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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza skutków przemian technologiczno-gospodarczych 
w kontekście wykorzystania networkingu w nowo tworzących się formach orga-
nizacji. Jedną z szans nowego systemu gospodarczego stał się networking. Jego 
przejawów można szukać w takich organizacjach jak Business Networking Interna-
tional (BNI) czy centra coworkingowe lub w rzeczywistości wirtualnej np. na forach 
internetowych, w start-upach czy w wirtualnym coworkingu. Dotychczasowe zhie-
rarchizowane formy organizacji przeradzają się w rozwiązania wysoce elastyczne 
o różnorodnej współzależności i sile więzi organizacyjnych. Zastanawiające jest, 
czy kiełkujący coworking wirtualny stanowić będzie w przyszłości realne narzędzie, 
platformę wykorzystywaną w biznesie i stanie się alternatywą dla realnych biur, 
czy może będzie jedynie rozszerzeniem tradycyjnego coworkingu? W artykule 
analizowane zostaną dane otrzymane z wyników BNI Polska w 2015 r. jako przy-
kład wykorzystania networkingu do tworzenia nowych form organizacji i technik 
zarządzania oraz dane zastane dotyczące coworkingu, realizowane wśród cowor-
kerów na całym świecie w latach 2015–2016 przez Deskmag Magazine – największą 
i najprężniej rozwijającą się platformę wiedzy o coworkingu. 

Słowa kluczowe: coworking, networking, open space, wirtualny coworking, 
Business Networking International (BNI).

Abstract

The aim of this paper is to analyze the effects of technological and economic changes 
in the context of the use of networking in the new emerging forms of organiza-
tion. Networking has become one of the chances of a new economic ecosystem. 
Manifestations of this phenomenon can be seen in the real-world for e.g. in orga-
nizations such as Business Networking International (BNI), or Coworking Space or 
in virtual reality, for e.g. online forums or start-ups or in a virtual coworking. The 
existing hierarchical form of organization develops into highly flexible solutions 
for various interdependencies and organizational strength of ties. It is interest-
ing whether the budding virtual coworking will constitute itself in the future as 
a real tool, a platform used in business and become a real alternative for offices, 
or can be only an extension of traditional coworking? The article will analyze the 
data for the existing research on BNI Poland 2015, as an example of the use of 
networking to create new forms of organization and management techniques, 
and data about coworkers all over the world in 2015–2016 by Deskmag Magazine – 
which is the largest and fastest growing platform of knowledge about coworking.

Keywords: coworking, networking, open space, virtual coworking, Business 
Networking International (BNI).





Wpływ technologii i przemian społeczno- 
-gospodarczych na rynek pracy 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na pytanie o pierwsze skoja-
rzenia ze słowem „gospodarczy” większość osób zamiast „rozwój” 
odpowiedziałaby „kryzys”. Może on jednak stać się katalizatorem 
zmian technik i samoorganizacji, a więc może być doskonałą drogą 
do rozwoju. W tym kontekście kryzys umożliwia powstawanie 
nowych technologii, a nawet organizacji. Pojawiające się problemy 
z jednej strony zmuszają przedsiębiorców do poszukiwania nowych 
rynków i poszerzania wiedzy, z drugiej skłaniają do współpracy 
i tworzenia nowego środowiska gospodarczego, możliwego dzięki 
globalizacji i usieciowieniu. W efekcie kryzys prowadzi do kształto-
wania nowej przestrzeni gospodarczej, tworzenia nowych systemów 
społeczno-technologicznych, rozwijania zdolności i tworzenia no-
wych form organizacji. „Upadek tradycyjnych gałęzi gospodarki 
uwalnia zasoby, wiedzę, techniki i technologie oraz infrastrukturę 
fizyczną” (Kowalski 2011: 32). Efektem tego są próby stworzenia 
dopasowanej przestrzeni do pracy w warunkach globalizacji, mo-
bilności i wymogu elastyczności. 

Od lat 80. XX w. rewolucja technik informatycznych oraz 
komunikacyjnych doprowadziła do powszechnej informatyzacji 
i usieciowienia jednostek gospodarczych. Dzięki temu pojawi-
ły się nowe formy kontaktów i sposoby kooperacji działalności 
biznesowej z otoczeniem. Nie bez znaczenia pozostaje globali-
zacja i towarzysząca jej internalizacja, która sprawia, że warunki 
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działalności gospodarczych charakteryzują się trudnymi do prze-
widzenia zmiennością i konsekwencjami (Aniszewska 2007: 109). 
Równocześnie większość branż podlega nieliniowym zmianom, 
które zagrażają obecnym graczom nawet o ugruntowanej pozycji 
rynkowej (Govindarajan 2012: 88). „W efekcie, w miejsce dotych-
czasowych zhierarchizowanych form organizacyjnych, wyłania się 
potrzeba zastosowania rozwiązań wysoce elastycznych, o różno-
rodnej współzależności i sile więzi organizacyjnych jak i okresie 
trwania” (Michalak 2012: 308). W wyniku tego istotną szansą dla 
budowania przewagi konkurencyjności staje się wirtualizacja re-
lacji gospodarczych (Michalak 2012: 308). „Internet ma zdolność 
niwelowania (skracania) dystansu i różnic czasowych, co sprzyja 
bardziej rozległym i nieograniczonym sieciom kontaktów. Pomaga 
również podtrzymywać relacje oparte na wspólnych interesach. In-
ternetowe sieci społeczne tworzą często «wyspecjalizowane wspól-
noty» zorganizowane wokół konkretnych zainteresowań” (Batorski 
2005: 61). Celem artykułu jest analiza skutków przemian technolo-
giczno-gospodarczych w kontekście networkingu i tworzenia się 
nowych form organizacji. 

Rozwój technologii i przemiany gospodarcze zmieniły rynek 
pracy, równocześnie stawiając przed nim zarówno nowe zagrożenia, 
jak i możliwości. Jedną z szans nowego środowiska gospodarcze-
go stał się networking. Jego przejawów można szukać w takich 
organizacjach jak Business Networking International (BNI) czy 
centra coworkingowe lub w ramach rzeczywistości wirtualnej na 
specjalistycznych forach internetowych, w start-upach lub wirtual-
nym coworkingu. Przemiany komunikacyjne i rozwój technologii 
pozwalają nam na intensyfikację wymiany wiedzy, doświadczeń 
i dobrych praktyk, innowacji, eksploatację rzadkich zasobów oraz 
budowanie wspólnych kontaktów. 

Globalizacja, dynamiczny rozwój nowoczesnych technolo-
gii i przemiany gospodarcze stały się początkiem poszukiwania 
współpracy nie tylko na rynku lokalnym, ale umożliwiły nawią-
zywanie kontaktów i w konsekwencji budowanie sieci na całym 
świecie. Warto podkreślić, że jednymi z niezamierzonych skutków 
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nowoczesnego kapitalizmu są wzmocnienie wartości miejsca pracy 
i pobudzenie tęsknoty za wspólnotą (Sennett 2015). 

Przykładem nowej, a na pewno ewoluującej formy organizacji, 
bazującej na networkingu i realizującej w swoich celach tęsknotę 
za wspólnotą jest coworking. Stanowi on inicjatywę skupiającą 
osoby zazwyczaj wolnych zawodów, które mają dość pracy w domu 
i poszukują miejsca, w którym mogłyby pracować i korzystać 
z idei wspólnotowości. Intrygującym przejawem coworkingu jest 
wirtualny coworking, który raczej należy traktować jako próbę 
przymierzenia się do pracy w wirtualnej przestrzeni niż rzeczywi-
sty, funkcjonujący osobny byt, choć można już stać się członkiem 
wspólnoty w kilku wirtualnych coworkingach na świecie. 

W tym miejscu należy nawiązać do koncepcji społeczeństwa 
sieci oraz gospodarki i firmy sieciowej Manuela Castellsa. Sieciowa 
perspektywa, która kładzie nacisk na relacje społeczne, pozwala na 
nowo przyjrzeć się kluczowym procesom wspierającym tworzenie 
organizacji, takim jak: komunikacja, tworzenie, akumulacja i trans-
fer wiedzy oraz innowacji w organizacji. „Sieci stanowią nową mor-
fologię społeczną naszych społeczeństw, a rozprzestrzenianie się 
logiki usieciowienia w sposób zasadniczy zmienia funkcjonowanie 
i wyniki w procesach produkcji, doświadczenia, władzy i kultury” 
(Castells 2007: 467). Społeczeństwo sieci odnosi się do społeczeństw, 
które wykazują dwie zasadnicze cechy: obecność technologii (za-
zwyczaj cyfrowej) komunikacji sieciowej i zarządzania dystrybucją 
informacji oraz reprodukowanie i instytucjonalizacja sieci, rozu-
mianych jako podstawowe formy organizacji oraz relacje. 

Castells uważa, że obecnie system kapitalistyczny, w którym żyje-
my, zorientowany jest na rozwój technologiczny, akumulację wiedzy 
i coraz wyższy poziom złożoności przetwarzania informacji. Domi-
nującą formą integracji przestrzeni społecznej są globalne sieci. W sie-
ciach nieustannie cyrkulują symbole, za którymi kryją się przepływy 
kapitału, wpływów i władzy. Aby lepiej opisać rzeczywistość, Castells 
wprowadził nowe pojęcia. Pisze na przykład, że dla społeczeństwa sieci 
istotna jest nie przestrzeń miejsc, ale przestrzeń przepływów, ponieważ 
czas nie jest już związany z przestrzenią i pomiarem odległości. Świat 
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pracy przestał być przywiązany do miejsca i musi przeciwstawiać się 
kapitałowi, który zdolny jest do natychmiastowego przemieszczania 
w skali globu. Współcześnie bezpośredni wpływ na rzeczywistość 
mają pozornie bardzo odległe wydarzenia. 

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, 
czy w przyszłości będziemy pracowali w wirtualnych coworkin-
gach. Wnioskując po obecnych trendach, można sądzić, że często 
będziemy korzystać z centrów coworkingowych, gdyż przemiany 
technologiczno-gospodarcze wymuszają zmiany w charakterze 
pracy. Stąd też tworzą się nowe formy organizacji – wspólnoty 
miejsc pracy. Rozważając ideę networkingu i genezę powstania 
coworkingu, przeanalizowane zostały wyniki badań prowadzonych 
przez Business Networking International (BNI) Polska za 2015 r. 
oraz Deskmag Magazine, największą i najprężniej rozwijającą się 
platformę wiedzy o coworkingu, za lata 2015–2016. 

Możliwości rozwoju networkingu

Idea networkingu to nic innego jak umiejętność budowania sieci 
kontaktów, wymiany wiedzy, kompetencji i zainteresowań. Polega 
przede wszystkim na osiąganiu obustronnych korzyści z pielęgna-
cji kontaktów międzyludzkich. Wykorzystanie narzędzi networ-
kingu w biznesie staje się kluczowe dla budowania długofalowej 
współpracy z kontrahentami. Można powiedzieć, że działania net-
workingowe polegają na dzieleniu się wiedzą, udzielaniu pomocy, 
rekomendowaniu i zawieraniu korzystnych wspólnych relacji. 

Urodzeni w dobie indywidualizacji oraz przekonywani i prze
konani, iż jesteśmy autonomicznymi agentami naszych działań, 
najczęściej zapominamy, że ich efektywność zależy od nieprze
rwanego łańcucha kooperacji innych jednostek, w ten sposób 
uczestniczących wraz z nami w założonym dziele podtrzymywa
nia funkcjonowania tej formy uspołecznienia, którą określamy 
mianem współczesnego społeczeństwa (Marody 2015: 24).
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Wykorzystanie networkingu można zaobserwować zarówno 
w świecie realnym, jak i wirtualnym. Dla tego pierwszego jako przy-
kład wykorzystania networkingu warto podać Business Networking 
International (BNI), czyli największą na świecie organizację networ-
kingową. Jej ideą jest dzielenie się kontaktami biznesowymi w trakcie 
cotygodniowych spotkań (tzw. śniadania BNI), w ramach których 
ściśle przestrzegana jest ich efektywność i maksymalne wykorzysta-
nie możliwości biznesowych przez każdego z członków. Śniadania 
BNI można opisać jako spotkania handlowców z różnych branż, 
z których każdy pracuje na swój sukces dzięki nawiązywaniu kontak-
tów i rekomendacji. Networking przez członków BNI rozumiany jest 
jako budowanie długotrwałych, wartościowych relacji, a nie szybką 
sprzedaż. Członkowie BNI muszą przestrzegać regulaminu, który 
zobowiązuje ich do cotygodniowej obecności na spotkaniach, prze-
kazywania wartościowych rekomendacji oraz do zapraszania gości, 
budowania życzliwości i zaufania między członkami a klientami, bra-
nia odpowiedzialności za kontakty z polecanymi klientami, a także 
stosowania standardów etycznych swojej profesji (BNI Polska 2016). 

Według wyników BNI w 2015 r. organizacja ta jest obecna w 69 
krajach, w Polsce funkcjonuje od 10 lat i posiada swoje placówki 
w 11 miastach. Na świecie działa od 30 lat, ma 190 tys. członków 
i 7 256 grup. W 2015 r. do BNI Polska dołączyło prawie 600 nowych 
członków oraz otwarto 12 nowych grup. W ramach BNI przekaza-
no 43 517 rekomendacji, z których wartość zleceń zrealizowanych 
przez członków BNI wynosi 78 352 634 zł. BNI Polska posiada pięć 
Platynowych Grup, największą grupę w Europie (BNI Kings) oraz 
największą uśrednioną liczbę członków w grupie (~39 członków).

Za przykład networkingu wykorzystywanego w rzeczywistości 
wirtualnej można przedstawić specjalistyczne fora internetowe, 
start-upy czy wirtualny coworking. Jednym z ciekawych przy-
kładów zastosowania networkingu jako narzędzia jest start-up 
o nazwie Turbo Tłumaczenia. Wystarczy wkleić tekst, który chce 
się przetłumaczyć, a Turbo Tłumaczenia wysyłają go w tej samej 
chwili do dziesiątek profesjonalnych tłumaczy, z których jeden 
podejmuje zlecenie w ciągu kilku minut i od razu zabiera się do 
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pracy, tłumacząc jedną stronę tekstu w 2–3 godziny. Tym sposobem 
gotowe tłumaczenie po kilku godzinach znajduje się już na mailu 
klienta. Networking wykorzystywany w rzeczywistości wirtualnej 
również polega na udzielaniu wsparcia wynikającego z wzajemnie 
korzystnych kontaktów. „Organizacje, dopasowując się do niesta-
bilnych i złożonych warunków oraz wychodząc naprzeciw no-
wym rynkowym oczekiwaniom, coraz częściej tworzą powiązania 
sieciowe i powołują struktury wirtualne, w których podstawową 
jednostką organizacyjną jest wirtualny zespół zadaniowy” (Micha-
lak 2012: 307). Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie coworkingu 
wirtualnego, najpierw przedstawię, czym jest coworking i jak roz-
wijał się w ostatnich latach. 

Coworking – geneza i omówienie wyników badań 
2015–2016

Coworking jest doskonale dopasowanym do potrzeb miejscem pra-
cy połączonym ideą wspólnotowości. Jednostki pracujące w domu 
odczuwają potrzebę zmiany otoczenia, więc decydują się wychodzić 
do kawiarni, aby tam pracować. Warunki, jakie tam panują, nie 
są dostosowane do potrzeb, co było przyczynkiem do narodzenia 
się myśli o stworzeniu biura, w którym można wynająć dla sie-
bie przestrzeń na godziny, dni, miesiące i wykorzystać panującą 
energię współpracy. Pomimo indywidualizacji jednostka dąży do 
wspólnotowości – bo jak inaczej wytłumaczyć to, że są miejsca, 
które zapewniają biurko, kawę, dostęp do Wi-Fi i możliwość prze-
bywania z ludźmi, a jednak z roku na rok coworkingów przybywa, 
w dodatku szacuje się, że w 2018 r. będzie ich 37 tys. (Foertsch 2015). 
Wykorzystujemy zdobycze technologiczne, dzięki którym potrafimy 
szybciej, lepiej, dokładniej i bardziej globalnie pracować, rozwijać się 
i odkrywać, ale kapitał ludzki wciąż pozostaje kluczowy, pracujemy 
z ludźmi chociażby ze względu na motywację czy zjawisko facylitacji. 

Coworking jest odpowiedzią na zmianę form zatrudnienia i or-
ganizację pracy z długoterminowych do krótkich projektów. Dla 
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jednych wolne zawody oznaczają wolność i możliwość realizowania 
swoich pasji, dla innych są przerażającą konsekwencją niepewnej 
pracy, której cała odpowiedzialność spoczywa na jednostce. Co-
working w absolutnym uproszczeniu można byłoby rozpisać jako 
networking plus open space. Obydwa zjawiska niosą ze sobą takie 
cechy jak: nieformalny przepływ wiedzy, facylitacja czy wymiana 
doświadczeń. 

Pierwsze badania skupiające się na sile współpracy pojawiły się 
w latach 20. ubiegłego wieku. Jednym z badaczy, który odmienił 
myślenie o zarządzaniu organizacjami i motywowaniu pracowni-
ków, był Elton Mayo. Znany jest on z badań w zakładzie włókien-
niczym w Filadelfii, w których wykazał, że:

1. dzięki bezpośredniej konsultacji z pracownikiem można uzy-
skać kluczowe informacje do poprawy funkcjonowania firmy; 

2. odpowiednio zorganizowany czas pracy jest gwarantem lepszej 
wydajności i zadowolenia pracownika; 

3. umożliwienie kontaktowania się miedzy pracownikami likwi-
duje problem samotności w pracy i poczucie przygnębienia. 
Kolejne badania, które przyniosły mu popularność (w trakcie 

ich prowadzenia zaobserwowano efekt Hawthorne), przeprowadzo-
no w 1927 r. w Western Electric Company w Hawthorne niedaleko 
Chicago. Podczas eksperymentów w zakładach w Hawthorne Mayo 
stwierdził, że zachęty materialne nie były przyczyną wzrostu wydaj-
ności pracy, ale wzrost ten wywołany został poprzez wyróżnienie 
i poświęcenie uwagi pracownikom (Ionescu, Negruşa 2013). 

Przed 1950 r. biura w większości składały się z dużych regu-
larnych rzędów biurek, gdzie urzędnicy, maszynistki czy technicy 
wykonywali powtarzalne zadania (Duffy 1997). Takie ustawienie 
zakorzenione zostało w pracy inżynierów przemysłowych lub eks-
pertów efektywności, takich jak Frederick Winslow Taylor i Henry 
Ford. W 1950 r. niemiecki zespół Quickborner opracował nowator-
ski pomysł na organizację przestrzeni biurowej, zwracając uwagę na 
zespoły i sieci społeczne, kładąc nacisk na usprawnienie komunika-
cji oraz wprowadzając ideę planów open space i elastycznej podłogi 
z klastrami biurek (Zalesny, Farace 1987: 240–259). 
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Nie tylko wszystkie ściany zostały usunięte, ale większość 
biurek i innych stałych przedmiotów wyeliminowano. […] 
Wszystkie prace wykonywane są przy biurkach laboratoryj
nych i dużych okrągłych stołach, a jednostka może pracować 
w dowolnym miejscu, które jest dla niej najodpowiedniejsze 
(Allen, Gerstberger 1971: 2). 

Brzmi to jak coworking, a jest to cytat pochodzący z raportu IBM 
„non-teritorial office” z 1971 r. Pomimo tych koncepcji i badań na 
prawdziwe biura z otwartymi przestrzeniami, wspólnymi biurkami 
do pracy trzeba było poczekać do późnych lat 80. i 90. XX w. 

Jedno z pierwszych biur coworkingowych, Citizen Space, stwo-
rzyło zestaw zasad charakteryzujących coworking, wśród których 
wymieniono m.in.: współpracę, otwartość, społeczność, dostępność 
i zrównoważony rozwój (Citizen Space 2016). Coworking odpowiada 
na takie potrzeby, jak intensyfikacja wymiany wiedzy, doświadczenia, 
dobrych praktyk, innowacji czy budowanie wspólnych kontaktów. 
Jest idealny dla nowo powstających start-upów, niezależnych pro-
fesjonalistów, freelancerów, programistów, grafików, kreatywnych 
artystów, specjalistów od marketingu internetowego, studentów 
tworzących swoje projekty czy osób po prostu pracujących zdalnie. 
Z badań prowadzonych przez zespół Deskmag Magazine (Foertsch 
2015) wynika, że liczba centrów coworkingowych stale rośnie, a w cią-
gu roku do listopada 2015 r. wzrosła o 36%, co daje 7 800 takich 
miejsc na świecie. Dane potwierdzają, że coworking z roku na rok 
coraz bardziej się rozrasta, nie można jednak powiedzieć, aby rynek 
został nim nasycony. Dziś około pół miliona osób pracuje w biurach 
coworkingowych, prawie o połowę więcej niż dwa lata temu. Z bada-
nia wynika, że zaufanie między członkami rozumiane jako pozosta-
wianie kosztownych rzeczy bez nadzoru jest bardzo duże. Wykazało 
ono również, że nieco ponad połowa osób odejdzie, pozostawiając 
na biurku telefon komórkowy bez obawy przed kradzieżą. 

Prawie trzy czwarte respondentów pracuje co najmniej trzy dni 
w tygodniu w centrum coworkingowym, dwa lata temu była to tylko 
co druga osoba. Mimo że takie miejsca oferują więcej przestrzeni 
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dla wyodrębnionych grup i biur prywatnych, to nadal zdecydo-
wana większość osób pracuje w otwartych przestrzeniach (open 
space) (2015–2016: 78%, 2013–2014: 79%). Tylko 17% wszystkich 
coworkingów przyjmuje nowych członków na podstawie doboru 
kandydatów, ich zainteresowań, ewentualnie zawodu, natomiast 
ok. 70% stanowią miejsca otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Członkowie oczekują od swoich współtowarzyszy zwyczajnych 
pogawędek (75%), dzielenia się wiedzą (68%), radości z towarzystwa 
innych (66%), burzy mózgów i dzielenia się nowymi pomysłami 
(60%), dzielenia się nowymi ofertami pracy i projektami (55%), 
udostępniania kontaktów (54%) i szybkiej pomocy (50%). Centra 
coworkingowe najczęściej (42%) znajdują się w budynkach starszych 
niż 50 lat, co piąte takie miejsce przeniosło się na tereny poprze-
mysłowe, wiele z tych biur ożywia zapomniane budynki i pomaga 
zadbać także o okolicę. To nie przypadek, że biura coworkingowe 
lokalizowane są w miejscach swobody kulturowej posiadającej swój 
klimat i specyfikę, np. w Krakowie w dzielnicy Kazimierz, a także 
w postindustrialnych wnętrzach Zabłocia. Sharon Zukin uważa, 
że innowacyjne miasto dba o kreatywność poprzez promowanie 
otwartych postaw i niskich barier wejścia (tj. czynników umożliwia-
jących wejście na rynek i rozpoczęcie działalności), różnorodności 
kulturowej oraz charakteryzuje się „niecierpliwym pragnieniem 
nowych rzeczy, jednocześnie doceniając stare” (Zukin 2009: 13).

Coworkerzy są optymistycznie nastawieni, prawie 80% oczekuje 
wzrostu liczby członków, a trzy czwarte wyższych przychodów i sil-
niejszych związków ze społecznością. Badanie wykazało również, 
że 61% wszystkich coworkingowych biur planuje poszerzyć swoją 
przestrzeń w 2016 r. (Foertsch 2015). 

Wirtualny coworking 

Pracownicy umysłowi nie są dziś nigdzie zakotwiczeni, ich praca 
może odbywać się w każdym miejscu i o każdej porze. To właśnie 
praca oparta na wiedzy w ostatnich trzech dekadach tak bardzo 
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ewoluowała, a właściwie zmieniały się sposób i miejsce tej pracy. 
Alternatywą dla pracy w domowym odosobnieniu stał się cowor-
king, są jednak tacy, dla których przestrzeń jednego biura to za 
mało, ponieważ chcieliby zachować wszystkie cechy coworkin-
gu, jednocześnie rozszerzając go o coworkerów na całym świecie. 
Dlatego powstają zaczątki wirtualnego coworkingu, który spełnia 
wymagania coworkingu z jednoczesnym dostępem do wszystkich 
zalogowanych. Jedną z takich przykładowych platform jest Bisner, 
miejsce pracy dostępne online, w którym jednostki pracują nieza-
leżnie, ale we współpracy. Wszystkie dokumenty i notatki dostępne 
są na platformie. Istnieje możliwość wysyłania wiadomości innym 
coworkerom lub napisania komentarza przy poszczególnym pliku 
i udostępnienia go innym. Daty i terminy końcowe są jasno komu-
nikowane wcześniej. Kluczowe jest to, że kontakty z innymi cowor-
kerami nie są ograniczone poprzez fizyczną przestrzeń coworkingu. 
Znacząco rozszerza się zasięg sieci, nie trzeba już czekać na szansę 

„wpadnięcie na kogoś” i rozpoczęcia działalności gospodarczej lub 
osobistej relacji, bo można to zrobić bezpośrednio online. Kon-
takty i współpraca w coworkingu są zazwyczaj ograniczone do 
współpracowników danego biura, jednak niekoniecznie są to naj-
lepsi współpracownicy. Aby przełamać ograniczenia przestrzenne 
i znaleźć najlepszych niezależnie od lokalizacji ich pracy, powstają 
wirtualne coworkingi. 

„Wyjątkowość zespołów wirtualnych wynika z przekroczenia 
barier czasu i przestrzeni” (Kanawattanachai, Yoo 2002: 187–213). 
Na co dzień, fizycznie od siebie oddaleni, funkcjonujący w róż-
nych miastach i kontynentach, nie mogliby ze sobą pracować, gdyż 
prawdopodobnie nigdy by się nie poznali. Współpraca możliwa jest 
wyłącznie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, które 
dają możliwość jednoczesnego funkcjonowania w wielu miejscach. 
Współpraca pozwala na korzystanie ze wspólnej wiedzy i doświad-
czeń, umożliwiając zdalną realizację pracy bez ograniczeń czaso-
wych i geograficznych. 
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Czy wszyscy będziemy pracować w wirtualnych 
coworkingach?

Wirtualny coworking umożliwia dostęp do wszystkich coworkerów 
na platformie niezależnie od miejsca pracy. Poprzez zastosowanie 
wewnętrznych komunikatorów i komentarzy oraz notatek umiesz-
czanych pod dokumentami zawieszonymi w chmurze wirtualnego 
coworkingu zyskujemy wymianę pomysłów i doświadczeń. 

Argumentów świadczących za tym, że na razie naszą przyszło-
ścią nie są wirtualne coworkingi, jest w moim przekonaniu więcej. 
Po pierwsze, wirtualni coworkerzy muszą wykazywać się wysokim 
zaangażowaniem w wymianę wiedzy i pomysłów oraz motywacją 
do ciągłego uczestniczenia w tej przestrzeni. Po drugie, w rzeczywi-
stości wirtualnej coworker, nie znając drugiej osoby, musi jej zaufać, 
a wydaje się, że bezpośredni kontakt może znacząco wzmacniać 
poczucie zaufania do jednostki. Po trzecie, w coworkingu niewirtu-
alnym mamy do czynienia z przepływami wiedzy ukrytej i jawnej, 
w rzeczywistości wirtualnej ograniczamy się tylko do przekazywa-
nia, a nie przepływania wiedzy, na dodatek raczej tej jawnej, a nie 
ukrytej. Po czwarte, mimo że w coworkingu najważniejsza jest 
wspólnota, to – jak wynika z badań – przestrzeń odgrywa znaczącą 
rolę w pracy – czy to ta na zewnątrz biura (postindustrialne prze-
strzenie), czy ta wewnątrz (open space, design, wspólne stoły). Barry 
Wellman uważa, że kontakt tylko internetowy na dłuższą metę jest 
nieefektywny, zwłaszcza jeśli chodzi o podtrzymywanie mocnych 
więzi lub o pracę (Wellman 2001). Nie oznacza to, że mocne więzi 
nie mogą powstać za pomocą Internetu. Kiedyś sądzono, że ko-
munikacja w rzeczywistości internetowej ma odpersonalizowany 
charakter. Dzisiaj wiadomo, że może być komunikacją niezwykle 
otwartą i głęboką (Walther 1996).

Pierwsze prace dotyczące relacji w Internecie wskazywały, że 
integrował on i tworzył więzi między mocno ograniczonym zbio-
rem internautów. Jako punkt kulminacyjny odrywania się życia 
towarzyskiego od miejsca uznano tworzenie się wirtualnych spo-
łeczności, których członkowie komunikują się ze sobą za pomocą 
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Internetu. Uznano wtedy, że powstawać będą nowe wzorce stosun-
ków społecznych (Rheingold 2000).

Wydaje się, że coworking jest młodym trendem i będziemy 
w przyszłości pracować w coworkach. Może wtedy wyodrębnią 
się coworki wirtualne – start-upy stworzą odpowiednie platformy, 
np. łącząc ludzi tematycznie na wzór forów specjalistycznych, czy 
grupy na Facebooku. Przyszłością pracy jest coworking, a narzę-
dziem usprawniającym tę formę w przyszłości może będzie wir-
tualny coworking. Możliwe, że kolejne pokolenia wychowane na 
komunikatorach, social mediach, a nie w kawiarniach, w których 
spotykają się znajomi, nie będą odczuwały potrzeby fizycznej więzi, 
a nowatorsko zaprojektowane platformy spełniające wymogi co-
workingu staną się codziennością. 
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