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Historia biurem pisana
W historii wielu agencji PR zmiana siedziby i biura to kamieñ milowy 
otwieraj¹cy nowy etap funkcjonowania firmy i zmianê filozofii jej funkcjo-

nowania. Pierwszym etapem, przez który przechodzi³a wiêkszośæ agencji 
jest siedziba firmy w prywatnym mieszkaniu. Równie wa¿na, jak maksy-

malizacja przychodu jest w takich firmach minimalizacja wydatków. Z 
chwil¹ przyjêcia pierwszego pracownika sytuacja dojrzewa do stworzenia 
powierzchni biurowej.
Drugim prze³omem jest zwykle przeprowadzka do du¿ej siedziby z 
powierzchni¹ typu open space. Firma nabiera wtedy korporacyjnego 
sznytu, tworzone s¹ procedury, powstaje specyficzna kultura organi-
zacyjna. Po pewnym czasie jednak ujawniaj¹ siê wady otwartych prze-

strzeni. Nadchodzi czas kupowania b¹dź wynajmu 
willi lub adaptacji nawet kilku piêter, by geograficz-

nie oddzieliæ pewne dzia³y. To równie¿ czas, w któ-

rym agencja staje siê korporacyjnym molochem. O 
dziwo jednak to, wydawa³oby siê, najdoskonalsze 
stadium rozwoju agencji nie wszystkim odpowiada. 
St¹d spektakularne odejścia i decyzje twórców czy 
cz³onków zarz¹du o rozpoczynaniu od nowa, czyli 
zak³adaniu nowych, czêsto ma³ych agencji. 

Biuro w torbie
W przypadku mikroagencji PR, czyli firmy jednoosobowej (walizkowej, 
neseserowej) trudno mówiæ o powierzchni biurowej. Wprawdzie w lite-

raturze spotyka siê określenie „biuro mobilne”, jednak jest to raczej kon-

strukcja logiczna ni¿ rzeczywiste biuro. Biurem staje siê przecie¿ ka¿de 
miejsce, w którym mo¿na roz³o¿yæ notebooka i w³¹czyæ komórkê. 
Zalet¹ docenian¹ przez posiadaczy jest niski koszt utrzymania oraz 
ogromna uniwersalnośæ i wygoda takiego systemu, minusem jest nato-

miast pozbawienie u¿ytkownika biura wirtualnego wyraźnie wydzielonej 

prywatności przestrzennej i czasowej. Powa¿n¹ 
wad¹ s¹ te¿ wzglêdy techniczne. W³aściciel 
i najczêściej jedyny pracownik takiej agencji 
musi nalegaæ na spotkania w biurze klienta, a 
w razie konieczności aran¿owaæ spotkanie na 
terenie neutralnym (wynajêta salka w hotelu 
czy w przypadku spotkañ mniej oficjalnych sto-

lik w restauracji). Ratunkiem mog¹ byæ równie¿ 
omówione w koñcowej czêści koncepty biur na 
godziny. 

Wielki urok małych pokoi 
Agencja PR mieszcz¹ca siê w kilkupokojowym 
biurze to chyba najczêściej spotykana forma 
aran¿acji przestrzeni firmowej. Jej popularnośæ 
to wynik przede wszystkim konieczności. W³aś-

nie takich biur jest najwiêcej na rynku nieru-

chomości i maj¹ one 
stosunkowo nisk¹ 
cenê. Spore zna-

czenie ma kameral-
nośæ i przytulnośæ. 
W kilkuosobowym 
pomieszczeniu nie-

trudno o uzyskanie 
poczucia zintegrowa-

nia z zespo³em, a jed-

nocześnie pracownicy 
maj¹ do dyspozycji w³asne stanowiska pracy.
Podzia³ przestrzeni biurowej przewiduje zwy-

kle kilka sta³ych elementów. Najbardziej pre-

sti¿owym jest zwykle pokój zarz¹du. Jest to z 
regu³y pomieszczenie o najwy¿szym wspó³czyn-

niku powierzchni na u¿ytkownika. Zwykle pra-

cuj¹ tam 1-2 osoby. To tam zapadaj¹ kluczowe 
dla firmy decyzje, przyjmowani s¹ szczególnie 
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wa¿ni goście, odbywaj¹ siê strategiczne spotka-

nia z pracownikami. Reprezentatywnośæ wnêtrz 
jest podkreślona umeblowaniem i aran¿acj¹.
Pozosta³e pomieszczenia to pokoje „robocze”, 
gdzie zwykle pracuje od 2 do nawet 5 osób. 
Znajduje siê tam zazwyczaj kilka biurek, ka¿de z 
w³asnym komputerem, szafk¹ na podrêczne przy-

bory biurowe, szaf¹ na dokumenty osoby, która 
pracuje przy danym stanowisku.
Czêści¹ wspóln¹ s¹ strefy wspólnego u¿ytkowa-

nia: ci¹gi komunikacyjne, szafy, gdzie trzymane s¹ 
wspólne akta, miejsce, gdzie znajduje siê ksero 
czy drukarka, k¹cik, w którym stoi ekspres do 
kawy. To tak¿e miejsca, w których przestrzeñ 
aran¿owana jest przez wszystkich pracowników, 
na przyk³ad stand, plakat, tablica informacyjna, 
gdzie umieszczane s¹ kartki z wakacji, pami¹tki 
ze szczególnie znacz¹cych akcji, zdjêcia itd. Pe³ni¹ 
one nie tylko funkcjê integruj¹c¹, ale tak¿e mówi¹ 
o stopniu zasiedzenia biura i s¹ niew¹tpliwie arte-

faktem fizycznym kultury organizacyjnej agencji. 
Osobnymi strefami s¹ salka konferencyjna oraz 
pomieszczenia zaplecza, do którego nale¿¹ gar-

deroba, serwerownia, magazynek, kuchnia czy 
toalety. 
Czêśæ agencji wydziela równie¿ powierzchniê 
recepcyjn¹ znajduj¹c¹ siê blisko drzwi wejścio-

wych. Osoby tam pracuj¹ce prowadz¹ kancelariê 
firmy, odbieraj¹ i wysy³aj¹ korespondencjê pocz-

tow¹ i przesy³ki kurierskie, tam równie¿ znajduje 
siê centrala telefoniczna i recepcja gości. 

Zadławienie przestrzenią
Otwarta przestrzeñ (open space) to wcale nie 
taki nowy koncept organizacji przestrzeni biu-

rowych. Jego pocz¹tki siêgaj¹ jeszcze lat 40. 
Jednak koncepcja open space rozpowszechni³a 
siê szczególnie w latach 60. Wówczas wydawa³o 
siê, ¿e rozwi¹zanie to likwiduje z powodzeniem 
wiêkszośæ problemów z komunikacj¹ wystêpuj¹-

cych w tradycyjnych, dzielonych na ma³e pokoje 
biurach. Taka powierzchnia umo¿liwia równie¿ 
skuteczniejsz¹ kontrolê nad pracownikami. 
Wad¹ open space jest ha³as i brak granic. G³ośno 
wyra¿ony problem jednego cz³owieka staje siê 
problemem wszystkich pracowników biura. 
Trudno te¿ w takich warunkach o prowadze-

nie rozmów, czasami wymagaj¹cych poufności. 
Prób¹ unikniêcia tych mankamentów jest dziele-

nie powierzchni na zagródki. Ta forma aran¿acji 
sta³a siê tak popularna, ¿e mo¿na wrêcz mówiæ 
o zagródkowej kulturze organizacyjnej, której 
absurdalny świat opisuj¹ komiksy z Dilbertem. 
Teoretycznie w takiej przestrzeni wystêpuje 
unifikacja, a jednak i tu widaæ wyraźne ró¿nice 
statusu - zagródka przy oknie to zupe³nie coś 
innego ni¿ zagródka tu¿ przy drzwiach do toa-

lety. Zwykle w open space specjalne miejsce 

zajmuje sektor menad¿era. To te¿ rodzaj zagródki, ale w wariancie de 
luxe. Prywatności menad¿era strzeg¹ drzwi i szyby flankowane opusz-

czanymi w razie potrzeby roletami. 

Nowe koncepty przestrzeni biurowej
Pieśni¹ przysz³ości agencyjnej wydaj¹ siê nowe koncepty aran¿acji biura. 
Nale¿¹ do nich m.in. gor¹ce biurka czy biura na godziny, telebiura oraz 
biura wirtualne. 
Pierwsze dwa pomys³y: gor¹ce biurka (hot desking) oraz biura na godziny 
to koncepcje, których matk¹ jest oszczêdnośæ. Gor¹ce biurka to system 
raczej rzadko stosowany w agencjach public relations, które z natury 
nastawione s¹ raczej na prace koncepcyjne ni¿ ściśle wykonawcze prace 
terenowe. 
Atrakcyjne za to, zw³aszcza dla firm dzia³aj¹cych poza Warszaw¹, mog¹ 
byæ pomys³y biur na godziny. Oznacza to po prostu wynajmowanie 
powierzchni biurowej, a raczej stanowisk pracy na czas potrzebny do 
realizacji określonej misji w danej miejscowości. Unikaj¹c ponoszenia sta-

³ych kosztów, dysponujemy w ten sposób na miejscu realizacji w pe³ni 
wyposa¿onym lokalem biurowym z dostêpem do faksu czy internetu lub 
innego sprzêtu umo¿liwiaj¹cego szybk¹ instalacjê czasowego sztabu akcji 
w dowolnym miejscu. 
Telebiura i biura wirtualne to u³atwienie dla firm, którym ze wzglêdów 
presti¿owych zale¿y na budowaniu wra¿enia posiadania normalnie funk-

cjonuj¹cego biura. Obie s¹ bardziej p³atn¹ us³ug¹ ni¿ sposobem aran¿a-

cji biura. Warto o nich jednak wspomnieæ, bo mog¹ ju¿ wkrótce byæ 
powszechnie stosowane jako substytut tradycyjnego biura. Jest to wa¿ne 
zw³aszcza dla tych agencji PR, które skutecznie dzia³aj¹ poza Warszaw¹, 
a ich klienci z ró¿nych, czêsto nader iluzorycznych powodów domagaj¹ 
siê obecności w stolicy lub choæby pozorów takiego „bywania”. Wirtu-

alne biuro to us³uga dostêpna za określon¹ op³at¹. W ramach op³aty 
zamawiaj¹cy otrzymuje wszystkie dane teleadresowe biura niezbêdne 
do umieszczenia na wizytówce: numer telefonu, faksu oraz adres do 
korespondencji. W dodatku pod tymi danymi prowadzona jest rzeczy-

wista obs³uga sekretarska. Mo¿na siê tam dodzwoniæ, wys³any pod adres 
wirtualnego biura list trafi do adresata. Nieco mniej ofensywne w budo-

waniu pozorów jest telebiuro. To us³uga skierowana do firm, którym 
zale¿y na profesjonalnej telefonicznej obs³udze klienta, a które z ró¿nych 
przyczyn nie mog¹ odbieraæ telefonów. 

Jeszcze nowsze
Zupe³n¹ rewolucjê w organizacji agencji otwiera internet szerokopas-

mowy. Mo¿liwości, jakie siê z nim wi¹¿¹ to nie tylko wcześniej wzmian-

kowane mobilne sztaby PR czy zdalne zarz¹dzanie firm¹. Internet szero-

kopasmowy to równie¿ mo¿liwośæ daleko id¹cego outsourcingu us³ug i 
dzia³añ. Do napisania polskiej wersji komunikatu, który nadszed³ z cen-

trali na przyk³ad w Valparaiso anga¿uje siê kilku ludzi, ale ¿aden z nich 
nawet nie zbli¿a siê fizycznie do biura. T³umacz siedzi w Nowym Targu, 
tekst obrabia piarowiec z Olsztyna, ³amie i sk³ada informatyk ze Świnouj-
ścia, sprawdza ekspert z Grudzi¹dza, a efekt trafia do klienta w Tarnowie 
Podgórnym, sk¹d po akceptacji wysy³any jest na konto setek dziennikarzy 
prasy bran¿owej w ca³ej Polsce. Wszystko od chwili wys³ania z Valparaiso 
do przes³ania na skrzynki dziennikarskie odbywa siê w czasie krótszym 
ni¿ przeczytanie tego artyku³u. Taki koncept to w przypadku wiêkszości 
agencji PR ca³kiem realna rzeczywistośæ. Jak wiêc bêdzie wygl¹da³a przy-

sz³ośæ? Nie wiadomo, ale tradycyjne biura-szuflandie ze stosami segrega-

torów, szafek i pó³ek wymieraj¹. Co w zamian? Mo¿e Matrix.

dr Jacek Trębecki 


