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warimpex – model działalności

Warimpex jest „hybrydową” spółką nieruchomościową, która 
jako Asset Manager i właściciel nieruchomości prowadzi pro-
jekty do momentu, w którym sprzedaż umożliwia uzyskanie 
najwyższej wartości dodanej, a jako deweloper rozwija pro-
jekty koncentrujące się na Europie Środkowej i Wschodniej. 

W ten sposób z jednej strony Grupa Warimpex osiąga stabilne 
przepływy pieniężne z prowadzenia hoteli wzgl. wynajmu nie-
ruchomości biurowych, a z drugiej strony uzyskuje przychody 
ze sprzedaży nieruchomości.

W porównaniu z typowymi podmiotami nieruchomościowymi 
Warimpex łączy stałą działalność w zakresie zarządzania akty-
wami z wysoką rentownością wynikającą z działalności w seg-
mencie Property Development. Działalność w zakresie Pro-
perty Development korzysta w tym modelu z dobrej kondycji 
finansowej działalności w obszarze zarządzania aktywami przy 
jednoczesnej minimalizacji typowego ryzyka wyjścia pod-
miotu będącego tylko deweloperem, ponieważ ukończone 
obiekty zwykle utrzymywane są w zasobach do nadejścia odpo-
wiedniego momentu na ich sprzedaż. 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa

Swoją działalnością w zakresie zarządzania nieruchomościami 
i ich rozwoju Warimpex wpływa na otoczenie pod względem 
społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Ten wpływ wiąże 
się z dużą odpowiedzialnością, którą pojmujemy i przyjmu-
jemy jako integralną część kultury naszej organizacji, ale rów-
nież jako trzon naszego sukcesu. Dotyczy to nowych budyn-
ków, ale także starych obiektów. Realizując projekty polegające 
na rozwijaniu istniejących nieruchomości w hotele lub biu-
rowce, szczególny nacisk kładziemy na wymogi związane z 
ochroną zabytków i cech historycznych nieruchomości. Budo-
wanie obiektów energooszczędnych jest dla nas sprawą oczy-
wistą, ponieważ koszty ich eksploatacji są niższe, dzięki czemu 
możemy ustalać wyższe czynsze najmu.

W roku 2019 zakończony został w tym zakresie projekt pole-
gający na opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju w 
obszarze nieruchomości. Poza wewnętrznymi wymogami stra-
tegicznymi dla projektów dotyczących renowacji oraz nowych 
obiektów w obszarze hoteli i biurowców zdefiniowane zostały 
również standardy zrównoważonego rozwoju dla nieruchomo-
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ści Warimpexu. Z jednej strony uwzględniają one wymagania 
najemców i inwestorów, a z drugiej także kryteria certyfikatów 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method), DGNB (Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen) czy LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design). 

W związku z tym w ramach tego projektu:
1.  zebrano informacje na temat wymogów głównych klientów 

w zakresie zrównoważonego rozwoju
2.  wyjaśniono znaczenie i stosowanie certyfikatów w zakresie 

zrównoważonego rozwoju dla budynków
3.  określono minimalne standardy w zakresie zrównoważo-

nego rozwoju dla projektów nieruchomościowych 
 Warimpexu oraz 

4.  zdefiniowano nowe, zrównoważone rozwiązania energe-
tyczne dla hoteli i biurowców

Efektem tych działań są jasno określone zasadnicze kwestie w 
zakresie zrównoważonego rozwoju dla projektów deweloper-
skich, procedury związane z certyfikacją w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju oraz wytyczne i ankieta w zakresie optymali-
zacji rozwiązań energetycznych.

Do kwestii zasadniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju 
należą efektywność energetyczna, korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii, redukcja CO2 oraz jakość pomieszczeń (kom-
fort, jakość powietrza itp.).

Jako standardową certyfikację wybrano LEED Existing Buil-
ding Operation & Maintenance. Możliwe są jednak w tym za-
kresie odchylenia w zależności od kraju, rodzaju projektu czy 
wymogów rynkowych. Również w kraju mogą istnieć różne 
procedury certyfikacji, jeżeli konieczne jest różnicowanie, np. 
pod względem obiektów nowych lub już istniejących w zaso-
bach. Plan zakłada wdrażanie procedury certyfikacji w przy-
padku wszystkich nowych obiektów w trybie towarzyszącym 
ich budowie, a w przypadku obiektów istniejących stopniowo. 
Certyfikacja przynosi korzyści nie tylko właścicielom, ale także 
bezpośrednio najemcom w postaci oszczędności kosztów. Cer-
tyfikacja opłaca się także długofalowo: niewykluczone, że w 
przyszłości zbyt wysokie emisje CO2 będą „karane“. Certyfi-
katy te będą wyróżniały nieruchomości Grupy Warimpex na 
tle konkurencji pod względem wysokich standardów w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju. 

Na dzień bilansowy certyfikaty posiadają: 
Ogrodowa 8 w Łodzi  Breeam In Use – Very Good
Mogilska 43 w Krakowie  Breeam In Use – Very Good

Nieruchomości istnieją długo, a więc skutki decyzji podejmo-
wanych przez nas dzisiaj, będą odczuwalne przez najbliższe 10 

do 30 lat. W nadchodzących latach ochrona środowiska i zrów-
noważona gospodarka zasobami naturalnymi będą coraz bar-
dziej zyskiwały na znaczeniu. Firmy deweloperskie muszą się z 
tym liczyć już teraz – chociażby w obszarze ochrony klimatu. 
Aby zrealizować uzgodniony podczas szczytu klimatycznego 
w 2015 roku w Paryżu cel 2 stopni, konieczna jest zmiana do 
roku 2050 w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, zakładającej 
ograniczenie wzrostu emisji CO2. Kierunek ten należy 
uwzględnić już dzisiaj, planując inwestycje długoterminowe. 
Warimpex jest firmą świadomą swojej głębokiej odpowiedzial-
ności w tym zakresie i nie traktuje nieruchomości wyłącznie 
jako dóbr ekonomicznych, lecz w swoich planach uwzględnia 
także aspekty ekologiczne i społeczne. Taka postawa jest wyra-
zem dbałości i szacunku wobec człowieka i środowiska i 
wpływa zarówno na kulturę przedsiębiorstwa jak i na kon-
kretne realizacje w ramach prowadzonej działalności. 

istotność i interesariusze

Poniższy raport w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, 
sporządzony zgodnie z wymogami ustawy o zrównoważonym 
rozwoju i poprawie różnorodności (NaDiVeG), skierowany jest 
do wszystkich udziałowców i innych podmiotów zainteresowa-
nych podejmowanymi przez firmę Warimpex działaniami eko-
logicznymi, społecznymi i ekonomicznymi i ich efektami. 

Zrównoważony rozwój jest procesem wielopłaszczyznowym, 
na który wpływ ma wiele zagadnień dotyczących gospodarki, 
środowiska i społeczeństwa. Potencjalne skutki działalności 
gospodarczej na te obszary życia determinują konkretna pod-
stawowa działalność firmy, branża oraz otoczenie. 

Podstawę raportu stanowi obszerna analiza istotności. W ra-
mach wielopoziomowego procesu dokonano identyfikacji i 
priorytetyzacji kwestii o potencjalnie kluczowym znaczeniu 
dla Grupy Warimpex. Kwestie te zostały przeanalizowane pod 
kątem ich wpływu na człowieka i środowisko oraz znaczenia 
dla następujących kluczowych interesariuszy: inwestorów, ak-
cjonariuszy, analityków, banków, pracowników, dostawców, 
usługodawców, najemców, właścicieli sąsiadujących nierucho-
mości, podmiotów o porównywalnym profilu (peer group), me-
diów, przedstawicieli polityki, administracji, gości hotelo-
wych. Kwestie określone jako istotne można przyporządkować 
do następujących obszarów:

• Środowisko i energia
• Zrównoważona kultura organizacji (etyka i compliance)
• Społeczna odpowiedzialność
• Pracownicy
• Prawa Człowieka 
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Raport Warimpexu obejmuje działania i środki w odniesieniu 
do kwestii określonych jako istotne, opisując je w ramach na-
stępującej struktury:
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Temat opis Znaczenie według 
NaDiVeG

efektywność energetyczna budynków Jakość termiczna budynków, efektywne energetycznie 
urządzenia instalacyjne, inne urządzenia itp. 
umożliwiają realizację efektywności energetycznej 
budynków (ogrzewanie, chłodzenie, zużycie energii 
elektrycznej). 

Kwestia o znaczeniu 
dla środowiska

re-use and urban mining / zarządzanie 
środowiskowe na budowach 

Stosowanie surowców odnawialnych i materiałów 
produkowanych z poszanowaniem środowiska, 
regionalnie, niezawierających substancji szkodliwych, 
wielofunkcyjnych i nadających się do recyclingu;
unikanie hałasu i zapylenia; eliminacja trwałych 
obciążeń dla środowiska; efektywne zarządzanie 
odpadami; bezpieczne stosowanie i składowanie 
substancji chemicznych i transport krótkodystansowy

Kwestia o znaczeniu 
dla środowiska

Zrównoważona mobilność Oferty i zachęty do korzystania z przyjaznych dla 
środowiska środków transportu, jak skomunikowanie z 
siecią transportu publicznego, dróg pieszych i 
rowerowych, udostępnianie infrastruktury dla rowerów, 
elektromobilność, car-sharing i bike-sharing

Kwestia o znaczeniu 
dla środowiska

Zarządzanie środowiskowe w organizacji Poszanowanie zasobów we własnej organizacji 
(planowanie podróży, zrównoważona mobilność)

Kwestia o znaczeniu 
dla środowiska

Ład korporacyjny, 
compliance i walka z korupcją

Przestrzeganie przepisów prawa (prawo pracy, ochrony 
konkurencji, ochrona danych itd.), przejrzyste zasady 
udzielania zleceń, prawidłowe zasady współpracy z 
podwykonawcami

Zwalczanie korupcji i 
łapownictwa

Dostępność dla użytkowników 
i ich bezpieczeństwo

Elementy techniczne (np. ochrona przeciwpożarowa, 
drogi ewakuacyjne, systemy ostrzegania w sytuacji 
zagrożenia lub ewakuacji), wykonanie (np. wyznaczanie 
bezpiecznych dróg, oświetlenie, system 
wideomonitoringu lub usługi portiera)
przestrzeganie wszelkich przepisów prawa i obowiązków 
oraz regularne kontrole w tym zakresie

Kwestia o znaczeniu 
społecznym

Zadowolenie pracowników Umacnianie i rozwój motywacji i zadowolenia załogi Kwestia o znaczeniu 
personalnym

różnorodność i równość szans Zróżnicowana struktura zespołów pod względem wieku, 
płci, pochodzenia, modelu pracy itp.

Kwestia o znaczeniu 
personalnym

poszanowanie praw człowieka Oczywisty element kultury organizacji, realizowany 
wewnątrz i w stosunkach zewnętrznych

Poszanowanie praw 
człowieka 
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SChemat iStotnoŚCi firmy WarimPex
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Zagadnienia
  Środowisko i energia   Zrównoważona kultura organizacji (etyka i compliance)
  Pracownicy   Społeczna odpowiedzialność
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wiera na środowisko i społeczeństwo i dlatego jej działanie w 
zakresie wymogów ekologicznych i ekonomicznych dotyczą-
cych zaopatrzenia w energię i jej zużycia oraz tworzenia i 
utrzymania wartości budynków cechuje rozwaga. 

Warimpex stawia czoła wyzwaniom naszych czasów również 
dzięki długoterminowemu planowaniu projektów i wnosi 
istotny wkład w długofalową redukcję emisji. Budowanie 
obiektów energooszczędnych jest dla nas sprawą oczywistą, 
ponieważ koszty ich eksploatacji są niższe, dzięki czemu mo-
żemy ustalać wyższe czynsze najmu. Warimpex jest przeko-
nany, że zrównoważony rozwój i efektywność kosztowa nie 
muszą się wzajemnie wykluczać. 

Na początku 2013 roku Warimpex ukończył biurowiec Le Pa-
lais Offices w Warszawie, odznaczony certyfikatem BREEAM 
– Good. W 2018 roku uzyskano certyfikat dla nowo otwartego 
obiektu Ogrodowa Office w Łodzi – „BREEAM – Very Good”. 
Dla ukończonego w 2019 roku biurowca Mogilska 43 w Kra-
kowie uzyskano certyfikację „BREEAM In Use – Very Good”, 
a dla z biurowca B52 w Budapeszcie przewidziany jest certyfi-
kat „BREEAM In Use”. Zasadniczo planowane jest certyfiko-
wanie wszystkich nowych projektów deweloperskich, np. cer-
tyfikat LEED „Gold“ dla nowego projektu Avior Tower na 
terenie Airport City w Petersburgu. Mimo iż aktualnie żaden 
obiekt w portfolio hoteli Warimpexu nie posiada certyfikatu, 
to wysokie standardy środowiskowe w istniejących i przy-
szłych nieruchomościach hotelowych są kwestią nadrzędną. 

Plany dotyczące nowych projektów zakładają maksymalizację 
korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Dla Wa-
rimpexu oznacza to, że w długim okresie projekty zachowują 
swoją wartość lub ją zwiększają, dostarczając jednocześnie ko-
rzyści ekologicznych i społecznych. W tym kontekście zapo-
biega się również szkodom w środowisku. Zasady te będą 
uwzględniane nie tylko przy budowie nowych obiektów, lecz 
również podczas renowacji. W celu realizacji wewnętrznej 
kontroli projektów trwają prace nad mechanizmem kontroli 
dotyczącym sprawdzania projektu pod względem efektywno-
ści energetycznej, elastycznych zarysów oraz dostępności i 
mobilności. 

efektywność energetyczna portfolio 
Obszar bezpośredniego wpływu Warimpexu obejmuje kształ-
towanie aspektów energetycznych w nowych obiektach, dzia-
łania modernizacyjne w zasobach i wydajność energetyczną. 
Ponadto pozytywny wpływ na bilans energetyczny obiektów 
może mieć także wybór nośnika energii. Ale efektywność ener-
getyczna nie zależy tylko od samego budynku. Oszczędne ko-
rzystanie z energii przez użytkowników jest również czynni-
kiem decydującym i może się w znacznym stopniu przyczynić 
do ochrony klimatu. Warimpex ma jednak bardzo ograniczony 

warimpex w SKrócie

rozwój Grupy warimpex
Warimpex powstała w roku 1959 jako spółka zajmująca się 
eksportem, importem i handlem towarami tranzytowymi. Jej 
założycielem był dr Stefan Folian. Pod kierownictwem dyplo-
mowanego kupca Georga Foliana i dr Franza Jurkowitscha 
spółka wyspecjalizowała się od roku 1982 w zakresie projek-
tów dotyczących nieruchomości w Europie Centralnej i 
Wschodniej. Od tej pory Grupa Warimpex zrealizowała pro-
jekty nieruchomościowe, dla których wartość inwestycji wy-
niosła ponad 1 mld EUR, w tym hotele w segmencie pięcio-, 
cztero- i trzygwiazdkowym. Ponadto Warimpex zajmuje się 
także realizacją biurowców i innych nieruchomości.

Development i asset management
Realizacja i prowadzenie projektów nieruchomościowych ko-
ordynowane są przez Warimpex w Wiedniu wspólnie z lokal-
nymi oddziałami w Budapeszcie, Petersburgu, Krakowie i 
Warszawie. Ponadto Warimpex opiera się na długoletniej, 
owocnej współpracy z międzynarodowymi koncernami branży 
hotelowej, takimi jak Vienna House, InterContinental Group, 
Kempinski czy Accor.

Na koniec roku 2019 Warimpex był właścicielem, współwła-
ścicielem lub dzierżawcą czterech hoteli z łączną liczbą 1 000 
pokoi (po korekcie o udziały częściowe ok. 800) oraz ośmiu bu-
dynków komercyjnych i biurowych o łącznej powierzchni ok. 
104 600 m² (po korekcie o udziały częściowe ok. 92 800 m²) w 
Polsce, Rosji, na Węgrzech, w Niemczech i w Austrii.

W roku 2019 Warimpex powiększył portfolio nieruchomości 
o jeden hotel i jeden obiekt komercyjno-biurowy: nowo zaku-
piony hotel z rezerwowymi działkami w Darmstadt i samo-
dzielnie zrealizowany biurowiec Mogilska 43 w Krakowie. 
Sprzedano trzy hotele i jeden biurowiec w Budapeszcie.

Wskaźniki zawarte w raporcie niefinansowym uwzględniają 
jedynie nieruchomości znajdujące się w zasobach spółki od co 
najmniej 12 miesięcy.

ŚroDoWiSKo i enerGia 

Zagadnienia związane z zaopatrzeniem w energię, zużyciem 
energii i instalacjami energetycznymi w budynkach mają bar-
dzo duże znaczenie w budownictwie i gospodarce nierucho-
mościami. Zapewnianie energii w formie energii elektrycznej i 
cieplnej stanowi podstawę do tworzenia komfortowych po-
mieszczeń biurowych. Jednocześnie nośniki energii i jej zuży-
cie mają istotny wpływ na zmiany klimatyczne. Warimpex jest 
organizacją świadomą wpływu, jaki w obszarze energii wy-
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wpływ na indywidualne zachowania użytkowników. Działania 
w tym zakresie koncentrują się na precyzyjnych i jasnych ko-
munikatach dla użytkowników, np. w formie informacji wy-
wieszanych w obiekcie.

Głównym zadaniem Warimpexu jest określenie ram dla ni-
skiego zużycia energii w budynkach. Działania podejmowane 
w tym zakresie obejmują efektywne energetycznie projekto-
wanie nowo budowanych obiektów oraz stopniową moderni-
zację energetyczną odpowiednich obiektów znajdujących się 
już w zasobach firmy. 

wskaźniki w roku 2019
Wskaźniki zostały zaprezentowane dla kategorii aktywów, ja-
kimi są hotele i biurowce, w różny sposób, aby je jasno zobrazo-
wać. W przypadku hoteli podaje się wskaźniki w przeliczeniu na 
jeden pokój, aby uzyskać ich lepszą porównywalność. Z kolei w 
prezentacji zużycia energii w nieruchomościach biurowych zu-
życie przelicza się na metr kwadratowy wynajmowanej po-
wierzchni. Wskaźniki zostały zebrane w roku 2017 po raz 
pierwszy i tworzą podstawę dla bieżącej kontroli zużycia energii 
w celu monitorowania i minimalizowania ryzyka wpływu na 
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zmiany klimatyczne. Celem Warimpexu jest ciągła poprawa 
tych wskaźników i ich uwzględnianie w planowaniu nowych 
projektów.

W przypadku obu projektów deweloperskich w Polsce w roku 
2019 szczególny nacisk położono na efektywność energetyczną 
i aspekty proekologiczne: w projekcie Mogilska 43 w Krakowie 
powstała ściana obsadzona roślinami, a w ukończonym obiekcie 
Ogrodowa w Łodzi stworzono „zielony dach”. Takie działania 
nie tylko przyczyniają się do poprawy samopoczucia użytkow-
ników, ale odgrywają także decydującą rolę w ochronie środo-
wiska i klimatu: spada zużycie energii na chłodzenie, a retencja 
wody odciąża kanalizację; ponadto zapobiegają zjawisku urban 
heating i tworzeniu się miejskich wysp ciepła. 

Firma zwraca uwagę na efektywność energetyczną w prowa-
dzeniu własnych hoteli, planując obłożenie pokoi w taki spo-
sób, aby nie było konieczności całościowego ogrzewania wol-
nych pokoi lub pięter. Już w fazie projektowania obiektów 
uwzględnia się możliwość osobnego zasilania poszczególnych 
części hotelu w energię, co w istotny sposób wpływa na reduk-
cję zapotrzebowania na energię cieplną.

2017 2017

2018 2018

2019 2019
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Środowisko i bezpieczeństwo na budowach / 
re-use and urban mining
Na budowach panuje dążenie do unikania obciążeń na skutek 
hałasu i zapylenia, usuwania trwałych obciążeń dla środowiska, 
zapewnienia efektywnego zarządzania odpadami w przypadku 
rozbiórki budynków. Dążenie do dobrej segregacji surowców 
wtórnych realizowane jest poprzez wynajmowanie firm oferu-
jących możliwie dokładne sortowanie odpadów. Warimpex 
przykłada dużą wagę do dobrych relacji i optymalnej komuni-
kacji ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w tych pro-
cesach. Dobrym przykładem może być realizowana na budo-
wie Mogilska 43 przebudowa systemu grzewczego najbliższych 
sąsiadów na przyłącze do sieci przesyłowej energii cieplnej. Na 
tej samej budowie podczas rozbiórki rozdawano również wła-
ścicielom sąsiadujących nieruchomości talony do profesjonal-
nej myjni samochodowej. Celem Warimpexu jest w dalszym 
ciągu zapobieganie skargom i zgłoszeniom ze strony pobliskich 
mieszkańców na drodze dobrej komunikacji. 

Podczas realizacji prac budowlanych przestrzegane są wszystkie 
przepisy prawa i dotychczas nie miały miejsca żadne zastrzeże-
nia ani wypadki śmiertelne przy pracy. Z raportów generalnych 
wykonawców Warimpex czerpie co miesiąc informacje o postę-
pach w realizacji projektów i o ewentualnych naruszeniach 
przepisów bezpieczeństwa i wypadkach na budowach. Warim-
pex konsekwentnie dąży do tego, aby w dalszym ciągu zapobie-
gać na budowach doniesieniom czy poważnym naruszeniom 
przepisów bezpieczeństwa. Ponadto w przypadku projektów 
realizowanych w przyszłości w raportach miesięcznych general-
nych wykonawców mają się znaleźć informacje o wypadkach 
przy pracy i urzędowych zastrzeżeniach dotyczących bhp, kwe-
stii istotnych dla środowiska i innych kwestii prawnych.

Jeśli to możliwe, forsowane są inwestycje typu redevelopment 
starych budynków, pozwalające oszczędzać zasoby naturalne, 
koszty i czas. Działalność budowlana jest zawsze związana z in-
tensywnym wykorzystaniem zasobów. Intensywne wykorzy-
stanie surowców przyczynia się do marnotrawienia zasobów 
naturalnych, stanowiąc tym samym zagrożenie dla środowiska. 
Ryzyko to jest ograniczane poprzez możliwie najlepsze wyko-
rzystanie w projektach starych, istniejących zasobów. Przykła-
dem może być stary biurowiec w Monachium, który został 
przekształcony w hotel albo stary biurowiec z lat 60-tych w 
Budapeszcie, który został oczyszczony, pozbawiony wszyst-
kich elementów i przebudowany na biurowiec spełniający 
współczesne wymagania. W roku 2019 zrealizowano jeden 
projekt typu redevelopment: w hotelu w Darmstadt pomiesz-
czenia lobby, przebudowa pozostałej części hotelu planowana 
jest na rok 2020.

Zrównoważona mobilność
Z uwagi na zmiany klimatyczne mobilność wiąże się z wieloma 

aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami, w szczególności na ob-
szarach miejskich. Należy do nich chociażby zagrożenie lokal-
nego zanieczyszczenia powietrza na skutek emisji spalin samo-
chodowych w formie tlenków azotu (NOx) i smogu oraz 
zużycie energii. 

Na skutek rosnącego popytu na stacje ładowania samochodów 
elektrycznych dla użytkowników budynków powstaje ryzyko 
braku wystarczającej ilości takich stacji. Nowe rozwiązania w 
tym zakresie bazują na dalekowzrocznych inteligentnych kon-
cepcjach w zakresie mobilności i komunikacji. Zakładają one 
m.in. intensywniejsze korzystanie ze środków komunikacji pu-
blicznej i ofert „car-sharing“, jak również rozwój elektrycznej 
mobilności na obszarach miejskich. Aby sprostać tym wymaga-
niom, ważne jest uwzględnianie już na etapie planowania wy-
starczającej liczby stacji ładowania i przyłączy do ładowania, 
obserwowanie i ocena różnych koncepcji, które mogą być zre-
alizowane w danej lokalizacji, aby zapewnić optymalne pokry-
cie zapotrzebowania.

Elektromobilność jest szczególnie istotnym i perspektywicz-
nym zagadnieniem. Już na etapie koncepcji i projektowania 
obiektów – co najmniej trzy lata przed ich ukończeniem – na-
leży uwzględnić przyszłe zapotrzebowanie na miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych z punktami ładowania lub 
przewodami pod przyszłe uzbrojenie obiektu w tę infrastruk-
turę. W nieruchomościach znajdujących się w zasobach Wa-
rimpexu istnieją w tej chwili stacje ładowania dla samochodów 
elektrycznych w obiektach Ogrodowa Office i Mogilska 43. 
Stacje takie przewidziane są także w nowych projektach. W 
obiekcie Mogilska 43 zbudowano 60 miejsc dla rowerów (tj. 
0,4 miejsca na 100 m2 powierzchni biurowej). Zbudowano 
także prysznice i przebieralnie, aby zachęcać pracowników do 
przyjazdu do biura na rowerze. W projekcie w Łodzi, Ogro-
dowa 8, jest 150 miejsc postojowych dla rowerów (tj. 0,5 miej-
sca postojowego na 100 m2 powierzchni biurowej) oraz prysz-
nice i przebieralnie w pomieszczeniach biurowych.

Projekty Warimpexu położone są zasadniczo w centralnych 
punktach w dużych aglomeracjach i miastach drugorzędnych 
pod względem wielkości. W przypadku wszystkich projektów 
dobry dojazd do nieruchomości jest dla jej użytkowników (pra-
cowników i klientów) kwestią ważną. Dojazd do hoteli i biu-
rowców musi być dobry w każdym przypadku, zarówno komu-
nikacją publiczną, np. autobusem czy koleją, ale również 
samochodem i autokarem. Stacje i przystanki komunikacji po-
łożone są w każdym przypadku w promieniu 200 m, połącze-
nie z lotniskiem jest konieczne.

W przyszłości coraz większego znaczenia będzie nabierać ofe-
rowanie optymalnego połączenia z siecią komunikacji publicz-
nej w mieście, ze względu na znaczne ograniczenia ruchu indy-
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widualnego w miastach w przyszłości, np. zakazy wjazdu lub 
ograniczenia w parkowaniu. Istotne jest również wspieranie 
mobilności zrównoważonej (samochody elektryczne, car-sha-
ring itp.), ponieważ użytkownicy nieruchomości będą trakto-
wać te oferty jako element decydujący. Aby jak najlepiej spro-
stać tym trendom, Warimpex stawia sobie za cel, uwzględniać 
kryterium mobilności zrównoważonej w projektach realizowa-
nych w przyszłości. 

Zarządzanie środowiskowe w organizacji

 2019 2018 2017
Przeloty CO2 129 t CO2 113 t CO2 123 t
Samochód km CO2 29 t CO2 32 t CO2 64 t

Objaśnienie: Pracownicy spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Emisje CO2 w ramach odbywanych podróży w roku 2019 
wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrost jest wyni-
kiem częstszych podróży w związku ze sprzedażą hoteli fran-
cuskich oraz z nabyciem i rozpoczęciem realizacji projektu w 
Darmstadt.

Pracownicy firmy Warimpex bardzo dużo podróżują, ponieważ 
niemal wszystkie projekty położone są poza granicami Austrii. 
Stanowi to obciążenie dla środowiska naturalnego na skutek 
emisji spalin oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników 
na skutek podwyższonego ryzyka wypadków. Planowaniem po-
dróży zajmuje się zespół odpowiedzialny za dany projekt, jed-
nak ograniczanie podróży do niezbędnego minimum jest zasadą 
w firmie Warimpex. W przypadku podróży służbowych firma 
próbuje łączyć wyjazdy pojedynczych pracowników i tworzyć 
grupy do wspólnych przejazdów, aby w ten sposób maksymalnie 
obniżać koszty podróży i obciążenia dla środowiska. Na miejsce 
realizacji niektórych projektów można dotrzeć środkami komu-
nikacji, takimi jak kolej czy samolot, do innych projektów trzeba 
dojechać samochodem ze względu na ich położenie i koniecz-
ność zabrania sprzętu, co jest znacznie łatwiejsze w przypadku 
samochodu. W celu redukowania ilości podróży służbowych 
promowane jest korzystanie z narzędzi tele- i wideokonferen-
cyjnych, a odpowiedni sprzęt do tego jest udostępniany. 

W celu możliwie najlepszego wykorzystania nowych technolo-
gii spółka na bieżąco dokonuje oceny nowych narzędzi i wdraża 
je do firmowej sieci IT. Z jednej strony ułatwia to współpracę 
transgraniczną przy projektach, a z drugiej optymalizuje czę-
stość podróżowania pracowników. Poprzez zakup dwóch po-
jazdów elektrycznych do floty Warimpexu w ramach pilotażo-
wego projektu analizowane będą zachowania użytkowników w 
zakresie przyszłych podróży służbowych jak i możliwości łado-
wania i innych wymogów dla lokalizacji obiektów biurowych. 
Poza ciągłym przeglądem i odnawianiem floty pojazdów, firma 
inwestuje w kształcenie pracowników w zakresie podróży służ-
bowych poprzez oferowanie szkoleń z doskonalenia jazdy.

ZrówNowaŻoNa KuLTura orGaNiZacji 
(eTyKa i compLiaNce)

Na całym świecie łapownictwo i korupcja utrudniają inwesty-
cje i zafałszowują obraz międzynarodowej konkurencji. Po-
nadto użycie korupcyjnych metod do przekierowania środków 
finansowych zagraża także kondycji gospodarczej, społecznej i 
ekologicznej społeczeństwa. W procesie zwalczania tych prak-
tyk przedsiębiorstwom przypada w udziale ważna rola, ponie-
waż korupcja nie tylko niszczy demokratyczne instytucje, ale 
szkodzi również dobremu zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
Warimpex działa także w krajach, które częściowo zajmują 
niekorzystne pozycje w Indeksie Percepcji Korupcji, będąc na-
rażone na zwiększone ryzyko korupcyjne.

Ład korporacyjny, compliance i walka z korupcją
Realizacja skutecznych praktyk w zakresie ładu korporacyj-
nego stanowi w powyższym kontekście istotny temat w obsza-
rze zrównoważonego rozwoju i ma na celu promowanie odpo-
wiedzialnej kultury organizacji. 

Jako spółka notowana na giełdzie Warimpex działa w zgodzie z 
zasadami Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego (ze 
stycznia 2018) i polskich „Dobrych Praktyk Spółek Notowa-
nych na GPW 2016“. Taki sposób postępowania stanowi do-
browolne zobowiązanie do prawidłowego prowadzenia i kon-
troli przedsiębiorstwa w dążeniu do odpowiedzialnego 
tworzenia wartości, opartego na zrównoważonym i długotrwa-
łym rozwoju. Tak sformułowane cele w najlepszy sposób służą 
interesom wszystkich interesariuszy, których powodzenie 
związane jest z sukcesem przedsiębiorstwa i pozwalają zapew-
nić wysoki stopień transparentności. 

Kodeks postępowania (code of conduct)
Kodeks postępowania (Code of Conduct, CoC) to zbiór podsta-
wowych zasad postępowania pracowników firmy Warimpex. 
Kodeks CoC jest stosowany w spółce od 2013 roku i w roku 
2018 został rozszerzony także na inne spółki podlegające peł-
nej konsolidacji.

Dokumentuje on zasady postępowania przedsiębiorstwa z 
pracownikami, klientami, dostawcami i wszystkimi innymi 
interesariuszami i stanowi punkt odniesienia w codziennej 
działalności.

CoC określa etyczne i prawne zasady i wytyczne, wspierające 
odpowiedzialne działania oraz atmosferę pracy cechującą się 
otwartością, szacunkiem i poczuciem odpowiedzialności. 

Pracownicy są stale szkoleni w zakresie budowania otwartej i 
opartej na szczerości atmosfery pracy. W roku 2019 prowa-
dzono szkolenia na aktualne tematy, np. nowe rozporządzenie 
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pracowNicy

Zadowolenie pracowników
Cele Warimpexu to oferowanie szans na wzrost i rozwój ka-
riery, nagradzanie szczególnych osiągnięć i wspieranie współ-
pracy na wszystkich płaszczyznach oraz zapewnienie otwartej 
kultury organizacji. 

Wskutek rosnącej dynamiki i wymagań w zakresie elastyczno-
ści środowisko pracy podlega ciągłym zmianom. Łączenie ak-
tywności zawodowej, obowiązków rodzinnych i życia prywat-
nego staje się dla pracowników coraz większym wyzwaniem. 

Konsekwentne stosowanie zasad równego traktowania, ru-
chomy czas pracy i możliwość wykonywania pracy zdalnej sta-
nowią dla pracowników podstawowe filary work-life balance. 

Zatrudnienie w Grupie
Na dzień 31.12.2019 w spółkach grupy Warimpex podlegają-
cych pełnej konsolidacji w obszarze administracyjnym praco-
wało 58 pracowników (2018: 51). Poniższe wykresy pokazują 
podział pracowników według ich przyporządkowania do regio-
nów i według obszaru ich działań operacyjnych. W obszarach 
Asset & Property Management zatrudnionych jest łącznie 40% 
pracowników. 

Funkcje w ramach Asset & Property Management obejmują 
obsługę obiektów znajdujących się w zasobach i obiektów roz-
wijanych w ramach projektów przez kadrę zarządzającą, tech-
niczną i kontrolerów projektów. W obszarze Finance ujęci zo-
stali główni księgowi i pracownicy działów księgowych. 
Support obejmuje funkcje pomocnicze dla obu tych obszarów 
w zakresie administracji i organizacji.

Aby zapobiec ryzyku utraty pracowników wysoko wykwali-
fikowanych, pracownicy Warimpexu korzystają ze wsparcia 
sprzętu technicznego odpowiadającego najnowszej wiedzy 
technicznej, tak aby mogli realizować swoje zadania możli-
wie najsprawniej i najefektywniej. Ma to umożliwić bez-
pieczną i przyjemną pracę każdemu z pracowników. Pra-
cownik wspierany jest również ze strony otwartej i opartej 
na szczerości kultury przedsiębiorstwa. W firmie Warimpex 
nie przykłada się wagi do hierarchii. Panują relacje partner-
skie i wzajemny szacunek. Uwzględnia się indywidualne wy-
magania i potrzeby pracowników, oferując im, ale także 
tworząc od nowa różne modele pracy, takie jak częściowe 
etaty, telepraca itp.. 

różnorodność i równość szans
Centralną kwestią dla przedsiębiorstwa jest zapewnienie rów-
ności szans między kobietami i mężczyznami oraz generalnie 
pod względem różnych aspektów wnoszonych przez pracow-
ników do organizacji. Warimpex ceni sobie różnorodność. Ta 

28

o ochronie danych osobowych. Ponadto przeprowadzono in-
struktaże dot. Kodeksu postępowania i zapobiegania korupcji 
oraz bezpieczeństwa pracy. Szkolenia te planowane są również 
w roku 2020. Harmonogram szkoleń dostosowywany jest do 
zróżnicowanej obecności pracowników, wynikającej z różnych 
modeli czasu pracy i podróży, w taki sposób, że szkolenia ofe-
rowane są w różnych terminach, aby umożliwić każdemu wzię-
cie w nich udziału. Poza tym Warimpex stara się oferować w 
razie potrzeby dodatkowe szkolenia i warsztaty, jeśli dany te-
mat okaże się aktualny i ważny lub pracownicy wyrażą takie 
życzenie.

Dotychczas nie ujawniono żadnych przypadków korupcji lub 
naruszeń wewnętrznych zasad compliance.

SPoŁeCZna oDPoWieDZiaLnoŚĆ

Dostępność obiektów i bezpieczeństwo użytkowników w pro-
cesie projektowania i eksploatacji
Dostępność obiektów uwzględniana jest w ramach przepisów 
prawa zarówno w przypadku nowych budynków jak i przebu-
dowy/renowacji obiektów istniejących. Do wszystkich biur i 
hoteli można dotrzeć bez barier. Bezpieczeństwo użytkowni-
ków zapewniają regularne kontrole ze strony lokalnych służb 
(np. straży pożarnej lub inspekcji pracy), ale także działania na 
płaszczyźnie zarządu (obchody z administratorami). W ten 
sposób dzięki własnym wyrywkowym kontrolom można za-
pewnić bezpieczeństwo użytkowników naszych nieruchomo-
ści i zminimalizować ryzyko naruszeń przepisów prawa. Do-
tychczas nie zanotowano ze strony organów żadnych 
poważnych zastrzeżeń (w zakresie ryzyka zagrożenia), odno-
szących się do zasad bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa 
użytkowników w nagłych przypadkach podejmowane są poje-
dyncze działania dotyczące danej nieruchomości. W związku z 
atakami terrorystycznymi w jednej z destynacji zaostrzono na 
przykład kontrole bezpieczeństwa przy wejściach do hotelu.

Wyznaczony cel zakłada brak zastrzeżeń zgłaszanych przez 
służby i klientów oraz spełnianie wszystkich obowiązków prze-
widzianych w przepisach prawa, aby stale zapewniać bezpie-
czeństwo użytkowników. 

Na 420 pokoi hotelowych Grupy Warimpex 8 to pokoje bez 
barier, co stanowi 2%.
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różnorodność jest nie tylko wynikiem pochodzenia pracowni-
ków z różnych kręgów kulturowych i krajów, lecz widoczna 
jest także w strukturze wiekowej od młodych do starszych. W 
samej centrali koncernu w Wiedniu zatrudnieni są pracownicy 
4 narodowości i różnego pochodzenia. W Warimpexie nikt nie 
jest wykluczany ze względu na płeć, wiek czy pochodzenie. 
Wręcz przeciwnie – spotkanie się różnych poglądów, opinii i 
doświadczeń życiowych pozwala naświetlać i odkrywać w pro-
jektach wiele różnych aspektów. 

Płaska hierarchia skraca drogę do osiągania celów, nie powo-
dując konieczności przebijania się przez struktury. Kobiety i 
mężczyźni mają te same możliwości uczestniczenia w życiu 
firmy, także w okresie urlopów wychowawczych (karencji). Za-
proszenia na firmowe imprezy kierowane są także do pracow-
ników przebywających na takich urlopach, a poza tym ze środ-
ków komunikacji, takich jak telefon czy laptop, można 
korzystać bez przerwy. Istnieje również możliwość zatrudnie-
nia w ramach urlopu wychowawczego, z której pracownicy 
często korzystają. Po powrocie z urlopu potrzeby ustalane są z 
pracownikiem od nowa i dostosowywane do indywidualnej sy-
tuacji. Jeśli pracownik wyrazi takie życzenie i będzie to moż-
liwe, wprowadza się możliwość telepracy i elastycznego czasu 
pracy. Wszystkie te działania sprawdziły się w przeszłości i po-

winny być w związku z tym kontynuowane. Tym samym ry-
zyko ewentualnego dyskryminowania pracowników określa się 
jako niewielkie. Różnorodność wśród pracowników trakto-
wana jest w firmie Warimpex jako szansa i w ten sposób rów-
nież wykorzystywana.

Udział kobiet wśród wszystkich zatrudnionych wynosi na 
dzień bilansowy 31 grudnia 2019 roku niemal 64% i w porów-
naniu z rokiem 2018 jest wyższy o 4%. Udział kobiet wśród 
kadry kierowniczej wzrósł w porównaniu z 2018 rokiem o 
6,3% do 38%. Warimpex oferuje wszystkim zatrudnionym 
kobietom i mężczyznom równe szanse i warunki. Ważne są 
kwalifikacje i doświadczenie w danej dziedzinie, a nie narodo-
wość czy płeć. Nie prowadzi się celowych działań ukierunko-
wanych na promowanie kobiet – równouprawnienie jest w 
firmie Warimpex oczywistością i wyraża się także w udziale 
kobiet w liczbie wszystkich zatrudnionych.

Średnia wieku pracowników wynosi ok. 44,1 lat. Personel 
Grupy Warimpex to interesująca mieszanka pracowników z 
doświadczeniem i nowych.

Warimpex postrzega w różnorodności swoich pracowników je-
den z istotnych czynników sukcesu.
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pracownicy spółek w pełnej 
konsolidacji wg segmentów

 85 % pracowników Hotele 
 4 % pracowników investment properties
 11 % pracowników Development & Services

pracownicy wg obszaru działania pracownicy wg regionów
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Struktura pracowników 
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prawa cZŁowieKa

Przestrzeganie praw człowieka traktowane jest w firmie Wa-
rimpex jako oczywisty element jej filozofii, który jest szano-
wany i realizowany na co dzień. Prawo do swobody wypowie-
dzi zapewnione jest chociażby dzięki organizacji firmy, 
ponieważ nie obowiązują w niej żadnego rodzaju ograniczenia 
w komunikacji. Respektowane i chronione jest również prawo 
każdego do swobody praktyk religijnych. W hotelach wnętrza 
urządzane są na przykład w sposób możliwie najbardziej neu-
tralny z punktu widzenia religii, aby zapewnić wolność wyzna-
nia wszystkim użytkownikom. Świadczy o tym sposób doboru 
obrazów w pokojach czy rezygnacja z umieszczania symboli re-
ligijnych, np. krzyży. 

Warimpex jednoznacznie opowiada się za ochroną międzyna-
rodowych praw człowieka. W obszarze swojego działania 
Warimpex wspiera i respektuje ochronę praw człowieka i 
unika przyczyniania się do ich łamania. Od naszych dostaw-
ców i partnerów również oczekujemy stosowania przepisów 
prawa. Warimpex zakłada, że będą oni przestrzegać obowią-
zujących ustaw w zakresie ochrony praw człowieka, a naru-
szenia będą odpowiednio ścigane przez właściwe sądy w kraju 
danego dostawcy / partnera. Nie widzimy konieczności ani 
możliwości podejmowania dodatkowo własnych inicjatyw w 
tym zakresie. Dostawcy i partnerzy otrzymują część dostaw 
również od podmiotów trzecich. Jak dotąd nie są znane żadne 
okoliczności wskazujące na to, aby w tym łańcuchu dostaw 
istniały przypadki łamania praw człowieka. Wychodzimy z 
założenia, że nasi dostawcy / partnerzy podejmą odpowied-
nie działania, jeżeli takie okoliczności będą miały miejsce. 
Udowodnione przypadki łamania praw człowieka będą ka-
rane i mogą pociągać za sobą wykluczenie danego podmiotu z 
grona dostawców / partnerów.
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