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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

 Zdjęcie na okładce: Platinium Business Park. Przedłużenie przez Publicis Groupe umowy najmu blisko 14 000 m kw. powierzchni w budynku było największą transakcją 2016 roku na rynku nieruchomości biurowych 
w Warszawie, która została zrealizowana z udziałem agenta. Firma doradcza Savills reprezentowała najemcę w transakcji. (Autor: Jakub Jurkowski)
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Inną okrągłą rocznicę wyznacza 
rekordowy rok 2012. Dokładnie pięć lat 
temu popyt na powierzchnie biurowe 
na Służewcu osiągnął najwyższy wynik 
w historii. W ciągu zaledwie 12 miesięcy 
wynajęto wówczas blisko 200 000 m kw.

Dziś podobną hossę na Służewcu 
przeżywa rynek nieruchomości 
mieszkaniowych. Potencjał regionu 
dostrzegli również operatorzy hotelowi. 
Największa baza biurowa Warszawy 
nie posiada obecnie żadnego zaplecza 
hotelowego, ale już wkrótce się to 
zmieni.

Dla sektora nieruchomości biurowych 
nastał z kolei czas wyzwań. Warszawie 
przybyła niedawno na Woli nowa 
dzielnica biznesowa. Służewiec 
musi z nią konkurować o najemców. 
Zarządcy budynków biurowych 
podejmują w tym celu szereg inicjatyw 
angażujących lokalną społeczność, 
które przyczyniają się do ożywienia tej 
części Mokotowa. Służewiec przechodzi 
zatem metamorfozę. Z dynamicznie 
rozwijającego się obszaru biznesowego, 
za którym nie nadążały inwestycje 
infrastrukturalne, staje się miejscem nie 
tylko do pracy, ale i do życia. 

Duże nadzieje na usprawnienie 
komunikacji wiązane są 

z prowadzonymi aktualnie pracami 
remontowymi. Po ich zakończeniu 
również określenie „Mordor”, które jest 
często interpretowane pejoratywnie, 
ma szansę nabrać nowego znaczenia. 

Służewiec 
przechodzi metamorfozę. 
Z dynamicznie 
rozwijającego się obszaru 
biznesowego staje się 
miejscem do życia.

Coraz więcej osób dostrzega 
socjologiczny fenomen wśród młodego 
pokolenia pracowników Służewca, dla 
których obszar ten stał się elementem 
jednoczącym. Wizerunek Służewca 
może więc niedługo ulec poprawie, ale 
będzie to zależało od wielu czynników. 
Postanowiliśmy im się przyjrzeć 
w niniejszej publikacji.

Zapraszamy do zapoznania się 
z naszym najnowszych raportem 
rynkowym. To najbardziej aktualna 
i kompleksowa analiza rynku 
nieruchomości na Służewcu. 

Jako pierwsi podejmujemy ten temat, 
skupiając się nie na budynkach, lecz 
na ludziach, którzy tworzą najbardziej 
rozpoznawalne zagłębie biurowe 
w Polsce. Przyglądamy się również 
historii Służewca oraz staramy się 
nakreślić potencjalne scenariusze jego 
dalszego rozwoju. Niezależnie od tego, 
który z nich się spełni, Służewiec na 
zawsze pozostanie symbolem rozwoju 
biznesowego Warszawy, dostarczając 
nam fascynującego tematu do analiz. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

  Służewiec to historia polskiego rynku nieruchomości w pigułce. Gdy równo 
25 lat temu przy ul. Wołoskiej do użytku oddany został pierwszy nowoczesny 
budynek biurowy, nikt jeszcze nie przypuszczał, że wokół niego powstanie 
największa dzielnica biznesowa w Polsce.

 Lewa strona: Curtis Plaza. Pierwszy nowoczesny budynek biurowy, jaki powstał na Służewcu, dając początek nowej dzielnicy biznesowej, która później zaczęła być nazywana potocznie „Mordorem”  
(Autor: Marcin Gorgolewski)

@Służewiec:
WPROWADZENIE

#25latRynkuBiurowego  #SymbolBiznesowejWarszawy  #MiejsceDoŻycia  #WizerunekSłużewca

Według Polish Office Research Forum obszar Służewca biurowego wyznaczają:

Tomasz Buras
Dyrektor Zarządzający  

Savills Polska

Północ Południe Wschód Zachód

ul. Woronicza ul. Bokserska ul. Modzelewskiego tory kolejowe
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Pierwsze zapiski na temat Służewca 
pochodzą z XIV wieku. Nazwa ta zapadła 
szerzej w świadomości mieszkańców 
Warszawy dopiero w 1886 roku. Wtedy 
to powstał Fort VIIA będący elementem 
zespołu fortyfikacji Twierdzy Warszawa. 
Obiekt formalnie znajdował się na 
obszarze należącym do Służewa, jednak 
potocznie nazywany był „Fortem 
Służewiec”. 

W 1938 r. Służewiec przyłączono do 
stolicy Polski. Niedługo potem na 
tereny te przeniesiono Tor Wyścigów 
Konnych. Na długie lata był on znakiem 
rozpoznawczym Służewca, pomimo, że 
formalnie też do niego nie należy, będąc 
częścią Ursynowa. 

W 1951 r. podjęto decyzję o stworzeniu 
w Warszawie dzielnicy przemysłowej. 
W tym celu wydzielono 250 hektarów 
pól uprawnych na terenach Służewca. 
Generalnym projektantem obszaru 
był J. Krotkiewski z Warszawskiego 
Biura Projektów Budownictwa 
Przemysłowego. Jednym z pierwszych 
przedsiębiorstw, które powstały 
w nowoutworzonej dzielnicy był Zakład 
Maszyn i Urządzeń Technologicznych 
Unitra-Unima przy ul. Domaniewskiej 
42/44. Równolegle z budowaniem 
kolejnych fabryk przybywało również 
mieszkań, które stanowiły zaplecze dla 
pracowników zakładów.

Po przemianach ustrojowych Służewiec 
potrzebował zaledwie trzech lat, by 

powstało na nim Curtis Plaza. Oddany 
do użytku równo 25 lat temu obiekt był 
pierwszym nowoczesnym budynkiem 
biurowym w tym rejonie i niejako 
wyprzedził swoje czasy. Boom na rynku 
nieruchomości biurowych nadszedł 
dopiero później, a jego apogeum 
osiągnięte zostało w latach 2008-2009. 
W międzyczasie Służewiec zyskał swój 
nowy symbol – wybudowaną w 2000 
roku Galerię Mokotów.

Obecnie rejon Służewca objęty 
jest trzema planami miejscowymi. 
W dalszym ciągu rozwija się on 
przede wszystkim na skutek 
wysokiej aktywności deweloperów 
biurowych. W ostatnim czasie staje 
się jednak również coraz bardziej 
popularną lokalizacją dla inwestycji 
apartamentowych i mieszkaniowych. 

Potrzeba kreowania nowego oblicza 
Służewca skupia się wokół inwestycji 
infrastrukturalnych i lokalnych inicjatyw. 
Ich celem jest zwiększenie komfortu 
funkcjonowania mieszkańców 
i pracowników biurowych oraz 
sprawienie, by rejon ten żył również 
po godzinach pracy. Obok przychodni 
medycznych, salonów fitness i kawiarni, 
których oferta skupiona jest przede 
wszystkim na klientach z budynków 
biurowych, powstają lokale o odmiennym 
profilu. Należą do nich chociażby 
restauracje, które coraz częściej chcą 
przyciągnąć gości poza porą lunchową 

  Skrzyżowanie ul. Domaniewskiej i Wołoskiej, uznawane jest obecnie za 
centralny punkt największej dzielnicy biurowej Warszawy. Chcąc poznać 
historię Służewca należy cofnąć się nieco na południe do rogu al. Wyścigowej 
i ul. Bartłomieja. To tam właśnie zlokalizowana była wieś Służewiec.

oraz w weekendy. Poszerza się również 
oferta rozrywkowa, m.in. czynne 
do późnych godzin wieczornych 
obiekty, takie jak park trampolin 
Hangar 646 czy klub miłośników 
wirtualnej rzeczywistości Disco VR. 

Potrzeba kreowania 
nowego oblicza Służewca 
skupia się wokół inwestycji 
infrastrukturalnych 
i lokalnych inicjatyw.

Genezą zmian na Służewcu była 
konieczność poradzenia sobie 
z konsekwencjami wysokiej aktywności 
deweloperów biurowych. To ona była 
motorem napędowym rozwoju dzielnicy, 
ale to również ona spowodowała 
olbrzymie wyzwania ze względu na 
nienadążającą za nią infrastrukturę 
transportową. Do niedawna osoby 
chcące przeczekać korki poza pracą 
mogły spędzić czas jedynie w Galerii 
Mokotów. Obecnie Służewiec ma do 
zaoferowania coraz więcej alternatyw.

Nie bez znaczenia pozostaje również 
konkurencja ze strony nowej dzielnicy 
biznesowej, jaka powstaje na terenie 
warszawskiej Woli. Właściciele 
i zarządcy budynków biurowych na 
Służewcu podejmują szereg działań, 
które mają za zadanie podnieść 
atrakcyjność ich obiektów dla najemców. 
Coraz częściej zobaczyć tu można 
food tracki, treningi biegowe czy 
stanowiska do konserwacji rowerów. 
Inicjatywy te pozytywnie wpływają na 
wizerunek Służewca. Zwiększenie ich 
intensywności jest kwestią czasu. Już 
teraz jednak życie na Służewcu jest bez 
wątpienia aktywniejsze, niż kiedykolwiek.

Powstaje pierwszy nowoczesny biurowiec 
na Służewcu – Curtis Plaza przy Wołoskiej 18.

1992
Służewiec zostaje przyłączony 

do stolicy Polski.

1938

 Lewa strona: Platinum Business Park przy ul. Domaniewskiej 42/44. Kompleks powstał na terenach należących do Zakładów Maszyn 
i Urządzeń Technologicznych Unitra-Unima (Autor: Marcin Gorgolewski)

SŁUŻEWIEC WCZORAJ I DZIŚ

#historia  #zmiany

@Służewiec:
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FELIETON VARSAVIANISTY

 Skrzyżowanie ulicy Wołoskiej z aleją Lotników w Warszawie w latach 50.
 (Autor: Zbigniew Siemaszko, Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

 Skrzyżowanie ulicy Wołoskiej z aleją Lotników w Warszawie w latach 50.
 (Autor: Zbigniew Siemaszko, Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

 Służewiec Przemysłowy w latach 60. (Autor: Zbigniew Siemaszko, Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe)

1992
Oddanie do użytku 

Curtis Plaza, pierwszego 
nowoczesnego budynku 
biurowego na Służewcu

Powstaje Galeria 
Mokotów
2000

2008-2009
Szczyt biurowego 

boomu deweloperskiego

Wieś Służewiec 
otrzymuje prawo 
chełmińskie
1414

1938
Służewiec zostaje 

przyłączony do 
Warszawy

Zapada decyzja 
o budowie ośrodka 
przemysłowego 
na Służewcu
1951

Historia:

  Wystarczyło kilka lat by przemiany systemowe w Polsce zapoczątkowane 
wyborami w 1989 r. całkowicie odmieniły Służewiec. Ze Służewca przemysłowego 
stał się on Służewcem biurowym.

#NowaDzielnicaPrzemysłowa  #wspomnienia  #architektura

Już około roku 2000 kilkadziesiąt 
tysięcy robotników zastąpionych 
zostało przez 10 tysięcy pracowników 
biurowych – specjalistów od 
komputerów, elektroniki, finansów 
i innych dziedzin zapewniających 
efektywność współczesnej gospodarki. 

  Bez wątpienia 
milowym krokiem 
zmian na Służewcu było 
powstanie pierwszego 
w Warszawie tzw. parku 
biurowego.

Przemysłowy Służewiec był dzieckiem 
epoki socrealizmu. Jak można wyczytać 
w przewodniku po Warszawie z 1962 
roku, już wtedy, 11 lat po decyzji 
ówczesnego rządu o wprowadzeniu 
planu sześcioletniego w ramach 
którego miała powstać nowa dzielnica 
przemysłowa, działało tu ponad 
30 zakładów zatrudniających 11 tysięcy 
ludzi. „Między innymi czynna jest 
fabryka tranzystorów Tewa, fabryka 
podzespołów radiowych Ewa, zakłady 
urządzeń dźwigowych, zakłady ceramiki 
radiowej oraz zakłady galanteryjne 
Plastic” – wyliczał przewodnik. Nigdy 
nie zapomnę opowieści mojego 
ojca, który, jako dość młody jeszcze 
inżynier, rozpoczął pracę na Służewcu 
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym 
Obróbki Ściernej przy ulicy Suwak. 

Gdy wysiadał z tramwaju wokół rosło 
zboże i pasły się krowy.

Bez wątpienia jedną z najciekawszych 
nieruchomości na Służewcu 
jest, powstały jeszcze w latach 
pięćdziesiątych, wielokondygnacyjny 
garaż dla samochodów i autobusów 
przy ul. Woronicza projektu 
Janusza Czajkowskiego i Wiesława 
Żochowskiego. Zdarzało się, że 
w budowanych wtedy obiektach 
pojawiała się sztuka. Najbardziej 
spektakularnym przykładem była 
mozaika z 1969 roku autorstwa Anny 
Gosławskiej, znajdująca się w dawnym 
Kombinacie Dźwigów Osobowych przy 
ul. Postępu 12.

W latach osiemdziesiątych Służewiec 
Przemysłowy nie prezentował się 
zbyt dobrze. Wprawdzie nie było tu 
kominów fabrycznych, ale przestrzeń 
pomiędzy fabrykami, ogromnymi 
placami składowymi i magazynami była 
ponura, a wieczorami pustymi ulicami 
strach było chodzić. Zmiany zaczęły 
się gdzieś po 1993 roku. Stare fabryki 
upadały a budynki po nich zmieniały 
przeznaczenie. 

Pierwszym nowoczesnym biurowcem 
na Służewcu był Curtis Plaza przy 
Wołoskiej 18, który został otwarty pod 
koniec 1992 roku. Stał dość samotnie 
obok budynków pofabrycznych 
i wyróżniał się elewacjami ze szkła 
i metalowych paneli. Dziś elewacje te 
rażą schematycznością, a sam budynek 
mocno się zestarzał. Jednak w tamtym 
czasie sprawiał wrażenie statku 

kosmicznego z innego świata, który 
nagle wylądował na postpeerelowkim 
Służewcu. Kilka lat później tuż obok 
niego pojawił się prawdziwy krążownik 
kosmiczny, jakim była Galeria Mokotów.

Bez wątpienia milowym krokiem 
zmian na Służewcu było powstanie 
pierwszego w Warszawie tzw. parku 
biurowego, jakim był Mokotów Business 
Park (obecnie EMPARK) projektu 
JEMS Architekci. Kompleks wyróżniał 
się na tle ówczesnych biurowców. 
Jego architektura była kompromisem 
pomiędzy temperamentem twórczym 
projektantów, a efektywnością 
rozwiązań przestrzennych, 
technologicznych i funkcjonalnych. 
Pierwsze budynki w ramach kompleksu 
powstały w wyniku przebudowy 
nieruchomości poprzemysłowych. 

Z kolei pierwszym obiektem 
wzniesionym od podstaw był Saturn 
przy ul. Domaniewskiej. Budynek okazał 
się ogromnym sukcesem. Z biegiem lat 
na Służewcu wyrosły kolejne biurowce. 
Nie zabrakło wśród nich przykładów 
ciekawej architektury, dzięki czemu dziś 
spacer ulicą Domaniewską może nam 
dostarczyć wielu przyjemnych wrażeń 
estetycznych.

Jerzy S. Majewski  
Dziennikarz, publicysta, varsavianista i historyk sztuki. 
Od ponad 20 lat regularnie publikuje na łamach Gazety 
Wyborczej i Architektury Murator. Autor kilkudziesięciu 

książek i przewodników po Warszawie. 
Założyciel bloga miastarytm.pl.
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KOMENTARZ EKSPERTA

o polepszenie wizerunku Służewca. 
Ucierpiał on przez wieloletnie 
utrudnienia, jakim czoła musiały 
stawiać na co dzień osoby tam 
pracujące. To jeden z czynników, 
który spowodował tymczasowe 
zainteresowanie niektórych najemców 
bardziej centralnymi lokalizacjami. 
To jednak trend przejściowy. Zyskujące 
na popularności obiekty biurowe 
zlokalizowane na trasie drugiej linii 
metra mogą niedługo zacząć borykać 
się z tymi samymi problemami co 

Służewiec. On również swego czasu 
rozwinął się, dzięki kolei podziemnej.

Służewiec od lat jest jedną 
z najatrakcyjniejszych lokalizacji 
biurowych i według mojej oceny zawsze 
będzie mocną dzielnicą biznesową. 
Atutami Służewca jest ilość dostępnej 
nowoczesnej powierzchni biurowej, jej 
wysoka jakość oraz rozsądne stawki 
najmu. Najemcy doceniają również coraz 
większą dostępność mieszkań. Zmiany 
w infrastrukturze drogowej na Służewcu 

i remonty ulic wymagają cierpliwości. 
Za kilkanaście miesięcy Służewiec może 
jednak pozytywnie zaskoczyć wiele osób 
tym, jak bardzo zmieni on swoje oblicze.

 Stacja PKP Warszawa Służewiec (Autor: Marcin Gorgolewski)

Data otwarcia 
stacji Metro 
Wierzbno
1995

Wiadukt: 
poprowadzenie 
ul. Cybernetyki 
nad budowaną 
trasą S79
2011

Trasy  
ekspresowe 
S2 i S79
2013

Przedłużenie 
trasy S2, nowa 
linia tramwajowa 
od stacji Metro 
Wilanowska
2020

2006
Wiadukt nad 
rondem Unii 
Europejskiej

2012
Nowa trasa 
kolejowa 
na Lotnisko 
Chopina

2015
Poszerzenie 
ulicy Wołoskiej

2018
Przedłużenie 
ul. Suwak 
do ul. Cybernetyki 
oraz ul. Woronicza 
do al. Żwirki i Wigury

2018
Nowe trasy 
rowerowe 
i autobusowe

Poszerzenie 
ulicy 
Marynarskiej 
2018

Dodatkowy tor 
do zawracania 
tramwajów przy 
stacji Metro 
Wierzbno
2017

Infrastruktura:

Dużym wyzwaniem dla właścicieli 
biurowców na Służewcu jest 
zatrzymanie obecnych i pozyskanie 
nowych najemców w kontekście 
utrudnień transportowych 
związanych z prowadzonymi pracami 
modernizacyjnymi. Kibicujemy miastu 
i cieszymy się, że rejon ten jest 
w zasięgu zainteresowania urzędów, 
które chcą poprawiać drogi, usprawniać 
komunikacje miejską i tym samym 
poprawiać komfort pracy. 

Prowadzone obecnie 
na Służewcu prace 
remontowe już 
w najbliższej przyszłości 
pozwolą usprawnić 
kwestie dojazdów do 
budynków biurowych.

Wkrótce dobiegnie końca warta ok. 50 
mln zł inwestycja na kluczowej trasie 
dojazdowej do Służewca obejmująca 
dodatkowe pasy ruchu w obu 
kierunkach na ulicy Marynarskiej, 
jej bezkolizyjne skrzyżowanie 
z ulicą Postępu, a także likwidację 
lewoskrętów. Mimo, że obecnie 
prowadzone prace utrudniają dojazd 
tramwajem do okolicznych budynków 
biurowych, co jest odczuwalne przez 
dużą grupę osób, to już w 2018 r. 
zmiany te przyczynią się do znacznego 
skrócenia czasu podróży na tym 
odcinku w godzinach szczytu. 

Kolejne planowane zmiany to 
m.in. przedłużenie ulicy Suwak do 
ul. Cybernetyki z możliwością przesiadki 
ze stacji SKM do autobusu. Wydłużeniu 
ulegnie również ul. Woronicza do 
al. Żwirki i Wigury. Uruchomione 
zostaną nowe linie autobusowe. 
Do najważniejszych już wprowadzonych 
zmian należy uruchomienie 
dodatkowego toru umożliwiającego 
zawracanie tramwajów przy stacji 
Metro Wierzbno. Znacząco zwiększy to 
przepustowość tego środka komunikacji. 
W bardziej odległych planach jest także 
nowe połączenie tramwajowe ze stacją 
Metro Wilanowska.

Całość zmian infrastrukturalnych 
została opublikowana na początku 
2017 r. przez Urząd Miasta st. 
Warszawy w Studium Obsługi 
Komunikacyjnej Rejonu Służewca 
Biurowego. Dokument zawiera także 
szereg dodatkowych rekomendacji, 
które, jeśli zostaną wdrożone, będą 
stanowiły realne wsparcie większych 
inwestycji. Naszym zdaniem warto 
byłoby rozpatrzeć np. wprowadzenie, 
znanej m.in. z Amsterdamu, usługi 
rowerowych taksówek, czy montaż 
ram, których przytrzymać mogliby 
się rowerzyści czekający na zielone 
światło na skrzyżowaniach. Rozwój 
ścieżek dla jednośladów jest niezwykle 
ważny z punktu widzenia pracowników. 
W badaniu Savills „Czego pragną 
pracownicy?” na kwestię tę zwraca 
uwagę 46% badanych.

Niezależnie od inwestycji 
infrastrukturalnych bardzo istotny 
wpływ na komfort komunikacyjny 

na Służewcu ma czynnik ludzki. 
Popularyzacja podróży środkami 
transportu publicznego, dojazdy 
rowerem czy wspólna podróż 
współpracowników do pracy jednym 
samochodem to zachowania, które 
pomogłyby usprawnić codzienne 
funkcjonowanie zarówno na Służewcu, 
jak i w innych częściach miasta. Ważne 
jest zachęcanie społeczności lokalnej 
do zgłaszania pomysłów do miejskiego 
budżetu partycypacyjnego oraz do 
opiniowania projektów uchwał.

Do utrudnień, które obecnie najbardziej 
doskwierają najemcom budynków 
biurowych należy m.in. kładka nad 
stacją PKP Służewiec. Wiele osób 
łamie przepisy i skraca sobie drogę 
przeskakując przez tory. W planach 
jest jednak stworzenie przejścia 
podziemnego, które znacząco 
poprawi komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników kolejki. 

Należy ponadto pamiętać, że 
problemy transportowe na Służewcu 
są zintegrowane z innymi rejonami 
miasta, z których dojeżdżają 
pracownicy biur. Ale to Służewiec 
stał się niestety ich symbolem. 
Powstała nawet dedykowana strona 
internetowa, która traktuje jednak 
kwestię korków z przymrużeniem oka 
– czydomaniewskastoi.pl. Jest to jedna 
z wielu pozytywnych inicjatyw, obok 
Głosu Mordoru czy fanpage Mordor 
na Domaniewskiej, które z humorem 
podchodzą do tematu Służewca.

W najbliższych latach dużo większym 
wyzwaniem od samej modernizacji 
infrastruktury może okazać się walka 

  Za dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości biurowych na Służewcu 
i olbrzymim zainteresowaniem najemców tym rejonem od dawna nie nadążał 
rozwój infrastruktury drogowej i transportu publicznego. Jedyną inwestycją 
komunikacyjną, która doścignęła deweloperski boom była pierwsza linia metra. 
Spowodowała ona zwiększoną aktywność deweloperów i jednocześnie przyczyniła 
się do powstania Służewca, jaki jest nam obecnie znany.
#infrastruktura #transport #remonty #CzyDomaniewskaStoi #carpooling

Dorota Ejsmont
Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, 

Reprezentacja Właściciela, Savills
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Do największych inwestycji oddanych 
po 2008 roku należą: Horizon Plaza, 
Konstruktorska Business Center, 
Marynarska 12, Marynarska Business 
Park, New City, Park Postępu, Postępu 
14 i Trinity Park III. Łączna powierzchnia 
biurowa wymienionych budynków 
przekracza 302 000 m kw.

Aktywność deweloperów na Służewcu, 
w związku z przeniesieniem ich 
zainteresowania w kierunku centrum 
miasta, zmniejszyła się. Obecnie 
w trakcie budowy jest jedynie 73 100 m 
kw. Nie oznacza to jednak zupełnego 
odwrotu od tego regionu. Wśród 
deweloperów, którzy czekają na lepsze 
warunki rynkowe z rozpoczęciem 
realizacji inwestycji lub tez ich kolejnych 
faz są m.in. Echo Investment, ECI, 
Hines, Garvest oraz Ghelamco.

Spośród sześciu budowanych 
biurowców tylko jeden, D48 realizowany 
przez firmę Penta Investments, oferuje 
powierzchnię przewyższającą 20 000 
m kw. (24 200 m kw.). Pozostałe pięć 
inwestycji to: Ocean Plaza realizowany 
przez Kronos Real Capital (2600 m kw.); 

Artico budowany przez GTC (7300 m 
kw.); Neopark firmy Yareal (pierwsza 
faza, 10 600 m kw.); P4, czyli inwestycja 
firmy Garvest (pierwsza faza, 12 500 
m kw.) oraz Graffit, w budowę którego 
zainwestował Hines (15 900 m kw.). 

Służewiec to największa podstrefa 
biurowa w Warszawie i tym samym 
największe zagłębie biznesowe 
w Polsce. Obecnie rejon ten boryka się 
jednak z problemami wizerunkowymi. 
Korki uliczne, utrudnienia związane 
z inwestycjami infrastrukturalnymi 
w połączeniu z atrakcyjnymi warunkami 
najmu oferowanymi najemcom, którzy 
rozważają relokację do centralnych 
części miasta, to powody, dla których 
kilku najemców zdecydowało się 
zmienić lokalizację swojego biura 
i przenieść się do innych części miasta.

Na przestrzeni ostatnich lat nowa 
podaż powierzchni biurowej na 
Służewcu przekraczała realne potrzeby 
najemców, którzy otwierali swoje biura 
w tym rejonie, co spowodowało wzrost 
współczynnika pustostanów z 6% 
zarejestrowanych w 2011 do blisko 20% 

  Blisko połowa budynków biurowych na Służewcu powstała po 2008 roku. 
Łącznie stanowią one 63% powierzchni biurowej dostępnej w tej części Warszawy.

na początku 2016 roku. Od stycznia 
ubiegłego roku wskaźnik ten jednak 
powoli obniża się i na koniec marca 
2017 roku wynosił 18,9%, co oznacza 
spadek o 160 punktów bazowych 
rok-do-roku. Około 30% planowanej na 
bieżący rok nowej podaży została już 
wynajęta. Należy się zatem spodziewać, 
że do końca 2017 ilość pustostanów 
będzie dalej spadać.

Od 2007 roku, za wyjątkiem 2009 roku, 
roczny wolumen aktywności najemców 
na Służewcu przekraczał 100 000 m kw., 
a rekordowy poziom popytu osiągnięty 
został w 2015 roku (194 100 m kw.) 
oraz w 2012 roku (198 600 m kw.). 
Średnioroczny popyt brutto z ostatnich 
12 lat wynosi 135 500 m kw.

Pomimo wyzwań, 
jakim czoła musi stawić 
ten region Mokotowa, 
popyt na powierzchnie 
biurowe na Służewcu 
utrzymuje się na wysokim 
poziomie.

Od 2005 roku na Służewcu zrealizowano 
około ¼ popytu na powierzchnie biurowe 
w Warszawie, przy czym udział rejonu 
w całkowitej aktywności najemców 
zawierał się pomiędzy 18%, które 
zarejestrowano w 2016 a 33% z 2012 
roku. Wśród największych najemców 
powierzchni biurowej na Służewcu 
znajdują się takie firmy jak: T-Mobile, 
Polkomtel, PZU, Netia, AstraZeneca, 
Poczta Polska, Lux Med i Nestlé. 

Pomimo wyzwań, jakim czoła musi 
stawić ten region Mokotowa, popyt na 
powierzchnie biurowe na Służewcu 

NIERUCHOMOŚCI BIUROWE
 Lewa strona: Budynek biurowy D48. Firma Savills jest agentem wyłącznym odpowiedzialnym za komercjalizację obiektu. 

 (Źródło: Penta Investments)

Kluczowe dane rynkowe (1 kw. 2017): 

#NajwiększeZagłębieBiurowe  #popyt  #podaż  #czynsze

budynków
biurowych77

Powierzchnia
w budowie:

73 100 m kw.

Aktywność najemców 
1 kw. 2016 – 1 kw. 2017

172 200 m kw.

powierzchni biurowej

ponad

1 mln m kw.

85 000 m kw.

Nowa podaż 
2 kw. 2017 – 2019

Wskaźnik
pustostanów:

18,9%
Źródło: Savills i PORF

@Służewiec:
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KOMENTARZ INWESTORA

  Biurowiec D48 to pierwszy biurowy projekt Penta Investments w Polsce. 
Realizowany jest u zbiegu ulic Domaniewskiej i Postępu.
#D48  #NowaInwestycja  #Domaniewska

Wybór największej dzielnicy biznesowej 
w Warszawie na lokalizację tego projektu 
nie jest przypadkowy. Ponad 1,3 mln m 
kw. powierzchni biurowej potwierdza 
przywiązanie obecnych najemców do 
Służewca. Mając na uwadze aktualny 
poziom przednajmu (pre-lease) naszego 
projektu możemy stwierdzić, że Mokotów 
biurowy zyskuje na atrakcyjności. 
Dzieje się tak dzięki wysokiej jakości 
nieruchomości, takich jak D48, które 
są tam aktualnie realizowane, jak 
również korzystnym warunkom 
finansowym, jakie mogą uzyskać nowi 
najemcy. Istotnym atutem jest także 
bardzo dobrze rozwinięta oraz stale 
modernizowana infrastruktura drogowa 
w tej części stolicy. Szybki i wygodny 
dostęp do transportu publicznego 
umożliwia sprawne przemieszczanie się 
pomiędzy poszczególnymi dzielnicami 
miasta. Dużym plusem tej lokalizacji 
jest bliskość międzynarodowego 
portu lotniczego oraz płd. obwodnicy 
Warszawy, jak również sąsiedztwo 
jednego z największych i najbardziej 
popularnych centrów handlowych 
w stolicy – Galerii Mokotów. 

Biurowiec D48 odpowiada na wszystkie 
potrzeby firm poszukujących lokalizacji 
na swoje siedziby w tej części Warszawy. 
Budynek zaoferuje ponad 26 000 m kw. 
nowoczesnej powierzchni biurowej.

  Wybór Służewca 
nie jest przypadkowy. 
Najemcy są przywiązani 
do tej lokalizacji.

Każda kondygnacja budynku będzie 
maksymalnie doświetlona światłem 
dziennym, dzięki efektywnemu 
zaplanowaniu kształtu budynku i jego 
położeniu względem stron świata, 
wysokości pomieszczeń w świetle 
oraz w pełni przeszklonej fasadzie. 

Dodatkowo budynek udostępni 
najemcom przestronne tarasy z widokiem 
na centrum Warszawy, jak również 
tereny zielone z nowoczesną, małą 
architekturą w obrębie działki. Obiekt 
zostanie wyposażony w szereg rozwiązań 
proekologicznych, zapewniających 
najwyższą efektywność energetyczną 
i niższe koszty eksploatacyjne, jak 
również nowoczesne systemy obsługi 
z użyciem smartfonów. W obrębie 
budynku zostanie udostępniony 
dwukondygnacyjny parking podziemny 
dla najemców oraz parking naziemny 
dla gości. Zapewni to łącznie 480 miejsc 

Damian Grzywacz
Country Managing Director Poland

Penta Investments

z dostępem z dwóch niezależnych 
wjazdów – od strony ulic Domaniewskiej 
i Postępu. Parkingi będą posiadały 
również dedykowane miejsca do 
ładowania samochodów z napędem 
elektrycznym. W projekcie D48 znalazły 
się także miejsca na rowery i szatnie 
z prysznicami dla rowerzystów. 

Obiekt będzie w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na poziomie parteru zostanie 
zlokalizowana cześć handlowo-
usługowa, m.in. z restauracją Warsztat 
Kulinarny. Będzie ona otwarta w dni 
powszednie i w weekendy z myślą 
o pracownikach części biurowej 
Mokotowa, jak również mieszkańcach 
powstających w bliskim sąsiedztwie 
osiedli mieszkaniowych. Projekt uzyskał 
precertyfikat LEED na poziomie Gold.

@Służewiec  |  NIERUCHOMOŚCI BIUROWE
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KOMENTARZ ZARZĄDCY

  Na Służewcu obserwujemy coraz więcej inicjatyw podejmowanych przez 
zarządców budynków biurowych. Sprawiają one, że rejon ten ożywa i staje się 
miejscem nie tylko do pracy.

#AktywneZarządzanie  #współpraca  #DziejeSięNaSłużewcu

Jako zarządcy nieruchomości biurowych 
na Służewcu współpracujemy 
m.in. z naszymi sąsiadami z okolicznych 
budynków, lokalnymi organizacjami 
oraz Urzędem Dzielnicy. Dzięki takim 
proaktywnym działaniom i otwartości 
na dialog możliwa jest m.in. rozbudowa 
dróg rowerowych, poprawa ścieżek 
komunikacyjnych prowadzących 
do budynków, zmiana organizacji 
ruchu, usprawnienie transportu 
publicznego, w tym wprowadzenie 
nowych linii i przystanków, a także 
wdrożenie różnego rodzaju udogodnień 
związanych z parkowaniem czy nawet 
efektywniejsze i bardziej kompleksowe 
dbanie o spójność okolicznej zieleni.

Dodatkowo promujemy przyjazną 
środowisku drogę do pracy poprzez 
rekomendowanie rozwiązań, takich jak 
tzw. carpooling, czyli system podwożenia 
się pracowników czy też przejazdy 
zbiorowe autobusami w postaci tzw. 
shuttle bus. Zachęcamy również do 
podróżowania rowerem i w tym celu 
wprowadzamy udogodnienia dla 
rowerzystów, w tym np. stojaki, szatnie 
i stacje napraw, a także urządzamy 
imprezy rowerowe, m.in. w zarządzanym 
przez nas budynku Mokotów Plaza. 

By uczynić otoczenie biurowe bardziej 
przyjaznym wykorzystujemy przyległe 
tereny tworząc w ich obszarze strefy 
relaksu. Wokół budynków można więc 
znaleźć leżaki, stoliki, mobilne punkty 
gastronomiczne, czyli popularne 
foodtrucki. Wprowadzamy też dodatkowe 
usługi, takie jak pralnia, krawiec, bankomat, 
kawiarnia czy postój taksówek i myjnia 
samochodowa. 

By uczynić otoczenie 
biurowe bardziej 
przyjaznym 
wykorzystujemy przyległe 
tereny tworząc w ich 
obszarze strefy relaksu.

Aktywne zarządzanie było jednym 
z kryteriów ocenianych przez najemców 
przy wyborze najlepszego obiektu 
biurowego w konkursie organizowanym 
przez jeden z magazynów branżowych. 
Tytuł ten zdobył w 2013 roku budynek 
Tulipan House, którym mamy 
przyjemność zarządzać.

Staramy się być jak najbardziej 
kreatywni w poszukiwaniu rozwiązań, 
które sprzyjają obniżeniu kosztów 
eksploatacyjnych obiektów 
biurowych i poprawieniu komfortu 
ich użytkowników. Pozwala to 
podnieść wartość budynków i dbać 
o satysfakcję najemców, co jest 
niezwykle ważne z punktu widzenia 
właścicieli nieruchomości. Aktywne 
zarządzanie i współpraca pomiędzy 
zaangażowanymi podmiotami w danym 
regionie pozytywnie wpływa na jego 
wizerunek i umożliwia wprowadzenie 
zmian korzystnych dla wszystkich osób 
w nim pracujących i mieszkających.

Agata Janowska
Dyrektor Pionu Nieruchomości Biurowych w Dziale 
Zarządzania Nieruchomościami i Aktywami Savills

 Mobilna oferta gastronomiczna (Autor: Piotr Stasiak Źródło: instagram @piotrstasiak)  Impreza dla rowerzystów Bike Day w Mokotów Plaza. Zarządcą budynku jest firma Savills. (Źródło: Bike2Box)

utrzymuje się na wysokim poziomie. 
Od początku 2016 roku na Służewcu 
wynajęto około 172 200 m kw. 
powierzchni biurowych. Znaczną część 
(około 33%) stanowiły przedłużenia 
umów najmu i renegocjacje, z czego 
również można wyciągnąć wniosek, że 
dla najemców jest to nadal atrakcyjna 
lokalizacja, której nie zamierzają 
zmieniać. W związku z dość niską 
aktywnością deweloperów udział umów 

typu pre-lease, czyli podpisanych 
przed rozpoczęciem budowy oraz w jej 
trakcie, spadł poniżej 6%. Warto jednak 
zauważyć, że wiadomo już o kolejnych 
takich umowach: Smyk wynajął około 
6000 m kw., Inrum Justita 1600 m 
kw. w budowanym biurowcu D48, 
a w budynku Neopark powierzchnie 
wynajął m.in. Integer (1100 m kw.) 
oraz König Stahl (700 m kw.).

 

Służewiec oferuje najemcom szeroki 
wybór ofert: powierzchnie biurowe 
w budynkach klasy B i A z czynszami 
nieprzekraczającymi 14,00 EUR za 
m kw. na miesiąc. W związku z dużą 
konkurencją ze strony bardziej 
centralnych lokalizacji najemcy mogą 
spodziewać się atrakcyjnych zachęt 
na Służewcu, zarówno w budynkach 
istniejących, jak i budowanych.
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Mokotów uznawany jest za jedną 
z najatrakcyjniejszych dzielnic 
Warszawy. Pogląd ten podzielają 
zarówno nabywcy mieszkań, 
jak i deweloperzy. Oferta nieruchomości 
mieszkaniowych na Mokotowie jest 
pod względem liczebności najszersza 
na terenie całego miasta. Jedynie 
Białołęka, Wola i Praga Południe 
posiadają porównywalną liczbę 
mieszkań na rynku pierwotnym. 

W I kwartale 2017 roku Mokotów pod 
względem liczby transakcji sprzedaży 
mieszkań plasował się na drugim 
miejscu na tle Warszawy. Pierwsze 
miejsce nadal zajmowała Wola. 

Służewiec Przemysłowy stał się 
w ostatnich latach rejonem ekspansji 
deweloperów mieszkaniowych i wydaje 
się, że jest to dopiero jej początek. 
Inwestorzy dostrzegli, że rozległe 
tereny po dawnych magazynach 
oraz zakładach przemysłowych 
pozwalają na realizację wieloetapowych, 
różnorodnych projektów 
mieszkaniowych z przeznaczeniem 
na sprzedaż lub wynajem wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, która 
uatrakcyjnia w jeszcze większym 
stopniu najbliższe sąsiedztwo. 

Początkowo inwestycje mieszkaniowe 
powstawały w rejonie ul. Bokserskiej, 
Obrzeżnej, Cybernetyki oraz Postępu. 
W dalszej kolejności deweloperzy zaczęli 
zagospodarowywać działki zlokalizowane 
przy ul. Woronicza i Konstruktorskiej. 
Miało to na celu ostrożne wejście 
w biurową tkankę miasta. 

W momencie, gdy okazało się, 
że na rynku występuje popyt na 
mieszkania zlokalizowane na obszarze 
biznesowym, pojawiły się inwestycje 
przy ul. Garażowej, Samochodowej 

oraz Magazynowej. Dane sprzedażowe 
potwierdzają, że popyt na tak 
lokalizowane projekty występuje i jest 
zauważalny przede wszystkim wśród 
pracowników okolicznych biur. 

Lokalizacja mieszkania w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca pracy jest silną 
zachętą dla kupujących. Szeroka 
i zróżnicowana oferta mieszkań 
deweloperskich skierowana jest zarówno 
do młodych osób i par poszukujących 
kompaktowych mieszkań, jak i do 
rodzin z dziećmi, którym zależy na 
wygodnym lokum. Nabywców tych 
łączy pragnienie zaoszczędzenia 
czasu przeznaczanego na dojazd 
do miejsca pracy. Zakupu mieszkań 
dokonują także firmy z przeznaczeniem 
dla swoich pracowników. 

Służewiec nabiera 
coraz wyraźniejszego 
charakteru 
mieszkaniowego.

Mieszkania zlokalizowane w tym rejonie 
cieszą się również popularnością 
wśród inwestorów indywidualnych 
nabywających mieszkanie w celach 
inwestycyjnych z przeznaczeniem na 
wynajem. Z uwagi na bliskość oraz 
skalę zagłębia biurowego, a także 
lokalizację uczelni wyższych jest 
to lokalizacja silnie przyciągająca 
najemców. Okolice te są niezwykle 
atrakcyjne dla każdego, kto lubi 
nowoczesne budownictwo i ceni sobie 
łatwy dostęp do centrum miasta.

Zauważyć należy, że istotna dla 
nabywców mieszkań jest także 

estetyka sąsiedztwa oraz bliskość 
terenów zielonych i miejsc rekreacji 
na świeżym powietrzu. Deweloperzy, 
aby sprostać wymaganiom nabywców, 
projektują w ramach inwestycji ciekawie 
zagospodarowane wewnętrzne 
dziedzińce, między innymi z placami 
zabaw dla dzieci, co wpływa na 
poprawę komfortu życia mieszkańców 
realizowanych osiedli.

Jeśli chodzi o estetykę sąsiedztwa 
oraz przestrzeni między poszczególnymi 
budynkami, to z każdym dniem ulega 
ona poprawie za sprawą nowych 
inwestycji biurowych, mieszkaniowych, 
inwestycji infrastrukturalnych, a także 
działaczy i organizacji społecznych 
walczących o poprawę infrastruktury 
w rejonie Służewca Przemysłowego. 
Co więcej, sami deweloperzy starają się, 
aby bryły budynków były atrakcyjne dla 
nabywców i stanowiły walor estetyczny 
lokalizacji.

Obecnie teren Służewca Przemysłowego 
nabiera coraz wyraźniejszego charakteru 
mieszkaniowego. Spodziewać się 
można, że wraz z oddawaniem do 
użytkowania kolejnych inwestycji oraz 
zwiększaniem się liczby mieszkańców 
tego rejonu infrastruktura towarzysząca 
rozwijać się będzie w jeszcze szybszym 
tempie. Już teraz Służewiec jest 
dobrze skomunikowany z innymi 
rejonami Warszawy, a bliskość zagłębia 
biurowego umożliwia zaoszczędzenie 
czasu w ramach dojazdów do pracy. 

Za sprawą zajmowania przez 
deweloperów kolejnych 
poprzemysłowych nieruchomości 
poprawie ulegnie również estetyka 
otoczenia. Szeroko dyskutowany jest 
temat zagospodarowania przestrzeni 
publicznych zlokalizowanych między 

@Służewiec  |  NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE
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NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE

  Warszawski Służewiec Przemysłowy zlokalizowany w południowo-zachodniej 
części Mokotowa od początku lat 90. XX wieku ulega dynamicznym zmianom. Z terenu 
magazynowo-przemysłowego przekształcił się w największy w Polsce obszar biznesowy, 
który w chwili obecnej szybko rozwija się również pod względem mieszkaniowym.

 Lewa strona: Osiedle MOKO (Źródło: Ronson Development)

#BoomMieszkaniowy  #TkankaMiejska  #SłużewiecMoimDomem

@Służewiec:
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 Wykres: Poziom oferty, sprzedaży oraz mieszkań nowowprowadzonych do oferty na rynku pierwotnym w rejonie Służewca Przemysłowego (Źródło: redNet Property Group, dział Consultingu)

 Wykres: Poziom oferty oraz sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie w I kwartale 2017 roku (Źródło: redNet Property Group, dział Consultingu)
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145
nowych mieszkań 

wprowadzono 
na rynek

424
mieszkania 

sprzedano

1043
nowych mieszkań 

wprowadzono 
na rynek

1606
mieszkań 
sprzedano

W I kwartale
2017 roku na Służewcu W 2016 roku na Służewcu:

 Zielona przestrzeń wokół osiedla MOKO (Źródło: Ronson Development)

 Żródło: redNet Property Group

budynkami biurowymi, które na ten moment pełnią rolę 
parkingów. Biorąc pod uwagę obowiązujące na tym terenie 
plany zagospodarowania przestrzennego, a także dynamiczne 
zmiany zarówno, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe 
oraz biurowe, jak i infrastrukturalne, należy spodziewać się, 

że z biegiem czasu obszar ten tworzyć będzie coraz bardziej 
atrakcyjną do zamieszkania tkankę miejską.

Tomasz Kołodziejczyk
Pełnomocnik Zarządu, redNet Property Group
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NIERUCHOMOŚCI HOTELOWE

Na przestrzeni ostatnich 15 lat byliśmy 
świadkami ogromnej przemiany rejonu 
Mokotowa, a w szczególności Służewca, 
spowodowanej niezwykłym wzrostem 
podaży powierzchni biurowej. 

Duża liczba inwestycji w infrastrukturę, 
które zostały zrealizowane do tej pory, 
nie jest, w mojej opinii, wystarczająca 
by usprawnić transport samochodowy. 
Jedynym rozwiązaniem rozładowania 
korków związanych z dojazdem 
pracowników do firm zlokalizowanych 
na Służewcu jest transport publiczny. 
Autobusy i stacje metra Wilanowska 
i Służewiec obsługują około 50% 
pracowników biur dojeżdżających 
codziennie do pracy.

Warto pamiętać, że Mokotów, 
a w szczególności Służewiec, jest jednym 
z finansowych kół napędowych Warszawy, 
a w rejonie generowane jest około 6 mld zł 
przychodu z czynszów, wynagrodzeń oraz 
codziennych transakcji (nie uwzględniając 
przychodów generowanych przez Galerię 
Mokotów). Ta wartość nie uwzględnia 
również podatków od nieruchomości 
oraz podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz osób prawnych. Z całą 
pewnością jest to niezwykle ważna strefa 
ekonomiczna różnicująca warszawski 
krajobraz.  

Rejon ma swoje wyzwania, ale również 
szanse. Wśród tych pierwszych 
należy przede wszystkim wymienić 

codzienny dojazd, ale także niewielką 
dostępność mieszkań, hoteli, punktów 
usługowych, barów, restauracji, klubów 
i niewielkich obiektów handlowych. 
Część z tych usług zapewniają ulice 
Wołoska i Marynarska, a inwestycje 
mieszkaniowe, w tym mieszkania na 
wynajem, coraz częściej pojawiają się 
w ofercie dzielnicy.

Społeczność lokalna potrzebuje 
całorocznych interakcji, aby się rozwijać 
i wzmacniać więzi ją łączące, a nie 
jedynie przyjechać do pracy i po ośmiu 
godzinach z niej wyjść. W naszej opinii, 
aby to się wydarzyło hotele muszą stać 
się integralną częścią rozwoju tej części 
miasta w najbliższej przyszłości.

W 2002 roku deklarowaliśmy liczbę 
co najmniej 500 pokojów hotelowych 
niezbędnych dla zrównoważonego 
rozwoju rynku biurowego i komercyjnego. 
Do dzisiaj, na Mokotowie nie został 
otwarty żaden hotel, a rejon Służewca 
pozostaje białą plamą na hotelowej 
mapie miasta. Uważamy, że obecnie 
niezbędnych jest około 1000 pokoi 
w nowych hotelach. 

Do 2020 roku w rejonie Mokotowa 
należy spodziewać się dostarczenia 
na rynek około 1 000 – 1 100 pokoi, co, 
przy prognozowanej podaży biurowej 
na poziomie około 1,15 – 1,20 mln 
m kw., powinno zaspokoić popyt 
na pokoje hotelowe na lata 2020 – 

  Społeczność lokalna na Służewcu potrzebuje całorocznych interakcji, 
aby się rozwijać i wzmacniać więzi ją łączące. Aby to się wydarzyło w najbliższej 
przyszłości hotele muszą stać się integralną częścią rozwoju tej części miasta.

 Lewa strona: Wizualizacja hotelu Hampton by Hilton projektu AGK Architekci (Źródło: Hilton)

#HotelowyPotencjał  #ZrównoważonyRozwój

Alex Kloszewski
Partner Zarządzający, Hotel Professionals

Planowane hotele w rejonie Służewca 2018 – 2020

Hotel Liczba 
pokoi Lokalizacja Planowane 

otwarcie Kategoria Operator

Four Points by Sheraton 192 Suwak 7 2 kw. 2018    Marriott International

Hampton by Hilton 163 Postępu 7 4 kw. 2018    Hilton Worldwide

Holiday Inn Express 
Mokotów 167 – 2019    InterContinental 

Hotels Group

Moxy and Residence Inn 300 Wilanowska 372 2019/2020    /  Mariott International

Focus Hotel Premium 238 Woronicza 2020     Hotele Focus

2025. Od 2025 spodziewamy się 
kolejnego wzrostu zapotrzebowania 
na tego typu inwestycje. 

Na Służewcu 
potrzeba około 1 000 
pokoi w nowych hotelach.

Pytaniem pozostaje sposób w jaki 
Służewiec może stać się społecznością 
na wzór berlińskiego Potsdamer Platz. 
Możliwe jest to dzięki inicjatywom, które 
pozwolą odmienić Służewiec, tak aby 
stał się on istotną częścią miasta, na co 
w pełni zasługuje. Wynajęcie dostępnej 
powierzchni biurowej firmom z szeroko 
pojętego sektora usług biznesowych, jak 
również stworzenie funkcji ombudsmana 
dla startupów to jedne z pierwszych 
kroków, który należy podjąć. Pozostałe 
to m.in. otwarcie bibliotek na akcje 
i wydarzenia, które połączą lokalną 
społeczność z ich przedstawicielami 
we władzach i artystami. 

Szczególnie ważna jest organizacja 
różnych wydarzeń w weekendy, w czym 
pomóc może Urząd Dzielnicy. Zadaniem 
urzędników byłoby powołanie komitetu 
obywatelskiego, który współpracowałby 
z lokalnymi przedsiębiorstwami. 
Współtworzyć go mogliby zarządcy 
i właściciele teatrów, stref zabaw dla 
dzieci, restauracji, pubów, klubów, 
kawiarni, punktów handlowo-
usługowych oraz parków.

Deweloperzy są bardzo istotną 
częścią tej misji – to właśnie oni są 
beneficjentami trwającego boomu. 
Muszą wziąć jednak większą 
odpowiedzialność za zrównoważony 
rozwój tej części miasta. 

@Służewiec:
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Do największych pracodawców na 
Służewcu należą firmy z branży 
reklamowej, sektora telekomunikacji i IT 
oraz usług BPO. Populacja pracowników 
jest bardzo zróżnicowana pod kątem 
wieku, płci, czy wykonywanej profesji. 
Lokalizacja miejsca pracy w jednej 
dzielnicy biurowej stała się jednak na 
tyle silnym elementem łączącym, że na 
Służewcu możemy mówić o powstaniu 
społeczności lokalnej.

Tysiące osób 
tworzących społeczność 
lokalną na Służewcu 
pozostaje jej największym 
potencjałem.

Można założyć, że u podstaw 
wytworzenia się więzi wśród lokalnej 
społeczności leżała chęć podzielenia się 
troskami życia codziennego wspólnymi 
dla większości członków grupy. 
Każdego dnia na Służewcu dziesiątki 
tysięcy osób spotyka się w drodze do 
pracy. W naturalny sposób, od samego 
początku istnienia największego 
zagłębia biurowego Polski, jednym 
z dyżurnych tematów do rozmów były 
kwestie związane z natężeniem ruchu 
i komunikacją publiczną. 

Wraz ze wzrostem zatrudnienia na 
Służewcu infrastruktura transportowa 
stała się coraz większym wyzwaniem. 
Jej tempo rozwoju nie było tak duże jak 
dynamika przyrostu nowej powierzchni 
biurowej. Pierwsza w Polsce linia 
metra stanowi szybki i wygodny środek 
komunikacji, jednak jej obłożenie 
w godzinach szczytu, zwłaszcza 
w momencie przesiadek na tramwaj 
czy autobus, jest wskazywane jako 
jeden z obszarów wymagających 
największych usprawnień. W ostatnich 
latach dodatkowym utrudnieniem są 
liczne remonty. Zmiany, które dokonają 
się dzięki prowadzonym pracom 
modernizacyjnym już w najbliższej 
przyszłości znacznie podwyższą jednak 
komfort podróży w rejon Służewca.

Rosnący rynek nieruchomości biurowych 
szedł w parze z gospodarczym 
rozwojem Polski. Coraz więcej 
międzynarodowych firm decydowało 
się otworzyć w Warszawie swoje 
siedziby. Lokowały one biura również 
w tej części Mokotowa. Popyt na 
powierzchnie biurowe na Służewcu 
od 2010 roku przekracza 120 000 
m kw. rocznie, a najwyższy poziom 
osiągnął w latach 2012 i 2015, kiedy to 
wyniósł odpowiednio 198 600 m kw. 
i 194 100 m kw. Umiędzynarodowienie 
się środowiska pracy, wdrażanie 
globalnych standardów i procedur oraz 
dążenie do jak najlepszych wyników 

  Szacuje się, że obecnie na Służewcu pracuje od 80 000 do 100 000 osób. 
Biorąc pod uwagę klientów, poddostawców oraz inne podmioty, których 
działalność biznesowa związana jest z tym regionem, liczba ta może urosnąć 
nawet do 250 000 osób.

 Lewa strona: EMPARK Mokotów Business Park. Wspólne oglądanie meczu piłki nożnej w trakcie EURO 2016 (Źródło: Immofinanz)

#społeczność  #SocjologicznyFenomen  #humor

w naturalny sposób wywoływało 
wśród pracowników ogromne emocje. 
Z czasem, oprócz kwestii związanych 
z transportem, elementem jednoczącym 
lokalną społeczność stała się sama 
instytucja korporacji. Nie miała ona 
nazwy ani logotypu, lecz łączyła w sobie 
stereotypowe cechy charakterystyczne 
dla wielu organizacji. Rodząca się 
na Służewcu wspólnota znalazła 
jednak sposób na poradzenie sobie ze 
zmianami i jednocześnie na zaciśnięcie 
więzi pomiędzy sobą. Był nim humor.

W 2013 roku na portalu Facebook 
powstał fanpage Mordor na 
Domaniewskiej. Swoją nazwę 
zaczerpnął ze słynnej trylogii fantasy 
Władca Pierścieni. Wraz ze wzrostem 
popularności strony, z początku 
pejoratywne zabarwienie określenia 
„Mordor” odnoszącego się do Służewca, 
zaczęło ustępować skojarzeniom 
związanym z sarkastycznym humorem 
dotyczącym współczesnego rynku 
pracy. Sam fanpage natomiast 
przejawiał coraz więcej cech platformy 
do wymiany informacji dla społeczności 
lokalnej. Dla licznie reprezentowanego 
na Służewcu młodego pokolenia 
wykorzystywanie nowych technologii 
było czymś naturalnym. 

Dziś Mordor na Domaniewskiej posiada 
ponad 130 000 fanów, co oznacza, 
że obserwują go nie tylko osoby 
aktualnie pracujące na Służewcu. 
Okazał się ogromnym sukcesem 
w świecie mediów społecznościowych, 
ale tym samym również stał się 
dowodem socjologicznego fenomenu 
tej części miasta. Żadna inna dzielnica 
biznesowa w Polsce nie zdołała 
wytworzyć tak silnej społeczności. 
Charakteryzuje ją umiejętność 
pozytywnego i z przymrużeniem oka 
traktowania otaczającej rzeczywistość.

ma fanpage Mordor na Domaniewskiej. Stał się 
dowodem socjologicznego fenomenu Służewca

osób pracuje na Służewcu. Dziennie 
odwiedza go nawet 250 000 osób

130 000 fanów80 000 – 100 000

@Służewiec:
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W ramach współpracy firmy Savills 
i facebookowego profilu Mordor na 
Domaniewskiej w maju 2017 r. na 
fanpage’u ukazał się tzw. mem, czyli 
internetowy żart, nawiązujący do 
25-lecia budynku Curtis Plaza. Post 
zaskarbił sobie sympatię społeczności 
zbierając ponad 1000 like-ów. 

Publikacja zawierała również pytanie 
o inne kultowe miejsca na Służewcu. 
Wśród najczęściej wymienianych 
odpowiedzi znalazły się: Galeria 
Mokotów, fabryka Unitra Cemi oraz 
budynki biurowe Mars, Optimus 
Business Park, Saturn, Plaza 2000 
(obecnie Mokotów Box) i Zepter 
Business Center.
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 Biuro firmy StepStone w biurowcu Tulipan House. Powierzchnia zaaranżowana w tematyce Gwiezdnych Wojen. Zarządcą budynku jest firma Savills (Źródło: StepStone).

Fanpage Mordor na Domaniewskiej 
był odpowiedzią na potrzeby, jakie 
wytworzyły się wśród rodzącej się 
nowej grupy pracowników biurowych. 
Za jego sprawą Służewiec wszedł 
do języka potocznego i stał się 
nieodłącznym elementem warszawskiej 
popkultury, co jest ewenementem na 
skalę kraju i rynku nieruchomości. 

W ślad za sukcesem profilu 
autorstwa Rafała Ferbera poszły inne 
podmioty, które dostrzegły potencjał 
w społeczności Mordoru. Powstały 
m.in. bezpłatne gazety Głos Mordoru 
i Mordor Voice. 

Początkowo dystrybuowane jedynie na 
terenie Służewca, obecnie mają nakład 
przekraczający wiele popularnych 
magazynów. Co więcej docierają 
również do innych dzielnic biznesowych, 
a nawet poza Warszawę. Tysiące 
osób tworzących społeczność lokalną 
Służewca pozostaje tym samym jego 
największym potencjałem.

#sonda #KultoweMiejsca

KOMENTARZ EKSPERTA

  Najemcy powierzchni biurowych na Służewcu mają bardzo zróżnicowane 
preferencje. Każdorazowo podejmując decyzję o wyborze lokalizacji biurowej 
kierują się swoimi indywidualnymi potrzebami, istotnymi z punktu widzenia 
profilu prowadzonej przez siebie działalności. Nie istnieje typowe biuro 
dla Służewca, tak jak zbyt dużym uproszczeniem byłaby próba określenia 
uniwersalnego miejsca pracy dla pokolenia Millenialsów. 

#biuro  #aranżacja  #pracownicy  #Millenialsi

Na Służewcu dostrzegalny jest jednak 
ogólnorynkowy trend związany 
z rosnącym znaczeniem atrakcyjności 
biura w grze o największe talenty. 
Pracodawcom coraz bardziej zależy, 
by pracownicy byli zadowoleni 
z przestrzeni, w której przebywają. 

W tym celu przeprowadzane są 
m.in. ankiety wśród osób zatrudnionych, 
w których mogą oni wskazać swoje 
preferencje odnośnie przyjaznego 
środowiska pracy. Analizuje się w nich 
trzy główne aspekty: powierzchnię 
biura, usługi dostępne w budynku 
oraz otoczenie wokół niego. 

Na Służewcu 
dostrzegalny jest 
ogólnorynkowy trend 
związany z rosnącym 
znaczeniem atrakcyjności 
biura w grze o największe 
talenty.

W tym kontekście coraz większą wagę 
przywiązuje się do kwestii aranżacji biur. 
Stosuje się rozwiązania poprawiające 
wydajność pracy, pobudzające 
kreatywność i zwiększające komfort 
pracowników. Powszechne stają się 
pokoje do pracy w ciszy czy strefy 

relaksu oraz układ biura pozwalający 
na szybszą komunikację pomiędzy 
współpracującymi ze sobą zespołami. 
Kluczowa jest elastyczność, 
stąd popularyzacja rozwiązań 
mobilnych, takich jak np. budki do 
rozmów telefonicznych, które nie są 
przytwierdzone na stałe na podłogi. 

Ważna jest również efektywność 
wykorzystywania powierzchni, 
zwłaszcza jeśli pozwala to wspierać 
proces integracji. Kuchnia przestała już 
być jedynie miejscem do spożywania 
posiłków. To tutaj pracownicy mogą 
zacieśnić relacje lub w miłej atmosferze 
omówić bieżące projekty. 

Zastosowanie ruchomych ścian 
w salkach konferencyjnych lub w strefie 
socjalnej stwarza również przestrzeń do 
spotkań zbiorowych, czyli tzw. town hall 
meetings. 

Najemcom zależy również na tym, 
by wyróżnić się od swojej konkurencji, 
co przekłada się na możliwość 
zatrzymania lub pozyskania najlepszych 
pracowników. Prym w tego rodzaju 
rozwiązaniach wiodą firmy z branży IT 
oraz branży kreatywnej, które są licznie 
reprezentowane na Służewcu. Stawiają 
one na nieszablonową architekturę 
wnętrz m.in. w postaci tematycznych 
salek konferencyjnych lub nietypowej 
aranżacji recepcji.

Służewiec dysponuje ogromnymi 
zasobami powierzchni biurowej. 

Równie wysoki poziom podaży, który 
prognozowany jest dla całej Warszawy 
na najbliższe lata, sprawia, że rośnie 
skłonność właścicieli nieruchomości 
do oferowania rabatów i dodatkowych 
zachęt. Oznacza to, że obecnie na 
Służewcu można wynająć wysokiej 
jakości nowoczesne biuro na bardzo 
konkurencyjnym poziomie czynszowym. 

Nie bez znaczenia jest również 
przywiązanie wielu najemców do tej 
lokalizacji. Pracownicy firm, które od 
wielu lat posiadają swoje biura na 
Służewcu mają swoje przyzwyczajenia 
związane np. z preferowanymi 
połączeniami komunikacyjnymi. 
Coraz więcej z nich zdecydowało 
się również na kupno lub wynajem 
mieszkania w najbliższej okolicy. 
Wobec obecnej intensywnej rywalizacji 
o talenty na rynku pracy czynniki te 
sprawią, że najemcy biurowi pozostają 
bardzo ostrożni przy podejmowaniu 
decyzji o ewentualnej relokacji.

Jarosław Pilch
Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, 

Reprezentacja Najemcy, Savills
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WYWIAD

  Jeśli warszawski Służewiec jest Mordorem, to miano Saurona, czyli władcy tej 
krainy, może należeć tylko do jednej osoby. Zapraszamy do przeczytania wywiadu 
z Rafałem Ferberem, założycielem facebookowego profilu Mordor na Domaniewskiej.

#facebook  #Mordor  #Sauron 

Jak powstał fanpage Mordor na 
Domaniewskiej?
Oryginalny Mordor narodził się 
w wyobraźni J.R.R. Tolkiena i był 
inspirowany głównie drugą wojną 
światową. Mordor na Domaniewskiej 
narodził się w mojej głowie, inspirowany 
przede wszystkim ciągłą walką 
o realizację targetu. W 2013 roku 
pracowałem w biurowcu Curtis Plaza 
przy ul. Wołoskiej. Był to pierwszy 
biurowiec, jaki powstał w tych okolicach. 
Kolega uświadomił mi wówczas, że rejon 
ten nazywany jest potocznie Mordorem. 

  Poprzez popularyzację 
określenia „Mordor”, 
wizerunek tego rejonu 
miasta poprawia się.

Zakładając fanpage chciałem nazwać 
go początkowo „Mordor na Wołoskiej”, 
lecz nie brzmiało to zbyt ładnie. 
Ulica Domaniewska jest symbolem 
korporacyjnego świata, więc ułożyła mi 
się od razu w głowie nazwa Mordor na 
Domaniewskiej. Nie spodziewałem się, 
że coś co miało być żartem czy formą 
odreagowania, stanie się elementem 
miejskiej popkultury i wejdzie na stałe 
do języka. Wszystko to dzieje się dzięki 
społeczności, która tworzy Mordor.

Czy możemy zatem mówić już 
o wytworzeniu się lokalnej społeczności 
na Służewcu?

Od dawna się nad tym zastanawiam. 
Ktoś mi nawet proponował założenie 
partii „MordOrków”, ale ta grupa 
jest bardzo różnorodna. Łączy ich 
miejsce pracy i problemy związane 
z umiejscowieniem biura oraz 

nagromadzeniem ludzi. W tym samym 
korku może stać prezes firmy w swojej 
służbowej limuzynie, jak i pracownik call 
center wracający do domu autobusem. 
Wobec „mordorowych” problemów 
jesteśmy równi. Fani Mordoru na 
Domaniewskiej to przede wszystkim 
bardzo kreatywni ludzie o podobnym 
do mojego poczuciu humoru – ironiczni 
i sarkastyczni. To dzięki nim mamy 
tak dużo fajnej treści do umieszczania 
na fanpage. Tematyka memów i zdjęć 
na Mordorze jest przeważnie podobna 
– kawa, korki, spóźnienia, problemy 
z IT, kradzione jedzenie z lodówek 
czy korporacyjne żarty w postaci 
tzw. pranków. Mimo tego pod prawie 
każdą publikacją można znaleźć trafne 
komentarze naszych fanów. Czasem 
więcej frajdy daje mi ich lektura niż 
wymyślanie własnych memów.

Jakie jest Pana ulubione miejsce na 
Służewcu oprócz wspomnianego Curtis 
Plaza?

Galeria Mokotów do czasu kiedy nie 
wprowadzili płatnego parkingu (śmiech 
– przyp. red.). Być może też budynki 
Orion i Saturn, gdzie chodziłem na jedne 
z pierwszych rozmów o pracę.

Czy jakaś lokalna inicjatywa na 
Służewcu utkwiła w Pana pamięci?

Takie duże skupisko ludzi generuje 
dużo pozytywnych inicjatyw. W zeszłym 
roku przykładem było kino letnie 
organizowane przez EMPARK. Dzięki 
niemu zamiast stać w korkach można 
było po pracy obejrzeć sobie film albo 
mecz w ramach Euro 2016. W tym 
samym kompleksie biurowym w tym 
roku po raz drugi odbędzie się Warsaw 
Business Run. Takie inicjatywy cieszą 
i niewątpliwie ożywiają ten rejon miasta.

Jak Mordor jest obecnie postrzegany? 
Czy określenie to ma negatywny 
wydźwięk?

Moim zdaniem poprzez popularyzację 
określenia „Mordor”, wizerunek tego 
rejonu miasta poprawia się. Staje się on 
dzięki temu cieplejszy. Ktoś nawet złożył 
wniosek do budżetu partycypacyjnego, 
aby na Służewcu postawić figurkę orka 
oraz tablicę „Witamy w Mordorze”. 
Oczywiście, jako fanpage, mocno 
kibicujemy temu projektowi.

Co według Pana powinno się jeszcze 
zmienić na Służewcu?

Przede wszystkim przydałaby się 
zmiana mentalności kierowców. Wiele 
problemów drogowych powstaje 
z powodu tego, że nie umiemy jeździć 
na tzw. suwak. Część kierowców 
wjeżdża na skrzyżowanie nie mając 
pewności, że z niego zjedzie, a parkując 
myśli tylko o sobie. To jedna z głównych 
przyczyn frustracji w tym rejonie. 
Pamiętajmy o tym, że problemy Mordoru 
to też problemy różnych innych dzielnic 
w Polsce. Mamy nawet takie hasło – 
„Mordor to stan umysłu”.

Czy Pana zdaniem jakiekolwiek inne 
miejsce w Warszawie ma szansę 
wytworzyć tak silną społeczność 
zjednoczoną wokół danego rejonu?

Widziałem, że powstał już nawet 
alternatywny fanpage Isengaard za 
Żelazną Bramą dotyczący regionu 
nazywanego potocznie drugim 
Mordorem, lecz się nie przebił. Nie wydaje 
mi się aby jakieś inne miejsce biurowe 
w Warszawie miało szanse powtórzyć 
fenomen Mordoru na Domaniewskiej.

Rafał Ferber  
Założyciel fanpage Mordor na Domaniewskiej. 

Zawodowo związany ze sprzedażą i marketingiem. 
Entuzjasta nowych mediów i technologii. Sam opuścił 

Mordor i obecnie prowadzi własną agencję social mediową.
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PODSUMOWANIE

IDEALNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SŁUŻEWCA  
(wariant mało prawdopodobny i najbardziej rekomendowany)

1. ROZBUDOWA I LINII METRA

Do planowanych inwestycji poprawiających transport dołączają również 
dwie odnogi I linii metra: jedna na wysokości stacji Wierzbno, wzdłuż 
ulicy Woronicza, aż do wysokości torów kolejowych, a druga od stacji 
Wilanowska, wzdłuż alei Wilanowskiej przez Rondo Unii Europejskiej, 
węzeł transportowy Warszawa-Służewiec, skrzyżowanie Alei Krakowskiej 
i ulicy Grójeckiej, aż po stację kolejową Warszawa Raków.

 

2. ROZWÓJ LOKALNYCH INICJATYW I POPULARYZACJA PROJEKTÓW PPP

Społeczność lokalna jeszcze aktywniej zaczyna współpracować 
z przedstawicielami zarówno administracji publicznej, jak i inwestorami, 
kształtując lokalną tkankę miejską. Za przykładem firmy Adgar Poland, 
która wraz z miastem Warszawa oraz firmą Starwood i funduszem Revetas 
Capital wybuduje łącznik pomiędzy ulicami Suwak i Cybernetyki, więcej 
firm decyduje się na projekty w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Powstają dzięki temu m.in. parkingi wielopoziomowe.

3. STWORZENIE MOKOTOWSKIEGO CENTRAL PARKU

Wzorem nowojorskiego Central Parku na Służewcu powstaje więcej terenów 
zielonych, w tym centralny park, w których mieszkańcy i pracownicy biur 
mogą spędzać czas wolny np. w formie porannego joggingu, zajęć jogi, 
spożywania posiłków na świeżym powietrzu itd.

STOPNIOWA KONTYNUACJA POZYTYWNYCH ZMIAN NA SŁUŻEWCU  
(wariant najbardziej prawdopodobny i prognozowany w dłuższej perspektywie)

1. ZAKOŃCZENIE REMONTÓW

Inwestycje infrastrukturalne zaplanowane na najbliższe lata zostaną 
zakończone i odczuwalnie zwiększą komfort dojazdów do pracy dla 
dziesiątków tysięcy pracowników.

2. POPULARYZACJA ALTERNATYWNYCH FORM DOJAZDU

Większa liczba osób będzie korzystać z komunikacji miejskiej i rowerowej. 
Przyczyni się do tego partycypacja deweloperów w kosztach wprowadzenia 
stref płatnego parkowania na Służewcu oraz związaną z tym przebudową ulic. 

Na znaczeniu zyska szeroko pojęta idea carpooling i carsharing – nie tylko 
wspólny dojazd znajomych do pracy, ale również zakup samochodów przez 
właścicieli nieruchomości na potrzeby najemców. Towarzyszył temu będzie 
mniejszy ruch kołowy wynikający również z przedłużenia trasy S2 i budowy 
nowego mostu.

3. ZMIANY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rosnący popyt na nieruchomości mieszkaniowe spowoduje wzrost ich cen, 
co skłoni część deweloperów do budowy inwestycji mieszkaniowych na 
działkach zabezpieczonych z myślą o projektach biurowych. Da to podstawę 
do rozwoju lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych na parterach 
budynków. Z kolei mniejsza liczba realizowanych inwestycji biurowych 
wpłynie na stopniowe wchłanianie dostępnych powierzchni i zmniejszenie 
stopy pustostanów w tym segmencie rynku. 

NAGŁE WYHAMOWANIE ROZPOCZĘTEGO PROCESU ZMIAN NA SŁUŻEWCU 
(wariant mało prawdopodobny i najgorszy z możliwych)
1. NIEKORZYSTNE ZMIANY INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
Realizacja części inwestycji drogowych nie zostaje zakończona ze względu 
na problemy z finansowaniem. Pracownicy i mieszkańcy nie odczuwają 
poprawy komfortu podróżowania po Służewcu. Utworzenie nowego 
lotniska centralnego poza Warszawą i zmiana charakteru Lotniska Chopina 
utrudnia dostęp do połączeń lotniczych dla klientów biznesowych.

2. POWSTANIE MIESZKANIOWYCH ENKLAW
Osiedla mieszkaniowe zamykają się na świat zewnętrzny i odgradzają od 
reszty Służewca nie tworząc z nią wspólnej tkanki miejskiej.
3. ZMIANA FUNKCJI BUDYNKÓW BIUROWYCH
Najemcy relokują się do innych, również pozacentralnych części miasta 
w nadziei na lepszą komunikację. Właściciele budynków biurowych 
decydują się na ich adaptację na hotele pracownicze, mieszkania, 
akademiki lub domy opieki.

  Zmiany, jakie zachodzą obecnie na Służewcu rodzą pytania o to, jak będzie 
wyglądać jego przyszłość. Analiza potencjału i ewentualnych zagrożeń dla tego 
obszaru pozwala nakreślić trzy scenariusze dalszego rozwoju Służewca.

#utopia  #prognozy  #czarnowidztwo

 Lewa strona: Platinium Business Park (Źródło: Jasna Strona Mordoru)

@Służewiec:

Scenariusz optymistyczny 

Scenariusz realny

Scenariusz pesymistyczny

Scenariusze przygotowała Wioleta Wojtczak  
Associate, Dział Badań i Analiz, Savills
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Za pomoc w przygotowaniu raportu firma Savills dziękuje partnerom merytorycznym: red. Jerzy Majewski, grupa inwestycyjna Penta 
Investments, Tomasz Kołodziejczyk i firma redNet Property Group, Alex Kloszewski i firma Hotel Professionals, Rafał Ferber i społeczność 
fanpage-a Mordor na Domaniewskiej oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu M.St. Warszawy.

Savills Polska, czerwiec 2017

Podziękowania

Savills to globalna spółka świadcząca usługi w branży obrotu 
nieruchomościami, zatrudniająca ponad 33 000 pracowników 
w 700 biurach na świecie. Na polskim rynku Savills jest obecny 
od 2004 roku i posiada biura w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu 
i Krakowie. Oferujemy pełen zakres profesjonalnych usług 

dla podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości: w tym 
doradztwo, wycenę, zarządzanie aktywami i nieruchomościami, 
zarządzanie projektami, doradztwo inwestycyjne oraz reprezentację 
najemców i wynajmujących w sektorach biurowym, handlowym 
i magazynowym.

O Savills

Kontakt dla mediów

Katarzyna Udd
Associate, Dział Marketingu i PR
+48 600 327 127
kudd@savills.pl

Jan Zaworski
Manager ds. Komunikacji
+48 666 363 302
jan.zaworski@savills.pl

Kontakt

Tomasz Buras
Dyrektor Zarządzający
+48 (0) 22 222 40 00
tburas@savills.pl

Bartłomiej Łepkowski
Dyrektor Działu Zarządzania 
Nieruchomościami i Aktywami
+48 602 566 076
bartlomiej.lepkowski@savills.pl

Jarosław Pilch
Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, 
Reprezentacja Najemcy
+48 694 497 800
jpilch@savills.pl

Dorota Ejsmont
Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, 
Reprezentacja Wynajmującego
+48 601 383 310
dejsmont@savills.pl

Agata Janowska
Dyrektor Pionu Zarządzania 
Nieruchomościami Biurowymi
+48 602 566 035
ajanowska@savills.pl

Marek Paczuski
p.o. Dyrektora Działu Doradztwa 
Inwestycyjnego
+48 666 042 891
mpaczuski@savills.pl

Kamil Kowa
Dyrektor Działu Wycen i Doradztwa
+48 510 201 209
kkowa@savills.pl

Wioleta Wojtczak
Associate, Dział Badań i Analiz
+48 600 422 216
wwojtczak@savills.pl

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje w niej zawarte zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane jako oświadczenie 
lub zapewnienie co do jakichkolwiek okoliczności. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody Savills Polska zabronione.
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