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O
statnio otrzymali Państwo nagrodę dla 
Posnanii, największej obecnie inwestycji 
w Polsce i regionie CEE.
Apsys Polska otrzymał nagrodę dla 
Centrum Posnania w ramach europejskiego 

etapu prestiżowego konkursu International Property 
Awards 2015-2016. Nasza flagowa inwestycja pokonała 
wielu znakomitych konkurentów z całej Europy 
zwyciężając w kategorii Retail Development. To 
wyróżnienie potwierdza, że warto być innowatorem i 
pionierem wprowadzającym nowatorskie rozwiązania w 
swojej branży.
 
A jakie są Państwa plany na przyszłość, po zakończe-
niu budowy Posnanii?
W genach mamy podejście polegające na wyprzedzaniu 
oczekiwań rynku i ruchów konkurentów. Każda nasza 
następna koncepcja powstaje już w trakcie realizowania 
poprzedniej. Zakładamy, że kolejny projekt musi 
zaskoczyć rynek. Nie powielamy schematów. Budujemy 
centra wpisane w lokalną tożsamość, które oferują 
innowacyjne rozwiązania, nowe możliwości zakupowe i 
nowe formy spędzania czasu. Projektujemy je tak, by 
ludzie mówili: „to będzie moje miejsce”. Osiągnęliśmy 
to z Manufakturą i wierzę, że podobnie będzie z 
Posnanią. A potem z następnym projektem, nad 
którym już pracujemy.
 
Czy może nam Pan zdradzić skąd pozyskują 
Państwo środki na inwestycje?
Apsys, oprócz posiadania środków własnych, od lat 
współpracuje z funduszami inwestycyjnymi oraz 
bankami, które finansują unikalne i spektakularne 
projekty, takie jak Manufaktura i Posnania, gdyż są 
przekonane o ich wartości i jakości. Jednak nie są to 
jedyne źródła z jakich korzystamy. W przypadku 
Posnanii otrzymaliśmy kredyt z programu „Inwestycje 
Polskie”, dedykowany projektom będącym kołem 

zamachowym gospodarki. Ponad 1 mld 200 mln zł, 
które wydamy na budowę Posnanii, pozostanie w  

Wielkopolsce w postaci wynagrodzeń dla wykonawców, 
dostawców materiałów, pracowników. Zbudujemy tutaj 
drogi, a to przyciągnie kolejnych deweloperów, dając 
nowe życie Ratajom, dzielnicy, w której powstaje nasze 
centrum.
 
Jaka jest Państwa polityka pozyskiwania gruntów 
pod nowe projekty?
Mamy zabezpieczone lokalizacje pod kilka projektów 
deweloperskich, nad którymi pracujemy. Grunty 
kupujemy wyłącznie po spełnieniu przez nie podstawo-
wego kryterium, jakim jest  prawomocny miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, umożliwiający 
realizacje obiektu handlowego. Nie kupujemy gruntów 
w celach spekulacyjnych. Lokalizacje, będące w trakcie 
oceny opłacalności są przez nas zabezpieczane umowa-
mi przedwstępnymi.
 
Należą Państwo do deweloperów, którzy otwierali 
jedne z pierwszych centrów handlowych w Polsce. 
W jaki sposób dostosowują je Państwo do współcze-
snych wymagań rynku?
Centra te wymagają głównie renowacji, zmiany 
wyglądu, a czasami mają też potencjał do rozbudowy. 

LUBIMY ZASKAKIWAĆ  
RYNEK
INNOWACJE I PROJEKTY „SZYTE NA MIARĘ” 
TO KLUCZ DO SUKCESU APSYS
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WOJCIECH WOJNOWSKI

Strategia rozwoju Apsys 
zakłada tworzenie centrów 
handlowych najnowszej 
generacji, wyprzedających 
aktualny rynek
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Zrealizowaliśmy już szereg tego typu projektów, ostatnio 
zmodernizowaliśmy Rondo w Bydgoszczy i Trzy Stawy w 
Katowicach, prowadząc te inwestycje w zgodzie z najwyższymi 
standardami ekologicznymi i przy wykorzystaniu nowoczesnych 
rozwiązań wpływających na wygodę i bezpieczeństwo klientów. 
W Manufakturze wybudowaliśmy trójkondygnacyjny, kryty 
parking, który powiększył liczbę miejsc postojowych do 3500. 
Wyposażyliśmy go m.in. w detektory z sygnalizacją informującą 
o wolnych miejscach, windy, ruchome chodniki oraz energo-
oszczędne oświetlenie LED z elastycznym systemem sterowania. 
Teraz rozpoczynamy modernizację Centrum Janki. Inwestycja 

zakłada unowocześnienie architektury obiektu i 
rozbudowę o ok. 22 tys. m2 co powiększy GLA Janek 
do niemal 100 tys. m2. Wybudujemy także nowy 
parking podziemny na 2800 miejsc.
 
Jak ocenia Pan obecny rynek nieruchomości 
handlowych w Polsce? W jakim kierunku będzie się 
rozwijał?
Polski rynek jest już rynkiem dojrzałym, a większość 
dużych i średnich miast ma dość znaczące nasycenie 
powierzchnia handlową. W I półroczu br. oddano do 
użytku 148 tys. m2 powierzchni w centrach handlo-
wych, w wyniku czego pod koniec II kwartału podaż 
nowoczesnej powierzchni w centrach handlowych w 
Polsce wynosiła około 9 milionów m2. To prawie 250 
m2 na 1000 mieszkańców. 
Nasz rynek ma trzy znaczące bariery wzrostu: małą 
podaż nowych najemców, ciągle niską zamożność 
społeczeństwa i bariery prawne, jak np. brak ustawy 
o własności warstwowej.
Strategia rozwoju Apsys zakłada tworzenie centrów 
handlowych najnowszej generacji, wyprzedających 
aktualny rynek. 
Nasze motto: „Robimy dziś to, co inni będą robić 
jutro”, jest dla nas podstawą myślenia o nowych 
projektach. 
Podążamy w kierunku innowacyjności pod każdym 
względem, czerpiąc inspiracje i doświadczenia z 
różnorodnych projektów z całego świata. Jednakże jako 
pionier pewnych rozwiązań na rynku centrów 
handlowych mamy trudne zadanie, bo to właśnie my 
wymyślamy nowe koncepcje, idee i formaty. n

Maciej 
Wróblewski, 
wiceprezes 
Apsys Polska
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