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Zapraszamy do poznania historii zmiany biura firmy j-labs. 
Z tego case study dowiesz się m.in.:

Jak wyglądał proces 
zmiany biura?

Co ułatwiało, a co 
utrudniało pracę zespołu?

Na jakie rozwiązania 
położono szczególny nacisk?

Jak sprawić, żeby biuro żyło 
także po godzinach pracy?

Czy zmiana biura wpłynęła 
korzystanie na pracowników 
oraz wizerunek firmy?

j-labs to polska firma założona przez inżynierów dla inżynierów, 
która od lat działa w branży IT. W 2018 roku, w 10. rocznicę swojego 
istnienia, spółka zmieniła siedzibę na nowoczesną przestrzeń w jednym 
z krakowskich biurowców klasy A. Historia sukcesu, amerykański sen? 
Jak działał j-labs przez pierwszą dekadę? Jak pracuje się tam obecnie? 
Czy nowe biuro pomogło w rozwoju? Czy udało się zatrzymać unikalny 
klimat i atmosferę start-upu na piętrze nowoczesnego biurowca?

Jak wyglądał rozwój firmy 
na przestrzeni 10 lat?

Jak w tym czasie zmieniały 
się potrzeby dotyczące 
przestrzeni biurowej?

W jaki sposób zaangażowano 
pracowników w przeprowadzkę?
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Biuro miejscem spotkań i integracji pracowników

Oto przepis na zmianę biura według krakowskiej firmy j-labs, która 
wraz z Grupą Nowy Styl, partnerem w urządzeniu jej nowej prze-
strzeni pracy, podzieliła się kulisami projektu. Wspólnie podpowia-
dają także szereg wskazówek, o których warto pamiętać planując 
własną przeprowadzkę. 

Pierwsze wrażenie, jakie wywiera położone na krakowskim Za-
błociu biuro firmy informatycznej j-labs, zaliczyć można absolutnie 
na plus. To nowa przestrzeń. Spółka wprowadziła się tu pod ko-

Katarzyna Bucka
HR Manager

Marta Antosiewicz
Employer Branding Specialist

niec 2018 roku. – W naszym poprzednim biurze z pierwszym wra-
żeniem nie było tak kolorowo. Zdarzało się, że klienci pytali nas, 
czy nasza sieć Wi-Fi jest bezpieczna. Wydaje nam się, że wygląd 
budynku, w którym mieściło się biuro, podświadomie podpowia-
dał im to pytanie – przyznają Katarzyna Bucka, HR Manager, oraz 
Marta Antosiewicz, Employer Branding Specialist w j-labs, które 
oprowadzą nas po swoim nowym miejscu pracy. 

Dokładnie określ potrzeby, zaangażuj pracowników i sięgnij 
po zaufanego partnera, który doradzi najlepsze rozwiązania. 
Na koniec wspólnie z całym zespołem uczcij przeprowadzkę 
i sprawdź, jak wpłynęła ona na jego efektywność i zadowolenie.

Biała lada lśni czystością i wzbudza zaufanie. Rozłożysta 
paproć tuż za nią daje powiew świeżości. Geometryczna 
kompozycja na ścianie kojarzy się z kreatywnością. 
Miękkie, żółte sofy tworzą przytulną atmosferę. 
Wreszcie zwisająca spod sufitu huśtawka od razu 
przywołuje radosne wspomnienia z dzieciństwa.
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Sofy i stolik Tepee
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Tło biznesowe

Firma j-labs, której początki sięgają 2008 roku, to dzieło Jana 
Orzechowskiego oraz Piotra Buckiego – doświadczonych specja-
listów działających w branży IT. Gdy 11 lat temu realizowali wspól-
nie pierwsze duże zlecenie na własny rachunek, Jan zajmował się 
analityką biznesową i zarządzaniem, zaś Piotr miał na koncie po-
nad milion napisanych linijek kodu w Javie, jednym z podstawo-
wych języków programowania. Gdy trwający kilka miesięcy projekt 
dobiegł końca, partnerzy doszli do wniosku, że klientów chęt-
nych skorzystać z zewnętrznych usług programistycznych będzie 
tylko przybywać. Z drugiej strony gros informatyków, zwłaszcza 
ci, którzy mieli lub myśleli o rodzinie czy kupnie mieszkania, po-
trzebowało stabilnego zatrudnienia. Połączyli więc oba elementy 
i utworzyli biznes specjalizujący się w body leasingu IT – wynaj-
mowaniu programistów do konkretnych zadań, na początku wy-
łącznie do kodowania w Javie.

Pomysł wypalił. Po roku w „firmie stworzonej przez inżynie-
rów dla inżynierów” – jak mawiają wspólnicy – było już 20 infor-
matyków. W 2010 r. oficjalnie przyjęto nazwę j-labs. To nie tylko 
początki brandingu, ale również skalowania i dywersyfikacji usług 
(nowe języki programowania). Trzy lata później Jan i Piotr zatrud-
niali 50 specjalistów, a za kolejne trzy – już setkę. W międzycza-
sie uruchomili oddział w Warszawie, a następnie biuro handlowe 
w Monachium. Dynamiczny rozwój docenili fachowcy z „Forbesa”, 
przyznając w 2017 roku j-labs swój słynny, prestiżowy Diament. 
Firma ani myślała zwalniać. W zeszłym roku osiągnęła 50 mln zł 
obrotu, a w jej szeregach było ponad 250 osób, obsługujących 
40 klientów z kilku krajów. 

Od poddasza do Diamentu Forbesa

Jan Orzechowski
CEO

Piotr Bucki
Wieceprezes, CTO

—— Czym jest j-labs?
—— Jak wyglądał rozwój firmy?
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Historia j-labs

2008
Jan Orzechowski 

i Piotr Bucki 
zakładają firmę

2013
50 inżynierów

2015
Oddział w Warszawie

2017
Diament Forbesa

2010
Powstaje marka j-labs

2014
Ruszamy z IT Akademią

2016
100 inżynierów, 
biuro w Monachium

2018
260 inżynierów, 
40 klientów, 3 lokalizacje
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Wyzwania

Siedzibą główną j-labs niezmiennie pozostaje Kraków, a dokład-
nie – od 2015 roku – biuro na ul. Przemysłowej w dzielnicy Zabłocie. 
Wcześniej pracą kierowano z poddasza połówki domu typu bliź-
niak, położonego w Borku Fałęckim na obrzeżach miasta. – To były 
dosłownie garażowe warunki, jak na początkującą firmę z branży IT 
przystało. Ani klimatyzacji, ani ergonomii, a toaleta była połączo-
na z niewielką kuchnią. Żartowaliśmy nawet, że za jednym zama-
chem można było sobie nastawić wodę na kawę, podgrzać obiad, 
popracować przy biurku i skorzystać z ubikacji – wspomina Kata-

rzyna Bucka. – Biuro na Przemysłowej było więc ogromnym prze-
skokiem cywilizacyjnym. Ale nie miało efektu WOW! W zasadzie 
tylko białe ściany, wykładzina i biurka. Kuchnia liczyła dosłownie 
kilka metrów kwadratowych powierzchni i zazwyczaj panowała 
w niej duchota. A co najważniejsze, byliśmy podzieleni na trzy po-
mieszczenia w dwóch klatkach schodowych połączonych przemy-
słową rampą. To odbijało się na komunikacji między nami. Z kolei 
wygląd budynku raczej nie wystawiał nam dobrej wizytówki przed 
osobami z zewnątrz, co na pewno utrudniało pracę.

Nie było efektu wow!

Względy wizerunkowe to nie jedyny powód decyzji o zmianie biura. 
Podstawową przyczyną był brak miejsca. Firma już wtedy bardzo 
się rozrosła, a w perspektywie miała dalsze powiększenie kadry. 
Miejsca brakowało także w czasie eventów organizowanych przez 
j-labs dla osób z zewnątrz. Były momenty, że biuro dosłownie pę-
kało w szwach.

Zmiana biura była także świetną okazją, aby rozwiązać inne 
bolączki doskwierające pracownikom w budynku na Przemysło-
wej. Na szczycie ich listy była zdecydowanie za mała liczba sal 
spotkań, w których można by omawiać projekty w mniejszych 
grupach lub rozmawiać przez telefon, nie przeszkadzając reszcie. 
Przy notorycznym obłożeniu zaledwie dwóch przeznaczonych ku 
temu pomieszczeń, open space przypominał chwilami wnętrze ula. 
Wystarczająca ilość przestrzeni do różnorodnych spotkań stała się 
więc priorytetem.

Momentami biuro pękało w szwach

Firma potrzebowała otwartej 
przestrzeni wspierającej 
komunikację, a jednocześnie 
umożliwiającą spokojną 
pracę koncepcyjną.

—— więcej miejsca do pracy i sal spotkań
—— lepsza komunikacja
—— poprawa wizerunku
—— utrzymanie klimatu start-up’owego
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Jak w co-workingu

Dokładnie określ potrzeby 
względem nowego biura. 
Przeanalizuj wady, ale także zalety 
obecnej przestrzeni, tak aby 
wyeliminować to, co przeszkadza 
w pracy, przy jednoczesnym 
zachowaniu tego, co w niej pomaga.

W biurze j-labs na ul. Przemysłowej było mimo wszystko coś, co 
zespół chciał zachować. To atmosfera. Start-upowy klimat i luz bar-
dzo tam sobie ceniono. Z analizy zalet i wad ówczesnej przestrzeni 
wykrystalizował się obraz potrzeb. – Chcieliśmy uzyskać przestrzeń, 
która będzie otwarta, maksymalnie wspierająca komunikację i pracę 
w tworzonych ad hoc grupach projektowych. Jednocześnie nale-
żało zachować warunki do spokojnej pracy koncepcyjnej. I pamię-

tać o częstych wizytach roboczych gości spoza biura – punktuje 
najważniejsze założenia Katarzyna Bucka, przyznając, że bezpo-
średnią inspiracją dla takiej a nie innej formy zagospodarowania 
przestrzeni były co-workingi oraz miejsca kreatywnej pracy ze-
społowej.

Sofy Hexa 09



Rozwiązania

Oczekiwania wobec przyszłego biura przekazano architektom. 
Na około 750 mkw. powierzchni, wynajętej w biurowcu powstają-
cym przy ul. Zabłocie i położonym zaledwie 100 metrów od dotych-
czasowej siedziby, projektanci zmieścili aż 14 niepowtarzalnych sal 
spotkań o różnym przeznaczeniu. W większości były to niewielkie, 
maksymalnie 4-osobowe pokoje. Największa miała jednak zmie-
ścić komfortowo nawet 12 uczestników narady. Do tego w planie 
znalazła się centralnie położona kuchnia, a wokół niej przestrzeń 
typu open space, przy czym od początku zakładano jej podział, 
m.in. za pomocą rozwiązań meblowych. 

Powołanie zespołu ambasadorów nowego 
biura to świetny pomysł. Pamiętaj jednak, aby 
znaleźli się w nim reprezentanci wszystkich 
działów firmy. Określ także zakres ich 
obowiązków oraz ustal harmonogram pracy.

Bieszczady, Gorce, Bernina

Na tym etapie szefowie firmy postanowili oddać pracownikom ster 
dalszej aranżacji biura. Raz, że projekt był duży i czasochłonny, a dwa – 
jak przekonywała Katarzyna Bucka – zaangażowanie ich w działania 
było sposobem na zwiększenie identyfikacji kadry z nową przestrzenią 
pracy. – O pewnych sprawach, np. budżecie na nowe biuro, siłą rzeczy 
nie można decydować gremialnie, ale dlaczego nie pozostawić do de-

cyzji pracowników kwestii takich jak aranżacja miejsca, w którym 
będą spędzać znaczą część swojego życia? Przecież to oni przede 
wszystkim powinni czuć się w niej dobrze – wyjaśnia HR manager. 

Aktywizacja zespołu przebiegała dwuetapowo. W pierwszym 
zapytano pracowników w ankietach m.in. o oczekiwania wzglę-
dem przyszłego biura oraz jego poszczególnych stref. Tą drogą 
zapadła decyzja o wyposażeniu jednej z sal w stół do piłkarzy-
ków, a innej w worek treningowy. Pokłosiem głosowania są także 
nazwy poszczególnych sal spotkań. – Uznaliśmy, że powinien je 
łączyć jeden motyw przewodni. Sporo z nas lubi chodzić po gó-
rach, dlatego zdecydowaliśmy, że każda sala nosić będzie nazwę 
łańcucha górskiego lub przełęczy alpejskiej. Dlatego mamy tu m.in. 
Bieszczady, Gorce, szwajcarską przełęcz Bernina i włoską Stelvio – 
tłumaczy Marta Antosiewicz. 

W drugim etapie spośród pracowników wyłoniono ośmiu am-
basadorów nowego biura. Podstawowa zasada brzmiała: zero 
przymusu. – Nie narzucaliśmy nikomu obecności w tym gronie. 
Chcieliśmy, aby w składzie znalazły się wyłącznie osoby, które 
czują, że sprawdzą się w tej roli. Okazało się, że nie było problemu 
ze znalezieniem kandydatów. Ludzie naprawdę chętnie się anga-
żowali, czuć było oczekiwanie, nawet ekscytację tym, że tworzy-
my nowe biuro.

Równie ważne było to, aby skład ambasadorów odzwiercie-
dlał strukturę działów – inżynierów IT, administracji, handlowców 
i HR. To także się udało. W toku dalszych prac, nadal dobrowolnie, 
wybrano osobę stojącą na czele „Pączków w maśle”, bo tak na-
zwali swoje grono członkowie. Wymyślona z przymrużeniem oka 
nazwa spuściła powietrze z poważnie brzmiącej funkcji ambasa-
dora. Wpisała się także w swobodę, niezwykle ważną cechę DNA 
firmy. – Reszcie pracowników bardzo się to spodobało. W mailach 
staraliśmy się ich na bieżąco informować o postępie prac. Wiemy, 
że uśmiechali się, gdy dochodzili do końca, bo podpisywaliśmy się 
słowami: „Pozdrawiają – Pączki w maśle” – wspomina Katarzyna 
Bucka, jeden z „Pączków”. 

—— przeanalizuj sytuację wyjściową
—— zaangażuj pracowników
—— wybierz sprawdzonego partnera
—— dobierz rozwiązania ułatwiające pracę
—— uczcij przeprowadzkę
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Jednocześnie przyznaje, że choć idea była bardzo dobra, osta-
tecznie nie wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie wyobraża-
ła. W pewnym momencie, po zapadnięciu strategicznych decyzji, 
kompetencje poszczególnych członków grupy nieco się rozmyły, 
a ciężar decyzji i prowadzenia projektu spoczął na 2-3 osobach. – 
Dzisiaj podzielilibyśmy konkretnie zadania, tak aby dokładnie wia-
domo było, kto jest za co odpowiedzialny. Trochę brakowało nam 
także ustalonego z góry harmonogramu spotkań, bardziej łapali-
śmy się wtedy, gdy wszyscy mieliśmy czas. To należałoby popra-
wić – wyjaśnia.

Pracownicy j-labs sami 
wybrali stylistykę oraz 
nazewnictwo sal spotkań. 
W ich krakowskim biurze 
możemy się zatem spotkać 
w Bieszczadach czy też 
Stelvio. Sale spotkań są 
bowiem inspirowane 
nazwami łańcuchów 
i przełęczy górskich.

Pozwól jak największej liczbie 
pracowników wypowiedzieć się 
na temat potrzeb oraz wystroju 
przyszłego biura. Pamiętaj przy 
tym, aby zrobić to w sposób 
usystematyzowany i zaplanowany, 
tak by nikogo nie pominąć. Weź ich 
opinie pod uwagę – to sprawi, że będą 
mieć mniejszy opór przed zmianami, 
jakie Was czekają, gdyż poczują się 
ich częścią. Dodatkowo wzrośnie ich 
tożsamość zespołowa i organizacyjna.

Krzesła 
konferencyjne 
2ME 11



Decyzję o współpracy j-labs z Grupą Nowy Styl przy aranżacji no-
wej przestrzeni poprzedziło mniejsze zlecenie. W 2017 roku firma 
postanowiła wyremontować część swojego ówczesnego biura. 
Chodziło o 10 stanowisk. Na ul. Przemysłową trafiły najnowocze-
śniejsze rozwiązania, m.in. biurka z elektryczną regulacją wyso-
kości, sofy oraz panele akustyczne. Współpraca przebiegła bez 
zarzutu, dlatego rok później Jan Orzechowski bez wahania wykrę-
cił numer Krzysztofa Głuta – managera regionu w Grupie Nowy 
Styl i poinformował o znacznie większym temacie, który chciałby 
wspólnie zrealizować. Resztę szczegółów należało jednak ustalić 
z „Pączkami”.

Pierwsze spotkanie odbyło się w połowie kwietnia 2018 roku. 
Krzysztof Głut zapoznał się z planem przyszłego biura oraz wstęp-
nymi pomysłami na jego aranżację. Zaproponował włączenie 
w projekt innej specjalistki z Grupy Nowy Styl – Anny Dziadkowiec, 
Workplace Research & Analysis Consultant – która przeprowadziła 
metodyczne badanie zadowolenia pracowników firmy z obecne-
go biura, a także pomogła doprecyzować potrzeby względem no-
wego. Ankieta odbyła się w czerwcu, a wzięła w niej udział około 
połowa pracowników. Wyniki badania potwierdziły olbrzymią po-
trzebę stworzenia większej liczby sal spotkań, na co wskazało 44% 
respondentów. Duże nadzieje kładziono także w zakresie poprawy 
układu przestrzennego i wyglądu biura, ergonomii krzesła biuro-
wego oraz zwiększenia dostępu do światła naturalnego. Mimo tylu 
wyzwań prawie 65% pracowników była zadowolona z obecnego 

biura. Należało więc zrobić wszystko, by ten wskaźnik był jeszcze 
wyższy, mając na uwadze przede wszystkim funkcjonalność prze-
strzeni i dopasowanie jej do zgłoszonych potrzeb. 

Z kolei w sferze produktowej pracownicy zasygnalizowali m.in. 
chęć posiadania większej ilości miejsca do przechowywania rzeczy 
osobistych, poprawy akustyki oraz zastosowanie mebli służących 
mniej formalnym spotkaniom lub odpoczynkowi. 

Sporo wyzwań

Badania potrzeb pracowników 
względem przestrzeni biurowej 
wykazały olbrzymią potrzebę 
stworzenia większej liczby 
różnorodnych sal do spotkań.

Krzysztof Głut
Manager regionu

Anna Dziadkowiec
Senior Workplace Research

 & Analysis Consultant
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Elementy poprzedniego biura wymagające poprawy

Ilość sal spotkań

Odległość między współpracującymi 
zespołami

Dostęp do kuchni

Układ biura (rozmieszczenie pomieszczeń)

Wygląd biura (estetyka)

Ergonomia krzesła

Dostęp do światła naturalnego

Odległość toalet od stanowiska pracy

Lokalizacja stanowiska pracy 
w pomieszczeniu

44%

40%

28%

40%

35%

21%

14%

14%

12%

Ankieta to najlepszy sposób, aby poznać stopień satysfakcji 
z obecnego biura wśród wszystkich pracowników oraz oczekiwania 
względem przyszłego. Do jej przeprowadzenia warto zaangażować 
specjalistów tematu, czyli konsultantów przestrzeni pracy, którzy 
pomogą zaprojektować i przeprowadzić proces zbierania potrzeb 
w zależności od sytuacji klienta.

Badanie przeprowadzone przez 
Grupę Nowy Styl dla j-labs
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Przy wyposażaniu stanowisk pracy postawiono na benche Play&Work 
oraz eModel. To sprawdzone w setkach projektów biurowych rozwią-
zania, uniwersalne i bardzo funkcjonalne, z dużą powierzchnią robo-
czą, co jest szczególnie istotne dla inżynierów korzystających często 
z więcej niż jednego monitora oraz dodatkowego hardware’u, np. stacji 
dokujących. Dwa skrajne biurka w benchu posiadają elektryczną regu-
lację wysokości. Są wśród nich te, które Grupa dostarczyła w 2017 roku 
do poprzedniego biura j-labs na ul. Przemysłowej. W ramach aranżacji 
nowej przestrzeni przeprowadzono inwentaryzację dotychczasowego 
wyposażenia, a następnie przeniesiono biurka, które miały być nadal 

wykorzystywane oraz zutylizowano te, które należało wymienić. 
Między biurkami zastosowano panele, które z jednej strony gwa-
rantują odpowiednią dozę prywatności, zaś z drugiej nie tworzą 
efektu boksów, czyli szczelnego odgradzania się poszczególnych 
członków zespołu. Przy wszystkich stanowiskach zastosowano 
pionowe i poziome kanały kablowe, co, podobnie jak w przypad-
ku dużej powierzchni roboczej, ma szczególne znaczenie z punktu 
widzenia programistów. Pozwala bowiem zapanować nad sporą 
liczbą kabli, która pozostawiona sama sobie nieuchronnie zamie-
niałaby się we frustrującą plątaninę.

Dla lepszej komunikacji

Dla większej ergonomii

Dla poprawy komfortu

Na bazie tych informacji przygotowano space plan. Wokół centralnie 
położnej kuchni rozmieszczono około 100 stanowisk pracy. Choć znaj-
dują się one na przestrzeni typu open space, postarano się, aby nie była 
to jedna wielka powierzchnia. 6-osobowe stanowiska typu workbench 
zgrupowano dwójkami, co pozwoliło współpracującym zespołom sie-
dzieć obok siebie. Sale spotkań zapewniły naturalną separację między 
poszczególnymi sekcjami. Poczucie kameralności wzmocniono po-
przez wprowadzenie 2- lub 4-osobowych sof Hexa o właściwościach 

akustycznych, które dodatkowo utworzyły odizolowane miejsca 
dla szybkich spotkań lub rozmów telefonicznych. Efektem jest 
biuro, w którym mimo sporej otwartej przestrzeni nie zieje pustką 
klasycznego open space’a. Takie rozwiązanie sprzyja również ko-
munikacji. Sekcje biurek nie są bowiem oddzielone stałymi prze-
pierzeniami, więc przejścia z jednej części do drugiej odbywają się 
bardzo naturalnie i płynnie.

W przypadku krzeseł wybór padł na sprawdzony w wielu projektach 
model Navigo, charakteryzujący się dobrymi parametrami ergonomicz-
nymi oraz ponadczasowym designem. Zgodnie z wyrażoną w ankiecie 
prośbą, przy biurkach pojawiły się mobilne kontenerki (model SQart), 

zaś w korytarzach dodatkowo szafki typu lockers, w których moż-
na przechowywać rzeczy niewymagające szybkiego dostępu. Tym 
samym oszczędzono sporo „podręcznego” miejsca. 
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Istotną kwestią była także akustyka. Wydzielenie zamykanych salek 
automatycznie odciążyło z hałasu open space, niemniej w strate-
gicznych punktach wyznaczonych przez akustyków z Grupy Nowy 
Styl, zdecydowano się dodatkowo zastosować panele ścienne 

Grupa dostarczyła również rozwiązania pozaofertowe – ladę recep-
cyjną, stół do piłkarzyków, worek treningowy czy huśtawkę-hamak. 
Huśtawka znajdująca się w recepcji to z kolei model Swing z oferty 
Grupy, która podobnie jak piłki Dotto czy okrągłe pufki Tapa ocie-
pliły biurowe wnętrze, nadając mu radosnego, bardziej domowego 
charakteru. Sporo ożywienia wprowadziły także wybrane kolory 

Dla komfortu akustycznego 

Dla zastrzyku energii

Wyposażenie poszczególnych sal zróżnicowano w zależności od 
funkcji. Do pomieszczeń służących bardziej formalnym naradom 
lub spotkaniom z klientami trafił reprezentacyjny, modułowy sys-
tem konferencyjny CX3200 oraz krzesła 2ME, gwarantujące wy-
godę nawet podczas dłuższych posiedzeń. W mniej oficjalnych 
salach zastosowano z kolei rozwiązania z linii Tauko (stoliki i krze-
sła), wpisujące się w klimat home office design. W części pomiesz-

czeń znalazły się także miękkie sofy z systemu Tepee, sprzyjające 
kreatywnej pracy, np. burzom mózgów. Połączenie sof Tepee oraz 
krzeseł z linii Tauko (modele o bardziej kawiarnianym charakterze) 
znalazło z kolei zastosowanie w kuchni. Zaś do strefy chill-out za-
proponowano szezlong oraz fotele z linii LinkUP, stworzone wła-
śnie z myślą o chwili relaksu w pracy. 

Dla zróżnicowanych celów 

Formo i Sileo oraz wolnostojące totemy. Z myślą o krótkich roz-
mowach telefonicznych na otwartej przestrzeni ustawiono także 
dwie budki telefoniczne. Dzięki temu rozmówca nie musi zajmo-
wać salki, a jednocześnie nie przeszkadza współpracownikom.

tapicerek, zwłaszcza turkus i fiolet. To wyraziste akcenty, które 
w połączeniu ze stonowanym, jasnym kolorem ścian, przeplata-
nym geometrycznymi grafikami oraz muralami na ścianach, dają 
zastrzyk energii. Tego bardzo brakowało w poprzednim biurze.

Wyposażając poszczególne strefy lub pomieszczenia, pamiętaj o ich 
funkcji. Dobieraj rozwiązania, które sprzyjać będą pracy. W strefach 
chillout sprawdzą się np. multifunkcyjne miękkie sofy, a w salach 
narad – modułowe zestawy konferencyjne.
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Jak w każdym złożonym projekcie, także i w tym nie udało się cał-
kowicie uniknąć perturbacji. Jego realizacja przypadła na okres 
wakacyjny, przez co albo po jednej, albo po drugiej stronie osoby 
prowadzące go były okresowo niedostępne. To powodowało zatory 
w komunikacji oraz pewne opóźnienia. Podczas urlopów zapada-
ły także ważne decyzje, np. zmiany funkcji poszczególnych salek.

Generalnie obydwie strony chwalą sobie współpracę, bo z każ-
dej sytuacji udało się wspólnie znaleźć rozwiązanie. – Podstawą 
w takim przypadku jest spokój i wyrozumiałość – uważa Krzysz-
tof Głut, manager prowadzący projekt z ramienia Grupy Nowy 
Styl. – I to bardzo sobie ceniliśmy i nawet jeśli chwilami robiło się 
nerwowo, nie eskalowaliśmy napięć, wręcz przeciwnie. Byliśmy 
pewni, że ewentualne wpadki nie wynikają ze złej woli, ale po pro-
stu mogą się przytrafić i wspólnie należy znaleźć rozwiązanie. To 
nam się udawało. 

 – Niezależnie od tego – dodaje Krzysztof Głut – bardzo ceniłem 
sobie zaangażowanie ze strony j-labs. Widziałem, jak pracownicy 
żyli sprawą nowego biura, cieszyli się, że powstaje. Ta autentycz-
ność od razu rzucała się w oczy i przez jej pryzmat wspominać będę 
biuro j-labs. A z drugiej strony mam nadzieję, że widać było, że tak-
że dla nas to nie był po prostu kolejny projekt, w którym chcemy 
sprzedać nasze rozwiązania, ale że chcemy dostarczyć je mądrze 
i z korzyścią dla klienta, biorąc pod uwagę to, jaki ma charakter i co 
sprawdzi się najlepiej.

Zza kulis: siła spokoju

Gdyby tak nie było, j-labs najprawdopodobniej nie zdecydował-
by się na dalszą współpracę z Grupą, a takowa została już potwier-
dzona. Firma nadal dynamicznie się rozwija, dlatego w biurowcu 
na Zabłociu wynajęła kolejne piętro. Jego aranżacją ponownie 
zajmie się Grupa Nowy Styl.

Planując harmonogram projektu, 
pamiętaj by uwzględnić w nim 
wszystkie święta, globalne 
plany urlopowe oraz inne ważne 
wydarzenia w życiu firmy. Wtedy 
łatwiej też będzie uniknąć wszelkich 
niespodzianek terminowych.

Panele 
akustyczne Sileo
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Rytuał przejścia

Impreza otwarcia to świetnie 
narzędzie, by zintegrować 
pracowników, zwłaszcza w tak 
niepewnym momencie, jakim jest 
przeprowadzka i zmiana biura 
oraz pojawienie się nowych twarzy 
w firmie. Jest to również doskonała 
okazja, by świętować wspólne 
dotychczasowe sukcesy wspólnie, 
jako społeczność.

Pod koniec 2018 roku blisko setka pracowników j-labs wprowadziła 
się do nowego biura, aby niedługo potem oficjalnie je zainaugu-
rować. Czerwony dywan od windy do recepcji, brzdęk kieliszków 
z szampanem, tort, cocktail bar, DJ, turniej w piłkarzyki, zdjęcia 
na ściance, tańce, rozmowy, śmiech, a przede wszystkim integra-
cja – tak wyglądała impreza powitalna. – To była nasza parapetów-
ka. Podczas niej poznawaliśmy bliżej biuro oraz siebie nawzajem, 
bo pracując w różnych częściach budynku przy Przemysłowej w su-
mie nie wszyscy się kojarzyliśmy – opowiadają Katarzyna Bucka 
oraz Marta Antosiewicz, pomysłodawczynie i organizatorki im-
prezy. – Uznałyśmy, że impreza powitalna to bardzo ważny aspekt 
przeprowadzki. Nie myliłyśmy się. Przyszli na nią prawie wszyscy 
pracownicy, a także osoby, które pracowały z nami wcześniej i cały 
czas śledzą nasz rozwój. Wspólnie oswoiliśmy nowe biuro. Ten „ry-
tuał przejścia” był nam bardzo potrzebny.
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Rezultaty

Przewodniczki z dumą pokazują poszczególne części nowego biu-
ra. – Przed przeprowadzką miałam pewne obawy, że w nowocze-
snym biurowcu utracimy ten luźny, start-upowy charakter, który tak 
sobie ceniliśmy w poprzednim miejscu. Okazało się, że nie. Sama od 
razu, jakoś naturalnie się tu zadomowiłam – komplementuje nowe 
biura Marta Antosiewicz. Katarzyna Bucka potwierdza, że tak-
że ona czuje się tu jak u siebie: – Niedługo przed przeprowadzką 
wprowadziliśmy w firmie możliwość pracy w systemie home office. 
Wynikało to z warunków w poprzednim biurze. Szczerze? Rzadko 
korzystam z tej opcji, wolę przyjść do biura.

A reszta zespołu? Gdy nowe biuro okrzepło, j-labs ponow-
nie odwiedziła Anna Dziadkowiec. Tym razem przygotowała dla 
pracowników ankietę ewaluacyjną. Wzięła w niej udział niemal 
identyczna próba jak poprzednio. Konsultantka skupiła się w niej 
na porównaniu warunków w obecnym i byłym biurze, poziomie 
zadowolenia oraz największych zaletach, ale również na ewentu-
alnych uwagach pod adresem nowej przestrzeni. Wyniki zaska-
kują. – Najważniejsza rzecz to bardzo duży wzrost zadowolenia, 
aż o 31 punktów procentowych, przy czym odsetek osób, które 
są bardzo zadowolone, wzrósł jeszcze bardziej – o 41 punktów 
procentowych! Liczba osób niezadowolonych spadła natomiast 

Inwestycja w biuro zwraca się z nawiązką

Przeprowadzka, nawet hucznie świętowana, nie kończy projektu. 
Pamiętaj, aby sprawdzić czy osiągnąłeś cele, które sobie założyłeś.

71% pracowników j-labs deklaruje, 
że nowe biuro pozytywnie wpłynęło 
na ich efektywność w pracy.

z 37 do 7 punktów procentowych. To mówi samo za siebie – przed-
stawia rezultaty badania Anna Dziadkowiec. 

Pracownicy deklarują, że warunki pracy w nowym biurze pozy-
tywnie wpłynęły na efektywność ich pracy w porównaniu do po-
przedniej lokalizacji (71% wskazań). – To niezbity dowód na to, 
że inwestycja w biuro zwraca się z nawiązką – komentuje konsul-
tantka.

—— wzrost zadowolenia
—— większa efektywność
—— integracja zespołu
—— stworzenie społeczności biurowej
—— poprawa wizerunku
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Poziom zadowolenia z obecnego biura

Jak obecne biuro, w porównaniu do poprzedniego, wpływa na…?

Poprzednie 
biura 

Efektywność 
twojego 
zespołu

Nowe biuro

Twoja 
efektywność

2%

30%

39%

39%

5% 55%

32%

2%

28%

34%

9%

2%

49%

45%

14%

16%

Jestem bardzo niezadowolony/a

Bardzo źle

Ani zadowolony, ani nie zadowolony

Ani dobrze, ani źle

Jestem zadowolony/a

Dobrze

Jestem niezadowolony/a 

Źle

Jestem bardzo zadowolony/a

Bardzo dobrze

Badania przeprowadzone przez 
Grupę Nowy Styl dla j-labs
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Zalety nowego biura

Wygląd biura (estetyka)

Ilość miejsca dla pracownika 
w przestrzeni

Dostęp do coffe pointu/
ekspresu do kawy

Dostęp do kuchni

Ilość spotkań

Układ biura
(rozmieszczenie pomieszczeń)

Dostęp do światła naturalnego

Ergonomia biurka 
(wielkość i wysokość biurka)

Ergonomia krzesła
(komfort i prawidłowa pozycja)

66%

23%

50%

48%

41%

36%

32%

27%

25%

Za trzy największe zalety biura pracownicy uznali estetykę (66% 
wskazań), dostęp do kuchni (50%) oraz odpowiednią ilość sal spo-
tkań (48%). Co istotne, niemal 100% ankietowanych potwierdziło, 
że nowe biuro zapewnia im możliwość spontanicznej współpra-
cy i konsultacji ze współpracownikami oraz odpowiednie miejsca 
spotkań. – Jeśli przypomnimy sobie problemy, z jakimi zmagali 
się pracownicy w poprzednim biurze oraz potrzeby jakie określi-
li planując nową przestrzeń, to okazuje się, że cele przeprowadzki 
w ogromnym stopniu udało się spełnić, a to wielki sukces. Nowe 
biuro jest miejscem, które przede wszystkim poprawiło komunika-
cję w zespole, bo badani wprost deklarują, że teraz spotykają się 
ze sobą znacznie częściej. Chwalą sobie także przestrzenie sprzy-
jające regeneracji: pokoje gier, relaksu czy przede wszystkim dużą, 
jasną kuchnię – podsumowuje konsultantka. 

Bezapelacyjnie sercem biura stała się kuchnia. Sprzyja temu jej 
układ w centralnym punkcie, z wejściami z różnych stron. Kwestia 
kuchni oraz spotkań pokrywa się z ustaleniami Grupy Nowy Styl, 

opublikowanymi w raporcie pt. „Jak stworzyć dobre biuro? 5 po-
trzeb pracowników, o których warto pamiętać”. Z drugiej strony 
publikacja uwzględnia też jedną z głównych wad nowej przestrze-
ni j-labs – klimatyzację. Katarzyna Bucka potwierdza, że regulacja 
temperatury nastręcza problemów: – Osobom siedzącym pod na-
wiewami jest albo zbyt zimno albo czują się jakby miały nad sobą 
ogromną suszarkę, zaś te znajdujące się dalej odczuwają tempe-
raturę niemal wprost przeciwnie.

Temperatura to w istocie problem zdecydowanej większości 
biur. Niestety, niezwykle przy tym trudny do rozwiązania. Wynika 
bowiem z fizjologii człowieka (różnice w komforcie cieplnym po-
szczególnych osób) oraz fizyki (osoby siedzące blisko nawiewu 
przyjmują najmocniejsze uderzenie ciepłego lub zimnego powie-
trza). – Pewnym rozwiązaniem może być określenie stałej tempe-
ratury, tak aby nie regulować jej co chwilę. Największe problemy 
pojawiają się, gdy często zmieniamy ustawienia, wtedy klimatyzacja 
dosłownie wariuje – podpowiada Anna Dziadkowiec. 

Udana przeprowadzka

Badanie przeprowadzone przez 
Grupę Nowy Styl dla j-labs
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Wyniki badania 
ewaluacyjnego pokazują, 
że w dużym stopniu cele 
zmiany biura zostały 
osiągnięte. Pracownicy 
mają do dyspozycji wiele 
miejsc do spotkań, z których 
chętnie korzystają. Chwalą 
również przestrzenie 
służące do regeneracji. 

Rekomendowane przez 
Grupę Nowy Styl fazy 
realizacji projektu

Poszukiwanie 
i wybór nowej 
lokalizacji

Wybór partnera 
do aranżacji przestrzeni, 
badania i określenie 
potrzeb

Aranżacja przestrzeni

Przenosiny i adaptacja 
w nowym biurze

Codzienne umacnianie 
biurowej społeczności 

Decyzja o zmianie biura

Biurko eModel, 
krzesło Xenium 23
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„Jeszcze więcej roślin!”

Serce biura bije w kuchni

Inne uwagi pracowników dotyczyły m.in. zieleni („Jeszcze więcej 
roślin!”), rolet (przepuszczają zbyt dużo światła), dodatkowego 
wyposażenia salek (tablice suchościeralne, szafki) oraz systemu 
rezerwacji sal (na etapie wypełniania ankiet jeszcze go nie było). 

Oprócz twardych danych z ankiet, dowodów na zakończoną powo-
dzeniem przeprowadzkę dostarcza codzienne życie biura. – Nowa 
przestrzeń pomaga nam w kwestiach HR i employer brandingo-
wych – potwierdzają zajmujące się tymi obszarami pracowniczki 
j-labs. – W 2018 roku mieliśmy największą w historii liczbę poleceń 
ze strony naszych pracowników. Oczywiście złożyło się na to wie-
le rzeczy, w tym rozwój samej firmy, jednak biuro odegrało w tym 
z pewnością znaczącą rolę. Teraz jest naszą wizytówką, urosło na-
wet do rangi jednego z „benefitów”.

Zespół j-labs szczególnie cieszy zaś to, że przestrzeń żyje także 
po godzinach pracy. Chodzi zarówno o kontynuowane przez firmę 
projekty spotkań dla osób z zewnątrz – meet-upy , które bez trudu 
mieszczą teraz liczne grono gości – jak i o nieformalne wydarzenia 
odbywające się w mniejszych lub większych grupach. Kadra czę-
sto zostaje, aby rozegrać turniej w piłkarzyki czy pograć na kon-

Zaplanuj budżet na dodatkowe działania porealizacyjne. Słuchanie głosu 
pracowników poparte badaniami ewaluacyjnymi pozwoli Ci podjąć trafne 
decyzje, co należałoby dodatkowo ulepszyć w nowej przestrzeni.

soli lub po prostu porozmawiać, coś zjeść i wypić piwo. Sprzyja 
temu postawa kierownictwa, które z takiego rozwiązania może się 
tylko cieszyć, bo to cementuje zespół oraz wiąże ich z miejscem 
pracy. – Nawet do tego stopnia, że jedna z naszych koleżanek po-
stanowiła świętować wspólnie z nami swój ślub – wtrącają przewod-
niczki. – Odwiedziła nas wraz z małżonkiem, przyniosła jedzenie, 
a my zebraliśmy się i razem z nimi cieszyliśmy się ich szczęściem. 
Wcześniej było to nie do pomyślenia, nie mieliśmy zwyczajnie ku 
temu warunków – kończą. – Na przykładzie j-labs świetnie widać, 
że kuchnia biurowa pełni równie ważną funkcję, jak ta w domu. Jest 
sercem i motorem napędzającym dobrą energię między współpra-
cownikami – komentuje Anna Dziadkowiec.

 – Ach, jeszcze jedno! – przypomina sobie Katarzyna Bucka. –
Dzisiaj już nikt nie pyta nas z nieufnością, czy nasza sieć jest bez-
pieczna.

Zespół projektowy nie pozostawił tych sygnałów bez odzewu. 
Przewidując, że mogą pojawić się niedociągnięcia, firma zapla-
nowała specjalny budżet, w ramach którego będzie je korygować. 
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Stwórzmy wspólnie idealne 
biuro dla Twojej firmy!

Grupa Nowy Styl

Biuro to miejsce, w którym spędzasz znaczą część swojego życia. 
Jeśli będzie komfortowo urządzone, twoja praca stanie się przy-
jemniejsza, a gdy z niego wyjdziesz, będziesz miał więcej energii, 
aby cieszyć się życiem prywatnym.

Skąd to wiemy? Pomogliśmy urządzić już tysiące biur na całym 
świecie. Codziennie nasi eksperci z wielu różnych dziedzin – od 
projektantów i konstruktorów opracowujących coraz wygodniej-
sze i chroniące zdrowie produkty, po specjalistów workplace ba-
dających wa runki pracy i zadowolenie pracowników – rozmawiają 
z klientami, wsłuchując się i szczegółowo analizując ich potrzeby. 
W oparciu o nie dobieramy najlepsze rozwiązania, a następnie kom-
pleksowo realizujemy każdy projekt, wspierając również klientów 
w procesie zarządzania zmianą biura.

Na koniec wspólnie z klientem z ogromną satysfakcją obserwu-
jemy, jak nowe biuro zwiększyło komfort i zadowolenie pracowni-
ków, a tym samym uwolniło ich potencjał.

Zapraszamy do kontaktu

Nasz zespół handlowy pozostaje do Twojej dyspozycji 
i z chęcią zaprezentuje najnowsze rozwiązania biurowe, 
podzieli się wiedzą na temat dotychczasowych 
realizacji oraz odpowie na wszelkie pytania. W razie 
potrzeby zaprosi także do współpracy ekspertów 
z poszczególnych dziedzin, którzy pomogą Wam 
wspólnie urządzić Twoje nowe biuro.

info@nowystylgroup.com 

specjalistów 
w zespole

wypełnień 
ankiet od 
pracowników
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Nasz Dział Badań i Konsultingu 
Przestrzeni Pracy to:

projektów 
organizacji 
przestrzeni 
rocznie
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Pozwól się zainspirować

Zachęcamy także do odwiedzenia naszego 
Office Inspiration Centre w Krakowie, 
w którym zobaczysz i przetestujesz 
rozwiązania dla biur stworzone zgodnie 
z najnowszymi trendami. Dowiesz się także, 
jak efektywnie urządzić nową powierzchnię 
w oparciu o strefy biurowe, wspierające 
codzienne aktywności. Wreszcie przekonasz 
się, że biuro może oddziaływać na zmysły 
jego użytkowników, zwiększając ich komfort 
i efektywność pracy.

Office Inspiration Centre
ul. Radzikowskiego 182
31-342 Kraków

We KNOW HOW to #MakeYourSpace!

Autor tekstu: 
Dawid Iwaniec

Redakcja i korekta:
Emilia Rumińska

Opracowanie graficzne i skład: 
Magdalena Chudzik, Piotr Sierżęga
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www.NowyStylGroup.com

Zainteresował Cię ten temat? Twoja firma  
również stoi przed wyzwaniem zmiany biura? 

Umów się z nami na spotkanie i dowiedz się, jak 
możemy Ci pomóc w tym procesie. Porozmawiajmy 
o funkcjonalnym podziale przestrzeni pracy, 
odpowiadającym potrzebom Twojej firmy, oraz 
o wyborze odpowiednich rozwiązań meblowych.
Zapraszamy do kontaktu.

Grupa Nowy Styl

Office Inspiration Centre
ul. Radzikowskiego 182
31-342 Kraków
oic@nowystylgroup.com


