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Menadżerka	z	wieloletnim	doświadczeniem	 

we	wspieraniu	przedsiębiorców	i	przedsiębiorczości,	

od	2015	roku	Dyrektor	Zarządzająca	jednego	

z	największych	polskich	coworkingów	–	coworkingu	

O4	oraz	Menadżer	ds.	Programowych	w	trzech	

edycjach	akceleratora	Space3ac.	Uczestniczka	

i	prelegentka	polskich	i	międzynarodowych	

konferencji	coworkingowych,	w	tym	Coworking	

Europe,	Coworking	Asia	i	GCUC	USA.

Marta
  Moksa

A U T O R K A  R A P O R T U
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Ten	raport	miał	powstać	już	w	2020	roku.	Ale	2020	

rok	nie	sprzyjał	powtarzalności	i	robieniu	„tego,	co	

zwykle.”	Bo	zwykle	na	wiosnę	O4	Coworking	wydawał	

kolejny	raport	o	coworkingach	w	Polsce.	 

I	ten	był	już	prawie	gotowy	–	ale	przyszedł	marzec	 

i	większość	danych	stała	się	nieaktualna	czy	nieistot-

na.	Wtedy,	wiosną,	wszyscy	zastanawiali	się,	kto	 

w	ogóle	biznesowo	przeżyje	tę	hekatombę.	W	świecie	

biur,	coworkingów	i	ich	klientów.	Postanowiliśmy	

wstrzymać	się	z	publikacją	i	wykorzystać	ten	szalenie	

trudny	czas,	by	jeszcze	bardziej	po	ludzku	porozma-

wiać	z	Rezydentami.	Naszymi	i	naszych	przyjaciół	

coworkingowych.	Tym	bardziej,	że	mocniej	niż	kiedy-

kolwiek	aktualne	stało	się,	forsowane	przez	O4	od	lat,	

stwierdzenie,	że	konkurencją	coworkingu	nie	jest	inny	

coworking,	ale	dom.	Czy	coś	mogło	to	ukazać	bardziej	

obrazowo,	niż	masowe	odgórnie	nakazane	przejście	

setek	tysięcy	ludzi	na	pracę	w	ich	osobistych	salonach,	

kuchniach,	sypialniach	i	łazienkach?

Zamiast	pisać	raport	spędziliśmy	ten	czas	na	inten-

sywne	rozmowy	z	naszymi	O4ianami,	na	szukaniu	

sposobów,	by	móc	im	pomóc,	a	jednocześnie	–	sa-

memu	przetrwać.	Pamiętajmy,	że	coworkingi/biura	

serwisowane/flexy	–	to	też	biznesy.	Mają	przychody	

i	koszty.	Te	ostatnie	stałe	i	wysokie.	Stworzone	by	

wspierać	rozwój	i	odpowiadać	potrzebom	współczes- 

ności,	muszą	jednak	płacić	czynsze	i	pensje.

Okres	od	marca	do	grudnia	2020	to	czas	nieustan-

nych	odpowiedzi	na	pytanie:	czy	ludzie	w	ogóle	wyjdą	

z	domów,	by	pracować?	Przecież	teraz	jest	im	wygod-

nie.	Wysypiają	się.	Mają	czas	zrobić	pranie.	Być	 

z	psem.	Kotem.	Dzieckiem.	Żoną.	Mężem.	Telewizo-

rem.	Nie	szukają	miejsc	parkingowych.	Nie	spędzają	

czasu	transportując	się	z	miejsca	na	miejsce.	Jedzą	

zdrowiej,	bo	z	własnej	lodówki.	

I	wtedy	zaczęły	spływać	pierwsze	wyniki	różnych	

badań	–	nie	naszych,	obiektywnych	i	zewnętrznych.	

Które	odkrywały	kolejne	warstwy	Nowej	Normalno-

ści,	której	katalizatorem	i	akceleratorem	była	rzeczy-

wistość	covidowa.	

W	izolacji	w	sposób	bardzo	powolny,	pozornie	nie-

zauważalny,	ale	nieubłagany,	spada	ludziom	zaan-

gażowanie	i	poczucie	sensu.	W	samotności	trudniej	

o	kreatywne	rozwiązania.	O	satysfakcję.	O	zdrowie	

psychiczne.	Jednocześnie	–	rośnie	odhaczanie	kolej-

nych	zadań.	Skupienie.	Efektywność	rozumiana	jako	

stosunek	liczby	wykonanych	spraw	z	listy	do	poświę-

conego	tym	czynnościom	czasu.	

Wykorzystywanie	domu	jako	biura	ma	swoje	pozy-

tywne	i	mroczne	strony.	Zaoszczędzony	na	transporty	

i	rozmowy	w	kuchni	czas	poświęcany	jest	na	coraz	

liczniejsze	spotkania	online,	raportowanie	i	kolejne	

zadania.	Paradoks	ostatnich	miesięcy	polega	na	tym,	

że	około	70	%	pytanych	(różne	badania	pokazują	inne	

liczby,	ale	uśredniam)	wskazuje,	że	ostatnio	pracujemy	

WIĘCEJ,	a	nie	mniej.		

Czyli	Nowa	Normalność	to	najpewniej	mix	najlep-

szych	praktyk	i	doświadczeń	z	obu	światów.	 

To	umożliwienie	ludziom	popracowania	z	domu	 

i	wspieranie	ich	poprzez	zaoferowania	niezwykłego	

doświadczenia	w	siedzibie	firmy.	Choć	każdy,	kto	

twierdzi,	że	już	to	rozgryzł	i	zna	odpowiedź	na	pytania	

o	trendy	i	przyszłość	pracy,	okrutnie	kłamie	i	udaje,	 

że	2020	nigdy	się	nie	wydarzył	:-)

Nie	ulega	wątpliwości,	że	większość	tęskni	trochę	 

za	dawnym.	Nie	za	nieludzkimi	open-space’ami	czy	

oldskulowymi	biurami.	Ale	za	ludźmi,	za	gwarem.	 

Bardziej	tęsknią	ci,	którzy	mieli	ładne,	życzliwe	 

człowiekowi,	z	sercem	i	głową	zaprojektowane	prze-

strzenie	i	zgranych,	wesołych	ludzi	wokół	siebie.	 

Dla	mnie	to	ostatnie,	to	opis	typowego,	współczesne-

go	coworkingu.	Jakościowego,	kreatywnego,	pełnego	

pasjonatów	lubiących	swoją	pracę.	I	wiecie	co?	Takich	

dokładnie	coworkingi	mają	Rezydentów!	

Przeczytajcie ten raport i zobaczcie, dlaczego 
coworking nie zginie, a przeciwnie – najlepsze 
dopiero przed nami!!

office?	
home?	
flex?
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• Poszukują kontaktów z ludźmi	–	to	najważniejszy	
motywator	ich	obecności	w	coworkingach.	Pod-

kreślają	na	każdym	kroku,	że	mogliby	pracować	 

w	domu,	ale	nie	chcą	bez	przerwy	siedzieć	w	sa-

motności	lub	z	rodziną.

• Kochają swoją pracę –	i	ci	z	doświadczeniami	kor-

poracyjnymi,	i	ci	od	zawsze	samodzielni	zgodnie	

twierdzą,	że	robią	to,	co	lubią,	nie	boją	się	ponie-

działków,	nie	patrzą	na	zegarek,	czy	już	mogą	iść	

do	domu.

• Kochają wolność i swobodę	–	miłość	do	pracy	nie	
oznacza,	że	pochłania	ich	ona	bez	granic.	Wręcz	

przeciwnie	–	wiele	razy	pada	stwierdzenie,	że	wolą	

mniej	zarabiać,	ale	mieć	CZAS.

• Freelancerzy	korzystający	z	coworkingów	to	ci	

najpierwsi,	próbujący	nowych	rzeczy,	nowych	

kierunków,	nowych	gadżetów.	Odważni	pionierzy,	

ekscytujący	się	nowościami.

Sól	coworkingowej	ziemi,	ci,	dla	których	20	lat	temu	

zaczęły	powstawać	takie	przestrzenie,	prawie	połowa	

członków	coworkingowych	społecznościowych	

według	danych	światowych	publikowanych	

przez	Deskmag	(ale,	tu	ciekawostka	–	z	roku	na	

roku	udział	freelencerów	w	ogólnej	populacji	

coworkerów	spada!).	Ludzie	samodzielności,	

wolności,	pasji.	Ludzie,	którzy	sami	płacą	za	to,	

aby	być	w	tych	przestrzeniach.	I	płacąc	–	są	często	

najbardziej	zaangażowani	w	tworzenie	z	coworkingu	

prawdziwej	społeczności.	To	oni	reprezentują	często	

najdziwniejsze	profesje,	biznesy,	doświadczenia.	 

To	bardzo	zróżnicowana	grupa,	ale	kilka	rzeczy	ich	

łączy:	

S A M  S O B I E 
S Z E F E M  – 

freelancer
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KONTAKT 
Z LUDŹMI

• Mogę wyjść do ludzi

• W coworkingu poznaję ludzi, którzy 

chcą czegoś ciekawego od życia

• Należy patrzeć, jakim ludziom wynajmuje się 

przestrzeń – aby były to osoby, z którymi chce 

się współpracować

• Gdybym miała dużą firmę, pracowalibyśmy 

na open-space – żeby mieć ze sobą kontakt

• Inspiruję się ludźmi

• Klientów mam z polecenia

PRACA TO 
PRZYJEMNOŚĆ

• Nie chcę musieć, a chcieć

• To coś, co mnie kręci

• To źródło samorozwoju

• Realizacja pasji

WOLNOŚĆ TO SUKCES, 
SUKCES TO WOLNOŚĆ

• Chcę mieć firmę, a nie, że firma ma mnie

• Pracuję krócej, by mieć wolne popołudnia – 

nawet kosztem przychodów

• Wakacje? Pakuję przyjaciół, jedziemy  

przed siebie

• Wszystko bez spiny

CELE DO 
OSIĄGNIĘCIA

• Zależy mi, by firmy znały swoje usługi

• Muszę mieć cel – na coś czekać

• Buduję własny wizerunek

• Uwielbiam próbować

• Uwielbiam robić nowe rzeczy

• wszystko włączam, sprawdzam

IDEALNY COWORKING

Piękny,	prestiżowy,	szanowany	przez	duże	firmy,	z	barem	i	imprezami,	

mnóstwem	ciekawych	ludzi,	z	opcjami	na	drzemki,	masaże,	z	muzyką	 

i	psem,	„jak	w	domu”

NOWE, NOWE, 
NOWE

Jednocześnie	39% wszystkich	użytkowników	
deklaruje,	że	korzysta	z	członkostw	

„biurkowych”	–	to	zaprzecza	stereotypowi,	

że	na	biurkowych	open-space’ach	pracują	

tylko	freelancerzy	:-)

15% użytkowników 
coworkingów

to

FREELANCERZY 
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ŻARTOBLIWIE O FREEL ANCER ACH, CZ YLI 

freelancerzy	w	krzywym	
zwierciadle

G W I A Z D O R 	–	nie	płaci	za	członkostwo,	

ale	cały	czas	w	coworkingu	jest,	bywa	na	wszystkich	

imprezach,	wszyscy	go	znają	i	lubią,	bez	niego	nie	

może	się	odbyć	żaden	coworkingowy	event,	bo	on	

kocha	to	miejsce,	

G W I A Z D K A 	–	błyszczy,	zawsze	w	centrum	

zainteresowania,	nie	wiadomo,	czym	się	zajmuje,	 

ale	ma	mnóstwo	followersów	na	Instagramie	 

i	na	pewno	Cię	na	nim	oznaczy,	jak	zrobisz	jej	

przysługę,	a	przysługę	robią	dla	niej	wszyscy.	 

Za	jej	zniewalający	uśmiech	i	pozytywną	energię.	

Wszyscy	chcą	być	blisko	niej,	a	gdy	jej	nie	ma,	

coworking	jest	jakiś	pusty,	

W O L N O Ś C I O W I E C 	–	wierzy,	że	świat	

warto	zmieniać	za	pomocą	darmowej	pracy	(swojej	

i	innych),	realizowanej	w	szczytnym	celu	–	otwarte	

kody,	otwarte	stowarzyszenia,	mnóstwo	czasu	

przepalanego	w	coraz	mniej	licznym	towarzystwie	

podobnych	do	niego.

Kto	z	tej	grupy	stanie	na	twojej	drodze	w	kolejce	po	kawę?	Np.:

P Ę D Z I W I A T R  –	wciąż	gdzieś	wyjeżdża,	

surfuje,	jeździ	na	Bali,	potem	do	Rio	i	do	Barcelony,	

bywa	na	miejscu	bardzo	rzadko	i	na	bardzo	krótko,	

W Y Z N A W C Z Y N I 	–	uwielbia	dzielić	się	
historią	swej	wielkiej	samotności	i	izolacji,	którą	

zakończyło	członkostwo	w	coworkingu,	w	którym	ma	

mnóstwo	zadowolonych	znajomych	i	radość.	I	okazję,	

by	czasem	troszkę	przynudzać	o	swojej	niedawnej	

samotności,	którą	zakończyło…,	

K A R M I C I E L K A 	–	osoba	donosząca	własne,	

ręcznie	robione,	zdrowe,	smaczne	jedzenie	na	każdą	

możliwą	okazję,	

Z M A R T W Y C H W S T A N I E C  – 

pracował	w	korpo.	Strasznie	dużo	zarabiał.	I	miał	

zajebiste	życie.	Ale	już	nie	chce.	Już	wie,	że	chodzi	

o	wolność.	Nigdy	przenigdy	nie	wróci	do	korpo.	Tak	

przynajmniej	wciąż	mówi,	
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Przedsiębiorca,	który	traktuje	szeroko	rozumiany	

biznes	jako	codzienną	frajdę	z	życia	:-)	Swoje	naj-

ważniejsze	decyzje	życiowe	i	biznesowe	zawdzięcza	

podróżom,	poznawaniu	ludzi,	a	także	regularnemu	

doświadczaniu	nowych	rzeczy.	Część	swojego	życia	spędził	

mieszkając	m.in.	na	Tajwanie,	w	Hiszpanii,	Norwegii	i	Serbii	

oraz	odwiedzając	już	ponad	¼	globu.	Pozwoliło	mu	to	obrać	nie-

szablonowe	podejście	do	życia,	w	którym	najbardziej	ceni	niezależność.	

Firma,	którą	obecnie	prowadzi	od	ponad	5	lat	została	zaprojektowana	w	taki	sposób,	aby	można	było	nią	zarządzać	

niezależnie	od	miejsca,	w	którym	aktualnie	się	znajduje.

Na	co	dzień	pomaga	firmom	w	szybkim	i	sprawnym	komunikowaniu	się	między	ludźmi.	Jego	firma	p-beep	dostar-

cza	innowacyjne	rozwiązania	oparte	na		bezprzewodowej	technologii,	dzięki	której	ważne	i	kluczowe	informacje	

docierają	do	odpowiednich	osób	zawsze	na	czas.	Z	tego	rozwiązania	korzystają	największe	firmy	z	różnych	gałęzi	

przemysłu	m.in.	Samsung	Electronics,	Decathlon,	Marriott	Hotels	etc..

Grzegorz         
  Poźniak

W Y W I A D

O4: Czym dla Ciebie jest praca? Co w niej najbar-
dziej lubisz?
Grzegorz	Poźniak:	W	moim	życiu	cenię	niezależność,	

a	także	odczuwanie	radości	i	przyjemności	z	życia.	Nie	

lubię	sytuacji,	gdy	muszę	coś	zrobić,	raczej	wybieram	

te	rzeczy,	które	chcę	robić.	Wyznaję	zasadę,	że	w	życiu	

nic	mi	się	nie	należy.	Jeżeli	czegoś	pragnę	lub	o	czymś	

marzę,	 to	 jestem	 świadomy	 tego,	 że	muszę	 najpierw	

dać	coś	od	siebie,	aby	to	osiągnąć.	Z	pracą	tak	to	właś- 

nie	wygląda.		W	mojej	pracy	najbardziej	lubię	rozwija-

nie	firmy	oraz	wdrażanie	nowych	pomysłów,	a	następ-

nie	obserwowanie	efektów	tych	działań	i	odpowiednie	

reagowanie	na	nie.	

O4: Co zajmuje najwięcej czasu w Twojej pracy?
GP:	Moją	codzienną	pracę	podzieliłbym	na	dwie	czę-

ści.	Pierwsza	z	nich	powiązana	 jest	 z	 rzeczami	bieżą-

cymi.	 Druga	 część	 to	 rzeczy,	 których	 zadaniem	 jest	

rozwój	firmy.	To	one	powodują,	że	firma	rośnie	i	staje	

się	 jeszcze	 bardziej	 zoptymalizowana	 i	 łatwiejsza	 do	

zarządzania.	Obecnie	jest	to	około	70%	rozwój	i	30%	

sprawy	 bieżące.	 W	 okresie	 wiosenno-letnim,	 kiedy	

mamy	 najwięcej	 klientów	 jest	 to	 około	 10%	 rozwój	 

i	90%	sprawy	bieżące.	

O4: Jak rozumiesz pojęcie work-life balance? Co ro-
bisz, żeby ten stan osiągnąć?
GP:	 W	 moim	 życiu	 miałem	 różne	 etapy.	 Początko-

wo	bardzo	poświęcałem	się	pracy	i	firmie.	Teraz	chcę	
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osiągnąć	taki	stan,	że	to	ja	mam	firmę,	a	nie	firma	mnie.	

Aby	 to	 osiągnąć	 wprowadziłem	wiele	 automatyzacji,	 

a	także	wydelegowałem	sporo	zadań,	które	może	zro-

bić	za	mnie	ktoś	 inny.	Aby	osiągnąć	work-life	balance	

raz	na	jakiś	czas	planuję	jakąś	ciekawą	atrakcję	lub	wy-

jazd,	aby	odpocząć	od	codzienności	i	podkręcić	moty-

wację	do	działania.	 	Po	takim,	nazwijmy	to,	resecie	aż	

chce	się	później	pracować,	bo	ponownie	uświadamiasz	

sobie,	jaka	jest	cena	tych	przyjemności.	

O4: Czym dla Ciebie jest coworking? 
GP:	Pierwsze	skojarzenie	to	przede	wszystkim	ludzie	

i	 miejsce	 do	 pracy,	 w	 którym	możesz	 wykonywać	 tę	

pracę	efektywnie.	Ludzie	w	coworkingu	to	ludzie,	któ-

rzy	 chcą	 czegoś	 fajnego	od	 życia.	Dzięki	 temu	 jesteś	

pewien,	że	w	przerwie	nie	będziecie	rozmawiać	w	kół-

ko	 o	 pracy,	 tylko	więcej	 czasu	 poświęcicie	 ciekawym	

i	 inspirującym	 tematom.	 Czasem	 podzielicie	 się	 do-

świadczeniami	albo	pomożecie	sobie	wzajemnie.	

O4: Jak wyglądałby Twój idealny coworking – taki, 
który sam byś stworzył? 
GP:	Pokój	do	drzemek	byłby	świetnym	pomysłem,	fo-

tel	do	masażu	też.	Tego	obecnie	mi	brakuje	do	ideału.	

Tworząc	 coworking	 przywiązywałbym	 dużą	 uwagę	 

do	 tego,	 komu	wynajmuję	przestrzeń.	Zależałoby	mi,	

aby	 były	 to	 osoby	 kreatywne,	 otwarte,	 z	 którymi	 aż	

chce	się	współpracować	i	nawiązywać	relacje.
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Druga	najliczniejsza	grupa	w	coworkingach	–	

małe	firmy,	czyli	ich	właściciele	i	pracownicy.	 

Ci	pierwsi	to	sól	polskiej	ziemi	przedsiębior-

czości.	Odpowiedzialni,	pracowici,	zaradni,	

szalenie	zajęci.	Co	łączy	tych,	którzy	wybrali	

coworking?

• Kochają swoją pracę	–	zajmuje	im	ona	
często	kilkanaście	godzin	dziennie,	 

ale	mówimy	tutaj	nie	tyle	o	siedzeniu	 

w	biurze,	a	raczej	o	ciągłym	o	pracy	myśle-

niu,	załatwianiu,	rozwoju.	

• Chcą się skupić na pozyskiwaniu klientów  
i	zarządzaniu	ludźmi	–	dlatego	chętnie	 

oddają	w	coworkingowe	ręce	wszelkie	 

„administracje”,	„kuchnie”	czy	„rezerwacje”

• Bardzo szanują swoich pracowników  

i	dbają	o	ich	„dobrostan”	–	dobierają	ich	 

bardziej	osobowością,	niż	kwalifikacjami,	

zależy	im	na	dopasowaniu	do	reszty	 

zespołu,	na	poczuciu	sensu,	na	długofalo-

wej	współpracy.	Doceniają	w	coworkingach	

także	element	employer	brandingowy.

• Na	pierwszym	miejscu	wartości	prawie	

wszyscy	wymieniają	transparentność	 

lub	uczciwość.	Z	klientami,	z	dostawcami,	 

z	pracownikami.

M A Ł E J , 
K I L K U O S O B O W E J 
F I R M Y

Szef-
właściciel 
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41%	coworkerów		pracuje	w	firmach	

do	9	osób	(czyli	szef	plus	jego	pracownicy)

13% użytkowników 
coworkingów

to

DBAŁOŚĆ 
O PRACOWNIKÓW

SZEFOWIE-WŁAŚCICIELE 

• Moi pracownicy cieszą się z atrakcji  

w coworkingu

• Zależy mi, aby praca w mojej firmie dawała 

ludziom sens, była dla nich ciekawa

• Najważniejsza jest dla mnie atmosfera  

w zespole

• Przy zatrudnianiu najważniejsza jest osobowość 

– czy będzie pasował do reszty zespołu

• Zatrudniam osoby, które mają pasje

ELASTYCZNOŚĆ 
I  WYGODA

• Nie lubię zajmować się 

administracją

• Mogę rosnąć i maleć

• Nie muszę przejmować się 

obsługą biura i kuchnią  

i w ogóle

LUBIĘ PRACOWAĆ

• Praca jest moim życiem

• Jeden z najważniejszych elementów życia – 

musi mieć znaczenie

• Lubię, gdy moi klienci ze mną rosną!

• Nie mam problemu  

w poniedziałek rano

• Nie chcę się odłączać

WARTOŚCI

• Transparentność	–	uczciwość

• Zaufanie	-	odpowiedzialność

• Jakość

Prawie	wszyscy	twierdzą,	

że	pozyskiwanie	klientów	

i	komunikacja	w	zespole	

zajmują	im	najwięcej	czasu.

IDEALNY COWORKING
Łączy	skupienie	i	szybkość	wzajemnego	kontaktu	w	zespole,	dużo	różnych	

przenikających	się	ludzi,	pomoc	w	znajdowaniu	klientów,	dużo	małych	

pomieszczeń	i	miejsc	na	intymne	rozmowy,	zaopiekowany,	zaanimowany.	

KLIENCI I  KOMUNIKACJA 
W ZESPOLE 
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Kto	z	tej	grupy	stanie	na	Twojej	drodze	w	kolejce	po	kawę?	Np.:

S E N I O R 	–	wesoły,	zabawny,	zawsze	obecny,	

pomocny	i	otwarty	na	ludzi	–	idealny	coworker…	 

po	60-tce.	Różnica	wieku	jest	metrykalna,	on	w	ogóle	

jej	nie	czuje,	

V I P 	–	community	manager	to	jego	sekretarka,	 

a	salka	konferencyjna	to	jego	gabinet,	jest	

jednocześnie	niezwykle	majętny	i	niezwykle	

oszczędny	–	wszystko	zależy	od	kontekstu	rozmowy.

P R A C O H O L I K 	–	nigdy	PRZENIGDY	 

nie	ma	na	nic	czasu	–	ani	na	siku,	ani	na	rozmowę,	 

ani	na	kawę,	więc	nie	próbuj	wyciągać	go	z	pokoju,	 

bo	zmierzy	Cię	surowym	wzrokiem	pełnym	

potępienia	i	wyrzutu,	zawsze	podkreśla	swoją	

niestabilność	finansową,	o	której	przypomina	każda	

rozmowa	o	czynszu.	

ŻARTOBLIWIE O SZEFACH FIRM

Współtwórca	oraz	CEO	Infoshare	–	największej	 

w	tej	części	Europy	konferencji	poświęconej	tech-

nologiom,	nowym	mediom	i	startupom.	Współtwór-

ca		infoShare	Academy	–	akademii	dla	(przyszłych	

i	nie	tylko)	programistów.	Współtwórca	oraz	CEO	

Fundacji	infoShare	–	non-profitowej	organizacji	

stworzonej	do	celu	organizacji	konferencji	infoshare	

oraz	rozpowszechnianiu	wiedzy	na	temat	nowych	

technologii	i	startupów.	Członek	Zarządu	Fundacji	

Startup	Poland,	Członek	Digital	Academy,	Doświad-

czony	menadżer	IT	przez	wiele	lat	zarządzający	m.in.	

systemem	największej	poczty	e-mail	w	Polsce	(ponad	

11	mln	aktywnych	użytkowników).

Grzegorz    
  Borowski

W Y W I A D
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O4: Czym dla Ciebie jest praca?
Grzegorz	Borowski:	Praca	jest	jednym	z	najważ-

niejszych	elementów	mojego	życia,	który	musi	mieć	

znaczenie.	Nie	tylko	dla	mnie.	Także,	a	może	przede	

wszystkim,	musi	dawać	poczucie	sensu	moim	pracow-

nikom	–	musi	na	nich	oddziaływać,	muszą	mieć	poczu-

cie,	że	czas	spędzony	w	firmie	to	jest/był	dobry	czas.	

Bardzo	zależy	mi	na	tym,	aby	ludzie	widzieli	wartość	 

w	tym	co	robią,	że	to	zmienia	coś	w	życiu	klientów,	

partnerów	biznesowych,	uczestników	naszej	konfe-

rencji	czy	warsztatów.	Najbardziej	lubię	w	mojej	 

pracy	to,	że	widzę,	że	ma	sens	dla	pracowników	 

i	dla	klientów.

 

O4: Co w pracy zajmuje Ci najwięcej czasu?
GB:	Najwięcej	czasu	zajmuje	mi	komunikacja	–	 

z	pracownikami	i	z	klientami.	Koordynowanie	działań,	

zarządzenie	emocjami,	zadaniami	–	trzeba	świadomie	

i	różnie	podchodzić	do	różnych	osobowości,	różnie	

motywować	i	wspierać.	Ale	gdy	buduje	się	długofalo-

we,	oparte	na	zaufaniu	relacje	z	pracownikami,	 

to	inaczej	się	nie	da.	Czasem	brakuje	mi	czasu	 

na	myślenie	strategiczne,	szersze,	tyle	mam	 

do	zrobienia	na	bieżąco.

 

O4: Masz jakiegoś mentora? Kogoś, z kim np. kon-
sultujesz trudne decyzje?
GB:	Nie	mam	mentora,	ale	mam	wspólnika.	Świetnie	

się	uzupełniamy,	mogę	zawsze	na	niego	liczyć,	mimo	

różnic	w	podejściu	do	niektórych	spraw,	umiemy	

podejmować	wspólne	decyzje.	Bardzo	to	cenię.

 

O4: Czym kierujesz się zatrudniając pracowników?
GB:	Przy	ocenie	pracowników	najważniejsze	w	moim	

odczuciu	są	umiejętności	miękkie,	takie	jak	umiejętno-

ści	komunikacji,	wyrażania	emocji	wraz	z	odpowiednią	

etyką	pracy.	To	ma	olbrzymi	wpływ	na	ogólną	atmos-

ferę	w	zespole.	Ważne	są	także	oczywiście	kompeten-

cje	i	kwalifikacje	zawodowe,	ale	na	koniec	dnia	 

o	sukcesie	głównie	decyduje	to,	jak	ktoś	współpracuje	

z	innymi.				

 

O4: Jakie są według Ciebie najważniejsze wartości 
w prowadzeniu biznesu?
GB:	Najważniejszą	wartością	jest	moim	zdaniem	

zaufanie	oparte	na	dobrych	doświadczeniach	i	speł-

nianiu	własnych	obietnic.	Uważam,	że	właśnie	dzięki	

realizowaniu	wszystkiego,	co	obiecujemy	(z	nawiązką)	

przez	ostatnie	lata,	w	tym	trudnym	dla	naszego	bizne-

su	okresie	kluczowi	partnerzy	kontynuują	współpra-

cę,	płacą,	wierzą.	

 

O4: A czym jest dla Ciebie coworking? Co najbar-
dziej sobie w nim cenisz? 
GB:	Elastyczność	–	to	dla	mnie	najważniejsza	cecha	

coworkingu.	Tutaj	mogę	rosnąć/maleć	dość	swobod-

nie	i	na	niskim	ryzyku.	Mam	pełną	infrastrukturę,	 

nie	muszę	się	niczym	zajmować	(kawa,	kuchnia),	mam	

salki	na	spotkania	–	„przestrzeń	on-demand”.	Doce-

niam	też	dostęp	do	innych	firm	–	ta	współpraca,	sieć	

są	bardzo	ważne.	W	eventach	biorą	udział	młodsi	 

z	mojej	ekipy	–	widzę,	że	się	z	tego	cieszą	i	ich	to	kręci,	

ja	mam	czwórkę	dzieci,	więc	uczestniczę	w	tych	ak-

tywnościach	rzadziej.	Ale	na	urodzinach	coworkingu	

zawsze	jestem!	

Krzysztof Król
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Najbardziej	powszechna	grupa	zawodowa	 

w	Polsce	–	ludzie,	którzy	po	prostu	pracują	dla	ko-

goś.	Pracownicy.	Z	szefem	„nad	głową”.	Najbardziej	

„różnicuje”	ich	wielkość	przedsiębiorstwa	i	kultura	

organizacyjna.	W	coworkingach	goszczą	zarówno	

ci	związani	z	dużymi	korporacjami,	jak	i	członkowie	

małych,	zwinnych	biznesów.	W	badaniu	skupiliśmy	

się	na	tych	drugich.	Czy	ci	pracujący	w	firmach,	

które	wybrały	coworking,	doceniają	to	miejsce?	

Jak	wiemy	–	dla	ich	szefów	ich	samopoczucie	 

i	dobre	dopasowanie	do	zespołu	są	najważniejsze	

–	czy	potwierdzają	to	rozmowy	z	„drugą	stroną”?	

Czy	lepiej	im	w	coworkingu,	czy	w	oddzielnym	

zwykłym	biurze?	Czy	na	etapie	rekrutacji	ucieszyli	

się,	że	ich	przyszły	pracodawca	jest	

częścią	większej	społeczności,	

czy	nie	miało	to	dla	nich	

znaczenia?		

Pracownik
Z  S Z E F E M  B L I S K O

• Dobre pierwsze wrażenie	–	wchodzenie	
na	rozmowę	kwalifikacyjną	poprzez	pięknie	

zaprojektowane	części	wspólne	wskazywane	

jest	przez	większość	jako	bardzo	pozytywne,	

czasem	zaskakujące.	Jednocześnie	często	po-

jawia	się	motyw	początkowego	skrępowania,	

niepewności,	czy	można	i	jak	z	tych	wspólnych	

miejsc	korzystać.

• Ostrożne korzystanie z aktywności	–	dość	
precyzyjnie	są	w	stanie	wskazać,	ile	czasu	

mogą	lub	poświęcają	na	różne	coworkingowe	

atrakcje,	co	znaczy,	że	pozwala	im	się	na	to,	ale	

jednocześnie	wywiera	delikatną	presję	(przy-

najmniej	takową	mają	w	głowach).	

• Relacje z ludźmi spoza zespołu	–	wciąż	po-

wtarzane	jest,	że	tyle	różnych	ludzi	w	jednym	

miejscu	to	wielka	zaleta	(chyba,	że	czasem	

wyzwanie	z	powodu	np.	kolejki	po	kawę	:-)

• Raz w coworkingu, najchętniej na zawsze  
w coworkingu	–	nawet	jeśli	na	początku	 

nie	znali	tego	pojęcia,	większość	respon-

dentów	albo	robi	wszystko,	by	zo-

stać	w	tym	miejscu	jak	najdłu-

żej,	albo	za	nim	tęskni,	gdy	

rozstaje	się	z	pracodawcą.
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osób	pracujących	

w	coworkingu	

NIE	WYBRAŁO	GO	

SAMEMU LUDZIE 

PRACOWNIK 

• Dla mnie praca w tym miejscu, z tymi 

ludźmi, to relaks

• Super, że jest tam tak dużo różnych ludzi,  

z różnych gałęzi biznesu

• Lubię, jak się dużo dzieje

• Jak mam ochotę porozmawiać, to mam się 

do kogo odezwać

• Wciąż pojawiają się w kuchni  

nowe twarze

DOBRE RELACJE 
Z SZEFEM

• Nikt mnie nie kontroluje – sama 

sobie ustalam dzień pracy

• Rozmawiamy non-stop. Lubimy się  

i łatwo przechodzimy na plotki

• W naszym zespole atmosfera jest 

mega

IDEALNY 
COWORKING
Dużo	atrakcji	kulinarnych	(pizza,	

ciasto,	piwo)

Kto	z	tej	grupy	stanie	na	Twojej	drodze	w	kolejce	po	kawę?	Np.:

D U C H 	–	skrajny	introwertyk,	mało	kto	go	

zauważa,	nigdy	nic	nie	mówi,	ma	swoje	dziwne,	lekko	

autystyczne	zwyczaje,	nikt	nie	wie,	że	już	przyszedł	

i	kiedy	wyjdzie.	Zapytany	wprost,	jest	okropnym	

nudziarzem,	

N I E Ś M I A Ł E K 	–	strasznie,	strasznie,	

strasznie	boi	się,	że	ktoś	zauważy,	jak	dobrze	się	tu	

czuje,	autor	zdań:	„przyszedłem,	bo	mi	kazali”,	„mogę	

jeszcze	jednego	gofra?	Dla	koleżanki”	i	„obojętnie	mi,	

gdzie	pracuję,	byle	była	kawa”,	

P L E M I Ę - N N I K 	–	zawsze	stoi	tylko	w	swojej	

grupie	najbliższych	współpracowników,	uważa,	że	ich	

zespół	jest	najlepszy,	że	w	ogóle	nikt	inny	im	do	pięt	

nie	dorasta,	tylko	w	tym	zespole	chce	pracować,	ci	inni	

generują	kolejki	po	kawę.	

ŻARTOBLIWIE O PR ACOWNIK ACH

23%



 18 

Inżynier,	który	poszedł	pod	prąd	i	zamiast	pisać	kod,	

zaczął	tworzyć	strategie	komunikacji.	Pomaga	firmom	

się	rozwijać,	używając	„no	bullshit	marketingu”,	który	

traktuje	nie	tylko	jako	wsparcie	sprzedaży,	ale	również	

jako	wsparcie	biznesu.	Ostatnio	działa	jako	Growth	

Hacker	w	SaaSie	z	branży	HRTech.	Poza	pracą	 

po	stronie	klientów	prowadzi	zajęcia	dla	studentów	

studiów	podyplomowych	z	social	mediów	i	marketin-

gu	internetowego	oraz	przeprowadza	konsultacje	 

i	warsztaty	dla	startupów.

Michał    
  Mallek 

W Y W I A D

O4: Co pomyślałeś, gdy przyszedłeś do O4 po raz 
pierwszy? Czy miało to dla Ciebie znaczenie, że 
firma, do której chcesz dołączyć mieści się w takim 
miejscu? 
MM:	Bardzo	miłe	wrażenia,	był	do	duży	upgrade	 

w	porównaniu	do	zwykłego	biura	w	„przestarzałym”	

budynku,	w	którym	pracowałem	wcześniej.	Lokaliza-

cja	była	zdecydowanie	na	plus	w	ocenie	przyszłego	

pracodawcy.	Mega	mi	się	spodobały	części	wspólne	

-	kuchnia,	miejsca	do	siedzenia,	piłkarzyki,	kanapy	

itd.	Ładnie	tu	macie	i	miło	pracować	w	estetycznych	

miejscach.	Na	początku	jako	świeżak	trochę	się	tym	

krępowałem	i	nie	wiedziałem	jak	co	działa	i	jakie	są	

zasady	korzystania	z	rzeczy,	ale	to	w	sumie	szybko	mi	

przeszło.

O4: Jak myślisz – jaki jest stosunek szefów do 
udziału pracowników w różnych coworkingowych 
aktywnościach? 
MM:	Moim	zdaniem	uznawane	jest	to	za	okej,	wiado-

mo,	że	dużo	zależy	od	aktualnych	zadań	i	priorytetów.	

Jedzenie	jest	dobrą	podstawą	do	networkingu	 

i	faktycznie	zbliża	ludzi	i	daje	tą	przestrzeń	i	moty-

wację	do	wychodzenia	z	biur	–	wszystkie	jedzeniowe	

eventy	zawsze	miały	moc,	było	pełno	ludzi,	było	z	kim	

pogadać.	

O4: Jakie są według ciebie najfajniejsze rzeczy  
w coworkingu 
MM:	Ekipa	O4!	A	poza	tym	przestrzeń	jest	fajna,	mam	

doświadczenia	z	pracy	w	wielu	kiepskich	przestrze-

niach	i	naprawdę	doceniam	dobrze	zaprojektowane,	

proste,	estetyczne	i	nowoczesne	miejsce	jakim	jest	

O4.	To,	co	mi	się	podobało	jeszcze	to	Wasza	aktyw-

ność,	aby	się	zmieniać	i	ulepszać.	Pokój	do	nagrań	

-	ciekawe	rozwiązanie,	konferencja	coworkingowa	

super	rzecz,	wspieranie	Startupów	mega	sprawa	 

i	własne	eventy,	szkolenia	itd.	Daje	to	poczucie,	że	

można	wiele	robić	i	robi	taki	przedsiębiorczy	klimat.

Gdybyś sam decydował o miejscu pracy – jakie 
byłoby to miejsce? Jak by wyglądało? 
MM:	Teraz	jak	szukałem	pracy,	to	mocno	myślałem	

albo	o	pracy	zdalnej,	albo	właśnie	o	miejscu	z	odpo-

wiednim	biurem	lokalizacyjnie	i	właśnie	pod	wzglę-

dem	komfortu	pracy.	Myślę,	że	zdecydowanie	cowor-

king	jest	dobrym	miejscem,	aby	startować.	

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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„most między dalekim właścicielem 
a pracownikami” 

To	kolejna,	bardzo	specyficzna	dla	ruchu	coworkin-

gowego	grupa	–	nie	są	to	bowiem	ani	typowi	korpo-

racyjni	Dyrektorzy,	ani	startupowo-SME	Właściciele.	

To	ludzie	łączący	cechy	obu	ról	–	ktoś,	kto	nie	posiada	

biznesu,	ale	na	miejscu	jest	bardzo	samodzielnym	

szefem.	Ktoś,	kto	często	sam	decyduje	o	miejscu	pracy	

zespołu	(ogranicza	go	jedynie	zdefiniowany	odgórnie	

budżet),	kto	sam	rekrutuje	i	zarządza	pracą.	A	jed-

nocześnie	–	w	wielu	kwestiach	mocno	zależy	od	tzw.	

„centrali”,	na	decyzje	której	często	się	powołuje.	

• Wygoda i elastyczność	to	najważniejsze	zalety	
rozwiązań	flex	–	to,	że	ktoś	ściąga	z	ich	głowy	wiele	

kwestii	administracyjnych	i	„zwykło-życiowych”	

cenią	sobie	najbardziej

• Wysoki profesjonalizm zarządzania – w rozmo-

wach	powtarza	się	zadaniowość,	komunikacja	 

w	zespole,	nowoczesne	podejście	do	zarządzania	

projektami,	procesami,	ludźmi,	rozliczanie	z	celów,	

a	nie	godzin

• Bardziej korpo, niż mały biznes –	w	rozmowach	
czuć	silny	związek	z	dużą,	często	zagraniczną,	

posiadającą	własną	kulturę,	firmą.	Najczęściej	to	

związek	pozytywny	i	na	lata.	Ewentualne	frustra-

cje	pojawiają	się	w	rozmowach	rzadko	–	to	nie	są	

ludzie	„szukający	innej	pracy”

• Coworking traktują bardzo funkcjonalnie	–	mają	
tendencję	do	postrzegania	dodatkowych	atrakcji	

jako	pewne	„przeszkadzacze”	czy	„nie	do	końca	

potrzebne	dodatki”

Manager zespołu 
Z  O D D A L O N Ą  „ C E N T R A L Ą ”
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17% użytkowników 
coworkingów

to

ELASTYCZNOŚĆ MANAGEROWIE
• Jak rozwinę zespół, to nie muszę 

zmieniać adresu

• Firma na całym świecie korzysta  

z coworkingów

• Nie muszę podpisywać umowy  

na 5 lat

• O te dodatkowe rzeczy nie  

muszę się martwić

• Optymalizacja kosztów

• Oszczędność czasu wysoko 

wykwalifikowanych pracowników –  

a więc pieniędzy. Odchodzą nam 

koszty ogarniania podstawowych tematów

STAN UMYSŁU -  POMIĘDZY 
STARTUPEM A KORPO 

Dla mnie to 

klasyczne biuro 

dużej firmy, tylko 

zamiast wielu 

działów jest wiele 

małych firm

WARTOŚCI

• Transparentność
• Samodyscyplina	–	dotrzymywanie	umów	–	 
„ja	nie	zarządzam	kalendarzem,	a	deadline’ami”

• Relacje

WYGODA 

• Lubię ludzi, z którymi pracuję, lubię 

ich wspierać

• Najbardziej lubię, jak ludzie, którzy 

ze mną pracują, się rozwijają

• Nie zatrudniam nijakich ludzi

• Najbardziej liczy się umiejętność 

współpracy

IDEALNY COWORKING

Bliski	biurom	serwisowanym,	wszystko	działa,	

o	nic	nie	muszę	się	martwić,	ładny	widok	z	okna	

(niby	błaha	rzecz,	a	dla	ludzi	to	ważne)

STOSUNEK DO 
PODWŁADNYCH 
– 70-85% CZASU ZAJMUJE 
IM ZARZĄDZANIE LUDŹMI!

Kto	z	tej	grupy	stanie	na	Twojej	drodze	w	kolejce	po	kawę?	Np.:

D Y S T A N S O W I E C 	–	nie	potrzebuje	tych	

wszystkich	hipsterskich	klimatów,	te	owocowe	wtorki	

i	cukierkowe	czwartki	to	wymysł	XXI	wieku,	tematy	

trzeba	dowozić,	a	nie	owoce!,	

T R O L L 	–	pozbawiony	empatii	i	radości	życia	

wypytywacz	o	modele	biznesowe	i	inne	niewygodne	

tematy	wszystkich	dookoła.	Przekonany	o	swojej	

niezwykłej	inteligencji	i	polocie,	nie	rozumie	

subtelnych	aluzji,	że	ma	przestać	być	sobą.

ŻARTOBLIWIE O MANAGER ACH
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Dyrektor	Inżynierski	w	CodiLime.	Posiada	ponad	

15-letnie	doświadczenie	w	branży	IT,	gdzie	zajmował	

różne	stanowiska:	programista,	lider	zespołu,	kierow-

nik	projektu,	Scrum	Master	lub	kierownik	dostaw.	

Prywatnie	jego	konikiem	jest	sport	–	biega,	jeździ	na	

rowerze,	żegluje,	uwielbia	triathlon,	cross-fit,	a	co	

więcej	–	jest	blogerem.	

Macie j 
Manturewicz

W Y W I A D

O4: Czym dla Ciebie jest coworking?
Maciej	Manturewicz:	Przede	wszystkim	możliwo-

ścią	wzrostu	–	od	biurka	do	dużego	biura	–	według	

naszych	potrzeb,	a	nie	na	sztywno.	Ważna	jest	też	ela-

styczność	umowy	i	lokalizacja.	I	widok	z	okna	–	niby	

takie	małe	coś,	a	widzę,	że	dla	ludzi	to	ważne.	Nasza	

firma	organizuje	własne	pomysły	związane	 

z	dbałością	o	pracowników	i	zasadniczo	na	usługi	typu	

eventy	jedzeniowe	już	nie	mamy	czasu.	Ale	uważam,	

ze	dobrze,	że	są.	No	i	piłkarzyki	–	tak	musielibyśmy	

sami	je	gdzieś	postawić	:-)

O4: A co najbardziej lubisz w swojej pracy?
MM:	Najbardziej	w	pracy	lubię	wielozadaniowość,	że	

nie	ma	nudy,	że	wciąż	muszę	przeskakiwać	między	

tematami.	Czasem	mam	poczucie,	że	pracuję	za	dużo,	

ale	generalnie	mam	dobrze	wszystko	ułożone	i	znaj-

duję	czas	na	swoje	pasje	(a	mam	ich	dużo).	

O4: Jak dobierasz pracowników?
MM:	Specyfika	naszej	firmy	oznacza,	że	muszą	być	

sprawni	merytorycznie,	nie	możemy	pozwolić	sobie	

na	przeciętność,	czy	powierzchowną	wiedzę	pracow-

nika.	Ale	przy	spełnieniu	tego	kryterium	stawiam	na	

osobowość	–	w	pracy	liczy	się	głównie	umiejętność	

współpracy.

O4: A jak wyglądałby Twój wymarzony coworking?
MM:	Duża	intymność	–	dedykowana	przestrzeń	dla	

nas,	a	w	tej	przestrzeni	miejsce	i	do	pracy	wspólnej,	 

i	mniejsze	salki,	i	pokoje.	
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Czyli	pracownik,	którego	szef	jest	daleko,	ale	płaci	 

za	jego	samodzielne	stanowisko	pracy.

Różni	się	od	Lokalnego	Menadżera	tym,	że	nie	zarzą-

dza	ludźmi,	a	jedynie	sobą.	Często	jest	przedstawi-

cielem	handlowym,	zakłada	lokalną	siedzibę	swojej	

organizacji,	ale	bywa	też	programistą	lub	grafikiem,	

który	przeprowadził	się	do	innego	miasta,	a	jako	ce-

niony	pracownik	wciąż	pracuje	w	firmie.	Samodzielny,	

pracowity	i	rzetelny,	a	jednocześnie	na	tyle	zadowolo-

ny	z	obecnej	sytuacji,	że	nie	marzy	o	większej	„wol- 

ności”.	Gdy	się	rozmawia	z	przedstawicielami	tej	grupy	

ma	się	wrażenie,	że	to	tacy	„wypasieni”	freelancerzy	–	

może	nie	aż	tak	„wolni”,	jak	ich	biurkowi	koledzy,	 

ale	za	to	spokojniejsi	finansowo.	

• Oni znali covid-world, zanim się zaczął,	bo	
wiedzą,	czym	jest	praca	zdalna,	brak	codziennej	

kontroli	szefa	czy	elastyczność	czasu	pracy.	Dla	

nich	taki	świat	to	naturalne	środowisko,	dlatego	

najważniejsze,	przez	wszystkich	powtarzane	war-

tości	to:	samodyscyplina	i	wytrwałość

• I jednocześnie wiedzą, że praca „zdalna” nie 
znaczy „z domu”	–	rozumieją,	że	samotność	czło-

wiekowi	nie	sprzyja,	najczęściej	podkreślają	ludzki	

aspekt	coworkingu,	chętnie	korzystają	z	okazji,	 

by	rozmawiać	z	ludźmi

• Imprezowe pewniaki –	to	dla	nich	organizuje	się	
wspólne	śniadania,	prezentacje	innych	coworke-

rów,	szanse	na	networking	–	najpełniej,	najbar-

dziej	fachowo,	najżyczliwiej	i	najefektywniej	z	tego	

korzystają.	Nie	dajcie	się	zwieść	„imprezowości”	

–	zaskakująco,	to	oni	robią	dzięki	coworkingowi	

najwięcej	interesów.

Samotny firmowy 
satelita   Z E  S T A Ł Ą 

P E N S J Ą
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LUDZIE

• Uwielbiam spotykać się z ludźmi

• Najlepsza w coworkingu jest 

współpraca

• Najlepsze? Poznawanie ludzi 

i nawiązywanie kontaktów 

biznesowych

• Moi goście byli pozytywnie zaskoczeni

• Mamę nawet przyprowadziłem i to był kosmos

AKTYWNOŚCI

• Dużo atrakcji: pizza, piwo, ciasto, zajęcia 

fitness w ciągu dnia

• Dużo imprez integracyjnych. Jakieś tańce 

może by się jeszcze przydały?

WARTOŚCI

• Samodyscyplina
• Wytrwałość

• Lojalność

PRZYJMOWANIE 
SZEFA I  KLIENTÓW 

• Dokładnie tak powinno być!

• Przede wszystkim pracuję na 

relacjach!

IDEALNY 
COWORKING
LUDZIE!	ATRAKCJE!	NETWORKING

Pochwalić	się	przed	szefem	i	klientami	

–	musi	robić	wrażenie

BIZNES 
OPARTY NA 
RELACJACH

D I N O Z A U R 	–	jest	u	Ciebie	OD	ZAWSZE,	

pamiętasz,	że	pomagał	ustawiać	pierwsze	krzesła.	

I	malować	ściany.	W	ogóle	nie	wyobrażasz	sobie	

coworkingu	bez	niego,	

Z N A J O M E K 	–	po	tygodniu	obecności	zna	

każdego,	rozmawiał	nawet	z	Duchem,	chłopakami	 

z	IT	i	Wyznawczynią.	Zawsze	znajduje	czas	na	chwilę	

pogawędki.	Nawet	pracuje	rozmawiając	przez	

Skype’a.	

Kto	z	tej	grupy	stanie	na	Twojej	drodze	w	kolejce	po	kawę?	Np.:

J O G I N K A 	–	mistrzyni	wszelkich	terapii	 

i	New	Age’a,	ćwiczy	jogę,	mindfullness.	Wszystkich	

wysłucha	i	poradzi	oczyszczenie	ciała	i	duszy,	namówi	

na	ćwiczenia	na	macie,	którą	przyniesie	po	tygodniu	

obecności,	

B O O Z E R 	–	imprezowicz,	skory	do	wypitki	

czegokolwiek	alkoholowego,	dusza	coworkingu,	

źródło	ciepła	i	opieki	nad	wszystkimi,	zawsze	namówi	

do	złego,	

ŻARTOBLIWIE O SAMOTNYCH SATELITACH

• Czerpię garściami z tego, 

co dajecie
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CO
WORK

ING
w liczbach
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jak	na	raport	
przystało!
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Ludzie	vs	
biznes?	
Raczej	ludzie	
i	biznes!
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Chęć	spotykania	się	z	ludźmi,	możliwość	pracy	wśród	

innych	firm	(30%)	oraz	lokalizacja	(29%)	to	najważ-

niejsze	powody	wyboru	pracy	w	coworkingu.	 

To	pokazuje	ciekawą	zmianę	na	rynku	–	swego	

rodzaju	„europeizację”	potrzeb	małych	polskich	firm.	

Jeszcze	3	lata	temu	najważniejsze	były	prestiżowość	

lokalizacji	oraz	elastyczność	umowy.	W	najnow-

szym	badaniu	to	nadal	dwa	bardzo	ważne	czynniki	

(odpowiednio	22	i	19%	wskazań),	jednak	to	właśnie	

czynnik	ludzki,	społeczny	je	(nieznacznie,	ale	jednak)	

wyprzedza.	

Czyli	w	decyzjach	biznesowych	związanych	z	siedzibą	

pracy	polskie	firmy	idą	w	kierunku	amerykańskich	 

i	europejskich,	które	od	jakiegoś	czasu	właśnie	spo-

łeczność,	atmosferę,	szanse	biznesowe	i	relacyjne	

wskazywały	na	pierwszym	miejscu	swoich	motywów	

dołączania	do	coworkingów.	

Dodatkowo	–	aż	61%	respondentów	wskazuje,	że	

regularnie	uczestniczy	w	eventach	networkingowych	

i	towarzyskich,	organizowanych	przez	coworking.	We	

wcześniejszych	badaniach	gotowość	i	czas	deklarowa-

ła	niecała	połowa	klientów	–	to	kolejny	dowód	na	zbli-

żanie	się	potrzeb	i	dostrzeganych	coworkingowych	

korzyści	z	czysto	„biurowych”	i	„real-estate’owych”	 

do	socjalno-rozwojowych.	Bardzo	popularne	i	doce-

niane	wśród	coworkerów	są	także	eventy	edukacyjne	

i	rozwojowe	(35% wskazań).	

Organizowanie	tego	typu	wydarzeń	jest	szalenie	

ważne	z	punktu	widzenia	klientów,	bo	aż	60%	uważa,	

że	budowanie	relacji	biznesowych	powinno	„dziać	się	

naturalnie,	przy	okazji”,	a	kolejne	30%	-	że	inicjowanie	

takich	relacji	to	obowiązek	operatora	coworkingu.	

Jedynie	2,5%	jest	zdanie,	że	sami	są	za	to	odpo-

wiedzialni.		To	oznacza,	że	zarówno	dedykowane	

budowaniu	kontaktów,	jak	i	rozrywkowe	spotkania,	

wydarzenia,	okazje	to	najbardziej	preferowana	przez	

coworkerów	wartość	dodana	ich	przestrzeni.	

Cieszy	zatem,	że	zaledwie 6%	klientów	donosi	o	bra-

ku	jakichkolwiek	okazji	do	budowania	relacji	poprzez	

nieorganizowanie	żadnych	eventów	dla	społeczności	

coworkingu.	

Jeszcze	jedna	liczba	jest	ciekawa	-	aż	1/3	klientów	

coworkerów	nie	bierze	udziału	w	żadnych	cowor-

kingowych	wydarzeniach	(bo	ich	nie	ma	lub	nie	chcą	

–	tak	deklaruje	23%).	To	ciekawy	wynik	–	skłaniający	

do	refleksji,	że	mniej	więcej	tyle	polskich	cowor-

kerów	potrzebuje	bardziej	biur	serwisowanych	

czy	osławionych	„flexów”,	niż	typowych	rozwiązań	

coworkingowych.	

Gdzie i z kim,  
czyli	polscy	klienci	coworkingów

Jeszcze 3 lata temu 
najważniejsze były 
prestiżowość lokalizacji 
oraz elastyczność 
umowy. W najnowszym 
badaniu czynnik 
ludzki, społeczny je 
wyprzedza. 

zmienia ją się

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Z jakiego powodu wybrałeś/aś pracę w coworkingu? 
(najczęstsze odpowiedzi)

Ważnymi czynnikami są także: 

Wystrój	

i	wygląd	

coworkingu	

(kreatywna	

przestrzeń)

pełna	obsługa	

administracyjna

Chęć	spotykania	się	

z	ludźmi,	możliwość	pracy	

wśród	innych	firm	

Atmosfera	panująca	

w	coworkingu

Możliwość	nawiązania	

kontaktów	biznesowych	

Niechęć/zmęczenie	

pracą	w	domu	

Elastyczność	umowy	Prestiżowość	miejsca

POWODY „MIĘKKIE”,  SPOŁECZNE

POWODY BIZNESOWE, ORGANIZACYJNE

Lokalizacja	

30 %     19 %     16 %     

16 %     16 %     

19%     22 %     29 %     

20 %     

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Małe coworkingowe
plemiona

Maleje	liczba	osób,	które	twierdzą,	że	NIE	nawiązują	 

w	coworkingach	żadnych	relacji	biznesowych	i	towarzy-

skich.	Jednocześnie	widoczna	jest	tendencja,	aby	budować	

raczej	małe	plemiona,	niż	wielkie	sieci	relacji.	Prawie	połowa	

wskazań	deklaruje	maksymalnie	5	firm	w	kontekście	zarów-

no	współpracy	biznesowej,	jak	i	osobistej.	Przy	czym	widać	

wyraźnie,	że	znacznie	więcej	budowanych	w	coworkingach	

relacji	ma	wymiar	towarzyski,	a	nie	stricte	biznesowy.	 

To	dość	dobrze	oddaje	istotę	takich	miejsc	–	biznes	jest	waż-

ny,	ale	najważniejsi	są	ludzie,	których	w	świecie	małych	firm	

jest	na	co	dzień	mało.	

Ta	„małoplemienność”	idealnie	współgra	z	generalnym	po-

dejściem	małych	biznesów	do	networkingu	–	aż	45%	 

z	coworkerów	wskazuje,	że	należy	do	maksymalnie	5	orga-

nizacji	biznesowych	czy	stowarzyszeń	i	grup	społecznościo-

wych.	Jednocześnie	prawie	40%	przyznaje,	że	nie	należy	 

do	ŻADNEJ	takiej	organizacji.	Często	zatem	ta	coworkingo-

wa	społeczność	to	jedyna,	lub	jedna	z	nielicznych	społecz-

ności	biznesowych,	w	jakich	aktywizuje	się	przedstawiciel	

małego	biznesu	w	Polsce.

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Z iloma innymi coworkerami (firmami lub pracownikami firm) utrzymujesz 
relacje towarzyskie lub koleżeńskie.

17%          

58%          

26%          

Z	żadną

Do 5

Powyżej	5

Z iloma firmami z coworkingu współpracujesz? 
(relacje biznesowe)

39%          

48%          

13%          

Z	żadną

Do 5

Powyżej	5
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Do ilu grup społecznościowych, sieci współpracy, zrzeszeń należysz Ty  
lub Twoja firma (tych realnych i tych wirtualnych)?

Do	żadnej	

Do	max	5	

Do	więcej	niż	5	

39,5%          

45%          

15%          
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Jak	
przekonać	
klientów?
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Najważniejsze	źródła	promocji? 
Rekomendacje

Skąd dowiedziałeś się o coworkingu?

Znajomi 

Pracodawca	

(pracuję	tutaj,	bo	pracuje	tu	

mój	pracodawca)	

Social	media	

Media	(artykuły	prasowe)	

Agenci	nieruchomości	

Oznacza	to,	że	krytycznie	ważne	dla	promocji	ta-

kich	miejsc	są	pozytywne	doświadczenia	obecnych	

klientów,	którzy	ewidentnie	na	tyle	doceniają	zalety	

coworkingów,	że	polecają	je	i	promują	w	swojej	sieci	

kontaktów	(potwierdzają	to	prezentowane	poni-

żej	deklaracje	obecnych	klientów	o	gotowości	do	

rekomendacji).

Zaskakujący	jest	dramatycznie	niski	udział	Agentów	

Nieruchomości	w	sprzedaży	czy	szerzeniu	wiedzy	 

o	tych	miejscach.	To	zastanawiające	szczególnie	w	

świetle	tak	potężnej	medialnej	fali	doniesień	o	przy-

szłości	rozwiązań	coworkingowych	właśnie	na	rynku	

nieruchomości.	Oraz	tego,	że	coworkingi	stają	się	bar-

dzo	poważnym	graczem	w	świecie	organizacji	miejsc	

pracy	nie	tylko	dla	małych	przedsiębiorców.	Zapewne	

nie	bez	znaczenia	jest	fakt,	że	mali	przedsiębiorcy	nie	

korzystają	z	pomocy	Agentów.	Bo	być	może	taniej	 

i	szybciej	jest	załatwić	sobie	miejsce	bez	pośrednika.	

zna jomych!

zaledwie!

39,5%          

24%          

18,5%          

15%          

3%

Krzysztof Król
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45%          28%          18%          5%          

Gdzie pracowałeś wcześniej?

Na	pytanie,	gdzie	pracowałeś	wcześniej,	prawie	poło-

wa	respondentów	wskazuje	STANDARDOWE	małe	

BIURO,	1/3	–	dom,	a	prawie	20%	-	korpo-biuro.	Tylko	

niecałe	5%	twierdzi,	że	pracowało	w	innym	cowor-

kingu.	Przypomnijmy,	że	w	zeszłorocznym	badaniu	

freelancerów	na	potrzeby	naszego	raportu*	okazało	

się,	że	9	na	10	przedstawicieli	tej	grupy	zawodowej	

pracuje	w	domu,	a	zaledwie	6%	w	coworkingach.	

Wciąż	zatem	potwierdza	się,	że	idea	i	oferta	cowor-

kingu	potrzebuje	skuteczniejszego	marketingu	oraz	

że	na	tym	etapie	rozwoju	tego	rynku	więcej	zyskaliby	

wszyscy,	gdyby	coworkingi	ze	sobą	WSPÓŁPRACO-

WAŁY,	a	nie	KONKUROWAŁY	ZE	SOBĄ.	Naszych	

(coworkingów!)	zadaniem	powinno	być	wspólne	

pokazywanie	przewag	nad	zwykłymi	biurami	i	domem,	

a	nie	nad	kolegą	po	fachu	w	sąsiednim	budynku.

W	standardowym	

biurze

W	domu W	korporacyjnym	

biurze	

w	mojej	pracy

W	innym	

coworkingu

Wciąż	potwierdza	się,	że 
konkurencją dla 
coworkingu 

inny coworking 
nie jes t

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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63%          38%          31%          32%          

TAK!

NIE!

92%  głosów										

8%  głosów																				

Coworking	rekomenduję,	owszem	– 
ale rozwój biznesu – 

Klienci	coworkingów	co	do	zasady	bardzo	lubią	swoje	

miejsca	–	zaledwie	10%	odpowiada,	że	nie	poleciłoby	

coworkingu	swoim	partnerom	biznesowym.	Nawet	

pracownicy	firm,	czyli	osoby,	które	same	nie	wybrały	

tych	miejsc,	entuzjastycznie	wskazują,	że	tak,	reko-

mendują	coworkingi	jako	miejsca	do	pracy.	Jeśli	wsłu-

chać	się	w	sugestie	klientów	–	najważniejszym	hasłem	

reklamowym	powinno	być	albo	to	związane	 

z	pełną	obsługą	administracyjną	i	zapleczem	socjal-

nym	(aż	63%	wskazuje	to	za	najłatwiejszy	 

i	najskuteczniejszy	argument	dla	ich	znajomych),	 

albo	element	ludzki	(tyle	samo	łącznie	głosów	

otrzymały	kwestie	towarzyskie	i	szanse	biznesowe).	

Ważne,	że	są	to	oddolne	opinie	klientów,	a	nie	puste	

hasła	marketingowo-sprzedażowe!

Niczym	nie	muszę	się	mar-

twić,	całe	zaplecze	socjalne	

zapewnia	coworking	

Atutem	jest	prestiż	

takiej	lokalizacji	

Ze	względu	na	

znajomych	

w	coworkingu

Ze	względu	na	nowe	

kontakty	biznesowe

Coworking	nie	jest	rozwiązaniem	dla	każdego

Czy zarekomendowałbyś/abyś coworking swoim partnerom biznesowym/
znajomym?

do poprawki!

Krzysztof Król



39

Jednocześnie	sporo	do	zrobienia	mają	cowor-

kingi	w	kwestii	wspierania	biznesów	swoich	

klientów.	Zaledwie	4%	pytanych	wskazuje,	 

że	powodem	do	rekomendacji	coworkingu	jest	

wzrost	przychodów	w	związku	z	ich	obecnoś- 

cią	w	takim	miejscu.

I tu znów ciekawa sprzecz- 
ność – bo jednocześnie 
prawie 40% docenia  
prestiżowość tego miejsca.  
A jaki inny, niż finalnie 
przychodowy sens ma  
prestiż lokalizacji?
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W jakim stopniu praca w coworkingu wpłynęła na rozwój Twojego biznesu? 

Jeśli	dla	freelancerów	najważniejsze	jest,	że	nie	siedzą	

sami	w	domu	i	skutecznie	oddzielają	pracę	od	życia	

osobistego,	to	już	dla	właścicieli	małych	biznesów	

najważniejszy	jest	właśnie	tych	biznesów	rozwój,	

większe	przychody,	stabilność	przychodowa,	nowi	

klienci.	

Dopóki nie dostrzegą oni w coworkingach właśnie 
takiej wartości, wciąż ścigać się będziemy między 
sobą cenami i lokalizacją. 

A	wyścig	taki	ma	swoje	limity.	Ci	operatorzy,	którym	

uda	się	zbudować	efektywny	ekosystem	biznesowy,	

porównywalny	z	najlepszymi	praktykami	środowisk	

startupowych	z	USA	czy	Azji,	mają	szansę	na	prawdzi-

wy	rozwój	i	rozkwit.

A jeśli zastosować metodologię NPS’ową i od 
Entuzjastów (ocena wpływu coworkingu na rozwój 
biznesu na „5”) odjąć Krytyków (ocena na „1” i 2”), 
wychodzi nam 

To bardzo alarmujący 
wynik – i wielkie 
zadanie do wykonania 
dla Operatorów 
Coworkingów.

15

-24!

4 3 2
13%          28%          27%          14%          19%          

bardzo wcale
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Coworking

czyli	społeczność	
zmienia	charakter	
człowieka

Jeśli	już	wiemy,	że	ludzie,	spotkania	z	nimi,	bycie	

wśród	nich,	słyszenie	i	słuchanie	ich	są	tak	ważnym	

motywem	obecności	w	coworkingu	–	to	czy	oznacza	

to,	że	praca	w	coworkingu	zmienia	nasze	kompetencje	

społeczne	i	nas	samych?	Okazuje	się,	że	tak!	Praca	 

w	coworkingach	sprawia,	że	stajemy	się	bardziej	

otwarci,	tolerancyjni	i	towarzyscy.	

Wielu	często	powtarza,	że	drugim	ważnym	czynni-

kiem	pracy	w	takich	miejscach	jest	work-life	balance,	

wyraźniejsze	oddzielenie	pracy	i	życia,	a	zatem	także	

lepsze	zarządzanie	sobą.	Tutaj	także	–	choć	mniej	

wyraźnie	–	widać	pozytywny	wpływ	coworkingów	 

na	planowanie	pracy,	poczucie	efektywności,	lepszego	

zarządzania	sobą	w	czasie.	

Najmniejszy	wpływ	mają	coworkingi	na	nasze	„spo-

łecznikostwo”	rozumiane	jako	gotowość	do	angażo-

wania	się	w	akcje	charytatywne	–	być	może	akurat	to	

ostatnie	to	efekt	naszych	wartości	i	przekonań,	kształ-

towanych	wcześniej,	niż	w	ramach	„miejsca	pracy”.

a rozwó j 
    osobis ty

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Zauważyłem, że odkąd pracuję w coworkingu:

Jestem	bardziej	otwarty/a	na	nowe	

doświadczenia	zawodowe	i	osobiste	

Jestem	bardziej	tolerancyjny/a	

wobec	innych

Jestem	bardziej	towarzyski/a

Potrafię	lepiej	skoncentrować	się	na	

zadaniach,	które	mam	do	wykonania

Lepiej	planuję	swoją	pracę

Lepiej	zarządzam	sobą	w	czasie

Jestem	bardziej	skłonny/a	angażować	się	

w	inicjatywy	społeczne	i	charytatywne

TAK

TAK

NIE

NIE

21%          

25%          

23%          

24%          

29%          

33%          

30%

55%          

47%         

47%

41%          

41%         

37%

38%

RELACJE Z INNYMI

KOMPETENCJE WŁASNE

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Lokalizacja	i	dojazd,	

czyli chcę być 
w centrum. 

Kolejne	ciekawe	wnioski	przynosi	analiza	wskazywa-

nych	minusów	przestrzeni	coworkingowych.	Szcze-

gólnie,	gdy	porównać	je	z	powodami,	dla	których	są	

one	przez	klientów	wybierane.	Docenia się „dobre, 
prestiżowe lokalizacje”, często w centrach miast  
lub w centrach biurowych. Jednocześnie aż łącznie 
68%(!) respondentów jako największy minus swo-
jego biura wskazuje problemy z parkingiem  
i dojazdem.	Jak	pogodzić	tę	sprzeczność?	Nie	wiado-

mo.	Rozsądek	podpowiada,	że	jeśli	chce	się	pracować	

w	popularnym,	wygodnym,	zaludnionym	miejscu	rodzi	

to	wyzwania	z	parkowaniem	auta.	Dziwi,	że	nie	wywo-

łuje	to	chęci	korzystania	z	transportu	publicznego	 

(na	tym	polega	przecież	przewaga	miejsc	dobrze	sko-

munikowanych,	czyli	najlepiej	zlokalizowanych).	 

Z	drugiej	strony	–	może	to	stanowić	pewną	szansę	 

dla	coworkingów	na	uboczu	i	usytuowanych	bliżej	

osiedli	mieszkaniowych.	Teoretycznie	mniej	prestiżo-

wych,	za	to	wygodniejszych.	

Około	1/5	klientów	coworkingów	wciąż	ocenia	ofertę	

na	„za	drogą”	–	i	nie	widzi	wystarczających	korzyści,	

by	płacić	za	takie	miejsce	więcej,	niż	za	biuro	stan-

dardowe.	To	kolejna	ważna	wskazówka	dla	operato-

rów	–	musimy	precyzyjnie	i	skutecznie	komunikować	

wartości	dodane	członkostw	w	coworkingach.	Tak,	

by	klient	dostrzegał,	że	nie	wynajmuje	„biurka”	czy	

„20-metrowego	biura”,	a	kilkaset	metrów	przestrzeni	

wspólnych,	zadbanych	(zaledwie	13%	klientów	jako	

minus	wskazuje	bałagan	w	częściach	wspólnych),	

bezpiecznych	(tylko	1	osoba!	wskazała	obawy	co	do	

zostawianych	w	częściach	wspólnych	przedmiotów)	

i	zaanimowanych	z	dodatkową	korzyścią	w	postaci	

własnego,	w	pełni	wyposażonego	biura.	

Ale i nie chcę!

68%(!) respondentów 
jako największy minus 
swojego biura wskazuje 
problemy z parkingiem 
i dojazdem. 

Krzysztof Król
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Największe minusy coworkingu

Problemy	

z	parkowaniem	auta	

i	dojazdem

Nadmiar	

rozpraszaczy

Cena	wyższa	niż	

standardowe	biuro

Bałagan	w	częściach	

wspólnych

Problem 

z	poufnością	danych

67 %     19 %     

10 %     13 %     

23 %     
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Kilka 

danych

suchych	
(dla	jednych)	
i	mięsistych	
(dla	drugich)	
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Coworker	w	Polsce	ma średnio 34,5 roku,	czyli	
siedem	lat	mniej	od	statystycznego	mieszkańca	Polski	

i	niecałe	2	lata	mniej	od	średniej	światowej	

w	coworkingach	(która	wynosi	36	lat	według	badań	

DESKMAG).	

1/3	coworkerów	nie	skończyła	jeszcze	trzydziestki,	 

a	co	piąty	ma	więcej	niż	40	lat.	Wskazuje	to	zatem	 

na	potwierdzenie	pewnej	intuicji,	że	przestrzenie	

takie	są	rozwiązaniem	dla	ludzi	młodszych.	

Sprawdza	się	to	zarówno	w	przypadku	coworkingów	

w	Polsce,	jak	i	w	średniej	światowej.	Zgodnie	 

z	naszym	badaniem,	w Polsce kobiety stanowią 
54% wszystkich coworkerów,	na	świecie	–	także	

nieznacznie	przekraczają	50%.	

Co	ciekawe	–	jak	wynika	z	badania	Deskmagu	–	 

gdy	spytać	operatorów	coworkingów,	ci	szacują	 

udział	kobiet	na	poziomie	40%.	Skąd	ta	rozbieżność?	

Teorii	na	ten	temat	jest	kilka:	być	może	kobiety	

chętniej	aktywizują	się	w	badaniach	i	ankietach,	 

być	może	rzadziej	pełnią	rolę	właścicielsko-zarządczą,	

a	przez	to	są	mniej	widoczne	przez	operatorów	

coworkingów,	a	być	może	operatorami	kierują	pewne	

stereotypy	w	myśleniu	(w	coworkingach	pracują	

głównie	programiści	–	programiści	to	faceci	–	zatem	

większość	w	coworkingach	stanowią	mężczyźni).	

Wiek

Płeć

It ’s a girl!

34,5

W Polsce kobiety 
stanowią 54% 
wszystkich coworkerów

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Freelancerzy vs 
Pracownicy, czyli

role w biznesie

Zgodnie	z	wnioskami	z	naszego	badania	oraz	badaniami	światowymi,	w	coworkingach	spotkać	można:

Pracowników	zdalnych	dużych	korporacji	–	czyli	

osoby	pracujące	z	dala	od	centrali	firmy	albo	

mający	przywilej	nieprzychodzenia	do	oficjalnego	

biura	firmy	codziennie	

Pracowników	firmy	działającej	na	zasadzie	roz-

proszonej	–	czyli	takiej,	w	której	wszyscy	pracow-

nicy	firmy	działają	w	różnych	regionach,	w	ogóle	

lub	bardzo	rzadko	odwiedzając	swoją	niewielką	

centralę

Freelancerów/	cyfrowych	nomadów	–	ci	ostatni	

to	domena	ciekawych	kierunków	turystycznych

Startupy	i	małe	zespoły

Całe	działy	i	małe	zespoły	dużych	korporacji

Podróżujących	służbowo	lub	realizujących	czaso-

we	projekty	pracowników	różnej	wielkości	firm

Studentów	(to	domena	głównie	krajów	z	drogimi,	

prywatnymi	uczelniami,	dla	których	standardem	

jest	oferowanie	swoim	seminarzystom	opcji	

korzystania	z	przestrzeni	coworkingowych)	

NGOsy	(znów,	w	Polsce	branża	praktycznie	

nieobecna	w	coworkingach,	w	Europie	i	USA	

stanowią	one	standardowo	kilka	procent	łącznej	

liczby	rezydentów)

Agencje	eventowe	

Krzysztof Król
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Dodatkowo	–	w	naszym	badaniu	upada	jeszcze	jeden	mit	–	ten,	że	

„coworkingi	to	miejsca	dla	startupów”.	Zaledwie	4%	respondentów	

współtworzy	firmy	młodsze	niż	rok,	połowa zaś pracuje dla 
lub posiada biznesy starsze niż 6 lat	(co	trzeci	pracuje	w	firmie	
będącej	ponad 10 lat na rynku!).	

Znacząca	przewaga	małych	zespołów	nad	wolnymi	strzelcami	

widoczna	jest	także	w	ofercie,	z	której	korzystają	coworkerzy	–	

aż 59% (!) korzysta z oferty własnego, osobnego pokoju 
biurowego,	29%	to	„biurkowcy”,	korzystający	albo	z	wersji	
elastycznej	(flex)	–	13%,	albo	z	biurka	na	wyłączność	-16%.	

	Aż	10%	wszystkich	coworkerów	stanowią	użytkownicy	

oferty	„light”,	bez	żadnego	stanowiska	pracy,	gwarantują-

cego	jedynie	dostęp	do	części	wspólnych	

i	możliwości	wynajmowania	salek.

Aż 41% wskazuje, że ich firma zatrudnia do 9 osób,	
co	piąty	pracuje	w	firmie	zatrudniającej	do	49	osób,	18%	-	

od	50	do	249	osób.	Całkiem	sporo,	bo	aż	6%	coworkerów	

deklaruje,	że	pracuje	w	firmie	zatrudniającej	ponad	250	osób!			 

											Jednocześnie	ponad	1/3	wprost	deklaruje,	że	nie	wybrali	

									pracy	w	coworkingu	-		jest	w	nim,	bo	pracodawca	

									tak	zdecydował.

Zgodnie	z	badaniem	Deskmag,	udział	freelancerów	i	pracowników	w	ogólnej	

liczbie	coworkerów	zdeterminowany	jest	przez	lokalizację	–	w	dużych	miastach	

coworkingi	to	miejsca	pracy	etatowców	i	członków	małych	i	średnich	zespołów.	

W	mniejszych	miejscowościach	większość	stanowią	freelancerzy.	

Wedlug	naszego	badania,	freelancerzy w polskich coworkingach 
stanowią 15%	ogółu	coworkerów.	 15%          

41%          

59%          

>6 lat          

10%          

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Najwięcej	coworkerów	pracuje	w	branży	IT,	

ale	zaraz	za	nią	mamy	doradztwo	oraz	reklamę	

i	marketing.	Zaskakuje	niski	udział	prawników	

i	księgowych	(niecałe	2%)	i	przedstawicieli	branży	

nieruchomościowej	(5%)	w	ogóle	coworkerów.	

IT 

Doradztwo/konsulting	

Marketing	i	reklama	

Edukacja	i	szkolenia	

HR	

E-commerce 

Nieruchomości

TSL 

Prawo	i	księgowość	

Usługi	finansowe	

POLSKA ŚWIAT

IT 

Marketing	i	reklama	

Doradztwo/konsulting	

Projektanci	

Podział	ten	pokrywa	się	mniej	więcej	ze	średnią	

światową,	w	której	branże	rozkładają	się	

w	następujący	sposób:

Branże i zawody

27%          

16%         

15%

8%          

6%         

6%

5%

3%          

2%         

2%

20%          

14%         

11%

6%          

Zaskakuje niski 
udział prawników 
i księgowych 
(niecałe 2%)

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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Aż	41%	respondentów	mówi,	że	z	coworkingu	

korzysta	co	najmniej	5	dni	w	tygodniu.	

W	połączeniu	z	31,5%	osób	przychodzących	

tu	do	pracy	3-4	dni	w	tygodniu	można,	bez	

nadmiernej	przesady,	stwierdzić,	że	coworking 
to po prostu miejsce pracy dla 7 na 10 
coworkerów. Badanie	realizowane	było	już	
w	czasie	pandemii,	część	ankietowanych	

z	różnych	powodów	pracowała	z	domu,	a	mimo	

wszystko	wskazała	takie	właśnie	realia	swojej	

relacji	z	coworkingiem.	

Ogólnoświatowa	tendencja	jest	taka,	że	coraz	

więcej	coworkerów	korzysta	z	przestrzeni	

w	małych	miejscowościach	i	na	terenach	wiejskich	

lub	w	wielkich	miastach,	maleje	tymczasem	udział	

coworkingów	w	średnich	miejscowościach.	

Aż	56% przebadanych	przez	Deskmag	na	całym	
świecie	wskazało,	że	ich	coworking	jest	poza	

metropolią.	

W	Polsce	tymczasem	tylko 2 osoby (!) wskazały	
adres	poza	dużym	miastem.	Reszta	pracuje	

w	coworkingach	w	Warszawie,	Poznaniu,	Krakowie,	

Gdańsku,	Rzeszowie,	Toruniu,	Łodzi,	Wrocławiu	

i	Bydgoszczy.

vs małe miasta

Stali bywalcy	czy
luźny związek

Duże
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Żyjąca legenda ruchu coworkingowego na świecie, 
założyciel kultowego Hubud, Bali, twórca prawdo-
podobnie najlepszej konferencji coworkingowej  
na świecie: Coworking Asia. Obecnie mieszka i pra-
cuje w Londynie.  

Czy widzisz jakieś podobieństwa wśród osób korzy-
stających z coworkingów? 

Steve:	 To	 bardzo	 dobre	 pytanie.	 Teraz	 pewnie	 to	 się	

zmieniło.	Jeżeli	spojrzymy	na	freelancerów,	małe	1-2	

osobowe	 firmy,	 ci	 ludzie	 są	 bardziej	 przedsiębiorczy	 

i	 naprawdę	 ciężko	 pracują.	 Coworking	 jest	 dobrym	

źródłem	klientów.	Powiedziałbym,	że	coworkerów	łą-

czy	 przedsiębiorczość	 zmotywowana	 zewnętrznymi	

czynnikami,	 oni	 lubią	 IŚĆ	 do	 pracy	 –	 to	 jest	 istotne!	

„Idę	wziąć	prysznic	i	ubrać	się	porządnie.	I	włożę	buty	

do	pracy.”

Małe	firmy	-		te	opisywalne	stwierdzeniem	„cały	team	

tu	jest”	-	szukają	elastyczności.	Ale	to	nie	jest	szczegól-

nie	interesujące	:-)	Coworking	jest	też	dla	nich	możli-

wością	dostępu	do	czegoś,	na	co	wcześniej	nie	było	ich	

stać.	Jakość	wyposażenia,	adres	biznesowy,	dostęp	do	

prestiżowych,	wygodnych	 lokalizacji,	 takich	 z	 dużymi	

wspólnymi	przestrzeniami	i	jadalnią.

Czy	 to	 jest	 bardziej	 dla	 introwertyków,	 czy	 ekstra-

wertyków?	 Nie	 wiem.	 Oczywistą	 odpowiedzią	 byłby	

ekstrawertyk,	ale	nie	wiem,	czy	rzeczywiście	tak	 jest.	

Introwertycy	 nie	 nienawidzą	 ludzi	 –	 po	 prostu	 wolą	

bardziej	nakierowane	do	wewnątrz	i	pogłębione	inter- 

akcje.	Więc,	 w	 jakimś	 stopniu,	 coworkingi	 pasują	 też	

introwertykom	 –	 ponieważ	 mogą	 wybrać,	 czy	 pójdę	 

na	 to	 wydarzenie,	 czy	 nie.	 Dla	 mnie	 najważniejszym	

czynnikiem	 łączącym	 coworkerów	 jest	 wspomniany	

wcześniej	umysł	przedsiębiorcy.

W nawiązaniu do tego bardzo dobrego, przyjaznego 
dla użytkownika designu – czy uważasz, że firmy po-
trzebują tego, by dobrze wyglądać w oczach klien-
tów czy by dbać o swoich pracowników? 

STEVE:	To	zależy	od	firmy.	Dla	większości	firm	najwięk-

szym	 problemem	 są	 talenty	 –	 pozyskanie	 lub	 utrzy-

manie	 najbardziej	 utalentowanych	 ludzi.	 I	 to,	 gdzie	

pracujesz,	też	ma	znaczenie.	Niektóre	firmy	nigdy	nie	

spotykają	się	z	klientami	w	biurze,	ale	dla	innych,	wiem	

na	pewno,	przestrzenie	wspólne	 (salki	konferencyjne	

lub	 kuchnia)	 są	 elementem	 ich	 wizerunku	 i	 marki	 –	

ich	klienci	 tego	wszystkiego	doświadczają.	Pokazanie	

profesjonalizmu	jest	dla	nich	bardzo	ważne.	Wszystko	

sprowadza	się	też	do	opłacalności	–	coworkingi	i	przes- 

trzenie	 flex	 niekoniecznie	 są	 najtańszymi	 opcjami,	 

ale	mogą	być	najbardziej	opłacalnymi	biurami.

Masz jakiś typ coworkerów, których najbardziej 
lubisz? 

STEVE:	 Zawsze	 uważałem,	 że	 szukanie	 przestrzeni	

coworkingowej	 jest	 jak	 „kupowanie	 społeczności”	 –		

niektóre	 coworkingi	 mają	 lepsze	 lokalizacje,	 krzesła,	

udogodnienia	 niż	 inne,	 ale	 zwłaszcza	 dla	 mniejszych	

firm	 i	 freelancerów	–	 to	społeczność	wiąże	Cię	z	da-

nym	miejscem.	Ludzie,	z	którymi	spotykasz	się	podczas	

Steve       
 Munroe  

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król

Krzysztof Król
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przerw,	 z	 którymi	 możesz	 porozmawiać,	 ukierunko-

wani	na	biznes,	mający	poczucie	wspólnoty.	Ci	ludzie,	

którzy	współtworzą	aktywnie	społeczność,	są	bardzo,	

bardzo	wartościowi	 i	 zawsze	byli	moimi	ulubieńcami.	

Oni	łączą	się	z	ludźmi	w	sposób,	w	który	ty,	jako	opera-

tor	coworkingu,	po	prostu	nie	możesz.	Bez	nich	jesteś	

w	tarapatach.	

Ale	 oczywiście	 wszystko	 musi	 być	 w	 granicach	 roz-

sądku	–	coworkingi	istnieją,	żeby	ludzie	tam	pracowali	 

i	załatwiali	sprawy.	

Ktoś	 kiedyś	 powiedział:	 “Bądź	 bardzo	 ostrożny	 kogo	

zatrudniasz	–pierwszy	community	manager	zdecyduje	

o	pierwszej	dziesiątce	klientów.	Ta	dziesiątka	zadecy-

duje	o	pierwszej	100.	A	oni	zadecydują	o	całej	reszcie.”	

A kto jest największym koszmarem community 
managera? 

STEVE:	 Ludzie,	 którzy	 akceptują	 jedynie	 plusy	 bycia	 

w	przestrzeni	wspólnej,	 a	 nie	 akceptują	minusów	 tej	

sytuacji.	Poświęcenie	kawałka	komfortu	i	wolności	jest	

częścią	 tego	 doświadczenia.	 Zawsze.	 Jeżeli	wynajmę	

zwyczajne	biuro,	mogę	robić	co	chcę.	Mogę	wdrożyć	

własne	zasady.	A	kiedy	jesteś	w	przestrzeni	wspólnej,	

oczywiście	są	w	pobliżu	inni	ludzie.	Niektórzy	po	pro-

stu	chyba	nie	rozumieją,	że	nie	wszystko	zawsze	będzie	

idealne.	I	że	są	też	inni	dookoła.	Ci	są	dość	irytujący.	

W HUBUD organizowaliście 300 eventów rocznie. 
Frekwencja na nich w połączeniu z ich merytoryczną 
zawartością dużo mówi o tym, kim byli Wasi klienci. 
Które okazje networkingowe były u Was najpopu-
larniejsze? Które były najważniejsze dla większości 
coworkerów? 

STEVE:	Najbardziej	wartościowe	były	te,	które	anga-

żowały	ludzi	we	wspólne	działanie	lub	projekt.	Startup	

Weekends	 (event,	 w	 którym	 uczestnicy	mają	 48	 go-

dzin	 na	 wspólne	 wypracowanie	 prototypu	 rozwiąza-

nia	 jakiegoś	wyzwania	 biznesowego	 lub	 społecznego	

–	 przyp.	O4)	 zawsze	 były	 popularne	 z	 tego	 powodu.	

Ponieważ	 rezydenci	 robili	 coś	 razem,	 coś	 co	 jest	 na-

macalne.	The	Humble	Lunch	 (wprowadzenie	nowych	

rezydentów	 przy	 okazji	 wspólnego	 lunchu)	 też	 były	

oblegane	 -	 wszystko	 jest	 popularniejsze,	 kiedy	 jest	

jedzenie	:-).	Najważniejsze	to	sprawiać,	że	coworkerzy	

są	 aktywnymi	uczestnikami,	 „współwłaścicielami”	 da-

nego	wydarzenia.	

Słuchając ciebie mam taką myśl - coworkerzy są 
proaktywni, potrzebują czuć, że robią coś naprawdę 
ważnego. Oni nie są ludźmi, którzy po prostu “przy-
chodzą do pracy”, potrzebują większego znaczenia. 
Potrzebują czuć wpływ. 

STEVE:	 Przeczytałem	właśnie	 książkę	 pt.	 “Lost	Con-

nections”	autorstwa	Johanna	Hariego.	Jest	o	depresji	

i	niepokoju.	Najbardziej	interesujący	w	niej	jest	wnio-

sek,	że	większość	przyczyn	depresji	nie	ma	nic	wspól-

nego	z	chemią	mózgu	 -	wynika	 raczej	 ze	 środowiska.	

Taką	autor	stawia	 tezę	–	pisze	o	 „utraconej	 łączności	

z	 przyrodą”,	 „utraconej	 łączności	 z	 innymi	 ludźmi”,	

„utraconej	łączności	z	nadającą	sens	pracą”.	A	„nadają-

ca	sens	praca”	to	z	jednej	strony		bycie	częścią	teamu	

(kiedy	czujesz,	że	Twój	wkład	ma	znaczenie),	a	z	dru-

giej	-		podejmowanie	decyzji,	które	mają	znaczenie.	Tu	

nie	chodzi	o	to	„czy	ratujesz	sieroty”	-	bardziej	chodzi	

o	to,	że	„moje	decyzje	mają	wpływ	na	środowisko	do-

okoła	mnie”.	 Jak	 to	 się	ma	 do	 coworkingów?	W	 tych	

współdzielonych	 przestrzeniach	 nikt	 ich	 nie	 posiada	 

i	jednocześnie	posiadają	je	wszyscy.	To	ma	swoje	plusy	

i	minusy.	Minusem	jest	to,	że	kiedy	coś	jest	niczyje,	to	

może	się	zdarzyć,	że	nikt	nie	czuje	się	odpowiedzialny.	

Można	to	zauważyć	w	tych	budynkach,	gdzie	ludzie	ni-

gdy	nie	nauczyli	się	szanować	przestrzeni	wspólnych.	

Ich	mieszkania	 są	 piękne	 i	 nieskazitelne,	 a	 korytarze	

koszmarne.	

Ale	tu	dochodzi	do	głosu	unikalność	społeczności	co-

workingowych	 –	 coworkerzy	 to	 przeważnie	 ludzie,	

którzy	 właśnie	 czują	 się	 odpowiedzialni,	 chcą	 mieć	

wpływ	 na	 to,	 co	 „wspólne”.	 Umieją	 się	 tym	 cieszyć	 

i	o	to	dbać.	

A co myślisz o tej nowej sytuacji, w której przyszło 
nam funkcjonować – pracy zdalnej na niespotyka-
ną dotąd skalę. Jest mnóstwo artykułów o nowych 
perspektywach dla coworkingów  - że ci nowicjusze 
będą korzystać z coworkingów. Czy według Ciebie 
społeczności coworkingowe się zmienią? Czy może 
za rok czy dwa wrócimy do stanu przed-covidovego? 
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STEVE:	Tysiące	ludzi	po	raz	pierwszy	w	życiu	pracuje	

z	 domu	 -	 doświadczają	 plusów	 i	minusów.	Te	minusy	

to	może	być	cokolwiek	od	„Nie	mogę	powstrzymać	się	

od	pochłaniania	całej	zawartości	mojej	lodówki	3	razy	

dziennie”	do	„zabierzcie	mnie	z	tego	domu,	zabierzcie	

mnie	od	tych	dzieci,	zabierzcie	mnie	od	mojej	żony,	za-

bierzcie	mnie	 od	mojego	 psa,	 zabierzcie	mnie	 z	 tego	

pudełka,	które	mnie	więzi”.	W	Londynie	ludzie	40+	są	

zadowoleni	 z	pracy	z	domu,	ale	młodsi	–	nie.	Między	

innymi	dlatego,	że	oni	są	bardzo	towarzyscy,	ale	rów-

nież	uczą	się	pracując,	w	ten	sposób	są	mentorowani,	 

w	ten	sposób	mają	dostęp	do	ludzi	wokół.	Spore	zna-

czenie	ma	też	fakt,	że	wielu	z	nich	mieszka	w	okropnych	

miejscach	–	po	4-5	osób,	może	mają	swój	pokój,	ale	oni	

nie	chcą	tam	być	przez	cały	dzień.	Codziennie.	Dzień	 

w	dzień.	Widzę	w	tym	szansę	dla	coworkingów.

Uważam,	że,	w	jakiś	sposób,	coworkingi	wrócą	do	nor-

malności	-	do	fundamentalnej	istoty	tych	miejsc.	Moż-

liwe,	że	będzie	sporo	strachu	przez	jakiś	czas	-	 ludzie	

pozostaną	fizycznie	 zdystansowani,	mnóstwo	cowor-

kingowych	narzędzi,	 które	wdrażaliśmy	 -	design,	 pla-

nowanie	wydarzeń	-	wszystko	było	tworzone	z	myślą,	

by	zbliżać	do	siebie	ludzi,	będziemy	zmuszeni	zmienić.	

Ale	myślę,	że	w	pewnym	momencie	wrócimy	do	udzie-

lania	się	towarzysko.	

I	 tak,	będzie	mnóstwo	nowych	użytkowników	cowor-

kingów.	 Ponieważ	 będzie	 dużo	 osób,	 które	 stracą	

pracę	i	będą	musieli	wymyślić	siebie	na	nowo,	stać	się	

freelancerami.	

A	 jeśli	chodzi	o	firmy	–	rozsądnie	 jest	założyć,	że	bę-

dzie	duże	zapotrzebowanie	na	elastyczność.	Ta	 sytu-

acja	pokazała,	że	jedyne	co	wiemy,	to	to,	że	nie	wiemy,	

co	 się	 wydarzy.	 I	 wtedy	 rozwiązaniem	 może	 okazać	

się	opcja	flex	–	która	jest	atrakcyjna	i	dla	pracodawcy,	

i	dla	pracownika,	dla	którego	może	być	kompromisem	

między	domem	a	profesjonalnym	otoczeniem.	Wierzę	 

w	 coworkingi	 blisko	 miejsca	 zamieszkania	 –	 oszczę-

dzające	czas	na	dojazdy,	umożliwiające	dostęp	do	biura	

10-15	minut	spacerem	od	domu.		

Ewolucja, o której mówisz, oznacza sporą zmianę  
w składzie osobowym społeczności coworkingo-
wych. Trafi tam wielu „nowicjuszy” bez doświadcze-
nia w funkcjonowaniu w takich miejscach. Myślisz, 
że w tym świetle - managerowie coworkingów po-
winni próbować zmieniać tych nowych coworkerów, 
czy zmieniać coworking? 

STEVE:	Wierzę	bardziej	w	przyciąganie	niż	promocje.	

Ludzie	są	otwarci	na	zmiany	-	ponieważ	oni	się	zmie-

nili.	Wszyscy	 tworzą	 swój	 coworking	w	 inny	 sposób,	

prawda?	W	HUBUD	 Bali,	 gdzie	 gościliśmy	 mnóstwo	

cyfrowych	 nomadów,	 wciąż	 ktoś	 nowy	 przychodził,	 

a	dotychczasowy	odchodził.	Więc	musieliśmy	mądrze	

i	 elastycznie	 tworzyć	 wspólną	 kulturę.	 Zawsze	 musi	

być	jakiś	większy	cel,	konkretny	„smak”.	Wszystko	za-

leży	od	ciebie	-	jak	komunikujesz	to	od	pierwszego	mo-

mentu.	 I	w	ten	sposób	przyciągasz	 ludzi,	którzy	będą	

się	dobrze	czuć	w	 twojej	przestrzeni.	Ashley	Proctor	

z	Vancouver	Collective	powiedziała	mi	 kiedyś	mądre	

zdanie	-	 jeśli	ktoś	przychodzi	do	twojego	coworkingu	

i	 po	 prostu	 nie	 pasuje	 do	 twojej	 społeczności,	 robisz	

jemu	 przysługę	 i	 sobie	 przysługę	 poprzez	 zapropo-

nowanie	mu	 innych	 coworkingów	wokół.	 Nie	 chcesz	

walczyć	o	KAŻDEGO	klienta	-	złe	dopasowanie	to	złe	

rozwiązanie	 dla	 obu	 stron.	 Rzetelna,	 szczera	 oferta	 

na	 samym	 początku	 wobec	 każdego	 klienta,	 to	 jest	

twoja	 szansa,	 ale	 też	 obowiązek	 –	 niech	 taki	 „nowi-

cjusz”	wie,	na	co	się	pisze	i	czy	to	mu	odpowiada.		
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Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy na rynku 
nieruchomości. Do Knight Frank dołączyła w lutym 
2015 roku. Pracuje na stanowisku Leasing Manage-
ra w biurze regionalnym w Gdańsku, dzięki czemu 
możliwa jest sprawna obsługa nieruchomości i pełna 
kontrola procesu komercjalizacji na szczeblu lokal-
nym. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi 
oraz z właścicielami kompleksów biurowych. Zajmu-
je się wszelkimi aspektami związanymi z procesem 
wynajmu nieruchomości, uczestniczy w procesie ne-
gocjacji oraz renegocjacji umów najmu. 

Czy widzisz wspólne cechy zespołów, szefów, którzy 
chcą poznać ofertę flexowo-coworkingową?

JG:	Wydaje	mi	się,	że	w	większości	są	to	firmy,	które	

rozpoczynają	działalność.	Można	rozważyć	tutaj	kilka	

opcji.	Albo	dwie,	trzy,	cztery	osoby	pracowały	dotych-

czas	w	domu,	a	teraz	mają	więcej	pracy	lub	zatrudniają	

więcej	osób,	albo	są	to	firmy,	które	dotychczas	działały	

w	ramach	przestrzeni	dedykowanych	startupom,	gdzie	

korzystały	 z	 przyjaznych	 dla	 nich	warunków.	 Prowa-

dzą	 działalność	 o	 charakterze	 innowacyjnym	 i	 dzięki	

okresowi	inkubacji	otrzymują	przywileje	od	miasta,	ale	

takie	preferencje	nie	trwają	wiecznie	i	później	szukają	

nowych	siedzib.

A gdy przychodzą do Ciebie szefowie małych zespo-
łów – to wiedzą, czego potrzebują, czy jednak trzeba 
ich jakoś nakierowywać? 

JG:	Wiedza	 dotycząca	 rynku	 biurowego	 nie	 jest	 do-

stępna	 przysłowiowemu	 typowemu	 Kowalskiemu,	

a	 już	 szczególnie,	 nie	 bardzo	orientuje	 się	w	opcjach	

elastycznych.	 Dzięki	 eksperckiemu	 doradztwu,	 wła-

ściciele	mniejszych	biznesów	dowiadują	się,	że	w	pre-

stiżowych	 budynkach	 biurowych	 też	można	 wynająć	

50-70m2	 dla	 grupy	 5-7	 osób.	 To	 często	 okazuje	 się	

zaskoczeniem,	bo	biurowce	kojarzą	się	ludziom	z	wiel-

kimi	korporacjami.	

A to, że takie coworki są w biurowcach jest argu-
mentem za czy przeciw?

JG:	Moim	zdaniem	na	start	to	 jest	atut.	Biurowiec	to	

swoisty	byt	sam	w	sobie,	gdzie	przewija	się	sporo	 lu-

dzi	 i	 jest	 możliwość	 nawiązania	 nowych	 kontaktów	 

i	relacji,	dodatkowo	dostępne	są	liczne	usługi,	w	prze-

ciwieństwie	 do	 np.	 kamienicy	w	Kamiennym	Potoku,	

gdzie	 nie	 ma	 nic	 dookoła,	 nie	 ma	 kawiarni,	 sklepów	

spożywczych	i	poczty.

Czyli dostępność pozornie niedostępnych lokalizacji 
to jedno. Co jeszcze ważne jest dla potencjalnie co-
workingowych zespołów? 

JG:	 Zwróciłabym	 uwagę	 przede	 wszystkim	 na	 dłu-

gość	umów,	które	przy	tradycyjnych	najmach	są	pod-

pisywane	najczęściej	na	okres	5	lat.	Liczą	się	również	

comiesięczne	 opłaty	 czynszowe	 i	 eksploatacyjne,	 ale	

elastyczność	krótkiego	najmu	jest	ważniejsza.	Te	firmy	

Joanna 
Gomułkiewicz   
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nie	chcą	podpisywać	umowy	na	długi	okres,	nie	chcą	

nawet	umowy	na	3	 lata.	Jednocześnie	chcą	mieć	nis- 

kie	 koszty,	 prestiżowe	 miejsce	 i	 krótką	 umowę.	 I	 tu	

przydaje	 się	 ekspert,	 który	 uświadamia	 im,	 jak	 rynek	

nieruchomości	 działa.	 Tu	 otrzymacie	 takie	 warunki	 

i	benefity	przy	krótszej	umowie	i	na	odwrót.	Wiadomo,	

że	koszty,	które	ponosi	właściciel	przy	wejściu	nowego	

najemcy	do	lokalu,	czyli	np.	odmalowanie	ścian,	wymia-

na	 wykładziny,	 ewentualna	 przebudowa,	 muszą	 być	

zamortyzowane.

I po przedstawieniu różnych opcji - widzisz jakiś 
wspólny mianownik tych, którzy idą w stronę roz-
wiązań flexowych i coworkingowych?

JG:	Jeżeli	chodzi	o	branże,	to	powiedziałabym,	że	sek-

tor	 IT	 jest	bardziej	świadomy,	że	można	pracować	na	

powierzchni	 coworkingowej	 i	 wspólnej	 przestrzeni,	

ale	branże	takie	jak	handel	i	transport	wolą	mieć	swoje	

zamknięte	biuro,	gdzie	nikt	nie	będzie	im	chodził	mię-

dzy	biurkami.

No tak, ale flexy są zamknięte…

JG:	 Tak,	 ale	 tu	 chodzi	 o	miksowanie	 ludzi.	Może	 jest	

jakaś	 obawa,	 że	 zostaną	 bez	 pracowników.	 Obawa	 

o	 podkradanie	 sobie	 pracowników	 sprawia,	 że	 część	

biznesów	woli	oddzielne,	samodzielne	biuro.

Zrobiliśmy badania ilościowe wśród klientów co-
workingów, ale nie tylko w Trójmieście. Wyszły 
nam 2 niesamowite ciekawostki: tylko 3% klientów 
deklaruje, że agent ich przyprowadził do coworku.  
Z drugiej strony – użytkownicy masowo deklarują, 
że polecają coworking znajomym. Mnie to intryguje, 
że wytworzył się taki alternatywny świat wynajmu 
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biurowego, jest ten świat dotychczasowy agencyj-
no-przedstawicielowy i jest ten świat zupełnie bez 
tego udziału. 
Czy według Ciebie to coś mówi o tych biznesach,  
a może o samych agentach?

JG:	 Trudno	 mi	 jest	 jednoznacznie	 odpowiedzieć,	 nie	

znałam	 tej	 statystyki.	 Może	 niski	 udział	 agentów	 

w	najmie	powierzchni	coworkingowych	to	efekt	–	nie-

śmiało	to	powiem	–	wynagrodzenia	dla	agenta,	które	

jest	 zróżnicowane	 za	 wynajem	 biura	 od	 właściciela	 

na	 czas	 oznaczony?	 Drugi	 powód,	 który	 jest	 moim	

subiektywnym	odczuciem	–	ale	pewnie	nie	 jestem	je-

dyna	–	to	fakt,	że	trudno	jest	do	końca	orientować	się	 

w	stawkach,	w	zakresie	usług,	w	stawkach	za	biurko,	za	

godzinę,	za	dobę.	Większym	wyzwaniem	jest	przedsta-

wienie	klientowi	takiej	oferty.	Nie	czuję	się	w	tym	ob-

szarze	takim	ekspertem,	jak	przy	tradycyjnym	najmie.	

Coś jeszcze według Ciebie warto, by wybrzmiało?

JG:	Ciekawe	są	wydarzenia	organizowane	przez	Was.	

Jesteście	 bardzo	 aktywnym	 społecznie	 coworkiem	 

w	Trójmieście,	co	ma	dużą	wartość	PR-ową	i	na	pewno	

buduje	świadomość	zjawiska,	jakim	jest	coworking.
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Znany na rynku również jako #specodbiur. Pasjonat 
wysokiej jakości obsługi procesów najmu na rynku 
powierzchni biurowych. Od 7 lat związany z rynkiem 
nieruchomości, a od 5 lat wyspecjalizowany w wy-
najmie biur w firmie Biuro Na Miarę. Od prawie 3 lat 
buduje pozycję firmy otwierając oddziały w najwięk-
szych ośrodkach miejskich jako Dyrektor ds. Roz-
woju Sieci Sprzedaży oraz Członek Zarządu spółki. 
Negocjacje warunków komercyjnych i umowy naj-
mu to jego najmocniejsza strona, co z sukcesem  
w ostatnich latach przekuł na wiele tysięcy wynaję-
tych metrów kwadratowych biur na terenie Polski. 
Absolwent Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na kierun-
ku Prawo. Na co dzień pasjonują go sporty siłowe, 
dieta roślinna, motoryzacja, lubi też sięgnąć po kieli-
szek dobrego wina i deskę surferską. 

Czy jest coś, co łączy obsługiwane przez Was firmy, 
które decydują się na coworking/biura serwisowane?

TW:	 Przede	 wszystkim	 zacznę	 od	 tego,	 że	 czuję	 się	

Apostołem	rozwiązań	flex.	W	Biuro	Na	Miarę	od	wielu	

lat	mówimy,	że	odróżnianie	coworkingów	od	biur	ser-

wisowanych	nie	pomaga	zrozumieć	komplementarnej	

idei	 zjawiska.	W	 związku	 z	 tym	 stworzyliśmy	 termin	

„biuro	all	inclusive”.	Kiedyś	coworking	i	biuro	serwiso-

wane	 różniły	 się	 np.	 elementem	 społecznościowym.	

Obecnie	 większość	 znanych	 nam	 operatorów	 mniej	

lub	 bardziej	 aktywnie	 tworzy	 „community”	 –	 czy	 to	

wśród	klientów	biur,	czy	open	space’ów.

Odpowiadając	 na	 pytanie,	 stwierdziłbym,	 że	 naj-

częściej	 na	 biura	 all	 inclusive	 decydują	 się	 te	 firmy,	 

dla	których	kluczowa	jest	 jakość	świadczonych	usług.	

Oczywiście	bardzo	ważna	jest	długość	umowy	czy	jej	

elastyczność,	a	także	fakt,	że	zakres	wsparcia	w	takich	

przestrzeniach	odciąża	najemcę	pod	kątem	organiza-

cyjnym	 czy	 administracyjnym.	 Jednakże	 z	 moich	 ob-

serwacji	wynika,	 że	 najważniejsza	 jest	 jakość	 obsługi	

klienta	z	poziomu	recepcji,	wsparcia	technicznego	czy	

obsługi	spotkań	w	salach	konferencyjnych.

Nie	 można	 zapominać	 o	 dodatkowych	 atrakcjach	 

w	takich	miejscach:	warsztatach,	szkoleniach,	inspiru-

jących	spotkaniach,	networkingu.	

Tego	typu	elastyczne	rozwiązania	biurowe	są	czasem	

jedynym	sposobem,	aby	mniejszy	przedsiębiorca	mógł	

skorzystać	z	dobrodziejstw	dużych,	prestiżowych	cen-

trów	biurowych.	Nie	da	się	(co	do	zasady)	wynająć	30,	

50	czy	100	metrów	kwadratowych	w	biurowcach	wy-

sokiej	klasy	inaczej	niż	za	pośrednictwem	rozwiązań	all	

inclusive.

Moim	zdaniem	tego	 typu	biura	wyróżnia	styl	obsługi	

klienta	wzorowany	 na	 trendach	 z	 krajów	 najbardziej	

rozwiniętych,	 takich	 jak	 USA,	 Australia,	 Szwajcaria.	

Świadomość	 potrzeb	 klienta,	 elastyczność,	 szukanie	

najkorzystniejszych	 opcji	 –	 to	 charakteryzuje	 opera-

torów	coworkingów	czy	rozwiązań	typu	flex.	I	te	wła-

śnie	 cechy	 zapewniają	 im	 zaufanie	 najemcy.	 Podam	

Tomasz   
 Węglarz     
BIURO NA MIARĘ   
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przykład	–	jeden	z	naszych	klientów	potrzebował	biu-

ra	 na	 kilka	 stanowisk	 pracy,	 posiadając	 jednocześnie	

większą	liczbę	pracowników.	Część	zespołu	miała	ko-

rzystać	z	miejsca	pracy	w	trybie	hybrydowym.	Więk-

szość	 operatorów	 zaproponowała	miesięczną	 opłatę	

dla	 każdej	 wydanej	 pracownikowi	 karty,	 co	 nie	 było	

rozwiązaniem	 ukierunkowanym	 na	 potrzeby	 klienta.	

Firma	 wybrała	 współpracę	 z	 operatorem,	 który	 za-

aranżował	obsługę	kart	pracowniczych	z	poziomu	re-

cepcji	.

Podsumowując	 –	 użytkownikiem	 biur	 all	 inclusive	 są	

przedsiębiorcy,	 którzy	 umieją	 docenić	 usługę	 „szytą	

na	 miarę”,	 a	 także	 elastyczność	 (#flexibility	 to	 moim	

zdaniem	 słowo	 roku	 2020)	 i	 infrastrukturę	 takich	

przestrzeni.

Ewangelizacja rozwiązań flex to Wasz wielki wy-
różnik na rynku pośredników. Skąd w Was takie 
podejście? 

Sami	 korzystamy	 z	 elastycznych	 rozwiązań	 biuro-

wych.	 W	 każdym	 z	 miast,	 na	 terenie	 których	 dzia-

łamy	 (oprócz	 Warszawy,	 gdzie	 mamy	 siedzibę	

główną),	nasi	specjaliści	stacjonują	w	biurach	serwiso-

wanych.	Poznaliśmy	wszystkie	zalety	tego	rozwiązania	

i	uważam,	że	 jest	ono	najlepiej	dopasowane	zarówno	 

do	 potrzeb	 naszych,	 jak	 również	 większości	 naszych	

klientów.	 Jestem	 przekonany,	 że	 dla	 firm	 do	 pewnej	

wielkości	 nie	 ma	 lepszej	 opcji	 –	 bardziej	 elastycznej	 

i	efektywnej.	Gdy	przychodzi	do	mnie	szef	małej	spółki	

i	mówi,	że	potrzebuje	„200	m2”,	to	najpierw	pytam	go,	

dlaczego	właśnie	tyle.	Siadamy,	optymalizujemy,	poka-

zuję	mu	różne	opcje	 i	uświadamiam,	że	np.	w	biurach	

all	 inclusive	 oprócz	dedykowanych	dla	 siebie,	 realnie	

potrzebnych	mu	100	metrów	otrzymuje	jeszcze	kilka-

set	–	z	kuchnią,	salami	konferencyjnymi	oraz	pakietem	

pozostałych	korzyści.

MŚP	 (małe,	 średnie	 przedsiębiorstwa)	 to	 segment		

najbardziej	zaniedbany	wśród	klientów	agencji	nieru-

chomości.	A	to	właśnie	im	profesjonalna,	rzetelna	ob-

sługa	może	przynieść	największe	korzyści,	o	które	my,	

jako	Biuro	Na	Miarę,	kompleksowo	dbamy.	Ba,	osoby	

zarządzające	biznesem,	niezależnie	od	jego	rozmiaru,	

często	nie	mają	doświadczenia	związanego	z	rynkiem	

nieruchomości	biurowych.	Świadomość	takich	rozwią-

zań,	jak	coworkingi	czy	biura	serwisowane,	jest	wśród	

nich	bardzo	niska.	W	Biuro	Na	Miarę	robimy	wszystko,	

by	to	zmienić.	
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Ma Pan jakieś porady dla operatorów coworkingów? 
Jako ekspert po stronie klienta?

Moim	 zdaniem,	 przy	 podobnym	 poziomie	 cen	wśród	

operatorów	 na	 poszczególnych	 rynkach	 lokalnych,	

największe	 znaczenie	 mają	 rzeczy	 nienazwane,	 od-

czuwalne,	 „nieofertowalne”.	 Energia	 miejsca	 i	 osób	

nim	 zarządzających,	 atmosfera	 spotkania,	 społecz-

ność	działająca	na	danej	przestrzeni	na	co	dzień	–	to	

są	prawdziwe	atuty,	których	nie	da	się	powielić.	Wielo-

krotnie	widziałem,	że	na	finalną	decyzję	klienta	najbar-

dziej	wpłynęło	 konkretne	 spotkanie	 z	 przedstawicie-

lem	danej	przestrzeni.	To,	jak	potencjalny	klient	poczuł	

się	zaopiekowany.

Generalnie	–	widzę	sporą	zmianę	na	rynku	nierucho-

mości	 biurowych,	 którą	 można	 zaobserwować	 także	

na	 polu	 społeczno-kulturowym.	 Coraz	 silniej	 odczu-

walna	 jest	 kobieca	 strona	 biznesu	 –	 poziom	 obsługi,	

życzliwość,	ludzkie	podejście.	W	zespole	Biuro	Na	Mia-

rę	jest	dużo	kobiet	i	ich	podejście	do	procesu	wynajmu	

biura	jest	podstawą	silnych	relacji	z	naszymi	klientami.	

Rozwiązania	all	inclusive	wpisują	się	w	ten	trend.	

Gdyby miał Pan stworzyć „PERSONĘ” – takiego 
symbolicznego Klienta Coworkingu – to kto by to 
był?

Może	 dla	 przeciwwagi	 niech	 będzie	 to	 mężczyzna	 

w	sile	wieku,	rozwijający	prężnie	działającą	firmę	–	le-

ader.	Przede	wszystkim	jest	to	osoba	energiczna,	szu-

kająca	nowych	wyzwań,	stawiająca	na	rozwój	biznesu	

i	 tworzenie	 sieci	 kontaktów.	Ceni	 sobie	 niezależność	

oraz	 niekonwencjonalne	 rozwiązania.	 Lubi	 być	 do-

pieszczony	wysoką	jakością	usług.	Jest	niesztampowy,	

ale	trochę	leniwy	–	szuka	rozwiązań	kompleksowych,	

które	zdejmują	z	jego	głowy	część	obowiązków.	Pasja	

do	życia	idzie	u	niego	w	parze	z	pasją	do	pracy	–	w	każ-

dej	sferze	chce	osiągać	sukcesy.	Lubi	czuć	się	dobrze	

w	swoim	otoczeniu,	dlatego	przykłada	wagę	do	prze-

strzeni,	w	której	spędza	czas.

Wierzy	 w	 siebie	 i	 swoich	 współpracowników	 –	 ceni	

miejsca,	 które	 pozwalają	mu	 się	 rozwijać	 zależnie	 od	

obecnych	potrzeb.	Chciałoby	się	wręcz	użyć	metafo-

ry	związku	–	relacja	z	biurem	nie	ma	go	ograniczać.	Jej	

trwałość	zapewnia	nie	długi	kontrakt,	a	obopólne	za-

dowolenie	z	jego	regularnego	przedłużania.



 64 

Pasjonatka ruchu coworkingowego, współautorka 
książki „Around the World in 250 Coworking Spa-
ces”, której tytuł nie „doszacowuje” prawdziwego 
osiągnięcia Pauline, czyli odwiedzin w 420 (sic!) co-
workingach na całym świecie! (tak, O4 Coworking 
był jednym z nich!). Marketingowiec z zawodu, ma-
nager coworkingu z doświadczenia. Obecnie głów-
nie pisze, także unikalny coworkingowy newsletter, 
wymieniający miejsca pracy w takich przestrzeniach 
na całym świecie. 

Porozmawiajmy o coworkingach. Jak wygląda świat 
coworkingów i cowerkerów?

Pauline	Roussel:	Myślę,	że	w	grę	wchodzą	różne	czyn-

niki,	zależne	od	regionu	świata	i	kultury	danego	kraju.	

Wierzę,	 że	 coworkerzy	 na	 całym	 świecie	 łączy	 przy-

najmniej	 jedno	 –	 chcą	 zmienić	 swoje	 doświadczenie	

związane	 z	miejscem	 pracy.	 Bardzo	 istotnym	 czynni-

kiem	jest	także	dojrzałość	rynku.	Są	miejsca,	gdzie	lu-

dzie	znają	koncept	coworkingu	bardzo	dobrze	i	takie,	

gdzie	 jest	 to	 pojęcie	 nowe.	 I	 to	ma	wpływ	 na	 rodzaj	

coworkerów	 –	 ludzi,	 którzy	 wybierają	 takie	 miejsca.	

W	Londynie	czy	Nowym	Jorku,	gdzie	wszyscy	znają	to	

zjawisko,	coworking	to	normalna	opcja	dla	wielu	pro-

fesjonalistów,	 nie	 tylko	 startupów	 czy	 freelancerów.	

W	innym	regionach	świata	pojęcie	to	jest	nadal	bardzo	

nowe,	a	rozumienie	coworkingu	–	inne.	Najmocniej	do-

strzegłam	 to	w	Japonii	między	2018	a	2020	rokiem.	

W	przeciągu	tych	dwóch	lat	w	Japonii	mocno	inwesto-

wać	zaczął	WeWork,	bo	 ich	kluczowi	 inwestorzy	byli	 

z	Japonii	właśnie.	Zainwestowali	bardzo	dużo	w	mar-

keting	 i	 edukację	 rynku	 i	nagle	coraz	więcej	osób	za-

częło	 być	 świadomym	 tego,	 czym	 jest	 coworking, 

i	to	bardzo	pozytywnie	wpłynęło	na	tokijski	rynek	co-

workingów.		Pojawiło	się	tam	dużo	nowych	marek	dla	

najróżniejszych	społeczności.

Zatem na tych rynkach dojrzałych – jacy ludzie ko-
rzystają z coworkingów? Dostrzegasz jakieś wspól-
ne cechy takich nowojorczyków czy londyńczyków?

PR:	Jedną	z	najważniejszych	cech	tych	rynków	jest	nie-

zwykła	różnorodność	koncepcji	i	sposobów	podejścia	

do	budowania	coworkingu	–	dzięki	temu	cały	koncept	

służy	bardzo	szerokiej	grupie	odbiorców.	Posłużę	się	

przykładem	–	w	Nowym	Jorku	odwiedziliśmy	cowor-

king	dla	branży…		obuwniczej.	Łączy	ludzi,	którzy	two-

rzą	buty	lub	biznesy	na	butach	oparte.	I	takie	marki,	jak	

Nike	czy	Zalando	wiedzą,	że	to	właściwy	adres,	by	np.	

organizować	branżowe	warsztaty	czy	szukać	partne-

rów	biznesowych	tworzących	buty.	

Też	w	Nowym	Jorku	powstał	coworking	dla	osób	star-

szych	–	aby	móc	dołączyć	do	tej	społeczności	musisz	

mieć	 przynajmniej	 60	 lat.	 Tom,	 założyciel,	 dostrzegł	

wyzwania	związane	ze	starzeniem	się	w	USA.	Ludzie	

na	emeryturze	są	zapominani	i	pozostawiani	na	boku,	

gdy	 tymczasem	mogą	 jeszcze	wiele	zdziałać.	Ale	nie-

wystarczająco	 wyedukowani	 technologicznie	 mają	

wielkie	 trudności	 w	 przebiciu	 się	 w	 biznesie.	 Stąd	

stworzony	 przez	 niego	 coworking	 przede	wszystkim	

Pauline   
 Roussel     
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uczy	 swoich	 członków	 kwestii	 technicznych.	 I	 w	 ten	

sposób	 wielu	 –	 a	 niektórzy	 są	 po	 80-tce!	 –	 zaczyna	

odnosić	 sukcesy.	Opowiedział	 nam	 np.	 historię	 pew-

nej	seniorki	z	Harlemu,	która	na	zajęciach	zrozumiała,	 

że	bez	problemu	może	stworzyć	sklep	online	z	bardzo	

prestiżowym	adresem,	w	którym	sprzedaje	swoje	ro-

bione	ręcznie	rękawiczki.	Zarejestrowała	swoją	firmę	

w	coworkingu	na	słynnej	5th	Avenue	i	sprzedaje	swoje	

produkty	z	sukcesem.	

Czyli	 to	 jest	 najważniejszy	 wyróżnik	 miast	 z	 dojrza-

łym	rynkiem	coworkingowym	–	więcej	różnorodności,	

większa	„grupa	docelowa”.

A na rynkach wschodzących – początkujących w 
tym obszarze? Kim są ci najodważniejsi, pierwsi 
użytkownicy – w końcu korzystają z czegoś, co jest 
nieznane i mało popularne na początku.

PR:	Jeśli	jako	przykładu	użyć	Japonię	–	to	początkowo	

byli	to	głównie	obcokrajowcy,	którzy	znali	ideę	cowor-

kingu	 i	 szukali	 sposobu,	 by	 poznać	 lokalną	 społecz-

ność.	W	drugiej	kolejności	freelancerzy,	którzy	akurat	

w	Japonii	mają	szczególne	problemy	związane	z	pracą	

z	domu,	bo	te	domy	są	naprawdę	malutkie	–	więc	sta-

ją	 się	 nie	 tylko	więzieniem	 samotności,	 ale	 i	 dosłow-

nie	–	przestrzennym.	I	ludzie	pracujący	z	tych	małych	

pokoików	szukają	 i	 innych	 ludzi,	 i	 lepszego	otoczenia	 

i	motywacji	do	pracy.

I	–	jak	już	dołączą	–	to	zaczynają	dostrzegać	wszystko,	

co	coworking	ma	do	zaoferowania	oprócz	„miejsca	do	

pracy”,	w	tym	eventy	i	ludzi	wokół.

A założyciele coworkingów? Dlaczego w ogóle za-
czynają prowadzić ten trudny biznes?

PR:	Nie	 istnieje	 jeden	 powód.	Nasza	 książka	 to	 dość	

wyraźnie	pokazuje	–	to	za	każdym	razem	jest	bardzo	

osobista	podróż	dla	każdego	założyciela.	 Jeśli	 zostać	

w	Japonii	–	 jeden	z	nich	opowiedział	nam,	że	dla	nie-

go	założenie	coworkingu	 to	była	próba	wyrwania	się	

z	 pracy	w	 korporacji.	 Szukał	 nowego	pomysłu	 na	 ży-

cie,	 wyjechał	 z	 Tokio	 do	 oddalonej	 o	 2	 godziny	 dro-

gi	 wioski	 i	 tam	 założył	 przestrzeń	 do	 pracy	 zdalnej	

–	 najpierw	 dla	 samego	 siebie,	 by	mieć	 spokojniejsze,	

pełniejsze	 życie.	 Znamy	 też	 sporo	 historii	 założycieli	

startupów,	którzy	zakładali	takie	startupowe	społecz-

ności,	aby	wymieniać	się	wiedzą	i	współpracować.	Zna-

my	 też	 oryginalny	 przykład	 coworkingu	 założonego	 

przez	dużą	korporację	w	celu	wprowadzenia	do	swojej	

działalności	więcej	innowacji	i	zmiany	percepcji	o	miej-

scu	pracy	i	tym,	jak	obecnie	pracujemy.	

O, to ciekawe. Możesz opowiedzieć o tym coś 
więcej?

PR:	 To	 bardzo	 innowacyjna	 firma.	 Zdecydowali	 się	 

na	całkowitą	zmianę	tego,	jak	pracują,	weszli	w	model	

współpracy.	Otworzyli	swoją	siedzibę	główną	dla	zes- 

połów	 z	 branży	 kreatywnej,	 które	 mogły	 korzystać	 

z	tej	przestrzeni	bez	opłat,	ale	w	zamian	musieli	dopi-

sać	się	do	platformy	społecznościowej,	gdzie	korpora-

cja	zbierała	dane	o	ich	kompetencjach	i	wiedzy.	Kiedy	

okazywały	się	one	potrzebne,	mogła	oczekiwać	bizne-

sowego	wsparcia.	

Sama byłaś i jesteś coworkerem – jakich współco-
workerów najbardziej lubisz? Jakie postawy spra-
wiają, że chcesz z kimś współpracować?

PR:	Generalnie	cenię	ludzi,	którzy	wnoszą	coś	do	spo-

łeczności	–	dają,	zamiast	tylko	brać.	Wiele	osób	trak-

tuje	 coworking	 bardzo	 jednostronnie	 –	 biorą,	 biorą,	

biorą,	a	nigdy	sami	się	nie	dzielą	–	swoim	czasem	czy	

wiedzą.	 Ja	 wierzę,	 że	 dołączenie	 do	 coworkingu	 to	

doświadczenie	dwustronne:	coś	z	tej	przestrzeni	bie-

rzesz	 i	 coś	 oddajesz	w	 zamian.	 Takie	miejsce	 daje	Ci	

możliwości,	szansę	na	prezentowanie	się	przed	klien-

tami,	 pracownikami,	 poznawanie	 nowych	 ludzi.	 Ale	 

w	zamian	–	jeśli	ktoś	organizuje	np.	jakieś	wydarzenie,	

to	pojaw	się,	choć	na	15	minut.	Jak	dostajesz	newslet-

ter	–	to	odpisz,	że	fajny.	A	jak	community	manager	pro-

si	o	wypełnienie	krótkiej	ankiety,	to	spędź	te	2	minuty	 

i	 ją	wypełnij.	Z	mojej	perspektywy	–	to	ma	duże	zna-

czenie	dla	zespołu	zarządzającego	coworkingiem	i	po-

zwala	pokazać	im,	że	doceniasz	ich	pracę.

A w drugą stronę – kto oprócz „braczy” Cię dener-
wuje? Jakie inne zachowania zrażają do siebie co-
workerów? Jakichś ludzi unikasz?
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PR:	 Oczywiście	 są	 ludzie	 kompletnie	 nieznają-

cy	 coworkingu,	 rozpoczynający	 swoją	 przygodę	 

z	 takim	miejscem.	Ja	zawsze	porównuję	 to	do	pierw-

szego	dnia	w	liceum,	gdzie	nie	masz	żadnych	przyjaciół.	

Staram	się	wtedy	postawić	w	 ich	sytuacji.	Ktoś	nowy	

ma	prawo	być	zagubiony,	nie	znać	zasad,	nie	wiedzieć,	

jak	działa	zmywarka	czy	że	 istnieje	gdzieś	miejsce	do	

pracy	 cichej.	 I	 tu	 wychodzi,	 jak	 szalenie	 ważny	 jest	

proces	przywitania	nowych	członków	–	to	wielka	rola	

zespołów	zarządzających	przestrzenią,	by	te	pierwsze	

dni	ułatwić.	I	pokazać	od	samego	początku	dodatkową	

wartość	 z	 bycia	 w	 takiej	 przestrzeni.	Moim	 zdaniem	 

to	najważniejszy	czynnik	sprawiający,	czy	społeczności	

są	zżyte,	czy	nie.

A jaki rodzaj wydarzeń jest najpopularniejszy wśród 
coworkerów na całym świecie?

PR:	W	książce	opisujemy	250	różnych	historii	–	nie	ma	

ani	jednej,	która	nie	zawiera	w	sobie	jedzenia.	W	opar-

ciu	o	tę	analizę	powiedziałabym,	że	wszystkie	eventy	

jedzeniowe	to	takie,	na	które	przychodzą	ludzie.	Wie-

le	 przestrzeni	 organizuje	 wspólne	 śniadania,	 lunche,	

kolacje.	Ja	to	całkowicie	rozumiem	–	 ludzie	 lubią	 jeść	

wspólnie.	 Ciekawe	 jest,	 że	 w	 różnych	 miejscach	 po-

jawiają	 się	 różne	 pomysły	 wokół	 jedzenia	 –	 np.	 tam,	

gdzie	społeczność	jest	mocno	międzynarodowa	orga-

nizuje	się	dni	poświęcone	regionowi	świata,	z	którego	

pochodzą	 członkowie.	 Ludzie	 uwielbiają	 dzielić	 się	

swoją	narodową	kuchnią,	 opowiadać	o	niej.	 To	 zbliża	

ludzi.	

Popularne	są	też	spotkania	merytoryczne	czy	networ-

kingowe	–	ale	one,	szczególnie	dla	introwertyków,	by-

wają	trudne.	

A w coworkingach więcej jest ekstrawertyków czy 
introwertyków?

Ciekawe	 pytanie	 –	 najlepsze	miejsca	mają	 to	 zbilan-

sowane.	 Sami	 ekstrawertycy	 wciąż	 by	 się	 tylko	 pro-

mowali	 i	 męczyli	 wzajemnie.	 Sami	 introwertycy	 nie	

wyszliby	nigdy	ze	swoich	pokojów.	A	 jak	 to	masz	do-

brze	wypośrodkowane,	obie	grupy	się	inspirują	i	uczą,	 

że	ludzie	bywają	różni.	

Na koniec nie mogę o to nie spytać – jak będzie 
wyglądać świat coworkingów post-covidowo? Tyle 
osób zaczęło pracować z domu, wiele firm otworzy-
ło się na pracę zdalną – czy to zmieni coworkingowe 
społeczności i samych coworkerów? 

Na	 pewno	 czeka	 nas	 ewolucja,	 zmiana.	 Tylko	 że	 nie	

wiadomo,	na	czym	dokładnie	będzie	polegała.	Myślę,	

że	zwiększy	się	powszechna	świadomość,	czym	są	co-

workingi,	więcej	społeczności	zacznie	mieć	do	nich	do-

stęp.	I	to	jest	bardzo	dobra	wiadomość	–	to	będzie	na	

pewno	bodziec	dla	coworkingów,	by	się	rozwijać,	stać	

się	czymś	więcej,	niż	są	teraz.	

Myślę,	że	coworkingi	zaczną	pojawiać	się	w	mniejszych	

miejscowościach.	A	to	 jeszcze	bardziej	zróżnicuje	ro-

dzaj	branż	korzystających	z	takich	przestrzeni.

COVID	 19	 zaczął	 i	 będzie	 dalej	 przyspieszał	 także	

zmiany	wśród	korporacji,	które	albo	pozwolą	ludziom	

korzystać	z	coworkingów,	albo	same	będą	takie	miej-

sca	tworzyć.	Trzeba	pamiętać,	że	korporacje	mają	bar-

dzo	specyficzne	potrzeby,	szczególnie	dotyczące	bez-

pieczeństwa	i	prywatności.	A	nie	wszystkie	coworkingi	

mogą	sobie	pozwolić	na	kosztowne	zmiany	aranżacyj-

ne,	by	te	potrzeby	spełnić.	

Żyjemy	w	 bardzo	 ciekawych	 czasach	w	 kwestii	 tego,	

jak	pracujemy	i	 jak	korzystamy	z	miejsca	pracy.	To	się	

zmienia	tak	szybko,	że	nie	sposób	przewidzieć,	jak	bar-

dzo	zmieni	się	koncept	coworkingu,	ile	nowych	modeli	

może	jeszcze	powstać.	
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Najważniejsze	
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STREFA DLA WYBRANYCH 

Coworkingi	wypracowały	swój	własny,	unikalny	model	sprzedaży	i	rekomendacji,	w	którym	agenci	nierucho-

mości	odgrywają	bardzo	niewielką	rolę	(w	porównaniu	z	tradycyjnym	najmem	biurowym),	natomiast	najważ-

niejsi	są	sami	coworkerzy	i	ich	gotowość	do	promowania	takich	przestrzeni	(nawet	wśród	osób	pracujących	

tam	nie	z	własnego	wyboru)

TROSKLIWI,  OTWARCI,  ASPIRACYJNI,  CIEKAWI ŚWIATA 
PASJONACI 

Coworkerzy	lubią	swoją	pracę	i	się	tego	nie	wstydzą	(co	wcale	nie	jest	takie	oczywiste	w	świecie,	w	którym	

taka	postawa	niektórym	kojarzy	się	ze	szkolnym	pupilem),	bardzo	cenią	swoich	pracowników,	robią	wszyst-

ko,	by	zbudować	z	nimi	relacje	na	lata,	deklarują,	że	najważniejsza	jest	dla	nich	atmosfera	w	zespole.	Lubią	

chwalić	się	swoim	miejscem	pracy	–	prestiż	i	dobra	obsługa	klientów	to	jedne	z	najważniejszych	powodów	

ich	obecności	w	takich	miejscach.

PRZEDSIĘBIORCZY, NIE HIPSTERSCY 

Polskie	coworkingi	to	nie	kuźnia	dziewcząt	i	chłopców	uwięzionych	w	szponach	uproszczonej	mody	 

na	marki	i	nowoczesność,	a	raczej	miejsce	przedsiębiorczych,	bardzo	ciężko	pracujących	szefów	małych	firm	

lub	samodzielnych	przedstawicieli	większych	firm.	Trudno	tu	znaleźć	ludzi,	którzy	„nie	wiadomo,	co	robią”	

–	polscy	coworkerzy	to	łatwo	definiowalni	profesjonaliści	w	swoich	dziedzinach.	I	korzystają	z	coworkingu	

stale	i	tradycyjnie	(5	dni	w	tygodniu,	w	tradycyjnych	godzinach	pracy),	a	nie	przy	okazji	mijania	tego	miejsca	

na	holenderskim	rowerze	z	kubkiem	słynnej	sieci	kawiarni	w	ręku.

UKRYTA SIŁA KOBIET 

Większość	coworkerów	w	Polsce	to	kobiety,	ale	niestety	–	wciąż	za	mało	jest	w	nich	typowo	kobiecych	biz-

nesów.	Liczebność	kobiet	bierze	się	z	faktu,	że	są	one	częściej	pracownikami	w	małych	i	średnich	biznesach.	

LUDZIE,  LUDZIE,  LUDZIE 

Polscy	coworkerzy	już	nie	różnią	się	od	coworkerów	z	innych,	bardziej	dojrzałych	coworkingowo	rynków.	

Przez	ostatnie	3	lata	zmieniła	się	optyka	i	postrzeganie	tych	przestrzeni:	z	prestiżowych	i	elastycznych	 

na	pełne	ciekawych	ludzi	i	biznesowych	okazji.	

POST-COVIDOWA NIEWIADOMA 

Wszyscy	eksperci	podkreślają,	że	elastyczność	przestrzeni	biurowych	to	przyszłość,	a	społeczności	cowor-

kingowe	uzupełnione	zostaną	niebawem	pracownikami	dużych	korporacji.	Jednocześnie	–	wszyscy	dostrze-

gają,	że	najpierw	coworkingi	muszą	przetrwać	ten	ciężki	czas.	Czyli	jeden	z	najważniejszych	atutów	cowor-

kingów	–	elastyczność,	jest	jednocześnie	ich	największą	słabością	(biznesowo-kosztową).	

Większość	rezydentów	polskich	coworkingów	to	rozumie	i	wspiera	swoje	przestrzenie,	nawet	jeśli	podczas	

pandemii	wykorzystuje	je	inaczej.	Nikt	jednak	nie	ośmiela	się	definitywnie	opisywać	przyszłości	coworkin-

gów	–	choć	dominuje	ostrożny	optymizm.



Opracowanie	graficzne

Dorota Szweda


