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Bądź częścią

wielkiej
idei
Become part  

of an electrifying concept
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Ponad 100-letnia Elektrownia Powiśle odradza  
się jako miejsce niepowtarzalne. W wizjonerski  

sposób realizuje się w niej wielka idea  
– połączenia przedsiębiorczości wyjątkowych  

najemców z oczekiwaniami wyjątkowych klientów.  
Elektrownia Powiśle oferuje wszystko co najlepsze.

To realizacja nowatorska w Polsce, ale przeprowadzona
według najlepszych, sprawdzonych,  

światowych wzorców.

This 100 year-old power plant is being transformed 
into an unforgettable place. It is the home of an 

electrifying idea, bringing world-class retail outlets 
to meet the expectations of exceptional clients. 

Elektrownia Powiśle offers the very best of what  
can be attained in retail. It is a one-of-a-kind  

in Poland, and was created to match  
the standards of the best examples  

in the world.
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ELEKTROWNIA POWIŚLE 
TO SERCE DYNAMICZNIE 

ROZWIJAJĄCEJ SIĘ WARSZAWY. 
MIASTA O WIELKIM 

POTENCJALE!

Elektrownia Powiśle is situated in the beating 
heart of Warsaw - Europe’s most dynamic 
urban center with phenomenal economic 

potential!

tys.mln

1202,5
PRACOWNIKÓW BIUROWYCH PRACUJE  

W  OBRĘBIE 10 MINUT DROGI  
OD ELEKTROWNI POWIŚLE

MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI
WARSZAWSKIEJ

120 thousand people work within  
10 minutes of Elektrownia Powiśle 

2.5 million inhabitants  
in the Warsaw metropolitan area

mlnmln
81,7

TURYSTÓW ROCZNIE
ODWIEDZA STOLICĘ

MIESZKAŃCÓW SAMEJ
WARSZAWY

8 million tourists visit  
the capital each year

1.7 million inhabitants  
in the city of Warsaw
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Elektryzująca

historia

Elektrownia Powiśle began supplying the inhabitants of Warsaw with electricity in 1904.  
It was built in the Powiśle district due to the proximity of the Vistula River, the water from which 

was used to cool its massive turbines.

Elektrownia Powiśle już w roku 1904 zaczęła dostarczać prąd do mieszkań warszawiaków. 
Umiejscowiona na Powiślu, bo tak jak Warszawa potrzebuje Wisły do życia, tak Elektrownia  

potrzebowała wiślanej wody do działania.

A Storied History



W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość. Stolica państwa rozwijała  
się tak dynamicznie, że konieczne było stałe zwiększanie mocy elektrowni.  

To dzięki niej Warszawa żyła: na ulicach świeciły się latarnie, na domach  
migały kolorowe neony, iluminacje oświetlały fasady najpiękniejszych budynków.  

Jasne witryny sklepów zachęcały do zakupów, a rzęsiście oświetlone teatry,  
kina, kabarety, restauracje i kawiarnie zapraszały do zabawy.

Kiedy nadeszły tragiczne dni II wojny światowej Elektrownia Powiśle  
nie przestała zapewniać Warszawie energii potrzebnej do życia. W czasie okupacji  

dyrektor inż. Stanisław Skibniewski ps. „Cubryna” zatrudniał ludzi,  
aby chronić ich przed ulicznymi łapankami. 1 VIII 1944 roku to inż. Skibniewski  

dowodził atakiem powstańców przeciwstawiających się niemieckiemu okupantowi.
Elektrownia została odbita, dzięki czemu walcząca Warszawa przez połowę trwania Powstania  

Warszawskiego mogła cieszyć się tak potrzebnym światłem. Po wojnie Elektrownia szybko wróciła do życia.

In 1918, Poland regained its independence as a sovereign nation. The country’s 
capital was developing so rapidly that the power plant had to constantly 

increase its output. Thanks to the plant, Warsaw thrived: The streets  
were lit with lanterns, neon signs flashed atop of buildings  

and glittering facades adorned the city’s architecture.  
Beautiful store fronts enticed shoppers and well-lit theaters,  

cinemas, restaurants, and cafes encouraged  
their guests to enter.

In the tragic days of World War II, Elektrownia Powiśle did not stop providing 
Warsaw with electricity. During the German occupation, the plant’s director 

Stanisław Skibniewski, commonly known as „Cubryna”, employed  
workers as a way of protecting them from the round-ups happening  
on the street.  On August 1. 1944, Skibniewski himself commanded  

the attack by freedom fighters to rest the plant free from German control  
and provide energy for the much-needed lighting that aided fighters  

in the Warsaw Uprising. After the war, the power plant resumed  
normal operation and continued to illuminate  

the city.
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Elektrownia Powiśle to miejsce nowych prądów: w kreowaniu rewitalizowanej przestrzeni  
handlowej, nieograniczonej kreacji prezentacji marki, innowacyjnej technologii.  

Wszystko to buduje nowy wymiar zaangażowania konsumenta w skali niespotykanej  
dotąd w Warszawie. Tutaj znane i nowe marki odkrywają spektrum możliwości i dostarczą  
nie tylko przyjemności z udanych zakupów, ale także niezapomnianych wrażeń płynących  

z industrialnej przestrzeni zrewitalizowanej Elektrowni Powiśle. 

Elektrownia Powiśle is a place flowing with potential.  Unlimited opportunity for brand 
exposure and cutting edge technology allow for new levels of consumer involvement  

to be introduced in Warsaw. New and established brands will be able offer  
their consumers more than just a successful day’s shopping ; they will be given  

a truly unforgettable experience within the revitalized space  
of Elektrownia Powiśle.

Elektrownia Powiśle – zaprojektowana,  
by elektryzować działaniem

Elektrownia Powiśle – designed to electrify 
New currents in retail

nowe prądy

18



Nowe prądy w 

rewitalizacji
New currents in restoration
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Autentyczna, ponad stuletnia bryła budynku, zachowała we wnętrzu  
wszystkie elementy architektoniczne i konstrukcyjne. To, co ze względu  

na zły stan zachowania trzeba było zdemontować, po rewitalizacji  
zyskało nowe przeznaczenie i nowe życie. Każdy, najdrobniejszy  

nawet element potraktowany jest z szacunkiem  
dla jego historycznej wartości.

The original, more than 100-year-old shell of the building manged 
to hold onto all of its key characteristic architectural and structural 
elements. The restoration of parts which had to be taken down due  
the poor state they had been found in allowed for incredible new life 

and meaning to be breathed back into this once-great life force of 
Warsaw. The smallest detail has had its historical authenticity and 

value preserved thanks to careful and meticulous restoration.

REWITALIZACJA 
ELEKTROWNI POWIŚLE 

TO REALIZACJA WIELKIEJ IDEI 
POSZANOWANIA HISTORYCZNEGO 

DZIEDZICTWA I ZABYTKOWYCH 
ELEMENTÓW ARCHITEKTURY  

MODERNIZMU.

The restoration of Elektrownia Powiśle represents  
an idea that merges rich historical heritage with traditional 

aspects of modernist architecture.
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dla Warszawy

nowa
energia
New energy for Warsaw

Elektrownia Powiśle powstała po to, by dawać 
Warszawie energię. Przez ponad 100 lat była 
to energia elektryczna. Teraz jest to energia 

napędzająca wielkomiejskie życie warszawiaków.

Elektrownia Powiśle to wielka idea, która tętni życiem  
całą dobę. Z każdym dniem elektryzuje  

coraz mocniej.

Elektrownia Powiśle supplied Warsaw with 
electricity for over 100 years. Now, its energy  

will drive Warsaw urban lifestyle.

Elektrownia Powiśle is the embodiment of a 24 hour 
lifestyle whose energy and youthfulness will be felt 

throughout Warsaw.

25



Elektrownia Powiśle

elektryzuje  
pełnąmocą

Totally electrifying 
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To miejsce międzynarodowych marek, ekscytujących nowych  
przedsięwzięć, niszowych projektantów, pulsujących życiem  

pop-up stores. Energia wielkiej przestrzeni kontrastująca  
z wciągającą atmosferą kameralnych uliczek zakupowych,  

wkomponowanych w historyczne budynki.

King’s Road w Londynie, Via Condotti w Rzymie,  
Potsdamer Platz w Berlinie. W Warszawie  

to Elektrownia Powiśle elektryzuje z pełną mocą. 

This is the place for housing international brands, exciting new 
concepts, niche designers and pop-up stores that pulse with life.  

The energy given off by this vast space uniquely contrasts  
with the intimate atmosphere of the quaint shopping  

streets that have been lovingly incorporated into  
a century-old buildings.

King’s Road in London, Via Condotti in Rome, Potsdamer Platz
in Berlin. An now, In Warsaw, Elektrownia Powiśle

will energize the city.

28



15,5 
tys.m2

ŁĄCZNIE POWIERZCHNI  
HANDLOWEJ I RESTAURACYJNEJ

 15.5 thousand sq m. of retail and F&B space



TUTAJ TRZEBA BYĆ!

Elektrownia Powiśle zaskakuje pozytywnie  
o każdej porze. Sklepy typu concept stores szyte na miarę,  
oferta odbiegająca od typowych powierzchni handlowych. 

To pierwsze takie miejsce w Polsce, ale dobrze znane  
i sprawdzone na świecie. Każdy dzień, który tutaj spędzasz,  

jest inny od poprzedniego, bo w Elektrowni Powiśle 
nic dwa razy się nie zdarza.   

THE PLACE TO BE!
Elektrownia Powiśle never ceases to surprise. Made to 

measure concept stores offer something different from your 
typical, generic retail space. This is the first such place 

in Poland, but the concepts are well-known and proven 
throughout the world of high fashion. Every day you spend 
here will be different from the last because no two moments 

are ever alike at Elektrownia Powiśle. 

modzie
Nowe prądy w 

New currents  
in fashion

32



W ELEKTROWNI POWIŚLE PIĘKNO MA TWOJĄ TWARZ

Piękno po to jest, by zachwycało. Tutaj zachwyci  
Cię pierwsza taka w Polsce strefa dedykowana wszystkiemu,  

co łączy się z urodą. Znajdziesz w niej beauty bary,  
salony piękności, sklepy z bogatym wyborem kosmetyków  

najwyższej jakości marek: tych najsłynniejszych  
oraz autorskich, limitowanych kolekcji. 

pięknie
Nowe prądy w 

New currents
in beauty

35

ELEKTROWNIA POWIŚLE, WHERE YOU 
ARE THE FACE OF BEAUTY. 

Beauty is enchanting. You will be amazed by the 
first such zone in Poland entirely dedicated to 

beauty. Here, you will find beauty bars, beauty 
salons, stores with a wide selection of cosmetics 
from leading brands and the most famous and 

elite limited collections.



gastronomii
Nowe prądy w 

New currents  
in F&B

ELEKTROWNIA POWIŚLE 
TO NAJWIĘKSZY 

KONCEPT KULINARNY 
W POLSCE

Elektrownia Powiśle has the largest  
food&beverage concept  

in Poland

37



Food Hall, restauracja, kafejki, 
butikowe cukiernie, drink bary.

Tutaj znajdziesz kuchnie świata 
i lokalne smaki. Dopasujesz 
posiłek do pory dnia, a porę 

dnia do posiłku. Jedzenie 
nabiera tutaj innego wymiaru  

– to jak smakowanie 
nieznanych dotąd doznań. 

Tutaj jesz i pijesz wszystkimi 
zmysłami.

Food Hall, restaurants, cafes, boutique 
patisseries and street cocktail bars.

World cuisines and local flavors are  
all found here. You can have your meal 
at any time of day, or match the time of 
the day to suit your meal. The culinary 

experience will take on entirely new 
proportions as you tantalize your 
senses with the incredible selection  

of food and beverages on offer.

40
KONCEPTÓW KULINARNYCH  

W ELEKTROWNI  
POWIŚLE

40 culinary concepts  
in Elektrownia Powiśle
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Elektrownia Powiśle daje Ci tysiąc i jeden powód 
więcej, aby spędzić w niej nie kilka godzin,  

ale co najmniej jeden dzień. Koncerty, 
przedstawienia, projekcje filmowe, galerie 

sztuki, zabawy dla całej rodziny. Tutaj nie można 
się nudzić. Nowe idee artystyczne i rozrywkowe, 
które tutaj się rodzą, przesyłają całej Warszawie 

dobrą energię. 

Elektrownia Powiśle gives a thousand and one 
reasons to spend a full day out with friends 

and family. Concerts, art exhibitions, children’s 
entertainment and fun for the entire family - no one 

will get bored. New trends will be set here that  
will spread throughout Warsaw, bringing  

new life and energy to the city.
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czyli Warszawa spędza  
czas nad Wisłą

powiśle

how Warsaw spends time  
by the Vistula River

Warszawa przez wiele lat była odwrócona  
od Wisły. Teraz wielka idea „Warszawa frontem 
do Wisły” przedwojennego prezydenta stolicy 

Stefana Starzyńskiego staje się faktem: 
nadwiślańskie bulwary przyciągają nad rzekę 

przez cały rok tysiące ludzi. Dla Elektrowni 
Powiśle Wisła i bulwary to najlepsze,  

bo naturalne sąsiedztwo.

In the past, Warsaw had its back turned  
to the Vistula River. Now the great idea „Warsaw 
is the front of the Vistula” of   the pre-war president  

of the capital, Stefan Starzyński, is becoming  
a fact:  all year round, the boulevards along  

the Vistula attract thousands of people  
to the riverside. The Vistula and its boulevards  

are the ideal neighbors for Elektrownia Powiśle.
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Powiśle is the district now inspiring all of Warsaw – Elektrownia Powiśle, Copernicus 
Science Centre, Warsaw University Library, Modern Art Museum and boulevards 

by the Vistula River. Outdoor concerts, artistic events and local, city initiatives. These 
exceptional surroundings radiate with creativity and strength of diversity.

Powiśle to najciekawsza dzielnica, która daje energię inspiracji dla całej Warszawy: Elektrownia 
Powiśle, Centrum Nauki Kopernik, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej, bulwary nad Wisłą. Koncerty plenerowe. Wydarzenia artystyczne. Miejskie inicjatywy. 
W tym wyjątkowym otoczeniu czujesz kreatywny zapał. Energię różnorodności.

– kreatywne miejsce
powiśle

the creative place

47



Moc niezwykłych
możliwości

The power of extraordinary  
possibilities
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to miejsce, gdzie znajdziesz
wszystko, czego potrzebujesz

powiśle

where you will find everything  
that you need

Różnorodność Powiśla odnajdziesz w ofercie 
handlowo-usługowej i gastronomicznej 

dzielnicy. Tylko sześć minut spaceru oddziela 
Elektrownię Powiśle od ponad 120 punktów,  

z których codziennie korzystasz. To m.in. 
ponad 30 barów, kawiarni i restauracji,  

18 concept stores z najnowszymi trendami  
w modzie i designie, cztery fitness cluby  

oraz antykwariaty, apteki, sklepy spożywcze  
i wiele innych.

Powiśle has an incredible variety of retail 
and gastronomic services on offer. Only 
six minutes walk separates Elektrownia 
Powiśle from over 120 points that can 

be used every day. There are over 30 
bars, cafes and restaurants, 18 concept 
stores offering the latest in fashion and 
design, 4 fitness clubs, antique shops, 

pharmacies, grocery stores  
and much more.
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NA POWIŚLE 
DOTRZESZ SZYBKO 

I WYGODNIE WSZYSTKIMI 
DOSTĘPNYMI ŚRODKAMI 

KOMUNIKACJI

The Powiśle district is quickly  
and conveniently accessed by all forms  

of public transport

Metro, dworzec kolejowy? A może przystanek 
tramwajowy, autobusowy? Wszystkie znajdziesz 

nieopodal Elektrowni Powiśle. Jeśli chcesz przyjechać 
własnym samochodem, to bez problemu zostawisz  

go na jednym z parkingów Elektrowni Powiśle.  
Podobnie rower. Przechowasz go po prostu  

na stacji rowerów. Na Powiśle możesz dotrzeć  
nawet promem rzecznym, który zacumuje  

przy przystani. 

A metro or a train station? Or maybe a tram  
or bus stop? All of them are conveniently situated 

in and around the Powiśle district. If you want  
to come by your own car, you can easily leave  

it in one of the parking lots of Elektrownia Powiśle. 
You can also arrive by a bicycle – cyclists  
are catered for bybike stations. You can  

reach Powiśle even by the river ferry,  
which will moor at the marina.
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site plan

ul. Zajęcza

ul. D
obra

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

ul. Leszczyńska

APARMATENTY I SKLEPY / APARTMENTS & RETAIL

BIURA I RESTAURACJE  / OFFICE & RESTAURANTS

BIURA I RESTAURACJE  / OFFICE & RESTAURANTS

BIURA I RESTAURACJE  / OFFICE & RESTAURANTS

LOREM IPSUM / LOREM IPSUM

B2/B3

B4

B5

B1

N1 / N2

APARTAMENTY 5 000 m2 / APARTMENTS  5 000 sq m
USŁUGI I HANDEL 1 700 m2  / RETAIL & COMMERCIAL SERVICES  1 700 sq m

BIURA 6 500 m2 / OFFICE  6 500 sq m

BIURA 10 000 m2 / OFFICE  10 000 sq m

BIURA 5 000 m2 / OFFICE 5 000 sq m
USŁUGI I HANDEL 300 m2  /  RETAIL & COMMERCIAL SERVICES  300 sq m

LOREM IPSUM / LOREM IPSUM
LOREM IPSUM / LOREM IPSUM

BUDYNEK / BUILDING

BUDYNEK / BUILDING

BUDYNEK / BUILDING

BUDYNEK / BUILDING

BUDYNEK / BUILDING

OSOBNA RESTAURACJA  / SEPARATE RESTAURANTS

D5

500 m2 / 500 sq m

BUDYNEK / BUILDING

FOOD HALL I SKLEPY / FOOD HALL & RETAIL

D1/D2

10 000 m2  /  10 000 sq m

BUDYNEK / BUILDING

KLUB I RESTAURACJE / CLUB & RESTAURANTS

D3

3100 m2 / 3100 sq m

BUDYNEK / BUILDING

B2

B4

D1
D2

D5

D3

N1

N2

B5

B1

B3

BUDYNKI HISTORYCZNE
HISTORICAL BUILDINGS

NOWE BUDYNKI
NEW BUILDINGS

Wisła 2 min/ Vistula River 2 min



Plan poziomu -1

Lower ground floor

budynek / building

D2

 SKLEPY / RETAIL



Plan przyziemia

Ground floor plan

D5
HOTEL

HOTEL

PODSTACJA
ELEKTRYCZNA

B2

B4

D2

D3

B5

B3
B1

 SKLEPY / RETAIL
budynek / building

RESTAURACJE /  RESTAURANTS
budynek / building

FOOD HALL
budynek / building



Plan piętra pierwszego

First floor plan
D2

D5

B2

B4

B5

B3

B1

 SKLEPY / RETAIL
budynek / building

RESTAURACJE /  RESTAURANTS
budynek / building



Plan piętra drugiego

Second  floor plan
D2

D5

B2

B4

B5

B3

B1

 SKLEPY / RETAIL
budynek / building

RESTAURACJE /  RESTAURANTS
budynek / building



DZIAŁAMY Z ENERGIĄ
We work with energy

Tristan Capital Partners 

Tristan Capital Partners jest firmą specjalizującą się w realizacji strategii inwestycyjnych w 

nieruchomości komercyjne na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych na terenie całej 

Europy. Ten stanowiący własność kadry zarządzającej firmy butik inwestycyjny,  

z siedzibą w Londynie, zarządza portfolio funduszy o rożnym stopniu ryzyka (core-plus, 

value-added/opportunistic). W jego skład wchodzą fundusze Curzon Capital Partners III, 

Curzon Capital Partners IV, Curzon Capital Partners 5 Long Life oraz European Property 

Investors, , European Property Investors Special Opportunities, EPISO 3 i EPISO 4. Tristan 

Capital Partners, poprzez sieć biur w Luksemburgu, Mediolanie, Paryżu,  

Sztokholmie, Madrycie oraz Warszawie, zarządza aktywami o łącznej wartości  

przekraczającej 9 miliardow euro.

White Star Real Estate 

White Star Real Estate jest znaną, międzynarodową firmą z wieloletnim doświadcze-

niem na rynku nieruchomości. Łącznie zrealizowała ponad 50 wysokiej jakości projektów 

komercyjnych i mieszkaniowych. Wśród nich jest znacząca grupa prestiżowych budynków 

biurowych. Pozostałe inwestycje to magazyny, centra handlowe oraz osiedla domów 

jednorodzinnych i mieszkań. White Star Real Estate jest także doświadczonym zarządcą 

nieruchomości.

Tristan Capital Partners

Tristan Capital Partners is an employee-owned investment management boutique 

specialising in real estate investment strategies across the UK and Continental Europe. 

Tristan’s pan-European real estate funds include core-plus and value-added/opportunistic 

strategies with total assets under management of over €7 Billion. Tristan is the portfolio 

manager for core plus funds Curzon Capital Partners III and Curzon Capital Partners IV and 

for the private equity funds European Property Investors, LP, European Property Investors 

Special Opportunities, LP and European Property Investors Special Opportunities 3, LP 

and European Property Investors Special Opportunities 4 LP. Tristan’s headquarters are in 

London and it has offices in Luxembourg, Milan, Paris, Stockholm, Dusseldorf, Madrid and 

Warsaw..

White Star Real Estate 

White Star Real Estate is a highly respected international real estate company with a 

first-class track record. It has completed over 50 high-quality projects in Europe, including 

a large portfolio of landmark office buildings. Other projects include warehousing, retail, 

leisure and residential developments. White Star Real Estate is also an experienced asset 

and property manager.

 

AN INVESTMENT BY:

LEASING CONTACT:

TEL. (+48 22) 5 645 000
domanski.dariusz@whitestar-realestate.pl 
sistermann.kinga@whitestar-realestate.pl

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa
tel. (+48 22) 5 645 000
www.whitestar-realestate.com

tel. (+48 22) 5 407 000
www.tristancap.com

HUBERT OLEKSIAK
Hubert.Oleksiak@eu.jll.com

AGNIESZKA OLSZEWSKA – tel. +48 603 692 758
Agnieszka.Olszewska@eu.jll.com

DOMINIC BRADY – tel. +44 7584 025 810
dbrady@klmretail.com

JAMES ANDREWS – tel. +44 7768 865 913
jandrews@klmretail.com

ADA BUDYNEK – tel. +48 722 202 004
ada.budynek@cushwake.com
EDYTA PASZKOWSKA – tel. +48 668 224 117
edyta.paszkowska@cushwake.com
ANNA HOFMAN – tel. +48 601 334 628
anna.hofman@cushwake.com

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 W

hi
te

 S
ta

r




