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N
iebawem koniec roku. 
Czy 2015 był dla Państwa 
udany?

– Osobiście uważam, że był 
to nadzwyczaj udany rok. 

Podpisaliśmy umowy na zarządzanie 
5 centrami. Po kilkuletniej przerwie 
Apsys powrócił do zarzadzania Tulipanem 
w Łodzi oraz Kometą w Toruniu. Dużym 
osiągnięciem jest zdobycie nowych man-
datów: Focus Mall w Rybniku, Europy 
Centralnej w Gliwicach oraz Galerii Ka-
towickiej w Katowicach. Nowe mandaty 
są wyrazem zaufania naszych klientów 
do Apsys. Jest to dla nas ogromną mo-
tywacją do dalszej pracy i dostarczenia 
usług na najwyższym poziomie. Apsys 
Polska zarządza dzisiaj 22 centrami o łącz-
nej GLA ok. 800 tys. mkw. Tak duże 
portfolio pozwala nam utrzymywać stałe 
kontakty ze 100 mln konsumentów i 1,5 
tys. najemcami. Poza tym, w 2015 roku 
zostaliśmy docenieni w jednym z najbar-
dziej prestiżowych europejskich konkur-
sów i jako jedyny zarządca z Polski otrzy-
maliśmy złotą statuetkę Solal Marketing 
Awards 2015.

Jakie czynniki spowodowały taki przy-
rost mandatów zarządczych?
– Z pewnością nasza skuteczność za-
rządzania, którą potwierdzają twarde 
dane. Ściągalność czynszów w centrach 
handlowych zarządzanych przez Apsys 
wynosi obecnie 99,7 proc., a indeks 
obrotów za ostatnie 12 miesięcy zwięk-
szyliśmy o 4,74 proc. Mijający rok był 
także kolejnym z rzędu realizacji długofa-
lowej polityki zrównoważonego rozwoju 
i zmniejszania negatywnego wpływu 
na środowisko poprzez dalsze obniżenie 
zużycia energii w centrach z technologią 
LED, tym razem o 16 proc. w porów-
naniu do 2014 roku. Stale poprawiamy 
również wyniki recyclingu: odsprzedaż 

tektury zwiększyliśmy w ciągu ostatniego 
roku o 10 proc., a folii – o 50 proc.

Odpowiada Pani w Apsys za zarządze-
nie centrami handlowymi. Jakie działa-
nia realizują Państwo w tym obszarze?
– Prowadzimy kompleksowe działania 
zarządcze w ramach 6 obszarów: zarza-
dzanie nieruchomościami, wynajem 
powierzchni handlowej i budowanie 
optymalnego tenant mix, zarządzanie 
umowami najmu, marketing i komunika-
cja, facility management, stałe doradzanie 
właścicielom w celu podnoszenia wartości 
nieruchomości oraz project management.

Jaki aspekt pracy zarządcy jest według 
Pani najtrudniejszy?
– Myślę, że w przypadku zarządzania 
centrami handlowymi jest to umiejętność 
współpracy z trzema różnymi grupami 
klientów – właścicielami, najemcami 
i klientami. Każda z tych grup posia-
da odmienne potrzeby i oczekiwania. 
Oczywiście najważniejsza jest satysfakcja 
klienta końcowego, którego zadowolenie 
przekłada się bezpośrednio na sytua-
cję i sukces najemców oraz właścicieli. 
Dlatego naszą rolą jest zadbanie o to, aby 
klienci nie tylko czuli się dobrze w danym 
centrum, ale także uznawali je za swoje 
ulubione miejsce dokonywania zakupów.

Na czym polega współpraca zarządcy 
z właścicielami?
– Podstawą jest poznanie i zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań właściciela wobec 
samej nieruchomości, ale także zarządcy. 
Jakie cele i zadania właściciel chce mu po-
wierzyć? Jak jest i jak chce, aby było pozy-
cjonowane centrum? Dobre zrozumienie 
celów pozwala na przygotowanie spójnej 
strategii zarządzania, która w zależności 
od tego, kto jest właścicielem i czego 
oczekuje, może być krótko- lub długo-
terminowa, nastawiona na utrzymanie 
nieruchomości w niepogorszonym stanie 
technicznym lub też na ciągłe podnosze-
nie jej wartości. Analiza potrzeb i oczeki-
wań właściciela jest kluczem do sukcesu, 
zagwarantowania dobrej współpracy, 
obopólnej korzyści i satysfakcji.

A jak powinna przebiegać udana 
współpraca z najemcami?
– Jej fundamentem jest bez wątpienia 
zrozumienie wspólnego celu, którym jest 
wzrost obrotów oraz liczby klientów od-
wiedzających centrum. Kluczowe są też: 
regularny dialog, cykliczne spotkania oraz 
codzienna współpraca. Zarządca musi 
pamiętać, że najemca jest jego partnerem 

w biznesie, a najemca – że zarządca patrzy 
na centrum handlowe dużo szerzej niż 
z perspektywy pojedynczego najemcy. 
Zapewniając silną pozycję danego obiektu 
na rynku, musi wymagać od najemców 
przestrzegania regulaminu, punktualnego 
otwierania sklepów, czystości i wystroju 
witryn, jakości obsługi itd. Aby współ-
praca układała się pomyślnie, zarządca 
powinien także informować najemców 
o planowanych wydatkach, remontach, 
działaniach marketingowych, a także 
szczegółowo rozliczać budżet.

Dobry zarządca centrum handlowego 
to…?
– Kluczem do sukcesu w tej branży jest 
zaangażowanie i tzw. gospodarskie oko, 
traktowanie powierzonej nieruchomości 
jak własnej i wkładanie serca w wykony-
waną pracę. Oczywiście niezbędna jest 
szczegółowa znajomość obiektu. Dobry 
zarządca musi także rozumieć potrzeby 
swoich klientów: właścicieli centrum, 
najemców i klientów końcowych, oraz 
umieć zbudować optymalne i zrów-
noważone relacje z każdą z tych trzech 
grup. Dobry zarządca powinien umieć 
patrzeć w przyszłość, rozumieć kierunki 
zmian branży, antycypując często jesz-
cze nieuświadomione potrzeby klienta. 
O tym mówi właśnie mówi dewiza Apsys: 
„Imagining tomorrow”.

Centrum Posnania to 
flagowy projekt dewelopera Apsys Polska 
SA i największa inwestycja handlowa 
realizowana obecnie w Polsce i Europie 
Środkowej o wartości 1,2 mld zł. Jesienią 
2016 roku na 100 tys. mkw. nowoczesnej 
powierzchni handlowej kompleksową 
ofertę zaprezentuje 300 lokalnych, ogól-
nopolskich i międzynarodowych marek. 
Posnanię wyróżni również ponadstan-
dardowa obsługa klienta i liczne usługi 
oparte na nowych technologiach. Posna-
nia posiada również prestiżowy certyfikat 
BREEAM Interim z oceną „very good”, 
świadczący o energooszczędności obiektu 
i dbałości o środowisko. W centrum znaj-
dzie się m.in. kino, fitness klub i basen, 
a także 40 wielko- i średniopowierzchnio-
wych sklepów, 220 butików, 
40 restauracji i kawiarni. Na blisko rok 
przed planowanym otwarciem obiekt 
został skomercjalizowany w 85 proc. n

GOSPODARSKIE OKO ZARZĄDCY
ROZMOWA Z JUSTYNĄ KUR, CZŁONKIEM ZARZĄDU, DYREKTOREM DZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI APSYS POLSKA

 WOJCIECH WOJNOWSKI 

Według informacji z raportu 
JLL za III kwartał 2015 roku 
warszawski rynek handlo-
wy, oferujący ponad 1,11 

mln mkw. powierzchni najmu w centrach 
handlowych, jest największy w Polsce. 
Mimo to wskaźnik nasycenia powierzch-
nią handlową w stolicy jest niższy niż 
w aglomeracjach: poznańskiej, wrocław-
skiej, łódzkiej czy krakowskiej. Odpo-
wiadając na zapotrzebowanie, zarówno 
ze strony klientów, jak i najemców, GTC 
rozpoczęło w lipcu 2015 budowę Galerii 
Północnej, która zaoferuje najemcom 
ok. 64 tys. mkw. powierzchni handlowej.

Mimo że aglomeracja warszawska 
to największy rynek handlowy w Polsce, 
wciąż brakuje oferty handlowo-roz-
rywkowej na Białołęce, która jest jedną 
z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się dzielnic Warszawy. Mając na uwadze 
potencjał dzielnicy oraz jej architekturę 
i infrastrukturę, stanowi ona doskonałą 
lokalizację dla nowego centrum han-
dlowego, które tam powstaje – Galerii 
Północnej. Deweloperem projektu jest 
firma GTC, która zaprojektowała galerię, 

korzystając ze swojego doświadczenia 
nabytego przy projektowaniu i budowie 
takich obiektów, jak Galeria Mokotów, 
Galeria Kazimierz i Galeria Jurajska oraz 
wielu innych położonych między innymi 
w Pradze czy Zagrzebiu.

Galeria Północna zaoferuje około 2, 
3 tys. miejsc parkingowych. Jej budowa 
rozpoczęła się w lipcu 2015, a otwarcie 
planowane jest na pierwszą połowę 2017 
roku. Poza Białołęką Galeria Północna 
będzie obsługiwała także północno-
-wschodni region Warszawy, wraz 
ze wszystkimi podwarszawskimi, gęsto za-
ludnionymi miejscowościami. Obiekt zo-
stał już skomercjalizowany w ok. 36 proc. 
Dotychczas podpisano umowy z takimi 
sieciami handlowymi, jak: Carrefour, 
H&M, grupa LPP (Reserved, House, 
Cropp, Mohito, Home&You, Sinsay), 
Smyk, Empik, CCC, Wólczanka, Vistula 
i W.Kruk. W Galerii Północnej będzie 
także pierwszy w tej części miasta multi-
pleks Cinema City z 11 salami kinowymi. 
Galeria Północna została zaprojektowana 
z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 
budownictwa. (red.) n

WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ 
PÓŁNOCNEJ WARSZAWY
GALERIA PÓŁNOCNA BĘDZIE OBSŁUGIWAŁA BIAŁOŁĘ-
KĘ ORAZ PÓŁNOCNO-WSCHODNI REGION WARSZAWY
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Ściągalność czynszów
w centrach handlowych

zarządzanych przez Apsys 
wynosi

obecnie 99,7 proc.


