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Podsumowanie
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• Główne zalety pracy w Mokotowskim Centrum Biznesowym to: bliskość Galerii Mokotów, dobra komunikacja (transport 

publiczny), to, że jest siedzibą wielu znaczących firm. Do wad zaliczają się głównie korki uliczne, brak miejsc parkingowych 

i brak terenów zielonych.

• 30% badanych jest niezadowolonych z obecnego biura. 18% ma dostęp do siłowni / klubu fitness, 15% do wypożyczalni 

rowerów. Co dziesiąty ma dostęp do myjni samochodowej, a do żłobka jedynie 4%. 

• Ponad połowa (54%) badanych dojeżdża do pracy transportem publicznym, 30% samochodem, a tylko 1% rowerem.

• Co prawda dostęp do wypożyczalni rowerów ma 15%, dojeżdża 1%, ale 38% chciałoby dojeżdżać rowerem, gdyby miało 

taką możliwość.

• Około połowa badanych wskazała jako ważne takie udogodnienia jak: Cetrum konferencyjne, Carpooling, Żłobek / 

Przedszkole, Myjnia.

• 91% badanych chciałoby pracować w budynku, którego częścią jest przestrzeń wspierająca kreatywną pracę.

• Respondenci zapytani o to, jakie elementy musiałyby pojawić się w Mokotowskim Centrum Biznesowym by chętniej 

spędzali tam czas po pracy wskazywali głównie: kawiarnie (49%), większą liczbę obszarów zielonych (46%) oraz ogólnie 

pojętą ofertę rozrywkową.



Ocena obecnych warunków pracy
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Bliskość Galerii Handlowej

Mam blisko do pracy

Jest dobrze skomunikowane

Wiele znaczących firm ma tutaj swoją siedzibę

Jest blisko do centrum Warszawy

Bliskość placówek prywatnej opieki medycznej

Wybór punktów gastronomicznych

Jest położone niedaleko lotniska

Oferta rozrywkowa po pracy

Oferta siłowni / klubów fitness

Bliskość kolejki podmiejskiej (SKM, WKD, KM)

Ścieżki rowerowe

Inne

Zalety pracy w mokotowskim centrum biznesowym [%]
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Korki w godzinach szczytu

Mało miejsc parkingowych

Mało obszarów zielonych

Uboga oferta rozrywkowa po pracy

Mały wybór punktów gastronomicznych

Mało ścieżek rowerowych

Dużo udogodnień poza moim miejscem pracy

Inne

Nie widzę żadnych negatywnych aspektów

Wady pracy w mokotowskim centrum biznesowym [%]

Blaski i cienie pracy w mokotowskim centrum biznesowym
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Proszę powiedzieć jakie widzi Pan(i) zalety pracy w Biznesowym Mokotowie?

A jakie są dla Pan(i) negatywne aspekty pracy w mokotowskim centrum biznesowym?



Zadowolenie z budynku, 
w którym firma obecnie 
ma siedzibę
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Monitoring

Bankomat

Kawiarnia / kafejka / stołówka

Miejsca parkingowe dla pracowników

Sklepik spożywczy

Kiosk

Bezpłatne WiFi na terenie całego budynku

Centrum konferencyjne

Miejsca parkingowe dla gości

Lokale usługowe

Siłownia / klub fitness

Wypożyczalnia rowerów

Myjnia samochodowa

Usługa carpooling

Żłobek / przedszkole / szkoła

Udogodnienia znajdujące się w budynku, w którym firma ma siedzibę [%]

Ocena i posiadane udogodnienia w biurowcach
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Udogodnienia o największym zasięgu

Udogodnienia o najniższym zasięgu

Udogodnienia o średnim zasięgu70%

Porozmawiajmy teraz o budynku, w którym firma, w której Pan(i) pracuje, ma swoją siedzibę. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) bądź niezadowolony(a) z tego budynku?

A czy budynek, w którym Pana(i) firma ma obecnie swoją siedzibę posiada poniższe udogodnienia?



54% 30% 6% 6%

1%

Sposób dojazdu do pracy
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Jakim środkiem transportu najczęściej podróżuje Pan(i) do pracy?



Preferencje odnośnie biura i jego otoczenia
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Ważność poszczególnych elementów infrastruktury biura i jego otoczenia
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Zdecydowanie
ważne

Top2

Monitoring

Sklep spożywczy

Bankomat

Bezpłatne WiFi na terenie całego budynku

Miejsca parkingowe dla pracowników

Kiosk

Miejsca parkingowe dla gości

Kawiarnia / kafejka / stołówka

Centrum konferencyjne

Carpooling

Żłobek / Przedszkole / szkoła

Siłowania / klub fitness

Myjnia samochodwa

Lokale usługowe

Wypożyczalnia rowerów

Najważniejsze są kwestie 

związane bezpieczeństwem oraz 

podstawowe udogodnienia w 

postaci sklepu, bankomatu, Wi-Fi 

i miejsc parkingowych.

Mniej ważne, ale cały czas 

wymieniane jako istotne przez 

ponad połowę badanych były 

takie udogodnienia jak: Cetrum

konferencyjne, Carpooling, 

Żłobek / Przedszkole, Myjnia.

Na ile ważne dla Pana(i) są następujące udogodnienia w budynkach, 

które udostępniają swoje powierzchnie biurowe?



Wymarzone miejsce pracy vs obecne miejsce pracy
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63%

56%

46%

42%

40%

36%

32%

24%

23%

20%

Udogodnienia w
wymarzonym
miejscu pracy

Kawiarnia / kafejka / stołówka

Bezpłatne WiFi

Kiosk

Miejsca parkingowe dla gości

Siłownia / klub fitness

Bezpłatna wypożyczalnia rowerów

Centrum konferencyjne

Usługa carpooling 

Żłobek / przedszkole / szkoła

Myjnia samochodowa

Najczęściej wskazywane były 

udogodnienia podstawowe: kawiarnia, 

bezpłatne Wi-Fi, Kiosk. W dalszej 

kolejności np.. Bezpłatna 

wypożyczalnia rowerów, Carpooling. 

Wynikać to może z braku wiedzy 

badanych o możliwości posiadania 

tych udogodnień w budynku 

biurowym.

Na ile ważne dla Pana(i) są następujące udogodnienia w budynkach, 

które udostępniają swoje powierzchnie biurowe?
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Różnica między 

wymarzonym miejscem 

pracy a obecnym 

biurem pracowników 

mokotowskiego 

centrum biznesowego

Np. dostęp do kawiarni 

chciałoby mieć 63% 

badanych, a ma 13 pp

mniej. 

88%
Badanych chciałoby pracować 

w budynku, który posiada 

wskazane przez nich 

udogodnienia



Dojazdy do pracy rowerem
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38%
Badanych przyznało, że częściej korzystaliby 

z rowerów przy dojazdach do pracy, gdyby 

mieli taką możliwość 

15%
Taki odsetek ma obecnie dostęp 

do wypożyczalni rowerów



91%

9%

Chęć posiadania w budynku biura przestrzeni wspierającej 
kreatywny model pracy [%]

Chciałbym by w moim biurze była przestrzeń wspierająca kreatywny model pracy

Przestrzeń wspierająca kreatywny model pracy

11



Zwiększenie atrakcyjności mokotowskiego centrum biznesowego
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49%

46%

44%

41%

40%

32%

25%

25%

20%

13%

Kawiarnie

Więcej obszarów zielonych

Restauracje

Puby / bary

Miejsca związane z kulturą, rozrywką

Miejsca na wydarzenia artystyczne/ kulturalne takie jak 

amfiteatry, muszle koncertowe

Siłowania / fitness

Lokale usługowe, np. fryzjer, kosmetyczka, masaże

Miejsca opieki nad dziećmi

Żłobek / przedszkole / szkoła

Prawie połowa badanych chciałaby by 

w okolicach Domaniewskiej i 

Marynarskiej było więcej zieleni.

Badani wskazywali na niedostateczną 

ofertę kulturalną: 40% chciałoby więcej 

miejsc związanych z rozrywką, 32% 

uznało, że dobrym pomysłem byłoby 

zorganizowanie miejsca na 

wydarzenia artystyczne: muszla 

koncertowa / amfiteatr.

Jakie udogodnienia musiałyby się znaleźć w obszarze mokotowskiego centrum biznesowego, 

by chciał/a Pan/i spędzać tam czas po pracy?



Informacje o respondentach
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5050

Informacje o respondentach
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kobietamężczyzna

Płeć [%]

30 30
39

20-30 lat 31-40 lat 41-60 lat

Wiek [%]

13

38

23
15

4 7

do 15 min do 30 min do 45 min do 60 min dłużej nie wiem

Czas dojazdu do pracy [%]

34

66

Dziecko w wieku szkolnym [%]

nie

tak

18

78

średnie

wyższe

Wykształcenie [%]

16

70

kierownicze

niekierownicze

Stanowisko [%]



UDOGODNIENIA W BUDYNKACH ADGAR POLAND



ADGAR 
BIKE

AKADEMIA TAŃCA CARPOOLING CENTRUM 
KONFERENCYJNE

PARKING DLA 
GOŚCI

MYJNIA 
EKOLOGICZNA

DATA CENTER

KAWIARNIA

KIOSK

BEZPŁATNE 
WI - FI

PRZEDSZKOLE

KLUB FITNESS



ADGAR BIKE – BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW



KLUBY FITNESS



CO-CREATING



KAWIARNIE



CENTRUM KONFERENCYJNE



CARPOOLING



PRZEDSZKOLE



MYJNIA SAMOCHODOWA



AKADEMIA TAŃCA



PARKING DLA GOŚCI


