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Zarządzanie na piątkę – Kopernik Office Buildings z BREEAM IN-USE 
„Very Good” 

 
Warszawski park biurowy Kopernik Office Buildings otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie 
„Very Good” w kategoriach „Asset Performance” i „Building Management”. Audyt na zlecenie zarządcy 
budynku, międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, przeprowadziła firma Go4Energy.  
 
Park biurowy Kopernik Office Buildings składa się z pięciu budynków o łącznej powierzchni ponad 22 tys. mkw. 
połączonych pięciopoziomowym parkingiem na 765 miejsc. Kompleks położony jest w warszawskiej dzielnicy 
Włochy. Doskonała lokalizacja obiektu zapewnia najemcom szybki dojazd zarówno do Portu Lotniczego im. 
Fryderyka Chopina (10 minut samochodem), jak i do centrum miasta (ok. 7 minut). Charakterystycznym 
elementem architektury tego obiektu jest fasada z czerwonej flamandzkiej cegły połączonej czerwoną zaprawą, 
nadająca całej konstrukcji masywny, industrialny charakter. 
 
- Rozwiązania zastosowane w kompleksie biurowym Kopernik Ofiice Buildings zostały docenione przez 
jednostkę certyfikującą Building Research Establishment, co skutkowało przyznaniem certyfikatów BREEAM 
In-Use na poziomie Very Good. W kompleksie wdrożono szereg rozwiązań zmniejszających zużycie energii, 
wody oraz ciepła, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikom przyjaznych warunków środowiska 
wewnętrznego. Te wszystkie elementy połączone z proaktywnymi i przyjaznymi środowisku oraz najemcom 
procedurami zarządzania budynkiem sprawiają, że Kopernik Office Buildings jest wyjątkowym miejscem na 
biurowej mapie Warszawy – powiedział Piotr Mokrzański, Senior Project Manager, BREEAM International 
Assessor, BREEAM In-Use Auditor z Go4Energy. 
 
- W ubiegłym roku zakończyliśmy modernizację oświetlenia LED w powierzchniach wspólnych oraz 
kontynuujemy wymianę tradycyjnych kotłów na bardziej wydajne kotły kondensacyjne. Uzyskanie oceny 
BREEAM In-Use „Very Good” jest potwierdzeniem tego, że rozwiązania wprowadzane przez firmę Cushman 
& Wakefield w zakresie zarządzania budynkami, mają pozytywy wpływ na standard i jakość środowiska pracy 
najemców – powiedział Piotr Zatorski, Senior Property Manager w Dziale Zarządzania Nieruchomościami 
Cushman & Wakefield. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w 
podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków 
lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy 
nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do 
grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie 
nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, 
zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji 
najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga 
klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com 
i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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