
Jesteśmy rynkiem atrakcyjnym, co 
nie znaczy, że najatrakcyjniejszym. 
Obok Polski w czołówce są Węgry i 

Czechy. Według rankingu opracowanego 
przez specjalistów z Cushman & Wakefield 
Healey & Baker, którzy przeanalizowali 
około 50 różnych czynników politycznych, 
gospodarczych i związanych bezpośrednio 
z rynkiem nieruchomości, bezapelacyjnie 
wygrały Węgry, kraj mający największy 

potencjał wzrostu i przy tym najmniej ryzy
kowny. Pod względem bezpieczeństwa 
inwestycji Czechy i Polskę wyprzedziła 
także jeszcze Estonia. W tej grupie liderów 
nasz kraj uważany jest za najmniej stabilny 
gospodarczo i politycznie. 

A jednak w 2002 r. inwestorzy (głównie fun
dusze inwestycyjne) wydali na zakup biurow
ców, magazynów i centrów handlowych w 
naszym kraju więcej pieniędzy niż na 
Węgrzech i w Czechach razem wziętych!

Budując w Polsce można liczyć na korzyst
ną proporcję wartości projektu do jego 
kosztów. Wynika to z ciągłej konkurencji 
między wykonawcami w zakresie cen  
robocizna i materiały wciąż wypadają u 
nas niezwykle tanio w porównaniu z inny
mi krajami Europy. Fundusze inwestujące 
w nieruchomości korzystają z wysokich 
stóp zwrotu (o 12 proc. wyższych niż 
w innych krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej), przy jednoczesnym maleją
cym ryzyku inwestycyjnym, co jest zwią
zane z wejściem Polski do Unii Europej
skiej. Wydłużeniu uległ natomiast okres 
zwrotu inwestycji, wynoszący teraz śred
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Âwiat inwestuje w Polsce

   Nowe biurowce, czyli co i jak buduje si´ w Warszawie

● W kwietniu swoje podwoje otworzy∏ biurowiec 
Merlini firmy Eco-Classic. Mimo zastoju na rynku nie-
ruchomoÊci ju˝ w chwili otwarcia budynek by∏ wyna-
j´ty w 80 proc. To zas∏uga lokalizacji i standardu. 
SzeÊciopi´trowy biurowiec stoi mi´dzy ul. Merli-
niego a Pu∏awskà, nieopodal kompleksu basenów 
Wodny Park. Charakterystyczna elewacja z ˝ó∏tego 
piaskowca budzi skojarzenia z budynkami starego 
Mokotowa. Jeden z naro˝ników budynku od strony 
ul. Pu∏awskiej jest pó∏koliÊcie wkl´s∏y. To miejsce 
dla kasztanowca, który jest pomnikiem przyrody. 
Merlini to biurowiec klasy B+. Ka˝de pi´tro ma w 
standardzie m.in. podwieszane sufity, okablowanie 
komputerowe, elektryczne i telefoniczne, central´ 
telefonicznà... Mimo klimatyzacji i wentylacji maho-
niowe okna mo˝na otwieraç. Sà tak szczelne, ̋ e gdy 
sà zamkni´te, wewnàtrz w ogóle nie s∏ychaç ha∏asu 
samochodów na pobliskiej Pu∏awskiej.
Merlini ma nieco ponad 2 tys. mkw. powierzchni 
biurowej. Pi´ç pi´ter ma powierzchni´ biurowà 365 
mkw., ostatnie, szóste pi´tro - 238 mkw. i taras. W 
podziemnym gara˝u jest 38 miejsc parkingowych.
● Na poczàtku maja wmurowano kamieƒ w´gielny 
pod budynek biurowy Centrum Jasna w Warszawie. 
Inwestorem i w∏aÊcicielem projektu jest polska spó∏-
ka Centrum Jasna, która zosta∏a za∏o˝ona przez archi-
diecezj´ warszawskà. Oddanie biurowca do u˝ytku 
planowane jest na marzec 2004 r.
Centrum Jasna - biurowiec klasy A - powstanie na 
dzia∏ce o wielkoÊci ponad 2 tys. mkw., mieszczàcej 
si´ w centrum biznesowym ÊródmieÊcia Warszawy, 
przy skrzy˝owaniu ulicy Jasnej ze Âwi´tokrzyskà, 
mi´dzy Marsza∏kowskà i Traktem Królewskim. 
Powierzchnia ca∏kowita szeÊciokondygnacyjnego 

budynku wyniesie ponad 16,8 tys. mkw., u˝ytkowa 
natomiast oko∏o 14,5 tys. mkw. Kompleks sk∏adaç 
si´ b´dzie z cz´Êci biurowej o wielkoÊci ponad 6 
tys. mkw. oraz mieszczàcych si´ na parterze lokali 
handlowych. Obiekt b´dzie wyposa˝ony w parking 
podziemny na 170 miejsc. Komunikacja w budyn-
ku odbywaç si´ b´dzie przez dwa niezale˝ne hole 
wejÊciowe oraz dwa zespo∏y wind (∏àcznie pi´ç). 
Dzi´ki temu powierzchni´ ka˝dej kondygnacji b´dzie 
mo˝na podzieliç na dwie autonomiczne jednostki 
biurowe. Na ka˝dym pi´trze biura zajmà ponad 1,1 
tys. mkw.
B´dzie to uk∏ad dwóch doÊwietlonych s∏oƒcem 
traktów biurowych, przedzielonych trzonem zawie-
rajàcym w´z∏y sanitarne, pomieszczenia socjalne, 
magazyny itp. Najemcy b´dà mieli mo l̋iwoÊç dowol-
nej aran˝acji wn´trza.
● W pustce po warsztatach samochodowych przy 
Kasprzaka (adres: ul. Hrubieszowskiej 1/3) ma dzi´ki 
firmie Flex Inwest stanàç w paêdzierniku biurowiec. 
Budynek b´dzie mia∏ siedem kondygnacji w gór´ i 
dwie kondygnacje podziemnych gara˝y. B´dzie tu 16 
tys. mkw. biur, na parterze zaÊ planowane sà us∏ugi.
Budynek b´dzie wyeksponowany od strony ronda 
poprzez przykuwajàcy uwag´ „grzybek” na dachu 
cz´Êci frontowej. Atrakcjà b´dà oczka wodne w zie-
leni na zewnàtrz budynku i w jego holu g∏ównym. 
Biurowiec przy Hrubieszowskiej ma byç gotowy ju˝ 
w paêdzierniku tego roku.
● Kolejny biurowiec powstaje przy al. Szucha. Budo-
wa Articom Center rozpocz´∏a si´ w lipcu 2002 r. 
Inwestorem jest spó∏ka Litewska Development, któ-
rej udzia∏owcami sà polski inwestor i Deutsche Haus-
bau Holding AG. Powierzchnia u˝ytkowa biurowca 

wynosi oko∏o 5 tys. mkw. 
Ar ticom Center b´dzie oferowa∏ szeÊç kondy-
gnacji biurowych. Ca∏y parter biurowca zostanie 
przeszklony, co da wra˝enie nieprawdopodobnej  
lekkoÊci. Znajdà si´ tam pomieszczenia us∏ugowo-
handlowe i kafeteria. Niewielkie atrium wewnàtrz biu-
rowca zapewni dop∏yw s∏oƒca z góry przez Êwietliki. 
Âwiat∏o i przestrzeƒ oraz supernowoczesne techno-
logie majà byç bowiem wyró˝nikiem tego budynku. 
Obiekt b´dzie mia∏ 58 miejsc parkingowych na trzy-
kondygnacyjnym parkingu podziemnym. 
U˝ytkowa powierzchnia biurowa pi´tra wyniesie 757 
mkw. Budynek ma byç oddany w grudniu 2003 r.
● Kompleks biurowo-handlowy Rondo City to inwe-
stycja firmy Skanska Property Poland. Powstanie on 
pomi´dzy rondem ONZ a hotelem Westin. Ca∏kowita 
powierzchnia Rondo City wyniesie oko∏o 120 tys. 
mkw.
Na dzia∏ce powstanà trzy budynki zbli˝one wielko-
Êcià do Atrium Centrum czy Atrium Plaza. Czas 
budowy pierwszego obiektu o powierzchni 22 tys. 
mkw. oszacowano na 20-26 miesi´cy. W obiekcie 
oprócz powierzchni biurowej przewidziano oko∏o 1,7 
tys. mkw. przeznaczonych na sklepy. Drugi w kolej-
noÊci obiekt tak˝e b´dzie mia∏ charakter biurowo-han-
dlowy. Trzeci budynek kompleksu b´dzie wysokiej 
klasy apartamentowcem.
● Inwestorem biurowca Rondo 1 jest spó∏ka Rondo 
ONZ Projekt Development, deweloperem natomiast 
Hochtief Project Development Polska.
Budynek b´dzie pierwszym przedsi´wzi´ciem firmy 
na terenie Warszawy i Polski. Koszt budowy 194-
metrowego wie˝owca jest szacowany na oko∏o 
200 mln euro. Otwarcie budynku us∏ugowo-han-

s

Biura jak grzyby 
po deszczu
Pi´ç lat temu warunki na rynku powierzchni biurowych dyktowali 
w∏aÊciciele biurowców. Dzisiaj wysoka poda˝ i niski popyt oddajà 
go w r´ce najemców, którzy mogà podpisywaç d∏ugoterminowe 
umowy najmu na korzystnych warunkach i po ni˝szych cenach 
rynkowych.

cd. na str. 18



BANK  09/2003   17

nio około 10 lat. Ale mimo to rynek nieruchomości biurowych 
w Polsce może liczyć na dalszy rozwój. Analitycy spodziewają 
się, że wreszcie zacznie rosnąć zapotrzebowanie na nowe biura. 
Obiecuje to nasze przystąpienie do struktur unijnych. Ożywienie 
na rynku powierzchni biurowych może również nastąpić dzięki 
samemu dynamicznemu rozwojowi polskich przedsiębiorstw.
W 2002 r. zawarto rekordową liczbę transakcji na łączną sumę 
ponad 813 mln zł. Można przewidzieć, że przed 1 maja 2004 r. 
zostanie zawartych wiele dalszych. Po tym terminie ceny nieru
chomości mogą bowiem wzrosnąć. 
Oto trzy przykładowe transakcje z początku 2003 roku:
● Jerozolimskie Business Park D nabyte przez ZEI Fund  
z E&L Real Estate, z 11,2 proc. stopą kapitalizacji; główny
mi najemcami są: Lafarge, Rolimpex, Fresenius, Raiffeisen 
Leasing,
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Paƒstwo Wzrost StabilnoÊç/Ryzyko Ogó∏em
W´gry 1 1 1
Czechy 2 3 2
Polska 3 4 3
Estonia 4 2 4
S∏owacja 5 6 5
S∏owenia 6 5 6
Litwa 8 7 7
Rosja 7 11 8
¸otwa 9 8 9
Bu∏garia 10 9 10
Turcja 12 10 11
Rumunia 11 13 1
Chorwacja 13 12 13

êród∏o: Cushman & Wakefield Healey & Baker

Ocena inwestycyjna paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej

Rynek biurowy w Polsce 

êród∏o: Ober-Haus

Rynek biurowy w Europie (wartoÊç w mld euro)

êród∏o: King Struge
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● West Gate sprzedane przez NCC Real 
Estate dla Deutsche Bank za 65 milio
nów USD, ze stopą kapitalizacji około 
11 proc.; głównymi najemcami tego 
budynku, którego powierzchnia wyno
si 23 000 mkw. są: Ericsson, Provident, 
Marsh McLennan,
● Bitwy Warszawskiej Business Center 
zakupione przez grupę Europolis z Ghe
lamco; cena zakupu i stopa kapitaliza
cji pozostały utrzymane w tajemnicy.
Na stołecznym rynku budują głównie 
firmy amerykańskie (TKG/Cedeico, 
Prologis, AIG Lincoln, ApolloRida, 
Menard Doswell) oraz niemieckie i 
austriackie. Rosnące w niedalekiej per
spektywie zainteresowanie polskim 
rynkiem komercyjnym już dziś prze
jawiają także m.in. firmy z Niemiec i 
Skandynawii.

Warszawa to największy rynek biurowy w 
rejonie Europy Środkowej i Wschodniej. Oczy
wiście inne miasta, takie jak Wrocław, Poznań, 
Gdańsk czy Kraków, stają się także lokalnymi 
ośrodkami biznesu. Inwestorzy zaczęli już 
dostrzegać ich potencjał. Bowiem wyróżnia
jącą cechą polskiego rynku nieruchomości 
komercyjnych, w przeciwieństwie do innych 
krajów Europy, jest jego rozwój nie tylko w 
stolicy. Do już wymienionych miast można 
jeszcze dodać choćby Katowice czy Szczecin. 
Trzeba też zwrócić uwagę, że czynsze poza sto
licą są obecnie dużo niższe i kształtują się na 
poziomie 1518 USD za mkw. We Wrocławiu 
wynoszą nawet poniżej 15 USD.
W polskich miastach łącznie z Warszawą 
wciąż stosunkowo mało jest powierzchni 
klasy A. Większość biur to przede wszyst
kim starsze budynki o standardzie B po 
modernizacji. 
Uważa się, że zapotrzebowanie na 
powierzchnię biurową w Warszawie 
jest obecnie na podobnym poziomie 
jak w Rzymie, Lyonie, Kopenhadze 
czy Oslo. Mimo że od 2000 r. spada 
liczba budowanych biurowców, to i tak 
powiększa się ilość pustostanów.

Podaż powierzchni w Centralnym 
Obszarze Biznesu (znajdującym 
się między ulicami Marszałkow
sk ą ,  E l e k to r a l n ą  i  J a n a  Paw ł a 
II) w ciągu zeszłego roku wzro
sła trzykrotnie. Całkowita ilość 
nowoczesnych powierzchni biu
rowych (typu A i B) wyniosła do 
końca 2002 r. 1,78 mln mkw., z 
czego 209 200 mkw. oddanych 
do użytku właśnie w t ym roku. 

A w stolicy?

   Nowe biurowce, czyli co i jak buduje si´ w Warszawie (cd.)

dlowego planowane jest na po∏ow´ 2004 
r. Natomiast biurowiec zostanie oddany do 
u˝ytku w trzecim kwartale 2005 r.
Kompleks Rondo 1 o ∏àcznej powierzchni 
103 tys. mkw. powstanie na dzia∏ce o wiel-
koÊci ponad 5,8 tys. mkw., usytuowanej 
u zbiegu al. Jana Paw∏a II i ul. Âwi´tokrzy-
skiej. Sk∏adaç si´ b´dzie z dwóch cz´Êci,  
40-pi´trowego wie˝owca oferujàcego oko∏o 
58 tys. mkw. powierzchni biurowej i 10-
kondygnacyjnego budynku z 3,7 tys. mkw. 
powierzchni handlowej i us∏ugowej. Oba 
obiekty zostanà ze sobà po∏àczone szklanym 
mostkiem, tzw. ogrodem zimowym, o wyso-
koÊci 14 metrów. Elementem wyró˝niajàcym 
b´dà tak˝e windy (18), usytuowane w trzech 
wie˝ach znajdujàcych si´ poza g∏ównym 
obrysem budynku, które zostanà po∏àczone 
z biurowcem atriami. G∏ówne wejÊcie b´dzie 
przypomina∏o odwrócony sto˝ek i zostanie 
wykonane ze szk∏a. Powierzchnia biurowa 
na pi´trach b´dzie waha∏a si´ w granicach 
1,4-1,6 tys. mkw. WysokoÊç pomieszczeƒ 
wyniesie natomiast od 2,8 do 3 metrów. 
Kompleks b´dzie dysponowa∏ 500 miejsca-
mi parkingowymi. W budynku znajdzie si´ 
równie˝ centrum konferencyjne z salami na 
250 osób.
● Budynek o nazwie Tulipan House (dewe-
loperem jest firma holenderska) stanie na 
S∏u˝ewcu Przemys∏owym przy ul. Domaniew-
skiej. B´dzie to pierwszy pierwszy superener-
gooszcz´dny biurowiec w Warszawie. Ma 
zu˝ywaç o 30 proc. mniej energii, a do grza-

nia i ch∏odzenia korzystaç z wody z ziemi. Trzypi´trowy Tulipan House ma si´ wyró˝niaç niemal wszystkim 
- formà, przestrzenià pozbawionà w Êrodku s∏upów, u˝ytymi materia∏ami i rozwiàzaniami technicznymi. W 
projekcie zwraca uwag´ ogromna szklana tafla od strony po∏udniowej, z a˝urowà ̋ aluzjà - ∏amaczem Êwiat∏a 
z drewna. Odgrodzi ona wielkie atrium od ulicy. W atrium ma si´ odbywaç wymiana ciep∏a i powietrza. Zimà 
b´dzie si´ nagrzewaç, a latem chroniç przed zbyt wysokà temperaturà pomieszczenia biurowe umieszczone 
w g∏´bi. Do klimatyzacji pos∏u˝y zbiornik na wod´ (150 m szeÊc.) zbudowany pod biurowcem. Woda o tem-
peraturze ok. 8 st. C b´dzie pobierana z g∏´bokoÊci 4 m, a pompa cieplna wykorzysta ró˝nice temperatur.). 
Wszystkie rozwiàzania - odpowiednia izolacja, pompa cieplna, piec gazowy itd. majà daç w sumie 30-proc. 
oszcz´dnoÊç energii w porównaniu do innych biurowców. Budowa „Tulipana” ma poch∏onàç ok. 30 mln euro 
i zaczàç si´ w drugiej po∏owie tego roku.
Jego powierzchnia ca∏kowita to 32 tys. mkw., u˝ytkowa - ok. 17 tys. mkw., na czterech kondygnacjach 
nadziemnych i dwóch podziemnych z gara˝em na ok. 500 samochodów.
● Nowoczesna architektura i funkcjonalne wn´trza to najwi´ksze zalety biurowca firmy HCS. Budynek powsta-
nie u zbiegu ul. Nyskiej i Armii Krajowej. Budowa ma kosztowaç 19,8 mln z∏ (netto). 
Trójkàtny kszta∏t budynku zosta∏ zdeterminowany przez kszta∏t dzia∏ki, na której zostanie on wybudowany. 
SzeÊciokondygnacyjny biurowiec b´dzie mia∏ powierzchni´ 10 tys. mkw. B´dzie to biurowiec klasy A. W 
budynku b´dzie m.in. klimatyzacja i pe∏na kontrola dost´pu.
G∏ówne wejÊcie znajdowaç si´ b´dzie od strony ul. Armii Krajowej. B´dzie ono prowadziç do przeszklonego 
trójkàtnego holu ze Êwietlikiem, który b´dzie bieg∏ przez wszystkie kondygnacje. Sprawnà komunikacj´ mi´dzy 
poszczególnymi poziomami zapewnià dwie panoramiczne windy w holu i dwie windy wewnàtrz budynku. 
W holu b´dzie recepcja, na pierwszym pi´trze restauracja i biura, na pozosta∏ych - biura i zaplecze. W podzie-
miu architekci przewidzieli parking na oko∏o 150 samochodów i pomieszczenia techniczne. 
Na ostatniej kondygnacji zostanà urzàdzone biura zarzàdu HCS. B´dzie te˝ sala konferencyjna i taras. Do tej 
cz´Êci budynku prowadzi osobne wejÊcie z panoramicznà windà. 
● Trwa budowa wielofunkcyjnego centrum Z∏ote Tarasy mi´dzy Dworcem Centralnym a hotelem Holiday Inn. 
Kamieƒ w´gielny zosta∏ wmurowany w styczniu. Koszt inwestycji to a˝ 400 mln euro.
Przy ul. Emilii Plater stanie wysoki budynek (ok. 100 m) - hotel lub biurowiec. Dwa ni˝sze biurowce wygi´te 
w ∏uk znajdà si´ przy Z∏otej dok∏adnie na wprost hotelu Holiday Inn, a wielosalowe kino - po stronie al. Jana 
Paw∏a II, blisko Dworca Centralnego. W przestrzeni mi´dzy nowymi budynkami, na kaskadowo pi´trzàcych 
si´ tarasach, przykrytych sfalowanym dachem ze szk∏a, b´dzie dzia∏aç centrum handlowe pe∏ne sklepów, 
kawiarni i restauracji.
Z∏ote Tarasy b´dà mieç 225 tys. mkw. powierzchni. Centrum rozrywki, galerie handlowe, wielosalowe kino 
i restauracje zajmà 65 tys. mkw., a biura - 55 tys. mkw. Pod ziemià zmieÊci si´ parking na 1,7 tys. samo-
chodów. Projekt powsta∏ w amerykaƒskiej pracowni The Jerde Partnership. Generalnym wykonawcà jest 
szwedzka Skanska.

(Na podstawie informacji „Pulsu Biznesu” i portalu internetowego „Gazety Wyborczej”)
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Nie tylko Warszawa
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Budynki takie wyposa˝one sà w tzw. zintegrowane sys-
temy zarzàdzania, dzi´ki którym z jednego miejsca w 
gmachu mo˝na sterowaç oÊwietleniem lub klimatyza-
cjà w ka˝dym pomieszczeniu. Setki czujników mierzy 
tak˝e temperatur´ i wilgotnoÊç, sygnalizuje wybuch 
po˝aru, napad i w∏amanie, wyczuwa obecnoÊç gazów 
trujàcych.
Takim inteligentnym budynkiem jest np. warszawski 
biurowiec PKO BP przy ul. Wólczyƒskiej, wyposa˝o-
ny w system sterowania oÊwietleniem, ogrzewaniem, 
klimatyzacjà, wentylacjà oraz windami. Wieczorem 
system przestawia wszystkie te instalacje na oszcz´d-
ny, nocny tryb pracy, dzi´ki czemu zu˝ywa si´ mniej 
energii.
Saski Business Park przy Marsza∏kowskiej - ma dodat-
kowo elektronicznie sterowane ˝aluzje, reagujàce przy 
nadmiernym nas∏onecznieniu i dzi´ki temu oszcz´dza-
jàce klimatyzacj´. 
W nowej siedzibie PLL LOT zamiast klimatyzacji zain-
stalowano w stropach rury, którymi p∏ynie mieszanka 
glikolowo-wodna. Latem zapewnia ona w pomieszcze-
niach sta∏à temperatur´ ok. 20-21 st. C.
W warszawskim biurowcu firmy Prokom Zielony Zakà-
tek przy ul. Grójeckiej zastosowano system Argus, 
który zbiera dane o obecnoÊci osób w budynku i reje-
struje czas ich pracy.

êród∏o: www.gazeta.pl

MyÊlàce biurowce 

Krakowski rynek powierzchni biurowych jest s∏a-
bo rozwini´ty. Poda˝ nowoczesnych powierzchni biuro-
wych wynosi tu zaledwie 62 000 mkw. Jednakowo˝, 
pojawi∏y si´ w zesz∏ym roku pierwsze inwestycje instytu-
cjonalne, gdy Zentral Europe Immobilienfund naby∏o 13 
000 mkw. Centrum Biznesowego Euromarket, którego 
cena wynios∏a 23,9 mln USD, a stopa kapitalizacji w 
przybli˝eniu osiàgn´∏a 15 proc. 
Ca∏kowita iloÊç powierzchni biurowej w Krakowie 
wynosi 663 000 mkw., z czego zaledwie jednà dziesià-
tà mo˝na zaliczyç do powierzchni nowoczesnej. Wiele 
firm ulokowa∏o swe siedziby g∏ówne w przedwojennych 
kamienicach w centrum miasta. Czynsz w tych budyn-
kach waha si´ pomi´dzy 9 a 13 USD/mkw.
Jedynie Centrum Biurowe Lubicz (14 000 mkw.) mo˝na 
sklasyfikowaç jako klas´ A powierzchni biurowej. Ukoƒ-
czony w 2002 roku, dotàd jest wynaj´ty w 50 proc. 
Bie˝àca stawka czynszu wynosi 16-17 USD/mkw., a 
op∏aty za u˝ytkowanie dodatkowo 4 USD. G∏ównymi 
najemcami budynku jest Fortis Bank i PriceWaterho-
useCoopers.
W zesz∏ym roku wesz∏y na rynek - pierwszy budynek 
Kraków Business Park (9400 mkw., klasa A, ale poza 
Centralnym Obszarem Biznesu) oraz kolejny etap kom-
pleksu Buma Square (36 000 mkw. starego budynku, 
który zosta∏ odnowiony do poziomu standardu klasy 
B+). 
Planowana jest poda˝ kolejnych 130 000 mkw. klasy A 
oraz B+, w∏àczajàc w to: 
● odnowienie budynku Buma Square (36 000 mkw.), 
● kolejne etapy budowy Kraków Business Park (30 
000 mkw.), budynek Galileo (30 000 mkw.) dewelope-
ra GTC, 
● projekt Nowe Miasto (25 000 mkw.) dewelopera Tish-
man Speyer Properties, 
● Business Plaza (3900 mkw.), 
● Nowà Kamienic´ (1400 mkw.). 
Czo∏owe projekty klasy B/B+ to: 
● Euromarket Office Centre (13 000 mkw.), 
● Azbud (10 000 mkw.), 
● Cracovia B (12 000 mkw.), 

● Biurowiec Sobies∏aw Zasada (4400 mkw.)
● Nowe Herbewo (3 500 mkw.). 
Czynsz w tych budynkach wynosi 15-17 USD/mkw., 
plus 2-4 USD op∏aty eksploatacyjnej. 
Popyt na powierzchnie biurowe nie jest w Krakowie 
silny. Stawka pustostanów wynosi Êrednio 28 proc., a 
stawki czynszu spadajà.
Gdaƒsk posiada 36 000 mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej, z czego 40 proc. jest wolne. W 
roku 2002 nie zosta∏y zrealizowane ˝adne projekty klasy 
A. Jedynym istniejàcym ju˝ budynkiem klasy A jest 
● Centrum Allcon Dmowskiego (4 500 mkw.), z czego 
30 proc. powierzchni jest wolne. 
JeÊli chodzi o budynki klasy B, to w zesz∏ym roku zosta-
∏a ukoƒczona budowa dwóch: 
● Vigo (7000 mkw.), 
● Business Centre Company House (6000 mkw.), któ-
rego deweloperem by∏a Hossa. 
Powierzchnia zosta∏a sprzedana w 60 proc.
● Nowo wyremontowany budynek biurowy Sadowa 
Park, który usytuowany jest w pobli˝u gdaƒskiego 
Starego Miasta, oferuje 6800 mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej. WyjÊciowa stawka czynszu 
wynosi 8 euro/mkw.
Ober-Haus zosta∏ wybrany na agenta wynajmujàcego 
Sadowa Park. 
Gdynia posiada 55 000 mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej. Czo∏owe biurowce to: 
● Alfa Plaza Business Center (8500 mkw.), gdzie 
czynsz wynosi 18-20 USD/mkw., 
● Office Centre Hossa (10 600 mkw.), 
● Morska Center (2800 mkw.). 
Od 11 do 15 USD wynosi stawka czynszu w biurow-
cach takich jak: 
● Baltic Business Centre (12 000 mkw.), 
● Chipolbrok (6800 mkw.), 
● City Arcade (4500 mkw.).
Ca∏kowita iloÊç pustostanów powierzchni biurowych 
pozostaje na poziomie 10 proc. 
Prokom realizuje projekt najwi´kszego budynku biurowe-
go (35 000 mkw.) w Gdyni, przeznaczonego na w∏asne 

potrzeby. 
Centrum Eugeniusza Kwiatkowskiego, biurowo-handlo-
wy kompleks z 4500 mkw. powierzchni biurowej, jest 
w trakcie budowy przez lokalnego dewelopera Versus. 
Zakoƒczenie budowy planowane jest na koniec 2003 
roku. WyjÊciowa stawka czynszu waha si´ pomi´dzy 
11 a 13 euro/mkw.
Katowice posiadajà 70 000 mkw. powierzchni biu-
rowej, z czego zdecydowana wi´kszoÊç usytuowana 
jest w centrum miasta. Wysoki procent pustostanów 
spowodowa∏ zauwa˝alnà niech´ç wobec realizacji kolej-
nych projektów. W roku 2002 roku nie powsta∏ ani jeden 
projekt biurowy. W roku bie˝àcym planuje si´ poda˝ 15 
500 mkw. powierzchni biurowej klasy A. 
● Reprezentacyjnym biurowcem jest Chorzowska 50, 
której powierzchnia wynosi 14 200 mkw. Deweloperem 
w tym przypadku by∏ ING Bank Âlàski i Buildco, w∏aÊci-
cielem zosta∏o Centrum Bank Âlàski. G∏ównym najemcà 
jest Bank Âlàski. Powierzchnia zaj´ta jest w 75 proc. 
Stawka wyjÊciowa czynszu wynosi 15 euro/mkw. ∏àcz-
nie z op∏atà eksploatacyjnà. 
Ca∏kowita iloÊç powierzchni biurowej klasy B wynosi 32 
500 mkw., w sk∏ad której wchodzà: 
● Millenium Plaza (10 800 mkw.), gdzie czynsz wynosi 
15 euro/mkw. - wynaj´ta w 65 proc., 
● Holdimex (4500 mkw.) - zaj´ty w 100 proc., 
● Atal (2200 mkw.) - zaj´te w 80 proc. przy stawce 
czynszu 15 euro/mkw. ∏àcznie z op∏atami eksploatacyj-
nymi. 
Âredni poziom pustostanów wynosi 17 proc. 
Korporacja Budowlana Inwestycje jest w∏aÊcicielem 
nieukoƒczonego projektu i szuka g∏ównego najemcy, 
by móc myÊleç o realizacji budowy. W celu przycià-
gni´cia najemców w∏aÊciciele oferujà okres zwolniony 
od czynszu. 
W zwiàzku ze s∏abà gospodarkà regionu, popyt na 
powierzchnie biurowe jest znikomy. Odnosi si´ g∏ównie 
do firm poszukujàcych biur o minimalnej powierzchni 
200-350 mkw. Nawiàzujàc do niewielu projektów oczeki-
wanych w najbli˝szych latach, nie przewiduje si´ a˝eby 
wysokoÊç czynszu spad∏a poni˝ej bie˝àcych stawek.

  Rynek powierzchni biurowych w Krakowie, Gdaƒsku, Gdyni i Katowicach

Najwy˝szy czynsz za wynaj´cie biura trzeba zap∏a-
ciç w Londynie i Tokio. Na londyƒskim West Endzie 
nawet... 1560 euro za mkw. rocznie. W tokijskim Inner 
Central troch´ mniej: 1221 euro. Do najdro˝szych pod 
wzgl´dem powierzchni biurowych miast europejskich 
(oprócz Londynu) nale˝à: Pary˝, Moskwa, Birming-
ham, Edynburg, Dublin i Manchester. Warszawa ostat-
nio awansowa∏a, ale wcià˝ jest w czwartej dziesiàtce, 
„wyprzedzajàc” znacznie ostro awansujàce, ale wcià˝ 
taƒsze: Wiedeƒ, Budapeszt i Prag´. 
Czynsze w najlepszych biurowcach w centrum War-
szawy si´gajà 24-26 USD za mkw. miesi´cznie, na 
obrze˝ach centrum -20-22 USD. Poza centrum sà 
ni˝sze i wynoszà 14-16 USD miesi´cznie.

êród∏o: Raport firmy CB Richard Ellis

Koszt budowy powierzchni biurowej w Polsce wynosi 
0,75-1,15 tys. euro za mkw. Jest on jednym z najni˝-
szych w Europie. Wyprzedzamy pod tym wzgl´dem 
takie kraje jak: Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania czy 
Szwecja. Nie dorównujemy natomiast S∏owacji, Serbii 
czy Czechom, gdzie 1 mkw. biura mo˝na wybudowaç 
ju˝ za 660 euro.

êród∏o: Raport firmy EC Harris

Polskie biura w Êwiecie

Warszawa   4,2 mln mkw.
W tym powierzchni nowoczesnych  2,0 mln mkw.
Ich wartoÊç                     3,0 mld euro
Poza Warszawà  
powierzchni nowoczesnych 0,3 mln mkw.

êród∏o: King Sturge

Rynek powierzchni biurowych  
w Polsce

2000 r 250 tys. mkw. 

2001 r. 225 tys. mkw. 

2002 r. 145 tys. mkw.

2003 r. 125 tys. mkw. (szacunkowo)
êród∏o: King Sturge

Wynajem powierzchni biurowej w 
Warszawie

2000 r.  19,5 proc. 

2001 r.  15,0 proc. 

2002 r.  16,0 proc. 

2003 r. prognozowany wzrost 
êród∏o: Cushman & Wakefield Healey & Baker

Wspó∏czynnik niewynaj´tej  
powierzchni biurowej w Warszawie

Magazyn Raport
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Teraz deweloperzy coraz bardziej 
kierują uwagę w stronę powierzch
n i  p o ł o ż o nyc h  p o z a  c e n t r u m . 
Już znajduje się  tam około stu 
nowoczesnych biurowców o łącz
nej  powierzchni 875 t ys.  mkw. 
Najważniejsze inwestycje w tym 
rejonie to Crown Point (10,6 tys. 
mkw.), Jerozolimskie Company 
House (9,17 tys. mkw.) oraz Anta
res (9,33 tys. mkw.). Przewiduje 
się, że w II połowie tego roku ofer
ta rynkowa wzbogaci się 110 tys. 
mkw. nowej powierzchni biurowej, 
a w najbliższych latach w ścisłym 
centrum Warszawy powstanie 25 
nowych biurowców, z których 14 
jest już w realizacji.

Na razie odnotowano natomiast dal
szy spadek wysokości czynszów. Był to 
jeden ze sposobów na przyciągnięcie 
za wszelką cenę najemców. Zresztą nie 
tylko ten. Wydłużano okresy wolne od 
opłat (nawet do sześciu miesięcy), ofe
rowano pomoc w przeprowadzce, aran
żacji wnętrz, skompletowaniu wyposa
żenia czy wreszcie oferowano darmowe 
miejsca parkingowe. Najemcy z kolei 
coraz częściej decydują się renegocjo
wać umowy najmu. Na ten rok przypa
da kolejna fala ich wygasania, co da im 
do tego dodatkową okazję. 
Tylko na początku lat 90. stawki czyn
szów były maksymalnie wyśrubowane. 
Firm poszukujących biur było bardzo 
dużo, biurowców mało. W miarę jak 
przybywało nowych obiektów, sytuacja 
powoli się odwracała. Teraz to najemcy 
mogą dyktować warunki, a firmy dorad
cze skutecznie pomagają im w walce 
o obniżanie czynszów. Warto korzy
stać z ich pomocy, bo konsultantom  
 dzięki prowizji, którą otrzymują  zale
ży na jak najlepszych efektach negocja
cji, którym pomaga ich lepsza znajo
mość rynku i obowiązujących stawek. 
Dla właściciela obiektu renegocjacje 
mogą zresztą też być korzystne  obni
żenie czynszu oznacza zwykle wydłuże
nie okresu najmu. 

Na obecną sytuację wpływają także 
inne czynniki. Na rynku pojawia się 
coraz więcej powierzchni do podnaję
cia oraz lokali na rynku wtórnym, zwal
nianych przez firmy i oferowanych po 
dużo niższych stawkach. Wiele firm 
wynajmujących dotychczas powierzch
nie adaptowane w starych kamienicach 
czy mieszkaniach zaczyna przymierzać 
się do obiektów wyższej klasy. Lokale 
te podnoszą prestiż najemcy, często 
gwarantują miejsca parkingowe, są 
dobrze chronione. Mają też różne udo
godnienia: okablowanie strukturalne, 
nowoczesne centrale telefoniczne czy 
wysokiej klasy klimatyzację. 

Są jednak firmy, które rezygnują z tych 
wszystkich niewątpliwych plusów, 
wybierając po prostu niższy czynsz. 
Biura klasy C mieszczą się w starych 
kamienicach lub w zaadaptowanych 
mieszkaniach. Często wymagają remon
tu. Ich standard jest niski. Zwykle nie 
można zlikwidować istniejącego podzia
łu na pokoje. Brakuje klimatyzacji.
Najtańsze (około 12 USD za mkw. 
miesięcznie) powierzchnie biurowe 
mieszczą się głównie w mieszkaniach 
zaadaptowanych na biura. Zdarzają się 

jednak jeszcze tańsze oferty  na obrze
żach centrum nawet za 3 USD za mkw. 
 w willach czy w budynkach biurowo
apartamentowych. Szukając oszczędno
ści można także zaadaptować na biuro 
powierzchnię magazynową. Podejmując 
takie decyzje musimy się jednak liczyć z 
tym, że trzeba będzie zapomnieć o jakim
kolwiek komforcie i prestiżu.

Czasy wielkiego popytu na powierzchnie 
komercyjne minęły bezpowrotnie. Zda
niem wielu analityków, nie należy się 
przejmować, bo polski rynek nierucho
mości jest młody, dopiero się stabilizuje, 
a obecna sytuacja jest przejściowa.
W kilku generacjach budynków widać 
wyraźnie zmiany postępujące w ich 
jakości. Te najnowsze są lepiej zaprojek
towane i bardziej przyjazne dla najem
ców. Najemcy stali się zresztą bardziej 
wymagający. Żądają więcej udogod
nień, barów, restauracji, dobrze działa
jącej klimatyzacji. 
Na przełomie lat 2003 i 2004 rynek 
powinien się ustabilizować. Czynsze 
za powierzchnie biurowe zatrzyma
ją się na mniej więcej stałym pozio
mie i przez kilka lat nie powinny się 
zmieniać. ■

W roku 2002 zagraniczne fundusze inwestujàce w nie-
ruchomoÊci by∏y bardzo aktywne w Polsce i zawar∏y 
a˝ dziewi´ç transakcji w sektorze biurowym. WielkoÊç 
transakcji inwestycyjnych na rynku biurowym wzros∏a 
z 82 mln euro w roku 2001 do oko∏o 250 mln euro 
w 2002 r., z czego prawie 62 proc. to dzia∏alnoÊç 
austriackich i niemieckich funduszy, takich jak Euro-
polis Invest, DB Real Estate i HVB Group. 

êród∏o: Cushman & Wakefield Healey & Baker

Fundusze kupujà biura

NieruchomoÊç Inwestor Pochodzenie  WartoÊç  
  kapita∏u transakcji 
   (mln eruro)
13 centrów handlowych (Polska) GE Capital/Heitman USA 200 
Warsaw Trade Tower (Polska) Apollo Rida USA 100-105 
Galeria Mokotów (Polska) Rodamco Holandia 85-90 
West End Business Center (W´gry) CDC Ixis/AEW-ERGO Francja/Niemcy 65-70 
Sienna Center (Polska) Europolis Austria 58-60 
Renaissance Tower (Polska) CA Immo Austria 55-60 
D1 Logistics Park (Czechy) ProLogis USA 55-60   

Bitwy Warszawskiej Business Center (Polska) Europolis Austria 50-55
Globe 13 & Arpad Center (W´gry) Immofinanz Niemcy 40-42 
BB centrum A&D (Czechy) GE Capital/Heitman USA 30-35 

êród∏o: DTZ Zadelhoff Tie Leung 

Dziesi´ç najwi´kszych transakcji na rynku nieruchomoÊci  
w 2002 r. w Europie Ârodkowo-Wschodniej 

Obiekt Nabywca  Powierzchnia  Cena (mln euro) 
  najmu (mkw.) 
Sienna Centre  Europolis Invest 19 300 59 
Renaissance Tower  CA Immobilien Anlagen AG 18 700 55 
Kopernik Office Buildings I, II, III  Deutsche Bank Real Estate 12 800 30 
Euromarket (Kraków)  Zentral Europa Immobilien Fonds 13 000 23,9 
Wspólna 47/49  CA Immobilien Anlagen AG 7 200 22 
Market Plaza  EDE 10 500 12,45 
Marynarska 13  Zentral Europa Immobilien Fonds 5 900 brak danych

êród∏o Knight Frank

Najwi´ksze transakcje na rynku powierzchni biurowych w 2002 r. w Polsce

A jeÊli chcemy taniej

Co dalej?

Warto renegocjowaç


