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 DTZ presents the fifth edition of Skyline Tracker, which monitors the 
construction activity on the office market in Warsaw.  

 Cumulative pipeline office supply over the next three years may reach approx. 
820,000 sq m, out of which nearly 600,000 sq m is already under construction. 

 Both 2013 and 2014 will be characterised by a record supply reaching 
approximately 300,000 sq m in each year. 

 The substantial volume of completions scheduled for the coming years will 
influence the balance of power on the property market strengthening the 
position of occupiers.  
 

 Firma DTZ przedstawia piątą edycję raportu Skyline Tracker, który monitoruje 
zmiany aktywności budowlanej na warszawskim rynku biurowym. 

 Łączna podaż powierzchni biurowej planowanej na kolejne trzy lata może 
wynieśd 820 000 m kw., z czego blisko 600 000 m kw. jest w trakcie budowy. 

 Zarówno rok 2013, jak i 2014 będą charakteryzowały się rekordowym 
poziomem podaży sięgającym 300 000 m kw. w każdym roku. 

 Znaczący wolumen powierzchni, której dostarczenie planowane jest na 
najbliższe lata wpłynie na układ sił na rynku nieruchomości, umacniając pozycję 
najemców. 

 
Map 1 / Mapa 1 

Office space under construction by subzones, sq m 
Powierzchnia biurowa w budowie w podziale na strefy, m kw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: / Źródło: DTZ  
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Supply under construction  
Record deliveries 
 
At the end of Q3 2013 the total office stock in Warsaw 
amounted to approx. 4.07 million sq m spread over 425 
buildings. The vast majority of space is situated in four 
office zones: two central (Core and City Centre) and two 
non central (South West, and Upper South).  
 
Over the next three years approx. 820,000 sq m is expected 
to be delivered to the market, of which nearly 600,000 sq m 
is already under construction. Compared to the record level 
of construction in the autumn of 2012, this is still a 19% 
decrease.  
 
Since the beginning of 2013, nearly 290,000 sq m of 
modern office space was delivered to the Warsaw market. 
The total annual supply in 2013 may exceed 300,000 sq m, 
the highest volume recorded since 2001. Based on DTZ 
estimations, this record level of new completions may be 
repeated in 2014 with approx. 300 000 sq m of new office 
space scheduled by developers.  
 
After these two years of very high levels of deliveries (2013-
2014), DTZ expects a slowdown of supply growth in 2015 
with approximately 200,000 sq m scheduled for 
completion. The weaker activity of developers is already 
visible in the lower volume of space under construction, 
especially at the earliest stages (ground works and shell & 
core) - Figure 1. The slowdown is a natural consequence of 
a temporary oversupply and relates to the cyclical nature of 
the market. 
 
The new supply in 2016 may be higher than in 2015; 
however the actual volume will largely depend on the 
possibilities of obtaining financing and the market situation 
in the coming 18-24 months. 
 
Figure  1 / Wykres 1 

Supply under construction by status, 000 sq m 
Powierzchnia w budowie wg statusu, tys. m kw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: / Źródło: DTZ

Powierzchnia w budowie 
Rekordowy poziom podaży 
 
Na koniec III kw. 2013 zasoby powierzchni biurowej w Warszawie 
wyniosły 4,07 mln m kw. zlokalizowanej w 425 budynkach. Znaczna 
częśd powierzchni znajdowała się w czterech strefach: dwóch 
centralnych (Ścisłe Centrum i Centrum) oraz dwóch położonych 
poza centrum (Południowy Zachód i Południe Górne). 
 
W ciągu najbliższych trzech lat na rynek może trafid około 820 000 
m kw., z czego blisko 600 000 m kw. jest aktualnie w trakcie 
budowy. Oznacza to spadek o 19% w porównaniu do rekordowego 
poziomu powierzchni w budowie obserwowanego jesienią 2012. 
 
Od początku 2013 na warszawski rynek trafiło blisko 
290 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Całkowita 
roczna podaż w roku 2013 może przekroczyd 300 000 m kw. i 
będzie to najwyższy wolumen nowo dostarczonej powierzchni 
począwszy od 2001 roku. Dodatkowo, DTZ szacuje, że 
rekordowy poziom podaży zostanie powtórzony także w 2014. 
 
Po dwóch latach bardzo wysokiego wolumenu dostarczanej 
powierzchni (2013-2014), w 2015 DTZ oczekuje 
spowolnienia dynamiki podaży, która może wynieśd około 
200 000 m kw. Słabszą aktywnośd deweloperów 
odzwierciedla mniejszy wolumen powierzchni w trakcie 
budowy, szczególnie na najwcześniejszych etapach (prace 
ziemne, stan surowy) – Wykres 1. Spowolnienie jest 
naturalną konsekwencją przejściowej nadpodaży 
powierzchni oraz jest związane z cyklicznością rynku. 
 
Podaż powierzchni w 2016 może byd wyższa niż w 2015, 
jednak rzeczywista ilośd powierzchni będzie uzależniona od 
możliwości otrzymania finansowania oraz sytuacji na rynku 
w ciągu kolejnych 18-24 miesięcy.  
 
 
 
Figure 2 / Wykres 2 

Annual office supply in Warsaw, 000 sq m  
Roczna podaż powierzchni biurowej w Warszawie, tys. m kw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: / Źródło: DTZ, (f) Forecast / Prognoza
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Split by submarket 
Strengthening position of non-central locations 
 
Although a considerable portion of the existing office stock 
is still located in the two central subzones of Warsaw (31%), 
non central locations have been gaining in importance over 
the last few years.  
 
This trend is likely to continue in the nearest future as 
nearly 60% of stock under construction is located outside 
the city centre. Taking into consideration the cumulative 
pipeline supply scheduled for 2013-2016 this share will 
become even higher, reaching approx. 65% (Map 2). 
 
The majority of office space scheduled for the period of 
2013-2016 is located on the fringes of the city centre and 
also the two largest non central business districts: Upper 
South and South West. DTZ estimates that the volume of 
completions in these zones may reach approx. 500,000 sq 
m (approx. 60% of the total level of pipeline supply). 
 
 
 
Map 2 / Wykres 2 

Office stock under construction by zones, sq m 
Pow. biurowa w budowie w podziale na strefy, m kw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: / Źródło: DTZ

Podział na strefy 

Umocnienie pozycji stref położonych poza centrum 
 
Mimo, że znaczna częśd zasobów powierzchni biurowej jest 
nadal zlokalizowana w dwóch strefach centralnych (31%), 
już od kilku lat na znaczeniu zyskują strefy położone poza 
centrum.  
 
Ten trend prawdopodobnie się utrzyma, co odzwierciedla 
60-procentowy udział stref spoza centrum w wolumenie 
powierzchni będącej w trakcie budowy. Biorąc pod uwagę 
łączną podaż planowaną na lata 2013-2016, ten udział jest 
jeszcze wyższy i sięga około 65% (Wykres 2). 
 
Większośd powierzchni biurowej planowanej na lata 2013-
2016 będzie zlokalizowana na obrzeżach centrum miasta 
oraz w dwóch największych strefach położonych poza 
centrum: Południe Górne i Południowy Zachód. 
DTZ szacuje, że podaż w tych strefach może wynieśd około 
500 000 m kw. (60% łącznej planowanej powierzchni). 
 
 
 
Figure 3 / Wykres 3 

Cumulative pipeline of office supply in 2013-2016, 000 sq m 
Planowana łączna podaż pow. biurowej w 2013-2016, tys. m kw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: / Źródło: DTZ 
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Implications on the market 
 
The record level of pipeline supply will considerably change 
the position of both occupiers and landlords.  
 
From the tenants’ point of view the large number of 
options enables them to lease office premises that better 
suit their requirements. Additionally, the significant level of 
supply will translate into growing availability ratios, which 
will strengthen the negotiating position of occupiers. The 
cost of leasing space reflected in effective rent may 
decrease, especially in less attractive locations or in the 
case of lower quality buildings. 
 
Landlords in turn, will have to face growing vacancy rates, 
more demanding tenants and therefore also downward 
pressure on rents. Moreover, the large number of new 
office projects may result in the process of letting new 
space extending over time. DTZ expects also that more of 
the older buildings will have to undergo a refurbishment in 
order to compete with new schemes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Implikacje dla rynku 
 
Rekordowy poziom planowanej podaży znacząco zmieni 
pozycję zarówno najemców, jak i właścicieli budynków. 
 
Z perspektywy najemców, szeroki wybór dostępnych biur 
pozwala na najem powierzchni, która bardziej odpowiada 
ich wymaganiom. Dodatkowo, wysoki poziom podaży 
planowanej na kilka kolejnych lat przełoży się na rosnące 
wskaźniki dostępności, co będzie skutkowało umocnieniem 
się pozycji negocjacyjnej najemców. Koszt wynajmu 
powierzchni wyrażony w efektywnej stawce czynszu, obniży 
się, szczególnie w mniej atrakcyjnych lokalizacjach lub w 
przypadku słabszej jakości budynków. 
 
Z kolei właściciele budynków biurowych będą musieli 
zmierzyd się z rosnącą stopą pustostanów, większymi 
wymaganiami ze strony najemców, a w rezultacie również 
presją na obniżenie czynszów. Co więcej, duża liczba 
nowych projektów wchodzących na rynek może skutkowad 
wydłużeniem procesu wynajmu nowej powierzchni. DTZ 
oczekuje również, że coraz więcej starszych budynków 
będzie musiało przejśd modernizację, aby skutecznie 
konkurowad z nowymi projektami. 
 

 
 

 
Definitions 

Office market 
  
Modern office stock Units built since 1989 or refurbished to at least B class. 

Space under construction Total volume of space within projects in the construction process (beginning of ground 
works on site until obtaining of an occupancy permit) 

Vacancy Empty/vacated space within existing buildings 

Vacancy rate Total vacant space divided by stock 

Prime rent Prime headline rent that could be expected for a unit of standard size – 500 – 1,000 sq m – 
commensurate with demand in each location, highest quality and specification in the best 
location in a market. 

Take-up Total volume of lease agreements including new leases, pre-lets, expansion of space and 
owner occupied deals but excluding lease renewals / renegotiations 
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Map 3 / Mapa 3 

Major office projects under construction 
Największe projekty biurowe w budowie 
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Other DTZ Research Reports  
 
Other research reports can be downloaded from www.dtz.com/research. These include: 

Occupier Perspective  
Updates on occupational markets from an occupier 
perspective, with commentary, analysis, charts and data. 
Global Occupancy Costs Offices  
Global Occupancy Costs Logistics  
Obligations of Occupation Americas  
Obligations of Occupation Asia Pacific  
Obligations of Occupation EMEA  
Global Office Review 
India Office Demand and Trends Survey 2012-13 
Poland Banking Sector - January 2013 
Motorways of the Sea - January 2013  
The TMT Sector - October 2012  
The European Insurance Sector - June 2012 

Property Times  
Regular updates on occupational markets from a landlord 
perspective, with commentary, charts, data and forecasts. 
Coverage includes Asia Pacific, Bangkok,  Beijing, Berlin, 
Brisbane, Bristol, Brussels, Budapest, Central London, 
Chengdu, Chongqing, Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, 
Glasgow, Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong 
Kong, India, Jakarta, Japan, Kuala Lumpur, Luxembourg, 
Madrid, Manchester, Melbourne, Milan, Nanjing, 
Newcastle, Paris, Poland, Prague, Qingdao, Rome, Seoul, 
Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Singapore, Stockholm, 
Sydney, Taipei, Tianjin, Ukraine, Warsaw, Wuhan, Xian. 

Investment Market Update  
Regular updates on investment market activity, with 
commentary, significant deals, charts, data and forecasts. 
Coverage includes Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech 
Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland 
China, South East Asia, Spain, Sweden, UK. 

 

Money into Property  
For more than 35 years, this has been DTZ's flagship 
research report, analysing invested stock and capital flows 
into real estate markets across the world. It measures the 
development and structure of the global investment 
market. Available for Global, Asia Pacific, Europe, North 
America and UK. 

 

Foresight 
Quarterly commentary, analysis and insight into our in-
house data forecasts, including the DTZ Fair Value Index™.  
Available for Global, Asia Pacific, Europe, UK and China. In 
addition we publish an annual outlook report. 

Insight  
Thematic, ad hoc, topical and thought leading reports on 
areas and issues of specific interest and relevance to real 
estate markets. 
Great Wall of Money - October 2013 
Quantitative Easing - UK Regions - September 2013  
Singapore Government Land Sales - September 2013  
UK lending market -September 2013  
Quantitative Easing - August 2013  
Property Investment Guide Asia Pacific 2013-2014  
Singapore Insight – Residential – July 2013  
Net Debt Funding Gap - June 2013  
China Insight - The Healthcare Sector - April 2013  
City of London occupier demand - April 2013  
European Sustainability Guide - April 2013 
 

 

DTZ Research Data Services  
 

For more detailed data and information, the 
following are available for subscription. Please 
contact graham.bruty@dtz.com for more 
information.  

 

 Property Market Indicators  
Time series of commercial and industrial 
market data in Asia Pacific and Europe. 
 

 Real Estate Forecasts, including the DTZ 
Fair Value Index

TM
  

Five-year rolling forecasts of commercial 
and industrial markets in Asia Pacific, 
Europe and the USA. 
 

 Investment Transaction Database  
Aggregated overview of investment activity 
in Asia Pacific and Europe. 
 

 Money into Property  
DTZ’s flagship research product for over 35 
years providing capital markets data 
covering capital flows, size, structure, 
ownership, developments and trends, and 
findings of annual investor and lender 
intention surveys. 

 
 
 
 
 

http://info.dtz.com/collect/click.aspx?u=/G1GTPto3VUxllk12cIlFjq/qHXI56GybRmUQ9u+aZY=&rh=ff00054c332ad84056dc2c66ff48ae56c7af2099
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Inne raporty DTZ Research 
 

Inne raporty DTZ Research dostępne są na stronie internetowej www.dtz.com/research. Zaliczamy do nich następujące 
opracowania::

Occupier Perspective  
Aktualizacje rynku z perspektywy najemców, 
z komentarzami, analizami, wykresami i danymi.  
Global Occupancy Costs Offices  
Global Occupancy Costs Logistics  
Obligations of Occupation Americas  
Obligations of Occupation Asia Pacific  
Obligations of Occupation EMEA  
Global Office Review 
India Office Demand and Trends Survey 2012-13 
Poland Banking Sector - Styczeo 2013 
Motorways of the Sea – Styczeo 2013  
The TMT Sector - Październik 2012  
The European Insurance Sector - Czerwiec 2012 

Property Times  
Regularne aktualizacje rynku z perspektywy właścicieli 
zawierające komentarze, analizy, wykresy i dane. 
Region Azji i Pacyfiku, Bangkok, Pekin, Berlin, Brisbane, 
Bristol, Bruksela, Budapeszt, Central London, Chengdu, 
Chongqing, Dalian, Edynburg, Europa, Frankfurt, Glasgow, 
Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Indie, 
Jakarta, Japonia, Kuala Lumpur, Luksemburg, Madryt, 
Manchester, Melbourne, Mediolan, Nanjing, Newcastle, 
Paryż, Polska, Praga, Qingdao, Rzym, Seul, Szanghaj, 
Shenyang, Shenzhen, Singapur, Sztokholm, Sydney, Taipei, 
Tianjin, Ukraina, Warszawa, Wuhan, Xian. 

Investment Market Update  
Regularne raporty przedstawiające sytuację na rynku 
inwestycyjnym zawierające komentarze, największe 
transakcje, wykresy, dane i prognozy. 
Region Azji i Pacyfiku, Australia, Belgia, Czechy, Europa, 
Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Chiny, Azja Południowo-
Wschodnia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania. 

Money into Property  
Już od ponad 35 lat jest to flagowy raport DTZ, który 
przedstawia analizę przepływów kapitałowych na rynku 
nieruchomości na całym świecie. Opracowanie to mierzy 
rozwój i strukturę globalnego rynku inwestycyjnego.  
Jest dostępny dla następujących rynków: Globalny, Region 
Azji i Pacyfiku, Europa i Wielka Brytania. 

Foresight 
Kwartalny komentarz, analiza i dostęp do naszych 
wewnętrznych prognoz, łącznie z DTZ Fair Value Index™. 
Dostępny dla następujących rynków: Globalny, Region Azji 
i Pacyfiku, Europa i Wielka Brytania. Ponadto, publikujemy 
również raport roczny.  

Insight  
Raporty tematyczne przestawiające interesujące obszary 
z zakresu rynku nieruchomości. 
Great Wall of Money - Październik 2013 
Quantitative Easing - UK Regions - Wrzesieo 2013  
Singapore Government Land Sales - Wrzesieo 2013  
UK lending market -Wrzesieo 2013  
Quantitative Easing - Sierpieo 2013  
Property Investment Guide Asia Pacific 2013-2014  
Singapore Insight – Residential – Lipiec 2013  
Net Debt Funding Gap - Czerwiec 2013  
China Insight - The Healthcare Sector - Kwiecieo 2013  
City of London occupier demand - Kwiecieo 2013  
European Sustainability Guide - Kwiecieo 2013 
 

DTZ Research – bazy danych 
 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych 
danych oraz informacji, możliwa jest ich 
subskrypcja. W tym celu prosimy o kontakt z: 
Graham Bruty, e-mail: graham.bruty@dtz.com. 

 

 Property Market Indicators 
Historyczne dane na temat rynku 
nieruchomości komercyjnych i 
przemysłowych w regionie Azji i Pacyfiku 
oraz Europie. 
 

 Prognozy dot. rynku nieruchomości, łącznie 
z  DTZ Fair Value Index

TM
  

Pięcioletnie prognozy dla rynku 
nieruchomości komercyjnych 
i przemysłowych w regionie Azji i Pacyfiku, 
Europie oraz Stanach Zjednoczonych 
Ameryki.  
 

 Investment Transaction Database 
Zagregowana baza danych transakcji 
inwestycyjnych zawartych w regionie Azji 
i Pacyfiku oraz w Europie. 
 

 Money into Property  
Flagowy produkt DTZ Research, już od 35 lat 
dostarczający dane dot. rynków 
kapitałowych 
 
 

 

http://info.dtz.com/collect/click.aspx?u=/G1GTPto3VUxllk12cIlFjq/qHXI56GybRmUQ9u+aZY=&rh=ff00054c332ad84056dc2c66ff48ae56c7af2099
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DTZ Research Contacts / Kontakty 
 

 
 

Global Head of Research  
Hans Vrensen  
Phone: +44 (0)20 3296 2159  
Email: hans.vrensen@dtz.com  
 
Global Head of Forecasting  
Fergus Hicks 
Phone: +44 (0)20 3296 2307 
Email: fergus.hicks@dtz.com  
  

Head of CEMEA Research  
Magali Marton  
Phone: +33 1 49 64 49 54  
Email: magali.marton@dtz.com  
 
Head of Strategy Research  
Nigel Almond  
Phone: +44 (0)20 3296 2328  
Email: nigel.almond@dtz.com  
 

DTZ Business Contacts / Kontakty 
 

 
 

Chief Executive, EMEA  
John Forrester  
Phone: +44 (0)20 3296 2002  
Email: john.forrester@dtz.com 
 

Head of CEE DTZ / Dyrektor Zarządzający, 
Europa Środkowo-Wschodnia DTZ 
Alan Colquhoun 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: alan.colquhoun@dtz.com 
 

Consulting & Research /  
Dział doradztwa i analiz rynkowych 
Kamila Wykrota 
Phone: + 48 22 222 30 00 
Email: kamila.wykrota@dtz.com 
 

Office Agency / Dział Powierzchni  
Biurowych 
Barbara Przesmycka 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: barbara.przesmycka@dtz.com  
 

Retail Agency / Dział Powierzchni 
Handlowych 
Anna Oberc 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: anna.oberc@dtz.com  
 

Industrial and Logistics Agency / Dział 
Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych 
Marzena Pobojewska 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: marzena.pobojewska@dtz.com 

Capital Marekts / Dział Rynków Kapitałowych 
Craig Maguire 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: craig.maguire@dtz.com 
 

Valuation / Dział Wycen 
Arkadiusz Bielecki 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: arek.bielecki@dtz.com 
 

Corporate Real Estate Services (CREM) /  
Dział Zarządzania Portfelami Nieruchomości Komercyjnych  
Ian Scattergood 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: ian.scattergood@dtz.com 
 

Property Management – Business Space /  
Dział Zarządzania Nieruchomościami- Powierzchnie biurowe i magazynowe 
Zuzanna Paciorkiewicz 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: zuzanna.paciorkiewicz@dtz.com 
 

Property Management – Retail Space /  
Dział Zarządzania Nieruchomościami - Powierzchnie handlowe 
Agnieszka Zdunicz-Skośkiewicz 
Phone: +48 22 222 30 00 
Email: agnieszka.zdunicz-skoskiewicz@dtz.com 

 

DISCLAIMER 

This report should not be relied upon as a basis for entering into transactions without seeking specific, qualified, 
professional advice. Whilst facts have been rigorously checked, DTZ can take no responsibility for any damage or loss 
suffered as a result of any inadvertent inaccuracy within this report. Information contained herein should not, in 
whole or part, be published, reproduced or referred to without prior approval. Any such reproduction should be 
credited to DTZ. 

ZASTRZEŻENIE 
Niniejszy raport nie powinien byd traktowany jako podstawa do zawierania transakcji bez udziału wykwalifikowanego 
i profesjonalnego doradcy. Fakty i dane przedstawione w raporcie zostały dokładnie sprawdzone, jednak DTZ nie może 
ponosid odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w związku z nieprecyzyjnością przedstawionych 
danych. Informacje zawarte w raporcie nie powinny byd, w całości lub w części, publikowane, powielane oraz nie 
powinno się na nie powoływad bez wcześniej zgody. W przypadku powielania informacji każdorazowo należy powoład 
się na DTZ jako źródło danych. 
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