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Podsumowanie

• Rok 2004 cechowało duże zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości ze strony

zagranicznych i polskich inwestorów, potwierdzone rekordowym dotychczas

poziomem inwestycji. Zaobserwowano rosnącą aktywność inwestorów na rynkach

regionalnych, które oferują szereg możliwości inwestycyjnych.

• W 2004 roku nastąpiło wyraźne ożywienie po stronie popytu widoczne zarówno 

w Warszawie jak i w miastach regionalnych. Doprowadziło ono do redukcji

pustostanów, jak również do zahamowania obserwowanej w ubiegłych latach

tendencji spadkowej stawek czynszów na niektórych rynkach.

Executive summary

• Investment transaction levels ran at record levels in 2004 as interest in Poland 

as a destination for investment capital has developed with both domestic and foreign

investors.  Greater activity has been noted across the market as a whole with investors

now becoming increasingly aware of opportunities in regional markets.

• Occupier demand has improved considerably over the course of 2004, both in Warsaw

and the regional cities. The consequent erosion of availability has led to a reversion 

in the recent downward trend of rents in certain areas.
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Dane Ekonomiczne

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne – Polska

2003 2004p 2005p

Liczba ludności 38,2 mln 38,2 mln 38,1 mln

Wzrost PKB 3,8% 5,5% 4,0%

Stopa bezrobocia (koniec roku) 20% 19,3% 18,0%

Inflacja średnioroczna 0,8% 3,5% 3,4%

Kurs walutowy (średni)

PLN/USD 3,89 3,65 2,70

PLN/EUR 4,40 4,53 4,10

Stopa referencyjna NBP (koniec roku) 5,25% 6,50% 6,50%

p - prognoza

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Centrum Analiz Ekonomiczno-Społecznych

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne – wybrane miasta

Warszawa Katowice Kraków Poznań Wrocław

Liczba ludności

(w tysiącach, I-VI 2004) 1.691 321 758 573 637

Podmioty gospodarcze* 280.629 41.751 102.731 87.668 95.466

(I-VI 2004)

w tym z kapitałem zagranicznym   14.389 brak danych 1.645 2.178 2.200

Główni inwestorzy France Mittal Steel BP International Allied Irish Cadbury`s

Telecom, Co., ERE, Philips Morris, Bank, Schweppes,

EBRD, HVB, TriGranit Pliva Glaxo Volvo AB,

Citygroup SmithKline, Fagor

Nestle Electrodomesticos/

MCC Inversiones

* Liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON

Źródło: Główny Urząd Statystyczny PAIiIZ
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Transakcje inwestycyjne w Polsce
wg sektora
1999-2004
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Stopy kapitalizacji w najlepszych
budynkach biurowych 
w Warszawie
1999-2004

Źródło: Knight Frank

Główne transakcje inwestycyjne w sektorze biurowym w 2004 roku

Nazwa Nabywca/Kraj pochodzenia Cena

Antares Castle Carbery Properties/Irlandia 21,5 mln ¤

BRE Bank (leasing zwrotny) Niemiecki fundusz zamknięty/Niemcy 55,95 mln ¤

Daimler Chrysler (leasing zwrotny) Bankhaus Wölbern/Niemcy 65,5 mln ¤

Kredyt Bank (2 budynki) DEKA Immobilien/Niemcy 36,7 mln ¤

Merlini Inwestor prywatny/Irlandia 5,2 mln $

Office Park Domaniewska Beta DGE-Immo-Special (Deutsche Bank)/Niemcy 18 mln ¤

Poznańskie Centrum Finansowe AIB Polonia Property Fund/Irlandia dane poufne

Źródło: Knight Frank

Merlini, Warszawa

Rynek inwestycyjny
W ciągu kilku ostatnich lat systematycznie wzrastało znaczenie Polski jako miejsca inwestycji na rynku

nieruchomości, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyczyniło się do jeszcze

większego zainteresowania inwestorów lokowaniem tutaj swoich funduszy.

W 2004 roku odnotowano rekordową wielkość inwestycji na rynku nieruchomości, która osiągnęła poziom

1,33 mld ¤. Szacuje się, że do końca 2004 roku wartość zainwestowanych dotychczas środków w różnych

sektorach tego rynku powinna przekroczyć 2,95 mld ¤.

W 2004 roku najwięcej zainwestowano w sektor handlowy, gdzie trafiło około 895 mln ¤, z czego 700 mln ¤
to wielkość transakcji zakupu portfela nieruchomości wynajętych przez sieć Metro AG, sprzedanych

amerykańskiemu funduszowi Apollo Real Estate Advisors/Rida Development. W segmencie biurowym

zawarto 16 transakcji na łączną kwotę ponad 360 mln ¤. Pozostałe fundusze (78 mln ¤) zostały

zainwestowane w sektorze magazynowym oraz w nieruchomościach o charakterze mieszanym. 

W sektorze biurowym wśród inwestorów w 2004 roku główną rolę odegrały podmioty z Niemiec (49%) 

i Irlandii (26%) oraz Austrii (8%), Polski (8%) i Holandii (5%). Dominującymi graczami na polskim rynku

inwestycyjnym pozostają niemieckie nieruchomościowe fundusze instytucjonalne. Coraz bardziej zauważalne

jest także zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości przez zamożne osoby prywatne, zarówno z Polski,

jak i z zagranicy, które poszukują produktów inwestycyjnych o niższej wartości do 10 mln ¤. 

Obserwuje się rosnące zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi. W 2004 roku zawarto 

w sektorze nieruchomości biurowych transakcję zakupu obiektu biurowego Poznańskie Centrum Finansowe

w Poznaniu oraz umowę przedwstępną na zakup budynku Alfa Plaza w Gdyni.

Ograniczona podaż produktów spełniających kryteria dużych funduszy oraz rosnąca konkurencja 

w tej grupie inwestorów przyspieszają spadek stóp kapitalizacji, które w obecnie zawieranych transakcjach

kształtują się na poziomie około 8% w najlepszych obiektach biurowych w Warszawie. W odniesieniu 

do transakcji będących na etapie negocjacji oczekuje się, że stopy te mogą być jeszcze niższe. 

W miastach regionalnych stopy kapitalizacji są o 1–1,5% wyższe.

W 2004 roku zarejestrowano pierwszy polski fundusz nieruchomości ARKA BZ WBK AIB Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwościach inwestycyjnych przekraczających 1 mld zł, który dołączył 

do grona inwestorów zainteresowanych inwestycjami także w miastach regionalnych.



Blisko 45% nowoczesnych zasobów tj. około 948.000 m2 zlokalizowane jest na terenie Centralnego Obszaru

Biznesu. Szczególna koncentracja powierzchni komercyjnych nastąpiła w okolicach Ronda ONZ 

oraz Al. Jana Pawła II, gdzie obecnie znajduje się około 200.000 m2 powierzchni biurowych, a kolejne 

115.000 m2 jest w trakcie realizacji.

Podobnie jak w latach 2001-2002, w odróżnieniu od roku ubiegłego nowa podaż jest skupiona 

w lokalizacjach poza centrum miasta, gdzie ukończono około 103.000 m2 powierzchni (68% nowej podaży).

Najwięcej nowych projektów powstało w okolicach Al. Jerozolimskich, ul. Puławskiej oraz na Woli. Mniejsza

liczba projektów zlokalizowanych w centrum to rezultat wyraźnego wzrostu w ubiegłych latach poziomu

pustostanów w tej części miasta. 

Ożywienie popytu oraz umiarkowany przyrost nowej powierzchni w 2004 roku przyczyniły się do dalszego

spadku pustostanów z 16,6% pod koniec 2003 roku do poziomu 13,9% pod koniec 2004 roku. Zwiększyła się

jednocześnie dysproporcja pomiędzy wielkością pustostanów w centrum, gdzie zanotowano wzrost 

z 18,8% w ubiegłym roku do 19,6% pod koniec roku 2004 i innych lokalizacjach, gdzie współczynnik

powierzchni niewynajętych uległ wyraźnej redukcji z poziomu 14,6% do 9,2%. Popyt skoncentrowany 

był na lokalizacjach poza Centralnym Obszarem Biznesu. Wiele firm przenosiło się ze starszych budynków

usytuowanych w centrum Warszawy do nowo wybudowanych obiektów poza centrum miasta, co pozwoliło 

im na powiększenie zajmowanej powierzchni przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Szacuje się, że budynki będące pod koniec 2004 roku w realizacji powinny dostarczyć łącznie około

287.000 m2, z czego oddanie 232.000 m2 planowane jest na 2005 rok. Podobnie jak w 2004 roku większość

nowych powierzchni (62%) powstanie poza centrum Warszawy, ze szczególną koncentracją w dzielnicy

Mokotów, w obrębie której w trakcie budowy znajduje się około 100.000 m2 powierzchni biurowych. 

W okresie styczeń – grudzień 2004 w Warszawie wynajęto około 270.000 m2 powierzchni, w tym 39.000 m2

powierzchni zajętej na własny użytek. Liczba ta nie uwzględnia renegocjacji istniejących umów najmu, 

które szacuje się na co najmniej 48.000 m2. Wyraźnie wzrosła liczba transakcji typu „pre-let” zawieranych

przed rozpoczęciem prac budowlanych lub na wstępnym etapie realizacji, zwłaszcza w przypadku dużych

najemców.

Rynek powierzchni biurowych 
Warszawa
Umiarkowana podaż, silniejszy w porównaniu z latami ubiegłymi popyt, spadające pustostany i skupienie

aktywności rynkowej na obszarze poza centrum miasta to główne cechy wyróżniające rynek warszawski 

w 2004 roku. 

W 2004 roku oddano do użytku lub poddano gruntownej modernizacji około 152.000 m2 powierzchni

biurowych, w tym blisko 39.000 m2 powierzchni przeznaczonych na własne potrzeby inwestorów. 

Jest to wielkość porównywalna z ubiegłoroczną podażą, lecz znacznie niższa w stosunku do nowej podaży 

w poprzednich latach. Całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w Warszawie osiągnęły

poziom 2,1 mln m2, liczba ta uwzględnia 1,62 mln m2 powierzchni oferowanych na wynajem. 

Wybrane budynki biurowe ukończone w 2004 roku

Nazwa Lokalizacja m2 Deweloper / Właściciel

Athina poza centrum 13.300 Echo Investment

Centrum Jasna centrum 5.700 Centrum Jasna

Centrum Zielna centrum 1.400 Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej

Crown Tower poza centrum 8.300 Ghelamco

Kliwer poza centrum 6.200 Przyorle

Renaissance Building centrum 4.500 Nieruchomości przy Placu Zbawiciela
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Roczna podaż nowoczesnych
powierzchni biurowych 
w Warszawie
1998-2005
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Źródło: Knight Frank
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Wykres 7

Popyt w Warszawie wg sektorów
2004

Źródło: Knight Frank
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Najwięcej powierzchni (21%) wynajęły firmy z sektora usług profesjonalnych, 14% zajęły natomiast firmy 

z sektora IT oraz telekomunikacyjne, 14% firmy prowadzące obsługę nieruchomości oraz 10% firmy 

z sektora produkcyjnego.

Wśród zawartych transakcji dominowały umowy najmu powierzchni poniżej 500 m2 (58%). Transakcje najmu

powierzchni powyżej 1.000 m2 stanowiły 25%. Jedynie 5% to umowy dotyczące powyżej 5.000 m2

powierzchni biurowej.

Miasta regionalne
Katowice
Zasoby biurowe w Katowicach są wyraźnie zdominowane przez obiekty klasy B i C. Pierwszymi

nowoczesnymi obiektami biurowymi w Katowicach były budynki zrealizowane na własne potrzeby 

przez banki. Powierzchnie biurowe klasy A i B w budynkach nowych oraz całkowicie wyremontowanych

oferowane na wynajem kształtują się na poziomie 65.000 m2. Najwyższy standard na rynku reprezentują trzy

budynki, które stanowią łącznie aż 62% nowoczesnych zasobów: Chorzowska 50 (17.100 m2), Millenium

(10.000 m2) oraz budynek Altus (13.200 m2 biur oraz około 20.000 m2 powierzchni, na której znajduje się

hotel, kino oraz galeria handlowa).

Najnowocześniejsze obiekty biurowe zlokalizowane są w centrum w okolicach Ronda gen. Ziętka oraz

poza centrum w rejonie Doliny Trzech Stawów i Osiedla Paderewskiego.

Nowa podaż w 2004 roku obejmuje jedynie odnowiony kompleks budynków przy ulicy Opolskiej, 

w którym oddano do użytku 13.400 z 18.400 m2. Pozostała powierzchnia wykończona zostanie 

po pozyskaniu najemcy. Poza tym projektem w Katowicach aktualnie nie powstaje żaden budynek biurowy,

natomiast od kilku lat wstrzymana jest budowa kilku obiektów.

Czynsze wywoławcze wynoszą 18–24 ¤/m2/miesiąc w najlepszych budynkach w centrum 

oraz 12–16 ¤/m2/miesiąc poza centrum Warszawy. Czynsze efektywne w budynkach klasy A w centrum 

są zróżnicowane od 15 do 19,5 ¤/m2/miesiąc w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni,

lokalizacji oraz wieku budynku. Za powierzchnie o niższym standardzie stawki wahają się pomiędzy 

14–16 ¤/m2/miesiąc, przy czym w budynkach mających przez dłuższy czas problemy z pozyskaniem

najemców mogą być jeszcze niższe. W budynkach poza centrum stawki efektywne to poziom 

10–14 ¤/m2/miesiąc. Do niższego poziomu czynszów efektywnych w dalszym ciągu przyczyniają się ulgi

stosowane przez właścicieli budynków. 

Wybrane transakcje najmu w 2004 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Postępu 3 poza centrum Polkomtel 20.500 IT, telekomunikacja

Topaz poza centrum Alianz Group 11.800 ubezpieczenia

Rondo 1 centrum Ernst & Young 11.000 usługi profesjonalne

Deloitte House centrum Deloitte 5.800 usługi profesjonalne

Mokotów Business Park poza centrum Abbot Laboratories 2.300 farmaceutyczny

Bohomolca 21 poza centrum PGNiG 2.300 energetyka

Kopernik II poza centrum Merck 1.700 farmaceutyczny

Kliwer poza centrum UKNUiFE 1.600 publiczny

Liberty Corner centrum Ambasada Irlandii 700 publiczny

Wybrane budynki biurowe ukończone w 2004 roku

Nazwa Lokalizacja m2 Deweloper / Właściciel

Opolska 22 (modernizacja) poza centrum 13.400 Opal Development
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Aktualnie popyt na biura dotyczy głównie mniejszych powierzchni 50–100 m2 w obiektach klasy B. 

Duże powierzchnie cieszą się mniejszym zainteresowaniem, aczkolwiek w ostatnim czasie miało miejsce kilka

znaczących transakcji. W 2004 roku wynajęto około 13.000 m2 w nowoczesnych zasobach biurowych.

Wysokość współczynnika powierzchni niewynajętych w nowoczesnych zasobach wynosi 20%. 

Czynsze wyjściowe wynoszą 10–13 ¤/m2/miesiąc w najlepszych budynkach oraz 8–10 ¤/m2/miesiąc 

w budynkach klasy B. Czynsze transakcyjne w Katowicach kształtują się na poziomie 10–12 ¤/m2/miesiąc 

za powierzchnie w budynkach klasy A w centrum i 30–45 zł/m2/miesiąc (około 6,5–10 ¤/m2/miesiąc) 

za powierzchnie klasy B. Czynsz jest podawany w euro lub w przypadku niektórych budynków klasy B 

oraz w pozostałych zasobach w złotówkach. Coraz powszechniej stosowane są ulgi w postaci wakacji

czynszowych lub pokrycia przez właściciela kosztów aranżacji powierzchni.

Wybrane transakcje najmu w 2004 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Chorzowska 50 centrum Ernst & Young Audit 1.600 usługi profesjonalne

Altus centrum Kredyt Bank 1.200 bankowość

Altus centrum Eniro Polska 400 media i marketing

Altus centrum Talex 300 IT, telekomunikacja
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Kraków

Zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych na wynajem w Krakowie szacowane są na około 113.000 m2,

z czego jedynie 33% znajduje się w centrum miasta. Uzupełnieniem nowoczesnej podaży w centrum są

powierzchnie biurowe o wysokim standardzie znajdujące się w wyremontowanych kamienicach.

Od dwóch lat utrzymuje się tendencja spadkowa przyrostu nowej podaży powierzchni biurowej. 

W 2004 roku zrealizowane zostały cztery projekty, które łącznie dostarczyły 10.750 m2. W porównaniu 

z rokiem poprzednim nastąpił spadek o 38%. Nowa podaż z 2004 roku powiększyła całkowite zasoby

powierzchni biurowej o 9%.

Od kilku lat popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w Krakowie utrzymuje się na poziomie 

12.000–14.000 m2 rocznie. W 2004 roku zawarto transakcje najmu na około 15.500 m2 powierzchni biurowej,

co wskazuje na tegoroczny trend wzrostowy. Jednak struktura popytu nie uległa znacznym zmianom.

Największe zainteresowanie powierzchnią biurową pochodziło z sektorów finansowego 

i bankowości, które wygenerowały 36% popytu oraz z sektora IT – 26%. Aktywne na rynku były również 

firmy produkcyjne.

Aktualnie w trakcie realizacji znajduje się siedem projektów, z czego pięć o łącznej powierzchni ok. 12.000 m2,

które zostaną oddane do użytku w 2005 roku. W roku 2006 oddane mają zostać dwa obiekty: Galeria

Krakowska (10.000 m2) oraz Centrum Biznesu Olsza (5.500 m2), które już cieszą się zainteresowaniem

najemców. Ponadto wielu inwestorów zgłasza możliwość budowy obiektów pod klienta.

Wybrane budynki biurowe ukończone w 2004 roku

Nazwa Lokalizacja m2 Deweloper / Właściciel

Buma Square III B2 poza centrum 3.700 Buma Square S.A.

Buma Square III D poza centrum 2.300 Buma Square S.A.

Nowa Kamienica centrum 3.500 Waypoint Investment Group

ul. Jabłonowskich centrum 1.250 Archicenter
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W porównaniu z końcem ubiegłego roku współczynnik powierzchni niewynajętej kształtował się na znacząco

niższym poziomie a jego największy spadek miał miejsce w drugiej połowie roku. W IV kwartale 2003 roku

pustostany wynosiły 26%, podczas gdy w IV kwartale 2004 były już na poziomie 20%.

Inaczej niż w innych miastach regionalnych, w Krakowie, z uwagi na specyficzny charakter zabudowy

centrum miasta, stawki czynszu są zróżnicowane raczej w zależności od standardu budynku niż lokalizacji.

Wywoławcze czynsze w Krakowie kształtują się na poziomie 13–15 ¤/m2/miesiąc w budynkach klasy A, 

9–13 ¤/m2/miesiąc w budynkach klasy B oraz w odrestaurowanych kamienicach. Czynsze efektywne 

to poziom 12–14 $/m2/miesiąc w najlepszych budynkach, 8–10 ¤/m2/miesiąc w budynkach klasy B 

i odrestaurowanych kamienicach. Coraz częściej stawki podawane są w złotówkach.

Wybrane transakcje najmu w 2004 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Lubicz centrum International Paper 1.650 produkcja

ul. Jabłonowskich centrum kancelaria prawnicza 1.250 usługi specjalistyczne

Euromarket poza centrum Can Pack 550 produkcja
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Poznań

Brak nowych inwestycji oraz stopniowe zapełnianie się istniejących obiektów biurowych to cechy

charakterystyczne poznańskiego rynku biurowego w 2004 roku. Całkowite zasoby nowoczesnych

powierzchni biurowych na wynajem pozostawały na niezmienionym poziomie około 121.000 m2. Większość

(64%) nowoczesnych zasobów znajduje się w centrum Poznania. 

Ożywienie gospodarcze zaowocowało wyższym w porównaniu z latami ubiegłymi poziomem popytu.

Szacuje się, że w ciągu 2004 roku wynajęto około 17.000 m2 powierzchni w nowoczesnych budynkach. 

Popyt generowały przede wszystkim firmy z sektora usług profesjonalnych, IT, banki oraz firmy z sektora

publicznego. Najwięcej powierzchni zostało wynajętych w budynkach ukończonych w 2003 roku. 

W 2004 roku w stolicy Wielkopolski nastąpił bardzo wyraźny spadek pustostanów. Współczynnik powierzchni

niewynajętych, który w IV kwartale 2003 roku wynosił 34% spadł obecnie do poziomu 21% pod koniec 2004

roku. Przyczynił się do tego brak nowej podaży, ale również coraz większa elastyczność właścicieli tych

budynków, w których przez dłuższy czas znaczne powierzchnie pozostawały niewynajęte. 

W rezultacie w ciągu 2004 roku efektywne stawki czynszów w dalszym ciągu spadały, a konkurencja wśród

właścicieli budynków stwarzała bardzo korzystne warunki dla najemców. Tendencja ta została zahamowana

wraz z końcem 2004 roku i przewiduje się, że w 2005 roku stawki czynszów powinny ulec stabilizacji, 

a w niektórych przypadkach mogą nieznacznie wzrastać, zwłaszcza, że większy przyrost powierzchni

biurowej planowany jest dopiero na 2006 rok wraz z zakończeniem realizacji budynku Andersia Tower 

(9.600 m2 powierzchni biurowych). 

Wywoławcze czynsze w Poznaniu  to poziom 12–15 ¤/m2/miesiąc w budynkach klasy A w centrum oraz

10–12 ¤/m2/miesiąc w nowoczesnych obiektach poza centrum miasta. Obecnie transakcyjne stawki czynszów

kształtują się na poziomie 12–14 ¤/m2/miesiąc za najlepsze powierzchnie w centrum oraz 9–11¤/m2/miesiąc 

w nowoczesnych budynkach poza centrum miasta. Właściciele, aby pozyskać klientów byli skłonni

zaakceptować krótkie okresy najmu (poniżej 3 lat), jak również podpisywać umowy na czas nieoznaczony.

Wybrane transakcje najmu w 2004 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

CB Globis centrum Plus Discount 1.600 sieć handlowa

Kupiec Poznański centrum HLB Frąckowiak i Wspólnicy 1.550 usługi profesjonalne

PGK II poza centrum PayBack 1.400 IT

PGK I poza centrum Agencja Rynku Rolnego 1.200 publiczny



Wrocław

W 2004 roku rynek wrocławski charakteryzował wysoki popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe 

przy jednoczesnym niewielkim przyroście podaży nowych obiektów. W ciągu 2004 roku we Wrocławiu

dostarczono na rynek 7.300 m2 powierzchni o wysokim standardzie, co powiększyło całkowite zasoby

powierzchni biurowych w tym mieście o 8%, do poziomu około 101.000 m2. Ukończenie nowych obiektów

nie zmieniło struktury zasobów pod względem lokalizacji, około 61% powierzchni ulokowanych jest poza

centrum Wrocławia.

Szacuje się, że w ciągu 2004 roku w nowoczesnych zasobach wynajęto około 18.000 m2 powierzchni

biurowych. Niewiele ponad połowę (około 54%) zostało wynajętych w budynkach mieszczących się poza

centrum miasta – duży udział stanowiły transakcje w budynku biurowym Quattro Forum. 

Wśród zawartych umów najmu odnotowano zarówno transakcje związane z otwieraniem nowych biur, 

jak i powiększaniem dotychczas zajmowanych powierzchni, a wśród najemców dominowały banki, firmy

świadczące usługi profesjonalne „business-to-business” oraz usługi medyczne, energetyka, firmy finansowe

oraz przedsiębiorstwa z branży IT. Większość transakcji dotyczyła powierzchni poniżej 500 m2. 

Obecnie na rynku odnotowuje się brak dostępnych powierzchni, dotyczy to zwłaszcza powierzchni

powyżej 1.000 m2. Współczynnik powierzchni niewynajętych, który w roku 2003 wynosił 15% spadł pod

koniec 2004 do poziomu 5%. Jednak sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie, gdyż obecnie w trakcie realizacji

znajduje się 7 projektów o łącznej powierzchni blisko 20.000 m2, których ukończenie powinno nastąpić 

w 2005 roku. Ponad 80% nowej podaży powstanie w centrum miasta. 

Czynsze w nowoczesnych budynkach biurowych w 2004 roku utrzymywały się na niezmienionym poziomie

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Czynsze wywoławcze to poziom 11–13 ¤/m2/miesiąc w najlepszych

budynkach oraz 9–11 ¤/m2/miesiąc w budynkach klasy B. Czynsze transakcyjne wynoszą 10–12 ¤/m2/miesiąc

w budynkach klasy A w centrum oraz 8–10 ¤/m2/miesiąc w pozostałych budynkach. Brak wolnych

powierzchni powoduje wydłużenie okresu, na jaki zawierane są umowy, jak również pozwala właścicielom

na nie stosowanie dodatkowych ulg.

Wybrane budynki biurowe ukończone w 2004 roku

Nazwa Lokalizacja m2 Deweloper / Właściciel

DINT poza centrum 4.300 Wrocławski Park Technologiczny

Temida centrum 2.300 PPH Surfland

Wybrane transakcje najmu w 2004 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Quattro Forum poza centrum Capgemini 1.000 usługi profesjonalne

Quattro Forum poza centrum Lukas Bank 1.000 bankowość

Wratislavia Tower centrum wydawnictwo 600 media

Wratislavia Center centrum Green & Blue 300 ogrodnictwo
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Key economic indicators

Key economic indicators – Poland

Poland 2003 2004f 2005f

Population 38.2 million 38.2 million 38.1 million

GDP growth 3.8% 5.5% 4.0%

Unemployment rate (year end) 20% 19.3% 18.0%

Inflation (annual average) 0.8% 3.5% 3.4%

Exchange rate (annual average)

PLN/EUR 3.89 3.65 2.70

PLN/USD 4.40 4.53 4.10

Interest rate (year end) 5.25% 6.50% 6.50%

f-forecast

Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Centre for Social and Economic Research

Key economic indicators – selected cities

Warsaw Katowice Kraków Poznań Wrocław

Population

(in thousands, Jan.-Jun. 2004) 1,691 321 758 573 637

Companies*(Jan.-Jun. 2004) 280,629 41,751 102,731 87,668 95,466

with foregin capital   14,389 not available 1,645 2,178 2,200

Main investors France Mittal Steel BP International, Allied Irish Cadbury`s

Telecom, Co., ERE, Philips Morris, Bank, Schweppes,

EBRD, HVB, TriGranit Pliva Glaxo Volvo AB,

Citygroup SmithKline, Fagor

Nestle Electrodomesticos/

MCC Inversiones

No. of entities registered on the REGON system

Source: Central Statistical Office, Polish Information and Foreign Investment Agency
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Investment market 
The importance of Poland as a property investment destination has been growing over recent years 

and the nation’s EU accession in May 2004 has further intensified investor interest in the Polish property

market.

2004 saw a record level of investment in Poland’s property market, at approximately ¤1.33 billion, bringing

total investment volume across all segments of the property market to ¤2.95 billion over the last years. 

In 2004, the retail sector was dominant, with approximately ¤895 million of capital invested, incorporating

the a ¤700 million acquisition of a portfolio of retail properties leased to Metro AG 

by the American fund Apollo Real Estate Advisors/Rida Development. 16 transactions with a total value 

of ¤360 million were closed in the office sector. A further ¤78 million was invested in warehouse 

and mixed-use developments. 

Investors from Germany (49%) and Ireland (26%) are the biggest players in the market, with further

significant contributions from Austria (8%), The Netherlands (5%) and domestic investors (8%). 

The German institutional funds continue to be the dominant purchasers, however the interest of wealthy

private individuals from Poland, and abroad, seeking lower value investment product (below ¤10 million) 

is becoming evident.  

Investment opportunities outside Warsaw have drawn investors’ attention to regional cities. In 2004, 

the Poznań Financial Centre office building was sold and the preliminary agreement for the acquisition 

of Alfa Plaza in Gdynia was signed.  

Limited levels of available product meeting the criteria of large investment funds and growing competition

among this group of investors has accelerated the fall of yields. Market evidence indicates that prime office

yields currently stand at 8%. It is anticipated that transactions at the negotiation stage may see yields come

under further downward pressure. In the regional cities yields are 1–1.5% higher.

In 2004, the first Polish property fund was registered – ARKA BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych S.A. with an investment capacity exceeding zł 1 billion. The fund is demonstrating 

an interest in the regional property markets.

Main investment transactions 2004 - office market segment 

Property name Purchaser/Origin Price

Antares Castle Carbery Properties/Ireland ¤21.5 million

BRE Bank (sale-and-leaseback) German close-end fund/Germany ¤55.95 million

Daimler Chrysler (sale-and-leaseback) Bankhaus Wölbern/Germany ¤65.5 million

Kredyt Bank (2 buildings) DEKA Immobilien/Germany ¤36.7 million

Merlini Private individual/Ireland $5.2 million

Office Park Domaniewska Beta DGE-Immo-Special (Deutsche Bank)/Germany ¤18 million

Poznań Financial Centre AIB Polonia Property Fund/Ireland not disclosed

Source: Knight Frank

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

99

Office

00 01 02 03 04

Mixed

Retail Warehouse

  
  
  
 m

il
li

o
n

Figure 3

Investment in Poland by sector
1999-2004

Source: Knight Frank

0

2

4

6

8

10

12

14

99 00 01 02 03 04

%

Figure 4

Prime office yields in Warsaw
1999-2004

Source: Knight Frank

Poznań Financial Centre, Poznań

10 Rynek powierzchni biurowych 2005 / Office Report 2005 Knight Frank

www.knightfrank.com



Knight Frank Rynek powierzchni biurowych 2005 / Office Report 2005 11

Office market 
Warsaw

Moderate development levels, improving office demand, falling vacancy rates and the concentration 

of office activity on non-central locations were the major features of the Warsaw office market in 2004. 

New supply in 2004, comprising either newly built or refurbished office space amounted to approximately

152,000 sq m, nearly 39,000 sq m of which was in owner-occupier schemes. Completion levels were 

in line with 2003’s delivery, which was considerably lower than was delivered in preceeding years. Total

modern office stock in Warsaw stood at 2.1 million sq m at the end of 2004. This figure incorporates

approximately 1.62 million sq m of leasehold stock.

Nearly 45% of the market total, 948,000 sq m of office space, is located within the Central Business District

borders. The area of Rondo ONZ and Al. Jana Pawła II is emerging as a major commercial hub in Warsaw

with an existing stock of approximately 200,000 sq m and further 115,000 sq m in the pipeline. 

The delivery of new supply was focused on non-central districts, as was the case in 2001-2002. Approximately

68% (103,000 sq m) of office space was delivered in non-central locations. The areas 

of Al. Jerozolimskie, ul. Puławska and Wola district saw the largest number of completions. A lower

development level in the city centre are a direct consequence of a substantial growth in the vacancy rate 

in central Warsaw over recent years. 

A recovery in demand and the limited new supply delivered to the market in 2004 contributed to a further

fall in the vacancy rate, from 16.6% at the end of 2003 to 13.9% at the end of 2004. At the same time the

disparity between the vacancy rate in central and non-central locations increased. The vacancy rate 

in central Warsaw increased from 18.8% last year to 19.6% in quarter 4 of 2004 while outside the city centre

the vacancy rate fell from 14.6% at the end of 2003 to 9.2% at the end of 2004. Demand has been focused on

locations outside the Central Business District. A number of companies relocated from centrally located older

buildings to newly developed accommodation outside the centre of Warsaw in order to occupy larger

premises at a reduced cost. 

It is estimated that developments under construction at the end of 2004 should deliver approximately

287,000 sq m, 232,000 sq m of which is scheduled for 2005. As in 2004, the majority of new completions

(62%) will be located outside the city centre. The strongest concentration of new office supply 

is the Mokotów district; where some 100,000 sq m of office space is under construction. 

Total take-up in 2004 was approximately 270,000 sq m, including 39,000 sq m of owner-occupier

transactions. This figure does not comprise lease renegotiations estimated to be in excess of 48,000 sq m. 

The number of pre-let transactions signed at the planning or early construction stage increased considerably,

particularly for large unit transactions. 

Selected office buildings completed in 2004

Name Location sq m Developer/Owner

Athina outside city centre 13,300 Echo Investment

Centrum Jasna city centre 5,700 Centrum Jasna

Centrum Zielna city centre 1,400 Fundacja Współpracy 

Polsko-Niemieckiej

Crown Tower outside city centre 8,300 Ghelamco

Kliwer outside city centre 6,200 Przyorle

Renaissance Building city centre 4,500 Nieruchomości przy Placu Zbawiciela
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Figure 7
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Most office space was leased by companies from the Professional Services sector (21%). IT and

Telecommunication companies leased some 14% and were followed by Real Estate Services (14%) 

and Production companies (10%). 

Transactions of less than 500 sq m dominated take-up (58% of the number of transactions). Units above

1,000 sq m accounted for 25% of the take-up while only 5% of the take-up constituted deals for units 

above 5,000 sq m.

Asking rents in class-A developments in the city centre range from ¤18–24 per sq m per month 

and ¤12–16 per sq m per month in class-B buildings. Net effective rents in class-A buildings vary 

from ¤15–19.5 per sq m per month depending on the amount of space leased, location and building age.

For lower quality office space rents fall in the range of ¤14–16 per sq m per month. However, buildings

having prolonged difficulties securing tenants may achieve lower rental levels. Outside the city centre rents

are ¤10–14 per sq m per month. This rental level is often achieved owing to the wide range 

of incentives being offered by landlords.

Regional cities
Katowice

Office accommodation in Katowice is dominated by class-B and class-C office space. The first modern office

developments were developed by banks for their own occupation needs. Modern leasehold office stock 

is estimated at 65,000 sq m. Three office buildings offer the highest standard of accommodation available 

on the local market; Chorzowska 50 (17,100 sq m), Millenium (10,000 sq m) and Altus (13,200 sq m of office

space and approximately 20,000 sq m of mixed-use space including a hotel, a cinema and a shopping

gallery) account for 62% of the market total. 

Modern office developments are concentrated in two major locations: the neighbourhood of Rondo 

gen. Ziętka in the centre of Katowice and the Dolina Trzech Stawów and Osiedle Paderewskiego area. 

New supply in 2004 incorporated only one refurbished office scheme – a complex in ul. Opolska 22 – where

approximately 13,400 sq m out of the total 18,400 sq m was refurbished and delivered to the market. 

The remaining space will be refurbished upon finding a tenant. Apart from this project, no office

developments are currently at the construction stage, although there are some office buildings where

construction was suspended a few years ago and there are no signs of construction resuming. 

Key leasing transactions in 2004

Name Location Tenant sq m Sector

Postępu 3 outside city centre Polkomtel 20,500 IT, telecommunication

Topaz outside city centre Alianz Group 11,800 insurance

Rondo 1 city centre Ernst & Young 11,000 professional services

Deloitte House city centre Deloitte 5,800 professional services

Mokotów Business Park outside city centre Abbot Laboratories 2,300 pharmaceuticals

Bohomolca 21 outside city centre PGNiG 2,300 energy

Kopernik II outside city centre Merck 1,700 pharmaceuticals

Kliwer outside city centre UKNUiFE 1,600 public sector

Liberty Corner city centre Embassy of Ireland 700 public sector
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Selected office buildings completed in 2004

Name Location sq m Developer/Owner

Opolska 22 (refurbishment) outside city centre 13,400 Opal Development

Altus, Katowice
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Demand has been buoyed by smaller transactions of 50–100 sq m, signed in class-B office schemes. Leases 

of large sized units are rare, however there were a few large transactions recorded in 2004. Total take-up of

modern leasehold stock in Katowice in 2004 is estimated at 13,000 sq m. 

The vacancy rate for modern stock stands at 20%. 

Asking rents in Katowice range from ¤10–13 per sq m per month in class-A developments and ¤8–10 per sq m

per month in class-B office buildings. Net effective rents vary between ¤10–12 per sq m per month 

in class-A office buildings in the city centre and zł 30–45 per sq m per month (¤6.5–10 per sq m per month)

for class-B office accommodation. Rents are quoted in Euros and in several class-B buildings, 

as well as in other lower grade stock, in Polish zlotys. Additional incentives such as rent-free periods and fit-

out allowances are increasingly being offered by Landlords.
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Rents in modern office buildings 
in Katowice
2001-2004

Source: Knight Frank

Over the last few years the take-up level in modern stock in Kraków has fluctuated between 12,000–14,000 sq m

per annum. In 2004 leasing activity increased to some 15,500 sq m. The demand profile remains relatively

unchanged. Most demand comes from banking and financial companies and the IT sector, accounting for

36% and 26% of 2004 take-up respectively. Production companies are also among the most active groups of

occupiers. 

At the end of quarter 4 2004 there were seven office projects under construction. Five of them totalling

12,000 sq m are due for completion in 2005. Two remaining schemes: Galeria Krakowska (10,000 sq m) 

and Centrum Biznesu Olsza (5,500 sq m) are already attracting potential tenants. In addition there 

are growing number of schemes in the pipeline to be developed on a pre-let basis. 

Selected office buildings completed in 2004

Name Location sq m Developer/Owner

Buma Square III B2 outside city centre 3,700 Buma Square S.A.

Buma Square III D outside city centre 2,300 Buma Square S.A.

Nowa Kamienica city centre 3,500 Waypoint Investment Group

ul. Jabłonowskich city centre 1,250 Archicenter

Key leasing transactions in 2004

Name Location Tenant sq m Sector

Chorzowska 50 city centre Ernst & Young Audit 1,600 professional services

Altus city centre Kredyt Bank 1,200 banking

Altus city centre Eniro Polska 400 media and marketing

Altus city centre Talex 300 IT, telecommunication

Kraków

Modern leasehold stock in Kraków totals approximately 113,000 sq m, with just 33% of this situated 

in the city centre. High standard office space in refurbished period buildings are a welcome important

addition to the modern office stock in the central Kraków. 

Over the last two years the delivery of new office supply in Kraków has continued its downward trend. 

New completions in 2004 comprised four office developments totalling 10,750 sq m of office provision, representing

a 38% decline year-on-year. New completions in 2004 increased total leasehold stock by 9%.



Vacancy rates at the end of 2003 stood at 26%, during the course of 2004, and particularly in the second half

of the year, falling availability levels pushed the vacancy rate down to 20%.

Unlike in other Polish cities and due to the specific character of the historical city centre, office rents 

in Kraków are dependent on the standard of accommodation rather than location. Asking rents stand 

at ¤13–15 per sq m per month in class-A developments and ¤9–13 per sq m per month in class-B 

and refurbished period buildings. Net effective rents vary from ¤12–14 per sq m per month in prime

buildings, and ¤8–10 per sq m per month in class-B and refurbished period buildings. Rents are more

frequently quoted in Polish zloty, not only on secondary stock. 

Poznań

The Poznań office market in 2004 was characterised by a lack of new supply and the gradual decline 

of vacant space in existing developments. Total modern office stock remained unchanged at approximately 121,000

sq m. The majority of modern office accommodation (64%) is located in the city centre.

A recovery in the national economy boosted demand for office space. Knight Frank estimates that

approximately 17,000 sq m was leased during 2004, which is more than in the previous years. The majority 

of demand came from Professional Services, IT and the Public Sector. Most space was leased in developments

which had completed in 2003.

2004 saw availability in the capital of the Wielkopolska province decline considerably. The vacancy rate fell

from 34% at the end of 2003 to 21% in quarter 4 2004. This decline in availability was due not only 

to a lack of new completions in 2004 but also the increasing flexibility of landlords, particularly in buildings

which have faced long term difficulties in securing tenants.

During 2004 office rents continued their downward trend, which along with increasing competition amongst

landlords was to the advantage of potential tenants. However, in the last months of the year this trend

stopped. It is anticipated that in 2005 office rents should stabilise or even increase slightly in certain

developments as new supply is not anticipated before the completion of Andersia Tower building 

(9,600 sq m of office space and a hotel) in 2006. 

Asking rents in Poznań are between ¤12–15 per sq m per month in the class-A developments in the city

centre and ¤10–12 per sq m per month in class-B developments. Net effective rents stand at ¤12–14 per sq m

per month in the prime office buildings in the city centre and reach ¤9–11 per sq m per month in other

modern buildings in non-central locations. Landlords, in order to attract tenants have been forced to accept

short term leases (of less than 3 years) or even sign lease agreements for an indefinite period of time.

Key leasing transactions in 2004

Name Location Tenant sq m Sector

CB Globis city centre Plus Discount 1,600 retail

Kupiec Poznański city centre HLB Frąckowiak i Wspólnicy 1,550 professional services

PGK II outside city centre PayBack 1,400 IT

PGK I outside city centre Agencja Rynku Rolnego 1,200 public sector
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Key leasing transactions in 2004

Name Location Tenant sq m Sector

Lubicz city centre International Paper 1,650 production

ul. Jabłonowskich city centre law firm 1,250 professional services

Euromarket outside city centre Can Pack 550 production
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Wrocław

Strong demand for modern office space and relatively low completion levels characterised the Wrocław office

market in 2004. Approximately 7,300 sq m was delivered in Wrocław in 2004 which increased the modern

office stock in the city by 8% to total 101,000 sq m. The structure of office accommodation in terms 

of location remains unchanged; around 61% of total stock is located outside the city centre.

Office take-up in 2004 in modern developments is estimated at approximately 18,000 sq m. More than half

the transacted demand took place in buildings located in non-central locations, which includes transactions

in the Quattro Forum building.

Take-up comprised companies entering the Wrocław market as well as existing tenants expanding. 

Banks, companies representing professional services (business-to-business), medical centres, energy sector

and finance and IT companies were the most active tenants. Most transactions were below 500 sq m. 

There is a lack of available space in the market, particularly of units over 1,000 sq m. The vacancy rate which

stood at 15% at the end of 2003 fell to 5% at the end of 2004. However, this situation is expected

to change as there are seven developments totalling 20,000 sq m under construction and due for completion

in 2005. More than 80% of this supply will be delivered in the city centre. 

Office rents in modern developments in 2004 remained unchanged year-on-year. Asking rents are 

¤11–13 per sq m per month in prime developments and ¤9–11 per sq m per month in class-B buildings. 

Net effective rents in class-A buildings achieved ¤10–12 per sq m per month and ¤8–10 per sq m per month

in other modern developments. The lack of available units has resulted in the lengthening of lease terms and

has allowed landlords to reduce additional incentives.

Selected office buildings completed in 2004

Name Location sq m Developer/Owner

DINT outside city centre 4,300 Wrocławski Park Technologiczny

Temida city centre 2,300 PPH Surfland

Key leasing transactions in 2004

Name Location Tenant sq m Sector

Quattro Forum outside city centre Capgemini 1,000 professional services

Quattro Forum outside city centre Lukas Bank 1,000 banking and finance

Wratislavia Tower city centre publishing house 600 media

Wratislavia Center city centre Green & Blue 300 gardening
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Research

Knight Frank Research specjalizuje się w doradztwie strategicznym, usługach konsultingowych 

oraz przygotowywaniu prognoz dla szerokiej grupy klientów na całym świecie, w szczególności

deweloperów, inwestorów, instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw, którzy uznają potrzebę usług

nienależnego eksperta dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. 

Raporty rynkowe Knight Frank są dostępne również na www.knightfrank.com

Knight Frank Research provide strategic advice, consultancy services and forecasting to a wide range 

of clients worldwide including developers, investors, financial and corporate institutions. All recognise

the need for the provision of expert independent advice customised to their specific needs.

Knight Frank Research Reports are also available at www.knightfrank.com
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