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Podsumowanie

• Warszawa pozostaje najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem biurowym w Polsce,

zarówno pod względem nowej podaży, jak i ilości podpisywanych umów najmu.

Rynki regionalne cechuje ograniczona ilość nowych przedsięwzięć, malejące wskaźniki

pustostanów oraz ustabilizowany poziom czynszów.

• W 2005 roku zanotowano rekordowy poziom transakcji inwestycyjnych w sektorze

nieruchomości komercyjnych oraz dalsze obniżanie się poziomu stóp kapitalizacji.

Zdecydowane ożywienie odnotowano także na rynkach regionalnych, oferujących

coraz większe możliwości inwestycyjne. 

Executive summary

• Warszawa remains the most dynamically developing office market in Poland both 

in terms of new supply and number of signed lease agreements. Regional cities 

are characterised by a limited number of new developments, falling vacancy rates 

and stabilised rental levels.

• 2005 saw another record breaking year in terms of the volume of commercial real estate

investment transactions and further drop in yields. Increased activity has been also

noted in the regional cities, offering an increasing number of investment opportunities.
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Dane Ekonomiczne

Rynek inwestycyjny w Polsce
W ciągu ostatnich lat systematycznie wzrastała liczba inwestycji na polskim rynku nieruchomości a ilość

podmiotów inwestujących powiększyła się kilkukrotnie obejmując inwestorów z różnych zakątków świata.

Aktywność niektórych z nich wzrosła dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku,

przy czym pojawiły się także podmioty, które w zamian za wyższe zwroty były gotowe na zakup

nieruchomości jeszcze na etapie realizacji lub nieruchomości nie w pełni wynajętych, jak również 

gotowe tworzyć spółki joint venture z lokalnymi podmiotami.

Warszawa cieszyła się największym zainteresowaniem wśród inwestorów nabywających nieruchomości

biurowe, podczas gdy inwestycje w sektorze handlowym miały miejsce w wielu miastach regionalnych. 

To właśnie te ostatnie powinny przyciągać uwagę inwestorów w średnim okresie. 

W 2005 roku padł kolejny rekord zarówno w wartości zainwestowanego kapitału, jak i ilości zakupionych

budynków. Wartość inwestycji na rynku nieruchomości w 2005 roku wyniosła niemal 2,6 mld ¤, a właścicieli

zmieniło ponad 100 obiektów. Szacuje się, że wartość inwestycji na koniec 2005 roku w różnych sektorach

rynku nieruchomości powinna osiągnąć poziom 6 mld ¤.

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne – Polska

2004 2005 2006p

Liczba ludności 38,19 mln 38,16 mln 38,10 mln

Wzrost PKB 5,4% 3,5% 4,3%

Stopa bezrobocia (koniec roku) 19,3% 17,3% 16,9%

Inflacja średnioroczna 3,2% 2,2% 1,5%

Kurs walutowy (średni)

EUR/PLN 4,53 3,84 3,91

Stopa referencyjna NBP (koniec roku) 5,25% 4,5% 4,0%

p — prognoza

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
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i wybranych miastach*

Stopa bezrobocia w Polsce 
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* Średnie miesięczne wynagrodzenie

w sektorze przedsiębiorstw

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne – wybrane miasta

Warszawa Katowice Kraków Poznań Wrocław

Liczba ludności

(w tysiącach, II kw. 2005) 1.694,8 318,7 757,7 570 637

Podmioty gospodarcze* 294.120 42.443 103.689 89.628 95.466

(III kw. 2005)

w tym z kapitałem zagranicznym 15.402 865 1.804 2.319 2.200

Główni inwestorzy France Telecom, ING Group, Philip Morris, Allied Irish Bank, Volvo AB,

Citigroup Mittal Steel, HCB, Delphi, Glaxo Allied Irish Bank,

TriGranit EdF, Pliva SmithKline, Cussons, 

Nestle Credit Agricola

* Liczba firm zarejestrowanych w systemie REGON

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, PAIiIZ
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Poprzez kolejne transakcje portfelowe w 2005, podobnie jak przed rokiem, najwięcej zainwestowano w sektor

handlowy – ok. 1,5 mld ¤. W segmencie biurowym zawarto 33 transakcje (2 razy więcej niż przed rokiem) na

łączną kwotę ok. 950 mln ¤. Pozostałe inwestycje miały miejsce w sektorze magazynowym 

oraz w nieruchomościach o charakterze mieszanym. 

Dotychczas najwięcej zainwestowały w Polsce we wszystkich sektorach podmioty z USA, Austrii oraz Niemiec,

natomiast w 2005 roku na rynku nieruchomości biurowych główną rolę odgrywały podmioty z Niemiec

(39%), Austrii (18%), USA (11%), Irlandii (10%) oraz Polski (7%). Pojawiły się także nowe podmioty z

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Izraela i Luksemburga. Coraz większą grupę stanowią zamożne osoby prywatne,

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

Rośnie zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi, co potwierdziły kolejne transakcje. Wśród

znaczących transakcji na rynku biurowym były zakupy obiektów Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie,

Winogrady Business Centre w Poznaniu, Quattro Forum we Wrocławiu oraz Alfa Plaza w Gdyni. 

Kolejne są na etapie negocjacji.

Rosnąca konkurencja pomiędzy inwestorami oraz ograniczona podaż produktów znacząco wpłynęły 

na spadek stóp kapitalizacji w 2005 roku, które osiągały w Warszawie na rynku biurowym poziomy 

poniżej 7%. W odniesieniu do transakcji będących na etapie negocjacji oczekuje się, że stopy te 

mogą być jeszcze niższe i wkrótce zbliżyć się do 6% dla najbardziej prestiżowych obiektów. 

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

W 2005 roku do czterech wzrosła liczba działających polskich funduszy nieruchomości. Łącznie fundusze 

te dysponują kapitałem w wysokości ok. 250 mln ¤, co przy dodatkowym finansowaniu długookresowym

pozwala na inwestycje 2—3 krotnie wyższe. 

Stopy kapitalizacji w wybranych miastach (2002-2006p)



47% nowoczesnych zasobów biurowych skoncentrowanych jest  w Centralnym Obszarze Biznesu (COB). 

Pozostałe 53% znajduje się głównie w trzech obszarach koncentracji: Służewcu Przemysłowym, na Woli 

(w okolicy ulicy Kasprzaka i Płockiej) oraz w Alejach Jerozolimskich (na odcinku od placu Zawiszy w kierunku

Ursusa). W mijającym roku zaobserwowano szczególnie dynamiczny rozwój na obszarze Służewca, 

gdzie rozpoczęto realizację kolejnych prestiżowych obiektów a 7 jest na końcowym etapie realizacji, 

lub niedawno zostały ukończone.

Około 245.000 m
2

nowej powierzchni powinno zostać dostarczone w latach 2006—2007, 

w obiektach znajdujących się aktualnie na etapie budowy. Większość będzie realizowana poza centrum, 

a najdynamiczniej rozwijającym się obszarem nadal pozostanie dzielnica Mokotów.

Obniżanie przez właścicieli stawek czynszów w Centralnym Obszarze Biznesu zahamowało trend

przenoszenia się firm z centrum do innych lokalizacji. Prawie połowa zawartych w tym roku umów najmu

dotyczyła powierzchni w COB. Kilka dużych firm mających dotychczas siedziby poza centrum wybrała 

nowe obiekty na tym obszarze.

W 2005 roku odnotowano kilka znaczących transakcji. Łącznie w okresie 12 miesięcy podpisano umowy najmu

(z wyłączeniem renegocjacji), na co najmniej 220.000 m
2

. Około 35.000 m
2

powierzchni wynajętych zostało 

w transakcjach typu „pre-let”, głównie na Mokotowie. 

Najwięcej powierzchni (20%) wynajęły firmy z sektora finansowego i bankowości, 16% zajęły natomiast firmy 

z sektora usług, 15% firmy produkcyjne oraz 13% firmy IT i telekomunikacyjne. Struktura firm generujących

popyt nieznacznie różni się w porównaniu do poprzedniego roku.

Współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie systematycznie się obniża, na co wpływ mają głównie:

umiarkowana podaż nowych powierzchni oraz spadające czynsze. Szacuje się, że niewynajęte pozostaje

9,14% (200.000 m
2
) powierzchni biurowych, przy czym 11,5% znajduje się w Centralnym Obszarze Biznesu.

Na 2,1% mniej w porównaniu do roku poprzedniego tj. 7,1% określa się poziom pustostanów poza centrum

miasta.

Rynek powierzchni biurowych 
Warszawa
Warszawa pozostaje niezmiennie najbardziej dynamicznym rynkiem biurowym w Polsce. Nadal powstaje 

tu najwięcej nowych powierzchni biurowych, podpisuje się najwięcej umów najmu i najwięcej obiektów

zmienia właścicieli.

Aktywność deweloperska w 2005 roku zmalała nieznacznie w porównaniu z rokiem poprzednim. W okresie

styczeń — grudzień oddano do użytku 111.000 m
2

powierzchni nowo wybudowanej lub gruntownie

zmodernizowanej z przeznaczeniem na wynajem i własne potrzeby inwestorów. Tym samym całkowite,

nowoczesne zasoby biurowe wzrosły o 5% w odniesieniu do roku poprzedniego i wynoszą 2,18 mln m
2
.

Wybrane budynki biurowe ukończone w 2005 roku

Nazwa Lokalizacja m2

Deweloper / Właściciel

Riverside Park (2 budynki) centrum 12.500 AIG Lincoln

Prosta 69 poza centrum 11.200 Warsaw West Gate

Deloitte House centrum 7.800 Ghelamco Polska

Ostrobramska Office Park poza centrum 6.000 Eurobau

Centrum Zielna C centrum 2.700 Fundacja Współpracy Polsko — Niemieckiej
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Roczna podaż nowoczesnych
powierzchni biurowych 
w Warszawie
1998-2006p
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W mijającym roku czynsze wywoławcze, głównie na obszarze COB, spadły o około 2 ¤/m
2
/miesiąc. Obecnie

wynoszą 14—18 ¤/m
2
/miesiąc w obiektach o wysokim standardzie w centrum oraz 10—14 ¤/m

2
/miesiąc 

w innych lokalizacjach. Za powierzchnie w najlepszych obiektach w centrum stawki wahają się pomiędzy 

18—20 ¤/m
2
/miesiąc. Stawki efektywne są zwykle o 5—15% niższe niezależnie od lokalizacji. Dodatkowo na

wysokość czynszu wpływają: wielkość wynajmowanej powierzchni, prestiż najemcy oraz długość zawartej

umowy. Właściciele nadal stosują ulgi zachęcające do wynajmu, są one jednak mniejsze niż w poprzednich latach.

Oczekuje się, że na początku przyszłego roku ceny najmu powierzchni w COB mogą jeszcze nieznacznie

spadać. Ich stabilizacja nastąpić powinna po skomercjalizowaniu budynków Rondo 1 i Lumen (wchodzącego 

w skład kompleksu Złote Tarasy). 

Firmy z sektora usług profesjonalnych nadal będą wybierać raczej powierzchnie w centrum, „back-offices” 

w innych lokalizacjach, głównie na Mokotowie, gdzie realizowane są powierzchnie o wysokim standardzie 

a trochę niższej w porównaniu do centrum cenie.

Wybrane transakcje najmu w 2005 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

International Business Centre 

(przedłużenie) centrum PricewaterhouseCoopers 8.000 usługi profesjonalne

Trinity Park I (pre-let) poza centrum Axel Springer 7.000 media, marketing

Renaissance Building centrum EFG Eurobank Ergasias 4.000 finanse, bankowość

Atrium Centrum centrum UPC Polska 3.200 usługi 

Metropolitan centrum BNP Paribas Bank Polska 3.000 finanse, bankowość

Metropolitan centrum Dom Development 2.500 obsługa nieruchomości

Trinity Park I (pre-let) poza centrum Philip Morris 2.500 produkcja

Stawki czynszów za powierzchnie
biurowe w Warszawie 
wg lokalizacji
1998-2005
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Ujazdowskie 10

Miasta regionalne
Katowice
Zasoby powierzchni biurowych, które uznać można za nowoczesne w większości stanowią siedziby banków 

oraz instytucji finansowych i prawie w całości przeznaczone są na potrzeby własne właścicieli. Całkowitą

podaż skupioną w takich obiektach, wyremontowanych kamienicach lub obiektach poprzemysłowych

wynajmowanych głównie przez firmy lokalne oraz najlepszych budynkach klasy A szacuje się na 73.000 m
2
.

Dla obiektów biurowych wyróżnia się jeden główny obszar koncentracji, blisko ścisłego centrum w okolicach

Ronda gen. Ziętka oraz dodatkowo poza centrum, w rejonie węzłów autostrady.

Nowoczesne obiekty o charakterze komercyjnym powstawać zaczęły w Katowicach dopiero w 2000 roku, 

a największy przyrost powierzchni zanotowano rok później. W 2005 roku oddano do użytku jedynie 4.000 m
2

(II faza modernizacji obiektu Opolska 22, z której 17.000 m
2

oddano w 2004 roku). Trwa modernizacja

biurowca Korfantego 2, w którym powierzchnie biurowe (12.500 m
2
) dostosowano do standardu klasy B.

Budynki biurowe ukończone w 2005 roku

Nazwa Lokalizacja m2

Deweloper / Właściciel

Opolska 22 (modernizacja) poza centrum 4.000 Opal Development

Aktualnie notuje się wzrost popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe w Katowicach, o czym świadczy

duża ilość umów podpisanych na powierzchnie w budynku Altus (łącznie ok. 2.500 m
2
), obniżając poziom

pustostanów. We wszystkich budynkach wynajęto ponad 11.000 m
2
.
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Współczynnik powierzchni niewynajętych w nowoczesnych zasobach wynosi 16%, o 4% mniej niż w 2004 roku.

Stawki wywoławcze za wynajem najlepszych powierzchni wynoszą 10—15 ¤/m
2
/miesiąc oraz 8—10 ¤/m

2
/miesiąc

za niższy standard. Opłaty eksploatacyjne utrzymują poziom 1—3 ¤/m
2
/miesiąc a popularną praktyką jest

włączanie ich w stawkę czynszu. Czynsze transakcyjne w większości obiektów w Katowicach kształtują się na

poziomie niższym o 1—2 ¤/m
2
/miesiąc. Czynsze podawane są w euro (¤) lub złotówkach (PLN). Nadal chętnie

stosowane są ulgi w postaci wakacji czynszowych bądź wykańczania powierzchni do określonego standardu.

Wybrane transakcje najmu w 2005 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Chorzowska 50 centrum Mittal Steel Polska 2.500 produkcja

Korfantego 2 centrum PKN Orlen ok. 900 paliwowy

Altus centrum ABB 500 produkcja

Altus centrum Trade Trans 300 usługi

Altus centrum Grupa Lotos 250 paliwowy

Kraków

W 2005 roku na krakowskim rynku powierzchni biurowych odnotowano ożywiony popyt i niewielki przyrost

nowej podaży, co w efekcie doprowadziło do gwałtownego spadku pustostanów. Zasoby nowoczesnych

powierzchni biurowych w Krakowie szacuje się na 120.000 m
2

.

Od początku 2005 roku zrealizowano tylko 3 z 5 zapowiadanych na 2005 rok projektów biurowych,

natomiast termin realizacji dwóch biurowców został przesunięty na 2006 rok. Oddane do użytku 3 budynki

biurowe obejmujące łącznie 4.900 m
2

powiększyły całkowite zasoby powierzchni biurowej jedynie o 4%.

Jest to najniższy przyrost podaży odnotowany w ostatnich latach.

Czynsze w nowoczesnych
budynkach biurowych
w Katowicach
2001-2005
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Budynki biurowe ukończone w 2005 roku

Nazwa Lokalizacja m2 Deweloper

Buma Square B1 poza centrum 3.050 Buma System

Centrum Biurowe Sosnowiecka poza centrum 1.150 KIM Group

Biurowiec ul. Kielecka centrum 700 osoba prywatna

Największe transakcje najmu w 2005 roku

Nazwa Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Galileo poza centrum IBM BTO 4.300 usługi profesjonalne

Euromarket poza centrum Can Pack 2.850 produkcja

Buma Square poza centrum Motorola 1.900 IT

Buma Square poza centrum Electrolux 1.531 usługi profesjonalne

KBP poza centrum Affiliated Computer Service 1.200 IT

Buma Square poza centrum Volantis 1.000 IT

Ożywienie w budownictwie biurowym oczekiwane jest natomiast na przełomie 2006 i 2007 roku, ponieważ

deweloperzy, którzy od kilku lat planowali budowę obiektów biurowych, obserwując rosnący popyt i bardzo

szybko malejące pustostany przygotowują się do nowych inwestycji. Już teraz realizowane jest 5 projektów

biurowych, które łącznie mają obejmować około 23.000 m
2

. 

W ciągu minionego roku poziom pustostanów obniżył się o około 13 punktów procentowych. Według szacunków

Knight Frank na rynku pozostaje jedynie 7% niewynajętej powierzchni, nieliczne biurowce mają do zaoferowania

powierzchnię większą niż 1.000 m
2

, jednocześnie coraz częściej podpisywane są transakcje typu „pre-let”. 

Odnotowane w 2004 roku duże zainteresowanie wynajmem powierzchni biurowej widoczne było także 

w minionym roku i porównywalnie zawarto transakcje najmu na około 15.000 m
2

powierzchni biurowej.

Największą aktywność na rynku wykazywały firmy z sektora IT oraz usług profesjonalnych.
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Poznań

Sytuacja na rynku powierzchni biurowych w stolicy Wielkopolski nie uległa większym zmianom od końca

2003 roku. Nadal nie zrealizowano żadnej nowej inwestycji, współczynnik powierzchni niewynajętej spada 

a czynsze utrzymują się na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

77.000 m
2

powierzchni biurowej, ze 121.000 m
2

całkowitych zasobów, zlokalizowane jest w centrum miasta.

Trudno wskazać na inne obszary koncentracji ponieważ pozostałe budynki są rozproszone w różnych

częściach miasta, często w sąsiedztwie obiektów handlowych.

W ciągu ostatnich dwóch lat nie wybudowano żadnych nowych obiektów biurowych. W związku z tym

transakcje najmu zawierane w 2005 roku dotyczyły powierzchni w obiektach już istniejących. W ostatnich 

12 miesiącach zawarto umowy najmu na około 12.500 m
2
, w większości w obiektach w centrum miasta. 

Nie odnotowano żadnych transakcji typu „pre-let”.

Największy popyt na powierzchnie biurowe generują lokalne firmy. Decydują się one na wynajem powierzchni

w obiektach klasy B oraz w modernizowanych kamienicach. Popularną praktyką, szczególnie wśród firm

zajmujących się marketingiem i mediami, jest również pozyskiwanie willi w dzielnicach mieszkaniowych 

i przystosowywanie ich na potrzeby biurowe. Najwięcej umów najmu (28%) podpisały firmy z sektora

finansów i bankowości, 15% firmy marketingowe i media.

W 2003 roku zanotowano najwyższy w historii poziom pustostanów — 34%. Obecnie szacuje się go 

na poziomie niższym o ponad połowę, tj. 15% i oczekiwać można jego dalszego spadku, aż do czasu

pojawienia się na rynku nowych inwestycji.

Zgodnie z przewidywaniami brak nowej podaży i stały popyt doprowadziły do stabilizacji stawek czynszu.

Stawki wywoławcze utrzymują się na poziomie około 12—14 ¤/m
2
/miesiąc dla najlepszych powierzchni,

transakcyjne 10—12 ¤/m
2
/m-c. Stawki w Poznańskim Centrum Finansowym są nadal wyższe niż średnie na rynku.

Zmiana stawek czynszu nastąpi prawdopodobnie dopiero, gdy dostarczona zostanie jednorazowo większa

podaż powierzchni biurowej. Wchłonięcie nadwyżki wolnych powierzchni doprowadziło, podobnie jak we

Wrocławiu, do niemal całkowitej likwidacji ulg dla najemców.

Zanotowano kolejne transakcje inwestycyjne w sektorze biurowym, w tym zakup Winogrady Business Centre

przez ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.

Wybrane transakcje najmu w 2005 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Winogrady BC poza centrum Card Point 400 usługi

PGK II poza centrum Deloitte 400 usługi profesjonalne

PGK I poza centrum GTS 400 IT/telekomunikacja

PFC centrum Lotos Paliwa 250 paliwowy

Kupiec Poznański centrum Xelion 200 finanse, bankowość

Roczna podaż nowoczesnych
powierzchni biurowych 
w Poznaniu
1998-2006p
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Winogrady Business Centre

Prognozy rynkowe przewidują, że popyt nadal będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Ze względu 

na dostępność dobrze wykwalifikowanej kadry, niskie koszty zatrudnienia i zwolnienia podatkowe w Specjalnej

Strefie Ekonomicznej, kolejne firmy lokują w Krakowie centra usług finansowo – księgowych i ośrodki badań

nad zaawansowanymi technologiami. 

Mimo ograniczonych zasobów powierzchni niewynajętej, stawki czynszów od dwóch lat są stabilne. 

Czynsze wywoławcze w najlepszych budynkach kształtują się na poziomie 13—16 ¤/m
2

/miesiąc 

oraz 9—13 ¤/m
2

/miesiąc w budynkach klasy B i w odrestaurowanych kamienicach. Czynsze efektywne 

w budynkach klasy A oscylują w przedziale 12—14 ¤/m
2

/miesiąc, natomiast w biurowcach klasy B najczęściej

osiągają poziom 8—10 ¤/m
2

/miesiąc.

Na rynku krakowskim zanotowano kolejne transakcje zakupu budynków biurowych w celach inwestycyjnych,

z których największą było nabycie obiektu Centrum Biurowe Lubicz przez AIB Polonia Property Fund.

Galileo & Newton
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Wrocław

Najniższy wśród miast regionalnych poziom pustostanów oraz popyt przewyższający podaż wpłynęły 

na wzrost zainteresowania ze strony poszukujących możliwości inwestycyjnych. W III kwartale 2005 roku

zawarto we Wrocławiu pierwszą transakcję zakupu biurowca przez fundusz (Quattro Forum 

— ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ). Również deweloperzy nieobecni dotychczas 

na rynku wykazali zainteresowanie Wrocławiem i zapowiedzieli realizację nowych obiektów, jednak 

ich budowa zostanie rozpoczęta dopiero w 2006 roku, po uprawomocnieniu się stosownych pozwoleń.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy podaż biurowa klasy A i B nie uległa zasadniczo zmianie. Całkowite zasoby

nowoczesnych powierzchni biurowych szacuje się na 108.000 m
2
. W 2005 roku ukończono 3 niewielkie

obiekty z zapowiadanych 7, które dostarczyły łącznie niecałe 5.000 m
2

nowej powierzchni biurowej.

Poziom pustostanów w ciągu 12 miesięcy obniżył się z 5% do 1%. Ten wskaźnik jest jednym z magnesów

przyciągających nowych deweloperów, koncentrujących dotychczas swą działalność głównie w Warszawie.

Mała ilość powierzchni do wynajęcia w nowoczesnych obiektach typowo biurowych doprowadziła 

do rozwoju w innych segmentach rynku nieruchomości. Na potrzeby dużych firm działających w mieście 

zaczęto przystosowywać powierzchnie w budynkach klasy C i D oraz starszych domach towarowych.

W 2005 roku we Wrocławiu podpisano umowy najmu na około 11.400 m
2
.

Wiele firm mających swoje siedziby we Wrocławiu wskazuje na potrzebę ich rozszerzenia, jednakże plany

ogranicza brak dużych, dostępnych powierzchni w ramach jednego obiektu. Firmy te oczekują na nową

podaż, która jest już na zaawansowanym etapie realizacji (12.200 m
2
) bądź negocjują z deweloperami

realizację obiektów pod ich potrzeby w oparciu o umowy typu „pre-let”.

Dodatkowo do generowania popytu przyczyniają się władze miasta ze swą proinwestycyjną polityką przyciągając

nowe firmy, które z kolei poszukują odpowiednich dla profilu działalności siedzib. Do inwestujących już we

Wrocławiu  firm takich jak Siemens czy Hewlett—Packard w 2005 roku dołączyły miedzy innymi Volvo i LG.

Czynsze za wynajem metra kwadratowego powierzchni biurowej w budynkach o najwyższym standardzie 

w centrum utrzymują się na poziomie 11—13 ¤/m
2
/miesiąc. Stawki wywoławcze za najlepsze powierzchnie

zlokalizowane poza centrum kształtują się na poziomie 11—12 ¤/m
2
/miesiąc, w obiektach o niższym

standardzie 9 ¤/m
2
/miesiąc. Niski poziom pustostanów oraz wzmożony popyt nie doprowadził do wzrostu

stawek czynszu. Właściciele jednakże zrezygnowali ze stosowania ulg i dodatkowych zachęt.

Budynki biurowe ukończone w 2005 roku

Nazwa Lokalizacja m2

Deweloper / Właściciel

Muchoborska II poza centrum 2.500 K. S. Nieruchomości

Green Point poza centrum 1.300 Projektmanagement Polska

Kuźnicza centrum 900 Tal&Co

Wybrane transakcje najmu w 2005 roku

Budynek Lokalizacja Najemca m2 Sektor

Ostrowskiego 7 poza centrum Siemens 2.500 IT/telekomunikacja

Temida II centrum BenQ 1.500 IT/telekomunikacja

Green Point poza centrum Qubus Management 1.300 usługi

Quattro Forum poza centrum Lukas Bank 700 finanse, bankowość

Roczna podaż nowoczesnych
powierzchni biurowych 
we Wrocławiu
1998-2006p
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Bema Plaza
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Key economic indicators

Investment market in Poland
The number of investment transactions across the Polish property market has been systematically growing over

recent years as the number of national and international investors has steadily increased. Poland's accession to

the EU in May 2004 provided the catalyst for further investment and bolstered the confidence of foreign

investors. Additionally, new players in the market seeking higher returns have been willing to acquire buildings

at the construction stage, accept partially let properties and set—up joint ventures with local partners.

Warszawa continues to be the main focus for investors with the office market being of primary interest.

However, several retail acquisitions took place in regional cities, an arena that is expected to draw more

attention from investors in the medium term.

2005 saw another record breaking year, both in terms of the volume of invested capital and the number of

buildings acquired. The value of completed transactions totaled almost ¤ 2.6 bn. with over 100 properties

changing hands. Total investment volume in Poland across all segments of the property market reached 

¤ 6 bn. at the end of 2005.

As was the case in 2004, investment activity in 2005 was substantial in the retail sector. 

Further portfolio transactions, pushed total retail investment to some ¤ 1.5 bn. 

The office sector saw 33 transactions (double 2004 levels) with a total value of ¤ 950 mn. 

The remaining acquisitions took place in the logistics / warehouse sector and on mixed—use properties.

Key economic indicators – Poland

2004 2005 2006f

Population 38.19 million 38.16 million 38.10 million

GDP growth 5.4% 3.5% 4.3%

Unemployment rate (year end) 19.3% 17.3% 16.9%

Inflation (annual average) 3.2% 2.2% 1.5%

Exchange rate (annual average)

EUR/PLN 4.53 3.84 3.91

Interest rate - PLN (year end) 5.25% 4.5% 4.0%

f — forecast

Source: Central Statistical Office, National Bank of Poland, Centre for Social and Economic Research
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Key economic indicators – selected cities

Warszawa Katowice Kraków Poznań Wrocław

Population

(in thousands, Jan.-Jun. 2005) 1,694.8 318.7 757.7 570 636

Companies* 294,120 42,443 103,689 89,628 92,445

with foreign capital 15,402 865 2,319 2,319 2,389

Main investors France Telecom, ING Group, Philip Morris, Allied Irish Bank, Volvo AB,

Citigroup Mittal Steel, HCB, Delphi, Glaxo Allied Irish Bank,

TriGranit EdF, Pliva SmithKline, Cussons, 

Nestle Credit Agricola

* No. of entities registered in the REGON system

Source: Central Statistical Office, PAIiIZ
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Investors from the USA, Austria and Germany were the biggest players in Poland in 2005. The office sector

was dominated by Germans (39%), Austrians (18%), Americans (11%), Irish (10%) and Poles (7%). 

In addition, new investors from the UK, Spain, Israel and Luxemburg entered the market. A growing group 

of investors are wealthy private individuals both from Poland and abroad, seeking investment products 

of up to ¤ 10 mn.

Regional cities have received increasing attention from investors, leading to a number of transactions. 

The most significant being: Lubicz Office Centre in Kraków, Winogrady Business Centre in Poznań, Quattro

Forum in Wrocław and Alfa Plaza in Gdynia.

Growing competition among investors and the limited availability of investment products have accelerated 

the fall of yields to sub 7% for prime offices in Warszawa. Yields on transactions currently under negotiation 

are anticipated to further decrease, potentially reaching a level close to 6% for the best properties. 

In the regional cities, office yields should remain 1—1.5% higher.

In 2005, the number of Polish domestic property funds increased to four. Total secured equity amounts 

to some ¤ 250 mn. which combined with long term financing, provides a purchasing capacity of 2—3 times 

the secured equity.
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The office market
Warszawa
Warszawa remains the most dynamically developing office market in Poland. The city continues to witness 

the largest number of new office developments in the country, as well as the largest number of both letting

and investment transactions.

In comparison to 2004, there was a slight decline in development activity in 2005. Over the course 

of the year some 111,000 sq m of new and/or significantly refurbished office space has been delivered 

to the market, either for lease or owner—occupation. Total modern office stock has increased by 5%

compared to 2004 and currently stands at 2.18 million sq m.

Major office schemes completed in 2005

Scheme Location Sq m Developer / Owner

Riverside Park (2 buildings) centre 12,500 AIG Lincoln

Prosta 69 outside city centre 11,200 Warsaw West Gate

Deloitte House centre 7,800 Ghelamco Polska

Ostrobramska Office Park outside city centre 6,000 Eurobau

Centrum Zielna C centre 2,700 Polish-German Co-operation Fund

47% of the modern office stock is located in the Central Business District (CBD). The remaining 53% 

is concentrated in three major office nodes: Służewiec Przemysłowy (Mokotów district), Wola district 

(in the area of Kasprzaka and Płocka Streets) and Jerozolimskie Avenue (in the area from Zawiszy Square

towards the Ursus district). The Służewiec district has noted the largest number of new developments 

in the past year and a further 7 is at the final construction stage or just completed.

Knight Frank estimates that some 245,000 sq m is currently under construction and will be delivered 

to the market during 2006 and 2007. The majority of schemes are situated in non-central locations 

whilst the most dynamically developing region remains the Mokotów district.

Lower rental levels introduced by landlords in the CBD have slowed down the migration of tenants from 

the centre to alternative locations. Approximately half of take-up in the past year has taken place in the CBD.

A number of large companies have re-located their headquarters from non-central locations to new schemes

in the CBD.

A number of major leasing transactions have been recorded during 2005. The total absorption level

(excluding renegotiations) recorded for the past 12 months reached 220,000 sq m. Pre-let transactions

account for some 35,000 sq m, mainly in Mokotów district.

The greatest amount of space (20%) was leased by companies from the finance and banking sector, 

while 16% was accounted for companies from the services sector, 15% from the production sector 

and 13% from the IT and telecommunication sectors. The demand structure has not changed 

significantly compared to 2004.

Major leasing transactions concluded in 2005

Scheme Location Tenant Sq m Sector

International Business Centre 

(extension) centre PricewaterhouseCoopers 8,000 Professional services

Trinity Park I (pre-let) outside city centre Axel Springer 7,000 Media, marketing

Renaissance Building centre EFG Eurobank Ergasias 4,000 Finance, banking

Atrium Centrum centre UPC Polska 3,200 Services

Metropolitan centre BNP Paribas Bank Polska 3,000 Finance, banking

Metropolitan centre Dom Development 2,500 Real estate services

Trinity Park I (pre-let) outside city centre Philip Morris 2,500 Production

Annual supply of modern 
office space in Warszawa
1998-2006f
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Vacancy levels in Warszawa are systematically falling as a result of limited new supply and falling rental levels.

Knight Frank estimates that some 200,000 sq m (9.14%) remains vacant, 11.5% of which is located within 

the CBD. Vacancy rates outside city centre locations stand at 7.1%, which is 2.1% year-on-year fall.

During the past year, asking rents fell by approximately ¤ 2/sq m/month, mainly in the CBD. Current rental levels

amount to about ¤ 14—18/sq m/month for high quality schemes located in the city centre and ¤ 10—14/sq m/month

in other locations. Rental levels for prime standard office space range between ¤ 18—20/sq m/month. 

Net effective rental levels are usually some 5—15% lower irrespective of location. Additionally, rental levels 

are effected by the amount of space leased, tenant covenant and the lease term. Landlords continue to attract

tenants by offering a range of incentives, however they are not as aggressive as in previous years.

Further downward pressure is expected on CBD rental levels at the beginning of 2006. Rents should 

stabilise after the completion of two large scale schemes, namely Rondo 1 and Lumen (forms part 

of the Złote Tarasy complex). Tenant demand is expected to remain dominated by the traditional players. 

Professional services sector companies are expected to still choose central locations, whereas ”back offices” 

will seek other locations, mainly the Mokotów district, where good quality product is offered at rental levels

lower than in the centre.

The level of vacant stock has been estimated at 16%, a year-on-year fall of some 4%.

Prime asking rents range between ¤ 10—15/sq m/month and ¤ 8—10/sq m/month in the lower standard

buildings. Service charges have stabilised at ¤ 1—3/sq m/month and are often included in the rent. 

In the majority of schemes, effective rents are some ¤ 1—2/sq m/month lower. Rents are quoted in Euros (¤) 

or Polish zloty (PLN). Incentives, such as rent free periods, or fit-out allowances are still commonly offered. 

A growth in demand for modern office space was also noted in Katowice during 2005, as reflected by the

large number of transactions signed in the Altus scheme (some 2,500 sq m in total) with falling vacancy rate.

The total market absorption amounted to some 11,000 sq m.

Major leasing transactions concluded in 2005

Scheme Location Tenant Sq m Sector

Chorzowska 50 centre Mittal Steel Polska 2,500 Production

Korfantego 2 centre PKN Orlen approx. 900 Petroleum

Altus centre ABB 500 Production

Altus centre Trade Trans 300 Services

Altus centre Grupa Lotos 250 Petroleum

Rents in modern office buildings 
in Warszawa
1998-2005
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Regional Cities
Katowice
The majority of modern office stock is owned by banks or financial institutions. Total stock is estimated 

at 73,000 sq m and is concentrated in owner-occupied buildings, new class-A schemes, refurbished 

mansion houses and post-industrial schemes.

There is a concentration of office space near the city centre in proximity to the Gen. Ziętka Roundabout 

and additionally outside the city centre close to the intersection of highways. 

No high quality modern office schemes were completed in Katowice prior to the year 2000, whereas the

highest growth of new supply was recorded the following year. During 2005, only 4,000 sq m (in the 2nd

phase of the Opolska 22 refurbishment, 17,000 sq m of which was completed in 2004) was delivered to the

market. The Korfantego 2 scheme, which is currently being renovated, will offer 12,500 sq m of office space

adapted to a class-B standard.

Office schemes completed in 2005

Scheme Location Sq m Developer / Owner

Opolska 22 (renovation) outside city centre 4,000 Opal Development
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Kraków

During 2005, demand for office space in Kraków improved while a limited supply of new space came 

to the market resulting in a noticeable drop in the vacancy rate. Modern leasehold stock in Kraków is estimated 

at 120,000 sq m.

Three out of the five office buildings anticipated were completed during 2005. The completion dates of the

remaining two projects have been postponed until 2006. The completed schemes totalling some 4,900 sq m

have increased the total office stock in Kraków by only 4%. This was the lowest annual supply of new office

space delivered to the market in recent years.

f — forecast

Source: Knight Frank

Rents in modern office buildings 
in Kraków
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Major office schemes completed in 2005

Scheme Location Sq m Developer

Buma Square B1 outside city centre 3,050 Buma System

Sosnowiecka Office Centre outside city centre 1,150 KIM Group

Kielecka Str. centre 700 private

Increased activity in the office market is expected in 2006/2007 as developers who have planned new projects 

for some time begin to react to increased demand and lower vacancy rates by starting new schemes. At the

end of 2005 there were already 5 office projects under construction offering about 23,000 sq m.

The vacancy rate fell by 13% over the course of 2005. Based on KF estimates, only 7% of the total office stock

remains vacant with few buildings offering more than 1,000 sq m; consequently, pre-let agreements are now

signed more often.

Robust leasing activity for office space was also observed in 2005 resulting in take-up totaling some 15,000 sq m.

The most active have been companies from the IT and professional services sectors.

Major leasing transactions concluded in 2005 

Scheme Location Tenant Sq m Sector

Galileo outside city centre IBM BTO 4,300 Professional Services

Euromarket outside city centre Can Pack 2,850 Production

Buma Square outside city centre Motorola 1,900 IT

Buma Square outside city centre Electrolux 1,531 Professional Services

KBP outside city centre Affiliated Computer Service 1,200 IT

Buma Square outside city centre Volantis 1,000 IT

Demand is expected to remain strong in light of the city’s highly qualified workforce, low costs 

of employment and tax exemptions in the Special Economic Zone. New market entrants are locating their

shared service centres and research centres for advanced technologies in Kraków.

Despite limited vacant space, rents have remained relatively unchanged for the last two years. 

Asking rents in prime buildings stand at ¤ 13–16/sq m/month and ¤ 9–13/sq m/month in class-B and

refurbished period buildings. Net effective rents vary from ¤ 12–14/sq m/month in class-A developments

compared to ¤ 8–10/sq m/month in class-B stock.

Investment acquisitions have been noted on the Kraków office market with the largest transaction being

the purchase of Lubicz Office Center by AIB Polonia Property Fund.

Lubicz Office Centre

98 99 00 01 02 03 04 05 06f
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Centre Outside city centre

sq
 m

Annual supply of modern office
space in Kraków
1998-2006f



14 Rynek powierzchni biurowych 2006 / Office Report 2006 Knight Frank

www.knightfrank.com

The greatest demand for office space is generated by local companies which lease space in class-B schemes

and renovated mansion houses. Single family houses, adapted for office purposes are commonly leased 

by companies from the media and marketing sectors. The largest number of transactions (28%) came from

companies from the financial and banking sector while some 15% was accounted for companies from 

the media and marketing sector. 

Vacancy rates peaked at 34% in 2003. Since then, levels have fallen by over 50% and are now in the region 

of 15%. This downward trend will continue until new developments enter the market.

As may be expected a lack of new supply and stabilised demand have led to the leveling out of rents. 

Prime asking rents remain at approximately ¤ 12—14/sq m/month, while net effective rents range 

from ¤ 10—12/sq m/month. Rental levels in the Poznań Financial Centre are higher than the market average.

As is the case in Wrocław, the absorption of vacant space has led to developers withdrawing many tenant

incentives. 

Further investment activity has been noted in the office sector with the acquisition of Winogrady Business

Centre by the Polish fund ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ. 

Poznań

The office market in Poznań has been stable since the end of 2003. No new development has been delivered

to the market since then. Vacancy levels are on a downward trend and rents have stabilised. 

77,000 sq m out of 121,000 sq m total office stock, is located in the city centre. There are no other major

locations of office space concentration as other office schemes are scattered throughout the city, often

situated near retail schemes. 

Over the past two years, no new office developments have been delivered to the market, therefore 

the transactions concluded in 2005 were signed on office accommodation in existing schemes. In the past 

12 months, some 12,500 sq m of office space has been leased. The majority of the transactions were

concluded in the city centre schemes. No pre-let transactions have been recorded.

Major leasing transactions concluded in 2005

Scheme Location Tenant Sq m Sector

Winogrady BC outside city centre Card Point 400 Services

PGK II outside city centre Deloitte 400 Professional services

PGK I outside city centre GTS 400 IT/telecommunication

PFC centre Lotos Paliwa 250 Petroleum

Kupiec Poznański centre Xelion 200 Finance, banking

Annual supply of modern office
space in Poznań
1998-2006f
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Winogrady Business Centre
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Wrocław

Developers have turned their attention to Wrocław attracted by the lowest office vacancy rate in the country

and demand outgrowing supply. In Q3 2005, the first investment transaction was also concluded (acquisition

of Quattro Forum by ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ).

Concurrently many developers who were not present on the market have secured sites for new schemes,

construction of which should begin in 2006 upon securing building permits. 

During the past 12 months, the supply of A and B-class office schemes has not changed significantly.

The total modern office stock is estimated at 108,000 sq m. During 2005, 3 of 7 planned schemes were

completed, increasing the total supply of new office space by about 5,000 sq m.

Over the course of 2005, the vacancy rate fell from 5 to 1%. This lack of available supply is one of the principle

factors attracting new developers to Wrocław who until recently were predominantly active in Warszawa.

The limited office space available in modern schemes has led to increased demand in lower quality office

space. As a result C and D-class office space as well as accommodation in outdated department stores 

is being modified for the needs of major companies active in the city. 

During 2005, take-up amounted to approximately 11,400 sq m.

Many of the companies headquartered in Wrocław with expansion plans are restricted by the limited

availability of office accommodation within one scheme. These companies await the delivery of new supply

either at an advanced construction stage (12,200 sq m) or negotiate built-to-suit schemes with developers

based on pre-let transactions.

Growing demand is also driven by the pro-investment policy of the city authorities who have attracted

foreign companies looking to set-up back-office or production functions. Siemens and Hewlett-Packard,

followed by Volvo and LG have already invested in Wrocław.

Prime rental levels have stabilised at ¤ 11—13/sq m/month. Outside the city centre asking rents vary from 

¤ 11—12/sq m/month, while in lower standard schemes they are in the region of ¤ 9/sq m/month. The low

vacancy rate and intensified demand have not led to increased rental levels, however landlords have

withdrawn from offering incentives.

Major office schemes completed in 2005

Scheme Location Sq m Developer / Owner

Muchoborska II outside city centre 2,500 K. S. Nieruchomości

Green Point outside city centre 1,300 Projektmanagement Polska

Kuźnicza centre 900 Tal&Co

Major leasing transactions concluded in 2005

Scheme Location Tenant Sq m Sector

Ostrowskiego 7 outside city centre Siemens 2,500 IT/telecommunication

Temida II centre BenQ 1,500 IT/telecommunication

Green Point outside city centre Qubus Management 1,300 Services

Quattro Forum outside city centre Lukas Bank 700 Finance, banking

Annual supply of modern office
space in Wrocław
1998-2006f
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