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CPIPG Polska przystępuje do PropTech Foundation   

CPI Property Group (CPIPG), największy właściciel nieruchomości komercyjnych  

w Czechach, Berlinie i regionie Europy Środkowo-Wschodniej przystąpił do PropTech 

Foundation.  

Zrównoważony rozwój to dla CPI Property Group priorytet działań, zarówno w zakresie 

powiększania portfela warszawskich nieruchomości biurowych, jak i właścicielskiego zarządzania. 

W zdywersyfikowanym portfolio grupy aktualnie znajduje się 14 biurowców, w których 

systematycznie wprowadzane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i proekologiczne, tak by 

stale podnosić komfort pracy najemców. Dla potwierdzenia obranej drogi rozwoju CPIPG przystąpił 

do organizacji PropTech Foundation.  

Organizacja PropTech Foundation została powołana do życia w 2020r. przez przedstawicieli 

branży nieruchomościowej. Jej celem jest wspieranie branży w zakresie wyzwań związanych  

z transformacją cyfrową i nowymi technologiami. PropTech Foundation skupia się na prowadzeniu 

działań nastawionych na wykorzystanie technologii i innowacji, które przynoszą korzyści w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa, wzrostu efektywności oraz rozwoju ekologicznego, a w efekcie – 

podniesienia wartości budynków dla właścicieli i inwestorów. 

Kierując się powyższymi założeniami, CPIPG w posiadanych i zarządzanych biurowcach  

w Warszawie kładzie ciągły nacisk na unowocześnianie systemów zarządzania ochroną 

przeciwpożarową, systemów wentylacyjnych, systemów zarządzania budynkiem BMS. Stale 

prowadzone są prace dążące do zmniejszania strat ciepła oraz unowocześniające instalacje 

wodno-kanalizacyjne, co w efekcie prowadzi do zminimalizowania zużycia mediów, a także prace 

mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa i funkcjonalności kontroli dostępu. W ramach 

zaawansowanych rozwiązań ekologicznych w zakresie korzystania z budynków realizowane są 

modernizacje wind oraz systemów zarządzania komunikacją na bardziej inteligentne, a co za tym 

idzie – energooszczędne. W biurowcach wprowadzane są specjalistyczne systemy 

administrowania miejscami parkingowymi. Dla wygody najemców sukcesywnie wprowadzana jest 

infrastruktura rowerowa i stacje ładowania samochodów elektrycznych.  

“Naszym nadrzędnym celem operacyjnym jest stałe prowadzenie prac modernizacyjnych, które 

przez zastosowanie nowoczesnych technologii, wydłużają żywotność budynków i minimalizują ich 

wpływ na środowisko naturalne.” – mówi Cezary Kopij, Dyrektor Techniczny CPIPG Polska.  
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„Stale koncentrujemy się również na proekologicznych działaniach, poprawiających komfort pracy. 

Dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom nawet nasze starsze biurowce mogą poszczycić się 

zieloną certyfikacją na najwyższym poziomie oraz pełną sprawnością technologiczną.” – dodaje 

Monika Olejnik-Okuniewska Dyrektor Marketingu i PR w CPIPG Polska.  
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CPI Property Group (CPI PG) jest wiodącą firmą w sektorze nieruchomości komercyjnych i hotelowych w Europie 
Środkowo-Wschodniej i Niemczech, koncentruje swoją działalność na długoterminowych inwestycjach i wynajmie 
nieruchomości. Należy do wąskiego grona firm w regionie posiadających rating inwestycyjny. Moody’s przyznał spółce 
rating Baa2, a Standard&Poor’s: BBB. 

CPI PG jest największym właścicielem powierzchni handlowych w Czechach oraz powierzchni biurowych w Berlinie. 
Siedziba CPI PG znajduje się w Luksemburgu, a akcje firmy są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we 
Frankfurcie. Grupa działa w sektorze nieruchomości biurowych, handlowych, mieszkaniowych i hotelowych, dysponuje 
aktywami o łącznej wartości ponad 7,9 miliarda euro. 

W Polsce CPI Property Group działa od 2013 roku. Jest właścicielem i aktywnie zarządza dwudziestoma czterema 
nieruchomościami z sektora biurowego, handlowego i hotelowego. Inwestycje spółki są zlokalizowane w Warszawie, 
Elblągu, Zamościu, Tarnowie, Radomiu i Zgorzelcu. Spółka planuje dalsze zaangażowanie na polskim rynku poprzez 
zakup i inwestowanie w wybrane nieruchomości biurowe w najlepszych lokalizacjach Warszawy. 
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