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Philips opracował koncepcję 
biura wyprzedzajacą przyszłość. 
Przestrzeń biurowa ma wspierać 
kreatywność i innowacyjność 
oraz dbać o zdrowie  
i samopoczucie pracowników”.

Bogdan Rogala, 
CEE Market Leader, Executive Vice President,  
Philips Lighting

„Workplace Innovation” to nazwa koncepcji 
przyświecającej przebudowie warszawskiego biura 
Philips Lighting. Siedzibą firmy jest powszechnie 
kojarzony z nią budynek przy Alejach Jerozolimskich 
195B w Warszawie. Wnętrze Philips House uległo 
istotnej przemianie. Zgodnie z założeniem twórców 
jest to obecnie nowoczesne i interaktywne miejsce 
pracy, które jednocześnie stanowi pokaz możliwości 
technologicznych firmy.



Deweloperzy i pracodawcy mogą zbudować 
swoją przewagę konkurencyjną poprzez 
wdrożenie koncepcji Human Centric Lighting. To 
podejście opiera się na dopasowaniu światła do 
indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym także 
do realizacji codziennych zadań. Oświetlenie  
w biurze może zarówno sprzyjać relaksacji, jak  
i poprawiać efektywność oraz zdolność 
koncentracji. Wspieranie rytmu dobowego wpływa 
na polepszenie stanu zdrowia, zmniejszenie 
częstotliwości popełniania błędów, a w efekcie – na 
zwiększenie zadowolenia i motywacji pracowników”.

Agnieszka Operhalska, 
Office Sales Manager, Philips Lighting

Ludzie największą wartością

Od ponad 125 lat Philips Lighting jest pionierem 
innowacji i globalnym liderem rynku oświetleniowego. 
Firma, wykorzystując możliwości światła, pomaga 
ludziom tworzyć wygodniejszą i praktyczniejszą 
przestrzeń życiową przy użyciu wysokiej jakości 
systemów oświetlenia, przeznaczonych do 
miejsc publicznych, komercyjnych, domów oraz 
nowoczesnych biur.

Dobra przestrzeń biurowa to wartość dodana 
dla użytkowników. Szczególne znaczenie ma 
ona dla przedstawicieli dorastającego w świecie 
nowoczesnych technologii pokolenia Y. Ci świetnie 
wykształceni młodzi ludzie potrafią tworzyć rzeczy 
naprawdę wyjątkowe, pod warunkiem że pracodawca 
zapewni im odpowiednie możliwości.



Autorami wszystkich rozwiązań 
projektowych, zarówno  
w zakresie instalacji oświetleniowej 
jak i systemów sterowania, 
są pracownicy zespołu 
projektowego Philips Lighting”.
Radosław Buczkowski, 
CEE Specification Manager, Philips Lighting

Zrozumieć potrzeby pracowników

W odnowionym biurze inwestor zastosował 
rozwiązania, dzięki którym środowisko pracy jest 
dostosowane do różnorodnych czynności i zadań 
wykonywanych codziennie przez pracowników.  
W pokojach skupienia mogą oni realizować zadania 
wymagające największej koncentracji. Osobne 
pomieszczenia przewidziane są do prowadzenia 
rozmów telefonicznych, tak aby nie zakłócać spokoju 
kolegom pracującym w przestrzeniach wspólnych. 
Zlokalizowanie biurek przy oknach oraz przeszklone 
ściany działowe zapewniają wszystkim równomierny 
dostęp do naturalnego światła słonecznego.

W każdym pomieszczeniu i przy każdym biurku 
znajdują się kody QR. Zeskanowanie ich za 
pomocą specjalnej aplikacji na smartfony pozwala 
użytkownikom swobodnie sterować oświetleniem 
i klimatyzacją wedle własnych potrzeb. Z poziomu 

urządzeń mobilnych pracownicy mogą również 
zarządzać rezerwacjami sal konferencyjnych. Służy 
do tego system EVOKO, którym można sterować 
zarówno poprzez panele umieszczone bezpośrednio 
przy pokojach spotkań, jak i za pomocą własnych 
sprzętów biurowych, takich jak komputer i smartfon. 
Nowocześnie wyposażone kuchnie oraz przestronna 
strefa relaksu stymulują pracowników w chwilach 
wytchnienia i zapewniają im dawkę świeżej energii, 
zgodnie z naturalnym rytmem dnia.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach oświetleniowych  
dla biur, zajrzyj na naszą stronę  
(http://www.lighting.philips.pl/systemy/system-areas/biura-i-
powierzchnie-przemyslowe/biura)  
lub skontaktuj się z Joanną Jaroszewską, Office Key Account Manager, 
Philips Lighting: joanna.jaroszewska@philips.com.
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