmę 
i prowadzić swój biznes

9%

8%
Chcę wyjechac i pracować za granicą

Chcę kontynuować interes rodzinny 

16%
Międzynarodowa korporacja

Sektor publiczny w Polsce (np. samorządy, 
ministerstwa, urzędy, szkolnictwo) 

NGO (Non-government 
organizations) - organizacje pozarządowe 

7%
Międzynarodowa instytucja publiczna 

(np. Komisja Europejska, 
Europejski Bank Centralny) 

21%
Małe i średnie przedsiębiorstwa 

2%
Nie wiem, nie mam jeszcze sprecyzowanych planów
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Obecna sytuacja ma znaczący wpływ na 
podejmowane przez pracodawców działania. 
Następuje przeformułowanie strategii biznesowych, 
włączając w to strategię personalną. 

Biorąc pod uwagę trendy, wskazujące, że model 
pracy hybrydowej stanie się modelem obecnym 
w naszym życiu zawodowym przez dłuższy czas, 
naszym zadaniem staje się przygotowanie miejsca 
pracy w taki sposób, aby było stwarzało ono 
warunki do wymiany wiedzy, współpracy, ciągłego 
rozwoju naszych pracowników i zespołów. 

Myśląc o atrakcyjnej powierzchni biurowej dla 
pokolenia Z, nie możemy zapomnieć o tym, że 
w naszych organizacjach mamy też inne pokolenia 
pracowników ze swoimi potrzebami. Z tego też 
powodu tak ważne jest połączenie przestrzeni 
fizycznej z kulturą organizacyjną firmy. 

Patrząc jednak na potrzeby pokolenia Z, na znaczeniu 
zyskują elementy związane z ogólnym dobrobytem 
i dobrym samopoczuciem na co dzień ( jak dostęp 
do świeżego powietrza lub naturalne oświetlenie), 
komfortowe narzędzia pracy, wyposażenie biura 
(wygodne meble, kuchnia) – mniejsze znaczenie 
mają natomiast jednorazowe wydarzenia, 
zaspokajające tylko punktowe potrzeby. 

Biuro skrojone na miarę potrzeb pokolenia 
Z powinno być odzwierciedleniem kultury 
organizacyjnej, wyróżniającej się jakością, 
opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku, gdzie 
codzienna możliwość interakcji z koleżankami 
i kolegami oraz z kompetentnymi przełożonymi jest 
najlepszym benefitem, zachęcającym do pracy. 

ANNA  
TROCHIM 
Country HR Manager, Human Resources
CUSHMAN & WAKEFIELD

Mniej ważne okazały się takie elementy jak: zajęcia do-
datkowe w trakcie pracy (28%), możliwość przyprowa-
dzania zwierząt do biura (34%), odtwarzanie muzyki 
w strefach socjalnych (41%) czy uwzględnienie w wy-
stroju grafik, fotografii, plakatów lub fototapet (42%).

Z uzyskanych danych wynika, że osoby z pokolenia 
Z charakteryzują się zdroworozsądkowym podejściem 
do miejsca pracy i zwracają największą uwagę na ele-
menty zapewniające przede wszystkim komfort i dobre 
warunki do wykonywania obowiązków zawodowych. 

SZTUKA W BIURZE 
GRAFIKI, FOTOGRAFIE, PLAKATY, 
FOTOTAPETY, OBRAZY ITD.

ROŚLINY ZIELONE I KWIATY 
W PRZESTRZENI BIUROWEJ

02.5 ŚRODOWISKO  
PRACY

Aż 91% wszystkich respondentów wskazało, że warunki 
środowiska pracy, takie jak jakość światła sztucznego, 
dostęp do światła dziennego czy jakość powietrza, są 
dla nich najważniejszym elementem, na jaki zwracają 
uwagę przy wyborze miejsca pracy. Nie mniej istotne 
(90%) są nowoczesne narzędzia pracy i wygodne meble. 

Wyposażenie kuchni i możliwość przygotowywania 
posiłków (83%) oraz dostęp do nowych technologii 
i aplikacji przez urządzenia mobilne (81%) także mają 
dla ankietowanych niemałe znaczenie.

OCEŃ, NA JAKIE ASPEKTY WYPOSAŻENIA WYSTROJU I ORGANIZACJI PRZESTRZENI 
ZWRACAŁABYŚ/ZWRACAŁBYŚ UWAGĘ PODCZAS WYBORU SWOJEGO MIEJSCA PRACY?

WARUNKI ŚRODOWISKOWE  
JAKOŚĆ ŚWIATŁA SZTUCZNEGO 
I DZIENNEGO, JAKOŚĆ POWIETRZA

NOWOCZESNY SPRZĘT 
KOMPUTERY, SMARTPHONY, TABLETY

WYGODNE  
MEBLE 

WYPOSAŻENIE KUCHNI 
I  MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWYWANIA 
POSIŁKÓW

DOSTĘP DO NOWYCH 
TECHNOLOGII I APLIKACJI  
PRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE

MIEJSCA DO JEDZENIA, 
CZYTANIA, SŁUCHANIA MUZYKI, 
OGLĄDANIA FILMÓW  
TYPU KAWIARNIA, CHILLOUT

KOLORYSTYKA  
W BIURZE

69% 

ARANŻACJA POWIERZCHNI  
SPRZYJAJĄCA RUCHOWI 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

MUZYKA W BIURZE

MOŻLIWOŚĆ  
PRZYPROWADZANIA  
ZWIERZĄT DO BIURA

ZAJĘCIA NA MIEJSCU  
TYPU TANIEC, FITNESS,  
KOSMETYCZKA, MASAŻE ITP.

83% 10% 7% 

81% 12% 7% 

74% 12% 14% 

67% 14% 19% 

63% 18% 20% 

54% 22% 24% 

42% 25% 33% 

41% 26% 33% 

34% 19% 47% 

28% 17% 56% 

91% 

5% 4% 

90% 7% 

3% 

90% 7% 

3% 

ważny trudno powiedzieć nieważny
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W SWOIM PRZYSZŁYM MIEJSCU PRACY JAK CZĘSTO CHCIAŁABYŚ/CHCIAŁBYŚ 
KORZYSTAĆ Z PRZEDSTAWIONYCH PRZESTRZENI PRACY?

Jedną z ciekawszych obserwacji jest niechęć 
Zetek do hot desków i chęć posiadania swojego 
kawałka podłogi w okolicach przypisanego 
biurka lub gabinetu. Przypominam, że mówimy tu 
o osobach, które jednocześnie pełnymi garściami 
korzystają z dobrodziejstw ekonomii współdzielenia 
(sharing economy) w odniesieniu np. do mieszkań, 
samochodów, rowerów czy hulajnóg elektrycznych. 
Jest to jeszcze bardziej intrygujące w perspektywie 
upodobania pokolenia Z do pracy hybrydowej 
(61%), która zakładałaby od 1 do 3 dni pracy 
zdalnej. Z perspektywy pracodawcy oznaczałoby 
to, że stanowisko pracy stałoby puste od 20-60% 
czasu, a w rzeczywistości te liczby byłyby jeszcze 
większe, ponieważ musimy wziąć pod uwagę 
także urlopy, choroby, szkolenia, czy wyjazdy 
służbowe. Przed wieloma organizacjami stoi więc 
niezwykle ważne zadanie związane z edukacją 
pracowników, w szczególności, jeśli chciałyby one 
dokonać optymalizacji zajmowanej przestrzeni 
poprzez wprowadzenie bardziej elastycznego 
środowiska pracy, a tym samym dostosowanie 
liczby biurek do rzeczywistych potrzeb. 

Diabeł tkwi jednak w szczegółach, więc 
w przypadku wprowadzenia współdzielenia 
biurek, niezwykle ważne jest zapewnienie 
odpowiedniej technologii, przestrzeni do spotkań, 
wydzielonych miejsc do pracy w skupieniu, miejsc 

lub budek do rozmów telefonicznych czy wideo 
konferencji, pokoi do pracy kreatywnej i wielu 
innych pomieszczeń wspierających różny charakter 
pracy. W przypadku zastosowania złych proporcji 
i braku odpowiednich standardów pracownicy 
nie będą czuli się dobrze w takich przestrzeniach, 
a co gorsza – nie będą chcieli pracować z biura. 

Kiedy firmy zostały zmuszone do wprowadzenia 
pracy zdalnej w związku sytuacją epidemiologiczną, 
w przypadku biur tradycyjnych, gdzie praca, 
telekonferencje, spotkania i inne czynności odbywały 
się głównie za biurkiem, rzeczywistość została 
odwrócona do góry nogami. Nieufnie podchodzące 
do zmian korporacje w końcu zrozumiały, że praca 
może być wykonywana nie tylko z biura. Pomimo tej 
rewolucyjnej zmiany w myśleniu wielu menedżerów, 
nie można także zapomnieć o wyzwaniach. W dobie 
pracy zdalnej prawdziwy problem mogą stanowić: 
wymiana wiedzy, nawiązywanie relacji społecznych, 
praca kreatywna, zachowanie równowagi pomiędzy 
pracą a życiem prywatnym, czy ergonomiczne 
stanowisko pracy w domu. Podczas pracy zdalnej, 
gdy spotkanie z drugim człowiekiem ogranicza się 
do 30-minutowej telekonferencji nastawionej na 
rezultat, nauka od bardziej doświadczonych kolegów 
i nawiązywanie relacji może być dużym wyzwaniem, 
w szczególności dla przedstawicieli pokolenia Z. 

ALEKSANDER  
SZYBILSKI 
Associate, Workplace Solutions
CUSHMAN & WAKEFIELD

02.6 WYGODNA  
PRZESTRZEŃ BIUROWA

Badanie pokazało, że podstawowe miejsce do pracy 
i przestrzenie do regeneracji i odpoczynku to dwa 
rodzaje przestrzeni, z których pokolenie Z chciałoby 
korzystać codziennie. Blisko połowa ankietowanych 
wskazała dedykowane miejsca do pracy jako ta-
kie, z którego korzystałaby najczęściej. Do tej gru-
py przestrzeni możemy zaliczyć strefy open space 
z przypisanym miejscem (46%) lub stanowiska pra-
cy w pomieszczeniach gabinetowych (48%). Ponad-
to, jedna trzecia wszystkich uczestników badania 
odpowiedziała, że codziennie wykorzystywałaby 
przestrzenie do regeneracji w trakcie pracy. Do ta-
kich miejsc możemy zaliczyć strefy socjalno-gastro-
nomiczne (36%), strefy na świeżym powietrzu (32%) 
oraz pokoje do relaksu (31%). 

Drugą najczęściej wybieraną kategorią pomieszczeń, 
które wykorzystywane byłyby przynajmniej kilka razy 
w tygodniu lub w miesiącu, były pomieszczenia wspie-
rające wykonywanie różnych rodzajów pracy. Do tej 
grupy możemy zaliczyć takie przestrzenie jak miejsca 
do odbywania szybkich spotkań wydzielone z prze-
strzeni typu open space, pokoje do pracy w skupieniu, 
czy strefy projektowo-kreatywne.

codziennie
kilka razy 

w tygodniu
kilka razy 

w miesiącu
kilka razy 

w roku wcale

Focus room – małe pomieszczenie do pracy w skupieniu, 
dłuższej rozmowy telefonicznej czy telekonferencji 12% 32% 32% 18% 7%

Strefa projektowa/kreatywna – przestrzeń 
wyposażona np. w tablice/szyby do pisania, 
stoły projektowe i inne elementy kreatywne

10% 29% 34% 20% 7%

Budki telefoniczne – małe odizolowane akustycznie 
miejsca do wykonania poufnych telefonów 8% 19% 23% 23% 26%

Wydzielone miejsca przy open space do odbycia 
szybkiego spotkania na 2-4 osoby 6% 27% 42% 17% 7%

Nieformalne miejsca spotkań z kanapami zamiast 
tradycyjnych stołów i pufy zamiast krzeseł konferencyjnych 20% 31% 29% 14% 7%

Miejsce do szybkich spotkań na stojąco – sale lub 
przestrzenie zaaranżowane tak, aby można było 
przeprowadzić szybkie spotkanie bez „zasiadania”

7% 16% 27% 23% 27%

Strefa open space – stałe biurko przypisane 
na co dzień do jednej osoby 46% 16% 11% 8% 18%

Strefy biurek hot-desk – biurka współdzielone, dostępne 
w każdej chwili dla każdego, nie wymagają rezerwacji 5% 12% 20% 19% 44%

Gabinet – przypisany pokój lub współdzielony 
z innymi członkami zespołu 48% 18% 16% 10% 8%

Strefy socjalne, kantyny i kawiarnie dające możliwość pracy 36% 29% 21% 9% 5%

Audytoria, miejsca spotkań i wydarzeń 8% 21% 39% 26% 7%

Strefy na świeżym powietrzu poza biurem 
typu tarasy, patio budynku, restauracja 32% 28% 23% 13% 4%

Przestrzeń umożliwiająca zregenerowanie sił podczas 
pracy np. pokój relaksu lub pokój drzemek 31% 27% 22% 13% 8%

Uczestnicy badania wykazali niski poziom zainteresowa-
nia przestrzeniami takiego typu jak budki telefoniczne 
oraz miejsca do szybkich spotkań na stojąco. Może to 
wynikać z faktu, że pokolenie Z przedkłada aplikacje 
społecznościowe ponad tradycyjne formy komunikacji.  
Według badania, 83% ankietowanych najchętniej 
wykorzystuje w komunikacji aplikację Facebook 
Messenger, natomiast tradycyjne formy komunikacji 
z otoczeniem, jak rozmowa twarzą w twarz, rozmowa 
telefoniczna czy SMS-y były wybierane odpowiednio 
przez 65%, 55% i 50% wszystkich respondentów. 

Ponadto, niskim zainteresowaniem Zetek cieszył się 
trzeci typ podstawowej przestrzeni do pracy, jakim są 
strefy z nieprzypisanymi miejscami pracy (hot deski). 
Z takiego rozwiązania w ogóle nie chciałoby korzystać 
aż 44% respondentów. Pokrywa się to z oczekiwaniami 
ankietowanych dotyczących pozytywnych doświad-
czeń w biurze – 44% wszystkich ankietowanych (3. 
miejsce) wskazało posiadanie swojego dedykowanego 
miejsca w biurze jako element idealnego środowiska 
pracy (zob.: „Biuro jako miejsce pozwalające na zdo-
bywanie doświadczenia”).
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CZYM TWOIM ZDANIEM CECHUJE SIĘ TWOJE IDEALNE ŚRODOWISKO PRACY?

*„Welcome to Generation Z” Deloitte, 2020

02.7 CECHY IDEALNEGO 
ŚRODOWISKA PRACY

Jedna z hipotez dotycząca 
aktywności pokolenia Z w miejscu 
pracy głosi, że ta grupa preferuje od 
działań zespołowych wykonywanie 
indywidualnych zadań*, co 
potwierdza niskie zainteresowanie 
powierzchniami wspierającymi pracę 
zespołową. Z drugiej strony, idealnym 
i najczęściej wskazywanym miejscem 
do pracy jest według respondentów 
przestrzeń wspierająca budowanie 
relacji, wymianę wiedzy i integrację 
między współpracownikami. Wyniki 
naszego badania potwierdzają, 
że pokolenie Z jest nastawione 
na budowanie relacji i czerpanie 
z doświadczenia innych pracowników, 
ale ceni sobie bardziej pracę 
indywidualną niż pracę w zespole.

Idealne środowisko pracy powinno mieć również wy-
dzieloną przestrzeń wspierającą pracę w skupieniu – 
w całej grupie badanych ten element był na drugim 
miejscu pod względem ważności. Nie bez znaczenia 
będzie również komfortowe wyposażenie i dostęp 
do nowoczesnych technologii (odpowiednio 3. i 4. 
miejsce). 

Odpowiedzi respondentów w podziale na poszcze-
gólne podgrupy pokazują, że osoby z doświadcze-
niem oraz studenci kierunków ekonomicznych oraz 
inżynieryjnych udzielali odpowiedzi zbliżonych do 
wyniku całej badanej grupy. Natomiast widoczna jest 
duża różnica w odpowiedziach udzielanych przez an-
kietowanych będących studentami kierunków IT. Dla 
osób z tej grupy najważniejszą cechą charakteryzu-
jącą idealne miejsce pracy jest dostęp do nowocze-
snych technologii. Kolejnymi elementami wskazany-
mi przez tę podgrupę były przestrzenie wspierające 
pracę w koncentracji oraz skupieniu oraz przestrze-
nie wspierające zdrowie i aktywność fizyczną.

EKONOMIA

1 Wspiera budowanie relacji, wymianę wiedzy 
i integracje między współpracownikami

2 Wspiera pracę w koncentracji i skupieniu

3 Jest komfortowo wyposażone 
w wygodne i nowoczesne meble

4
Jest nowocześnie zaprojektowane i zapewnia 
wiele rodzajów przestrzeni (np. do pracy 
kreatywnej, do zabawy, do drzemek)

5 Jest komfortowo wyposażone 
w wygodne i nowoczesne meble

6
Jest elastyczne i otwarte ( brak ścian umożliwia 
łatwe dopasowanie do potrzeb i charakteru 
pracy osób indywidualnych i zespołów)

7 Odzwierciedla kulturę i wartości firmy, które 
są współmierne z moimi wartościami

8 Stymuluje pracę zespołową

9 Wspiera zdrowie i aktywność fizyczną (np. zapewnia 
miejsca do ćwiczeń fizycznych, odpoczynku)

INŻYNIERIA

1 Wspiera budowanie relacji, wymianę wiedzy 
i integracje między współpracownikami

2 Wspiera pracę w koncentracji i skupieniu

3 Zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii

4 Jest komfortowo wyposażone 
w wygodne i nowoczesne meble

5
Jest nowocześnie zaprojektowane i zapewnia 
wiele rodzajów przestrzeni (np. do pracy 
kreatywnej, do zabawy, do drzemek)

6 Wspiera zdrowie i aktywność fizyczną (np. zapewnia 
miejsca do ćwiczeń fizycznych, odpoczynku)

7
Jest elastyczne i otwarte (brak ścian umożliwia 
łatwe dopasowanie do potrzeb i charakteru 
pracy osób indywidualnych i zespołów)

8 Odzwierciedla kulturę i wartości firmy, które 
są współmierne z moimi wartościami

9 Stymuluje pracę zespołową

IT

1 Jest komfortowo wyposażone 
w wygodne i nowoczesne meble

2 Wspiera pracę w koncentracji i skupieniu

3 Wspiera zdrowie i aktywność fizyczną (np. zapewnia 
miejsca do ćwiczeń fizycznych, odpoczynku)

4 Wspiera budowanie relacji, wymianę wiedzy 
i integracje między współpracownikami

5 Jest komfortowo wyposażone 
w wygodne i nowoczesne meble

6
Jest nowocześnie zaprojektowane i zapewnia 
wiele rodzajów przestrzeni (np. do pracy 
kreatywnej, do zabawy, do drzemek)

7
Jest elastyczne i otwarte ( brak ścian umożliwia 
łatwe dopasowanie do potrzeb i charakteru 
pracy osób indywidualnych i zespołów)

8 Stymuluje pracę zespołową

9 Odzwierciedla kulturę i wartości firmy, które 
są współmierne z moimi wartościami

CAŁA GRUPA

1 Wspiera budowanie relacji, wymianę wiedzy 
i integracje między współpracownikami

2 Wspiera pracę w koncentracji i skupieniu

3 Jest komfortowo wyposażone 
w wygodne i nowoczesne meble

4 Zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii

5
Jest nowocześnie zaprojektowane i zapewnia 
wiele rodzajów przestrzeni (np. do pracy 
kreatywnej, do zabawy, do drzemek)

6 Wspiera zdrowie i aktywność fizyczną (np. zapewnia 
miejsca do ćwiczeń fizycznych, odpoczynku)

7
Jest elastyczne i otwarte ( brak ścian umożliwia 
łatwe dopasowanie do potrzeb i charakteru 
pracy osób indywidualnych i zespołów)

8 Odzwierciedla kulturę i wartości firmy, które 
są współmierne z moimi wartościami

9 Stymuluje pracę zespołową
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JAKIE POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA MA PRZYNIEŚĆ  
TWOJE WYMARZONE MIEJSCE PRACY?

Ludzie z pokolenia Zet nie znają świata sprzed 
Internetu. To oznacza, że w dużej mierze konsumują 
życie i świat online oraz korzystają z technologii 
do podtrzymywania więzi. Równocześnie mają 
niezaspokojoną potrzebę rozmowy, budowania 
prawdziwych, niefejkowych relacji, przeżywania, 
doświadczania i uczenia się w świecie offline. 
Jak pokazują badania, są pragmatyczni 
i racjonalni, świadomi swoich potrzeb. Ponieważ 
społecznościowo realizują się w Internecie, to 
w pracy chcą pracować – otrzymywać jasne cele 
od kompetentnych, profesjonalnych szefów oraz 
pracować na indywidualny sukces i spełniać 
się zawodowo w warunkach, które pozytywnie 
wpływają na długość dobrego życia.

Z powodu „Zetek” uzupełniono już żartobliwie 
piramidę potrzeb Abrahama Maslowa, dodając 
do akceptacji, miłości, czy bezpieczeństwa dostęp 
do WIFI i pełną baterię w telefonie. Na poważnie 
zaś, pytani o najważniejsze wartości bez wahania 
wymieniają rodzinę, przyjaciół, znajomych.

Najważniejsze wnioski i rekomendacje 
dla pracodawców „ZETek”: 

 — Buduj kulturę zespołu i firmy bliższą atmosferze 
domu i przyjaciół niż pola bitwy, bo młodzi nie 
czują potrzeby, by „umierać za korporacje”;

 — Znajdź czas na tłumaczenie swoich decyzji – 
także tych o odebraniu komuś biurka lub zmianie 
krzesła, monitora czy miejsca pracy – ludzie 
z tego pokolenia (słusznie) potraktują brak 
wyjaśnień jako brak szacunku i profesjonalizmu;

 — Komunikuj się transparentnie, bo pokolenie 
Internetu nie rozumie, po co „ściemniać” lub 
traktować pracowników bez szacunku, skoro 
zaraz z tego wyniknie kryzys w social mediach;

 — Dbaj o jasność zasad i spójność wartości – 
masz do czynienia z pokoleniem, które jednym 
internetowym postem potrafi zdobyć wiedzę 
prawną oraz silnych sojuszników i obrońców 
swoich praw – rujnując latami budowaną 
reputację biznesową i markę Twojej firmy jako 
pracodawcy; 

 — Traktuj młodych indywidualnie – lepiej się czują 
w mniejszych strukturach niż w anonimowym 
tłumie firmowych „trybików”;

 — Kompetentny szef jest wymaganym „elementem 
wyposażenia” każdego, najbardziej 
„wypasionego” biura – musi umieć komunikować 
się w sposób budujący zaufanie. Równocześnie – 
ważną umiejętnością szefa „Zetek” jest tworzenie 
pracownikom powodu, by zaangażowali się 
w pracę i nie szukali lepszej gdzieś w szerokim 
i przyjaznym świecie;

 — I w końcu – jeśli zabraknie w firmie budżetu na 
rozwój i szkolenia – postaw na mentoring – który 
wpisuje się wprost w potrzebę uczenia się „Zetek” 
od doświadczonych kolegów we własnej firmie.

JOANNA  
MALINOWSKA-PARZYDŁO
Executive Partner w Younicorn
THINK TANK HR INFLUENCERS

02.8 BIURO JAKO MIEJSCE POZWALAJĄCE  
NA ZDOBYWANIE DOŚWIADCZEŃ

Pokolenie Z opisuje swoje wymarzone miejsce pracy 
jako przestrzeń, w której można przede wszystkim 
zdobywać doświadczenie i rozwijać swoje umiejęt-
ności, na co wskazało ponad 69% ankietowanych. 
Drugą, najczęściej wybieraną odpowiedzią, była 
dobra atmosfera – jest to ważne dla 64% wszystkich 
badanych. 

Przedstawiciele pokolenia Z chcą także mieć swoje, 
przypisane miejsce pracy – 44% ankietowanych wska-
zało tę opcję jako element idealnego środowiska pracy.

Dwie najrzadziej pojawiające się odpowiedzi to chęć 
udziału w współtworzeniu i współprojektowaniu miej-
sca pracy oraz możliwość uprawiania aktywności fi-
zycznej w czasie pracy – odpowiedzi te wybrało od-
powiednio 19% i 18% wszystkich badanych. 

69% CHCĘ SIĘ SZKOLIĆ I ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI

64% CHCĘ, CZUĆ DOBRĄ ATMOSFERĘ W MOJEJ PRACY

44% CHCĘ MIEĆ SWOJE DEDYKOWANE MIEJSCE, NIEZMIENNIE KAŻDEGO DNIA

42% CHCĘ CZUĆ NIEZALEŻNOŚĆ I MIEĆ WYBÓR GDZIE I KIEDY PRACUJĘ

40% CHCĘ WYKORZYSTYWAĆ SWOJE PASJE W MIEJSCU PRACY

37% CHCĘ SWOBODNIE WYPOWIADAĆ SWOJE ZDANIE

34% CHCĘ MIEĆ POCZUCIE PRYWATNOŚCI

30% CHCĘ PRACOWAĆ BLISKO LUDZI, W ZESPOLE

29% CHCĘ CZUĆ, ŻE PRACUJĘ W MIEJSCU NOWOCZESNYM

29% CHCĘ PRACOWAĆ INDYWIDUALNIE I W SKUPIENIU

29% CHCĘ MIEĆ SWOBODNY DOSTĘP DO RÓŻNYCH TYPÓW PRZESTRZENI

19% CHCĘ WSPÓŁTWORZYĆ I WSPÓŁPROJEKTOWAĆ SWOJE MIEJSCE PRACY

26% CHCĘ, ABY MOJE MIEJSCE PRACY PROMOWAŁO EKOLOGICZNE PODEJŚCIE DO ŻYCIA

18% CHCĘ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ RUCHU FIZYCZNEGO W TRAKCIE PRACY
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03 PODSUMOWANIE

Okres kwarantanny spowodowany wybuchem pan-
demii Covid-19, który w Polsce rozpoczął się w poło-
wie marca, zmusił wiele firm do przejścia w tryb pracy 
zdalnej. Globalne badanie Cushman & Wakefield „Przy-
szłość środowiska pracy” (The Future of Workplace) 
wykazało, że efektywność pracy i satysfakcja z pracy 
zdalnej wśród pracowników w czasie pandemii utrzy-
mywały się na wysokim poziomie, a współpraca po-
między zespołami weszła na wyższy poziom dzięki 
efektywniejszemu wykorzystywaniu zdalnych tech-
nologii. Niemniej jednak, poziom satysfakcji znacząco 
różni się w zależności od grupy wiekowej. Zarówno 
badanie lokalne przygotowane przez Antal oraz Cu-
shman & Wakefield „Elastyczność w dobie zmiany” 
oraz wyżej wspomniane globalne badanie Cushman & 
Wakefield „Przyszłość środowiska pracy” wykazały, że 
praca w pełni zdalna stanowiła największe wyzwanie 
właśnie dla pokolenia Z. 

Nasze wnioski z badania przeprowadzonego na 
przestrzeni listopada 2019 r. do lutego 2020 r. wśród 
przedstawicieli Generacji Z, pokrywają się z wyni-
kami tych dwóch raportów. Możliwość zdobywania 
wiedzy i nawiązywania relacji są dla pokolenia Z  
jednym z najważniejszych elementów opisujących 
idealne środowisko pracy. Brak możliwości bezpo-
średniej interakcji z innymi pracownikami, a przez to 
niższa satysfakcja z pracy zdalnej, będzie powodo-
wać, że pokolenie Z dużo chętniej skorzysta z biu-
ra jako podstawowego miejsca świadczenia pracy 
niż grupy, u których satysfakcja z pracy zdalnej jest 
większa. 

Niskie zainteresowanie pracą w pełni zdalną, a tym 
samym niższa satysfakcja z przymusowego okresu 
kwarantanny, ma związek z oczekiwaniami pokolenia 
Z, które dopiero stawia pierwsze kroki na rynku pra-
cy. „Zetki” zapytane o cechy idealnego miejsca pra-
cy najczęściej wskazywały przestrzeń, która wspiera 
budowanie relacji, wymianę wiedzy i integrację mię-
dzy pracownikami – a to trudno osiągnąć wyłącznie 
poprzez spotkania w świecie wirtualnym. 

Spodziewamy się, że przez najbliższe miesiące pra-
cownicy będą stopniowo wracać do biur. Jednocze-
śnie udział pracy zdalnej w organizacjach z pewnością 
wzrośnie, powodując tym samym zmianę filozofii wy-
korzystania i projektowania przestrzeni. Wpłynie to 
na popularyzację modelu współdzielenia biurek i do-
danie do pakietu klasycznych salek konferencyjnych 
nowych przestrzeni wspierających. W tym wypadku, 
najczęściej wskazywanymi przez Pokolenie Z rozwią-
zaniami, wspierającymi podstawowe miejsce do pracy, 
są miejsca do odbywania szybkich spotkań wydzielo-
ne w otwartej przestrzeni biurowej, pokoje do pracy 
w skupieniu, strefy projektowo-kreatywne czy niefor-
malne miejsca spotkań. 

Na znaczeniu zyska również dbałość o ogólny dobro-
stan i dobre samopoczucie pracowników – pracodaw-
cy będą musieli zadbać o dobre warunki środowisko-
we, dostęp do nowoczesnego sprzętu czy wygodne 
wyposażenie biura. Należy w tym miejscu wspomnieć 
także o kwestiach związanych z bezpiecznym powro-
tem do biura – obecnie jest to największe wyzwanie dla 
większości organizacji. 

 Pomimo młodego wieku, Pokolenie Z to coraz bardziej 
aktywna zawodowo grupa społeczna. Biorąc pod uwa-
gę ograniczony zasób jego przedstawicieli, spowodo-
wany niżem demograficznym, możemy spodziewać się, 
że uwzględnienie potrzeb i oczekiwań tego pokolenia 
w projektowaniu przestrzeni biurowych, może być jed-
nym z elementów strategii, która pozwoli organizacjom 
utrzymać konkurencyjność oraz pozyskać i utrzymać 
najlepsze talenty mogące mieć istotny wpływ na roz-
wój danej organizacji w przyszłości. 

03PODSUMOWANIE
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Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
The Warsaw HUB
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

+48 22 820 20 20
www.cushmanwakefield.pl

Niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o dane zebrane w badaniu ankietowym, a firma Cushman & Wakefield 
wykorzystała je przy założeniu, że są one prawdziwe i kompletne. Cushman & Wakefield nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności 
w przypadku, gdyby informacje te okazały się nieprawdziwe lub niekompletne, ani nie składa żadnych oświadczeń i zapewnień, 
wyraźnych lub dorozumianych, co do prawdziwości lub kompletności informacji zawartych w niniejszej publikacji. Publikacja 
może zawierać błędy lub pominięcia, a szczegóły w niej przedstawione (tj. ceny, warunki najmu lub inne warunki) mogą 
ulec zmianie lub być wycofane bez zawiadomienia. Publikacja może podlegać szczególnym warunkom w zakresie publikacji 
informacji, ustanawianym przez osoby trzecie. 

Antal to więcej
niż rekrutacja 
N A R ZĘDZI A ,  D O R A DZ T WO,  B A DA N I A  RY N KU  P R AC Y

Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane dywizje 
rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding. 
Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie. 
Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań, 
uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji. 
Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług.

Dane kontaktowe:

KATARZYNA  
LIPKA
Associate Director, 
Head of Consulting & Research, 
Cushman & Wakefield
606 993 860
katarzyna.lipka@cushwake.com

JAN  
SZULBORSKI
Senior Consultant, 
Consulting & Research, 
Cushman & Wakefield
722 202 933
jan.szulborski@cushwake.com
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