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Cushman & Wakefield przenosi się do The Warsaw HUB 

Cushman & Wakefield konsoliduje swoje warszawskie biura i otwiera siedzibę w kompleksie The 

Warsaw HUB w nowym biznesowym centrum miasta. Międzynarodowa firma doradcza z rynku 

nieruchomości zajmie w wieżowcu blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej. 

Umowa pomiędzy Cushman & Wakefield a deweloperem, firmą Ghelamco, została podpisana na okres 7 

lat. Firma zajmie blisko 2,5 tys. mkw. powierzchni biurowej na 18 i 19 kondygnacji wieży B w kompleksie 

The Warsaw HUB.  

– Jako eksperci na rynku nieruchomości zdajemy sobie sprawę ze znaczenia środowiska pracy, które 

sprzyja zrównoważonemu stylowi pracy, współpracy i wymianie wiedzy. W naszej branży odpowiednie 

biuro jest niezbędne do tego, aby świadczyć najwyższej jakości usługi i zapewniać klientom jak najlepsze 

wyniki. Po przeprowadzce nasz zespół w Warszawie w końcu znajdzie się pod jednym dachem. Będziemy 

mogli pracować razem w światowej klasy przestrzeni, która będzie zachęcała do innowacyjności i 

kreatywności, a przede wszystkim ułatwi nam pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych talentów. Tak jak 

inne miejsca pracy przyszłości, nasze biuro będzie ewoluowało w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby 

naszych pracowników i klientów. Ta gościnna przestrzeń będzie naszą wizytówką umożliwiającą 

testowanie nowych, zawansowanych rozwiązań technologicznych, materiałów, mebli i narzędzi – mówi 

Charles Taylor, partner, dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce. 

– Zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszego zespołu. Nieustannie wdrażamy nowe, często 

autorskie, rozwiązania, które mają umożliwiać pracownikom prowadzenie zdrowego i zrównoważonego 

stylu życia. Atrakcyjne, nowoczesne i dostosowane do potrzeb środowisko pracy, dostępność części 

wypoczynkowej i strefy relaksu w biurze są, naszym zdaniem, kluczem do efektywności – podkreśla Kinga 

Bloch, partner, dyrektor HR, Cushman & Wakefield. 

– Najwyższe standardy biurowe i znakomita lokalizacja w samym sercu nowego centrum biznesowego 

Warszawy przyciągają do The Warsaw HUB najbardziej wymagających najemców. Cieszy nas, że projekty 

Ghelamco wybierają również wiodące firmy z sektora nieruchomości komercyjnych, co traktujemy jako 

wyraz uznania i zaufania. Bardzo miło nam powitać w tym prestiżowym gronie Cushman & Wakefield – 

mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.  

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz 

najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Należy do grupy największych firm doradczych na 

rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. 

W Polsce firma jest obecna od 1991 r.  
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Cushman & Wakefield dołączył do stale poszerzającego się grona prestiżowych najemców The Warsaw 

HUB, wśród których znajdują się uznane polskie i międzynarodowe firmy, m.in.: Getin Noble Bank, 

Standard Chartered, The Heart Warsaw, GATX, Atradius, Elanco i WeWork. W wieży A kompleksu będą 

się mieściły hotele Crowne Plaza i Holiday Inn Express. W grupie najemców z branży handlowo-usługowej 

są natomiast m.in. supermarket Biedronka, klub fitness Zdrofit, drogeria Rossmann oraz restauracje 

McDonald’s i Olimp.  

O The Warsaw HUB 

The Warsaw HUB to wielofunkcyjny kompleks wieżowców, który powstaje w najdynamiczniej rozwijającej 

się części Warszawy, przy rondzie Daszyńskiego na Woli. Będzie się składał z trzech budynków: 86-

metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych, które połączy wspólne 

pięciokondygnacyjne podium. Nowoczesna architektura obiektu to dzieło renomowanej pracowni AMC 

Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i centralnego 

odcinka II linii metra warszawskiego. 

The Warsaw HUB jest najbardziej innowacyjnym projektem realizowanym obecnie przez Ghelamco 

Poland, wychodzącym daleko poza ramy zwykłego kompleksu biurowców. Charakter inwestycji opiera się 

na idei huba, czyli wielkiego węzła komunikacyjnego i funkcjonalnego. Kompleks połączy w sobie 

wszystkie funkcje niezbędne do działania nowoczesnego biznesu. Na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą 

się najwyższej klasy przestrzenie biurowe i coworkingowe, centrum konferencyjne, hotele, lokale 

handlowo-usługowe, klub fitness oraz centrum współpracy startupów i korporacji.  

Inwestycja zaoferuje swoim przyszłym najemcom liczne nowoczesne rozwiązania – m.in. dostęp do 

budynku i nawigację za pomocą smartfonu, system rozpoznawania samochodów w podziemnym parkingu 

czy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Wyłącznym agentem odpowiedzialnym za wynajem 

powierzchni biurowej, handlowej i usługowej w The Warsaw HUB jest firma JLL. 

 

O CUSHMAN & WAKEFIELD 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, 

zatrudnia ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 mld 

USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, 

pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można 

uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE 

O GHELAMCO POLAND 

Ghelamco Poland to lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i pionier w dziedzinie innowacji, zrównoważonego 

budownictwa i kreowania przestrzeni publicznej. Przez 28 lat, jako inwestor, deweloper i generalny wykonawca, firma ugruntowa ła 
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swoją wiodącą pozycję na polskim rynku dostarczając 1 100 000 m2 najwyższej klasy powierzchni biurowej, mieszkaniowej, 

handlowej i magazynowej. Wolumen sprzedaży zrealizowanych projektów przekracza 1,3 mld EUR. Flagową inwestycją firmy jest 

kompleks biurowy Warsaw Spire wraz z placem Europejskim, uznany za najlepszy budynek biurowy na świecie w prestiżowym 

konkursie MIPIM Awards 2017.  

Jako wizjoner w branży Ghelamco od lat konsekwentnie wdraża pionierskie projekty innowacyjnych, zaawansowanych 

technologicznie budynków i wyznacza kierunki dla rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. To właśnie belgijska firma odkryła 

potencjał Mokotowa, wprowadziła do Polski koncepcję parku biznesowego i jako pierwsza certyfikowała budynki biurowe w 

prestiżowym systemie BREEAM – firma posiada w swoim portfolio już 10 certyfikowanych projektów o łącznej powierzchni ponad 

330 000 m2. Ghelamco także jako pierwszy spośród deweloperów dostrzegł potencjał Woli – lokalizacji, w której powstaje aktualnie 

nowe biznesowe serce stolicy. 

Ghelamco to także jedyny deweloper w Polsce, który postrzega zrównoważone budownictwo w szerszej perspektywie i aktywnie 

działa na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej. Firma realizuje projekty na rzecz rewitalizacji całych dzielnic, kreując obszary 

wartościowe dla miasta, jak plac Europejski. By dodatkowo wesprzeć miastotwórcze inicjatywy, firma Ghelamco powołała do życia 

Fundację Sztuka w Mieście, której celem jest podnoszenie jakości miejskiej przestrzeni publicznej poprzez działania artystyczne 

czy ambientowe dla lokalnych społeczności. Dokonania Ghelamco zostały wyróżnione szeregiem nagród, m.in. 

siedemnastokrotnym tytułem Dewelopera roku w Polsce. 
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