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“Nie jest ważne czy koronawirus zostanie  
czy nie, Twoja firma będzie bezpieczna.
Przedstawione informacje mają zastosowanie 
nie tylko w obecnej pandemii, ale tworzą 
“instrukcje bezpieczeństwa” dla wszystkich 
epidemii wywołanych wirusami szerzącymi 
się drogą kropelkową.”

prof. Włodzimierz Gut,  
profesor nauk medycznych, specjalista w zakresie 
mikrobiologii i wirusologii



Wielki ogólnoświatowy test pracy 
z domu, jaki nastąpił na początku 
2020 r. pokazał jak wiele zalet 
niesie ze sobą takie rozwiązanie, 
ale i obnażył jego wady. Dla wielu 
organizacji możliwość pracy 
z biura jest w dalszym ciągu 
najefektywniejszym sposobem 
realizowania projektów.  
 
Nasz poradnik powstał po to, 
by pomóc firmom zaplanować 
bezpieczny powrót pracowników 
do biura oraz dobrać najbardziej 
optymalny model pracy.



NA CZYM BAZOWALIŚMY TWORZĄC PORADNIK?

Wiedza Konsultacje medyczne Doświadczenie z Azji

Jesteśmy ekspertami i doradcami  
na rynku nieruchomości.  
Posiadamy wiedzę i doświadczenie 
z zakresu doboru, projektowania, 
wykorzystania i zarządzania 
nowoczesną przestrzenią biurową.

Nasze rekomendacje opieraliśmy  
o wytyczne Światowej Organizacji 
Zdrowia, Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego oraz Ministerstwa 
Zdrowia, a całość poradnika 
skonsultowaliśmy z prof. 
Włodzimierzem Gutem, wybitnym 
wirusologiem, przedstawicielem 
Polski w międzynarodowym 
komitecie taksonomii wirusów. 

Jako globalna firma, Savills bazuje  
na doświadczeniu swoich zespołów  
z całego świata, między innymi  
z Chin, Korei czy Japonii, w których 
biura zostały już ponownie otwarte, 
z zachowaniem wdrożonych 
środków bezpieczeństwa.



“Wracamy do biur, ale nie będą one już tym czym 
były kiedyś. Nastała nowa normalność. A w niej 
priorytetem są elastyczność, efektywność i przede 
wszystkim bezpieczeństwo”

Jakub Jędrys,  
dyrektor działu doradztwa budowlanego 
i projektowego, Savills
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POWRÓT DO BIURA

Opracowanie 
procedur

Wdrożenie nowych 
zasad w przestrzeni 
biurowej

Komunikacja  
zmian i bieżące 
przestrzeganie 
nowych reguł

Niniejszy poradnik to trzy proste kroki, w których przedstawiamy  
rekomendowane przez nas główne założenia procesu powrotu do biura.

Wszystkie zawarte w poradniku rekomendowane rozwiązania muszą zostać dostosowane do profilu, możliwości i potrzeb danej organizacji,  
a także warunków technicznych wykorzystywanej powierzchni oraz samego budynku.



“Coraz częściej zdarza się nam tęsknić za biurem.  
Dla wielu organizacji nadal będzie ono nieodłącznym 
elementem prowadzenia biznesu.”

Jarosław Pilch,  
dyrektor działu powierzchni biurowych,  
reprezentacja najemcy, Savills



Środowisko pracy 
i technologia

Zdrowie  
i bezpieczeństwo

Procedury  
budynkowe

Czy Twoja obecna strategia 
środowiska pracy umożliwia 
pracownikom powrót do biura  
w sposób bezpieczny i spełniający 
potrzeby Twojej organizacji?

Czy Wasze biuro zostało 
przygotowane tak, by 
zagwarantować pracownikom 
zdrowie, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie? Czy spełnia 
standardy GIS i MZ np. w zakresie 
jakości powietrza i wentylacji? 

Czy Covid-19 wpłynął na to jak 
funkcjonuje budynek biurowy, 
w którym znajduje się siedziba 
Twojej firmy? O co powinno się 
zapytać właścicieli i zarządców 
budynków biurowych?
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OPRACOWANIE PROCEDUR



01
ŚRODOWISKO PRACY

Firmy będą musiały ponownie przemyśleć strategię swojego środowiska pracy,  
aby zaoferować większe bezpieczeństwo w kontekście zagrożenia koronawirusem.

Do rekomendowanych zmian na powierzchni najmu należą:
• zapewnienie możliwości pracy zdalnej przynajmniej raz/dwa razy w tygodniu
• wprowadzenie pracy zmianowej opierającej się na rotacyjnej obecności w biurze 

poszczególnych członków danego zespołu
• oznakowanie strategicznych punktów w biurze, w tym zapewnienie bezpiecznego 

dostępu do części wspólnych
• modyfikacja zagęszczenia stanowisk pracy: ograniczenie kontaktu, zapewnienie 

dystansu przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
• relokacja stanowisk pracy: brak siedzeń twarzą w twarz, wygrodzenie stanowisk, 
• polityka “czystego biurka”, przydzielenie pracownikom szafek i rozważenie 

wprowadzenia stanowisk “hot desk” z zachowaniem zasad codziennej dezynfekcji.  
• wyznaczenie nowych dróg komunikacji wewnątrz biura
• ograniczenie ilości osób w salach spotkań. 
• tymczasowe wyłączenie lub ograniczenie użycia części wspólnych, takich jak: 

kuchnie, aneksy kuchenne, miejsca spotkań, strefy relaksu.
• zapewnienie środków ochronnych i higienicznych dla pracowników:  

środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki.

Jak współpracować z właścicielem budynku?
• zapytaj o wdrożone procedury dotyczące: pracowników ochrony, komunikacji 

w budynku, pracy serwisu sprzątającego, dezynfekcji oraz funkcjonowania 
parkingów, wind i schodów ruchomych.



01
NOWE TECHNOLOGIE

Rekomendowane rozwiązania z zakresu nowych technologii:

• ograniczenie lub zminimalizowanie wspólnego użytkowania urządzeń  
i akcesoriów biurowych, zarówno w strefie open space jak i w salach spotkań.

• implementacja rozwiązań bezdotykowych automatyzujących procesy lub 
sterowanych głosem.

• przejście na telefonię internetową (VoIP)
• wdrożenie narzędzi umożliwiających zdalny kontakt z klientem 

(wideokonferencje) i prezentację produktów i usług na odległość  
(np. interaktywne prezentacje)

• wdrożenie aplikacji ułatwiającej zarządzanie obłożeniem stanowiska pracy

Jak współpracować z właścicielem budynku?

• zapytaj o możliwość uruchamiania za pomocą czujników oświetlenia,  
baterii umywalkowych, podajników mydła, toalet i żaluzji



ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  
i zminimalizowania ryzyka zakażenia rekomendowane jest rozważenie 
następujących działań prewencyjnych:

• opracowanie nowych procedur wejścia do biura
• rozważenie zakupu bezdotykowego termometru, na wypadek zgłoszenia  

złego samopoczucia u pracownika
• zachowanie optymalnego zakresu wilgotności na przestrzeni biurowej  

na poziomie 40-60%, w celu zredukowania rozprzestrzenianie się wirusów 
(zastosowanie przenośnych nawilżaczy powietrza w razie potrzeby)

• ułatwienie możliwości mycia lub dezynfekcji rąk np. poprzez montaż 
podajników z płynem dezynfekującym na powierzchni biura

• opracowanie awaryjnych procedur na wypadek wykrycia zarażenia  
u pracownika. 

Jak współpracować z właścicielem budynku?

• poproś o zwiększenie wydajności wymiany powietrza (filtry i wentylacja)
• zapytaj o możliwości czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji
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01
PROCEDURY BUDYNKOWE

Do rekomendowanych przez nas rozwiązań, które mogą zostać wdrożone  
na powierzchniach wspólnych budynku, należą: 

• dostosowanie procedur sprzątania do nowych wytycznych epidemiologicznych 
(zwiększenie częstotliwości sprzątania i dezynfekcja newralgicznych miejsc, 
również w trakcie godzin pracy)

• zapewnienie zapasów mydła, środka do dezynfekcji rąk, ręczników papierowych 
oraz środków do higieny osobistej w toaletach budynkowych

Jak współpracować z właścicielem budynku?

• poproś o informację odnośnie zwiększonych środków ostrożności  
związanych ze sprzątaniem ogólnodostępnych powierzchni w budynku

• zapytaj o procedury dotyczące korzystania z części handlowych  
i gastronomicznych znajdujących się w budynku.
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WDROŻENIE NOWYCH ZASAD W PRZESTRZENI BIUROWEJ

Analiza Wdrożenie Koordynacja

Weryfikacja możliwości  
realizacji rekomendowanych 
rozwiązań.

Dostosowanie powierzchni  
do nowych wytycznych.

Kontrola nad prawidłowym 
wdrożeniem i przestrzeganiem 
nowych procedur oraz ich 
aktualizacja w razie potrzeby.



02 ANALIZA BUDYNKU

Przeprowadzenie dokładnej analizy budynku jest 
kluczowe, by odpowiednio zaplanować procedury 
bezpieczństwa, w tym zdefiniować potencjalne strefy 
kontrolne i miejsca wymagające wdrożenia dodatkowych 
zabezpieczeń.

Ciągi komunikacyjne:
• wejście do budynku i lobby recepcyjne
• kontola dostępu w obrębie części wspólnych budynku
• parking
• pionowe ciągi komunikacyjne (schody, windy)

Ważne obszary operacyjne:
• organizacja pracy recepcji głównej
• procedury sprzątania toalet budynkowych
• kontrole bezpieczeństwa 
• instalacja HVAC (filtry, wilgotność powietrza)



ANALIZA POWIERZCHNI NAJMU

• Zachowanie odpowiedniej odległości  
pomiędzy pracownikami

• Wentylacja zapewniająca przepływ 
powietrza

Przegrody oddzielające  
pracowników

Rezygnacja ze spotkań 
w małych zamkniętych 

pomieszczeniach

ANALIZA PRZESTRZENI PRACY INDYWIDUALNEJ
Przeprowadzając analizę środowiska miejsca 
pracy należy zwrócić szczególną uwagę na:

1. Strefy ogólnodostępne:
• kuchnie, tarasy, strefy relaksu 

2. Miejsca pracy:
• sale konferencyjne
• budki telefoniczne / miejsca do pracy w ciszy
• nieformalne miejsca spotkań
• open space

3. Zaplecze:
• copy room
• magazyn
• toalety
• szatnie
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Bezdotykowa  
obsługa urządzeń



ANALIZA POWIERZCHNI NAJMU02

ANALIZA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH WEWNĄTRZ BIURA, NP.:  KOMUNIKACJA JEDNOKIERUNKOWA I IDENTYFIKACJA STREF NAJBARDZIEJ 
NARAŻONYCH NA RYZYKO ZARAŻENIEM.

Wykorzystanie ciągów 
komunikacji pieszej

Nowe procedury korzystania z wind, np.:
ograniczenie liczby osób wewnątrz windy

Wykorzystanie ciągów 
komunikacji pieszej

Czerwony: toalety, windy i lobby  
windowe, klatki schodowe, wąskie 
korytarze. 

Pomarańczowy: salki konferencyjne,  
szatnie/strefa szaf, kuchnia, coffee point. 

Żółty: open space i gabinety 
jednoosobowe. 



ANALIZA POWIERZCHNI NAJMU

W celu dostosowania procedur bezpieczeństwa do specyfiki danej 
organizacji rekomendowane jest przeprowadzenie wywiadu wśród 
pracowników w formie ankiety, badającej to w jaki sposób odbywa się 
komunikacja w obrębie przestrzeni biurowej, interakcja między działami  
i jaki jest preferowany styl pracy poszczególnych zespołów.
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1. W jakim dziale pracujesz? 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
 

2. W ciągu ilu dni w tygodniu masz konieczność odbycia przynajmniej jednego 
spotkania wewnętrzengo (z zespołem, wspołpracownikami itp.)? 
 

 0                  1                  2                  3                  4                  5 

3. W ciągu ilu dni w tygodniu masz konieczność odbycia przynajmniej  
jednego spotkania zewnętrzengo (z klientami/dostawcami)? 
 

 0                  1                  2                  3                  4                  5 

4. Jak twoim zdaniem narzędzia do komunikacji internetowej  
(np. Microsoft Teams) spisują się jako substytut klasycznych spotkań? 
 

 0                  1                  2                  3                  4                  5 
(0 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze) 

5. Jak oceniasz poziom komunikacji ze współpracownikami w okresie  
pracy z domu? 
 

 0                  1                  2                  3                  4                  5 
(0 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze) 

6. Jak oceniasz dostęp do współdzielonych danych – pod kątem efektywności? 
 

 0                  1                  2                  3                  4                  5 
(0 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze) 

7. Jak oceniasz dostęp do współdzielonych danych – pod kątem bezpieczeństwa? 
 

 0                  1                  2                  3                  4                  5 
(0 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze) 
 

8. Jakie problemy napotkałaś/eś pracując zdalnie (słabe połączenie Internetowe, 
problem z połączeniem się z siecią firmy, obecność innych domowników, brak 
odpowiedniego miejsca pracy itp.)? Wymień 3 najbardziej uciążliwe kwestie. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................

        ANKIETA DLA PRACOWNIKÓW

POBIERZ WZÓR ANKIETY DLA PRACOWNIKÓW

https://savillsglobal.box.com/s/fzb1u5bniv9an5f7d195nv4kmk2n57nf
https://savillsglobal.box.com/s/fzb1u5bniv9an5f7d195nv4kmk2n57nf


WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W BUDYNKU

Po przeprowadzeniu analizy następuje faza wdrożenia nowych procedur. 
Niezbędna jest w nim współpraca pomiędzy właścicielem budynku, najemcą 
i zespołem koordynującym działania w postaci np. zewnętrznego doradcy 
wyspecjalizowanego w tym zakresie.

W ramach planu wdrożeniowego opracowane zostaną projekty uzgodnionych 
rozwiązań, najbardziej optymalnych dla danej organizacji.

Przykładem rozwiązań może być odpowiednia modyfikacja komunikacji  
w obrębie budynku, której wdrożenie będzie wiązało się z:

• zdefiniowaniem punktów dostępu do budynku oraz punktów kontroli 
bezpieczeństwa

• opracowaniem graficznego projektu pokazującego schemat komunikacji  
i wymagane odległości w obszarach ogólnodostępnych 

• opracowaniem możliwie prostych i zrozumiałych oznaczeń dotyczących zasad 
komunikacji na terenie budynku i biura

• przygotowanie i dystrybucja procedur do pracowników najemców oraz 
umożliwienie zapoznania się z nimi wszystkim osobom, które będą pojawiać 
się na terenie nieruchomości.
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WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ NA POWIERZCHNI NAJMU

Po powrocie do biura środowisko pracy ulegnie dużej zmianie,  
a pracowników czeka wyzwanie związane z adaptacją do 
nowych warunków. Zwiększą się odległości między ludźmi  
i utrudniona zostanie praca zespołowa, a korzystanie  
z udogodnień w biurze nie będzie tak łatwe jak dotychczas. 
Dlatego wierzymy, że rozwiązania takie jak:

• oznakowanie graficzne ułatwiające zrozumienie procedur  
i komunikację,

• łatwiejszy dostęp do środków higieny osobistej,
• wprowadzenie większej ilości urządzeń bezdotykowych
• przejrzysty przewodnik użytkownika opisujący wprowadzone 

zmiany

ułatwią pracownikom ponownie odnaleźć się biurze i zwiększyć 
bezpieczeństwo swoje oraz współpracowników poprzez 
zrozumienie i przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa.
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Oddzielenie osób 
odwiedzających od 

pracowników organizacji

Bezpieczna forma 
odbioru i nadawania 

korespondencji

Ochrona osób 
pracujących  
na recepcji

• ograniczenie liczby osób biorących  
udział w spotkaniach

• dezynfekcja dotykanych powierzchni  
po zakończeniu spotkań

• bezdotykowe systemy prezentacji



KOORDYNACJA NOWYCH PROCEDUR02

W ramach planowania każdej z procedur należy stworzyć indywidualną instrukcję oraz narzędzia ułatwiające bieżącą kontrolę jej przestrzegania 
np. poprzez odpowidnią koordynację działań zatrudnionych podwykonawców i dostawców.

Rozwiązania cyfrowe
Aplikacja udostępniająca pracownikom informacje na temat 
dostępności stanowisk prac. Ułatwia komunikację wewnętrzną  
w biurze. 

Rozwiązania analogowe
Wprowadzenie oznaczeń, mówiących o użyciu każdego z biurek 
kolorem zielonym, pomarańczowym i czerwonym.

Zielony: czyste, gotowe do użycia
Pomarańczowe: w trakcie użycia
Czerwone: należy zdezynfekować, nie używać
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W użyciu Do dezynfekcjiCzyste



Informowanie o nowych zasadach będzie miało kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia komfortu pracowników i powodzenia procesu 
wdrożenia zmian w środowisku pracy. 

Rekomendujemy wykorzystanie oznakowań i banerów ze 
wskazówkami dotyczącymi nowych procedur. Proponujemy również 
przygotowanie prostej instrukcji dla pracowników przedstawiającej 
wszystkie wprowadzone zmiany.

Pracownicy będą potrzebowali wsparcia i pomocy by zrozumieć 
nowe zasady. Niezbędne mogą okazać się wirtualne szkolenia lub  
np. dostęp do dedykowanego konsultanta, który odpowie na pytania  
i rozwieje wątpliwości.
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KOMUNIKACJA NOWYCH PROCEDUR  
I KONTROLA



KOMUNIKACJA NOWYCH PROCEDUR I KONTROLA: 
Przykłady oznakowań w przestrzeni biurowej03

PLEASE DISPOSE OF 
WASTE CONSIDERATELY 

AND CAREFULLY 
AVOID TOUCHING ANY 

SURFACES

In line with the latest Government guidance on 
social distancing, we ask that you please observe 

the following measures during your visit:

Maintain a distance of at least 2 metres from anyone

Do not shake hands 

Avoid touching your eyes,  
nose or mouth

Wash your hands regularly,  
and for at least 20 seconds

Cover your nose and mouth with  
a tissue if you cough or sneeze

Observe the social distancing visual cues 
and signage throughout the site

Be mindful of and respectful to our 
staff and customers at all times

2M

20

!

KEEP
YOUR

DISTANCE
& KEEP

SMILING
2M



Pandemia koronawirusa zmieniła sposób w jaki żyjemy i w jaki będziemy funkcjonować  
w przestrzeni biurowej. Wielu z tych zmian nie należy traktować jako tymczasowych.  
Na stałe odmienią one podejście pracowników i pracodawców do środowiska pracy. 
Wobec nowej normalności nie ma powrotu do starego świata.

W momencie, kiedy bezpieczeństwo staje się bezdyskusyjnym priorytetem i kiedy każda 
organizacja musi podjąć strategiczne decyzje odnośnie wykorzystywanej przez siebie 
powierzchni biurowej, warto wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem ekspertów.

Nie musisz być sam wobec potrzeby zaadaptowania się do nowej rzeczywistości. 
Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przeprowawdzić Twoją firmę przez proces  
powrotu pracowników do biura i doradzimy we wszelkich decyzjach związanych  
z wynajmowaną powierzchnią biurową.



O SAVILLS

Savills to jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 roku  
w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie.  
Oferuje szeroki zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych.
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Biur

Obie Ameryki
i Karaiby

137
Biur

Wielka Brytania
i Irlandia

100
Biur

Europa

228
Biur

Bliski Wschód
i Afryka

70
Biur

Azja



Adapt, Evolve, Improve

Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych 
dotyczących bezpiecznego środowiska pracy przygotowanych 
przez centralę firmy Savills w Londynie.  
 
Materiały w języku angielskim.

OFFICE FIT

POBIERZ MATERIAŁY

https://www.savills.com/landing-pages/office-fit.aspx


savills.pl

Jakub Jędrys Jarosław Pilch

DYREKTOR DZIAŁU DORADZTWA 
BUDOWLANEGO I PROJEKTOWEGO, 
SAVILLS
 
M: +48 602 566 086
E: jakub.jedrys@savills.pl
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Savills sp. z o.o. jest spółką córką Savills plc. Savills to jedna z wiodących międzynarodowych firm doradczych działających na rynku nieruchomości. Została założona w 1855 roku w Wielkiej Brytanii. Posiada sieć ponad 600 biur w obu Amerykach, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki 
zakres profesjonalnych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych klientom na całym świecie. Wyłączne prawa do materiału przysługują Savills sp. z o.o.. Materiał został przygotowany przez Savills sp. z o.o.. Niniejszy materiał poza treścią oferty zawiera również informacje o charakterze marketingowym, które zostały zam-
ieszczone wyłącznie w celach informacyjnych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za powyższe informacje ani za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w ich oparciu, o ile informacje te nie zostaną później potwierdzone na piśmie. Mimo że podjęto wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności powyższych 
informacji, Savills sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania. Materiał pozostaje własnością Savills sp. z o.o. i jest traktowany jako poufny oraz przeznaczony wyłączenie do użytku drugiej strony, do której materiał został adresowany. Odbiorca materiału jest zobowiązany do 
zachowania jego treści w ścisłej tajemnicy, w tym nie przekazywania i nie ujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być kopiowane, modyfikowane, publikowane, reprodukowane oraz cytowanie w całości i w części oraz nie mogą być używanie w całości lub w części w celach 
innych niż ten dla których je udostępniono, bez uprzedniej zgody Savills sp. z o.o.. Treść materiału jest ściśle chroniona prawami autorskimi. Reprodukcja całości lub części materiału w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Savills sp. z o.o..

https://twitter.com/savillspoland
https://www.youtube.com/channel/UCt1FBWKEQC7DqNX4o-St_Yg
https://pl.linkedin.com/company/savills

