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x-kom otwiera nową siedzibę  

X Strefa w Częstochowie 

x-kom oficjalnie otworzył nową siedzibę w częstochowskiej strefie „Euro-Park” Mielec, przy 
Bojemskiego 25. Kompleks składa się z dwóch budynków: czterokondygnacyjnego biurowca 
oraz centrum logistycznego o łącznej powierzchni całkowitej 12 290,95 m2. W nowoczesnej 
centrali pracuje ponad 800 osób, które wcześniej rozproszone były w 3 różnych lokalizacjach. 

Inwestycja w strefie biznesu 

Obiekt oferuje 8 093,65 m2 

powierzchni magazynowej 

oraz 4 197,3 m2 przestrzeni 

biurowej, przy typowej 

wielkości piętra, która wynosi 

około 800 m2. Do tej pory 

osoby zatrudnione w x-kom 

pracowały w 3 różnych 

budynkach, zlokalizowanych 

m.in. przy ul. Krakowskiej 

i Rejtana w Częstochowie. 

Od teraz wszystkie działy 

centrali skonsolidowane 

zostały w jednym miejscu. 

Projekt inwestycji, który wyróżnia się na tle lokalnych biurowców minimalistyczną, grafitową bryłą 

przygotowało Architektoniczne Studio Projektowe Contrast.  

Nowa siedziba x-kom usytuowana jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec na 

działce o powierzchni ok. 10 ha. Lokalizacja ta umożliwia dotarcie samochodem do centrum miasta 

w ciągu 10 minut, do głównego dworca kolejowego w ciągu 15 minut, a do lotniska w Pyrzowicach 

w ciągu 50 minut.  

Nowoczesna przestrzeń i większy komfort pracy 

Przestrzenie x-kom zostały zaprojektowane z myślą o komforcie pracowników. Nowoczesna 

industrialna aranżacja i funkcjonalne rozwiązania zastosowane w budynku mają zapewnić 

przyjazne warunki podczas codziennego wykonywania zadań. Wnętrza utrzymane są w loftowym  
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stylu, m.in. dzięki 

odpowiedniemu wykorzystaniu 

żelbetowych elementów, 

odkrytych instalacji i konstrukcji 

technicznych. Beton, szkło 

i drewno nawiązują do nowych 

technologii i aranżacji znanych 

z salonów x-kom. Dominują 

w nim neutralne kolory, takie 

jak: biel, czerń i szarość. 

Za aranżację wnętrz odpowiada 

Insideout Studio.  

 

 

Na trzech kondygnacjach znajdują się stanowiska pracy typu open space. W biurowcu można 

znaleźć także m.in kantynę, strefy relaksu, pokoje do gier, przestronne kuchnie, miejsca do pracy 

zespołowej, pokoje cichej 

pracy i aż 18 sal spotkań 

wyposażonych w nowoczesne 

rozwiązania telekonferencyjne. 

Do dyspozycji pracowników są 

również tarasy o łącznej 

powierzchni ponad 220 m2. Na 

członków x-komowego teamu 

i gości czeka niemal 200 

miejsc parkingowych. Miłośnicy 

jednośladów znajdą ponad 50 

miejsc parkingowych dla 

rowerów i 20 miejsc 

przeznaczonych dla motocykli i skuterów.  

Otwarcie nowej centrali to symboliczny początek kolejnego etapu rozwoju x-kom. To właśnie tutaj  

nasi pracownicy spędzają większą część dnia, dlatego zależało nam na tym, aby stworzyć jak 

najlepsze warunki pracy. W nowym biurze można znaleźć m.in. miejsca do pracy zespołowej, 

pokoje cichej pracy, strefę chilloutu i game room. Mam nadzieję, że siedziba x-kom będzie 
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przyjaznym i komfortowym miejscem - mówi Michał Świerczewski, prezes x-kom.  

Centrala x-kom to obecnie jedna z atrakcyjniejszych przestrzeni dla biznesu w regionie. Koszt jej 

realizacji to ok. 70 milionów złotych.  

W bliskiej perspektywie firma planuje rozpoczęcie kolejnej inwestycji o wartości 15-30 mln zł 

związanej z rozbudową centrum logistycznego o kolejne 10 tys. m2. Spółka zakłada również dalszy 

wzrost zatrudnienia. Przede wszystkim rekrutujemy specjalistów oraz osoby do kadry 

menedżerskiej. Estymujemy, że w perspektywie najbliższego roku zwiększymy zatrudnienie o 10% 

– informuje Michał Świerczewski. W tym roku zostanie również uruchomiona automatyka w centrum 

logistycznym. Automatyzacja pozwoli na efektywne zarządzanie gospodarką magazynową firmy 

i podniesie poziomu realizacji zamówień nawet do kilku tysięcy w ciągu godziny. 

 

x-kom 
 

x-kom to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci sklepów ze sprzętem elektronicznym w Polsce. 

Historia firmy sięga 2002 roku. W ciągu kilkunastu lat, z niewielkiego sklepu, x-kom stał się siecią 

o ogólnopolskim zasięgu i jednym z liderów branży komputerowej. Na początku ofertę sklepu 

tworzyły wyłącznie komputery stacjonarne i podzespoły. Aktualnie tworzy ją szeroka gama 

produktów takich jak: notebooki, ultrabooki, smartfony, tablety i desktopy. 

x-kom posiada 24 nowoczesne salony stacjonarne w całej Polsce. Od lat konsekwentnie rozwija 

swoją działalność, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku branży elektronicznej. Wysoką jakość 

obsługi gwarantują profesjonalni, zaangażowani i otwarci na potrzeby klientów pracownicy. Ponad 

900 osób skupionych w 18 działach tworzy jeden z największych sklepów komputerowych. 

 
Więcej informacji udziela: 
Karolina Śmiejkowska 
specjalista ds. public relations 
tel. kom.: 518 741 762 
e-mail: karolina.smiejkowska@x-kom.pl 
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Notatki   
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