
 

 

 

22.07.2019 r. 
Informacja prasowa 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego skorzysta z przestrzeni Varso Place 
 

Varso Place, wznoszone przez HB Reavis obok warszawskiego Dworca Centralnego, powstaje 

zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie tworzenia zdrowych, efektywnych i 

zrównoważonych biur. Wiosną przyszłego roku do Varso Place przeprowadzi się 1200 

pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowa została zawarta na pięć lat. 

 

U podstaw działalności HB Reavis leży przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do korzystania z 

nowoczesnej przestrzeni pracy, mającej pozytywny wpływ na zdrowie, w tym zmniejszanie poziomu stresu. 

Wybór Varso Place przez BGK nie jest zatem przypadkowy – to jeden z najbardziej cenionych pracodawców 

w Polsce, stawiających na tworzenie angażującego środowiska pracy. Potwierdza to m.in. przyznany 

bankowi w tym roku certyfikat Top Employer. Według przeprowadzonego badania, aż 83% pracowników 

BGK deklaruje dumę z pracy w tej organizacji. Przeprowadzka do Varso Place zapewni im jeszcze lepsze 

warunki do rozwoju oraz wykonywania codziennych obowiązków.  

 

BGK to kolejny najemca Varso Place wspierający rozwój gospodarczo-społeczny, innowacyjność i 

przedsiębiorczość Polaków. Jedyny bank rozwoju w naszym kraju zajmie około 12 400 mkw. powierzchni 

biurowej w Varso 2 – jednym z trzech budynków powstających przy skrzyżowaniu ul. Chmielnej i al. Jana 

Pawła II. Dzięki podpisanej umowie, na mniej niż rok przed zakończeniem budowy tej części kompleksu, 

ponad trzy czwarte dostępnej w niej powierzchni jest już wynajęte. W tym samym budynku działać będzie 

też kampus naukowo-technologiczny Cambridge Innovation Center.  

 

Pracownicy firm działających w Varso Place skorzystają z bliskości Dworca Centralnego, stacji WKD, stacji 

metra „Rondo ONZ”, a także kilkudziesięciu linii autobusowych i tramwajowych. Na miejscu będą mieli do 

dyspozycji pasaż handlowo-usługowy, centrum medyczne PZU Zdrowie czy klub fitness Zdrofit. 

 

Projektanci Varso Place zadbali też o dostosowanie budynków do naturalnego rytmu ludzkiego organizmu, 

zapewniając swobodny dostęp naturalnego światła oraz maksymalne wytłumienie hałasu. Odpowiednie 

systemy umożliwią indywidualną kontrolę temperatury w pomieszczeniach oraz zadbają o wysoką jakość 

powietrza wewnątrz budynku.  

 

Jakość przestrzeni pracy w Varso Place została potwierdzona certyfikatem ekologicznym BREEAM Interim 

na najwyższym poziomie „Outstanding”, a także precertyfikatem WELL umożliwiającym ocenę wpływu 

budynków na kondycję psychiczną i fizyczną ludzi. 

 

Dodatkowe informacje o Varso Place: 

W skład Varso Place dysponującego łącznie 144 000 mkw. powierzchni do wynajęcia wchodzą: Varso 

Tower autorstwa pracowni Foster + Partners, a także Varso 1 i Varso 2 zaprojektowane przez HRA 

Architekci. Obecnie trwa realizacja nadziemnych pięter wszystkich trzech budynków. Varso 2, do którego 

wprowadzi się BGK będzie gotowe w 1. kwartale 2020 roku.  



 

 

 

W podpisaniu umowy z BGK firmie HB Reavis doradzała kancelaria Argon Legal, najemcę reprezentowała 

kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski. Doradcą najemcy była firma Nuvalu Polska. 
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