
BPO i Centra Usług Wspólnych: 
Menedżerowie  zabierają głos w sprawie 
powierzchni biurowej 

BPO i Centra Usług Wspólnych:

Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy.
Atrybuty budynków biurowych jako przewaga konkurencyjna w walce o najlepszych pracowników.

Grudzień 2015 pod patronatem

BPO i Centra Usług Wspólnych:
Menedżerowie firm zabierają głos w sprawie nieruchomości



2 | BPO & Shared Service Centres: employees speak out on workplace. Office building attributes as a competitive advantage in the war for talent. 



Wprowadzenie 

Niniejsza publikacja to drugi etap badania przeprowadzonego przez  

JLL i Skanska pod patronatem ABSL. 

Podstawą naszych badań były ankiety przeprowadzone zarówno wśród 

pracowników (533 osoby) w pierwszym raporcie – „BPO i Centra Usług 

Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca 

pracy” oraz 47 menedżerów firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu. 

Raporty potwierdzają, że dogodne, dobrze zlokalizowane i przystosowane 

do różnych stylów pracy biuro może tworzyć przewagę konkurencyjną  

w pozyskiwaniu najlepszych pracowników. 

Najnowszy raport, czyli badanie menedżerów centrów BPO/SSC, jasno 

wskazuje, że firmy z tego sektora będą się dynamicznie rozwijać i zgłaszać 

zapotrzebowanie na nową powierzchnię biurową. Opracowanie ukazuje 

również aktualne style pracy firm oraz ich konkretne wymagania dotyczące 

budynku biurowego. 

Autorzy tej publikacji chcieliby serdecznie podziękować menedżerom za 

wypełnienie ankiet, jak również za szereg przeprowadzonych spotkań. 
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KLUCZOWE ASPEKTY PODCZAS 

WYBORU BIURA 

Kantyna w budynku, zielone rozwiązania oraz oferta 

innych udogodnień w obiekcie mają drugorzędne 

znaczenie w procesie poszukiwania nowego biura. 

Dogodne miejsce pracy to przede wszystkim 

atrakcyjna lokalizacja. Pracodawcy w celu 

pozyskania wartościowego pracownika przykładają 

do tego szczególną uwagę. Istotna jest również 

rozwinięta komunikacja publiczna, koszty najmu  

i wysoki standard techniczny budynku. Ze względu 

na dostępność narzędzi typu GIS (systemy do 

geomapowania) najemcy mają możliwość wsparcia 

się odpowiednim oprogramowaniem w wyborze  

najlepszej lokalizacji.  

Dla menedżerów BPO/SSC lokalizacja  

w centrum i dostęp do transportu publicznego to 

najważniejsze czynniki brane pod uwagę przy 

poszukiwaniu nowego biura. Centralne 

umiejscowienie siedziby firmy jest dla nich gwarancją 

dobrego skomunikowania z innymi rejonami miasta. 

Z kolei pracownicy centrów usług w większym 

stopniu przykładają wagę do czasu dojazdu, kosztem 

lokalizacji w centrum (dla ponad połowy kluczowy 

jest sprawny dojazd transportem publicznym, 

podczas gdy jedynie 31% preferuje lokalizację 

centralną). Różnica w odpowiedziach może wynikać 

z faktu, że zdecydowana większość menedżerów 

oraz pracowników na kierowniczych stanowiskach 

dojeżdża do pracy samochodem i ma zapewnione 

miejsca parkingowe w biurowcu.  

Menedżerowie, podobnie jak pracownicy, na pytanie 

o udogodnienia, które powinny znajdować się  

w budynku na pierwszym miejscu wymienili stojaki 

dla rowerów. Projekty biurowe ubiegającą się o 

certyfikat LEED mogą uzyskać punkty zapewniając 

parking rowerowy dla przynajmniej 3% użytkowników 

budynku. W niektórych biurowcach jest to nadal 

niewystarczające rozwiązanie. Co ciekawe, 

zaobserwowaliśmy przypadki zmiany przez 

najemców przeznaczenia swoich miejsc 

parkingowych dla samochodów na parking dla 

rowerów, jeśli stojaki nie były dostępne w budynku 

lub była ich zbyt  mała liczba. 

 

Istotna różnica w priorytetach dotyczyła natomiast 

dostępności bezpłatnego Wi-Fi w biurowcu. Dla 

pracowników była to bardzo ważna kwestia, podczas 

gdy menedżerowie nie traktują Wi-Fi jako 

priorytetowego udogodnienia w obiekcie. 

Lokalizacja, dostęp do środków komunikacji publicznej i koszty najmu to najważniejsze 

czynniki wpływające na decyzję o nowym biurze 
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91 % Lokalizacja 

87 % 

87 % 

60 % 

32 % 

2 8% 

21 % 

21 % 

17 % 

6 % 
6 % 

Dostęp do transportu publicznego 

Koszty najmu 

Wysoki standard techniczny budynku 

Kantyna w budynku 

Zielone rozwiązania w budynku 

Dostęp do usług, sklepów, szkoły, przedszkola 

Dostęp do wyższych uczelni 

Szybki dostęp do lotniska 

Dostęp do transportu publicznego działającego w nocy 

Inne /np. dostęp do miejsc parkingowych 

Centrum 

Poza Centrum miasta 

Nie ma to znaczenia jeśli jest dobrze  

rozwinięta komunikacja publiczna 

 

Preferowana lokalizacja 

47% 

6% 

47% 

Kluczowe aspekty brane pod uwagę przy wyborze nowego biura 

Kantyna/restauracja 

Parking dla rowerów 

Ogólnodostepne prysznice i szatnie 

Kawiarnie 

Bezplatne Wi-Fi w budynku poza granicami własnego biura 

Sklep spożywczy 

Siłownia/fitness 

Żłobek/przedszkole 

 

Oddział banku 

Usługi i udogodnienia w biurowcu uważane za niezbędne 

66% 11% 23% 

47% 17% 

11% 51% 

38% 8% 54% 

38% 

32% 13% 

30% 13% 57% 

28% 6% 66% 

11% 87% 2% 

2% 98% 

55% 

36% 

Nie Brak zdania Tak 



 

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Zdecydowana większość firm zajmie dodatkową powierzchnię biurową 

na przestrzeni kolejnych dwóch lat 
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Jak wynika z badania, 41% firm z sektora 

BPO/SSC planuje przeprowadzkę do nowego 

biura na przestrzeni następnych trzech lat. 

Uważamy, że na tę decyzję ma wpływ kilka 

czynników. Pierwszym z nich jest bez wątpienia 

brak możliwości ekspansji w ramach obecnego 

budynku. Kolejnym natomiast poszukiwanie 

lepszej lokalizacji oraz wyższego standardu 

biura, co przekłada się na zwiększenie 

atrakcyjności firmy z perspektywy 

potencjalnego pracownika. Widoczny jest 

również trend adaptacji biura do konkretnych 

potrzeb firmy oraz zmieniającego się 

środowiska pracy. Przeprowadzka daje 

możliwość dopasowania nowej przestrzeni  

do obecnej oraz przyszłej specyfiki zadań 

wykonywanych przez pracowników. 

Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest 

głównym motorem napędowym popytu na biura 

na rynkach regionalnych. Szacuje się, że firmy 

BPO/SSC wygenerowały 65% całkowitego 

zapotrzebowania na powierzchnie biurowe poza 

Warszawą w 2014 r. oraz około 50% w 

pierwszych trzech kwartałach 2015 r. 

 

Firmy z sektora cechuje dynamiczny wzrost 

zatrudnienia (rezultat rozpoczynania 

współpracy z nowymi klientami przy kolejnych 

projektach) oraz wynikającym z niego 

zapotrzebowaniem na dodatkową powierzchnię 

biurową. Wynikiem tego rozwoju jest potrzeba 

ekspansji oraz popyt na nową powierzchnię 

dostępną w krótkim czasie (np. dwa miesiące). 

Menedżerowie reprezentujący sektor BPO/SSC 

postrzegają swoje biuro jako potencjalną 

przewagę w procesie rekrutacji.  

87% respondentów jest zdania, że nowoczesne 

biuro zaprojektowane tak, aby sprzyjało 

efektywności pracy może przekonać 

pracownika o wyborze pracodawcy, który 

oferuje taką przestrzeń.  Podobnie uważają 

pracownicy centrów, aż 65% deklaruje, że jest 

to istotny czynnik w procesie rekrutacyjnym.   

Planowana relokacja do innego biura w perspektywie następnych trzech lat 

 

10% 69% 21% 

Tak Nie Brak zdania 

Planowane uruchomienie kolejnego biura w innym polskim mieście 

+ 

+ 

+ 

+ 

13% 

14% Tak 

73% 

Planowane powiększenie zajmowanej powierzchni  
biurowej w perspektywie dwóch lat  
(dobranie powierzchni w ramach tego samego budynku/parku biurowego) 

Brak zdania 

Nie 

>m2? 

Czy atrakcyjnie zaprojektowane, wygodne biuro może 

przyczynić się do pozyskania najlepszych pracowników z rynku pracy?  

 

 

2% 11% 87% 

Tak Brak zdania Nie 

4% 

55% 

Tak 
41% 

Nie  

Brak zdania 



Najczęściej napotykanym problemem są kłopoty z systemem klimatyzacji i wentylacji 
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Dla menedżerów z centrów usług istotne jest 

również odpowiednie zarządzanie obiektem 

biurowym. Dlatego też dla zdecydowanej 

większości z nich ważne jest z jakimi firmami 

współpracuje zarządca budynku. Często  

w zapytaniach ofertowych przesyłanych do 

biurowców przez potencjalnych najemców 

znajduje się pytanie o zarządcę i jego 

podwykonawców. 

Zdecydowana większość firm BPO/SSC nie 

planuje rozszerzenia swojej działalności o biura 

w innym mieście, aczkolwiek  21% z nich 

poszukuje nowych lokalizacji.  

Mając na uwadze fakt, że w Polsce działa 

ponad 500 centrów usług, w dalszym ciągu 

duża liczba firm jest zainteresowana 

możliwością ekspansji. Znakomitym przykładem 

jest Rzeszów, który został wybrany przez firmę 

Deloitte na jej kolejną lokalizację w Polsce. 

Mniejsze miasta są, naszym zdaniem, dobrym 

miejscem dla lokowania centrów obsługujących 

np. polski rynek, planujących zatrudnić między 

100 a 300 pracowników i prowadzić procesy  

w mniejszej liczbie języków obcych niż  

w największych polskich ośrodkach miejskich. 

Miasta te oferują dostęp do znacznej puli 

studentów, co jest istotne dla firm z sektora 

BPO/SSC. 

Nieefektywne systemy klimatyzacji oraz 

wentylacji postrzegane są jako najbardziej 

powszechny problem występujący w biurze.  

Dla 62% respondentów to najbardziej uciążliwy 

czynnik w pracy. Wynika on bezpośrednio z 

zagęszczenia pracowników na powierzchni 

biurowej. Niektóre firmy prowadzą działalność  

w starszych, nieefektywnych budynkach,  

w których klimatyzacja i wentylacja nie są w 

stanie poprawnie działać przy zagęszczeniu 5-7 

m2 na pracownika, natomiast nowoczesne 

obiekty biurowe są dostosowane do takich 

wymagań. Podobnie jest w przypadku dostępu 

do światła dziennego, czyli drugiego najczęściej 

spotykanego problemu. Na etapie 

projektowania nowego budynku bierze się pod 

uwagę kwestię odpowiedniego doświetlenia 

powierzchni i architekci kładą na to duży nacisk.   

 

WYMAGANIA i 

NAPOTYKANE PROBLEMY 

23% 

Tak 

77% 

Czy jest istotne z jakimi usługodawcami współpracuje 

zarządca budynku biurowego? 

  (np. technicy, wywóz i segregacja śmieci etc.) 

Nie 

Częstotliwość napotykanych problemów w biurowcu 

Problemy z klimatyzacją i wentylacją  

Problemy z doświetleniem światłem dziennym 

Problemy z obsługą techniczną nieruchomości 

Problemy z firmą zarządzającą nieruchomością 

Problem z przeciekającą elewacją 

Problem z wyłączaniem się systemów budynku  

Długi czas oczekiwania na windy 

BMS 

74% 15% 11% 

77% 6% 

6% 74% 

51% 23% 26% 

20% 

49% 19% 

38% 19% 43% 

21% 17% 62% 

32% 

17% 

Nigdy  Czasami Często 



Komfortowe, elastyczne i wydajne miejsce pracy sprzyja produktywności 

Prawie połowę centrów usług charakteryzuje 

zagęszczenie pracowników na powierzchni 

biurowej na poziomie 7-8 m2 na osobę, 

natomiast 13% ma nawet niższy współczynnik 

na poziomie do 6 m2 na pracownika. Są to 

prawdopodobnie centra typu call center, gdzie 

potrzeba zapewnienia  pracownikowi dużej 

przestrzeni jest zdecydowanie niższa niż w 

przypadku centrów świadczących bardziej 

zaawansowane usługi. 26% firm oferuje 

pracownikom 9-10 m2 na osobę, co jest 

zbliżonym zagęszczeniem do typowych 

głównym siedzib spółek. Około 15% 

pracodawców ma współczynnik 10 m2 na 

pracownika, co oznacza bardzo komfortowe 

środowisko pracy.  

Najczęściej firmy z sektora BPO/SSC preferują 

aranżacje powierzchni typu open space z 

wydzielonymi pokojami spotkań, co jest zgodne 

z trendem występującym w całej Polsce. 

Jedynie 13% cechuje aranżacja powierzchni 

typu gabinetowego. Najprawdopodobniej 

prowadzą one działalność w biurowcach  

o niższym standardzie, gdzie możliwość 

aranżacji powierzchni w systemie open-space 

jest ograniczona przez strukturę budynku. 

Warto podkreślić, że 9% centrów BPO/SSC 

działa w systemie nowoczesnego środowiska 

pracy, w którym pracownikom zapewniony jest 

dostęp m.in. do stref relaksu, miejsc do pracy 

kreatywnej czy hot-desking. Uważamy, że takie 

rozwiązania będą zyskiwać na popularności  

w nadchodzących latach.  

Tzw. hot-desking, czyli system współdzielenia 

biurek nadal pozostaje w cieniu tradycyjnego 

rozwiązania, czyli miejsc pracy przypisanych do 

pracownika. Niemniej jednak zaczyna on być 

coraz bardziej popularny. Jest to związane  

z optymalizacją portfolio nieruchomości  

i wprowadzaniem bardziej elastycznego  

(praca zdalna i mobilna) środowiska pracy.  

Z tych względów system ten będzie  

zyskiwał na znaczeniu.  

 

JAK PRACUJĄ FIRMY Z 

SEKTORA? 
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Dedykowane biurka vs hot-desking 

Standard funkcjonowania biura 

Open space z wydzielonymi  
salkami do spotkan 68% 

Biuro podzielone  
na pokoje 

Activity based workplace 
(Biuro ze strefami relaksu 

hot-deskami, miejscami 

skupiania i pracy kreatywnej) 

  

Open space 

Inny 

13% 

9% 

6% 

4% 

9% 

87% 

2% 
Dedykowane biurka 

Hot-desking 

Zarówno biurka dedykowane i hot-desking 

Inne  
(Hotdesking dla taskforców + dedykowane  
biurka dla pracowników indywidualnych) 

2% 

Preferowane zagęszczenie (m2 / osobę)  

1 5% 

47% 

13% 

26% 

≤6 m 
2 

7-8 m 
2 

9-10 m 
2 

>10 m 
2 



Uchylne okna - coś więcej niż tylko dodatek  

Trudności z odpowiednim dostosowaniem 

temperatury i wentylacji na dużych powierzchniach 

lub po prostu niewydajna klimatyzacja sprawiają, że 

uchylne okna  uważane są za dobre rozwiązanie.  

Z badania wynika, że osoby pracujące w biurach 

bardzo doceniają możliwość uchylenia okna i kontakt 

ze świeżym powietrzem, szczególnie w ciepłych 

miesiącach roku.  

 

Warto tu również wspomnieć, że część nowych 

budynków biurowych charakteryzuje się dużo 

wyższą jakością powietrza wtłaczanego do 

powierzchni biurowych niż w przypadku starszych 

biurowców. Dzięki takiemu rozwiązaniu można 

ograniczyć potrzebę otwierania okien przez 

pracowników. 

 

Co ciekawe, w celu ograniczenia możliwości 

sterowania temperaturą przez pracowników, część 

firm uważa za rozsądne wprowadzenie rozwiązania 

polegającego na centralnym sterowaniu klimatyzacją 

na powierzchni biurowej.   

Firmy z sektora BPO/SSC często wymagają dostępu 

do zasilania z dwóch niezależnych rozdzielni 

elektrycznych. Co zatem następuje w przypadku  

całkowitej awarii zasilania? Przeważnie konieczne 

jest podtrzymanie pracy serwerowni za 

pośrednictwem agregatów prądotwórczych. 

Dodatkowo, około 40% respondentów preferuje 

zachowanie funkcjonalności biura w przypadku 

awarii zewnętrznego zasilania. Niektórzy najemcy 

wymagają również zapasowego generatora prądu na 

wypadek awarii pierwszego. W rezultacie, istotne jest 

aby zabezpieczyć odpowiednią przestrzeń na 

generatory w budynku już na etapie projektowania 

biurowca. 
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INNE ISTOTNE ASPEKTY 

13% 

Tak 

87% 

Uchylne okna to dobre rozwiązanie 

Nie 

Systemy/funkcje budynku, które należy podtrzymać  

za pomocą generatora w przypadku odcięcia zasilania 

81% 

40% 

4% 

17% 

Serwerownie 

Stanowiska pracy 

Inne systemy, jakie? 

Nie jest wymagane 

HVAC, oświetlenie, windy, CCTV, telefony, alarm, kluczowi pracownicy  

Istotne jest zapewnienie systemów podtrzymania funkcji budynku biurowego 



ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ 
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Zdecydowana większość menedżerów z 

centrów usług promuje w swoich miejscach 

pracy zachowania przyjazne środowisku, 

zgodnie z ogólnoświatowym trendem wdrażania 

idei zrównoważonego rozwoju. 11% planuje 

wprowadzić takie rozwiązania w najbliższej 

przyszłości. Najpopularniejszymi działaniami  

z tego zakresu  jest recycling odpadów, 

oszczędność wody, energii oraz papieru, 

promowanie dojazdu do pracy rowerem czy 

wspólnych dojazdów samochodem. 

Zrównoważone budownictwo wydaje się być 

istotną kwestią dla menedżerów z centrów 

usług podczas poszukiwań nowego biura, 

aczkolwiek dostrzegamy możliwość dalszej 

poprawy na tym polu. Dla prawie połowy 

respondentów ważne jest posiadanie przez 

biurowiec zielonego certyfikatu (LEED, 

BREEAM czy DGNB). Dla 21% jest to czynnik  

o drugorzędnym znaczeniu, natomiast 34% 

nigdy nie słyszało o systemie zielonej 

certyfikacji budynków biurowych. Rolą 

deweloperów oraz zarządców nieruchomości 

jest rozpowszechnianie i promowanie zielonych 

rozwiązań wśród użytkowników oraz wskazanie 

w jaki sposób zielone rozwiązania mogą 

pozytywnie wpływać na miejsce pracy.  

Aż 64% respondentów jest za możliwością 

zawarcia tzw. zielonych umów najmu (umowa 

zawierająca dodatkowe informacje z zakresu 

prawidłowego użytkowania przestrzeni 

biurowej, segregacji śmieci, wyboru 

odpowiedniego operatora utylizacji odpadów 

czy przepływu danych na temat zużycia energii 

między budynkiem a najemcą). Jest to rezultat 

zarówno polityki firmy wspierającej „zielone” 

rozwiązania jak i korzyści finansowych 

związanych z możliwym obniżeniem kosztów 

eksploatacji powierzchni. Część respondentów 

nie słyszała o tego typu umowach lub nie 

zostały one zaproponowane przez właściciela 

budynku.   

Czy istotny jest zielony certyfikat (BREEAM, LEED, DGNB)  

przy wyborze nowej siedziby? 

34% 21% 45% 

Tak Nie znam tych  
systemów 

Nie 

Podejmowane działania mające na celu promocję ekologicznych zachowań 
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Czy w firmie są prowadzone dzialania majace na celu  

promowanie ekologicznych zachowań?  

 

11% 

81% 

Tak 

N ie  

Nie, ale mamy  
zamiar wprowadzic 

9% 



10 | BPO i Centra Usług Wspólnych: Menedżerowie firm zabierają głos w sprawie nieruchomości. 

Uwagi końcowe 

Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem głosu pracowników dot. ich 

miejsca pracy. W tej publikacji mogliśmy poznać opinię menedżerów firm  

z sektora nowoczesnych usług biznesowych. W wielu elementach jest ona 

zbieżna z opinią pracowników.  

Większość menedżerów zakłada rozwój firm i zwiększanie zatrudnienia, co 

znajduje odzwierciedlenie i ma bezpośrednie przełożenie na wzrost popytu 

na powierzchnie biurowe w Polsce.  

Poznaliśmy również wymagania dot. budynków biurowych i style aranżacji 

powierzchni. Na rynku widać coraz większe zainteresowanie firm 

nowoczesnym środowiskiem pracy, tzw. „activity based workplace”.  

Już około 10% przebadanych centrów usług dla biznesu zaimplementowało 

tego typu rozwiązanie. Uważamy, że jest to trend, który będzie się rozwijał w 

najbliższej przyszłości. 

Dzięki informacjom uzyskanym w ankietach i w trakcie spotkań z 

najemcami, firmy doradcze i przede wszystkim deweloperzy będą mogli 

stworzyć jeszcze lepszy produkt w postaci nowoczesnego biurowca  

i środowiska pracy w pełni odpowiadającego coraz wyższym wymaganiom 

stawianym przez firmy BPO/SSC. 
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