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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce raport,
który pomoże w poprawie środowiska
pracy w Państwa firmie. Wellness
(dobrostan) w pracy stało się tematem
zainteresowania podmiotów działających
na rynku biurowym, a ambicją
CBRE jest wyjaśnienie i wdrożenie
tej tematyki w Polsce. Nasz pierwszy
raport „Wellness – poznaj biurową
przyszłość” został przygotowany przez
CBRE Global Workplace Solutions
w oparciu o dane zebrane między
innymi w cyklicznie przeprowadzanym
przez nas badaniu European
Occupier Survey.

Niniejszy raport stanowi ambitne przedsięwzięcie prognozowania głównych trendów zmian
społecznych, które znajdą swoje bezpośrednie
odzwierciedlenie w otaczającym nas środowisku pracy. Przewidywania dotyczące biur
sięgają roku 2040. Choć dziś trudno nam to
sobie wyobrazić, można się spodziewać, że
do tego czasu na rynku pracy spotkają się
ludzie urodzeni w latach 70tych XX wieku
(a nawet starsi) z tymi, którzy dopiero urodzą
się w trzeciej dekadzie XXI wieku. Wzrastająca
w miejscu pracy liczba generacji, ale też coraz
bardziej zróżnicowany stan zdrowia pracowników, to dwa z pięciu głównych trendów, które
omawiamy dalej w szczegółach.
Pracownicy będą w stanie coraz lepiej dbać
o swoje zdrowie, a rosnąca świadomość
medyczna, dodatkowo wzmocniona coraz
większą liczbą medycznych gadżetów ułatwiających samokontrolę, przełoży się na wzrost świadomości dotyczącej stresu oraz “mindfullness”
czyli uważną obecność.
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Należy się spodziewać, że oczekiwania

z sektora IT czy specjalistycznego doradztwa.

CBRE aktywnie promuje koncepcję elastycznego

pracowników w stosunku do pracodawców

W takich firmach dbanie nie ogranicza się

biura, w którym dominuje praca oparta na aktyw-

dotyczące wsparcia ich dobrego samopoczucia

jedynie do udostępnienia dobrego stanowiska

ności. Możliwość wyboru i dostosowania miejsca

będą rosły. Już teraz ponad 74% korporacji pracuje

pracy. W wielu biurach pracownicy bezpłatnie

pracy do aktualnych potrzeb to jeden z fundamen-

nad programami Wellness, ale ich rola pozostaje

otrzymują zdrowe przekąski, przede wszyst-

tów zdrowej pracy. Wiemy już, że „siedzenie

nadal niewielka. Według naszych prognoz

kim owoce i warzywa, które mają za zadanie

zostało ogłoszone paleniem naszych czasów”,

należy oczekiwać, że waga programów i praktyk

utrwalać odpowiednie nawyki żywieniowe.

a ciągła powtarzalność pozycji i czynności

związanych z dobrostanem psychofizycznym

Organizacje porównują koszt tego kateringu

wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie.

pracowników będzie jednak szybko rosnąć,

z potencjalnymi stratami jakie powoduje odejście

Dlatego nowoczesne przestrzenie biurowe są

zwłaszcza w świetle szybko zmieniających się

pracownika ‘na chorobowe’ i twierdzą, że

coraz bardziej różnorodne. Aby jednak pracować

praktyk firm ubezpieczeniowych, które coraz

dbanie o zdrowie i  dobre samopoczucie pra-

w różnych miejscach i w różnych pozycjach –

mocniej wpływają na pracodawców w celu

cowników po prostu im się opłaca, a jego skutki

musimy zmienić swoje nastawienie do tego jak

wspierania zdrowych nawyków i unikania chorób

są jak najbardziej wymierne.

wykonywać naszą pracę. Należy przemóc się

związanych z pracą.

Produktywność pracowników jest kluczowa dla

i  próbować nowego, które nie tylko przyniesie

Ta zmiana jest już widoczna na polskim rynku.

sukcesu firmy. Aby pozostać konkurencyjnym, pra-

nam korzyści zdrowotne, ale też wiele nowych

Za rekordowo niskim bezrobociem zarejestrowa-

codawca musi w jak najlepszy sposób wykorzy-

pomysłów. Nic tak bowiem nie pobudza kre-

nym na koniec 2016 roku idą takie zjawiska

stać potencjał swoich pracowników. Przemęczeni,

atywności, jak zmiana perspektywy czy miejsca!

jak wojna o talenty. Rosnące problemy ze zna-

niezdrowi, wypaleni pracownicy stanowią realne

Mamy nadzieję, że poniższy raport wpłynie na

lezieniem odpowiednich pracowników to ostatni

zagrożenie dla organizacji. W przeciwieństwie

zmianę Państwa postrzegania koncepcji elastycz-

z pięciu głównych zidentyfikowanych przez

do floty samochodowej (o którą wiele firm dba co

nej pracy.

nas trendów. Atmosfera w pracy, jakość biura

najmniej tak dobrze, jak o swoich pracowników)

i miejsca pracy, oraz pozapłacowe zachęty,

nieefektywnych pracowników nie wymienia się

choć nadal dla większości pracowników nie

równie łatwo.  Poprawiając działanie nierucho-

przeważają wagi możliwości zarobkowych

mości, której koszt operacyjny zwykle nie przekra-

i możliwości rozwoju zawodowego, to jednak

cza 20% wszystkich kosztów firmy, jak wynika z

znajdują się na kolejnych prominentnych miej-

obserwacji CBRE, możemy znacząco poprawić

scach powodów, dla których związują się z

dobrostan pracowników i pozytywnie wpłynąć na

konkretnym pracodawcą. Firmy, które nie będą

pozostałe 80% kosztów. Gra toczy się o wysoką

wystarczająco dobrze dbały o potrzeby swoich

stawkę – straty związane z nieefektywną pracą

ludzi, będą zmagały się z pozyskaniem i zatrzy-

osób cierpiących z powodu chorób związanych

maniem u siebie talentów.

z pracą szacowne są na nawet 10% czasu i 15%

Jak będzie wyglądać podejście do środowiska

wydajności.

pracy w naszych firmach już teraz można zaob-

Obecnie około 90% czasu spędzamy w budyn-

serwować w branżach, gdzie wojna o najlep-

kach, jest więc niezmiernie ważne aby aran-

szych trwa na dobre od lat, przede wszystkim

żacje wnętrz wspierały zdrowy styl życia.

Zapraszamy do lektury!
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STRESZCZENIE

Mamy obecnie do czynienia z globalnym nurtem dbałości o dobrostan pracowników w miejscu pracy. Potwierdza to najnowszy sondaż
European Occupier Survey przeprowadzony przez CBRE, którego
wyniki ukazują, iż blisko trzy czwarte przebadanych pracodawców
wdrożyło już programy Wellness w swoich organizacjach.
Niniejszy raport opracowany przez CBRE Global Workplace Solutions
omawia coraz bardziej popularne zjawisko dbałości o dobre samopoczucie pracowników, analizuje czynniki które je napędzają, oraz
przedstawia rekomendacje i rozwiązania, możliwe do wdrożenia.

MIEJSCE PRACY JUTRA
Do roku 2040 typowe miejsce pracy całkowicie
zmieni się w stosunku do dzisiejszego. Zatrą się
granice pomiędzy domem a pracą, a życie
zawodowe ludzi będzie charakteryzowało się
większą autonomią i możliwościami wyboru.
Nasz raport rozpoczynamy przedstawieniem
środowiska pracy przyszłości, gdzie rozwój
technologii cyfrowych i zmieniające się
nastawienie pozwolą nam na bycie bardziej
proaktywnymi w zarządzaniu naszym zdrowiem
i dobrym samopoczuciem zarówno w domu,
jak i w pracy.
Środowisko pracy w roku 2040
będzie pod wieloma względami,
wypadkową czynników, których
oddziaływanie odczuwalne jest już
w chwili obecnej. Jesteśmy świadkami daleko sięgających zmian demo-

80% pracowników przyznaje, iż
oferta firmy w zakresie strategii
dbałości o dobre samopoczucie
będzie czynnikiem decydującym
w zatrudnieniu i zatrzymaniu ich
przez okres następnych 10 lat.

graficznych i socjologicznych, które
napędzają wzrost zainteresowania
zjawiskiem dbałości o dobre samopoczucie.
Wśród zachodzących zmian, warto przyjrzeć
się tym, które w najbliższych latach będą
wpływać na zachowania i wymagania
pracowników, a w konsekwencji będą
kształtowały kierunek, w jakim podążać
będą kultura organizacyjna oraz aranżacja
przestrzeni biurowej.
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Dbałość o dobre samopoczucie
w miejscu pracy przesuwa się
coraz wyżej na liście priorytetów
współczesnych organizacji.

Pracownicy żyją teraz dłużej – ludzie żyją i pracują dłużej,
a pracownicy w wieku 50+ przykładają coraz większą wagę do

Źródło: Bank Światowy, 2016 r.

i możliwość pracy zdalnej.

Chociaż żyjemy dłużej, to nasze

napędzają wzrost zainteresowania

życie niekoniecznie jest zdrowsze.

zjawiskiem dbałości o dobre

Nieobecności w pracy i ‘prezenteizm’

samopoczucie w miejscu pracy.

(nieefektywna obecność w pracy pomimo

1

kontrolować i zarządzać własnym

Od roku 2005 średnia długość życia zarówno
dla mężczyzn, jak i kobiet wzrosła o 2 lata.

czynników pozafinansowych, takich jak elastyczne godziny pracy

CBRE zidentyfikowało 5 trendów, które

Technologia sprawia, iż ludziom łatwiej

2

+

rynku

2

urządzeń technologicznych  wspierających

4

zdrowie i dobrostan osiągnie poziom 70 mld

rosnące koszty opieki zdrowotnej stanowią coraz
większą motywację dla organizacji aby wspierać
i promować zdrowy tryb życia.

TRENDY

podręcznych (noszonych przez użytkowników)

zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA.
Pogarszający się stan zdrowia pracowników oraz

5

zdrowiem – do roku 2025 wartość rynku

choroby) powodują spadek PKB o aż 2%

3

dolarów.

2x

Od roku 1980 liczba osób otyłych na
całym świecie wzrosła niemal dwukrotnie.
Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia, 2016 r.

Rosnąca świadomość występowania stresu

Wojna o talenty – w wielu gospodarkach

i uważna obecność – ZUS podaje, że w 2016 roku

na świecie występuje niedobór umiejętności,

Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 220 milionów dni,

a dobrzy pracownicy są na wagę złota.

a stres jest drugą najczęstszą przyczyną nieobecności.

80% pracowników przyznaje, iż oferta firmy

79%

ludzi twierdzi, iż utrzymanie równowagi
pomiędzy życiem pr ywatnym i zawodowym jest dla nich przyczyną stresu.

Źródło: Ankieta CoreNet: Zatrzymywanie talentów w organizacji poprzez
implementację strategii dbałości o dobre samopoczucie pracowników, 2014 r.
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w zakresie dbałości o dobre samopoczucie
będzie czynnikiem decydującym w zatrudnieniu
i zatrzymaniu ich przez okres następnych 10 lat.

To właśnie te pięć opisanych powyżej trendów wpływa
na to, iż dbałość o dobre samopoczucie w miejscu pracy
przesuwa się coraz wyżej na liście priorytetów organizacji.
Firmy, które chcą pozostać konkurencyjne nie mogą ignorować
zagadnienia dobrostanu.
Jakie są więc możliwe sposoby odzewu ze strony osób
zarządzających organizacjami? Jeżeli chodzi o stworzenie
strategii Wellness, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

74%
Korporacji na rynkach europejskich wdrożyło
już strategię dbałości o dobre samopoczucie
pracowników w miejscu pracy.

Jednakże przyjęcie holistycznego podejścia do tego zagadnienia – takiego, które wymagać będzie równoczesnych
działań ze strony osób odpowiedzialnych za nieruchomości
w organizacji, dział zarządzania zasobami ludzkimi oraz kierownictwo najwyższego szczebla, jest kluczowe do stworzenia
sprawnie działającej strategii dbałości o dobre samopoczucie
pracowników. Poniżej przedstawiamy przykłady ilustrujące jak
do tego zagadnienia podchodzą organizacje wywodzące się
z różnych sektorów rynku – włączając w to CBRE.
W krótkim horyzoncie czasowym możliwe jest
zastosowanie szybkich i niewymagających

CO BĘDZIE TO OZNACZAĆ DLA ROZWOJU ZJAWISKA
WELLNESS W MIEJSCU PRACY?
Do roku 2040 zatrą się granice pomiędzy domem a pracą. Opieka
medyczna będzie dostępna nie tylko w ośrodkach zdrowia. W miejscu pracy
dostępne będą rozwiązania odpowiadające na nasze potrzeby, takie jak
dostosowane do nastroju oświetlenie, a także usługi z zakresu zdrowego
żywienia. Wszystko to przyczyni się do poprawy naszego stanu zdrowia,
zwiększenia wydajności i produktywności.

dużych nakładów rozwiązań. Aby jednakże
osiągnąć długotrwały sukces w zakresie dobrego
samopoczucia w miejscu pracy, niezbędne jest
przyjęcie całościowego podejścia do tego zagadnienia, które wymaga współpracy rożnych
działów w ramach jednej organizacji.

JAKI POWINIEN BYĆ ODZEW ORGANIZACJI?
Wellness w biurze jest szansą dla organizacji na podniesienie ich konkurencyjności,
przyciągnięcie talentów oraz skuteczne zarządzanie kosztami pracowniczymi.
Jakie kroki należy podjąć?
• stworzyć strategię dbałości o dobre samopoczucie pracowników
• z rozwagą przygotować projekt wnętrza
• dostosować strategię środowiska pracy do lokalnych warunków i kultury
• zastosować czytelne wskaźniki umożliwiające wykazanie zwrotu  
   z inwestycji w dobrostan
• wdrożyć możliwie konsekwentną strategię Wellness dla całej organizacji
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CZĘŚĆ 1

MIEJSCE
PRACY
JUTRA

Wystarczy spojrzeć zaledwie dziesięć
lat wstecz, aby zrozumieć, jak bardzo
i jak szybko zmieniły się styl życia
i społeczeństwo. Takich zmian będzie
coraz więcej ze względu na rozwój
nowoczesnych technologii, które
zgodnie z przewidywaniami w przeciągu
najbliższych dwudziestu lat całkowicie
przekształcą styl naszego życia i pracy.

Projekt CBRE Global Workplace Innovation

CBRE połączyło trendy opisane w ramach

Technologia oczywiście będzie tu pomocna –

Roadmapping jest opracowanym chrono-

powyższego projektu z wynikami badania

ludzie będą nią otoczeni i będzie ona najważ-

logicznie studium z zakresu pojawiają-

‘Smart Workplace 2040’, które analizuje

niejszym czynnikiem umożliwiającym im połą-

cych się nowych trendów konsumenckich,

sposób, w jaki będziemy pracować w roku

czenie życia prywatnego i zawodowego oraz

socjologicznych, r ynkowych, przemysło-

2040. Przedsięwzięcie to pomogło w stwo-

przeznaczenie większej niż w przeszłości ilości

wych oraz technologicznych, których skutki

rzeniu obrazu środowiska pracy przyszłości.

czasu na dbałość o zdrowie. Jednym słowem

odczujemy do roku 2050. Analiza trendów

W ramach badania ‘Smart Workplace 2040’

będziemy mieć większą autonomię i wolność.

oraz łączenie ich w racjonalne i wzajem-

prognozujemy, że w przyszłości będziemy

nie wspierające się zjawiska pozwala na

pracować w bardziej elastyczny sposób. Ludzie

stworzenie scenariuszy przyszłości, które na

będą mieli możliwość decydowania, gdzie i kiedy

wczesnych etapach informują nas o zacho-

będą pracować, a dodatkowo nie będzie ogra-

dzących zmianach. Stworzony w ten

niczeń co do tego, jak długi lub jak krótki będzie

sposób plan działania uświadamia nam

nasz dzień pracy, jeżeli tylko powierzone nam

między innymi takie trendy jak znaczący

zadania zostaną wykonane.

wzrost  dbałości o zdrowie i dobre samopoczucie.
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ZGODNIE Z BADANIAMI PRZEPROWADZONYMI
PRZEZ CBRE ŻYCIE ZAWODOWE W PRZYSZŁOŚCI
CHARAKTERYZOWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE CECHY:

WYBÓR

LOKALIZACJA

Możliwość decydowania o tym, gdzie i jak

Możliwość decydowania o tym, gdzie

DBAŁOŚĆ O DOBRE
SAMOPOCZUCIE

chcemy pracować.

pracować.

Nacisk na zdrowie i dobre samopoczucie
większy niż na pracę.

ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI

MIEJSCE PRACY

NETWORKING

Możliwość dostosowania godzin pracy do pry-

Dostęp do dobrze zaprojektowanego

Możliwość polegania na niezwykle

watnych i rodzinnych wymagań i zobowiązań.

miejsca pracy, który sprawia, iż praca jest

rozbudowanej sieci ekspertów w czasie

doświadczeniem przyjemnym, komfortowym a

wykonywania powierzonych nam

nawet zmysłowym.

zadań.

PRACA

USŁUGI

Przedsiębiorczość – przemieszczanie się

Usługi w czasie rzeczywistym w odpowiedzi

pomiędzy specjalizacjami, stanowiskami oraz

na największe zapotrzebowanie.

organizacjami z możliwością określenia, co ma
znaczenie priorytetowe zgodnie z indywidualnymi wartościami pracownika i tymi określonymi
przez organizację.
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NOWE PODEJŚCIE DO TEGO,
GDZIE I JAK PRACUJEMY

RYSUNEK 1: ZMIENIAJĄCE SIĘ OBLICZE STRUKTURY ZATRUDNIENIA I ŚRODOWISKA PRACY NA PRZESTRZENI NAJBLIŻSZYCH DZIESIĘCIOLECI (DO ROKU 2040).

Nowe sposoby pracy i zmieniające się nastawie-

W PRZESZŁOŚCI

DZISIAJ

W PRZYSZŁOŚCI

Elastyczne
godziny
pracy

Radykalny
styl pracy

nie do dbałości o dobre samopoczucie pracowników, a także oferowane udogodnienia i usługi
wywrą ogromny wpływ na kształtowanie się śro-

GODZINY PRACY

dowiska pracy. Zmieni się również sposób naszej

Od 9.00
do 17.00

interakcji z otaczającymi nas budynkami. Do roku
2040 oferowane udogodnienia nie będą już
traktowane jako własność wynajmujących, lecz
jako produkt  konsumpcyjny  przeznaczony dla

ZATRUDNIENIE

Etat na całe
życie

Życie na
kilku etatach

Przedsiębiorca

MIEJSCE PRACY

Biurko

Aktywator

Nagroda

Najmowane
lub własne

Dzielone lub
obsługiwane

Konsumowane

jego użytkowników.
Portfele nieruchomości będą w większym stopniu
przypominać sieć miejsc pracy, a biuro i siedziba
główna staną się perfekcyjnymi modelami
miejsca pracy. Rysunek 1 ilustruje zmieniające
się oblicze struktury zatrudnienia i środowiska
pracy na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci
(do roku 2040).

NIERUCHOMOŚCI

Źródło: CBRE, 2016
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PERFEKCYJNY MODEL MIEJSCA PRACY
Perfekcyjne miejsce pracy to na dzień dzisiejszy pełne doświadczeń środowisko zaprojektowane tak, aby umożliwić ludziom spotkania
i nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów z innymi, jednakże w przyszłości będzie to
również miejsce oferujące możliwość czasowego
przerwania połączenia ze światem cyfrowym.
Może oznaczać to czas spędzony w chronionym środowisku
bez promieniowania elektromagnetycznego, które ma swoje
źródło chociażby w różnego rodzaju oświetleniu i systemach
komunikacyjnych. Może to być także restauracja lub przestrzeń bez dostępu do Internetu w jakiejkolwiek formie, co
pozwoli nam na ‘wylogowanie się’.
Będzie to środowisko wrażliwe na nasze potrzeby, z wbudowanymi czujnikami i zintegrowanymi technologiami, które
– ukryte pod powierzchnią – równocześnie zarządzać będą
większą ilością żądań. Ze  względu na postęp technologiczny, którego już jesteśmy świadkami, a który przejawia się
jako np. uruchamiane za pośrednictwem Wi-Fi termostaty sterowane zdalnie ze smartfonów, opisany wyżej rozwój sytuacji
staje się nie tylko łatwy do wyobrażenia, ale także nie aż tak
bardzo odległy.

Ludzie będą mieli większą
możliwość decydowania,
gdzie i kiedy będą
pracować.
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ZAKŁÓCENIA NA LINII
LEKARZ – PACJENT

W chwili obecnej mamy już do czynienia
z umocnieniem naszej pozycji jako pacjentów,
gdzie dzięki dostępowi do nowych technologii

W przyszłości nastąpią też zmiany w relacji

posiadamy możliwość wykorzystania wiedzy

lekarz – pacjent. Nowe cyfrowe platformy oraz

o przejęciu kontroli nad naszym zdrowiem oraz

usługi umożliwią lekarzom klinicznym ściślejszą

dobrym samopoczuciem. Nauki biologiczne i

współpracę z pacjentami. Ulepszony dzięki

inżynieryjne integrują się i powoli stajemy się

zastosowaniu intuicyjnych aplikacji i narzędzi

świadkami wykorzystywania technologii wbu-

proces komunikacji, a także dostęp do tańszych

dowanych i  szczepionych, dobrze zespo-

leków oznacza, iż wiele rodzin sięgnie,

lonych z naszym środowiskiem czy nawet

a w wielu przypadkach już sięga, poza usługi

naszym własnym ciałem. Weźmy na przykład

oferowane przez ich lekarzy do całego szeregu

technologie wszczepioną, gdzie na rynku są

innych źródeł informacji i porad.

już dostępne podskórne chipy umożliwiające

Lekarze wspierać będą użytkowników (już nie

osobom po amputacjach sterowanie proteza-

tylko pacjentów) w procesie interpretacji i najlep-

mi przy wykorzystaniu pamięci mięśniowej –

szego możliwego wykorzystania pozyskanych

tak jak jest to w przypadku opatentowanych

w ten sposób kompleksowych informacji i danych,

przez Google wymiennych soczewek kontak-

tak aby poprawić ich stan zdrowia. Nie trzeba

towych, które monitorują poziom glukozy we

więc ogromnej wyobraźni, aby dostrzec, iż

łzach osoby je noszącej. Inne zróżnicowane

proces leczenia wykraczać będzie poza tradycyj-

sposoby wykorzystania chipów i soczewek to

ne ośrodki zdrowia. Nie można też wykluczyć,

teraz już tylko kwestia czasu. Oznacza to, iż

że proces ten przeniesie się do miejsca pracy ze

ludzie coraz częściej będą mieli możliwość

względu na fakt, iż to właśnie tam ludzie spędzają

bieżącego monitorowania swojego stanu

dużą część swojego czasu.

zdrowia i odpowiedniego wykorzystywania

Giganci technologiczni
a opieka zdrowotna: zdrowie
samoobsługowe i zwiększona
samoświadomość pacjentów.

tak pozyskanych danych.

ZMIANY W OPIECE
ZDROWOTNEJ
Aby zrozumieć, jaką rolę odegra dbałość
o dobre samopoczucie pracowników
w miejscu pracy przyszłości, niezbędne jest
uzyskanie jasnego obrazu tego, jak technologie powiązane z opieką zdrowotną zrewolucjonizują pojęcie zdrowia w jego naszym
dzisiejszym rozumieniu.
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WIĘKSZA
TRANSPARENTNOŚĆ ORAZ
SPERSONALIZOWANE
PODEJŚCIE DO ZDROWIA
Technologie cyfrowe będą oferować większą

RYSUNEK 2: PRACA, TECHNOLOGIA I ZDROWIE NA PRZESTRZENI NAJBLIŻSZYCH DZIESIĘCIOLECI.

2016

2020

Nieregulowany

Starzejące się

czas pracy

społeczeństwo

transparentność informacji dotyczących

wzmocnionej

samoobsługowe

danej osoby będzie mogła być przetwarzana

Zwiększona ilość

w ramach jednej platformy, do której dostęp

wypalenia

Leczenie
miejscu

bieństwo, że doprowadzi to z kolei do wypra-

Biologiczne

cowania nowych form współpracy pomiędzy

wskaźniki stanu

również to, iż całość tak zebranych i prze-

przypadków
chorób

Spersonalizowane
podejście do
zdrowia

chronicznych
Perfekcyjny model
miejsca pracy

zdrowotnej
Empatyczna
technologia

zdrowia

wydajności w leczeniu pacjentów i przeprowadzaniu badań. Niewykluczone będzie wtedy

Zwiększona ilość

koszty opieki   

w dowolnym

do tego dojdzie, istnieje również prawdopodo-

pozycji
Rosnące

przypadków

mieć będą lekarze, naukowcy, badacze. Jeżeli

pracownikami służby zdrowia i zwiększonej

Pacjenci na

Zdrowie

zdrowia, co oznacza, iż w przyszłości całość
danych powiązanych ze stanem zdrowia

2040

Źródło: CBRE, 2016

tworzonych danych zostanie wykorzystana
do spersonalizowanego leczenia pacjentów,

Aby uzyskać lepsze wyobrażenie, jak wszystkie opisane powyżej

opartego na informacjach o każdym indywi-

procesy urzeczywistniają się i jak będziemy żyć i pracować w roku

dualnym pacjencie. Tak zebrane dane – pod-

2040, zapraszamy do przeczytania opisu typowego dnia Niny

łączone do molekularnej drukarki 3D, mogłyby

w rozdziale ‘Życie w otoczeniu odpowiadającym na nasze potrzeby’.

zaowocować stworzeniem dopasowanych do
potrzeb jednostki leków.
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Technologia
wszczepiona

Roboty w roli
osobistych
asystentów
Lekarstwa
z drukarek 3D

Transparentność

ŻYCIE W OTOCZENIU ODPOWIADAJĄCYM
NA NASZE POTRZEBY
Nina budzi się powoli w momencie, gdy wbudowane
w jej poduszkę czujniki odpowiedzialne za odczytywanie
parametrów snu stopniowo zaczynają ją wybudzać. Dzisiaj
jest ważny dzień – Nina ma dwugodzinne spotkanie ze swoim
zespołem, podczas którego ma zostać sfinalizowany budżet
na następny rok. Jednak ona nie czuje się najlepiej.
POWOLNY POCZĄTEK DNIA

IE Niny powiadamia ją, iż musi ona wypić
dokładnie 420 ml wody, aby osiągnąć

Dzisiaj Jack – jej pięcioletni syn, miał wrócić

właściwy poziom nawodnienia organizmu

do przedszkola po grypie, a George – jej

po nocnym śnie.

mąż, już go tam zaprowadził. Szybki rzut

Telefon Niny sygnalizuje dźwiękiem, iż jej

oka na telefon i Nina widzi, że Jack całkiem

temperatura jest lekko podwyższona, a to

zadowolony bawi się teraz w przedszkolu

może oznaczać wczesne stadium grypy,

po zjedzeniu śniadania, a wszystkie wskaź-

przez którą wcześniej przeszedł Jack. Nina

niki jego stanu zdrowia, łącznie z tempera-

wykorzystuje tę informację i bierze prysznic

turą, są w normie.

w odpowiedniej temperaturze, nastawia-

Nina wstaje i idzie do kuchni. Wszczepio-

jąc regulator na ‘aromatyczną parę’, co

ny pod jej skórą chip – Implant Elektro-

pomoże w oczyszczeniu jej zatok.

niczny (IE), przekazuje do monitora dane
na temat wskaźników jej stanu zdrowia,
m.in. rytmu pracy serca, ciśnienia krwi,
temperatury i poziomu cukru. Jej zrobotyzowany kucharz, zdążył już przygotować jej śniadanie składające się z jogurtu
owocowego i nasion słonecznika, jako że
wskaźniki zdrowia pokazują u niej zapotrzebowanie na witaminę C i witaminę B1.

PORANNA PRACA W DOMU
Na szczęście firmy obecnie zachęcają pracowników do pracy z dogodnego dla nich
miejsca, więc Nina postanawia spędzić
pierwszą godzinę pracy dopracowując
szczegóły budżetu w domu, gdzie jej biurko
z wbudowaną bieżnią pozwala jej na wykonanie delikatnych ćwiczeń. Po zakończeniu
sesji na bieżni Nina zrealizowała już 35%
zalecanej dla niej dziennej aktywności
fizycznej.
Przed wyjściem do biura Nina myje zęby.
Dzisiejszego poranka jej elektroniczna szczoteczka wykrywa u niej wczesne
stadium próchnicy. Automatycznie łączy się
z jej elektronicznym kalendarzem i umawia
ją na wizytę u dentysty przyjmującym na
miejscu w biurze. Jako że nadal pozostało jej sporo przygotowań do czekającego
ją spotkania, Nina wsiada w automatyczny samochód, tak aby móc kontynuować
pracę w drodze, i dodatkowo wykorzystuje
czas podróży do odbycia konferencji wideo
z dwójką współpracowników z biura w Azji,
prosząc ich o wkład w spotkanie.
Kiedy Nina dociera do jeszcze pustej sali
konferencyjnej, jest nieprzyjemnie rozgrzana i odczuwa niepokój na myśl o zbliżającym się spotkaniu. Jej IE przekazuje
informacje na temat jej poziomu kortyzolu,
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rytmu pracy serca i temperatury do czujników zamontowanych w sali konferencyjnej. W czasie gdy Nina czeka na przybycie
współpracowników, poziom oświetlenia
i temperatura obniżają się na tyle, aby
pomóc jej się ochłodzić i uspokoić.
Po dotarciu na miejsce i dołączenie do spotkania poprzez system konferencji wideo
współpracowników Niny wszyscy zabierają
się do pracy, omawiając zagadnienia, które
mają zostać przedstawione zarządowi. Cel
spotkania został zarejestrowany w centralnym systemie rezerwacji sal i oświetlenie
i temperatura powracają do określonych
wcześniej parametrów, które wspierają
uwagę i wydajność zespołu.

Po finalizacji budżetu Nina wychodzi z sali

KONTROLA SYTUACJI
RODZINNEJ

konferencyjnej. Systemy biurowe odnoto-

Po odpoczynku Nina – wykorzystując

wały podwyższoną temperaturę jednego z

funkcję sterowania głosem, sprawdza swój

uczestników spotkania, automatycznie więc

telefon, aby zobaczyć, jak Jack daje sobie

włącza się program dokładnego oczysz-

radę. Według nadajnika jego temperatura

czania, tak aby przed przybyciem kolej-

nieznacznie się podniosła, Nina organizuje

nych użytkowników sali usunąć wszelkie

więc na wieczór – po powrocie do domu,

potencjalnie obecne w niej bakterie. IE

konsultację wideo z lekarzem rodzinnym

Niny odnotowuje poziom jej temperatu-

i homeopatą.

ry i energii i doradza jej krótką przerwę.

Nina ma do swojej dyspozycji zespół zaufa-

Telefon kieruje ją do najbliższej dostępnej

nych doradców ds. zdrowia, do których

sali relaksacyjnej, którą Nina rezerwuje dla

może się zwrócić, jako że technologia

siebie na najbliższe 30 minut. Zamontowa-

umożliwia jej interpretację złożonych infor-

ny w sali ekran o wysokiej rozdzielczości

macji oraz podjęcie holistycznych w swoim

dostosowuje się do indywidualnych prefe-

charakterze kroków pozytywnie wpływają-

rencji Niny w zakresie dźwięku i obrazu.

cych na stan zdrowia jej i jej rodziny.

Nina wybiera plażową narrację i podkład

Nina sięga następnie po zielony koktajl z

dźwiękowy. Ekran zaleca jej wykonanie

dystrybutora ze zdrową żywnością i wraca

kilku delikatnych ćwiczeń jogi na wzmoc-

do swoich obowiązków.

SZYBKA REGENERACJA

nienie układu odpornościowego i w celu
zwalczenia potencjalnego przeziębienia.
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CZĘŚĆ 2

PIĘĆ TRENDÓW
NAPĘDZAJĄCYCH
ROZWÓJ
ZJAWISKA
WELLNESS
W MIEJSCU
PRACY

Projekt CBRE Global Workplace
Innovation Roadmapping określa
pięć trendów napędzających
zapotrzebowanie na strategie dbałości
o dobre samopoczucie pracowników.
Sukces odniosą te organizacje, które
ustosunkują się do wymienionych
trendów i przeanalizują swoje podejście
do zagadnienia dbałości o dobre
samopoczucie pracowników.

TREND NR 1: PRACOWNICY
ŻYJĄ I PRACUJĄ DŁUŻEJ

niefinansowych, takich jak elastyczne godziny

ków mogą dzięki temu zdobyć dużą przewagę

pracy i możliwość pracy zdalnej, niż do pienię-

konkurencyjną poprzez zebranie grupy wysoce

dzy czy stanowisk.

doświadczonych, gotowych do elastycznej

Starzenie się kadry pracowniczej obserwu-

Jak powinny na to zareagować organiza-

pracy emerytów występujących w charakterze

jemy w wielu częściach świata. Od roku

cje? Przeprowadzona wspólnie przez CBRE

tymczasowych konsultantów czy podwykonaw-

2005 średnia długość życia na świecie

oraz CoreNet Global w 2011 roku ankieta

ców.

wzrosła o niemal dwa lata, zarówno dla

zidentyfikowała kroki, które należy podjąć,

Jest to zgodne z szerszymi zmianami orga-

kobiet, jak i mężczyzn. Coraz więcej osób

aby stworzyć miejsce pracy przyjazne starsze-

nizacyjnymi: w wyniku zmian, w zakresie

decyduje się pracować dłużej niż

mu personelowi. Pojawiło się również zale-

poszukiwanych umiejętności i kompetencji

do przyjętego wieku emerytalnego,

cenie, wedle którego pracodawcy powinni

zarządczych, firmy zaczynają skupiać się na

a wiele państw podnosi również

wdrożyć programy zachęcające do pozosta-

prowadzeniu rozproszonych zespołów projek-

próg emerytalny w celu spowolnie-

nia aktywnym zawodowo. Takie programy

towych pracujących w różnych strefach cza-

nia wzrostu kosztów wypłaty świad-

powinny obejmować większą elastyczność

sowych i lokalizacjach. Wszystkich członków

czeń oraz opieki zdrowotnej dla

oraz szeroką gamę niekonwencjonalnych

zespołu łączą te same cele, prior ytety

emerytów. Ludzie albo pracują dłużej, albo

metod organizacji pracy. Umowy mogą pre-

i terminy, ale poszczególni pracownicy mogą

podejmują dodatkowe zatrudnienie, ponieważ

cyzować liczbę godzin na rok, ale sposób

sami zarządzać swym czasem, jeśli tylko są

są gotowi na zmiany.

ich przepracowania powinien już zależeć od

w stanie dobrze współpracować z pozostałymi

Preferencje starszych pracowników zwykle różnią

samego pracownika – byle udało się dotrzy-

członkami zespołu.

się od oczekiwań innych grup wiekowych. Prze-

mać terminów oraz uniknąć zatorów.

prowadzone w 2015 roku badanie AON/

Takie programy mogłyby pomóc też samym

AARP dotyczące pracowników 50+ pokazało,

firmom. Organizacje, które wykorzystują umie-

że przywiązują oni większą wagę do czynników

jętności i doświadczenie starszych pracowni-
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TREND NR 2:
POGARSZAJĄCY SIĘ
STAN ZDROWIA

Firmy amerykańskie zwykle pokrywają dużą

Chociaż żyjemy dłużej, to nasze życie nieko-

kańca niż jakikolwiek inny kraj. Dlatego firmy

niecznie jest zdrowsze. Od roku 1980 liczba

są coraz bardziej zainteresowane pozyskiwa-

osób otyłych na całym świecie wzrosła niemal

niem wiedzy o samopoczuciu pracowników

część kosztów opieki zdrowotnej dla pracowników, a Stany Zjednoczone wydają na ten cel
dużo więcej w przeliczeniu na jednego miesz-

dwukrotnie, zaś choroby cywilizacyjne, takie

oraz potencjalnym zakresie zmniejszania takich

jak schorzenia serca, nowotwory czy cukrzyca,

kosztów.

są obecnie przyczyną ponad 60% zgonów na

Poza USA, w krajach gdzie rządy finansują

świecie.

opiekę zdrowotną w większym stopniu, a koszty

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że jeśli

medyczne są niższe, pracodawcy koncentrują

udałoby się wyeliminować znane czynniki ryzyka

się na obniżaniu poziomu nieobecności pra-

niezakaźnych chorób przewlekłych, udałoby

cowniczych oraz na zwiększaniu produktyw-

się zapobiec przynajmniej 80% wszystkich

ności i zaangażowania pracowników. Koszty

chorób serca, udarów, przypadków cukrzycy

bezczynności są zbyt wysokie: nieobecności w

typu II i ponad 40% nowotworów. Światowe

pracy i ‘prezenteizm’ (nieefektywna obecność w

Forum Ekonomiczne wyróżnia te choroby jako

pracy pomimo choroby) to spadek PKB o aż 2%

główne zagrożenia dla globalnego wzrostu

zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA.

gospodarczego.

Tym samym organizacje zyskują coraz większą

Głównym następstwem pogarszające-

motywację finansową, aby wspierać i promować

go się stanu zdrowia są zwiększone

zdrowy tryb życia za pomocą programów

koszty opieki zdrowotnej. Przeprowadzo-

zachęcających do ćwiczeń, zapewnienie opieki

ne w roku 2013 przez MetLife oraz Sloan Center

medycznej w miejscu pracy, zajęć gimnastycz-

badanie na temat starzenia się i pracy wykazało,

nych w przerwie obiadowej oraz zdrowych prze-

że podwójny cios w postaci pogarszającego się

kąsek dostępnych w dystrybutorach z żywnością.

stanu zdrowia oraz zwiększonych kosztów opieki
zdrowotnej wpłynie na firmy oraz zmieni podejście do zagadnienia dbałości o dobre samopoczucie w miejscu pracy i jego skutki.
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ZMIANY W WIEKU EMERYTALNYM
LATA 2004 I 2014

POLSKA

65 |

(Źródło: Wytyczne Mercera w zakresie Światowych
Świadczeń Pracowniczych i Zatrudnienia, 2014 r.)

PORTUGALIA

HISZPANIA

65 | 66  

65 | 67

65-67

WŁOCHY

62 | 66  

3 mies.

STANY ZJEDNOCZONE

65 i 4 mies.
| 65-67

65 |

65-67
65

60 | 65

60 | 64

NIEMCY

60

JAPONIA

LIBIA

MALEZJA

55| 60
AUSTRALIA

wiek emerytalny w 2004

60 |

65-67

wiek emerytalny w 2014
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TREND NR 3: PRACOWNICY
Z KLUCZOWYMI
UMIEJĘTNOŚCIAMI SĄ
TRUDNI DO ZNALEZIENIA

10 PRIORYTETÓW W ZAKRESIE DBAŁOŚCI
O DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW

Jedną z konsekwencji wysokiego poziomu

Według raportu opracowanego przez PwC:

zatrudnienia na głównych światowych rynkach

• 9% spadek wskaźnika rotacji pracowników

oraz starzenia się siły roboczej w wielu krajach

oszczędził pewnej organizacji finansowej 2,7

zachodnich jest dobrze udokumentowana

mln dolarów w pierwszej fazie wdrożenia

„wojna o talenty”. Zdobycie pracowników

strategii dbałości o dobre samopoczucie

posiadających odpowiednie umiejęt-

pracowników,

ności, a następnie zatrzymanie ich

• zaś 10% spadek wskaźnika rotacji pracow-

w organizacji stają się działaniami

ników oszczędził innej organizacji 770 tys.

kosztownymi i wysoce konkurencyj-

dolarów w ciągu zaledwie jednego roku.

POLITYKA I CZYNNIKI KULTUROWE
•

Elastyczne godziny pracy umożliwiające wypracowanie równowagi
pomiędzy życiem prywatnym i
zawodowym
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Poczucie wspólnoty
Zmniejszenie liczby nadgodzin

•
•
•

nymi.
Badanie CBRE pokazuje, że dbałość o dobre

Dlatego też skupienie się na dbałości o dobre

samopoczucie pracowników może wyróżnić

samopoczucie pracowników ma sens z perspek-

markę pracodawcy. W badaniu przeprowa-

tywy pozyskiwania talentów. Może to być zaska-

dzonym w roku 2014 przez CBRE Global

kujące, ale pracownicy nie poszukują nowych,

Workplace Solutions i CoreNet Global 80%

wyjątkowych udogodnień, lecz standardowych

pracowników zgodziło się, że oferowane przez

korzyści, które znaleźć można w każdym dobrym

organizacje udogodnienia w zakresie dbałości

miejscu pracy.

o dobre samopoczucie pracowników staną się

Wraz ze wzrostem powszechności takich strategii

kluczowymi czynnikami przyciągającymi lub

zwiększą się też oczekiwania personelu, a dzi-

pozwalającymi zatrzymać ich u danego praco-

siejsze priorytety jutro staną się wymaganiami

dawcy przez kolejne 10 lat.

minimalnymi – dlatego świadomi pracodawcy

Organizacje dostosowujące swoją ofertę udo-

zaczynają myśleć o dobrym samopoczuciu pra-

godnień w zakresie dbałości o dobre samo-

cowników już dziś, kiedy oczekiwania i koszty ich

poczucie pracowników, czerpać będą z tego

spełnienia są jeszcze stosunkowo niskie.

ŚRODOWISKO FIZYCZNE
•
•
•
•

Umożliwienie aktywności
fizycznej
Dostępność zdrowej żywności
Regulowane stanowiska pracy
Udogodnienia w miejscu pracy
(np. opieka nad dziećmi)

wyraźne korzyści.

21 | WELLNESS – POZNAJ BIUROWĄ PRZYSZŁOŚĆ

USŁUGI MEDYCZNE
•

•

Porady lekarskie, badania
przeprowadzane przez
personel medyczny
Porady dotyczące
zdrowia, w tym diety
i ergonomii pracy

TREND NR 4: ROSNĄCA ŚWIADOMOŚĆ
WYSTĘPOWANIA STRESU I UWAŻNA OBECNOŚĆ
Większość ludzi doświadcza stresu podczas normalnego tygodnia pracy, co

Te koszty można oczywiście kontrolować,

staje się główną przyczyną wypalenia zawodowego i depresji. W sondażu

a nawet zmniejszyć. Organizacje mogą to

CBRE 79% badanych odpowiedziało, że starania o wypracowanie równowagi pomiędzy życiem

robić na przykład poprzez oferowanie pracow-

prywatnym i zawodowym powoduje u nich stres. Około 72% wspomniało również o stawianych

nikom elastyczności w zakresie wyboru czasu i

sobie wysokich oczekiwaniach – tak jak w przypadku większości wymienionych trendów,

miejsca pracy, co umożliwiłoby im wypracowa-

konsekwencje mogą oznaczać wyższe koszty dla pracodawców.

nie korzystniejszej równowagi pomiędzy życiem
zawodowym i prywatnym.

•

W finansowanym przez UE projekcie

To z kolei może umożliwić pracodawcom opty-

stresu przepada ok. 10,4 miliona funtów,

przeprowadzonym przez Matrix (2013)

malizację przestrzeni biurowej oraz oszczędność

a dotknięci nim pracownicy opuszczają

koszty depresji związanej z pracą pono-

energii. Nowy program desk sharingu (dzielenie

średnio 24 dni pracy w roku (ok. 10%

szone w Europie oszacowano na 617

biurek) i pracy zdalnej pozwolił londyńskiemu

W Wielkiej Brytanii rocznie z powodu

•

ich roku pracy). W Polsce, wg informa-

mld euro rocznie. Całość była sumą

klientowi CBRE zaoszczędzić na nieruchomo-

cji  z ZUS, stres jest drugim najczęstszym

wydatków ponoszonych przez pracodaw-

ściach ok. 1 miliona dolarów rocznie oraz

powodem zwolnień lekarskich.
•

ców z tytułu nieobecności i prezenteizmu

zmniejszyć koszty zużycia energii oraz rotacji

(272 mld euro), spadku produktywności

pracowników odpowiednio o 73% i 80%.

Już w 2002 r. Komisja Europejska obliczy-

(242 mld euro), kosztów opieki medycz-

Kolejnym źródłem stresu jest kultura

ła koszty stresu związanego z pracą w

nej (63 mld euro) oraz kosztów opieki

wymagająca ciągłej dostępności, co

Unii Europejskiej na poziomie 20 miliar-

społecznej w postaci świadczeń dla nie-

podkreślono w niedawnym badaniu

dów euro rocznie. Ta liczba oparta była

pełnosprawnych (39 mld euro).

członków CoreNet – 53% respondentów stwierdziło, że zjawisko to

na sondażu, który pozwolił stwierdzić,
W USA z powodu nieobecności i prezen-

stanowi powód do stresu.

z tytułu chorób związanych z pracą osza-

teizmu pracowników traci się rocznie do

Wadą technologii cyfrowych jest bezlitosna

cowano na 185-289 mld euro rocznie,

227 mld dolarów.

presja, by komunikować się i odpowiadać

że całkowity koszt ponoszony przez UE

•

gdzie 10% chorób zawodowych związa-

natychmiast. Ludzie sięgają po telefon nawet 150

nych było ze stresem. Ten stosunek pro-

razy dziennie, a wielu z nas rzadko pozwala

centowy przyjęto dla ostrożnego szacunku

sobie na „odłączenie się” w obawie, iż ominie

pełnych kosztów chorób zawodowych

nas coś ważnego. Z tego powodu możemy

(200 mld euro) i uzyskano sumę 20 mld

mieć problem z naładowaniem własnych aku-

euro będącą ceną stresu związanego

mulatorów, co z kolei prowadzi do stresu. Jedną

z pracą.

z konsekwencji kultury ciągłej dostępności jest
rosnący nacisk na uważną obecność i potrzebę
świadomości stanu samopoczucia – nie tylko
pozytywnego.
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Prof. Leslie Perlow z Uniwersytetu Harvarda przebadała wpływ „odłączenia się” w określonym czasie w tygodniu na globalny zespół doradców  
i stwierdziła, że osoby, którym udało „odłączyć się” wykazywały niższy
poziom stresu, zaś ich zadowolenie z pracy wzrosło o połowę (z 49%

TREND NR 5: TECHNOLOGIA SPRAWIA,
IŻ LUDZIOM ŁATWIEJ JEST MONITOROWAĆ
I ZARZĄDZAĆ WŁASNYM ZDROWIEM

na 72%).
Potwierdza to badanie CBRE Digital Native, które wykazało, że co trzecia

Marki takie jak Apple, Nike czy Garmin już teraz oferują szeroką gamę

osoba (33%) doświadcza uczucia wyzwolenia i ulgi, gdy nie musi mieć

gadżetów i aplikacji, które pozwalają na zwiększenie naszej sprawności,

przy sobie tego typu technologii, jako że zwiększają one presję obecną

szybkości i siły. Czujniki biometryczne i urządzenia podręczne (noszone

w ich życiu.

przez użytkowników) rejestrują dane dotyczące pocenia się, pulsu, tętna,

We Francji i Niemczech wprowadzono nowe przepisy nakazujące wpro-

temperatury ciała i ruchu w czasie rzeczywistym, tym samym wykrywając

wadzenie czasu na „odłączenie się” dla pracowników. Tego, jak skuteczne

stres, zmęczenie czy choroby. Taka technologia pomoże rosnącej liczbie

okażą się te przepisy w zmianie zachowań, dopiero się dowiemy.

osób, które chcą aktywnie dbać o własne zdrowie.

Jednakże niektóre firmy już teraz podejmują kroki ukierunkowane na

Całkiem możliwe, że wkrótce ujrzymy podobne technologie

zwalczenie presji pozostania „on-line”. Przykładem jest amnestia e-mailowa

monitorujące w miejscach pracy, pozwalające postępowym

Volkswagena, która ogranicza większości personelu dostęp do narzędzi

pracodawcom na wykorzystywanie pozyskiwanych

pracy po godzinach. Kolejnym pracodawcą starającym się zredukować

danych w celu stworzenia przyjaznych i pożądanych miejsc

stres jest Daimler. Dla pracowników na urlopie firma wprowadziła opcję

pracy, zwiększenia produktywności oraz zmniejszenia

automatycznego kasowania e-maili w celu uniknięcia stresu związanego

prezenteizmu.

ze stawianiem czoła pełnej skrzynce odbiorczej i utratą jakiejkolwiek

Wyzwaniem dla pracodawców i dostawców technologii będzie nakło-

przyjemności z tygodnia spędzonego na plaży.

nienie pracowników, by przezwyciężyli obawy dotyczące prywatności

Coraz więcej pracodawców ucieka się do środków takich jak usługi doradz-

i bezpieczeństwa oraz przekonanie ich, że używanie takich technologii nie

twa dla pracowników oraz do przeprowadzania szkoleń dla kadry kierow-

będzie karą, lecz korzyścią.

niczej pozwalających na rozpoznanie i przeciwdziałanie temu zjawisku.
To wiąże się z samym rozpoznaniem problemu, np. nadmiernego obciążenia pracą, oraz wykazaniem chęci jego rozwiązania bądź złagodzenia.
Może również obejmować udostępnienie zasobów takich jak doradztwo
czy szkolenie kadry kierowniczej, tak aby potrafiła ona rozpoznać, kiedy
pracownicy są w stresie i kiedy należy zadziałać.
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CZĘŚĆ 3

W JAKI
SPOSÓB
ORGANIZACJE
PODCHODZĄ
DO ZJAWISKA
WELLNESS

Trzy czwarte ankietowanych
w tegorocznym sondażu European
Occupier Survey przeprowadzonym
przez CBRE zadeklarowało,
że wdrażają oficjalne strategie
dbałości o dobre samopoczucie
pracowników. Forma takich
programów zależy w dużej mierze
od samej organizacji i jej kultury.

Specjalnością Virgin Pulse jest pomoc

M&S „UTRZYMANIE
ZDROWYCH W DOBRYM
ZDROWIU”

organizacjom takim jak BP w opracowaniu

Detaliście Marks & Spencer udało się

CBRE
NAJPEŁNIEJSZA FORMA
DBAŁOŚCI O DOBRE
SAMOPOCZUCIE

zredukować ilość nieobecności chorobowych

Biura CBRE w Los Angeles, Amsterdamie,

VIRGIN PULSE
ŁĄCZY I MOTYWUJE LUDZI

i wdrożeniu strategii dbałości o dobre
samopoczucie pracowników. Dzięki kombinacji
aplikacji mobilnych, portali internetowych oraz
nagród pracowniczych firma tworzy programy
dostosowane do indywidualnych warunków
i  ultury poszczególnych przedsiębiorstw. Dobrym
przykładem jest Ascend – światowy producent
chemii, polimerów i włókien z Houston – firma
wykorzystała platformę internetową i narzędzia
społecznościowe Virgin Pulse, by połączyć
jej rozproszony personel; z kolei jej system
nagród pracowniczych zachęca m.in. do
przeprowadzania badań biometrycznych oraz
realizacji celów aktywności.
Dzięki zmianom prozdrowotnym i zwiększeniu
aktywności fizycznej 73% pracowników Ascend
uczestniczących w programie jest obecnie
w formie spełniającej zalecany poziom dobrego
stanu zdrowia.

w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii aż o 7%

Wa r s z a w i e o r a z M a d r y c i e z o s t a ł y

już w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu

zaaranżowane według wytycznych WELL

w życie strategii dbałości o dobre samopoczucie

Building S t a n d a r d w o d n i e s i e n i u d o

pracowników.

powietrza, wody, pożywienia, światła,

Deklarowanym celem strategii jest „utrzymanie

s p r a w n o ś c i fizycznej, komfortu oraz

zdrowych w dobrym zdrowiu”, a od jego

pracy umysłu. Ten system certyfikacji został

początku już ponad 652 tys. osób – personel

stworzony przez amerykańskiego dewelopera

M&S oraz inni pracownicy z łańcucha dostaw

nieruchomości Delos, pioniera „nieruchomości

firmy –  przeszkolonych zostało w zakresie

dbających o dobre samopoczucie” i obejmuje

dbania o własne zdrowie i dobre samopoczucie,

rozwiązania, które pozwalają zarówno na

w tym w zakresie zdrowego odżywiania,

wspieranie środowiska naturalnego, jak i

aktywności fizycznej oraz świadomości zdrowia

poprawę zdrowia i samopoczucia ludzkiego.

psychicznego.

Poprzez wykorzystanie opartych na badaniach
projektów i technologii dbałości o dobre
samopoczucie staramy się stworzyć miejsce,
w którym zachęca się ludzi do dokonywania
prozdrowotnych wyborów oraz pobudza ich do
działania. Chodzi o to, by zapewnić ludziom
środowisko, w którym będą chcieli przebywać
każdego dnia, w którym będą mogli się skupić
i być produktywnymi.
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POŁĄCZENIE FUNKCJONALNOŚCI I USŁUG
Budynki posiadające Standard WELL Building oferują szeroką gamę funkcjonalności ukierunkowanych
na poprawę zdrowia i samopoczucia oraz usług mających na celu promowanie dobrego
samopoczucia psychicznego i fizycznego.

• Zaawansowany system oświetlenia

• Na każdym piętrze znaleźć można strefy

pomaga uniknąć zakłócenia naturalnego

przeznaczone do gimnastyki oraz relaksu.

BROOKLYN BOULDERS
SOMMERVILLE

na wyraźne widzenie. Oświetlenie można

• Sprzęt do ćwiczeń wysiłkowych, jak bieżnie

to ciekawy przykład wspólnej przestrzeni

przyciemnić; jest ono również wyposażone

biurkowe, zachęca pracowników do mniej

odwracającej trend dbałości o dobre

w czujniki, co oznacza, że może być

siedzącego trybu pracy.

samopoczucie, jednocześnie podkreślając

rytmu dobowego, jednocześnie pozwalając

siłę ciała i umysłu. Stworzone przez

aktywowane poprzez ruch.
• Widoczne informacje dotyczące właściwego

społeczność wspinaczkową centrum oferuje

• System biofilnego oczyszczania powietrza

odżywiania się poprawiają świadomość

halę wspinaczkową z zajęciami jogi,

wykorzystuje rośliny filtrujące szkodliwe

personelu i promują zdrowe nawyki.

osobistym trenerem oraz różnego rodzaju
zajęciami fitness. Społeczność, bardzo

lotne związki organiczne i CO2, a ponadto
• Wewnętrze schody z atrakcyjnymi

aktywna fizycznie i zintegrowana, oferuje

rozwiązaniami designerskimi oraz ulepszonym

także środowisko pracy z przestrzeniami

• Zaawansowany system oczyszczania wody

oświetleniem zachęcają do zrezygnowania

współpracy, siecią Wi-Fi oraz przestrzeniami

redukuje zawartość produktów ubocznych

z wind.

odpoczynku. Jej założyciele postrzegają ją

dostarcza świeżego tlenu.

jako sprzyjającą kreatywności i myśleniu

dezynfekcji, chloru, pestycydów oraz niektórych
produktów farmaceutycznych i kosmetycznych

• Konsjerż dobrego samopoczucia na życzenie

przedsiębiorczemu poprzez stymulację ciała

w celu zapewnienia najczystszej wody

udziela pracownikom wskazówek dotyczących

i umysłu.

bieżącej.

zdrowia i dobrostanu.

• Umieszczone co 30 metrów krany

• Stacja sokowa pozwala na wyciskanie

z wysoce filtrowaną zimną wodą zachęcają

i mieszanie soków z owoców i warzyw.

pracowników do uzupełniania płynów.
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CZĘŚĆ 4

JAK
OPRACOWAĆ
STRATEGIĘ
WELLNESS

Zmieniające się nastawienie do kwestii dbałości
o dobre samopoczucie oraz rozwój technologii
będą w przyszłości wywierać ogromny wpływ
na środowisko pracy, usprawnienia i usługi,
które będą tam oferowane, a także na to, jak
ludzie będą funkcjonować w otaczającym ich
zurbanizowanym środowisku.
Jednakże już teraz w każdej organizacji pojawiają
się możliwości promowania dbałości o dobre
samopoczucie w miejscu pracy. Istnieją proste,
szybkie i niewymagające dużych nakładów
metody na popularyzację tego zjawiska.

DBAŁOŚĆ O DOBRE SAMOPOCZUCIE
W MIEJSCU PRACY W KRÓTKIM CZASIE
Dla krótkiego horyzontu czasowego istnieje szereg niewymagających
dużych nakładów rozwiązań umożliwiających pracodawcom podniesienie
poziomu dobrego samopoczucia pracowników.

•

•

•

•

Zapewnienie, aby kadra kierownicza

seminariów na temat zdrowych nawyków

już zasobów, takich jak programy

i zachęcanie kadry kierowniczej wyższego

wspomagania pracowników.

szczebla do brania w nich udziału.
•

Wykorzystywanie sal zebrań

i zachęcanie do wykorzystywania

charakteryzujących się niskim obciążeniem

elastycznych godzin pracy czy możliwości

ćwiczeń takich jak pilates w przerwie

pracy zdalnej, jeśli są one oferowane

obiadowej.

przez pracodawcę.

Oferowanie zdrowych dań w stołówce
wywieranie nacisku na dostawców, aby
zostało to wyegzekwowane.

•

Zapewnienie pracownikom regularnych

Przydzielanie stanowisk pracy znajdujących

komputerowych.

o liczbę godzin spędzanych w biurze

Popularyzowanie prostych ćwiczeń
rozciągających, które należy wykonywać

najwięcej czasu przy biurkach.

po dłuższym czasie spędzonym w pozycji
siedzącej (siedzenie to nowy odpowiednik  

•

Oferowanie dofinansowanych kart

palenia papierosów jeśli chodzi o

sportowych.

jego szkodliwość), lub kilkuminutowych

Podejmowanie decyzji dotyczących
przydzielania miejsc pracy w oparciu

•

się przy oknach tym, którzy spędzają
przerw od pracy przy ekranach

•

Promowanie przez kadrę kierowniczą

do prowadzenia zajęć jogi lub

oraz dystrybutorach z żywnością,

•

Oferowanie w przerwie obiadowej

była świadoma istnienia dostępnych

spacerów wokół budynku w celu zażycia
•

Otwieranie rolet okiennych i oświetlanie

świeżego powietrza.

przestrzeni do pracy naturalnym światłem.

(a nie pozycję w hierarchii organizacji).
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DBAŁOŚĆ O DOBRE SAMOPOCZUCIE
W ŚREDNIM I DŁUGIM HORYZONCIE
CZASOWYM

ELASTYCZNA PRACA

Średnio- i długoterminowe strategie dbałości o dobre samopoczucie
w miejscu pracy wymagają bardziej holistycznego podejścia. Ważnym
jest, aby stworzyć całościową strategię, a nie tylko wprowadzić szereg

•

Daje ludziom możliwość wyboru co do
miejsca, w którym chcą pracować, a także
odpowiedni poziom kontroli nad sposobem
organizacji pracy.

indywidualnych inicjatyw. Strategia taka powinna zawierać w sobie okre-

•

ślone cele, których realizacja podlegać będzie ocenie, a one same będą
regularnie weryfikowane.
Indywidualne podejście każdej organizacji zależeć będzie od jej celów
strategicznych, a także jej kultury, liczby zatrudnianych pracowników, czyn-

Dla wielu
osób eliminuje
konieczność
długiego dojazdu
do pracy.

ników demograficznych, miejsca, w którym pracownicy się znajdują oraz
budynków, w których obecnie pracują. Organizacje, których celem jest
uzyskanie trwałej wartości z dbałości o dobre samopoczucie pracowników
w miejscu pracy powinny rozpatrzyć następujące zagadnienia.

•
•

1. ODPOWIEDNI PROJEKT WNĘTRZA
MIEJSCA PRACY
Niemalże połowa elementów dbałości o dobre samopoczucie

Idealne rozwiązanie
w przypadku pracy, która
wymaga od pracownika
skupienia i jak najmniejszej
ilości zakłóceń.

poszukiwanych przez pracowników ma związek z przestrzenią biurową.
Odpowiedni projekt wnętrza miejsca pracy oznacza optymalizację
jakości, ilości oraz rodzajów przestrzeni przeznaczonych do pracy i
odpoczynku, a także obecność zróżnicowanej oferty żywieniowej i
szeregu udogodnień w obrębie budynku. Podstawą powyższego powinien
być system zarządzania budynkiem skupiający się na monitorowaniu stanu
budynku, zastosowanych technologii oraz wprowadzonych udogodnień.
W przyszłości tradycyjne mierniki wydajności miejsca pracy, takie jak
liczba stanowisk pracy, wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz liczbę
pracowników na metr kwadratowy, zostaną zapewne w większym stopniu
zastąpione innymi miernikami, takimi jak rotacja, zadowolenie oraz
wydajność pracowników.
Dla organizacji, które nie wprowadziły jeszcze systemu elastycznych godzin

Każda organizacja ma
możliwość wdrożenia
rozwiązań Wellness.

pracy oraz możliwości pracy zdalnej, opcje te stanowią rozwiązania, które
na wiele sposobów mogą okazać się pomocne dla ich pracowników.
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Umożliwia wypracowanie
korzystniejszej równowagi pomiędzy
życiem prywatnym i zawodowym.

3. ZWROT Z INWESTYCJI
Strategia dbałości o dobre samopoczucie pracowników w miejscu
pracy musi przedstawiać konkretną wartość, inaczej może być ona
postrzegana jako zbędna. Trudno jest dokładnie zmierzyć rzeczywisty
zwrot z inwestycji w przypadku strategii dbałości o dobre samopoczucie,
jednakże oczywistym jest, że korzyści płynące z wdrożenia takiej
strategii są korzyściami „miękkimi”, które w pośredni sposób wywierają
wpływ na wyniki finansowe organizacji, a które również mogą okazać
się ważnymi, np. pozytywny wizerunek organizacji, wzmocnienie marki
pracodawcy oraz większe zaangażowanie ze strony zdrowszych
pracowników.
Im więcej danych pozyskanych do określenia podstaw działania,

2. DOSTOSOWANIE PROPONOWANYCH
ROZWIĄZAŃ DO ADRESATÓW I KULTURY
ORGANIZACJI

nieobecności pracowniczych pozwoli na stworzenie strategii jak najbliżej

Globalna strategia dbałości o dobre samopoczucie w miejscu pracy

dopasowanej do potrzeb organizacji. Po uzyskaniu zgody pracowników

tym wyższa skuteczność opracowanej strategii. Pozyskanie nawet
najbardziej podstawowych informacji takich jak wiek, płeć czy analiza

musi być elastyczna, tak aby można ją było dostosować do wymagań
różnych kultur i grup demograficznych. Oczekiwania w zakresie
dbałości o dobre samopoczucie 24-letniego mężczyzny, który dwa razy
w tygodniu gra w piłkę nożną, będą najprawdopodobniej inne od oczekiwań 58-letniej kobiety, przygotowującej się do przejścia na emeryturę.
Podejście do aktywności fizycznej w Niemczech może drastycznie różnić
się od nawyków ćwiczeniowych mieszkańców Chin.

można też dokonać analizy danych dotyczących stanu ich zdrowia
(częstotliwość chorób i dolegliwości) oraz czynników wynikających
z prowadzonego przez nich stylu życia (palenia, konsumpcji alkoholu,
aktywności fizycznej), tak aby stworzyć szczegółowy obraz poziomu
samopoczucia pracowników pozwalający na określenie w jaki sposób
opracowanie globalnej strategii może je wspierać i wpływać na jego
poprawę.

Bez względu na to, kim są pracownicy i gdzie się oni znajdują, warto
wprowadzić program zachęt, który wpłynie na zwiększenie zaangażowania pracowników i będzie ich nagradzać za osiągnięcia.
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4. ZNACZENIE HOLISTYCZNEGO PODEJŚCIA
Aby strategia dbałości o dobrostan była naprawdę skuteczna, nie może
ona zostać wdrożona przez tylko jeden zespół w ramach organizacji.
Niezbędna jest współpraca pomiędzy kluczowymi liniami biznesowymi
w strukturze organizacji, dzięki której uzyskana zostanie gwarancja długotrwałego i rzeczywistego zaangażowania w kwestię dbałości o dobre
samopoczucie pracowników, a także gwarancja sukcesu takiej strategii.
Aby w kwestii dbałości o dobre samopoczucie pracowników w miejscu

RYSUNEK 3: TRZY ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA SKUTECZNOŚĆ STRATEGII DBAŁOŚCI O DOBRE SAMOPOCZUCIE

pracy móc pójść o jeden krok dalej, celem organizacji powinno być
stworzenie dopasowanej do konkretnych potrzeb oferty udogodnień:
udostępnienie zdrowej żywności, stworzenie przestrzeni dedykowanej
odprężeniu fizycznemu i psychicznemu, przygotowanie ergonomicznych
stanowisk pracy oraz zapewnienie możliwości aktywności fizycznej –
czyli krótko mówiąc stworzenie miejsca pracy promującego zdrowie

UDOGODNIENIA W ZAKRESIE
HANDLU I USŁUG
KONTROLA ŚRODOWISKA

i dobre samopoczucie. Aby było to możliwe, konieczna jest współpraca
pomiędzy działami zarządzania nieruchomościami, zasobów ludzkich,
IT oraz zespołem odpowiedzialnym za biuro.
Rysunek 3 przedstawia trzy elementy, które składają się na zagadnienie dbałości o dobre samopoczucie. Jak widać, zespół odpowiedzial-

DOBRE SAMOPOCZUCIE
W MIEJSCU PRACY

WYBÓR USTAWIEŃ

ŚRODOWISKO
FIZYCZNE

USŁUGI
ZDROWOTNE

DOSTĘPNOŚĆ ZDROWEJ
ŻYWNOŚCI
MOŻLIWOŚĆ AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ

ny za biuro i dział zarządzania nieruchomościami mają do odegrania
kluczową rolę w procesie skutecznego wdrożenia strategii dbałości

PRYWATNA OPIEKA
ZDROWOTNA
PORADY MEDYCZNE

o dobre samopoczucie pracowników w miejscu pracy na przykład
w zakresie przestrzeni pracy, a także w szerszych obszarach takich jak

MONITOROWANIE STANU
ZDROWIA

zapewnienie dostępu do zdrowej żywności.

PROGRAMY ZDROWOTNE

KONSULTACJE MEDYCZNE

(Źródło: CBRE Global Workplace Solutions)
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POLITYKA
I KULTURA
ORGANIZACJI

ELASTYCZNE UMOWY
ELASTYCZNY SYSTEM
ŚWIADCZEŃ
ELASTYCZNE SPOSOBY
PRACY
ZAANGAŻOWANIE
PRACOWNIKÓW
ZAANGAŻOWANIE KADRY
KIEROWNICZEJ

WDROŻENIE: KLUCZOWE ZESPOŁY I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Mając na uwadze fakt, iż holistyczne podejście w ramach wszystkich struktur organizacji ma tu znaczenie,
kto i za co powinien być odpowiedzialny.

KADRA KIEROWNICZA: KLUCZ DO
DŁUGOTRWAŁEGO SUKCESU

ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI: WSPARCIE DLA
JEDNOSTKI I GRUPY

IT: UMOŻLIWIANIE
ZMIAN

Każda strategia dbałości o dobre samopoczucie pracowników wymaga

Zarządcy nieruchomości będą zmuszeni do zarówno aktywnego

Rozwiązania technologiczne będą ewo-

wprowadzenia pewnych zmian. Wsparcie ze strony kadry kierowniczej

poszukiwania oraz świadczenia nowych usług z zakresu dbałości

luować. Technologia dopasowująca się

wyższego szczebla jest konieczne do ich napędzania i wprowadzenia

o dobre samopoczucie, jak i do reagowania na potrzeby pracowników

do użytkownika  i reagująca na jego indy-

nowej kultury. Dodatkowo należy rozpatrzyć też zatrudnienie miejscowych

w miarę ich pojawiania się i ewoluowania. Będą więc musieli działać na

widualne potrzeby, takie jak nastrój lub

propagatorów dbałości o dobre samopoczucie, którzy będą stanowić

przestrzeni całej organizacji i współpracować z innymi działami, tak aby

temperatura, doprowadzi do podniesie-

model do naśladowania i zachęcą do nowych nawyków.

stworzyć ujednoliconą ofertę usług, która będzie następnie mogła zostać

nia zdolności i umiejętności pracowników

dopasowana do indywidualnych potrzeb poprzez udostępnienie zdrowej

oraz poprawy ich osobistego samopoczu-

ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ŚRODOWISKO
PRACY I NIERUCHOMOŚCI: TWORZENIE
MIEJSCA PRACY JUTRA

żywności, zapewnienie przestrzeni dedykowanych odprężeniu fizycznemu

cia. Kiedy do tego dojdzie, pracownicy

i psychicznemu, ergonomicznych stanowisk pracy oraz zapewnienie

chętniej będą dzielić się z pracodawca-

możliwości aktywności fizycznej.

mi osobistymi danymi ich dotyczącymi.

Powyższe linie biznesowe skupiać się będą na lokalizowaniu, projekto-

ZASOBY LUDZKIE: NAPĘDZANIE MOBILNOŚCI
I SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

waniu oraz budowaniu skoncentrowanych na ludziach, spójnych oraz
elastycznych środowisk pracy, które pozwolą na podniesienie zdolności
i umiejętności pracowników i pobudzą ich do działania. Odpowiednie
środowisko pracy umożliwia współpracę między zespołami i odnoszenie
sukcesów bez względu na kontekst. Zespoły odpowiedzialne za biuro
i zarządzanie nieruchomościami będą miały za zadanie monitorowanie i podnoszenie komfortu pracowników w miejscu pracy. Konieczne
będzie wprowadzenie do budynków i przestrzeni dyskretnych technologii, które będą monitorować i zapisywać dane dotyczące wykorzystania
poszczególnych funkcjonalności.

Zarządcy projektów będą mogli przekonać się, iż pracownicy aktywnie zarządzają swoim dobrym samopoczuciem i poszukują najlepszych podręcznych (noszonych

W najbliższej przyszłości działy zarządzania zasobami ludzkimi zajmą

przez użytkowników) lub wszczepionych

się demontażem modelu „sztywnych godzin pracy biurowej”. Kiedy

rozwiązań technologicznych z zakresu

to się stanie, będzie to siła napędowa dla trendu postępującego w

spersonalizowanej, prewencyjnej opieki

kierunku bardziej elastycznych umów pracy, zwiększenia mobilności

zdrowotnej.

pracowników oraz promocji  zachowań  przedsiębiorczych. Efekt? Cała
gama nietypowych systemów pracy opierających się na wynikach, a nie
obecności w biurze. Nawiasem mówiąc, oznaczać to również będzie,
iż przepaść pomiędzy usługami z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi i tymi z zakresu zarządzania nieruchomościami będzie maleć w    
miarę, jak środowisko pracy będzie stawać się coraz lepiej dopasowane
do potrzeb pracowników i zróżnicowanych stylów pracy.
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CZĘŚĆ 5

ZJAWISKO
DBAŁOŚCI
O WELLNESS
W MIEJSCU
PRACY OSIĄGA
DOJRZAŁOŚĆ

Zjawisko dbałości o dobre samopoczucie
w miejscu pracy nie jest nowym zjawiskiem.
Od dawna już wiemy, iż zdrowie pracownika
i jego wydajność są bezsprzecznie ze sobą
związane. Zdrowi pracownicy rzadziej
korzystają ze zwolnień lekarskich i ich
wydajność w pracy jest wyższa.
Strategia dbałości o dobre samopoczucie
pracowników otwiera przed pracodawcą
ogromne możliwości stworzenia bardziej
wydajnej i rozwijającej się w zrównoważony
sposób organizacji, gdzie środowisko pracy
wspiera zarówno cele biznesowe samego
pracodawcy, jak i osobiste cele pracowników.

Poprzez poprawę zdrowia i samopoczucia pracowników organizacja

Inne ważne kwestie, które należy rozpatrzyć, obejmować będą przygotowa-

ma możliwość stworzenia wyraźnej przewagi konkurencyjnej. Będzie to

nie projektu miejsca pracy. Niemalże połowa atrybutów związanych z dba-

możliwe dzięki obniżonym kosztom opieki zdrowotnej, niższemu poziomo-

łością o dobre samopoczucie, których poszukują pracownicy, wiąże się

wi nieobecności w pracy, zwiększonej produktywności, a także podwyż-

z fizycznym miejscem pracy. Odpowiedni projekt miejsca pracy odgrywa

szonemu poziomowi liczby pracowników decydujących się na pozostanie

ważną rolę, gdy chcemy zapewnić dostępność właściwego rodzaju usług

w organizacji i lepszemu wykorzystaniu dostępnej powierzchni. Strategia

powiązanych z pracą, rekreacją oraz dbałością o dobre samopoczucie.

dbałości o dobre samopoczucie pracowników to sytuacja, w której każdy

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości strategii wdrażanych przez

wygrywa i – ujmując to w prostych słowach – ma sens z punktu widzenia

organizacje, przedstawienie nieodpartych argumentów na korzyść dbałości

działalności organizacji.

o dobre samopoczucie i możliwości osiągnięcia zwrotu z inwestycji zade-

Co ma teraz największe znaczenie to fakt, iż ze względu na długoter-

cyduje o stopniu, w jakim taka strategia zostanie wdrożona i jak bardzo

minowe zmiany demograficzne i społeczne, zjawisko dbałości o dobre

będzie ona skuteczna. Określenie odpowiednich mierników i śledzenie

samopoczucie w miejscu pracy osiąga obecnie dojrzałość.

postępów na pewno okaże się tu pomocne.

Jeżeli chodzi o możliwość zadbania o kwestie zdrowotne i aktywność

Jeżeli chodzi o tworzenie długotrwałych i wywierających pozytywny wpływ

fizyczną w prywatnym czasie, pracownicy nie są już pozostawieni sami

strategii dbałości o dobre samopoczucie, przed nami oczywiście stoi nadal

sobie. Jeżeli jeszcze się to nie stało, to pracodawcy już wkrótce będą musieli

wiele wyzwań. Jednakże te organizacje, które zdecydują się na podjęcie

się na tym polu bardziej zaangażować, co z kolei pozwoli organizacjom

takiego wyzwania, usprawnią swoje środowisko pracy, podniosą wydaj-

na uzyskanie realnych korzyści płynących ze wspierania i inwestowania

ność swoich pracowników, a przez to i całej organizacji.

w pracowników i środowisko pracy gotowe na nadejście jutra.

CO TO WSZYSTKO OZNACZA DLA
NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH?
W przyszłości wynajmujący i szefowie zarządzający globalnymi portfelami nieruchomości, a także inne pozostałe kluczowe linie biznesowe, takie
jak działy zarządzania zasobami ludzkimi, będą musiały ze sobą współpracować, tak aby móc stworzyć odmienne środowisko pracy i zapewnić
pracownikom całkowicie nowy poziom komfortu. To właśnie ta holistyczna
metoda stanowić będzie o różnicy pomiędzy podejściem krótkoterminowym a bardziej zasadniczymi zmianami, które wywierać będą długotrwały
wpływ na wyniki finansowe organizacji.
Nie istnieje jedna, dostosowana do wszystkich, strategia dbałości o dobre
samopoczucie. To, jak firmy podejdą do tego zagadnienia i w jaki sposób
opracują taką strategię zależeć będzie od całego szeregu czynników,

Strategia dbałości o dobre samopoczucie
pracowników to sytuacja, w której każdy
wygrywa i – ujmując to w prostych słowach
– ma sens z punktu widzenia działalności
organizacji.

wśród których kultura organizacji też odgrywa istotną rolę.
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CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS
Global Workplace Solutions jest częścią CBRE, która wspiera użytkowników
nieruchomości w procesie wykorzystania ich nieruchomości do budowy rze-

SKUPIAJĄCE SIĘ NA POTRZEBACH ODBIORCÓW PROGRAMY Z ZAKRESU
GLOBALNEJ INICJATYWY INNOWACYJNOŚCI W ŚRODOWISKU PRACY
OBEJMUJĄ:

czywistej przewagi konkurencyjnej.
Wspieramy głównie klientów korporacyjnych, którzy korzystają z naszych
usług na podstawie umów zawieranych na terenie Europy, na Bliskim

zakrojone na skalę

Wschodzie oraz w Afryce, a także na skalę światową – w zależności

globalną badania i analizy

od indywidualnego portfela nieruchomości. 14 000 naszych pracowników

trendów powiązanych

świadczy usługi na rzecz klientów na terenie 77 krajów, gdzie pomagamy

ze środowiskiem pracy –

im w planowaniu, nabywaniu, projektowaniu i budowaniu, a także zarzą-

napędzanie innowacyjności

dzaniu, dostosowywaniu jak również sprzedaży ich nieruchomości.

wykorzystując miejsca pracy
naszych klientów;

muszą podejmować działania innowacyjne. Dlatego też Globalna InicjatyWorkplace Solutions jest daleko sięgającym programem badań i innowacyjności z zakresu środowiska pracy dedykowanym sektorowi nieruchomości

na miejsca, w których pracujemy. Wykorzystujemy wyniki naszych badań
do napędzania innowacyjnych działań w biurach naszych klientów, a to
poprzez wprowadzanie przemyślanych i ulepszonych metod pracy, podnoszenie poziomu komfortu użytkowników końcowych (pracowników klientów),
a także przekształcanie środowiska pracy w miejsce gotowe na nadejście

rozwojowi oraz ten rozwój
zakłócające trendy na skalę
makro i mikro, które wywierają

oni aktywni;

wa Innowacyjności w Środowisku Pracy opracowana przez CBRE Global

trendy związane ze środowiskiem pracy w celu zrozumienia ich wpływu

ukazujące czynniki sprzyjające

klientów i sektory, w których są

Aby odnosić sukcesy w dynamicznie zmieniającym się świecie, organizacje

Globalna Inicjatywa Innowacyjności w Środowisku Pracy określa i analizuje

– chronologiczne studium

wpływ na działalność naszych

GLOBALNA INICJATYWA INNOWACYJNOŚCI
W ŚRODOWISKU PRACY

korporacyjnych.

opracowanie planu działania

projekty badawcze – Digital Natives,
Generation Y oraz Digitization of FM – wsparcie
dla naszych klientów w procesie tworzenia
miejsc pracy zapewniających najwyższy oraz
odpowiedniego komfort dla ich pracowników
oraz umożliwiających im przyciągnięcie oraz
zatrzymanie u siebie talentów.

jutra.
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WELLNESS
Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym raporcie stanowią ukoronowanie wielu lat badań i analiz CBRE.
Projekt CBRE Global Workplace Innovation Roadmapp stanowi podstawę
niniejszego raportu. Od ponad ośmiu lat współpracujemy ze specjalistami
z zakresu identyfikacji nowych trendów, co pozwala nam na określenie
sytuacji w zakresie pojawiających się trendów oraz zakłóceń tego procesu.
Następnie, wykorzystując znajomość światowych rynków pracowników
CBRE, określamy czas pojawienia się danego trendu, jego wzrost oraz
zanik. Każdemu z trendów zostaje przyporządkowany kod: trendy na
skalę mikro – oddziałujące na tylko jeden kraj, sektor lub rynek; trendy na
skalę makro – oddziałujące na kilka lub kilkanaście sektorów lub krajów;

Karina Kreja
Director, Advisory & Transaction Services,
Workplace Consultancy & Change Management, CBRE
karina.kreja@cbre.com
Joanna Mroczek
Senior Director Research & Marketing, CBRE
joanna.mroczek@cbre.com

zakłócenia – czynniki na szeroką skalę i w zasadniczy sposób zmieniające
panującą sytuację, np. zagadnienie zrównoważonego rozwoju.
W roku 2015, w oparciu o scenariusze opracowane w ramach projektu
Roadmapping, stworzyliśmy obraz środowiska pracy przyszłości. Zorganizowaliśmy warsztaty w Azji, Europie oraz Stanach Zjednoczonych, w których
udział wzięli eksperci z rynku nieruchomości, komentatorzy społeczni oraz
korporacyjni użytkownicy nieruchomości, gdzie ich zadaniem była analiza,
przetestowanie oraz zatwierdzenie proponowanych przez nas scenariuszy. Wyniki tej pracy zostały opublikowane w raporcie ‘Smart Workplace
2040’.

NOTA PRAWNA CBRE 2017
Disclaimer: CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek
prawdziwość informacji nie została przez CBRE zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że

Te dwa opracowania – gdzie opisujemy nasze postrzeganie i rozumienie

informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania zawarte w raportach zostały podane

przyszłości zdrowia, medycyny oraz technologii, a także naszą wizję przy-

jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub

szłości środowiska pracy, są podstawą opracowania niniejszego raportu

pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek

‘Wellness – Poznaj Biurową Przyszłość’.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z:n

sposób raportów w całości lub w części.
Aby uzyskać więcej informacji na temat badań prowadzonych przez CBRE lub w celu uzyskania dostępu do naszych pozostałych
raportów, prosimy o odwiedzenie Global Research Gateway pod adresem:

Global Workplace Innovation Manager, CBRE
Karina Kreja

www.cbre.com/researchgateway
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