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Rynek Powierzchni Biurowych  
 
 
 

Sytuacja ekonomiczna 
 

• Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki. Wzrost PKB osiągnął 5,8%. W 2007 Narodowy 
Bank Polski prognozuje nieznaczny spadek do 5,7%. 

• Gospodarka napędzana była przez silny popyt wewnętrzny, produkcję przemysłową oraz inwestycje. 
W 2006 produkcja przemysłowa wzrosła o 11,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, co 
spowodowało zwiększenie liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw o 3,8%. 

• Stopa bezrobocia wyniosła 14,9% pod koniec 2006 roku, co stanowi najniŜszą wartość od sześciu lat. 
• Wzrost zatrudnienia wraz ze stopniowym odpływem za granicę specjalistów zmusił pracodawców do 

podnoszenia wynagrodzeń. W grudniu 2006 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 
sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 028 PLN (€784) i 
było o 8,5% wyŜsze niŜ  w tym samym okresie roku 
poprzedniego. W całym 2006 roku średnie 
wynagrodzenie osiągnęło wartość 2 644 PLN (€685) – 
o 5,1% wyŜszą niŜ w 2005. PowyŜsze dane wskazują 
na stałe zwiększanie się poziomu płac, które będzie 
kontynuowane takŜe w 2007. 

• Wzrost gospodarczy w Polsce jest w znacznym stopniu napędzany inwestycjami zagranicznymi. 
Strategiczna lokalizacja naszego kraju, dobrze wykształcona kadra pracownicza oraz zachęty dla 
inwestorów oferowane przez polski rząd przyciągają coraz więcej zagranicznych firm, które decydują 
się na ulokowanie tu swoich centrów usługowych (BPO – business process outsourcing). 

 
Tabela 1.   Najwa Ŝniejsze wska źniki makroekonomiczne w polskich miastach regionaln ych. 
 

 Liczba ludno ści (1) Bezrobocie % (2) Przeci ętne miesi ęczne 
wynagrodzenie brutto 

(PLN / EUR) (3) 
Polska 38 132 277 14,9 2 637,72 / 677,19 

Warszawa 1 700 536 4,6 3 553,41 / 912,28 

Województwo mazowieckie 5 170 600 11,9 3 316,95 / 851,57 

Kraków  756 757 5,5 2 606,24 / 669,11 

Województwo małopolskie  3 267 731 11,4 2 374,85 / 609,7 

Trójmiasto 749 909 6,0 3 260,14 / 836,98 (4) 

Województwo pomorskie  2 201 069 15,5 2 661,18 / 683,21 

Wrocław 635 280 8,1 2 580,6 / 662,52 

Województwo  dolno śląskie  2 884 248 16,8 2 622,61 / 673,31 

Katowice 315 996 5,4 3 664,9 / 940,9 

Województwo  śląskie  4 676 983 12,8 2 842,8 / 729,84 

Poznań 566 546 4,9 2 863,96 / 735,27 

Województwo  wielkopolskie  3 374 653 11,8 2 362,62 / 606,56 

Łód ź 764 168 11,9 2 349,01 / 603,06 

Województwo  łódzkie  2 571 534 14,8 2 214,38 / 568,5 
      Źródło: GUS      

     (1) dane za lipiec 2006 , (2) dane za grudzień 2006, (3) dane za 2006, (4) dane dla Gdańska 
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Ogólny przegl ąd rynku biurowego  
 

• Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce 
zdominowany jest przez Warszawę, w której znajduje się 
74% całkowitych zasobów. Ze względu na swoje funkcje 
administracyjne, miasto przyciągnęło większość 
zagranicznych inwestorów, którzy otworzyli tu swoje centrale 
i w rezultacie powstało najwięcej obiektów biurowych. 

• Sprzyjająca sytuacja ekonomiczna w Polsce wywiera 
pozytywny wpływ na rynek powierzchni biurowych, zarówno 
w Warszawie, jak i w innych głównych miastach. Najemcy 
coraz częściej przenoszą się do biur o lepszej jakości albo 
rozszerzają zajmowaną powierzchnię i w rezultacie kreują 
wysoki popyt. 

• Rynki powierzchni biurowych w miastach 
regionalnych, borykające się z bardzo wysokimi 
stopami pustostanów w latach 2003-2004, 
odzyskały równowagę między podaŜą a popytem 
na początku 2006 roku. W 2005 i 2006 DTZ 
odnotowało rosnący popyt na powierzchnię 
biurową w miastach regionalnych  (związany 
przede wszystkim z ekspansją branŜową, jak 
równieŜ z otwieraniem centrów usługowych).  
Spowodowało to gwałtowny spadek wskaźnika  
powierzchni niewynajętych, który obecnie waha 
się między 2% w Krakowie i 6% w Łodzi. 

 

• Czynsze w miastach regionalnych są niŜsze niŜ w Warszawie, co stanowi główną przewagę w 
staraniach o przyciągnięcie nowych centrów usługowych. 

Tabela 2.    Czynsze za nowoczesn ą powierzchnie biurow ą w wybranych polskich miastach. 
 

 Warszawa  Kraków  Trójmiasto  Wrocław  Katowice  Poznań Łód ź 

NajwyŜsze czynsze wywoławcze  
(€ / m kw./ miesiąc) 22-24 14-16 12-14 13-16 13-15 13-15 11-12 

Przeciętne czynsze wywoławcze 
(€ / m kw./ miesiąc) 14-16 12-13 10-12 11-13 11-13 11-13 9-11 

Źródło: DTZ Research 
 
 
• Dostarczenie na rynek planowanej podaŜy nowoczesnej 

powierzchni biurowej w miastach regionalnych spowoduje 
podwojenie całkowitych zasobów tej powierzchni w ciągu 
następnych 2-4 lat. Istnieje ryzyko, Ŝe popyt nie utrzyma 
się na obecnym wysokim poziomie i w rezultacie nowa 
podaŜ nie zostanie wchłonięta, stopa pustostanów 
wzrośnie, a czynsze spadną. 

 
 

Źródło: DTZ Research

2,05%

2,34%

3,14%

3,27%

3,65%

5,37%

6,00%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

Kraków

Trójmiasto

Poznań

Wrocław  

Katow ice

Warszaw a

Łódź

Stopa pustostanów, 4 kw . 2006

Zasoby nowoczesnej pow ierzchni biurowej, 4 kw . 2006

Łódź
2,7%

Warszaw a
74,0%

Kraków
6,2%

Poznań
3,7%

Katow ice
3,9%

Wrocław  
4,5%

Trójmiasto
5,1%

Źródło: DTZ Research

Is tnie j ąca i planowana poda Ŝ

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

Kraków Trójmiasto Wrocław  Katow ice Poznań Łódź

Źródło: DTZ Research

m kw .

Istniejąca podaŜ Planow ana podaŜ, 2007-2008 Planow ana podaŜ, 2009-2013



 

 3

Kraków 
 
Kraków naleŜy do najbardziej dynamicznych rynków 
nieruchomości komercyjnych w Polsce. Istniejące zasoby 
nowoczesnej powierzchni biurowej w mieście, łącznie z 
budynkami naleŜącymi do najemców, wynoszą 212 800 m 
kw. Znaczna większość obiektów biurowych została 
dostarczona na rynek w latach 2000-2003, między innymi 
największe budynki, takie jak: Centrum Biurowe Lubicz, 
Euromarket Centrum Biurowe i Galileo. 

Ze względu na ograniczenia konserwatora zabytków, jak 
równieŜ brak odpowiednich działek w historycznym 
centrum miasta, około 75-80% całych zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej zlokalizowanych jest 
poza tym obszarem. 

Bardzo wiele budynków biurowych w Krakowie znajduje się w 
fazie planowania lub w budowie. PodaŜ nowoczesnej 
powierzchni biurowej, która ma zostać dostarczona na rynek w 
2007, wynosi około 77 900 m kw., jednak oddanie do 
uŜytkowania niektórych projektów moŜe ulec opóźnieniu. Do 
największych obiektów, których zakończenie planowane jest na 
2007, naleŜą: Kraków Business Park 200 przy ul. Krakowskiej 
(10 000 m kw.), Newton przy ul. Armii Krajowej (10 000 m kw.), 
który został juŜ częściowo wynajęty oraz Rondo Business Park 
przy ul. Lubańskiej (16 000 m kw.). Powierzchnię biurową 
budynków, których dostarczenie planowane jest w 2008-2010, 
szacujemy na 132 000 m kw. NaleŜą do nich: druga faza 
Centrum Biurowego Lubicz, Kraków Business Park 600, 800 i 
1000 oraz S.O.F.   

Obszarami koncentracji nowoczesnej powierzchni biurowej, planowanej lata 2007-2010, są: 
• Północno-zachodnia część miasta niedaleko Lotniska Balice oraz autostrady A4 Kraków-Katowice-

Wrocław, gdzie zlokalizowany jest Kraków Business Park (budynek juŜ istniejący oraz następne fazy 
projektu). Innymi obiektami, które będę usytuowane na północny-wschód od centrum miasta są Edison 
i Newton przy ul. Armii Krajowej.  

• Południowo-zachodnia część Krakowa w pobliŜu autostrady A4, gdzie połoŜone będą cztery fazy 
projektu Alstar Office Centre. 

• Południe, gdzie obok juŜ istniejących budynków (Buma Square przy ul. Wadowickiej) powstanie kilka 
nowych projektów, takich jak kompleks biurowy Wielicka 72 oraz centrum biurowo-handlowe przy ul. 
Bonarka. 

• Północno-wschodnie rejony miasta, gdzie niedaleko istniejącego parku technologicznego połoŜonego 
w obrębie Specjalny Strefy Ekonomicznej, wybudowany zostanie Rondo Business Park. 

 
Rynek w Krakowie charakteryzuje się silnym popytem na nowoczesną powierzchnię biurową, poniewaŜ 
wiele międzynarodowych firm zdecydowało się na rozpoczęcie tu swojej działalności (obecnie 
najaktywniejszymi branŜami są IT, telekomunikacja, a takŜe centra usługowe). 

Jednocześnie rynek krakowski cierpi na niedostateczną podaŜ nowoczesnej powierzchni biurowej. 
Większość istniejących budynków jest obecnie w całości wynajęta i przez następne trzy, cztery lata 
sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Powierzchnia powyŜej 400 m kw., dostępna dla najemców, znajduje się 
tylko w kilku obiektach (Colloseum, Łokietka 79 oraz Tyniecka 18), ale moŜe to w krótkim czasie ulec 
zmianie.  

           Kraków Business Park 200   

Źródło: DTZ Research
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Z powodu powyŜszych czynników, wskaźnik pustostanów  w Krakowie jest bardzo niski i wynosi 2,05% (w 
III kw. 2006 wyniósł 3,07%). 

Przeciętne czynsze wywoławcze za powierzchnie biurowe klasy A i B wahają się obecnie między €12 a €13 
za m kw. za miesiąc. Poziom czynszów ofertowych w najlepszej jakości budynkach w centrum miasta 
osiąga €14-€16 za m kw. za miesiąc (Centrum Biurowe Lubicz, Zwierzyniecka Centrum Biurowe).  

Mapa 1.   Najwa Ŝniejsze istniej ące i planowane budynki biurowe w Krakowie. 
 

 
   

 
      Istniejące budynki    Planowane budynki 

 
Źródło: DTZ Research 

 

Nr Istniej ące budynki Nr Planowane budynki 
1 Azbud 10 Alstar Office Centre I, II 
2 Buma Square 11 Centrum Biurowe Lubicz 2 
3 Centrum Biurowe Lubicz 12 Edison 
4 Copernicus Centrum Biznesu i Innowacji 13 Kraków Business Park 200, 400 
5 Cracovia Business Center 14 Newton 
6 Donimirski Pałac Pugetów 15 Rondo Business Park 
7 Euromarket Centrum Biurowe 16 S.O.F. 
8 Galileo 17 Wielicka 72 phases I, II 
9 Kraków Business Park 100   
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Trójmiasto 
 
Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej 
w Trójmieście, łącznie z budynkami zajętymi na 
własne potrzeby najemców, wynoszą 176 000 m kw., z 
czego 88 400 m kw. znajduje się w Gdańsku, 82 700 
m kw. w Gdyni i 4 900 m kw. w Sopocie. Większość 
budynków w Gdańsku połoŜona jest w centrum miasta 
w  małych, odnowionych kamienicach, natomiast w 
Gdyni nowoczesne nieruchomości biurowe znajdują 
się na obszarze ograniczonym ulicami: Śląską, 10 
lutego oraz Władysława IV.  

Większość nowoczesnych obiektów biurowych została dostarczona na rynek w latach 1999-2004, między 
innymi Alfa Plaza Business Center, Centrum Biurowe Władysława IV (oba w Gdyni) oraz Allcon Park w 
Gdańsku. Do najstarszych budynków, które nadal zapewniają najemcom wysoki standard, naleŜą: 
Zieleniak Business Centre i Organika Trade. 

W wyniku słabego popytu na powierzchnie biurową, odnotowanego po 2004 roku, przyrost nowej podaŜy 
stopniowo spadał i w 2006 roku dostarczono na rynek jedynie 9 000 m kw. Wielu inwestorów w 2004-2005 
zmieniło swoje początkowe projekty na mniejsze lub tymczasowo wstrzymało rozpoczęcie budowy. W 2006 
sytuacja na rynku nieruchomości biurowych w Trójmieście uległa znacznej poprawie i dlatego szybko 
znaleźli się najemcy na dotychczas niewynajęte powierzchnie. 

Deweloperzy zauwaŜyli lukę pomiędzy istniejącą niewielką 
podaŜą a rosnącym popytem i w rezultacie bardzo wiele 
projektów znajduje się obecnie w fazie planowania lub w 
budowie. Według szacunków DTZ, w latach 2007-2008 
zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście 
wzrosną o około 60 000 m kw., pod warunkiem Ŝe wszystkie 
budynki zostaną oddane do uŜytkowania zgodnie z planem. 
Kolejne 40 000 m kw. jest planowane na 2009-2010, jednak 
niektóre plany deweloperów mogą ulec zmianie. Większość 
nowych obiektów znajduje się w Gdańsku, między innymi 
Park Biurowy Arkońska (cztery fazy o łącznej powierzchni 
ok. 20 000 m kw.) oraz budynek biurowo-handlowy Młode 
Miasto (o powierzchni biurowej 11 000 m kw.), którego 
dostarczenie planowane jest na 2009. 

W porównaniu do innych miast regionalnych, takich jak Wrocław czy Kraków, rynek nowoczesnych 
powierzchni biurowych w Trójmieście jest stosunkowo niedojrzały. Ulega to stopniowym zmianom, 
poniewaŜ coraz więcej zagranicznych firm wykazuje zainteresowanie wynajęciem biur w tym regionie. Jest 
to związane z dostępnością dobrze wykształconej kadry specjalistów, sąsiedztwem centrów naukowych 
oraz ulgami podatkowymi dla zagranicznych inwestorów, wprowadzonymi przez lokalne władze. 

Wzrastający popyt na nowoczesną powierzchnię biurową w Trójmieście odzwierciedla się w bardzo niskiej 
stopie pustostanów (3,3% w Gdańsku i 1,5% w Gdyni). Obecnie w istniejących budynkach dostępne są 
jedynie niewielkie powierzchnie poniŜej 500 m kw. 

Przeciętne czynsze wywoławcze za nowoczesną powierzchnię biurową w Trójmieście wahają się między 
€10 a €12 za m kw. za miesiąc, a w najlepszych budynkach w centrum osiągają €12-€14 za m kw. za 
miesiąc. DTZ przewiduje, Ŝe w ciągu kilku następnych lat poziom czynszów nie zmieni się. 

Źródło: DTZ Research
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Mapa 2.    Najwa Ŝniejsze istniej ące i planowane budynki biurowe w Trójmie ście. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 Istniejące budynki  Planowane budynki           
          

Nr Istniej ące budynki Nr Planowane budynki 
1 Alfa Plaza Business Center 13 Budynek Biurowy Ka5 
2 Allcon Dmowskiego Centrum 14 ŁuŜycka Office Park I, II, III, IV 
3 Allcon Park A, B 15 Park Biurowy Arkońska I, II, III, IV 
4 Baltic Business Centre 16 Sadowa Business Park 
5 Centrum Biurowe Gnilna (Madison) 17 Sportowa 
6 Centrum Biurowe Władysława IV 18 śaglowe Atrium 
7 Centrum Biznesu Centromor   
8 Centrum Biznesu Zieleniak   
9 Centrum Kwiatkowskiego   

10 Gdyńskie Centrum Biznesu   
11 Organika Trade   
12 Prokom HQ   

Źródło: DTZ Research 
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Wrocław  
 
Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej  we 
Wrocławiu (łącznie z odnowionymi kamienicami, jak 
równieŜ nowoczesnymi budynkami zajmowanymi przez 
właścicieli), wynoszą 156 900 m kw. Najwięcej nowych 
obiektów powstało między 2001 a 2004 rokiem. 

W latach 2005-2006 podaŜ nowoczesnej powierzchni 
biurowej zmniejszyła się, co pozwoliło na wynajęcie biur 
dostarczonych na rynek kilka lat wcześniej. W rezultacie 
większość istniejących budynków jest obecnie w 100% 
wynajęta i taka sytuacja utrzyma się przez najbliŜsze 2-3 
lata. Niewielkie powierzchnie (300-700 m kw.) dostępne 

są jedynie w kamienicach na Starym Mieście. Wskaźnik powierzchni niewynajętych wynosi obecnie 3,3%, a 
biorąc pod uwagę jedynie nowoczesne zasoby (bez odnowionych kamienic) - jest bliski 0%. 

Najemcy, poszukujący powierzchni biurowej we Wrocławiu, mogą wybierać wśród wielu ofert w budynkach 
planowanych lub znajdujących się w budowie. Według szacunków DTZ, w latach 2007-2008 zasoby 
nowoczesnej powierzchni biurowej zwiększą się o około 195 000 m kw., z czego 120 000 m kw. jest 
obecnie w budowie. Istnieje moŜliwość, Ŝe dostarczenie niektórych projektów opóźni się na 2009. Następne 
115 000 - 120 000 m kw. znajduje się w fazie planowania, ale rozpoczęcie budowy uzaleŜnione jest od 
tempa wynajmu powierzchni, jakie mają powstać w następnych dwóch latach. Do najbardziej 
konkurencyjnych budynków biurowych, zaplanowanych na lata 2007-2008, naleŜą: Bema Plaza, Globis, 
Gunwaldzki Centre oraz Cuprum Business Centre.  

Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu skoncentrowane są na trzech obszarach: 
 
• Centrum, wokół Starego Miasta, gdzie ulokowane są odnowione kamienice (małe budynki, takie jak 

Plac Solny 20, Platon i Szewska 74). Oprócz tego znajdują się tu równieŜ nowe obiekty: Centrum Orląt 
Lwowskich i Wratislavia Tower. 

• Zachodnia część miasta wzdłuŜ ulicy Legnickiej i Strzegomskiej, gdzie połoŜone są największe budynki 
biurowe, takie jak: Millenium Tower, Quattro Forum i Wrocławski Park Biznesu. 

• Południe wzdłuŜ ul. Powstańców Śląskich. Oprócz juŜ istniejących tu budynków biurowych jest to, obok 
ul. Strzegomskiej, obszar szczególnej koncentracji powstających lub planowanych obiektów. 

 
 
Większość popytu kreowana jest przez firmy, które zachęcone 
poprawiającą się sytuacją ekonomiczną, znakomitym klimatem 
inwestycyjnym oraz dobrymi prognozami dla Wrocławia, 
decydują się na rozpoczęcie tu swojej działalności. Jak wyŜej 
wspomniano, wielu inwestorów otworzyło w mieście swoje 
centra usługowe, a inni poszukują odpowiedniej powierzchni 
biurowej na taką działalność. 

Poza typową wielkością wynajmowanej powierzchni biurowej, 
wynoszącą 200 - 700 m kw., DTZ odnotowało takŜe transakcje 
przekraczające 2 000 m kw. Jako przykład moŜna podać tu 
firmę Hewlett Packard, która w 2005 roku wynajęła 2 500 m 
kw. w budynku Renoma, a następnie pod koniec 2006 
rozszerzyła swoją powierzchnię do 6 500 m kw. 

 

Bema Plaza

Źródło: DTZ Research
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Przeciętne czynsze wywoławcze we Wrocławiu wahają się obecnie między €11 a €13 za m kw. za miesiąc 
w budynkach biurowych klasy A i B. Poziom czynszów za najlepsze powierzchnie w centrum miasta osiąga 
€13-€16 za m kw. za miesiąc (Centrum Orląt, Wratislavia Center, Szewska 72). W przypadku starszych 
budynków albo większych powierzchni, cena najmu za m kw. za miesiąc wynosi €9-€11. Opłaty 
eksploatacyjne osiągają €2,5-€3 za m kw. za miesiąc. 

Przewidujemy, Ŝe w krótkim okresie rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu będzie stabilny. Dopóki nie 
zostaną dostarczone na rynek planowane na lata 2007-2008 obiekty, czynsze i stopa pustostanów 
pozostaną na niezmienionym poziomie. 

Mapa 3.   Najwa Ŝniejsze istniej ące i planowane budynki biurowe we Wrocławiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istniejące budynki  Planowane budynki 
 

Nr Istniej ące budynki Nr Planowane budynki 
1 Centrum Orląt 11 Bema Plaza 

2 Dolnośląski Inkubator Naukowo-
Technologiczny 

12 Centrum Barbados 

3 Millenium Tower 13 Centrum Biurowe Globis 
4 Pod Błękitnym Słońcem 14 Cuprum Business Center 
5 Quattro Forum 15 Grunwaldzki Center 
6 Renaissance Business Centre 16 Oławska 11 
7 Szewska 72 17 Silver Forum 
8 Wratislavia Center 18 Stellar 
9 Wratislavia Tower 19 Wrocławski Park Biznesu II 

10 Wrocławski Park Biznesu   
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Katowice 
 
Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w 
Katowicach wynoszą 134 800 m kw., z czego tylko 
30% moŜe być sklasyfikowane jako podaŜ klasy A 
i B (budynki takie jak Altus, Chorzowska 50 i 
Millenium Plaza) przeznaczone na wynajem. W 
Katowicach bardzo wiele obiektów zajmowanych 
jest przez właścicieli lub w całości wynajętych 
przez jedną firmę, głównie banki lub instytucje 
finansowe. NaleŜą do nich między innymi ING 
Bank Śląski wynajmujący drugi budynek 
Chorzowska 50, Narodowy Bank Polski, będący 
właścicielem zajmowanego obiektu przy ul. 
Bankowej 1 oraz centrala Getin Banku. 

Ponad 70% całkowitych zasobów zostało dostarczonych na rynek 
pomiędzy 2001 a 2004. Przez lata 2005-2006 podaŜ powierzchni 
biurowej znajdowała się na niskim poziomie, co było konsekwencją 
słabego popytu i w rezultacie  wysokiej stopy pustostanów, która pod 
koniec 2004 wynosiła ok. 20%. 

Powierzchnia biurowa w Katowicach jest skoncentrowana w centrum 
miasta, jak równieŜ w pobliŜu autostrady A4. 

Obecnie Katowice znajdują się w centrum zainteresowania 
zagranicznych inwestorów, którzy chcą przenieść lub rozpocząć tu 
swoją działalność, co związane jest w duŜej mierze z dostępnością 
dobrze wykształconej kadry specjalistów. W rezultacie popyt na 
nowoczesną powierzchnię biurową w dwóch ostatnich latach (2005-
2006) wzrastał i osiągał wartości pomiędzy 15 000 a 20 000 m kw. 
rocznie. Doprowadziło to do spadku stopy pustostanów (z 5% w 
czerwcu 2006 do 3,6% w grudniu 2006). Biorąc pod uwagę jedynie 
powierzchnie w najlepszych budynkach, wskaźnik ten jest bliski 0% i 
przewidujemy, Ŝe taka sytuacja utrzyma się przez najbliŜsze 12 
miesięcy. 

Najemcy, poszukujący nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach, zmuszeni będą poczekać do 
2008-2009, poniewaŜ w roku 2007 tylko około 16 000 m kw. zostanie dostarczonych na rynek. Kolejne  
150 000-190 000 m kw. znajduje się w fazie planowania, z czego w 2008 roku całkowite zasoby zwiększą 
się o 130 000 m kw. Przewidujemy, Ŝe oddanie do uŜytkowania niektórych projektów moŜe ulec 
opóźnieniu. Do największych budynków, które powstaną w Katowicach, naleŜą: budynki biurowe przy ul. 
Mikołowskiej (44 000 m kw.) i Francuskiej (10 000 m kw.), Silesia Atrium (17 000 m kw.), jak równieŜ 
Busienss Park w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, który będzie się składał z kilku niskich 
obiektów biurowych o całkowitej powierzchni 60 000 m kw. 

Czynsze wywoławcze w najwyŜszej jakości budynkach klasy A wahają się między €13 a €15 za m kw. za 
miesiąc, natomiast przeciętne czynsze za nowoczesną powierzchnię biurową wynoszą €11-€13 za m kw. 
za miesiąc. Z powodu znacznego wzrostu popytu na najlepsze powierzchnie biurowe w ostatnim roku, 
poziom czynszów w zwiększył się od €12 na początku 2006 do €15 w grudniu 2006 (w budynkach klasy A, 
takich jak Altus i Chorzowska 50). Opłaty eksploatacyjne w tych obiektach wahają się między €3-€4 za m 
kw. za miesiąc. 

Altus 
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Mapa 4.   Najwa Ŝniejsze istniej ące i planowane budynki biurowe w Katowicach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Istniejące budynki                          Planowane budynki 
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Nr Istniej ące budynki Nr Planowane budynki 
1 Altus 10 Francuska GTC 
2 Atal 11 Mikołowska GTC 
3 BRE Bank 12 Silesia Atrium 
4 Chorzowska 50   
5 Getin Bank   
6 ING Bank Śłąski   
7 Millenium Plaza   
8 Opolska 22   
9 Plus Centrum   
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Poznań 
 
Według najnowszego badania rynku, całkowite 
zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w 
Poznaniu wynoszą 126 700 m kw. Najbardziej 
znaczący wzrost podaŜy został odnotowany w 2003 
roku, kiedy cztery duŜe budynki zostały dostarczone 
na rynek: Centrum Biurowe Globis, Delta Office 
Building, PGK Centrum II i kompleks handlowy z 
częścią biurową - Stary Browar. Tylko w ciągu 
dwóch lat (2001 - 2003) oddano do uŜytkowania 
prawie 70 000 m kw. powierzchni biurowej, co 
stanowi więcej niŜ połowę całkowitych zasobów. 

Większość budynków biurowych w Poznaniu jest usytuowana w centrum miasta, niedaleko głównego 
dworca kolejowego i Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

W latach 2004-2006 podaŜ nowoczesnych obiektów biurowych w 
Poznaniu pozostawała na niskim poziomie, co było rezultatem wysokiej 
stopy pustostanów, odnotowanej pod koniec 2004 roku (18%). Obecnie 
widać znaczną poprawę sytuacji, poniewaŜ przez ostatnie trzy lata 
powierzchnia dostarczona pomiędzy 2001 a 2003 została wynajęta. W 
konsekwencji współczynnik powierzchni niewynajętych znacznie spadł i 
pod koniec 2006 roku wyniósł jedynie 3,1%. Większość istniejących 
obiektów biurowych jest w całości wynajęta i niewiele z nich dysponuje 
obecnie większą powierzchnią dostępną dla najemców. Trzeba 
zaznaczyć, Ŝe sytuacja na rynku moŜe zmienić się bardzo szybko. 

Alternatywą dla firm zainteresowanych wynajmem nowoczesnych biur w 
Poznaniu są planowane i powstające obiekty. Przewidujemy, Ŝe w latach 
2007-2008 zasoby powierzchni biurowej wzrosną o 64 500 m kw., pod 
warunkiem Ŝe wszystkie budynki zostaną oddane do uŜytkowania zgodnie 

z planem. Do największych obiektów, planowanych na 2007 rok, naleŜy Andersia Tower (8 600 m kw. 
powierzchni biurowej), która została juŜ w 96% wynajęta. Inne projekty, których oddanie do uŜytkowania 
ma nastąpić w 2008, to między innymi: Ataner Business Centre i Nowe Garbary Office Centre. Dodatkowo 
ponad 40 000 m kw. powierzchni biurowej jest w planach na 2009-2010, jednak ich dostarczenie będzie w 
duŜym stopniu zaleŜało od sytuacji na poznańskim rynku nieruchomości oraz tempa absorpcji nowej 
podaŜy. Większość nowych budynków biurowych w Poznanie usytuowanych będzie w centrum miasta. 

Rynek powierzchni biurowych w Poznaniu charakteryzuje się obecnie silnym popytem, który jest 
odzwierciedlony niskim wskaźnikiem pustostanów. Oprócz firm z sektora usług dla biznesu, obecnych na 
rynku i zainteresowanych rozszerzeniem działalności, popyt kreują takŜe zagraniczni inwestorzy, którzy 
wybierają Poznań jako siedzibę dla swoich centrów usługowych. Najbardziej aktualnym przykładem jest 
firma Franklin Templeton Investment (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), która planuje otwarcie tu 
swojego centrum usług back office. 

W 2004 roku moŜna było zaobserwować dalszy spadek czynszów, co wraz ze wzrastającą konkurencją 
pomiędzy właścicielami budynków, dawało przewagę najemcom. W 2005 roku poziom czynszów 
ustabilizował się, a w ostatnim roku nieznacznie wzrósł (zwłaszcza w najlepszych budynkach). Przeciętne 
czynsze wywoławcze za powierzchnie biurową klasy A i B wahają się obecnie pomiędzy €11 a €13 za m 
kw. za miesiąc, natomiast w najlepszych budynkach osiągają €13-€15 za m kw. (Andersia Tower, Stary 
Browar i Winogrady Business Centre). Dodatkowo opłaty eksploatacyjne wynoszą €2-€4 za m kw. za 
miesiąc. 
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Mapa 5.   Najwa Ŝniejsze istniej ące i planowane budynki biurowe w Poznaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istniejące budynki  Planowane budynki 
 

Nr Istniej ące budynki Nr Planowane budynki 
1 Bazar Poznański 10 Andersia Tower 
2 Budynek biurowy Delta 11 Ataner 
3 Centrum Biurowe Globis 12 Nickel Technology Park Poznań 
4 Centrum Biznesu Poznań 13 Nowe Garbary Office Center 
5 Dwór Hamburski   
6 Kupiec Poznański   
7 PGK Centrum I, II   
8 Poznań Financial Center   
9 Winogrady Business Center   
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Łód ź 
 

Łódź, w porównaniu do innych miast regionalnych, 
dysponuje najmniejszymi zasobami nowoczesnej 
powierzchni biurowej. Całkowita podaŜ wynosi  
92 000 m kw., z czego jedynie 30% moŜna 
sklasyfikować jako powierzchnię biurową klasy A i B. 
Większość budynków biurowych usytuowana jest w 
centrum miasta. Do najlepszych obiektów naleŜą: 
Orion przy ul. Sienkiewicza, Aleksandrowska, jak 
równieŜ budynki zajmowane przez właścicieli: 
Lumiere Centre i Europejskie Centrum Usług Philips. 
W Łodzi znajduje się równieŜ bardzo wiele innych 
nieruchomości, dostarczonych w latach 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych, które zostały odnowione i 

przekształcone na biura. Jednak ze względu na ich niską jakość, budynki te nie zostały uwzględnione w 
naszym opracowaniu jako nowoczesne zasoby.  W rezultacie braku dobrej jakości powierzchni, wiele firm 
zmuszonych jest do budowania lub nabywania obiektów biurowych na własne potrzeby. 

Rynek powierzchni biurowych w Łodzi charakteryzuje się rosnącym popytem  i niedostateczną podaŜą. 
Trend ten odzwierciedla się w stopie pustostanów, która w ciągu ostatniego roku gwałtownie spadła i 
osiągnęła wartość 6% pod koniec 2006 (włączając powierzchnie w starszych, mniej nowoczesnych 
obiektach). Deweloperzy zauwaŜyli tę lukę i planują 
dostarczenie ok. 80 000 m kw. w latach 2007-2008 
(jednak niektóre z tych projektów zostaną 
prawdopodobnie oddane do uŜytkowania dopiero w 
2009). DuŜa część planowanej powierzchni biurowej to 
stare fabryki, które będą odnowione i przekształcone 
na wysokiej jakości biura. NaleŜą do nich między 
innymi następujące projekty: Fabryka Lenora przy ul. 
Gdańskiej i Textorial Park przy ul. Fabrycznej. 
Największymi budynkami, których dostarczenie 
planowane jest na 2008, są: obiekt biurowy GTC przy 
ul. Kościuszki oraz pierwsza faza Fabryki Biznesu przy 
Al. Politechniki. Następne 80 000 m kw. powierzchni 
biurowej jest w planach na lata 2009-2010. 

Nowe budynki biurowe skoncentrowane będą w centrum miasta oraz na obrzeŜach centrum wzdłuŜ ul. 
Piotrkowskiej, Piłsudskiego oraz Al. Politechniki. 

Obserwujemy obecnie rosnące zainteresowanie rynkiem powierzchni biurowych w Łodzi ze strony duŜych 
międzynarodowych firm, które planują otworzyć to swoje centra usługowe. Jest to związane przede 
wszystkim z relatywnie niskimi kosztami pracy, dostępnością dobrze wykwalifikowanych pracowników, 
niŜszymi czynszami za dobrej jakości powierzchnie biurowe oraz sprzyjającym klimatem inwestycyjnym, 
oferowanym przez miejscowe władze.  Do firm, które juŜ zdecydowały się na otwarcie w Łodzi swoich 
centrów usługowych naleŜą: Philips, General Electric Controls, Hewlett Packard oraz Accenture. 
Przewidujemy, Ŝe ten trend utrzyma się w przyszłości. 

Obecnie, czynsze za najlepsze powierzchnie biurowe w Łodzi wahają się między €11 a €12 za m kw. za 
miesiąc, natomiast w starszych budynkach wynoszą €8 - €10 za m kw. za miesiąc. Według prognoz DTZ, 
poziom czynszów wzrośnie w 2007 roku. 
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Mapa 6.   Najwa Ŝniejsze istniej ące i planowane budynki biurowe w Łodzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istniejące budynki  Planowane budynki 
 

Nr Istniej ące budynki Nr Planowane budynki 
1 Aleksandrowska 8 Centrum Finansowe  Kopcińskiego 
2 Centrum Biurowe Gdańska 91 9 Fabryka Biznesu phases I, II 
3 Centrum Biznesowe Faktoria 10 Kościuszki GTC 
4 Centrum Biznesu 11 Red Tower (former BRE Tower) 
5 Europejskie Centrum Usług Philips 12 Targowa Centrum 35 
6 Lumiere Center 13 Textorial Park phases I, II, III 
7 Orion   
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DTZ jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą i konsultingową z zakresu nieruchomości. Ponad 10,000 
pracowników działa na rzecz globalnych przedsiębiorstw, największych instytucji finansowych i rządowych, 
deweloperów oraz inwestorów w 40 krajach na całym świecie. Posiadając 200 biur w 163 miastach, DTZ 
oferuje kompleksowe usługi konsultingowe związane z wynajmem powierzchni biurowej, magazynowej i 
handlowej, wyceną, finansami, zarządzaniem nieruchomościami oraz analizą rynku. Na obu kontynentach 
amerykańskich DTZ świadczy usługi z zakresu rynków kapitałowych oraz dostarcza rozwiązania inwestorom 
za pośrednictwem DTZ Rockwood i doradza międzynarodowym firmom zainteresowanym najmem 
powierzchni, dzięki współpracy z The Staubach Company. DTZ Holdings plc, jest spółką giełdową, notowaną 
na londyńskiej giełdzie od 1987 roku.  
 
DTZ Polska zatrudnia ponad 65 osób w zespołach odpowiedzialnych za wynajem powierzchni biurowych, 
magazynowych i handlowych, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo inwestycyjne, wyceny i analizy 
rynku. 
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Anna Staniszewska, Associate Director, Dyrektor Działu Badań i Analiz Rynkowych ne region Europy 
Środkowej i Wschodniej 
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Katarzyna Lipka, Młodszy Analityk Rynku 
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Erik Drukker, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych 
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Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 
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Niniejszy raport nie powinien stanowić podstawy do zawarcia umowy, bez uprzedniego zasięgnięcia 
profesjonalnej porady. Przedstawione informacje zostały sprawdzone z naleŜytą dokładnością, dlatego DTZ 
nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu strat, wynikłych z zaniedbań w ich  wykorzystaniu. Niniejszy 
raport nie moŜe być w części ani w całości, ani w Ŝadnej postaci publikowany, reprodukowany lub cytowany 
bez zgody DTZ wyraŜonej na piśmie.  


