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Design w służbie coworkingu – według autorskiego raportu Forbis Group 

Coworking rośnie w siłę. To już nie tylko przestrzeń dla freelancerów, ale coraz częściej elastyczne 

rozwiązanie biurowe wykorzystywane przez mniejsze i duże firmy, a nawet międzynarodowe 

korporacje. Według prognoz ShareSpace wzrost rynku coworkingowego w ciągu najbliższej dekady 

utrzyma się na stałym poziomie około 30%. Silna konkurencja sprawia, że przestrzenie muszą się 

czymś wyróżnić. Bezsprzecznie jest to design, tworzący klimat i atmosferę danego miejsca, ale 

także realizujący cele biznesowe najemców. Jak design buduje przewagę konkurencyjną biur 

coworkingowych, a także… ich użytkowników? 

 

Big data i cyfryzacja, zmiany geopolityczne, automatyzacja i robotyzacja, zmiany w środowisku 

naturalnym. Zjawiska te bezpośrednio wpływają na nasze życie, kształtując nową rzeczywistość - 

także tę, w której pracujemy. Rynek pracy, a zarazem przestrzenie biurowe, ciągle ewoluują. Walka o 

największe talenty (the battle for talent), zmiany pokoleniowe, mobilność i rozproszenie pracy, 

zrównoważony rozwój (sustaiability), urbanizacja i wiążąca się z nią tęsknota za naturą – trendy te 

zmieniają wciąż nasz styl oraz miejsca pracy. Na rynku przetrwają firmy, które będą w stanie 

dostosować się do istotnych zmian, tendencji i trendów widocznych w gospodarce, świecie technologii 

oraz społeczeństwie - mówi Mateusz Laskowski, członek zarządu Forbis Group. 

 

Wobec dynamicznie zmieniającego się środowiska, współczesne organizacje stoją przed ogromnym 

wyzwaniem. Konieczność zmiany priorytetów z kosztów inwestycyjnych na operacyjne, wymaga 

ogromnej zwinności i doskonałego zarządzania – perfekcyjną odpowiedzią na te potrzeby stawiane 

przez gospodarkę jest coworking – elastyczny, pozwalający na błyskawiczne skalowanie liczby 

stanowisk, bez konieczności wiązania się długoterminową umową – mówi Mateusz Piotrowicz 

Country Manager ShareSpace. Jakim kryterium kierują się przedsiębiorcy oraz freelancerzy 

poszukujący przestrzeni coworkingowej dla siebie i swojej firmy? Z pewnością biorą pod uwagę 

lokalizację, cenę i proponowane usługi. Jednak przy tak dużej konkurencyjności i dość zbliżonych 

ofertach i udogodnieniach oferowanych obecnie na rynku elastycznych przestrzeni, głównym 

wyróżnikiem staje się aranżacja przestrzeni. 

 
Jak wygląda idealnie zaprojektowane biuro coworkingowe? W rzeczywistości każda przestrzeń ustala 

swoją definicję tego środowiska, ponieważ różnią się one między sobą proponowanymi usługami, 

liczbą osób, które z niego korzystają, powierzchnią, oferowanym wyposażeniem oraz kulturą pracy i 

wartościami. Jak wynika z raportu „Design w służbie coworkingu”, element obowiązkowy dla tego 
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typu wnętrz to funkcjonalność, a głównym wyróżnikiem każdej z przestrzeni są rozmaite środki i 

zabiegi organizacyjne, które pozwalają ją uzyskać. Analizie ekspertów Forbis Group poddane zostały 

wnętrza HubHub, Biznes Zone i Brain Embassy. 

 

Dobre pomysły się sprawdzają – takie stwierdzenie najlepiej określa zabiegi i idee budujące 

współczesne coworkingi. Na równi stawiane są funkcjonalność oraz design, a zrównoważone 

połączenie obu zagadnień oraz rozwiązania mające na celu spełnienie ich podstawowych wymogów i 

kryteriów, decydują o atrakcyjności danej przestrzeni dla użytkownika – mówi Paulina Kanigowska, 

architekt Forbis Group. Projektowanie biur coworkingowych stanowi niemałe wyzwanie dla 

architektów. Jednocześnie to niepowtarzalna możliwość do wykazania się kreatywnością i tworzenia 

oryginalnych, niebanalnych aranżacji. Z drugiej strony coworking to przestrzeń, którą trudno zamknąć 

w standardowych ramach. Wśród głównych wyzwań projektowych wymienić można rozproszenie 

grupy docelowej, konieczność umiejętnego strefowania i organizacji przestrzeni do pracy w 

kolektywie, spełnienie wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych. 

 

Jako firma łącząca kompetencje w zakresie projektowania i urządzania biur widzimy, jak duże 

znaczenie dla osiągania celów biznesowych ma design. Dostrzegamy również jak prężnie rozwija się 

sektor powierzchni coworkingowych, co nieuchronnie oznacza większa konkurencję, także w kwestii 

podejścia do aranżacji przestrzeni W raporcie pokazujemy najlepsze praktyki w projektowaniu, w 

odniesieniu do globalnych trendów i zmian zachodzących na rynku pracy. Udowadniamy, że design i 

biznes zawsze idą w parze – podkreśla Mateusz Laskowski, członek zarządu Forbis Group.  

Design w służbie coworkingu to pierwsze  autorskie  opracowanie pokazujące, jak design 

i biznes idą w parze na przykładzie biur coworkingowych. Raport firmy projektowo-wykonawczej Forbis Group 

powstał we współpracy z partnerem merytorycznym – ShareSpace oraz wiodącymi operatorami 

cowrokingowymi: HubHub, Biznes Zone i Brain Embassy.  

Pełną treść raportu pobrać można bezpłatnie pod adresem: www.raport.forbisgroup.pl   

Forbis Group jest firmą projektowo-wykonawczą, jednym z liderów branży fit-out w Polsce. Zajmuje się 

projektowaniem i aranżacją biur oraz lokali komercyjnych. Ma na swoim koncie ponad 700 realizacji w całej 

Europie dla takich branż jak Retail, Office, HoReCa, Fitness i Gabinety medyczne. Wyróżnia się holistycznym 

podejściem – oferuje usługi zarówno z zakresu doradztwa na etapie wyboru miejsca inwestycji, jak i 

odpowiedniego wykończenia lokalu. Od 2017 roku przynależy do grupy kapitałowej Thumos (dawniej Paged). 
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