
35%

35%

10%

20%

47%

25%

18%

10%

63%

37%

Wielkość firmy Jak długo 
pracuje� w biu�e?

Metry�ka

18 - 24 lat
25 - 34 lat

35 - 44 lat
45 i więcej

do 10

11 - 49

50-249

powyżej 250

Kobieta Mężczyzna

wiekPłeć

N = 500

36%

20%

22%

12%

10%

mniej niż rok

od roku do 3 lat

od 3 do 5 lat

od 6 do 10 lat

więcej niż 10 lat

Biuro �y home office –
 jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy?



20

40

60

80

 

0

58%

47%

35%

24%
19% 16%

28%

Ludzie 
(współpracownicy, 

przełożeni)

Eventy 
integracyjne, 

wspólne posiłki, 
aktywności 
sportowe

Dobrze 
zaaranżowana 

przestrzeń

Benefity 
dostępne 
w biurze

Rutyna dnia 
codziennego – 
wspólna kawa, 

lunche itd.

Ergonomiczne 
stanowisko do 
pracy i dostęp 

do potrzebnych 
narzędzi

Komfortowe 
warunki pracy, 
klimatyzacja, 

cisza

Co Twoim zdaniem buduje p�yj�ne 
środowisko pracy w biu�e? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 
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60

 

0

40% 38% 38%

19%

3%

37%

Przyjazna 
atmosfera, 

możliwość spotkań 
przy kawie, 

wspólne posiłki

Wymiana wiedzy 
i doświadczeń 

w trakcie 
bezpośrednich 

spotkań

Komfortowa 
przestrzeń do pracy, 

ergonomiczne 
stanowisko

Możliwość 
bezpośredniej 

interakcji z ludźmi

Dostęp do 
odpowiednich 
urządzeń np. 

drukarka

Nic, nie lubię 
pracy w biurze

Co motywuje Cię do pracy w biu�e?
(pytanie wielokrotnego wyboru) 



Czy woli� pracować w biu�e 
�y na home office?
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0

35%

55%

28%

35%

15%

21%
19%

24%

16%

21%

6%

25%

Wolę pracować 
w biurze niż na 

home office

Chcę częściej 
pracować w domu 

niż w biurze

Jest mi obojętne 
czy pracuję w domu 

czy w biurze

Chcę pracować na 
home office, nie chcę 

pracować w biurze

wszyscy pracownicy kobiety mężczyźni
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0

32%

50%

26%
30%

24%
28%

18%

11%
14%

19%
15%

33%

Wolę pracować 
w biurze niż na 

home office

Chcę częściej 
pracować w domu 

niż w biurze

Jest mi obojętne 
czy pracuję w domu 

czy w biurze

Chcę pracować na 
home office, nie chcę 

pracować w biurze
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0

39%
37%

42%

26%
30%

22%

27%

23% 21% 22%

8% 10%

19%

13%

23%

30%

Wolę pracować 
w biurze niż na 

home office

Chcę częściej 
pracować w domu 

niż w biurze

Jest mi obojętne 
czy pracuję w domu 

czy w biurze

Chcę pracować na 
home office, nie chcę 

pracować w biurze

do 3 lat do 3 - 10 lat powyżej 10 latstaż pracy na stanowiskach biurowych

wiek pracownika w latach 18 - 24 25 - 34 35 - 44 45+



Czy obecnie brakuje ci 
atmfery biura?
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0

19% 18%
20%

30% 29%
33%

28%
33%

20%
17%

24%

12%

6%
8%

3%

wszyscy pracownicy kobiety mężczyźni
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0

18%
20%

17%

33%
30%

25% 26%
30% 29%

12%

29%

16%
11%

4%
0%

Tak, pracuję 
zdalnie i chcę 

wrócić do biura

Tak, pracuję 
hybrydowo, chcę 
spędzać więcej 
czasu w biurze

Nie, ponieważ 
obecnie pracuję 
w biurze 5 dni 

w tygodniu

Nie, nie brakuje mi 
tego, lubię biurową 

atmosferę, ale 
przyzwyczaiłem się 

do home office

Nie lubię 
atmosfery 

biura

Tak, pracuję 
zdalnie i chcę 

wrócić do biura

Tak, pracuję 
hybrydowo, chcę 
spędzać więcej 
czasu w biurze

Nie, ponieważ 
obecnie pracuję 
w biurze 5 dni 

w tygodniu

Nie, nie brakuje mi 
tego, lubię biurową 

atmosferę, ale 
przyzwyczaiłem się 

do home office

Nie lubię 
atmosfery 

biura

do 3 lat do 3 - 10 lat powyżej 10 latstaż pracy na stanowiskach biurowych



Infografika została przygotowana na podstawie badania Dailyfruits na próbie 500 pracowników. Sondaż składał się z pytań 
otwartych i zamkniętych i został przeprowadzony w dniach 2.08.2021 – 1.10.2021. 
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0

56%

26%

13%

6%6%

Ze względu na 
atmosferę, którą 

tworzą ludzie, 
spotkania integracyjne, 
spotkania przy kawie, 

wspólne posiłki

Ze względu na wygodę, 
dostęp do sprzętu 

biurowego, ergonomiczne 
miejsce pracy, większy 

monitor, szybki Internet, 
dostępność sali 

konferencyjnej, dobrze 
zaaranżowaną przestrzeń, 

dobrą kawę

Ze względu na 
różne benefity 

biurowe, owoce, 
eventy, szkolenia

Ze względu na lepszy 
przepływ informacji, 

łatwiejszą komunikację, 
większość efektywność 

w pracy biurowej 
niż w domu

Ze względu 
na Work life 

balance

Dla�ego lubi� pracować w biu�e?
(pytanie otwarte) 
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0

54%

17% 16%

5%5%6%

Uciążliwy 
dojazd, brak 

parkingu, korki 

Ze względu na 
szefa, poczucie bycia 

kontrolowanym, 
nielubianych 

współpracowników, 
dodatkowe 

obowiązki gdy 
jesteśmy w biurze

Niekomfortowa 
przestrzeń w biurze 
– brak miejsca do 

spożywania 
posiłków, brak 
klimatyzacji, złe 

oświetlenie, hałas, 
niewygodne 

krzesło

Bo trzeba wcześnie 
wstawać, ubrać się, 

przygotować do 
pracy, zrobić 

makijaż

Zmęczenie, nuda, 
problem ze 

skupieniem się 
na pracy, za dużo 

spotkań

Brak czasu 
na obowiązki 

domowe i opiekę 
nad dziećmi, gdy 

pracujemy 
w biurze

Dla�ego nie lubi� pracować w biu�e
(pytanie otwarte)


