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Wspólnie wytypowaliśmy cztery lokalizacje, które uważamy za najbardziej perspektywiczne zarówno 

pod względem dostępu do transportu publicznego, szczególnie szynowego, jak i planowanych w tych 

miejscach inwestycji biurowych. Wśród wybranych obszarów znalazły się: okolice ronda Daszyńskiego, 

Dworca Południowego, Dworca Gdańskiego wraz z rondem Zgrupowania AK „Radosław” oraz okolice 

skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. 

W raporcie analizujemy stopień skomunikowania poszczególnych obszarów oraz przedstawiamy 

zmiany jakie do 2021 roku zostaną wprowadzone w zakresie infrastruktury transportowej. Informacje 

te zostały zestawione z prognozami dotyczącymi m.in. powierzchni biurowych, wysokości czynszów, 

współczynnika pustostanów, popytu oraz liczby pracowników. Mamy nadzieję, że wiedza ta okaże się 

przydatna w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji nowych inwestycji oraz przy wyborze siedzib 

dla firm, które kładą duży nacisk na tworzenie jak najlepszych warunków dla swoich pracowników.

CBRE | ZDG TOR | ZTM | Placemakers

SPIS TREŚCI
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trzeba doliczyć opłatę za wynajem miejsca par-

kingowego, która w Warszawie wynosi ok. 250 zł 

miesięcznie. To tyle, ile kosztuje 90-dniowy bilet 

komunikacji miejskiej. 

Od lat 90. liczba samochodów w polskich mia-

stach wzrosła czterokrotnie. W Warszawie, którą 

zamieszkuje 1,74 mln osób, jest ponad 1,6 mln 

zarejestrowanych pojazdów. Na tysiąc miesz-

kańców przypada ich więc ponad dziewięćset. 

To znacznie więcej niż w innych europejskich 

stolicach. Sytuacja nie ulegnie poprawie bez 

wprowadzenia radykalnych rozwiązań, takich 

jak znaczna podwyżka opłat parkingowych czy 

wprowadzenie stref ograniczonego ruchu. Te roz-

wiązania są już stosowane w części europejskich 

miast, możemy więc przypuszczać, że niedługo 

upowszechnią się i u nas. Władze miasta zmusi 

do tego dalsza eskalacja problemów związanych 

z dysproporcją między rosnącą liczbą samocho-

dów a możliwościami, jakimi dysponuje miejska 

infrastruktura, ale także konieczność podjęcia 

działań ograniczających zanieczyszczenie powie-

trza. 

Z racji na coraz większe utrudnienia w porusza-

niu się po mieście samochodem, w kolejnych 

latach czeka nas zapewne wzrost zainteresowa-

nia transportem publicznym, ale także rowera-

mi, carsharingiem i ridesharingiem. Zmiany te 

powinni brać pod uwagę inwestorzy, planujący 

rozpoczęcie nowych inwestycji biurowych oraz 

najemcy, którym zależy na przyciągnięciu i utrzy-

maniu najlepszych pracowników. Warto przed 

podjęciem decyzji o lokalizacji budynku czy biura 

Także Brytyjski Office for National Statistics zwra-

ca uwagę, że ludzie dojeżdżający do pracy dłużej 

niż pół godziny zgłaszają wyższy poziom stresu 

i niepokoju niż osoby, których dojazdy są krótsze. 

Może być to związane ze zwiększonym ryzykiem 

spóźnienia, koniecznością przesiadek, mniejszą 

ilością czasu na odpoczynek oraz trudnością 

w pogodzeniu pracy z życiem prywatnym. 

Pracownicy starają się jednak bronić przed ne-

gatywnymi skutkami długich dojazdów. Według 

prawidłowości, zwanej stałą Marchettiego, lu-

dzie, niezależnie od kultury, klasy społecznej, 

zawodu i środka transportu, dążą do utrzymania 

czasu dojazdu na poziomie 30 minut w jedną 

stronę. W  tym celu podejmują różne działania 

– zmieniają środek transportu, miejsce pracy 

czy zamieszkania. Potwierdza to także ankieta, 

przeprowadzona przez portal Pracuj.pl, z której 

wynika, że najatrakcyjniejsze oferty pracy to te, 

które zapewniają czas dojazdu nieprzekraczają-

cy 30 minut.

Coraz częściej jedną ze strategii pomagają-

cych w skróceniu czasu dojazdu jest rezygnacja 

z transportu indywidualnego na rzecz publiczne-

go. Metrem czy tramwajem łatwiej jest dotrzeć 

na czas do pracy, zmniejsza się stres związany 

ze staniem w korkach oraz koniecznością po-

szukiwania wolnego miejsca do zaparkowania. 

Transport publiczny jest też znacznie tańszy niż in-

dywidualny. Przy założeniu, że do pracy w jedną 

stronę mamy do przejechania 15 km, a średnie 

spalanie to 8 litrów na 100 km, miesięcznie za 

benzynę zapłacimy ok. 230 zł. Do tego często 

przyjrzeć się dokładnie, jakie połączenia oferuje 

w danym miejscu komunikacja publiczna oraz 

czy planowane są inwestycje infrastrukturalne, 

wpływające w istotny sposób na zmianę dostęp-

ności wybranej lokalizacji. Pracownicy na pewno 

docenią sąsiedztwo stacji metra, rozbudowanej 

sieci tramwajowej czy stacji kolejowej. Dowodem 

na to, że coraz częściej o wyborze lokalizacji 

decyduje dobre skomunikowanie budynków jest 

szybka komercjalizacja kompleksu West Station 

czy budynku Villa Metro.

KARINA KOZIEJ

PLACEMAKERS

Długie dojazdy do pracy negatywnie wpływają na na-

sze zdrowie oraz poziom satysfakcji z życia. Z  badań 

przeprowadzonych przez University School of Medicine 

w Saint Louis i Cooper Institute w Dallas, które zosta-

ły opublikowane w The American Journal of Preventive 

Medicine, wynika, że osoby, które mają do przeje-

chania więcej niż 16 km w jedną stronę, są bar-

dziej narażone na stres, depresję, stany lękowe 

oraz podwyższony poziom cholesterolu i  cukru 

we krwi.

WSTĘP
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Ponad 80% powierzchni biurowej Zachodnich Obrzeży Centrum 

położone jest w promieniu 1 km od ronda Daszyńskiego. 

Stanowi to jednocześnie 15% całkowitych zasobów biurowych 

Warszawy. W 2021 roku rondo Daszyńskiego skupiać będzie już 

15% z 6,5 milionowej podaży, dając miejsce pracy dla niemal 

90.000 osób. 

Maj 2018 Grudzień 2021*

Podaż powierzchni biurowej 501.000 994.000

Współczynnik miejsc parkingowych** 1:87 1:95

Liczba budynków biurowych 22 37

Umowne czynsze prime 21 EUR/mkw./m-c 20 EUR/mkw./m-c

Współczynnik pustostanów 2,7%

Popyt w 2017 110.000
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4Liczba pracowników wzrośnie 

o 60%, do niemal 90.000.

W budowie pozostaje 424.000 

mkw. powierzchni biurowej, 

jest to 48% całkowitej 

powierzchni w budowie 

w Warszawie.

Prognozowana liczba pracowników w najbliższej 

okolicy ronda Daszyńskiego
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* Prognoza

** Współczynnik miejsc parkingowych wyrażony jest w liczbie metrów kwadratowych powierzchni przypadających na 1 miejsce parkingowe. Standardowo 

współczynnik ten jest cechą budynku, natomiast na potrzeby publikacji policzony został dla całego opisywanego rejonu. 
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STAN OBECNY 

Stosunkowo dobre skomunikowanie transpor-

tem publicznym, w tym transportem szynowym 

w układzie miejskim na osiach północ-południe 

i wschód-zachód. 

• II linia metra dociera do ronda Daszyńskie-

go. Stacja Rondo Daszyńskiego posiada potencjał 

do zwiększenia przepustowości, lecz jest nieko-

rzystnie rozwiązana pod kątem ruchu pieszego, co 

może być problemem przy wzroście liczby pasaże-

rów (brak wejść po wschodniej stronie ronda). 

• Linia tramwajowa wzdłuż ul. Towarowej. 

Częste połączenia zapewniające względną dostęp-

ność nawet w godzinach szczytu. 

• Stacje kolejowe Warszawa Ochota i Warsza-

wa Ochota WKD umożliwiają szybkie przesiadki 

do komunikacji podmiejskiej. 

• Linia kolejowa Warszawa Zachodnia – Warszawa 

Gdańska pozostaje zamknięta. 

• Ścieżki rowerowe na osi wschód-zachód 

prowadzą wzdłuż ciągu ul. Prostej, Kasprzaka 

i Świętokrzyskiej do Tamki i wzdłuż al. Prymasa 

Tysiąclecia do ronda Zesłańców Syberyjskich. 

• i Świętokrzyskiej do Tamki i wzdłuż Prymasa 

RONDO DASZYŃSKIEGO
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WNIOSKI 

Krytyczny dla całej Warszawy, ale bolesny 

zwłaszcza dla Woli, będzie okres modernizacji 

linii średnicowej. Remont, a właściwie odbu-

dowa wiaduktu, zatamuje ruch w ul. Towa-

rowej, nie tylko dla samochodów, ale przede 

wszystkim dla tramwajów. Znacznie utrudni to 

ruch w osi północ-południe, ale i spowoduje 

utrudnienia na osi wschód-zachód.

 
INNETRANSPORT SZYNOWY

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uruchomienie 
kolejowej linii 

obwodowej 
(przystanki Wola, 

Młynów oraz nowy 
przystanek Koło), ale 
bez przejazdu przez 

Warszawę Zachodnią 
w kierunku Piaseczna 

Remont linii średnicowej: zamknięcie przystanku Warszawa Ochota; zamknięcie linii 
tramwajowej w ul. Towarowej na wysokości linii średnicowej

II linia metra: koniec 
budowy odcinka od 
stacji Księcia Janusza 
do stacji Powstańców 
Śląskich oraz od stacji 
Trocka do stacji Rem-

bielińska (przetargi 
w toku)

II linia metra: koniec 
budowy odcinka 

zachodniego do stacji 
Połczyńska

Oddanie przedłużonej 
drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Kasprzaka, Wolskiej 
i Połczyńskiej do ul. Pow-

stańców Śląskich
Uruchomienie stacji Warszawa Główna – dodatkowe 
pociągi aglomeracyjne i dalekobieżne

Rozpoczęcie przebudowy dworca Warszawa Zachodnia 
(ograniczenie przepustowości linii średnicowej)

Uruchomienie linii tramwajowej 
pod dworcem Warszawa 
Zachodnia – z Woli przez 

Ochotę w kierunku Mokotowa 
i Wilanowa 

Powrót tramwajów 
na ul. Kasprzaka 

przedłużenie linii tramwajowej wzdłuż 
ul. Kasprzaka do ul. Wolskiej 

II linia metra: koniec 
budowy odcinka od 

stacji Dworzec Wileński 
do stacji Trocka

II linia metra: koniec 
budowy odcinka od stacji 
rondo Daszyńskiego do stacji 

Księcia Janusza 

CO SIĘ ZMIENI  NA WOLI 

RONDO DASZYŃSKIEGO
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RONDO DASZYŃSKIEGO
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• Rozpoczęcie rozmów i uzgodnień w sprawie organizacji 

ruchu na czas remontu linii średnicowej 

– optymalnie: zapewnienie tranzytu tramwajów od 

pl. Zawiszy do ul. Towarowej (w razie braku możliwości 

budowa rozjazdu dla tramwajów po północnej stronie 

linii średnicowej, w rejonie pl. Zawiszy),

– zapewnienie w rejonie pl. Zawiszy przejść pieszych 

nad remontowaną linią średnicową i wygodnych prze-

siadek w przypadku braku bezpośrednich połączeń,

– po zakończeniu prac umożliwienie wygodnych 

przesiadek na stacji Warszawa Ochota (przywróce-

nie schodów z peronu na ul. Towarową i zapewnienie 

wygodnego przejścia na drugą stronę ulicy, dojścia 

do przystanków tramwajowych w ciągu ul. Towarowej 

z drugiej strony – przy stacji Warszawa Główna).

• Budowa wejść do stacji metra po wschodniej stronie 

ronda Daszyńskiego (przy zachowaniu przejść naziemnych) 

– być może w partnerstwie z prywatnymi firmami. 

• Budowa dróg rowerowych w osi północ-południe 

wzdłuż ul. Towarowej (obecnie najbliższe ciągi znajdują się 

wzdłuż ul. Emilii Plater i al. Prymasa Tysiąclecia).

• Usprawnienie ruchu pieszego w rejonie ronda Daszyń-

skiego (poprawa stanu chodników wzdłuż ul. Towarowej, 

oraz jeśli geometria rozległego skrzyżowania na to pozwoli, 

umożliwienie przechodzenia przez skrzyżowanie za jednym 

razem, ponieważ obecnie jest to bardzo trudne ze względu 

na ustawienia sygnalizacji).

•  Wypracowanie koncepcji funkcjonalnej dla ul. Towarowej.

• Dodatkowe stacje Veturilo w celu lepszej obsługi biur 

(np. w rejonie pl. Europejskiego).

• Ułatwienie transferu na stacji metra Świętokrzyska.

MAPA | CZAS DOJAZDU TRANSPORTEM PUBLICZNYM

MAX. 15  MIN

MAX. 45  MIN

MAX. 30  MIN

MAX. 60  MIN

LINIA KOLEJOWA

Źródło: ZTM

STACJA METRA

DWORZEC

Źródło: ZTM

REKOMENDACJE  ZESPOŁU DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR
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DWORZEC GDAŃSKI

Okolice Dworca Gdańskiego to z pewnych względów oczywista 

lokalizacja biurowa, jednak dopiero pojawienie się w tym rejonie 

dużego gracza, takiego jak HB Reavis zwróciło uwagę rynku na 

tę część Warszawy. Dostępność komunikacji oraz funkcji innych 

niż biurowe sprawia, że korytarz ulicy Słomińskiego to bardzo 

atrakcyjne miejsce na mapie miasta. 

Maj 2018 Grudzień 2021*

Podaż powierzchni biurowej 142.000 309.000

Współczynnik miejsc parkingowych 1:97 1:114

Liczba budynków biurowych 7 12

Umowne czynsze prime 17.5 EUR/mkw./m-c 17 EUR/mkw./m-c

Współczynnik pustostanów 3,7%

Popyt w 2017 31.000
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Liczba pracowników 

wzrośnie o 105%, do niemal 

28.000.

Kiedy Dworzec Gdański 

będzie pełnił funkcję 

głównego punktu 

komunikacyjnego na 

kolejowej mapie Warszawy, 

znaczenie tego rejonu 

wzrośnie.

Prognozowana liczba pracowników w najbliższej 

okolicy Dworca Gdańskiego
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* Prognoza

** Współczynnik miejsc parkingowych wyrażony jest w liczbie metrów kwadratowych powierzchni przypadających na 1 miejsce parkingowe. Standardowo 

współczynnik ten jest cechą budynku, natomiast na potrzeby publikacji policzony został dla całego opisywanego rejonu. 
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DWORZEC GDAŃSKI

• Linia tramwajowa w ciągu ul. Andersa i Mickiewicza – po-

łączenie z Żoliborzem, w mniejszym stopniu z Centrum, Pragą-Płd.; 

brak wygodnych przesiadek do metra, kolei i linii tramwajowej 

w ciągu ul. Słomińskiego.

• Linia tramwajowa w ciągu ul. Słomińskiego – połączenie z 

Ochotą, Wolą (rejon ronda Daszyńskiego) oraz rondem Starzyńskie-

go i Bródnem.

• Linia tramwajowa w ciągu al. Jana Pawła II i ul. Popiełuszki 

– połączenie z Dw. Centralnym, rondem ONZ, Żoliborzem, Bielana-

mi, Tarchominem, Piaskami.

• Problem z obsługą ruchu tramwajowego na ul. Popiełuszki – częste 

„korki” tramwajowe w związku z brakiem przepustowości.

• Przystanki tramwajowe na rondzie Radosława rozrzucone – długie 

dojścia, wymagające okrążenia skrzyżowania, utrudnione przesiadki.

• Drogi rowerowe w ciągu ul. Broniewskiego, al. Jana Pawła II, ul. 

Słomińskiego oraz mostu Gdańskiego.

• Tunel przy stacji metra i dworcu kolejowym zapewnia wygodne 

przejście na Żoliborz (ul. Zajączka i w kierunku pl. Inwalidów).

• Stacje Veturilo przy Arkadii, skrzyżowaniu ul. Burakowskiej i Powąz-

kowskiej, al. Jana Pawła II i Stawkach oraz przy Dw. Gdańskim.

• Ciąg ulic Okopowa – Słomińskiego stanowi część obwodnicy 

śródmiejskiej.

 

STAN OBECNY 

Obszar jest relatywnie dobrze skomunikowany 

transportem publicznym w osi północ – połu-

dnie (dwa ciągi tramwajowe, linia metra) oraz 

osi wschód – zachód (linia tramwajowa, kolej ob-

wodowa). Ogromnym atutem tej lokalizacji jest 

jedyny prawdziwy węzeł przesiadkowy między 

metrem, tramwajami a koleją. Powiązania i prze-

siadki z tramwajem przy Dw. Gdańskim, oraz 

między tramwajami i autobusami na rondzie 

Radosława wymagają jednak poprawek. 

• Dobre skomunikowanie zapewnia I linia metra, 

przebiegająca przez stację Dworzec Gdański – 

antresola (przejście podziemne) łączy obie głowice 

stacji metra, zapewniając stosunkowo równomierne 

rozłożenie podróżnych na peronie metra.

• Bezpośrednie powiązanie stacji metra z dwor-

cem i peronami kolejowymi za pomocą tunelu 

(pierwszy taki przypadek w Warszawie). 

• Sąsiedztwo stacji kolejowej Warszawa Gdańska 

– obsługującej pociągi SKM do Legionowa oraz 

Kolei Mazowieckich w kierunku Nowego Dworu 

Maz., Modlina, Ciechanowa i Działdowa. 

• Linia kolejowa na odcinku Warszawa Gdań-

ska – Warszawa Zachodnia (peron 8) czasowo 

zamknięta. 
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WNIOSKI 

Obszar jest obecnie stosunkowo dobrze skomu-

nikowany, a w ciągu kilku lat pojawi się zupełnie 

nowy ciąg komunikacji kolejowej w ruchu miej-

skim i aglomeracyjnym, który – przy odpowied-

niej częstotliwości połączeń – może znacząco 

poprawić dojazdy (także od strony lotniska 

Chopina). Działania powinny koncentrować się 

na poprawie dojść, przejść i warunków oczeki-

wania pasażerów na istniejących przystankach 

komunikacji miejskiej. Przez kilka lat, w czasie 

remontu linii średnicowej, Warszawa Gdańska 

będzie najważniejszym węzłem komunikacyjnym 

stolicy – może to stanowić duże obciążenie dla 

istniejącego układu komunikacyjnego. W tym 

okresie ważne jest zapewnienie sprawnego 

przepływu pasażerów. 

 

DWORZEC GDAŃSKI

PERSPEKTYWICZNIE

Rozbudowa ul. Andersa 
do układu dwóch 
jezdni z torowiskiem 
tramwajowym pośrodku 

Domknięcie obwodnicy 
śródmiejskiej po stronie 
praskiej – ułatwiony 
dostęp samochodem 
do ul. Radzymińskiej 

Linia kolejowa przez 
Jelonki ze stacjami przy 
centrach handlowych 
Wola Park i Fort Wola 
w kierunku Ożarowa Maz. 

Most Krasińskiego 
z linią tramwajową 
(odciążenie mostu 
Gdańskiego); realizacja 
odłożona.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Uruchomienie 
kolejowej linii 

obwodowej 
(przystanki Wola, 

Młynów oraz nowy 
przystanek Koło), ale 
bez przejazdu przez 

stację Warszawa 
Zachodnia w kierunku 

Piaseczna 

Obsługa większości kolejowego ruchu dalekobieżnego ze stacji Warszawa Gdańska 
(w związku z zamknięciem linii średnicowej przez Warszawę Centralną) 

Oddanie przystanku 
Warszawa Powązki na 
kolejowej linii obwodowej przy 
ul. Powązkowskiej – dojście od 
ul. Powązkowskiej i Duchnickiej 

Linia tramwajowa w ciągu 
ul. Matki Teresy oraz św. 
Wincentego w kierunku 
Zielonej Białołęki 

Uruchomienie linii SKM relacji 
Piaseczno – Służewiec 
– Dw. Zachodni – Wola – 
Dw. Gdański – Legionowo 

CO SIĘ ZMIENI  NA DWORCU GDAŃSKIM I RONDZIE RADOSŁAWA 

INNETRANSPORT SZYNOWY
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• Zapewnienie dodatkowych dojść na perony stacji 

Warszawa Gdańska – od strony ul. Kłopot oraz Arkadii 

(zwiększenie dostępności stacji i stref dojścia).

• Połączenie peronów stacji Warszawa Gdańska z wiaduktem 

w ciągu ulic Andersa i Mickiewicza. 

• Nowy dworzec Warszawa Gdańska – zadaszenie 

peronów, zwiększenie liczby przejść między peronami 

a budynkiem dworca (obecny tunel z jednym ciągiem 

schodów na każdy z peronów stanowi wąskie gardło); 

staranne rozplanowanie ruchu pieszego.

• W związku z prawdopodobnym, dużym obciążeniem 

przejścia podziemnego na poziomie -1, na stacji metra 

Dworzec Gdański rozważenie wytyczenia pasów w poziomie 

jezdni – rozłączenie potoków podróżnych przesiadających 

się między środkami komunikacji i osób docierających 

do przystanków tramwajowych od strony biur i mieszkań 

zlokalizowanych w strefie dojścia stacji.

• Zapewnienie wygodnych dojść do peronów nowego przy-

stanku kolejowego Warszawa Powązki od strony ul. Bura-

kowskiej (strefa dojścia do ronda Babka).

• W węźle rondo Radosława – w związku z rozległością tere-

nu i rozrzuceniem przystanków w osi wschód-zachód w cią-

gu Okopowej i Słomińskiego potrzebne jest dobudowanie 

przystanku w kierunku Woli i Ochoty także po wschodniej 

stronie ronda (taki układ funkcjonuje już w ciągu al. Jana 

Pawła II i Popiełuszki, gdzie przystanki w obydwu kierunkach 

znajdują się po obu stronach ronda).

• Usprawnienie przejazdu tramwajów w celu 

wyeliminowania zatorów na ul. Popiełuszki. Wprowadzenie 

tramwajowego priorytetu w ciągu al. Jana Pawła II – 

ul. Popiełuszki.

• Poprawienie dojść (oraz poprawa oświetlenia) między ron-

dem Radosława a ulicami Młocińską i Burakowską.

• Poprawa infrastruktury związanej z obsługą podróżnych na 

obciążonych przystankach przy Dworcu Gdańskim i rondzie 

Radosława (elektroniczna informacja pasażerska, rezygna-

cja z wiat przystankowych o ograniczonej pojemności na 

rzecz całościowych zadaszeń peronów przystankowych).

• Wprowadzenie stacji Veturilo w pobliżu nowej 

zabudowy biurowej (prawdopodobne dojazdy rowerem 

od strony metra).

DWORZEC GDAŃSKI
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Era fascynacji samochodem osobowym dobie-

ga końca. Dziś już wszyscy miejscy „gracze”, tj. 

władze, inwestorzy, ale przede wszystkim sami 

mieszkańcy zdają sobie sprawę, że ruch indy-

widualny nie jest w stanie zapewnić szybkiego i 

niezawodnego dojazdu do pracy. Wiemy też, że 

lekiem na korki na drogach nie jest ich rozbu-

dowa o kolejne pasy, chociaż takie przekonanie 

wciąż pokutuje w myśleniu wielu osób. Nie ma 

bardziej efektywnego, ekologicznego i spraw-

niejszego sposobu na przewiezienie tysięcy ludzi 

na ograniczonej przestrzeni miast, niż publiczny 

transport zbiorowy, zwłaszcza szynowy.

Warszawa to najlepszy przykład na to, że transport 

publiczny nie potrzebuje promocji, bo już dziś wy-

biera go największa grupa osób podróżująca po 

mieście. Po raz kolejny potwierdziły to Warszaw-

skie Badania Ruchu w 2015 r.  Wynika z nich, że 

codziennie blisko 57% wszystkich podróży miesz-

kańców Warszawy (poza podróżami pieszymi) wy-

konywanych jest właśnie transportem publicznym. 

Zarząd Transportu Miejskiego, organizator sieci 

Warszawskiego Transportu Publicznego, notuje 

rocznie ponad miliard przejazdów w komunikacji 

miejskiej. Zgodnie z polityką transportową Mia-

sta Stołecznego Warszawy, to właśnie transport 

szynowy ma stanowić rdzeń układu komunikacyj-

nego miasta i całej aglomeracji. Konsekwentnie, 

od wielu lat, to właśnie ta gałąź transportu ulega 

szybkim przemianom. Trwa rozbudowa metra, na 

szynach widać nowe tramwaje i pociągi Szybkiej 

Kolei Miejskiej. Dzięki zaś współpracy z samorzą-

dem województwa, po Warszawie i najbliższych 

okolicach można podróżować każdym pociągiem 

na podstawie najpopularniejszych biletów ZTM. 

Studium m. st. Warszawy oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone 

dla rejonu Ronda Daszyńskiego określają limit 

10 miejsc parkingowych na każde 1.000 mkw. 

powierzchni biurowej, co siłą rzeczy ogranicza 

transport kołowy w okolicy. Mimo wszystko, po 

oddaniu do realizacji budowanych obecnie pro-

jektów biurowych oraz mieszkaniowych, ruch 

w okolicy wzrośnie. W samym środku obecnego 

placu budowy jest jednak metro, i to na nim oraz 

na tramwajach i autobusach polegają już dziś 

pracownicy. Nic tak nie przekona do przesiadki 

na transport publiczny jak jego dostępność, ko-

rzystniejszy czas i cena dotarcia do miejsc doce-

lowych. 

Ma to również odzwierciedlenie w procesie po-

dejmowania decyzji o lokalizacji biura. Pracując 

z najemcami, zauważamy, że cena najmu nie jest 

jedynym kluczowym elementem decyzji lokaliza-

cyjnej. Zgodnie z wynikami badań CBRE Poland, 

przeprowadzonych na potrzeby publikacji ‘How 

We Want to Work?’, w 2014 roku 61% ankieto-

wanych wskazało koszty jako ważny czynnik de-

cyzji lokalizacyjnej, zaś w 2015 roku było to już 

tylko 53%. Już w 2015 roku dla 88% badanych 

pracowników istotna w wyborze miejsca pracy 

była dostępność komunikacji publicznej; moż-

na przypuszczać, że ten wskaźnik wzrósł w ciągu 

ostatnich trzech lat.  

Badania CBRE prowadzone na szerszą, europej-

ską skalę, ‘EMEA Occupier Survey 2018’, po-

kazują, że koszty stanowią dominujący czynnik 

wpływający na wybór nowego biura (91% ze stu 

przepytanych firm), natomiast tuż za nimi plasuje 

się dogodna lokalizacja, wskazana przez 81% 

Dobra oferta transportu publicznego, zwłaszcza 

tego szynowego, coraz częściej decyduje rów-

nież o atrakcyjności inwestycji, nie tylko miesz-

kaniowych, ale – co szczególnie ważne – również 

biurowych. Najświeższym, ale też najbardziej 

spektakularnym przykładem dużego wpływu 

układu transportowego na rozwój zabudowy są 

okolice ronda Daszyńskiego. Zachodnie stacje 

centralnego odcinka II linii metra (Rondo ONZ 

i Rondo Daszyńskiego) od blisko 3 lat codzien-

nie wypełniają się pracownikami okolicznych 

biurowców. Głosy o tym, że biznesowy „dressco-

de” uniemożliwia podróż komunikacją miejską, 

pojawiają się coraz rzadziej. Pod tym względem 

upodabniamy się do Londynu czy Nowego Jorku, 

gdzie to właśnie na transporcie zbiorowym opie-

ra się codzienna obsługa komunikacyjna dzielnic 

biurowych. Cieszy ponadto fakt, że warszawskie 

„białe kołnierzyki” świetnie komponują się z cha-

rakterystycznymi, czerwonymi siedzeniami War-

szawskiego Transportu Publicznego.

badanych organizacji. Wpływa to bezpośrednio 

na wizerunek firmy, a relacja wizerunku i dostęp-

ności komunikacyjnej zyskuje w ostatnim czasie 

na znaczeniu. 

Decyzja lokalizacyjna sprowadza się w dużej mie-

rze do osiągnięcia kompromisu między kosztami 

a zapewnieniem sobie dostępności do wykwalifi-

kowanych pracowników.

Zarówno styl, jak i miejsca pracy ewoluują – no-

woczesne biuro powinno być elastyczne nie tylko 

w kontekście powierzchni, ale i jego lokalizacji, 

a co za tym idzie, musi być łatwo dostępne. Czę-

ścią strategii inwestowania w pracowników jest 

również inwestycja w lokalizację biura. Wyższe 

koszty najmu biura w dogodnej lokalizacji trak-

towane są przez najemcę jako koszt benefitów 

dla pracowników, na równi z pakietem usług me-

dycznych czy rekreacyjnych. 

Z drugiej strony obserwujemy, że również i dewelo-

perzy zwiększają nakłady inwestycyjne na otoczenie 

i wykazują duże chęci partycypowania w kosztach 

budowy dróg, przystanków i miejsc użyteczności 

publicznej w okolicy swoich projektów. 

Żaden projekt nie istnieje jednak w oderwaniu 

od tkanki miejskiej i otoczenia. Celem poniższe-

go opracowania jest zatem pokazanie wszystkim 

uczestnikom rynku, w tym również podmiotom 

publicznym, jakie zmiany nastąpią w ciągu naj-

bliższych kilku lat, i rozważenie możliwości i wy-

zwań takiego rozwoju. 

MACIEJ FLORCZAK 

ZTM

KOMENTARZ KOMENTARZ

MIKOŁAJ SZNAJDER 

DIRECTOR ADVISORY & TRANSACTION 

SERVICES | OFFICE 

CBRE



MARSZAŁKOWSKA

Węzeł Marszałkowska/Świętokrzyska nabiera na znaczeniu, 

zarówno pod względem infrastruktury transportowej, jak 

i dostępnych biur. Średnia powierzchnia budynków biurowych 

w najbliższej okolicy to około 7.000 mkw., która za 3 lata 

wzrośnie do 17.000 mkw. – skala budowanych w okolicy pro-

jektów zwraca uwagę na wysoką przepustowość węzła. 

Maj 2018 Grudzień 2021*

Powierzchnia biurowa 98.500 170.300

Współczynnik miejsc parkingowych** 1:114 1:124

Liczba budynków biurowych 13 18

Umowne czynsze prime 23 EUR/mkw./m-c 23 EUR/mkw./m-c

Współczynnik pustostanów 14%

Popyt w 2017 36.400
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Liczba pracowników 

wzrośnie o 107%, do ponad 

15.000.

W budowie pozostaje 

211.000 mkw. powierzchni 

jedynie w ośmiu budynkach. 

Do 2020 roku podaż 

powierzchni biurowych w 

ścisłym centrum urośnie 

o 25% i przekroczy 1 mln 

mkw. 

MAPA

LOKALIZACJI BIUROWYCH

ISTNIEJĄCE BUDYNKI BIUROWE

BUDYNKI BIUROWE W BUDOWIE
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Prognozowana liczba pracowników wdłuż 

ul. Marszałkowskiej

* Prognoza

** Współczynnik miejsc parkingowych wyrażony jest w liczbie metrów kwadratowych powierzchni przypadających na 1 miejsce parkingowe. Standardowo 

współczynnik ten jest cechą budynku, natomiast na potrzeby publikacji policzony został dla całego opisywanego rejonu. 
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• Linia tramwajowa w ciągu Marszałkowskiej – dublująca w dużej mierze 

metro, konkurencyjna w obsłudze niewielkich dystansów, stref oddalonych od 

stacji metra oraz obszaru Puławskiej.

• Linia tramwajowa w ciągu Alej Jerozolimskich – główny ciąg komunikacji 

tramwajowej, zapewniający wygodny dojazd z Ochoty, Woli, Grochowa i Pragi; 

ograniczone możliwości zwiększenia przepustowości; niewygodne i wąskie przy-

stanki w zespole przystankowym Centrum.

• Buspasy w ciągu ul. Marszałkowskiej (na północ od ronda Dmowskiego) 

i Alej Jerozolimskich zapewniają sprawny przejazd autobusów (za wyjątkiem 

skrętów na rondzie Dmowskiego).

STAN OBECNY 

Rejon skrzyżowania ul. Marszałkowskiej 

i ul. Świętokrzyskiej oraz odcinek Marszałkow-

skiej do Alej Jerozolimskich to najlepiej skomu-

nikowany obszar miasta. Przebiegają tutaj dwie 

linie metra, średnicowa linia kolejowa i dwie 

trasy tramwajowe, co zapewnia łatwy i dobry 

dojazd z większości lokalizacji w Warszawie 

i aglomeracji. Układ drogowy i komunikacyjny 

jest jednak podporządkowany przede wszystkim 

ruchowi samochodowemu – pomimo bardzo 

intensywnego ruchu pieszego.

• I linia metra na stacjach Centrum i Świę-

tokrzyska, które znajdują się w niewielkiej 

odległości od siebie. Stacja Centrum jest najbar-

dziej obciążonym przystankiem metra, z ruchem 

pasażerskim odbywającym się w zdecydowanej 

większości przez głowicę południową.

• II linia metra na stacji Świętokrzyska, z rozbu-

dowanym układem wyjść na powierzchnię.

• Stacja kolejowa Warszawa Śródmieście 

zapewnia łatwy dostęp do większości połączeń 

miejskich i aglomeracyjnych.

• Bliskość dworca Warszawa Centralna – 

najważniejszej stacji kolejowej w Polsce.

MARSZAŁKOWSKA

• Prowizoryczny dworzec autobusów regionalnych i dalekobież-

nych na pl. Defilad.

• Stanowiska autobusów prywatnych na ul. Marszałkowskiej.

• Niewielka liczba przejść dla pieszych przez ul. Marszałkowską i Aleje 

Jerozolimskie; skanalizowanie większości ruchu pieszego w przej-

ściach podziemnych.

• W godzinach szczytu porannego przez rondo Dmowskiego przejeż-

dża ponad 7 tys. samochodów na godzinę, a popołudniowego – 

ok. 6,6 tys. Dla porównania, rano przechodzi tamtędy ponad 14 tys. 

osób na godzinę, a po południu prawie 22 tys. 

• Rozwinięty układ dróg rowerowych w osi wschód-zachód 

w ciągu ul. Świętokrzyskiej, brak wygodnych połączeń rowerowych w 

osi północ-południe (jedyny przejazd rowerowy w ciągu ul. Plater).

• Parking podziemny na stacji metra Centrum i wielopoziomowy przy 

Novotelu.

• Brak wygodnych przejść między koleją i metrem (konieczność 

pokonania licznych schodów).



31

WNIOSKI 

Obszar jest dobrze skomunikowany w zakresie 

dojazdów z większości rejonów stolicy i aglomer-

acji. Część połączeń komunikacyjnych funkcjonuje 

jednak blisko granicy przepustowości (linia tramwa-

jowa w ciągu Alej Jerozolimskich, linia średnicowa, 

I linia metra). Pomimo faktu, że większość podróży 

w Warszawie, a zwłaszcza w centrum, odbywa się 

za pomocą komunikacji publicznej, układ drogowy 

premiuje w tym miejscu przede wszystkim ruch sa-

mochodowy. Ul. Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie 

stanowią faktyczne i psychologiczne bariery (brak 

możliwości wygodnego przejścia z jednej strony ulicy 

na drugą). Taki stan na dłuższą metę jest nie do utrzy-

mania. W najbliższym czasie dużym wyzwaniem będzie 

przebudowa linii średnicowej, co znacząco utrudni 

dojazdy z dalszych dzielnic i reszty aglomeracji. 

 

MARSZAŁKOWSKA

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oddane Centrum 
Marszałkowska 

z bezpośrednim 
podziemnym 
połączeniem 

ze stacją metra 
Świętokrzyska

Remont linii średnicowej 

Modernizacja placu Defilad (likwidacja dworca autobusowego; likwidacja 
wjazdów z tunelu w ciągu Złotej na zachodnią jezdnię ul. Marszałkowskiej; realizacja 

dużego parkingu podziemnego)

Przebudowa ronda 
Dmowskiego

II linia metra: koniec 
budowy odcinka od stacji 

Dworzec Wileński do stacji 
Trocka

II linia metra: koniec 
budowy odcinka od stacji 
Rondo Daszyńskiego do 

stacji Księcia Janusza 

CO SIĘ ZMIENI  W OBSZARZE UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I MARSZAŁKOWSKIEJ 

INNETRANSPORT SZYNOWY

II linia metra: koniec 
budowy odcinka od 
stacji Księcia Janusza 
do stacji Powstańców 
Śląskich oraz od stacji 
Trocka do stacji Rem-

bielińska (przetargi 
w toku)

II linia metra: koniec 
budowy odcinka 

zachodniego do stacji 
Połczyńska
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• Zmiana charakteru ul. Marszałkowskiej: zwężenie 

przeskalowanych pasów ruchu, dodatkowe przejścia dla 

pieszych na odcinku od ronda Dmowskiego do ul. Królew-

skiej (rozłożenie dużego ruchu pieszego).

• Wprowadzenie dodatkowych przejść dla pieszych 

w ciągu Alej Jerozolimskich.

• Przeanalizowanie możliwości przebudowy ronda 

Dmowskiego na zwykłe skrzyżowanie z przejściami dla 

pieszych maksymalnie przybliżonymi do tarczy skrzyżowania.

• Bezwzględne poszerzenie przystanku tramwajowego 

Centrum w kierunku Pragi; wskazane poszerzenie także 

pozostałych przystanków, zwłaszcza w kontekście dobudowy 

przejść dla pieszych. 

• Poprawa przesiadek między metrem a koleją (wska-

zane przeniesienie ich na poziom -1, ograniczenie liczby 

schodów). 

• Działania na rzecz zwiększenia przepustowości stacji 

metra Centrum i bardziej równomiernego rozłożenia 

ruchu pieszego; odciążenie południowej głowicy stacji 

poprzez przywrócenie koncepcji dobudowy schodów rucho-

mych pośrodku stacji.

• Działania na rzecz poprawy oznaczeń na stacji metra 

Centrum – wprowadzenie „totemów” z logo metra przy 

przejściu podziemnym w ciągu Złotej (obecnie brak wy-

raźnej informacji przy domach towarowych Centrum o moż-

liwości wygodnego przejścia do stacji metra).

• Przeanalizowanie możliwości zwiększenia przepustowości 

peronu II linii na stacji Świętokrzyska oraz poprawy 

przesiadek między dwiema liniami metra – układ wyjść, 

a także kolumn utrudniać będzie równomierne rozmieszczenie 

pasażerów, zwłaszcza po otwarciu nowych odcinków metra, gdy 

wzrośnie ruch; łącznik przesiadkowy między I a II linią już teraz 

tamuje ruch pieszych.

• Rozważenie rozbudowy północnej głowicy stacji Świętokrzyska 

na I linii w przypadku wprowadzenia zabudowy biurowej wzdłuż 

ul. Marszałkowskiej w kierunku Królewskiej.  

• Rozważenie możliwości połączenia nowych budynków biurowych 

bezpośrednio z antresolą stacji metra Świętokrzyska.

• Rezygnacja z wiat na przystankach tramwajowych w zespole 

przystanków Centrum na rzecz zadaszeń całości przystanków 

(zwiększenie przestrzeni dostępnej dla pasażerów i znaczne zwięk-

szenie komfortu).

• Wprowadzenie przejazdów i dróg rowerowych w osi północ-

-południe w ciągu ul. Marszałkowskiej.
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mi AGD, kwiaciarnię i mniejsze usługi. 

Gdy kilka lat temu przystępowaliśmy do projek-

towania Centrum Marszałkowska, było dla nas 

jasne, że musi być to budynek wykorzystujący 

siłę transportu zbiorowego – być niemal stopiony 

z komunikacją publiczną. Trudno wyobrazić so-

bie bardziej eksponowaną i lepiej skomunikowa-

ną lokalizację w Warszawie. Ze statystyk wynika, 

że skrzyżowanie arterii Marszałkowskiej i Święto-

krzyskiej mija przynajmniej raz w tygodniu ponad 

200 tys. osób, gdzie większość dociera rozbudo-

waną siecią transportu publicznego – dwiema 

liniami metra, tramwajami, autobusami, koleją 

do pobliskiego Dworca Centralnego, SKM-ką 

do Dworca Śródmieście czy z lotniska Chopina, 

skąd podróż trwa niewiele ponad kwadrans, czy 

rowerami, korzystając z systemu dróg rowero-

wych i wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo. 

Dlatego Centrum Marszałkowska oferuje aż 36 

miejsc dla rowerzystów i pełną infrastrukturę, 

m.in. wygodne szatnie z prysznicami. W budynku 

zaplanowaliśmy wystarczającą liczbę 106 miejsc 

dla samochodów, w tym stacje do ładowania aut 

elektrycznych. Warto uczyć się od zachodnich 

sąsiadów, którzy znacznie wcześniej dostrzegli 

potencjał transportu publicznego. Jednym z przy-

kładów godnych do naśladowania może być 

306-metrowej wysokości wieżowiec The Shard 

w centrum Londynu, który przewiduje jedynie 48 

miejsc parkingowych przeznaczonych wyłącznie 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Należy pamiętać, że zachęcanie jak największej 

liczby mieszkańców do korzystania z komunikacji 

publicznej jako ekologicznego środka transportu, 

Dzięki naszej determinacji, w czerwcu 2018 r. , 

wspólnie z Warszawską Spółdzielnią Spożywców 

Społem Śródmieście otwieramy kultowy sklep 

Sezam w Centrum Marszałkowska – pierwszym 

budynku biurowo-handlowym w Polsce zintegro-

wanym ze stacją metra. Wdrożenie tego bezpre-

cedensowego rozwiązania wymagało podpisania 

trójstronnego porozumienia pomiędzy inwesto-

rem, urzędem miasta i Zarządem Transportu 

Miejskiego. Uzgodnienia projektu trwały rok 

i  były poprzedzone długotrwałymi rozmowami 

z kilkunastoma podmiotami – przedstawicielami 

urzędu miasta, ZTM, ZDM, BGN, Metrem War-

szawskim, wykonawcą metra i z wieloma innymi. 

Wspólnie doprowadziliśmy do sytuacji, w której 

jedno z wyjść ze stacji metra zostało przeniesio-

ne z chodnika w podcień Centrum Marszałkow-

ska. Warto wyraźnie podkreślić, że uratowaliśmy 

w ten sposób jeden z najważniejszych ciągów ko-

munikacyjno-pieszych w Warszawie. Umiejsco-

wienie tradycyjnego wyjścia z metra na chodniku 

wiązałoby się bowiem z  usunięciem przejścia 

dla pieszych i przystanku tramwajowego przy ul. 

Marszałkowskiej! Jako odpowiedzialny inwestor 

nie mogliśmy zaakceptować rozwiązania, któ-

re dezorganizuje przestrzeń publiczną w  ścisłej, 

centralnej zabudowie. Ponadto, dzięki powią-

zaniu pasażu Centrum Marszałkowska z komu-

nikacją publiczną, mieszkańcy w łatwy sposób 

mogą powrócić do zakupów, które załatwiali 

w dawnym domu towarowym Sezam. Korytarz 

z metra prowadzi do lokali handlowych na po-

ziomie -1, obejmujących m.in. sklep spożywczy 

Społem Śródmieście, drogerię, sklep z artykuła-

powinno być skorelowane z wdrażaniem zrówno-

ważonej polityki mobilności – wprowadzaniem 

naziemnych przejść dla pieszych, zwężaniem zbyt 

szerokich pasów ruchu czy z proponowaniem jak 

największej ilości terenów zieleni, czego przykła-

dem są choćby projekty Zielona Marszałkowska 

czy Zielona Świętokrzyska. W tym obszarze inwe-

storzy także mogą proponować pozytywne roz-

wiązania, które dodatkowo przyczyniają się do 

zmniejszenia smogu. W Centrum Marszałkowska 

oddajemy 9 zielonych tarasów o powierzchni 

niemal 1 tys. mkw., a także rewitalizujemy Pasaż 

Rowickiego, zaprojektowany z myślą o chwili wy-

tchnienia w ścisłym Śródmieściu. 

W kwestii zasług inwestorów dla promowania 

transportu publicznego sprawdza się uniwersalna 

zasada – tylko współpraca i odwaga do niecho-

dzenia wytartymi ścieżkami dają ponadprzeciętne 

efekty, z których korzystają użytkownicy miasta.

Zachęcam do tego wszystkich.

RAFAŁ SZCZEPAŃSKI 

WICEPREZES ZARZĄDU 

BBI DEVELOPMENT S.A. 

KOMENTARZ

Śmiało mogę powiedzieć, że obowiązująca na rynku nieruchomości powszechna 

zasada Conrada Hiltona „lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja”, po kilku deka-

dach ewoluuje dziś w kierunku nowej ery: „transport publiczny, transport pu-

bliczny, transport publiczny”. Wykorzystanie potencjału komunikacji zbiorowej 

powinno być kardynalną zasadą inwestorów, którzy swoimi decyzjami nie tylko 

kształtują nowe wzorce poruszania się po mieście wśród najemców, pracowników 

i mieszkańców, ale także odpowiadają za harmonijny rozwój przestrzeni publicz-

nej. Choć zalety płynące z zastosowania takiego podejścia są oczywiste, to wciąż 

niewielu deweloperów decyduje się zastosować je w praktyce. Jest to zadanie nie-

łatwe – żmudne, czasochłonne i wymagające odpowiednich kompetencji.
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Maj 2018 Grudzień 2021*

Podaż powierzchni biurowej 225.200 253.300

Współczynnik miejsc parkingowych** 1:88 1:105

Liczba budynków biurowych 18 20

Umowne czynsze prime 15.5 EUR/mkw./m-c 15.5 EUR/mkw./m-c

Współczynnik pustostanów 6%

Popyt w 2017 47.500

METRO WILANOWSKA

Metro Wilanowska jest jedną z nieoczywistych lokalizacji 

biurowych, jest to jednak alternatywa dla biur położonych na 

Służewcu i dogodna lokalizacja dla mieszkańców południowej 

Warszawy. Dzięki dobrej dostępności komunikacyjnej 

i bliskości głównych arterii miasta, lokalizacja ma potencjał, 

by stać się miejscem pracy dla 23.000 osób. Jednocześnie, 

przy ograniczonej dostępności terenów inwestycyjnych, popyt 

na biura położone w tym miejscu będzie stale wysoki. 
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Liczba pracowników wzrośnie 

o 27%, do niemal 23.000 osób.

W budowie pozostają dwa 

obiekty o łącznej powierzchni 

47.000 mkw. Powiększy to 

zasób powierzchni biurowych 

w okolicy o 27%. *Uwzględniono budynki w zasięgu maksymalnie 1,5 km dojścia pieszego od stacji metra Wilanowska

Prognozowana liczba pracowników okolic metra 
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** Współczynnik miejsc parkingowych wyrażony jest w liczbie metrów kwadratowych powierzchni przypadających na 1 miejsce parkingowe. Standardowo 

współczynnik ten jest cechą budynku, natomiast na potrzeby publikacji policzony został dla całego opisywanego rejonu. 
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• Pętla autobusowa pełni rolę dworca dla części połączeń autobuso-

wych dalekobieżnych obsługiwanych przez Polskiego Busa (Flixbusa) 

i Polonusa w kierunku południowym. 

• Pętla i dworzec autobusowy charakteryzują się niską atrakcyjnością 

infrastruktury związanej z obsługą pasażerów (niewielkie wiaty, brak 

tablic zbiorczych czy wyświetlaczy, wąskie perony i przejścia, miesza-

nie ruchu przyjazdowego i odjazdowego).

• Drogi dojścia w obrębie węzła, zwłaszcza między pętlą a metrem 

oraz metrem i osiedlami przy ul. Bukowińskiej, są mało atrakcyjne: 

chodniki nie znajdują się na najkrótszych, intuicyjnych drogach 

dojścia, występują liczne przedepty, oświetlenie jest nieadekwatne, 

brakuje wyraźnej informacji przestrzennej.

• Funkcjonuje parking przesiadkowy Park&Ride.

• Skomunikowanie obszaru za pomocą linii tramwajowej wzdłuż Pu-

ławskiej w kierunku centrum (z pętlą przy stacji metra Wilanowska) 

• Ruch autobusowy na głównych ciągach – al. Wilanowskiej i ul. Pu-

ławskiej – podatny na opóźnienia i korki.

• Niewystarczająca liczba przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 

ul. Puławskiej, al. Niepodległości i al. Wilanowskiej (brak przejść po 

południowej stronie skrzyżowania).

• Brak wystarczającej infrastruktury rowerowej (jest jedynie ścieżka 

wzdłuż ul. Rolnej, Bukowińskiej i Puławskiej, niewpisująca się w szer-

szy układ dróg rowerowych – brak możliwości dojazdu z Wilanowa 

czy od strony centrum; jedna stacja Veturilo w rejonie węzła bez 

dostępu do ścieżek rowerowych).

STAN OBECNY 

Obszar tzw. Dworca Południowego jest bardzo 

dobrze skomunikowany transportem publicznym, 

w tym transportem szynowym w osi północ-

-południe oraz niewystarczająco skomuniko-

wany w osi wschód-zachód. Samo powiązanie 

poszczególnych elementów węzła (przesiadki 

między środkami komunikacji, drogi dojścia oraz 

infrastruktura pasażerska) nie odpowiada na 

potrzeby pasażerów. 

• I linia metra przebiega przez stację Wilanowska, 

która jest jednym z ważniejszych przystanków na 

linii. Pociągi przyjeżdżają zatłoczone w relacji od 

i do centrum, na stacji Wilanowska następuje duża 

wymiana pasażerska. Sama stacja jest funkcjonal-

na – bez zatorów i wąskich gardeł, choć głowica 

południowa jest bardziej obciążona.

• Od marca 2017 r. funkcjonuje nowe, rozbudowa-

ne wejście na stację metra – południowa głowica, 

zachodnia strona, z dodatkowymi schodami w kie-

runku ul. Puławskiej. Wejście powstało z inicjatywy 

prywatnej w ramach budowy biurowca Villa Metro.

• Duża pętla autobusów miejskich i podmiejskich 

obsługująca ruch m.in. z kierunku Piaseczna, 

Wilanowa i Służewca.

METRO WILANOWSKA



41

METRO WILANOWSKA
WNIOSKI 

Obszar jest dobrze skomunikowany szybką 

komunikacją szynową na osi północ-południe, 

węzeł obsługuje też liczne linie autobusowe 

z kierunku Piaseczna oraz na osi wschód-za-

chód. Generalnie układ komunikacyjny i drogo-

wy podporządkowany jest jednak samochodom. 

Węzeł charakteryzuje się mało funkcjonalnymi 

i atrakcyjnymi rozwiązaniami w zakresie prze-

siadek oraz przestrzeni publicznej, co wpływa 

negatywnie na obraz komunikacji publicznej 

(atrakcyjność komunikacji miejskiej zależy nie 

tylko od jakości oferty, częstotliwości kursowa-

nia, taryfy i taboru, ale także drogi dojścia na 

przystanek / stację oraz infrastruktury przy-

stankowej). Planowana zabudowa mieszkalna 

oraz biurowa, a także przewidywane inwestycje 

komunikacyjne (linia tramwajowa w kierunku 

Służewca), wpłyną na wzrost wykorzystania 

węzła – istotne jest więc dobre rozplanowanie 

ruchu pieszego i przesiadkowego. Może wystą-

pić problem większego obciążenia I linii metra. 

PERSPEKTYWICZNIE

Koncepcja budowy linii tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej w kierunku 

Wilanowa (data możliwej realizacji nieokreślona) 

Koncepcja buspasa w ciągu al. Wilanowskiej w kierunku Wilanowa (choć wg 
aktualnych wypowiedzi taki buspas mógłby wpłynąć na znaczące pogorszenie 
ogólnych warunków ruchowych) 

2020 2021 2022

Oddanie dalszego 
odcinka Południowej 

Obwodnicy Warszawy, 
prowadzącego pod 

Ursynowem i przez Wilanów 
na drugą stronę Wisły Otwarcie tzw. Puławskiej-BIS 

(czyli drogi S7) na odcinku od 
Grójca do węzła Lotnisko przy 
Południowej Obwodnicy Warszawy

Buspas w ciągu ul. Puławskiej 

Budowa linii tramwajowej wzdłuż al. Wilanowskiej od stacji metra Wilanowska do Galerii Mokotów

Otwarcie węzła (dworca) przesiadkowego Dworzec Południowy. Trwają analizy 
wariantów realizacyjnych – preferowany przez ZTM wariant zakłada zagospodarowanie na 
potrzeby węzła przesiadkowego trzech działek: w miejscu pętli, między pętlą a metrem oraz 

w miejscu parkingu przesiadkowego.

CO SIĘ ZMIENI  NA DWORCU POŁUDNIOWYM 

INNETRANSPORT SZYNOWY
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• Budowa węzła przesiadkowego z prawdziwego 

zdarzenia – zadaszonego, z optymalizacją przesiadek, 

(zwłaszcza między autobusami, nową linią tramwajową 

a metrem), wyprowadzeniem ruchu z antresoli stacji 

metra w kierunku węzła, dostosowaniem przejść do 

zwiększonych potoków pasażerskich i poczekalnią dla 

ruchu pieszego.

• Realizacja projektu w pełnym zakresie wymaga za-

angażowania partnera prywatnego; funkcje biurowe 

i ewentualnie handlowe powinny być  uzupełnieniem 

i dobrym dodatkiem do funkcji komunikacyjnych i ruchu 

przesiadkowego.

• Wytyczenie buspasa na ul. Puławskiej w kierunku Pia-

seczna (usprawnienie ruchu autobusowego z aglomera-

cji) – najpóźniej w momencie oddania Puławskiej-Bis.

• Poprawa dojazdów od strony Wilanowa w ciągu al. Wi-

lanowskiej; decyzja w sprawie budowy linii tramwajowej 

bądź rozważenie budowy buspasów (po analizach 

ruchowych) – konieczna może się okazać rozbudowa 

węzła drogowego u zbiegu al. Wilanowskiej i Doliny 

Służewieckiej (skrzyżowanie dwupoziomowe).  

• Usprawnienie ruchu tramwajowego na ul. Puławskiej 

poprzez wprowadzenie priorytetu na skrzyżowaniach 

(alternatywa dla podróży obciążonym metrem 

w niektórych relacjach). 

• Uwzględnienie w planowanych inwestycjach deweloper-

skich i biurowych potoków pieszych –  tak, by nowa za-

budowa nie wpływała na pogorszenie warunków ruchu 

pieszego,  inwestycjom powinny towarzyszyć symulacje 

ruchu pieszego; rozważenie możliwości powiązania 

nowych inwestycji biurowych bezpośrednio z antresolą 

stacji metra.

• Rozbudowa środkowej głowicy stacji metra (zapewnienie 

wyjść na obie galerie stacji, rozbudowa wąskich wyjść 

na przystanki tramwajowe w ciągu ul. Puławskiej).

• Analiza możliwości ograniczenia łatwego wjazdu od 

strony Piaseczna w kierunku Centrum zarówno w ciągu 

Puławskiej, jak i al. Niepodległości, ponieważ obecnie 

skrzyżowanie to stanowi zachętę do korzystania z samo-

chodu.

• Doprowadzenie infrastruktury rowerowej do węzła, 

a także włączenie jej w szerszą sieć dróg rowerowych.

• Dodatkowe stacje Veturilo w celu lepszej obsługi biur – 

bezpośrednio przy planowanych budynkach.

• Wypracowanie koncepcji atrakcyjnej przestrzeni na tere-

nie publicznym i/lub w ramach inwestycji biurowych.

MAPA | CZAS DOJAZDU TRANSPORTEM PUBLICZNYM

MAX. 15  MIN
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MAX. 30  MIN

MAX. 60  MIN

LINIA KOLEJOWA

Źródło: ZTM

STACJA METRA

DWORZEC

REKOMENDACJE  ZESPOŁU DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR
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PODSUMOWANIE

Warszawa to miasto, które nieustannie się rozwija 

i doskonali. Przedstawione lokalizacje są na to 

najlepszym dowodem. Pokazują, że przyszłość 

zaczyna się teraz i że kształtują ją decyzje dnia 

dzisiejszego. Wyróżniamy jednak trzy wyzwania 

dla rozwoju opisanych lokalizacji:

• Odejście od transportu 

samochodowego na rzecz 

komunikacji miejskiej

• Odpowiednia koordynacja 

planowanych zmian 

infrastrukturalnych

• Responsywność układu 

transportowego w stosunku do 

zmian na rynku biurowym.
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ANEKS
BUDYNKI BIUROWE  PRZY RONDZIE DASZYŃSKIEGO | Mapa s.9

NUMER PROJEKT STATUS ADRES DEWELOPER
POWIERZCHNIA 

NAJMU

1 Kolmex Istniejący Grzybowska 80/82 Kolmex 5 200

2 BPH Istniejący Towarowa 25a NCC Real Estate 15 300

3 Ekoenergocentrum Istniejący Ogrodowa 59a ESP S.A. 2 500

4 City Gate Istniejący Ogrodowa 58 Grupa PZU 21 600

5 Warsaw Trade Tower Istniejący Chlodna 51 Dae-Pol 40 300

6 myhive Crown Point Istniejący Prosta 70 Ghelamco 11 200

7 Crown Tower Istniejący Hrubieszowska 2 Ghelamco 8 600

8 Prosta 69 Istniejący Prosta 69 Warsaw West Gate 12 300

9 Prosta Office Centre Istniejący Prosta 51 Ghelamco 19 500

10 Hrubieszowska 6a Istniejący Hrubieszowska 6a EpaComp 2 100

11 Crown Square Istniejący Przyokopowa 31 Ghelamco 16 100

12 G81 Istniejący Grzybowska 81 Unidevelopment 8 900

13 Green Corner Istniejący Chlodna 52/54 Skanska Property Poland 24 500

14 Wola Center Istniejący Przyokopowa 33 LC Corp 27 600

15 Warsaw Spire B Istniejący plac Europejski 1 Ghelamco 20 000

16 Warsaw Spire C Istniejący plac Europejski 1 Ghelamco 20 000

17 Warsaw Spire Tower Istniejący plac Europejski 1 Ghelamco 59 100

18 Proximo I Istniejący Przyokopowa 26a-b Hines 28 700

19 Prime Corporate Center Istniejący Grzybowska 78 Golub Gethouse 20 100

20 Wronia 31 Istniejący Wronia 31 Ghelamco 16 000

21 Generation Park X Istniejący Prosta 36 Skanska Property Poland 20 100

22 PeKaO SA Istniejący Grzybowska 53/57 PeKaO SA 27 000

23 Elektrim Istniejący Panska 77/79 Oxford Group 12 000

24 Pańska Corner Istniejący Panska 73 Torent 2 700

25 Kasprzaka 2/8 Istniejący Kasprzaka 2/8 Kredyt Bank 10 500

26 Prosta Tower Istniejący Prosta 32 Marvipol 5 500

27 JM Tower Istniejący Grzybowska 47 JM Inwest 11 900

28 Feniks Istniejący Żelazna 32 Europlan Capital 8 900

29 Concept Tower Istniejący Grzybowska 87 Concept Development 
BSD 3

8 500

30 Karolkowa Business Park Istniejący Karolkowa 30 Ablon Group 14 700

31 Proximo II W budowie/planowany Przyokopowa 26a-b Hines 20 000

32 Browary Warszawskie W budowie/planowany Grzybowska 62 Echo Investment 15 000

33 Spark A W budowie/planowany Wolska 6 Skanska Property Poland 40 900

34 Spark B W budowie/planowany Wolska 6 Skanska Property Poland 17 700

35 Spark C W budowie/planowany Wolska 6 Skanska Property Poland 12 300

36 Generation Park Z W budowie/planowany rondo Daszynskiego Skanska Property Poland 20 000

37 Generation Park Y W budowie/planowany rondo Daszynskiego Skanska Property Poland 45 000

38 The Warsaw HUB B W budowie/planowany Sienna Ghelamco 31 000

39 The Warsaw HUB C W budowie/planowany Sienna Ghelamco 35 000

40 Skyliner W budowie/planowany rondo Daszynskiego Karimpol 43 700

41 Spinnaker W budowie/planowany Prosta 51 Ghelamco 40 500

42 Dom Słowa Polskiego W budowie/planowany Pańska / Miedziana Penta 28 000

43 Metropoint Office W budowie/planowany Grzybowska 85C Asbud 8 200

44 Mennica Legacy Tower W budowie/planowany Pereca 21 Golub GetHouse & Men-
nica Polska 

60 800

45 ArtNorblin W budowie/planowany Żelazna 53/55 Capital Park 39 000

NUMER PROJEKT STATUS ADRES DEWELOPER
POWIERZCHNIA 

NAJMU
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ANEKS
BUDYNKI BIUROWE  PRZY DWORCU GDAŃSKIM | Mapa s.17 BUDYNKI BIUROWE  PRZY UL.  MARSZAŁKOWSKIEJ | Mapa s.27

NUMER PROJEKT STATUS ADRES DEWELOPER
POWIERZCHNIA 

NAJMU

1 Babka Tower istniejący Jana Pawla II 80 Echo BV / WAN 13 200

2 North Gate istniejący Bonifraterska 17 Bonifraterska Development 30 200

3 Gdański Business Center A istniejący Inflancka 4a HB Reavis 31 500

4 Gdański Business Center B istniejący Inflancka 4 HB Reavis 15 800

5 Gdański Business Center C istniejący Inflancka 4b HB Reavis 19 700

6 Gdański Business Center D istniejący Inflancka 3 HB Reavis 29 300

7 Słomińskiego Art Office istniejący Słomińskiego 4  WRI INVESTMENT 2 500

8 Liberty W budowie/planowany Okopowa, Młocińs-
ka i Burakowska

Green Property Group 28 000

9 Forest W budowie/planowany Burakowska 14 HB Reavis 81 500

10 Nowe Intraco A W budowie/planowany Stawki 2 PHN 12 000

11 Warszawa Gdańska W budowie/planowany Slomińskiego Ghelamco / PKP 45 200

NUMER PROJEKT STATUS ADRES DEWELOPER
POWIERZCHNIA 

NAJMU

1 Astoria Istniejący Przeskok 2 Strabag 16 800

2 Centrum Jasna Istniejący Jasna 14/16 Centrum Jasna 5 900

3 Centrum Zielna Istniejący Zielna 37 Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej

5 400

4 CH25 Istniejący Chmielna 25 LHI 4 300

5 DT Centrum Istniejący Marszałkowska 
104/122

CDI Polska 8 700

6 Jasna 26 Istniejący Jasna 26 Mermaid Properties 4 700

7 Moniuszki 1a Istniejący Moniuszki 1a TPSA 8 600

8 Nowy Dom Braci Jabłkow-
skich

Istniejący Chmielna 19 DT Bracia Jabłkowscy + 
LHI Leasing

2 800

9 PKO BP Istniejący Sienkiewicza 12/14 PKO BP 20 700

10 Widok 12 Istniejący Widok 12 Nordkapp 1 600

11 Widok 8 Istniejący Widok 8 Opera Holding 3 600

12 Wolf Marszałkowska Istniejący Marszałkowska 89 Wolf Immobilien 11 100

13 Wolf Zielna Istniejący Zielna 41/43 Wolf Immobilien 4 300

14 CEDET W budowie/planowany Krucza 50 Immobel 15 300

15 Centrum Marszałkowska W budowie/planowany Świętokrzyska WSS Spolem Śródmiescie / 
BBI Development

13 100

16 Poznańska 37 W budowie/planowany Poznańska 37 Icon Real Estate 3 400

17 Rotunda Tower W budowie/planowany Jerozolimskie 44 S+B/Commerz Real 22 000

18 Central Point W budowie/planowany Świętokrzyska /
Marszałkowska

Immobel 18 000



ANEKS
BUDYNKI BIUROWE  PRZY METRZE WILANOWSKA |Mapa s.37

NUMER PROJEKT STATUS ADRES DEWELOPER
POWIERZCHNIA 

NAJMU

1 Kliwer Istniejący Bukowińska 22b Eco Group 6 000

2 myhive IO-1 Istniejący Puławska 183 Universale International 22 600

3 Business Liner W budowie Domaniewska/ 
Pulawska

Universale International 28 100

4 Villa Metro Istniejący Puławska 145B Reform Company 3 6 700

5 Allianz Istniejący Rodziny Hiszpań-
skich 1

Allianz 11 700

6 Ambassador Office Building Istniejący Domaniewska 34 A Kronos Real Estate 15 400

7 BTD Istniejący Wielicka 1 TI BTA 8 200

8 CBRE House Istniejący Domaniewska /
Pęcherska

Kronos Real Estate 7 800

9 Corner House Istniejący Puławska 113 Universal Properties 3 700

10 ESTA I i II Istniejący Kaczmarskiego 77a ESTA 11 100

11 Graffit W budowie Domaniewska 28 Hines 18 900

12 Horizon Plaza Istniejący Domaniewska 39a Curtis Development 34 200

13 Metron Istniejący Niepodległości 69 TI BTA 8 500

14 Nefryt Istniejący Domaniewska 39B GTC 15 800

15 Nestle House Istniejący Domaniewska 32 Kronos Real Estate 17 600

16 Ocean Plaza Istniejący Abramowskiego 41 ANCOR Development 2 600

17 Topaz Istniejący Domaniewska 39b GTC 11 200

18 TVP Istniejący Woronicza 17 TVP 11 000

19 Zepter Business Center Istniejący Domaniewska 37 ECI 12 200 Projekt graficzny CBRE

Autorzy raportu (CBRE, ZDG TOR, Placemakers, ZTM) oświadczają, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, 

które uważają za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez autorów raportu zweryfikowana i związku 

z tym autorzy raportu nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, 

założenia, oszacowania zawarte w raporcie zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej 

sytuacji na rynku. Ani autorzy raportu, ani jakikolwiek ich reprezentant lub pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szko-

dy poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportu w całości lub w części.



KARINA KOZIEJ

Strategy Director 
Placemakers
karina.koziej@placemakers.pl
608 661 101

MICHAŁ KUDŁA

dyrektor
Zespół Doradców Gospodarczych TOR
michal.kudla@zdgtor.pl
22 323 77 50 

KONTAKTY

MACIEJ FLORCZAK

Starszy specjalista ds. transportu publicznego
Zarząd Transportu Miejskiego
m.florczak@ztm.waw.pl
22 45 94 306

MIKOŁAJ SZNAJDER 

Director
Head of A&T Office | CBRE
mikolaj.sznajder@cbre.com
695 271 379 

cbre.pl

placemakers.pl

zdgtor.pl

ztm.waw.pl


