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NA FALI OŻYWIENIA: WZRASTA AKTYWNOŚĆ SEKTORA USŁUG PRAWNICZYCH NA 
RYNKU BIUROWYM – FIRMY PRZENOSZĄ SIĘ DO WYSOKIEJ KLASY EKONOMICZNYCH 
BUDYNKÓW  

 

OMÓWIENIE 
 

Rynek usług prawniczych w Europie uległ w ostatnich latach znaczącym przeobrażeniom, w szczególności dotyczącym zmiany struktury 
modelu biznesowego. Niniejszy raport ma na celu przedstawienie kluczowych zagadnień i wyłonienie czynników, które mają wpływ na 
rozwój rynku usług prawnych, a co za tym idzie – wpływ na aktywność tego sektora na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych.  
 

• W ostatnich latach największe europejskie firmy prawnicze odczuły zagrożenie spadkiem obrotów, na co wpływ miały następujące 
czynniki: mniejsza liczba prowadzonych spraw, wyższe oczekiwania ze strony klientów, niższe wynagrodzenia, a także wzrost 
konkurencji ze strony kancelarii butikowych oraz LPO (outsourcing usług prawnych). 
 

• W nowej sytuacji ekonomicznej głównym czynnikiem mającym wpływ na zachowanie firm prawniczych na rynku nieruchomości była 
chęć obniżenia kosztów. Firmy dążyły do renegocjacji dotychczasowych umów najmu i zawarcia nowych umów na korzystniejszych 
warunkach finansowych. 
 

• W miarę stopniowej poprawy nastrojów rynkowych odnotowano nową tendencję – coraz więcej firm zaczęło zawierać umowy najmu 
w nowych budynkach, co umożliwiło im obniżenie wydatków poprzez poprawę efektywności kosztów i zmniejszenie zajmowanej 
powierzchni. 
 

• Pomimo dominującej tendencji do cięcia kosztów, niektóre firmy prawnicze zawarły umowy najmu po najwyższych stawkach czynszu. 
Relokacjom towarzyszyło zmniejszenie zajmowanej powierzchni, możliwe dzięki zajęciu bardziej efektywnej powierzchni, co z kolei 
pozwoliło ograniczyć koszty najmu. 
 

• Ogromna większość firm prawniczych nadal preferuje powierzchnię w systemie gabinetowym, choć wiele z nich stara się 
przeprojektowywać biura w celu poprawy efektywności. Pojawiły się kancelarie próbujące wprowadzić system pracy w otwartej 
przestrzeni, odnosi się to głównie do firm działających w Londynie i Amsterdamie. 

WPROWADZENIE 

 

W ciągu ostatnich kilku lat największe firmy prawnicze 
działające na terenie Europy musiały zmierzyć się z trudną 
sytuacją ekonomiczną. Chociaż kryzys finansowy nie 
dotknął bezpośrednio branży prawnej, kancelarie pośrednio 
odczuły wpływ, jaki kryzys wywarł na klientów - 
odnotowały spadek liczby prowadzonych spraw oraz 
zmniejszenie przychodów.  

Spadek liczby spraw był szczególnie zauważalny w tych 
obszarach działalności, które są zależne od nastrojów 
rynkowych: fuzje i przejęcia, rynek długu, transakcje na 
rynku nieruchomości.  

Popyt na usługi prawne uzależniony jest od kondycji 
reprezentowanych klientów. Wraz z poprawą sytuacji 
gospodarczej wzrasta zapotrzebowanie na usługi dla 
sektorów podnoszących się z kryzysu. Niemniej jednak 
badanie „Firmy prawnicze w okresie transformacji” 
przygotowane w 2013 r. przez Altman Wail sugeruje, że 
wiele zmian, które dotknęły firmy w wyniku recesji może 
mieć trwały charakter. 
 

 

 

Które z poniższych trendów obserwowanych na rynku 

usług prawnych mogą mieć trwały charakter? (% 

respondentów) 

 

Źródło: Altman Weil 2013 Law Firms in Transition Survey 
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Spowolnienie gospodarcze zmusiło spółki do skupienia 
się na priorytetach i skrupulatnego analizowania 
wszystkich wydatków. W efekcie koszty prawne spółek 
są weryfikowane precyzyjniej niż przed recesją. Klienci 
pragną dokładnie wiedzieć za co płacą, by móc 
ocenić czy usługa warta jest swojej ceny. 
  
Dla sektora prawnego oznacza to wyraźne odejście 
od formuły, w której jedna firma prawnicza obsługuje 
w pełnym zakresie daną spółkę. W zamian spółki 
podzieliły zadania i przydzielają je różnym 
kancelariom w oparciu o umowy na konkretne 
zlecenia. Standardowe usługi prawne, do tej pory 
wykonywane przez jedną firmę i rozliczane wg stawki 
godzinowej, są teraz zlecane kilku tańszym firmom lub 
podmiotom oferującym outsourcing usług prawnych. 
Klient wnosi stałą opłatę za daną usługę, co prowadzi 
do znacznych oszczędności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Do niestandardowych działań spółki niejednokrotnie 
zatrudniają specjalne zespoły prawne, bazując na ich 
reputacji i doświadczeniu w danej dziedzinie. Grupy 
ekspertów stanowią wartość dodaną dla klienta. Na 
takich procesach korzystają przede wszystkim lokalne, 
niewielkie kancelarie specjalizujące się w wybranych 
dziedzinach, mogące pozwolić sobie na dużą 
elastyczność w negocjowaniu cen usług. Ten trend 
sprawił, że na europejskich rynkach pojawili się nowi 
gracze – firmy prawnicze otwierające małe biura 
specjalizujące się w wybranych zagadnieniach, 
dopasowując wysokiej jakości usługi prawne do 
popytu.  
  
W związku ze wzrostem konkurencji na rynku, klienci 
coraz częściej wykorzystują swoją pozycję 
negocjacyjną domagając się „więcej za mniej” od 
swoich przedstawicieli prawnych. W rzeczywistości to 
klienci dyktują ceny, decydują o kosztach, 
zatrudnieniu, a nawet kierunku strategii, co do tej pory 
było domeną kancelarii1.   
 

Mniejsza liczba prowadzonych spraw, większe 
wymagania ze strony klienta, niższe wynagrodzenia i 
rosnąca konkurencja ze strony kancelarii butikowych i 
LPO (outsourcing usług prawnych) sprawiły, że 
największe europejskie firmy prawnicze odczuły 
zagrożenie spadkiem obrotów. Z drugiej strony, w 
wyniku kryzysu ekonomicznego odnotowano wzrost 
zapotrzebowania na usługi prawne w następujących 
dziedzinach: rozwiązywanie sporów, restrukturyzacja, 
niewypłacalność i windykacja. Dla przykładu, rynek 
mieszkaniowy w Holandii odczuł znaczne 
spowolnienie, jednak firmy prawnicze odnotowały 
zwiększony popyt na usługi w zakresie restrukturyzacji i 
zarządzania zagrożonymi portfelami inwestycyjnymi. 
 
Chociaż branża prawnicza odczuła wpływ kryzysu 
ekonomicznego, powoli wychodzi z niego obronną 
ręką. Spadek liczby prowadzonych spraw i 
zmniejszenie wynagrodzeń razem z rosnącą 
konkurencją ze strony małych kancelarii i LPO zmusiły 
branżę – tradycyjnie niechętną wszelkim zmianom - do 
otwarcia się na nowe możliwości i dopasowania do 
nowej sytuacji. Firmy prawnicze muszą przystosować 
swoje strategie biznesowe do nowych oczekiwań 
klienta, w tym także zmienić swoje podejście do 
zajmowanej powierzchni biurowej. 
 
TENDENCJE DO RELOKACJI 

 

Kancelarie świadczące usługi dla biznesu, od zawsze 
wybierały centralne lokalizacje, by być jak najbliżej 
swoich klientów. Co więcej, spółki prawnicze mają 
zwyczaj wybierać najbardziej prestiżowe adresy na 
rynku, by poprzez siedzibę wzmacniać wizerunek firmy 
– zarówno w oczach klientów jak i pracowników. 
Szczególnie duże międzynarodowe korporacje 
poszukują powierzchni w najdroższych lokalizacjach, 
licząc na to, iż poprzez prestiżowy adres będą 
bardziej rozpoznawalne dla międzynarodowych 
klientów, a także po to, by zapewnić bardziej 
dogodną możliwość dojazdu dla bieżących oraz 
potencjalnych klientów. 
 
 

 

1. Legal Information Institute, 30 Sierpnia 2013, “The Future of Legal Services and the 
Development of Legal Knowledge Management” 

Przykłady specjalistycznych kancelarii otwartych w 

2013 r. 

Firma Miasto    Specjalizacja 

Dacheng Moskwa Azjatyckie inwestycje w Rosji 

Herbert Smith Freehills Berlin Korporacyjna i regulacyjna 

Herbert Smith Freehills Frankfurt Fuzje i przejęcia 

Speechly Bircham Genewa Kompleksowe zarządzanie majątkiem 

Morrison & Foerster Berlin TMT, transakcyjna i regulacyjna 

Jacoby & Meyers Londyn Prawo konsumenckie 

Ogletree Deakins Londyn Prawo pracy 

Butler Snow Londyn Doradztwo podatkowe dla zamożnych rodzin 

JAG Shaw Baker Londyn Startupy technologiczne 

Latham & Watkins Duesseldorf Międzynarodowe fuzje i przejęcia  

Quinn Emanuel  Monachium Patenty 

Źródło: Informacje prasowe firm 

Raport Allen & Overy z 2013 r.: Dziesięć lat temu klienci 

mieli tylko dwie możliwości rozwiązywania problemów 

prawnych: mogli poprosić o pomoc własnych prawników 

lub wynająć zewnętrzną kancelarię. Jednak w ostatnich 

latach szukający oszczędności klienci zwrócili uwagę na 

inne możliwości: outsourcing usług prawnych, konsultantów, 

usługi internetowe oraz prawników wspierających 

wewnętrzne zespoły pracujące w oparciu o umowy na 

konkretne zlecenia. 
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Podczas gdy międzynarodowe korporacje wybierają 
niemal wyłącznie centralne lokalizacje (Centralny 
Obszar Biznesu), duże lokalne firmy niejednokrotnie 
preferują obrzeża centrum lub nawet peryferie miasta. 
Lokalizacja poza Centralnym Obszarem Biznesu daje 
możliwość większego wyboru oraz zdecydowanie 
niższe ceny, co ma znaczenie dla firm szukających 
dużych powierzchni. W Londynie przykład stanowić 
mogą firmy Clifford Chance z siedzibą w Canary 
Wharf lub Norton Rose Fulbright, która w 2004 roku 
przeniosła się z dzielnicy City do Southbank. W 
Paryżu dwie największe transakcje w sektorze 
prawniczym w ostatnich latach podpisano właśnie z 
lokalnymi firmami Fidal i CMS Bureau Francis Lefebvre, 
które przeniosły się do dzielnic La Defense i Neuilly Sur 
France, położonymi poza centralnymi obszarami 
biznesowymi. 
 

FIRMY PRAWNICZE PŁACĄ NAJWYŻSZE 

CZYNSZE NA RYNKU 

 

Czynsze płacone w ostatnim czasie przez firmy 
prawnicze należą do najwyższych na rynku, co może 
wydać się zaskakujące, zważywszy na tło 
ekonomiczne i widmo spadku poziomu obrotów. 
Zestawiając 27 transakcji powyżej 1.000 mkw. 
zawartych przez firmy prawnicze na największych 
europejskich rynkach od 2012 roku możemy 
zaobserwować następujący model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDUKCJA POWIERZCHNI 

 

Kolejnym czynnikiem tłumaczącym stosunkowo wysokie 
stawki czynszu w zawieranych ostatnimi czasy 
transakcjach jest tendencja do redukcji powierzchni 
biurowej. Relokacje do nowoczesnych budynków 
pozwalają na podniesienie jakości przestrzeni, 
zmniejszenie zajmowanej powierzchni i ograniczenie 
kosztów bez potrzeby redukcji zatrudnienia.  
 
 

 

Czynsze płacone przez firmy prawnicze w 

zestawieniu z najwyższą wartością rynkową 

 

Źródło: CBRE 

Sektor prawny tradycyjnie należy do grupy najemców 
zajmujących największą powierzchnię biurową w 
przeliczeniu na liczbę pracowników. Firmy prawnicze 
preferują aranżację wnętrz w modelu gabinetowym, 
przede wszystkim ze względu na charakter pracy, która 
wymaga poufności i wykonywana jest częściej 
indywidualnie niż w zespołach. Jednak wysoki 
wskaźnik powierzchni przypadającej na jednego 
pracownika skłania firmy prawnicze do podejmowania 
prób ograniczenia kosztów najmu. Możliwości redukcji 
wydatków ilustrują przykłady z rynku paryskiego, na 
którym w 35 największych firmach średnia 
powierzchnia przypadająca na jednego pracownika 
wynosi 68 mkw. Należy zwrócić uwagę na dużą 
rozpiętość w organizowaniu przestrzeni – w niektórych 
firmach na jednego pracownika przypada ponad 
100 mkw., podczas gdy w innych mniej niż 40 mkw. 
  
Tak wysoka rozpiętość w przestrzeni przypadającej na 
jednego zatrudnionego jest charakterystyczna dla 
sektora prawnego. Oznacza to, że firmy mają 
możliwość poprawienia wskaźnika wykorzystania 
przestrzeni bez znacznego wpływu na prowadzoną 
działalność. W ostatnim czasie kilka firm prawniczych 
skorzystało z możliwości, jakie daje relokacja i 
zmniejszyło zajmowaną powierzchnię bez potrzeby 
redukcji zatrudnienia. W niektórych przypadkach 
oszczędności poczyniono poprzez zmianę modelu 
pracy z gabinetowego na otwartą przestrzeń. Firmy, 
które nadal preferują model gabinetowy mają 
możliwość redukcji powierzchni poprzez bardziej 
efektywną aranżację przestrzeni, zmniejszenie 
powierzchni indywidualnych biur i wprowadzenie 
dwuosobowych gabinetów.  
  
Jednym z najnowszych przykładów redukcji 
powierzchni jest transakcja przeprowadzona przez 
Nauta Dutilh. Firma podpisała umowę najmu w nowej 
inwestycji w amsterdamskiej dzielnicy Zuidas, gdzie 
będzie mogła wdrożyć strategie elastycznego miejsca 
pracy w nowym, zrównoważonym środowisku. Nowa 
koncepcja miejsca pracy pozwala firmie na 
przeprowadzkę z zajmowanych dotychczas 14.000 
mkw. do nowej siedziby (w tej samej okolicy) o 
powierzchni 10.000 mkw. przy zachowaniu tej samej 
liczby pracowników. W Londynie firma Nabarro 
pozyskała 11.000 mkw. przy 125 London Wall. W 
ramach umowy dotychczasowy najemca JP Morgan ma 
przeprowadzić kompleksowy remont budynku zgodnie 
z wytycznymi nowego najemcy.  Mimo że firma 
Nabarro pozostaje przy gabinetowym modelu 
przestrzeni, dzięki przemyślanej aranżacji nowego 
biura będzie mogła znacznie obniżyć wskaźnik 
zajmowanej powierzchni (dotychczas 13.000 mkw.) 
bez potrzeby redukcji zatrudnienia. 
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NOWE ŚRODOWISKA PRACY 

 

 
Pomimo potencjalnych korzyści, znikomy procent 
dużych przedsiębiorstw decyduje się na częściową 
rezygnację z układu gabinetowego. Wyjątek stanowią 
firmy w Amsterdamie i Londynie, gdzie niewielka grupa 
kancelarii zdecydowała się na częściowe 
wprowadzenie systemu otwartej przestrzeni. Niechęć 
do rezygnacji z tradycyjnego systemu pracy wynika z 
kilku powodów. Najistotniejszy z nich to potrzeba 
zapewnienia dyskrecji pracownikom, którzy potrzebują 
indywidualnych biur, by móc swobodnie prowadzić 
poufne rozmowy, oraz przygotowywać 
korespondencję. Inne niedogodności wynikające z 
pracy w otwartej przestrzeni to: 
  
• hałas 
• utrudnienia w szkoleniu stażystów, 
• brak indywidualnego gabinetu może sprawić, że 

praca nie będzie postrzegana jako atrakcyjna 
przez bardziej doświadczoną kadrę. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choć argumenty te są niezwykle istotne sektor prawny 
pozostaje pod wpływem zmian przez które przechodzi 
obecnie środowiska pracy. Absolwenci wchodzący 
dziś w szeregi pracowników dużych firm będą mieli 
zupełnie inny stosunek do pracy, niż mieli kiedyś ich 
obecni szefowie, zaczynający karierę na przełomie lat 
60. i 70. Chociaż hierarchia w firmie nadal ma 
znaczenie, nawet najmłodsi pracownicy oczekują 
kultury innowacyjności, otwartości, elastyczności i 
równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym 
(work life balance). Spodziewają się współdziałania i 
otwartości w relacjach ze starszymi kolegami, a 
pracodawcę wybierają kierując się kulturą firmy. 
  

Do grupy firm prawniczych w Londynie, które 
zdecydowały się na zastosowanie modelu otwartej 
przestrzeni należą duże lokalne spółki takie jak 
Addleshaw Goddard, Reynolds Porter Chamberlain, 
Pinsent Masons czy Eversheds, również firma CMS 
McKenna planuje częściowe wprowadzenie otwartej 
przestrzeni po przeprowadzce do nowej siedziby w 
niedalekiej przyszłości. Biuro z elementami otwartej 
przestrzeni przygotowuje także wspominana już firma 
Nauta Dutilh w Amsterdamie, która niedawno 
podpisała umowę najmu nowej siedziby.  
 
Na razie, nawet na rynkach, na których firmy otworzyły 
się na zmiany, możemy mówić tylko o początku 
ewolucji. Zmiany zaczęły wprowadzać tylko firmy 
lokalne, które mimo stopniowo wdrażanych innowacji 
nadal preferują system gabinetowej aranżacji 
przestrzeni. Model otwartej przestrzeni i nowe strategie 
dotyczące sposobu pracy są brane pod uwagę, ale 
czas pokaże, czy konserwatywna branża prawnicza 
jest gotowa na bardziej radykalne zmiany, jakim już 
uległy inne profesje. 
 
 

 

Redukcja powierzchni poprzez relokację od 2012r.  

Rynek Firma Typ budynku 

   Nowy 

metraż 

(mkw.) 

Poprzedni 

metraż 

(mkw.) 

Londyn CMS Cameron McKenna Nowy budynek 13.000 17.500 

Amsterdam Nauta Dutilh Nowy budynek 10.000 14.000 

Londyn Nabarro 
Budynek po 

remoncie 
11.000 13.000 

Frankfurt Linklaters Nowy budynek 9.000 10.000 

Londyn Field Fisher Waterhouse Nowy budynek 7.400 12.000 

Paryż Hogan Lovells  
Budynek po 

remoncie 
7.000 9.000 

Frankfurt Norton Rose Obiekt w budowie 4.500 6.000 

Źródło: CBRE 
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Powierzchnia biurowa zajmowana przez 

największe kancelarie (mkw.)* 

*50 głównych firm prawniczych wg. zajmowanej powierzchni. Wielkość w 
2013 r. uwzględnia wzrost zajmowanej powierzchni ze względu na 
konsolidacje i przejęcia wśród największych firm.  
Źródło: CBRE 
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W latach 2005 – 2013 łączna powierzchnia 
biurowa wynajmowana warszawskim kancelariom 
prawnym wyniosła przeciętnie 11.000 mkw. w 
ujęciu rocznym.  
 
Firmy prawnicze wynajmują biura przeważnie w 
samym centrum, co dowodzi, iż lokalizacja biura 
stanowi istotny czynnik dla tego typu przedsiębiorstw. 
Podobnie jak w Europie Zachodniej, biuro położone 
w centrum miasta stanowi w dużej mierze o prestiżu 
kancelarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kancelarie prawne z siedzibą w Warszawie 
preferują zazwyczaj gabinetowy układ biura. 
Typowym modelem funkcjonowania tego typu firm są 
jednoosobowe pokoje dla kadry zarządzającej i 
prawników wyższego szczebla oraz kilkuosobowe 
pomieszczenia przeznaczone dla stażystów oraz 
pozostałych pracowników. Układ typu „open space” 
w warszawskich firmach prawniczych należy w 
dalszym ciągu do rzadkości. Z tego względu 
kancelarie prawne są w stanie bardzo dobrze 
wpisać swoje biuro w koncept historycznych kamienic 
wyremontowanych na cele biurowe. Wysoki prestiż 
tego typu obiektów stanowi dodatkowy czynnik 
zachęcający firmy prawnicze do lokowanie swoich 
siedzib w odrestaurowanych budynkach.  
 
W dłuższym okresie czasu spodziewamy się, iż 
warszawskie kancelarie podążą za 
ogólnoeuropejskim trendem i zwiększy się udział firm 
zainteresowanych wprowadzeniem modelu „open 
space” w celu zwiększenia efektywności zajmowanej 
powierzchni, jednak w najbliższym czasie nie należy 
spodziewać się rewolucji w tym zakresie. 

SYTUACJA RYNKOWA W POLSCE 

 

Gospodarka Polski w dalszym ciągu znajduje się w 
fazie rozwoju, a większość przedsiębiorstw z siedzibą 
w nowoczesnych biurach planuje wzrost zatrudnienia. 
Ta tendencja znajduje również odzwierciedlenie w 
przypadku kancelarii prawnych w Warszawie. 
Porównując metraże biur wybranych kancelarii w 
2005 r. oraz 2013 r. obserwujemy w większości 
przypadków silny wzrost zajmowanej powierzchni. 
Wzrost ten był spowodowany głównie rosnącą liczbą 
zleceń, która przełożyła się na konieczność 
zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz, po 
pewnym czasie, potrzebę zwiększenia zajmowanej 
powierzchni biurowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecnie, ekspansja największych kancelarii prawnych 
w Warszawie nieznacznie zwolniła, głównie wskutek 
słabszej koniunktury gospodarczej w ostatnich dwóch 
latach. Jednak powierzchnia biurowa zajmowana 
przez międzynarodowe firmy prawnicze z siedzibą w 
Polsce jest ciągle relatywnie mała w porównaniu do 
ich odpowiedników w krajach Europy Zachodniej. 
Spodziewamy się, iż w dłuższym horyzoncie 
czasowym, wraz z dalszym rozwojem polskiej 
gospodarki firmy te będą rosnąć, przyczyniając się do 
wzrostu zapotrzebowania na nowoczesną 
powierzchnię biurową w stolicy. 

Kancelaria 
Metraż biura w 2005 r. 

(mkw.) 

Metraż biura w 2013 r. 

(mkw.) 

CMS Cameron McKenna 2.100 2.800 

Dentons (d. Salans) 1.900 3.000 

Weil, Gotschal & Manges 1.900 2.500 

DLA Piper 1.400 2.300 

Allen & Overy 1.500 2.300 

Zmiana powierzchni biurowej wynajmowanej przez 

wybrane kancelarie prawne w Warszawie w latach 2005-

2013 

 

Największe kancelarie prawne w Warszawie 

Firma Budynek Typ budynku 
Metraż 

(mkw.) 

CMS Cameron McKenna WFC Biurowiec 5.000 

Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak Jasna 26 Kamienica  5.000 

Domański, Zakrzewski, Palinka Rondo 1 Biurowiec 4.200 

Wardyński i Wspólnicy Ujazdowskie 10 Kamienica 3.900 

K&L Gates Plac Małachowskiego Kamienica 3.500 

Dewey & LeBoeuf Centrum Giełdowe Biurowiec 3.100 

Dentons Rondo 1 Biurowiec 3.000 

Źródło: CBRE 
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KONTAKTY 

Joanna Mroczek 

Director 

t: +48 22 544 8061 

e: joanna.mroczek@cbre.com 

Więcej informacji odnośnie rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce:  

Dział Badań Rynku i Doradztwa 

Niniejszy raport został przygotowany przez Dział Doradztwa i Badań Rynku CBRE w Polsce, będący częścią CBRE Global Research and Consulting – sieci doświadczonych 
konsultantów oraz ekspertów zajmujących się badaniem rynku nieruchomości komercyjnych, dostarczających raporty rynkowe, prognozy ekonometryczne oraz rozwiązania 
doradcze dla inwestorów oraz najemców z całego świata. 

Oświadczenie 

CBRE oświadcza, iż informacje zawarte w raportach pochodzą ze źródeł, które uważa za wiarygodne, jakkolwiek prawdziwość informacji nie została przez CBRE 
zweryfikowana i związku z tym CBRE nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje te są prawdziwe. Jakiekolwiek przewidywania, opinie, założenia, oszacowania 
zawarte w raportach zostały podane jedynie dla przykładu i nie odzwierciedlają aktualnej ani przyszłej sytuacji na rynku. Ani CBRE ani jakikolwiek jej reprezentant, lub 
pracownik CBRE nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe na skutek wykorzystania w jakikolwiek sposób raportów w całości lub w części. 

+ FOLLOW US 

LINKEDIN FACEBOOK WWW.CBRE.PL 

CBRE Doradztwo i Badania Rynku: 

Konrad Heidinger 

Consultant 

t: +48 22 544 8002 

e: konrad.heidinger@cbre.com 

Daniel Bienias 

Senior Director 

t: +48 22 544 8024 

e: daniel.bienias@cbre.com 

CBRE Agencja Biurowa: 

Łukasz Kałędkiewicz 

Senior Director 

t: +48 22 544 8038 

e: lukasz.kaledkiewicz@cbre.com 

Strefy biurowe w Warszawie (w tys. mkw.)  
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