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Od powstania pierwszego wysokościowego budynku biurowego w  Polsce minęło już ponad 
100 lat. W tym czasie mogliśmy pochwalić się jednym z najwyższych  budynków w Europie.  
Był nim wybudowany w latach 1931–1933, liczący 66 m, wieżowiec Prudetnial. Wówczas bu-

dynek ten stanowił symbol nowoczesnej Warszawy lat przedwojennych. 
W przeciągu wieku stolica zmieniła się diametralnie, osiągając europejski poziom biznesowy. Po-

czątkowo biurowce powstawały głównie na potrzeby państwowych przedsiębiorstw. W latach 90. nato-
miast, po zmianie ustroju politycznego, coraz częściej dla międzynarodowych koncernów lokujących 
swoje siedziby w Polsce. Obecnie podaż powierzchni biurowej w Warszawie wynosi ponad 4 mln mkw., 
dzięki temu stolica jest jednym z ważniejszych punktów na inwestycyjnej mapie Europy. 

W ostatnich latach Polska postrzegana jest jako kraj dobry do inwestowania nie tylko ze względu na po-
tencjał inwestycyjny Warszawy. Coraz bardziej atrakcyjnymi rynkami dla zagranicznych inwestorów stają się 
bowiem rynki lokalne. Rok 2014 to rok sektora BPO, który swój rozkwit zawdzięcza miastom regionalnym, 
takim jak Kraków, Wrocław czy Gdańsk, a także mniejszym lokalizacjom — na przykład Łodzi. 

Nie można zapominać również o tym, że coraz popularniejsze stają się aglomeracje, które dzięki „połą-
czeniu sił” kilku miast umacniają swoje pozycje na rynku biurowym. Doskonałym przykładem jest tu aglo-
meracja śląska z Katowicami na czele, czy Trójmiasto — określane jako trzeci największy rynek regionalny.

Czy Polska licząca 40 milionów mieszkańców, wciąż potrzebująca nowych miejsc pracy, borykająca 
się z problemami politycznymi i gospodarczymi, posiada tak duży potencjał gospodarczo-naukowy, aby 
sprostać oczekiwaniom globalnych korporacji? Czy kraj nad Wisłą skazany jest na branżę BPO, czy 
wręcz przeciwnie — może przyciągać więcej zagranicznych firm spoza tego sektora?

Przygotowując tegoroczne wydanie publikacji E-biurowce.pl „Inwestycje, Architektura, Produkty”, 
jak w każdym poprzednim, skupiliśmy się na podsumowaniu ubiegłego roku, tym razem 2014. Pytania 
zadane powyżej to kwestie poruszane przez specjalistów z branży od dawna. W naszym opracowaniu 
staramy się znaleźć na nie odpowiedzi. Pomagają nam w tym eksperci związani z branżą biurową — de-
weloperzy, najemcy oraz przedstawiciele lokalnych władz. Analizując poszczególne miasta, skupiamy się 
na ich potencjale inwestycyjnym. Opisując każde z nich, opieramy się na podziale administracyjnym na 
dzielnice, szczegółowo opisujemy plany inwestycyjne, biurowce oddane oraz będące na etapie budowy 
w 2014 r. Przedstawiamy również wybrane transakcje zawarte w ubiegłym roku. 

Istotną kwestią ważną z punktu widzenia zarówno najemców, jak i deweloperów jest finansowanie 
inwestycji. Dlatego w publikacji, którą oddajemy w Państwa ręce, nie mogło zabraknąć także tych kwe-
stii. Od czasu kryzysu gospodarczego oraz zaostrzenia polityki finansowej banków niewiele się zmieni-
ło. Nadal podstawową umową zawieraną pomiędzy deweloperem a najemcą są pre-lety. Jednak banki nie 
wymagają już, jak w czasach kryzysu, wynajmu budynku w 70 proc., co z punktu widzenia inwestora jest 
pozytywnym zjawiskiem. Wynajem obiektu na etapie planów jest dużo trudniejszy. Wielu deweloperów, 
szczególnie z dużym kapitałem decyduje się na spekulacyjną budowę. To sygnał, że rynek jest jeszcze na 
tyle chłonny, że deweloperzy nie boją się braku najemców. 

Tym pozytywnym akcentem zachęcam Państwa do lektury, 

Dominika Gdyczyńska 
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firm świadczących usługi BSS (Business Services Sector) w 23 mia-
stach Polski angażuje ponad 150 tys. osób, co pozwala uznać Pol-
skę za trzeci kraj na świecie pod względem zatrudnienia w centrach 
usług biznesowych. Najwięcej, bo 36 proc., przedsiębiorstw stano-
wią koncerny IT, niewiele mniej — centra usług wspólnych (SSC) 
i firmy z sektora BPO (Business Process Outsourcing). Za najmniej-
szą grupę branży BSS w Polsce należy uznać centra badawczo-roz-
wojowe. W  najbliższych latach spodziewamy się dalszego rozwoju 
sektora, który stanie się jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki 
— uważa Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający Hays Poland/
CEE w Polsce. Pominąć nie można także zmian w obrębie rodzajów 
i trudności obsługiwanych procesów, które stają się coraz bardziej 
zaawansowane, a tym samym potrzebują coraz lepiej wykwalifiko-
wanej kadry.

Dla Polski mało optymistyczny okazał się ranking konkuren-
cyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF), w  którym 
Polska ponownie spadła o  jedno miejsce, zajmując już 43. pozy-
cję wśród 148 państw. Podobnie jak w ostatnich latach najbardziej 
konkurencyjnymi gospodarkami pozostają Szwajcaria i Singapur. 
Na 3. miejsce zestawienia powróciły Stany Zjednoczone, spychając 
z podium Finlandię, zaś 4. pozycję zajmują Niemcy. Spośród post-
komunistycznych sąsiadów Polski, największym konkurentem 
w walce o inwestorów okazały się Czechy, które poprawiły swoją 
pozycję w rankingu aż o 9 miejsc. Raport niepokoi jeszcze bardziej 
w ujęciu diachronicznym — analizując dane z kilu lat, nie sposób 
przeoczyć, że od 2010 r. Polska spadła aż o 4 miejsca. 

Zdaniem ekspertów wynikami mającymi największy wpływ na 
atrakcyjność Polski nadal pozostają: stabilność gospodarczo-poli-
tyczna, wykształcone kadry, duży rynek wewnętrzny i dobre po-
łączenie z wieloma państwami na świecie. Niepokojące zarówno 
dla zagranicznych, jak i dla rodzimych inwestorów są utrudnienia 
wynikające m.in. z nieścisłych regulacji prawnych i podatkowych.

Polska na tle śródziemnomorskich państw Unii Europej-
skiej, a także państw gospodarek EMEA radzi sobie bardzo 
dobrze, o  czym świadczą: wzrost PKB, mniejsza niż przed 

rokiem liczba bankructw, niższa stopa bezrobocia i powoli rosną-
ce płace. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2014 r. 
polska gospodarka urosła o 3,3 proc., z kolei zgodnie z raportem 
NBP podsumowującym III kwartał 2014 r., tempo wzrostu PKB 
w  Europie Środkowo-Wschodniej wyniosło 2,9 proc., przy tym 
najszybciej rosło w Polsce — w tempie 3,4 proc. rok do roku.

Zgodnie z  informacjami podanymi przez Monitor Sądo-
wy i  Gospodarczy w  2014 r. upadłość ogłosiło 818 firm, czyli 
o 7,7 proc. mniej niż w roku 2013. Tym samym liczba bankructw 
w  Polsce zmalała po raz pierwszy od czterech lat. W  znacznie 
lepszej kondycji znajdowały się przede wszystkim firmy z branży 
budowlanej, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Najwyż-
szy stopień upadłości odnotowano w  sektorze transportowym. 
Eksperci firmy Coface, którzy również opublikowali raport na 
temat upadłości w  Polsce w  roku 2014, przewidują, że kolejne 
miesiące będą okresem stabilnego wzrostu gospodarczego. To, co 
dzieje się obecnie na Ukrainie oraz wzajemne sankcje nakładane 
przez Unię Europejską i USA z jednej strony oraz Rosję z drugiej, 
mogą wpłynąć negatywnie na liczbę upadłości w Polsce  Jednak nie 
będzie to wpływ na tyle silny, by odwrócić trend spadkowy  Może 
go co najwyżej osłabić  Wynika to z  faktu, iż dla polskich przed-
siębiorstw najważniejszy jest rynek wewnętrzny i popyt polskiego 
konsumenta  Dodatkowo pozytywnie na sytuację polskich przed-
siębiorstw będą wpływały środki unijne, jakie pojawią się w Polsce 
w najbliższych latach — mówi Marcin Siwa, dyrektor oceny ryzy-
ka w Coface.

Pozycję najprężniej rozwijającej się części polskiej gospodarki 
w 2014 r. utrzymał sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Z rapor-
tu przygotowanego przez PAIiIZ oraz Hays Poland wynika, że 659 

Polska – stabilność i rozwój
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Polskie przedsiębiorstwa inwestują... za mało

W  2014 r. w  Polsce promowano inwestowanie w  innowacje. Po-
mimo tego zaledwie 15 proc. firm zdecydowało się na ulokowanie 
swoich środków właśnie w tym sektorze. Eksperci przewidują jed-
nak, że odsetek ten będzie systematycznie rósł.

Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększone zainteresowanie in-
westycjami w grunty. W 2014 r. Agencja Nieruchomości Rolnych 
sprzedała 25 proc. więcej terenów niż rok wcześniej. Sprywatyzo-
wanych zostało 128 000 ha, co przyniosło Skarbowi Państwa ponad 
2,3 mld zł. W 2015 r. poziom sprzedaży nie powinien być niższy. 

Pracownik poszukiwany!

Wraz z  rozwojem sektora nowoczesnych usług dla biznesu, 
a także zwiększającą się liczbą inwestorów, spada liczba bezro-
botnych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 
liczba osób pozostających bez pracy pod koniec 2014  r. w  po-
równaniu z grudniem 2013 zmniejszyła się we wszystkich woje-
wództwach, a w niektórych (m.in. w lubuskim i dolnośląskim) 
— nawet o 20 proc.

Niższe bezrobocie oznacza, że Polska gospodarka rozwija się 
w dobrym kierunku, jednak dla samych przedsiębiorców wiąże 
się ono z  problemem znalezienia, a  następnie utrzymania uta-
lentowanych pracowników. Badanie ManpowerGroup „Nie-
dobór talentów” dowiodło, że aż 33 proc. pracodawców w  Pol-
sce ma problem ze znalezieniem pracownika, podczas gdy na 
świecie wskaźnik ten wynosi 36 proc. Jest to najwyższy wynik 
od siedmiu lat. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, zaczyna 
brakować specjalistów  Najbardziej dotkliwy jest brak wykwalifi-
kowanych pracowników fizycznych i kadry inżynierskiej  Szybkie 
uzupełnienie tych braków ma kluczowe znaczenie dla inwestycji 
i  przyszłości reindustrializacji w  Polsce — potwierdza Prezes  
PAIiIZ Sławomir Majman. W kraju z roku na rok rośnie zapo-
trzebowanie m.in. na informatyków, przedstawicieli handlowych 

i finansistów. Niedobór pracowników w firmie wpływa na ogra-
niczenie możliwości świadczenia usług, a  ponadto wiąże się 
ze spadkiem konkurencyjności i  produktywności. W  związ-
ku z  tym firmy starają się wdrażać coraz to nowe praktyki HR 
zmierzające do poprawy efektywności prowadzonych rekrutacji, 
a także rozwoju kompetencji obecnych pracowników.

Według opracowanego przez PARP Raportu specjalnego do-
tyczącego współpracy biznesu z  edukacją w  Polsce, niezmiernie 
istotne jest podejmowanie działań zwiększających aktywność 
zawodową społeczeństwa, w  tym kształcenie młodego pokole-
nia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. 
Aby jednak młodzi ludzie mogli zdobyć odpowiednie kwalifi-
kacje jak najwcześniej, niezbędna jest ścisła współpraca sektora 
biznesu i nauki, której naprzeciw wychodzi nowelizacja ustawy 
o szkolnictwie wyższym oraz program POWER. Obowiązujące 
od 1 października 2014 r. zmiany w  ustawie zakładają większą 
współpracę między uczelniami a firmami, a także wydłużają czas 
praktyki studenckiej do trzech miesięcy na kierunkach o profi-
lach praktycznych. Dzięki temu osoba w  momencie kończenia 
studiów będzie mogła przed przyszłym pracodawcą wylegitymo-
wać się lepszym doświadczeniem. Z  kolei w  ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), prowadzo-
nego przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy ze specjal-
nymi strefami ekonomicznymi, do roku 2020 blisko 220 mln zł 
zostanie przeznaczonych na dostosowanie szkolnictwa wyższego 
do potrzeb polskiej gospodarki.

Rok zmian

Nowelizacja ustawy o  szkolnictwie wyższym nie jest jedyną 
zmianą w prawie polskim wprowadzoną w 2014 r. mającą znacz-
ny wpływ na branżę budowlaną i przedsiębiorczość. Od 10 sierp-
nia obowiązuje druga transza deregulacyjna, ułatwiająca dostęp 
do wielu zawodów, w tym m.in. architekta i urbanisty. Z nowymi 

Rozkład barier rozwoju w 2014 r.
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przepisami nie zgadzają się dotychczasowi przedstawiciele obu 
dyscyplin. Architekci obawiają się, że uprawiający ich zawód 
inżynierowie budownictwa wpłyną na zwiększenie bezrobocia 
wśród absolwentów architektury, a  dodatkowo przyczynią się 
do pogorszenia estetyki i  funkcjonalności projektowanych od-
tąd obiektów. Z kolei samorząd urbanistów podkreśla, że ustawa 
znosząca obowiązek praktyki zawodowej i egzaminu, a także li-
kwidująca izbę zawodową urbanistów, zamiast ułatwiać dostęp 
do wykonywania tego zawodu, w  rzeczywistości go likwiduje. 
Może to spowodować pogorszenie świadczonych usług, takich 
jak opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W październiku 2014 r. polscy posłowie podjęli decyzję o ozu-
sowaniu umów zleceń, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 
2016 r. Zgodnie z projektem ustawy od umów zleceń będą pobiera-
ne składki emerytalne i rentowe, odprowadzane od kwoty równej 
co najmniej pensji minimalnej, która od 2014 r. wynosi 1680 zł. 
Nowelizacja spowoduje, że osoby pracujące na umowach zlece-
niach w razie utraty pracy zyskają prawo do zasiłku dla bezrobot-
nych. Będą więcej odkładać na emeryturę, a idąc na urlop macie-
rzyński lub rodzicielski, dostaną wyższe zasiłki w  czasie opieki 
nad dzieckiem.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i  rentowe-
mu podlegać będą również członkowie rad nadzorczych, którzy 
w chwili obecnej od swoich wynagrodzeń odprowadzają jedynie 
ubezpieczenie zdrowotne. Składki będą w tym wypadku opłaca-
ne bez względu na to, czy członkowie rad nadzorczych podlegają 
ubezpieczeniu z  innych tytułów i czy pobierają renty lub emery-
tury. Podstawę wysokości składek będzie stanowił przychód z ty-
tułu zasiadania w radzie nadzorczej. Płatnikiem będzie podmiot, 
w którym działa rada.

Jesienią 2014 r. rząd przyjął zmiany w przepisach dotyczących spe-
cjalnych stref ekonomicznych. Przyjęte rozporządzenia mają przede 
wszystkim ułatwić składanie wniosków o  przyznanie pomocy pu-
blicznej, która w projekcie została dokładnie sprecyzowana. Projekt 
resortu gospodarki dąży także do ujednolicenia zasad zmiany zezwo-
lenia na działalność w strefie, przede wszystkim w zakresie obniżenia 
warunku zatrudnienia. Nowelizacja zmienia ponadto kryteria doty-
czące obejmowania nowych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, 
a  także wprowadza unijne wymogi związane z obniżeniem maksy-
malnej wysokości wsparcia publicznego. Rozporządzenie zakłada, by 
maksymalna wysokość wsparcia dla województw wschodnich wyno-
siła 50 proc. kosztów kwalifikowanych, w województwach dolnoślą-
skim, wielkopolskim i śląskim — 25 proc., w regionie warszawskim 
zachodnim — 20 proc., w samej Warszawie — 15 proc., natomiast 
w pozostałych regionach Polski — 35 proc. Na maksymalną pomoc 
publiczną mogą liczyć wyłącznie małe firmy. Kolejna zmiana wpro-
wadza kryteria wejścia do SSE  W powiatach o niskiej stopie bezrobo-
cia przedsiębiorcy chcący rozpocząć działalność muszą zadeklarować 
stworzenie co najmniej 400 nowych miejsc pracy lub zainwestować 
co najmniej 280 mln zł, czyli o 20 proc. mniej niż obecnie. W przy-
padku powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej średnią krajo-
wą, wymogi te zostały obniżone o 30 proc. — wynoszą od 140 do 35 
miejsc pracy lub od 97 do 12 mln zł.

Umowy kredytowe w 2014 r.

Dla dewelopera decyzja o  realizacji inwestycji biurowej naj-
częściej oznacza konieczność pozyskania finansowania ze-
wnętrznego. Na europejskim rynku najbardziej popularnym 
rozwiązaniem nadal pozostają umowy kredytowe, nieraz opie-
wające nawet na kilkaset milionów euro. Praktyki bywają różne. 

Przede wszystkim stabilne zaplecze finansowe

Wioletta 
Bratoszewska 
Dyrektor ds. Finansowania 

Nieruchomości,  

HSBC Bank Polska SA

tych miastach, które są atrakcyjne dla przed-

siębiorstw z sektora BPO/SSC, nowoczesnych 

technologii i IT. Rosnące zapotrzebowanie 

firm na nową powierzchnię biurową gwaran-

tuje długoterminową stabilność, a równocze-

śnie przekłada się na rosnące zainteresowanie 

inwestorów instytucjonalnych.

Oczywiście nie skupiamy się tylko na fi-

nansowaniu biurowców, na bieżąco anali-

zujemy również inne projekty z szeroko po-

jętego rynku nieruchomości komercyjnych 

i dochodowych. Zależy nam na współpracy 

z deweloperami posiadającymi wieloletnie 

doświadczenie i ugruntowaną pozycję na ryn-

ku, poparte zrealizowanymi projektami, które 

po ukończeniu stanowią atrakcyjną propozy-

cję inwestycyjną dla inwestorów instytucjo-

nalnych, a także są wysoko ocenianie przez 

najemców.

W kręgu naszych zainteresowań znajdują 

się deweloperzy, którzy posiadają stabilne 

zaplecze finansowe, aby w wypadku jakich-

kolwiek turbulencji rynkowych móc bez-

piecznie ukończyć projekt. Co do zasady 

nie stosujemy progowych wytycznych fi-

nansowych, lecz indywidualne podejście do 

klienta tak, aby dopasować ofertę do jego 

możliwości. Przy czym w obecnej sytuacji, 

gdzie duzi najemcy wstrzymują się z pod-

pisywaniem umów najmu w biurowcach, 

które są dopiero we wstępnej fazie realizacji, 

aby móc zaoferować elastyczne finansowa-

nie takich projektów, stosujemy podejście 

portfelowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu de-

weloper zyskuje możliwość elastycznego 

negocjowania umów najmu, kontynuując 

realizację inwestycji zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. Z drugiej strony, pomimo 

braku wymogu tzw. „przednajmu”, ryzyko 

banku jest ograniczone z uwagi na istniejący 

już dochód/przepływ finansowy w finanso-

wanym portfelu. 

Rosnąca od kilku lat podaż nowych i mo-

dernizowanych projektów biurowych 

w Warszawie wywołuje zauważalne 

napięcia na rynku, co z kolei ma wpływ na po-

ziom czynszów oraz pustostanów. W połącze-

niu z niskimi stopami kapitalizacji, projekty te 

stają się bardziej ryzykowne w ocenie banku. 

Dlatego też naszą uwagę w 2014 r. skupiliśmy 

na najlepszych inwestycjach w Warszawie 

oraz na wybranych rynkach lokalnych poza 

stolicą, charakteryzujących się niskim pozio-

mem pustostanów oraz stabilnym poziomem 

przychodów z czynszu. Koncentrujemy się na 



11P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     P o l s k a

Inwestor może otrzymać kredyt finansujący jedną inwestycję lub 
kilka projektów jednocześnie. Najczęściej całą kwotę przyznaje 
jeden bank, choć zdarzają się także umowy, w których kredytu 
udzielają dwie instytucje.

Podstawowym warunkiem koniecznym do otrzymania wie-
lomilionowego kredytu nieustannie pozostaje przednajem po-
wierzchni, która nie jest jeszcze zrealizowana. W  2014 r. banki 
oczekiwały najczęściej umów pre-let, na podstawie których dewe-
loperzy wynajmowali 30, a  czasem nawet 50 proc. powierzchni, 
dostępnej w realizowanym projekcie.

Inwestorzy aktywni

Rok 2014 okazał się rekordowym okresem na rynku nierucho-
mości biurowych w Polsce pod względem popytu i nowej podaży 
w największych miastach. Rekordami mogą pochwalić się zarów-
no rynki regionalne, jak i Warszawa — coraz bardziej konkuren-
cyjna nie tylko wobec miast regionu EMEA, ale też metropolii 
Europy Zachodniej.

W 2014 r. w Europie można było zauważyć coraz większą ak-
tywność inwestorów globalnych, zaś dynamika wzrostu na rynku 
inwestycyjnym Starego Kontynentu była wyższa niż w Ameryce 
Północnej i  krajach azjatyckich. Pomimo że ceny nieruchomości 
w Europie są zdecydowanie wyższe niż kilka lat temu, wciąż jest ona 
postrzegana jako silny i atrakcyjny rynek  Nie jest to zaskoczeniem, 
biorąc pod uwagę rozdźwięk pomiędzy wysokością stóp kapitalizacji 
oraz oprocentowaniem obligacji  W  porównaniu do innych regio-
nów Europa pozostaje miejscem oferującym najlepsze warunki do 
inwestowania — komentuje Richard Barkham, Główny Ekonomi-
sta CBRE. Ponadto przewiduje się, że osłabienie euro zachęci in-
westorów spoza strefy i tym samym rok 2015 będzie bardzo udany 
dla rynku nieruchomości komercyjnych.

Najbardziej rozwiniętym polskim rynkiem biurowym na-
dal pozostaje Warszawa z wolumenem powierzchni na poziomie 
niespełna 4 400 000 mkw., co pozwala jej na utrzymanie pozy-
cji jednego z  liderów regionu Europy Środkowej. W  rankingu  
Knight Frank stolica Polski wyprzedziła m.in. Budapeszt 
(3 240 000 mkw. biur) i Pragę (3 030 000 mkw.), zaś pod względem 
aktywności inwestycyjnej w  2014 r. zajęła 8. miejsce w  Europie, 
przed wszystkimi krajami CEE. Warto zauważyć, że w ciągu roku 
deweloperzy oddali w Polsce rekordową ilość nowej powierzchni, 
przekraczającą 580 000 mkw., z czego prawie połowę w Warszawie 
(280 000 mkw.).

Tak duża aktywność inwestorów poskutkowała jednak nieznacz-
nym wzrostem współczynnika pustostanów — dla głównych ryn-
ków wyniósł on 12,4 proc., czyli był o 0,9 punktów procentowych 
wyższy niż w  grudniu 2013 r. Warto jednak zauważyć, że rynek 
przestrzeni biurowych w 2014 r. stanowił ponad połowę całkowite-
go wolumenu transakcji na polskim rynku nieruchomości komer-
cyjnych, który wyniósł 3,13 mld euro.

Polska nadal charakteryzuje się znacznie niższymi średnimi  
stawkami wywoławczymi powierzchni biurowej niż w krajach Euro-
py Zachodniej. Przykładowo ceny nowoczesnych przestrzeni biuro-
wych w centrum Warszawy plasują się na poziomie 4500 euro/mkw.  
rocznie, podczas gdy w  równie prestiżowych lokalizacjach Ma-
drytu trzeba zapłacić 6000, a w Dublinie 8000 euro/mkw. Na naj-
większych i najatrakcyjniejszych rynkach europejskich, takich jak 
Paryż czy Londyn, ceny powierzchni biurowych osiągają nawet  
18 000-20 000 euro/mkw. rocznie.

l  Echo Investment Ý 165 mln euro Ý Tryton Business House, 
Opolska Business Park, Galeria Echo

Spółka Echo Investment zawarła umowę kredytową z brytyjskim bankiem HSBC plc 
oraz HSBC Bank Polska SA. Uzyskane przez dewelopera środki — 165 mln euro kredytu 
inwestycyjnego i 14 mln zł VAT — zostały przeznaczone na refinansowanie Galerii Echo 
w Kielcach oraz na realizację biurowców Tryton Business House w Gdańsku i Opolska 
Business Park w Krakowie.

l  TriGranit Development Corporation i Grupa IPR  Ý  
87 mln euro Ý Bonarka for Business

ING Bank Śląski oraz mBank udzieliły firmom TriGranit Development i Grupie IPR prawie 
87 mln euro kredytu na budowę drugiego etapu Bonarka for Business w Krakowie. 
Otrzymane fundusze zostały przeznaczone na budowę trzech budynków kompleksu — 
E, F i G, oferujących łącznie 30 000 mkw.

l  Griffin Group Ý 81 mln euro Ý Hala Koszyki
Griffin Group podpisał umowę kredytową na finansowanie Hali Koszyki. Jest to 
pierwszy na Mazowszu projekt powstający w ramach Programu „Inwestycje Polskie”. 
Wartość przedsięwzięcia, wynoszącą ok. 81 mln euro, pokryły: kredyt komercyjny 
BGK — 60,84 mln euro, pożyczka JESSICA w wysokości 25 mln zł udzielona ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2007–2013, a także kredyt odnawialny VAT w wysokości 13 mln zł.

l  LC Corp  Ý 62 mln zł  Ý Silesia Star
PKO Bank Polski udzielił spółce LC Corp kredytu inwestycyjnego w wysokości 62 mln zł, 
a także kredytu odnawialnego VAT do maksymalnej kwoty 3 mln zł. Uzyskane 
fundusze przeznaczone są na częściowe sfinansowanie budowy kompleksu Silesia Star 
w Katowicach. Kredyt inwestycyjny ma zostać spłacony do końca 2025 r., a kredyt VAT 
— do 31 maja 2016 r.

l  Balmoral Properties  Ý 79 mln zł  Ý Browar Lubicz
Balmoral Properties, inwestor realizujący w Krakowie projekt kompleksu 
mieszkaniowo-biurowo-usługowego, podpisał umowę kredytową z mBankiem 
na 79 mln zł. Spółka spełniła wszystkie wymogi formalne niezbędne do uzyskania 
kredytu hipotecznego. Pożyczone od banku fundusze pozwolą na sfinansowanie prac 
budowlanych drugiego etapu Browaru Lubicz.

Kredyty roku 2014

l  HB Reavis  Ý 46,8 mln euro  Ý Gdański Business Center
Spółka HB Reavis podpisała umowę kredytową opiewającą na kwotę 46,8 mln euro. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie budynku A wchodzącego w skład 
kompleksu biurowego Gdański Business Center w Warszawie. Kredytu udzieliło 
konsorcjum Banku Zachodniego WBK i BNP Paribas Bank Polska.

l  Grupa Capital Park  Ý 61,1 mln euro  Ý Royal Wilanów
PKO Bank Polski udzielił Grupie Capital Park kredytu na finansowanie powstającego 
w Warszawie biurowca Royal Wilanów. Osiągnęliśmy wymagany przez bank poziom 
wkładu własnego oraz komercjalizacji obiektu, co pozwoliło na uruchomienie pierwszej 
transzy kredytu. Łączna kwota kredytu inwestycyjnego przyznanego przez PKO Bank Polski 
wynosi 61,1 mln euro — poinformował Michał Majewski, Treasury Manager Grupy 
Capital Park.
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Podaż:  
345 000 mkw.

Nowa podaż 
w 2014 r.:  
55 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
43 000 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
9 proc.

Średnie stawki czynszów:  
12–14 €/mkw./m-c

Podaż:  
339 000 mkw.

Nowa podaż 
w 2014 r.:  
29 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
30 000 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
12 proc.

Średnie stawki czynszów:  
11,5–13,5 €/mkw./m-c

Miasta regionalne roku 2014
KATOWICE

Zainteresowanie deweloperów lokowaniem przedsiębiorstw w Ka-
towicach ciągle rośnie, na co wpływają nie tylko atrakcyjne stawki 
czynszów, ale też strategiczna lokalizacja miasta i dobrze rozwinięta 
infrastruktura — dostęp do autostrady A4, znaczących tras europej-
skich, kilku dróg krajowych oraz trzech portów lotniczych — Ka-
towice–Pyrzowice, Kraków–Balice i  czeskiej Ostrawy. Ponadto na 
atrakcyjność inwestycyjną miasta wpływa dostęp do wykształco-
nych kadr — w mieście działa ok. 20 uczelni wyższych, w tym kilka 
uniwersytetów, a dodatkowo w sąsiednich Gliwicach zlokalizowana 
jest Politechnika Śląska. Atuty te niewątpliwie sprzyjają napływo-
wi nowych inwestycji, w tym z sektora BPO/SSC. Z danych ABSL 
wynika, że w aglomeracji katowickiej działają ok. 64 centra usług 
dla biznesu, zatrudniające 15 tys. osób. Wśród nich warto wymienić 
korporacje, takie jak: Capgemini, IBM, ING, Unilever, PwC, Oracle 
czy Ericsson.

Rok 2014 w  Katowicach charakteryzował się dużą dynamiką 
w zakresie realizacji nowych inwestycji. W listopadzie oficjalne po-
zwolenie na użytkowanie otrzymał pierwszy budynek realizowany 
przez firmę Skanska w kompleksie Silesia Business Park. Najwięk-
szym najemcą obiektu z certyfikatem LEED Gold jest firma dorad-
cza PwC, która zajęła ponad 6800 mkw. Zakończenie prac nad dru-
gim budynkiem przewidywane jest na III kwartał 2015 r. Skanska 
planuje wkrótce rozpoczęcie kolejnych etapów — C i D.

W  IV kwartale 2014 r. inwestycję, zlokalizowaną w  centrum 
Katowic, ukończyła także firma LC Corp, która oddała do użyt-
kowania pierwszy z  dwóch biurowców kompleksu Silesia Star. 
W  8-kondygnacyjnym budynku znajduje się 13 000 mkw. po-
wierzchni biurowej, którą wynajmują m.in. spółki z grupy Getin 
Noble Bank. Docelowo kompleks zlokalizowany przy al. Roździeń-
skiego i zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates 

dostarczy 27 650 mkw. powierzchni biurowo-usługowej oraz par-
king. Oddanie drugiego etapu inwestycji zaplanowano na przełom 
III i IV kwartału 2016 r.

Przy ul. Francuskiej Echo Investment realizuje kompleks A4 
Business Park składający się z trzech budynków. Realizacja pierw-
szego z nich, oferującego 9000 mkw. powierzchni biurowej wynaj-
mowanej przez koncern IBM, zakończyła się w I kwartale 2014 r. 
W ramach II etapu inwestycji powstaje 10-kondygnacyjny obiekt 
o powierzchni biurowej wynoszącej ok. 9000 mkw. Projekt A4 Bu-
siness Park opracowało biuro architektoniczne DDJM.

ŁÓDŹ

Łódź jest trzecim największym miastem Polski pod względem 
ludności i czwartym pod względem powierzchni, niegdyś charak-
teryzującym się dobrze rozwiniętym przemysłem włókienniczym 
i filmowym. Po upadku licznych zakładów produkcyjnych, Łódź 
zmaga się z wysoką — choć stopniowo malejącą — stopą bezrobo-
cia, która w marcu 2015 r. wyniosła 11,2 proc.

Inwestorów do Łodzi przyciągają m.in. centralne położenie, 
w niewielkiej odległości od Warszawy, duża liczba wykwalifikowa-
nych pracowników, możliwość lokowania kapitału na terenie Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, rozwój sektora nowoczesnych usług 
dla biznesu, a także stosunkowo niskie stawki za wynajem nowocze-
snej powierzchni biurowej, nieprzekraczające 13,5 euro/mkw./m-c.

Pod względem zasobów powierzchni biurowych, Łódź jest 
szóstym co do wielkości miastem Polski z  podażą wynoszącą 
ok. 325 000 mkw. W 2014 r. Łódź wyróżniała się znacznie wyższą Silesia Star
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Podaż:  
335 300 mkw.

Nowa podaż 
w 2014 r.:  
19 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
76 700 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
14 proc.

Średnie stawki czynszów:  
13–16 €/mkw./m-c

niż w ostatnich latach aktywnością najemców. Dzięki nim mia-
sto cechuje się systematycznie malejącym wskaźnikiem pusto-
stanów, który na koniec 2014 r. wyniósł ok. 12 proc. Wśród no-
wych najemców łódzkich biur warto wymienić koncern Airbus 
Helicopters, który w Forum 76 Business Centre otworzył biuro 
projektowe, a  także firmę logistyczną UPS. Jej władze zdecy-
dowały o  utworzenie centrum obsługi procesów biznesowych 
w  kompleksie University Business Park. Inwestycje firm zagra-
nicznych są najlepszą rekomendacją dla Łodzi, jako idealnego 
miejsca do rozwoju biznesu — komentuje Prezydent Łodzi, Han-
na Zdanowska.

W  2014 r. do użytkowania w Łodzi oddano 29 000 mkw. po-
wierzchni biurowej, z  czego 12 000 mkw. w biurowcu Ericpol, 
zrealizowanym przez koncern na własne potrzeby, a 14 000 mkw. 
w budynku C Centrum Biznesowego Synergia. Obiekt należący 
do Centrum Biznesowo-Logistycznego Inter-Mar posiada 5 kon-
dygnacji naziemnych i 273 naziemne miejsca parkingowe.

Inwestycję biurową realizuje w Łodzi również firma Echo Inve-
stment. Kompleks Aurus będzie powstawał w dwóch etapach. Bu-
dowa pierwszego rozpoczęła się na początku II kwartału 2015 r., 
a  zakończy się w  maju 2016. W  10-kondygnacyjnym projekcie 
znajdzie się 9430 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej z 381 
miejscami parkingowymi. Biurowiec mieści się przy al. Piłsud-
skiego 86, w największej dzielnicy Łodzi — Widzewie, w sąsiedz-
twie centrum miasta i  blisko Portu Lotniczego im. Władysława 
Reymonta.

Własną inwestycję w Łodzi przy ul. Jaracza zaplanowała także 
firma Comarch, która zamierza wybudować nowy budynek biu-
rowy, a także przebudować i zaadaptować do potrzeb biurowych 
zabytkowy budynek pofabryczny. Inwestycja zostanie podzielona 
na dwie części: niższą, 3-kondygnacyjną, przeznaczoną na funkcje 
konferencyjne oraz wysoką, 9-kondygnacyjną z  biurami. Zreali-
zowany budynek będzie powiadał ponad 7616 mkw. powierzchni 
użytkowej. Zgodnie z  zaplanowanym przez Comarch harmono-
gramem, budowa powinna rozpocząć się w kwietniu 2015 r. i po-
trwać do października 2016 r.

POZNAŃ

Poznań jest jednym z najczęściej wybieranych przez inwestorów 
miast w  Polsce. Wyróżnia się najniższą stopą bezrobocia w  kra-
ju, jedną z najwyższych wartości PKB wśród miast regionalnych 
i zdywersyfikowaną strukturą gospodarki. Autorzy raportu „Po-
znański rynek nieruchomości 2014” podkreślają, że miasto jest 
główną lokalizacją targów i konferencji w Polsce — corocznie od-
bywa się tu ponad 2 tys. tego typu wydarzeń.

Na zainteresowanie inwestorów miastem wpływa niewątpliwie 
jego kapitał ludzki, przede wszystkim dobrze wykształcona kadra, 
a także dobre połączenie komunikacyjne z innymi miastami, za-
równo polskimi, jak i europejskimi. Wszystko to sprawia, że sto-
lica Wielkopolski posiada silną gospodarkę z dużym potencjałem, 
płynącym ze strony sektora BPO/SSC. Jedną z największych umów 
najmu na terenie Poznania podpisała Żabka Polska. Siedziba firmy 
zajmie 4500 mkw. w kompleksie Andersia Business Centre.

W 2014 r. całkowity wolumen powierzchni biurowej w Pozna-
niu przekroczył 335 000 mkw., wzbogacając się o  19 000 mkw., 
z czego większość (10 500 mkw.) oferuje Centrum Biurowe Pod-
wale, usytuowane przy ul. Małachowskiego. W 2014 r. w budo-
wie znajdowało się ok. 76 700 mkw., przy czym ponad połowę 
(42 000 mkw.) realizowała firma Vastint w  ramach kompleksu 
Business Garden Poznań. Cały kompleks docelowo zaoferuje 
80 000 mkw., jednak termin realizacji kolejnego etapu nie jest 
jeszcze znany.

W Poznaniu dobiega końca budowa dwóch obiektów należą-
cych do GN Group — Półwiejskiej 2 i K9 Office. Pierwszy z nich 
dostarczy niespełna 3000 mkw. powierzchni biurowej, a drugi — 
ok. 2390 mkw. 

Na początku 2015 r. firma Skanska rozpoczęła budowę biurow-
ca Maraton, którego realizacja zakończy się w IV kwartale 2016 r. 
Projekt będzie miał 6 pięter oraz 2 kondygnacje podziemne z ponad 
300 miejscami postojowymi. W pierwszym etapie powstanie pod-
ziemna część garażowa, a  także ponad 13 000 mkw. powierzchni 
biurowej certyfikowanej w systemie LEED na poziomie Gold.

Ponad 15 000 mkw. przestrzeni przeznaczonej na biura powstaje 
także w ramach 16-kondygnacyjnego biurowca Bałtyk, zaprojek-
towanego przez holenderską pracownię MVRDV pod kierunkiem 
Natalie de Vries we współpracy z polskim biurem NO Natkaniec 
Olechnicki Architekci. Udziałowcami inwestycji są Garvest Real 
Estate Cooperatief UA oraz Energia Active Sp. z o.o. Sp. k. Ukoń-
czenie Bałtyku planowane jest na II kwartał 2017 r.

Plany związane ze stolicą Wielkopolski przedstawił także de-
weloper TriGranit, który w ramach inwestycji realizowanej z PKP, 
zamierza przekształcić budynek starego dworca Poznań Główny 
w  nowoczesny obiekt biurowo-hotelowy o  łącznej powierzchni 
32 000 mkw.

Business Garden Poznań

fo
t.

 V
as

tin
t



P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     W a r s z a w a14

Warszawa jest największym polskim miastem zarówno 
pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, a tak-
że znaczącym w  Europie ośrodkiem naukowym, kul-

turalnym, gospodarczym i  politycznym. W  stolicy funkcjonuje 
ponad 80 uczelni oraz liczne szkoły podyplomowe, zorientowane 
na kształcenie przyszłej kadry kierowniczej przedsiębiorstw MBA 
(Master of Business Administration).

Warszawa stolicą 
polskiego biznesu

W Warszawie znajdują się siedziby wojewody i sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego, które generuje ponad 20 proc. polskie-
go PKB. Mazowsze jest polskim liderem pod względem liczby 
działających firm oraz jednostek naukowo-badawczych — funk-
cjonuje tu 740 tys. przedsiębiorstw i skupia się 33 proc. polskiego 
sektora R+D.

Miasto ciągle rozwija swój potencjał, przyciągając kolejnych in-
westorów. Jednym z powziętych działań jest przygotowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wokół lot-
niska w  Modlinie, które pozwolą na rozwój turystyki i  inwestycji 
zagranicznych. Planowany jest również rozwój Przasnyskiej Strefy 
Gospodarczej oraz strefy w Chorzelach, dysponującej kilkuset hek-
tarami przystosowanymi do dużych inwestycji. W  województwie 
mazowieckim funkcjonuje Garwolińska Strefa Gospodarcza z 60 ha 
przeznaczonymi na inwestycje, a  także subregion warszawsko-za-
chodni w okolicach Teresina, w którym swoje siedziby lokuje wie-
le nowych firm logistycznych. Zainteresowaniem przedsiębiorców 
cieszy się również Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny przy 
koncernie Orlen, w  którym rozwijane są nowoczesne usługi biz-
nesowe i działalność innowacyjna. Tam też na powierzchni 200 ha 

Powierzchnia:  
517 km kw.

Liczba 
studentów  
268 555

Liczba ludności:  
1 724 404

Bezrobocie:  
4,8 proc.

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 80

Sięgająca XIII w. historia Warszawy, liczne zabytki, instytucje 
kultury o znaczeniu międzynarodowym (w tym otwarte w 2014 r. 
Muzeum Historii Żydów Polskich), organizowane wydarzenia 
cykliczne o  zasięgu międzynarodowym (np. Warszawski Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmowy) sprawiają, iż miasto jest chętnie 
wybierane przez turystów. W rankingu najchętniej odwiedzanych 
lokalizacji świata „Top 100 City Destinations Ranking” Warszawa 
zajęła 42. miejsce, a zatem najlepszą pozycję spośród wszystkich 
polskich ośrodków. Warto też wspomnieć, że stolica wyprzedziła 
takie metropolie, jak Dublin, Brukselę, Monachium czy Lizbonę.
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działa park przemysłowy, technologiczny i  naukowo-badawczy. 
Ponadto Centrum Usług Korporacyjnych otwarte w październiku 
2014 r. i  Laboratorium Centralne mają pozwolić na prowadzenie 
działalności gospodarczej firmom z różnych branż.

Nie tylko korporacje

Na wsparcie województwa mazowieckiego mogą liczyć nie tyl-
ko ogromne koncerny i  korporacje z  sektora BPO/SSC, ale też 
start-upowcy. Pomocą jest m.in. możliwość finansowania z  fun-
duszy początkowych czy łączonych funduszy europejskich 

z prywatnymi, np. poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy. Przed-
siębiorcom działającym w regionie pomagają ponadto Mazowiecki 
Fundusz Poręczeń Kredytowych, Mazowiecki Fundusz Pożyczko-
wy, a  także Mazowiecka Agencja Energetyczna i  Agencja Roz-
woju Mazowsza. Marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik podkreśla, że dla rozwoju regionu ogromne znaczenie 
ma wsparcie udzielane małym i  średnim przedsiębiorstwom. To 
różnego rodzaju pomoc inwestycyjna i transfer technologii z uczel-
ni i instytutów naukowo-badawczych do wytwarzania, oczywiście 
także pomoc w informatyzacji tych firm — mówi Adam Struzik.

W Warszawie działają liczne organizacje i  instytucje wspiera-
jące rozwój przedsiębiorczości, wśród nich m.in. otwarte w 2013 r. 
Centrum Przedsiębiorczości Smolna czy przestrzeń dla start-
-upów na Stadionie Narodowym. Rozwija się również inicjaty-
wa Warsaw Startup Space — kompleksowy system wsparcia lo-
kalnych start-upów, powołany w  celu wspierania innowacyjnej, 
polskiej gospodarki oraz promowania wizerunku Warszawy jako 
miasta przedsiębiorczego i dynamicznego. Warto wspomnieć, że 
stolica była współorganizatorem wielu wydarzeń wspierających 
młodych i  innowacyjnych przedsiębiorców, w  tym Start-up Po-
land, Start-up Weekend, Start-up Grind czy cyklu szkoleń dla osób 
przedsiębiorczych.

Wymienione inicjatywy i osiągnięte dzięki nim efekty sprawi-
ły, że w 2014 r. Warszawa została wyróżniona Złotym Laurem Su-
per Biznesu w kategorii Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości, 
a  także tytułem „Warszawa — Miasto Start-upów” przyznanym 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości za działania zre-
alizowane na rzecz rozwoju i promocji środowisk start-upowych. 
Jako samorząd od lat tworzymy klimat i warunki wspierające po-
wstawanie i rozwój działalności typu start-up na terenie Warszawy  
Udostępniliśmy m in  szereg usług w  Centrum Przedsiębiorczości 
Smolna, udzieliliśmy też 3000 dotacji na założenie firmy w War-
szawie, na co z  pomocą funduszy europejskich przeznaczyliśmy 
55 mln zł — mówił podczas konferencji ICT Summit Michał Ol-
szewski, wiceprezydent Warszawy.

Można sądzić, iż Warszawa długo pozostanie największym pol-
skim rynkiem pracy z najniższą stopą bezrobocia w kraju, która na 
koniec IV kwartału 2014 r. wyniosła 4,3 proc. i była o 5 punktów 
procentowych niższa niż przed rokiem.

Mniejsze korki?

Stolica ciągle inwestuje w poprawę infrastruktury komunikacyj-
nej. Rok 2014 upłynął pod znakiem dokańczania trwającej prze-
szło trzy lata budowy II linii metra (przebiegającej w  okolicach 
ronda ONZ i ronda Daszyńskiego) łączącej Wolę z Pragą. Po osta-
tecznym uruchomieniu, które nastąpiło 8 marca 2015 r., II  linia 
stała się środkiem transportu dla osób pracujących na powierzch-
ni przeszło 540 000 mkw. biur.

Ratusz wykonał szereg remontów dróg. Zakończono moder-
nizację mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskiego, naprawiono 
zewnętrzne gzymsy na wiaduktach w ciągu al. Jana Pawła II, uło-
żono nową nawierzchnię na ul. Marszałkowskiej na odcinku od 
ul. Moniuszki do wysokości ul. Próżnej, a także rozpoczęto prze-
budowę układu drogowego w rejonie stacji Słodowiec I linii metra. 
Powstanie tam nowy układ dróg, a dotychczasowe skrzyżowanie 
ulic Kasprowicza i Żeromskiego zastąpi rondo. Ponadto kontynu-
owana jest przebudowa Trasy Armii Krajowej, która stanie się dro-
gą ekspresową S8 z poszerzonym z czterech do pięciu pasów ruchu Warszawa Centralna

Gdański Business Center II
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mostem gen. Stefana Grota-Roweckiego i  odbudowanymi esta-
kadami na poszczególnych skrzyżowaniach. Roboty prowadzone 
przez czeskie przedsiębiorstwo Metrostav powinny zakończyć się 
pod koniec 2015 r.

Warszawa inwestuje w  rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej, która 
usprawnia dojazd do stolicy z okolicznych miejscowości. Stanowi 
ona jeden z najważniejszych środków komunikacji aglomeracyj-
nej i pozwala na obciążenie zakorkowanych ulic. W celu integracji 
SKM z  komunikacją miejską, w  poprzednich latach utworzono 
blisko 20 parkingów typu „Park and Ride” umożliwiających bez-
płatne parkowanie samochodów na obrzeżach miasta. W listopa-
dzie 2014 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA oraz Urząd 
m.st. Warszawy podpisały list intencyjny, w  którym zadeklaro-
wały, że realizowane w latach 2015–2022 inwestycje kolejowe oraz 
inwestycje miejskie będą skoordynowane. Ponadto spółki kolejo-
we i przewoźnicy zamierzają współpracować z miastem w takich 
kwestiach, jak: wzajemne honorowanie biletów, zintegrowana in-
formacja pasażerska czy zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 
miejskiej podczas prac modernizacyjnych. Kolej pełni kluczową 
rolę w systemie transportowym stolicy  Przeprowadzone prace mo-
dernizacyjne znacznie zwiększą efektywność tej gałęzi transportu, 
co w  przyszłości pozwoli nam na uruchomienie nowych połączeń 
Szybkiej Kolei Miejskiej i  integrację kolei z  metrem, tramwajami 
i autobusami  Skorzystają na tym pasażerowie — komentuje Han-
na Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Liczba linii  
autobusowych:  
236

Liczba linii  
tramwajowych:  
27

Metro:  
I linia: Kabaty –
Młociny  
II linia: Rondo 
Daszyńskiego – 
Dworzec Wileński

Lotniska: 
•	Port Lotniczy im. 

Fryderyka Chopina
•	Warsaw Modlin 

Airport

Kolej:  
5 linii SKM  
(Szybka Kolej Miejska)  
WKD (Warszawska Kolej 
Dojazdowa) Warszawa 
Śródmieście-Opacz  
KM (Koleje 
Mazowieckie)

II linia metra, peron Nowy Świat – Uniwersytet

jest zlokalizowany zaledwie 10 km od ścisłego centrum Port 
Lotniczy Warszawa-Okęcie, będący jednocześnie największym 
portem w Polsce. Lotnisko Chopina zajmuje powierzchnię prze-
kraczającą 830 ha, składa się z 4 terminali pasażerskich, dworca 
kolejowego i portu wojskowego. Dla Okęcia rok 2014 oznaczał głę-
boką restrukturyzację, w wyniku której zatrudnienie zmniejszy-
ło się o 800 osób. Zmniejszenie zatrudnienia oraz nowa struktura 
pozwala nam znacząco poprawić efektywność ekonomiczną firmy 
i zwiększyć konkurencyjność w porównaniu do podobnych lotnisk 
w regionie  Standard jakości obsługi pasażerów pozostał przy tym 
na niezmienionym wysokim poziomie, a standard obsługi linii lot-
niczych znacząco się poprawił — informuje Michał Kaczmarzyk, 
dyrektor Lotniska Chopina w  Warszawie. Mimo powziętych 
zmian, w 2014 r. Okęcie obsłużyło 10,6 mln pasażerów, co stanowi 
drugi najlepszy wynik w historii portu. Korzystające z niego osoby 
podróżowały najczęściej do Londynu, Paryża, Frankfurtu i Am-
sterdamu takimi liniami lotniczymi, jak: PLL LOT, Wizz Air, Lu-
fthansa, Enter Air czy Travel Service. Dla portu pozytywne oka-
zały się także opublikowane na przełomie 2014 i 2015 r. raporty. 
Z „OAG Punctuality Report” wynika, iż 90 proc. lotów odbywała 
się o czasie, z kolei w plebiscycie miesięcznika „Business Travel-
ler Poland” Okęcie zostało uznane za najlepsze lotnisko w Polsce. 
O efektywności portu świadczą ponadto zakończone i świeżo po-
dejmowane inicjatywy — wybudowanie nowych płyt dla samolo-
tów i dwóch dróg kołowania, a  także uruchomienie bezpłatnego 
i nielimitowanego dostępu do Internetu.

Drugim funkcjonującym w Warszawie lotniskiem jest port War-
szawa–Modlin, działający od lipca 2012 r., nie licząc kilkumiesięcz-
nej przerwy, podczas której naprawiano pas startowy. Znacznie 
mniejszy od Lotniska Chopina, w roku 2014 obsłużył 1 703 219 pa-
sażerów, wykonując 11 135 operacji lotniczych. Dla naszego portu to 
był wyjątkowo udany rok  Od stycznia regularnie rósł ruch pasażerski 
i praktycznie każdy miesiąc przynosił coś nowego  W kwietniu wy-
startowały połączenia krajowe do Gdańska i Wrocławia, już w maju, 
jako pierwsze regionalne lotnisko w Polsce, wdrożyliśmy system ILS 
w kategorii II, a w październiku uruchomiliśmy bazę Ryanaira z 2 sa-
molotami  W tym roku planujemy m in  ogłosić i rozstrzygnąć konkurs 
na dzierżawę terenu przed terminalem w celu budowy i zarządzania 
hotelem w standardzie trzech gwiazdek, przyjąć projekt rozbudowy 
terminala i stworzyć infrastrukturę pod planowaną obsługę cargo — 
podsumowuje prezes lotniska Warszawa–Modlin, Piotr Okienczyc.

W Warszawie sukcesywnie rozbudowywane są drogi rowero-
we. W 2014 r. łączna długość ścieżek wyniosła tu 400 km (275 km 
osiągniętych na koniec 2010 r.), a wskaźnik gęstości ścieżek rowe-
rowych jest o wiele wyższy niż w Krakowie czy Gdańsku. Wraz 
ze ścieżkami rowerowymi rozwijany jest system wypożyczalni 
rowerów Veturilo, który stał się siódmym największym systemem 
rowerów publicznych w Europie.

Już nie tylko Okęcie

Rozkwitowi biznesu w  stolicy sprzyja bardzo dobre połączenie 
międzynarodowe, zapewnione przez dwa funkcjonujące w jej ob-
rębie lotniska, obsługujące loty pasażerskie. Najstarszym portem 
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Komunikacja nadaje dynamikę 

Rafał 
Mazurczak 
Dyrektor Działu 

Projektów 

Biurowych 

i Hotelowych 

w Echo Investment

o konieczności dokonywania zmian w istnie-

jących planach zagospodarowywania prze-

strzennego i tych powstających dla nowych 

terenów. To bardzo ważne kwestie w dyskusji 

o rozwoju miasta, nie tylko w segmencie biu-

rowym, ale również w innych branżach. 

Natomiast sam rozwój rynku biurowego 

w Warszawie uzależniony jest od kilku waż-

nych czynników. Z pewnością tym, który za-

wsze zwiększa dynamikę, jest komunikacja. 

W przypadku Warszawy już teraz jesteśmy 

świadkami tego, jak pierwszy odcinek II linii 

metra wpływa na stołeczny rynek nierucho-

mości komercyjnych. Przykładem jest rozwój 

Woli, dla której ta inwestycja była szczegól-

nie istotna. Otwarcie nowego odcinka metra 

sprawiło, że dzielnica ta zyskała na atrakcyjno-

ści, a to z kolei przyczyniło się do zwiększenia 

liczby inwestycji komercyjnych, rozwija się też 

handel i usługi. To właśnie dlatego, zapowie-

dziana na przyszły rok, rozbudowa linii M2 

będzie jednym z najważniejszych czynników 

wpływających na rozwój sektora biurowego 

w Warszawie. Równie ważne będą inwestycje 

drogowe, przede wszystkim rozbudowa ob-

wodnicy i trasy NS. Te dwa projekty w bardzo 

dużym stopniu pozytywnie wpłyną na rozwój 

naszej branży.Mówiąc o tym, co może wpłynąć 

na poprawę rynku biurowego 

w Warszawie, warto wspomnieć 

Warszawski rynek biurowy
Na koniec 2014 r. całkowita podaż powierzchni biurowej 

w  Warszawie wyniosła prawie 4 400 000 mkw. W  całym 
roku oddano do użytku ok. 280 000 mkw. nowych biur, 

przy czym znaczna ich część (blisko 70 proc.) znajduje się poza 
centrum miasta. Wśród największych projektów ukończonych 
w 2014 r. warto wymienić pierwszy etap Gdański Business Cen-
ter (47 194 mkw.) i Eurocentrum Office Complex I (38 700 mkw.). 
W styczniu 2015 r. w realizacji znajdowało się ok. 760 000 mkw. 
powierzchni biurowej, z  czego większość w  centrum oraz na 
Woli. Tempo przyrostu nowej podaży w stolicy zostanie zachowa-
ne, bowiem na lata 2015–2016 przewiduje się oddanie do użytku  
ok. 650 000 mkw.

W  2014 r. poziom pustostanów w  Warszawie wzrósł do 
ok. 13,3 proc., co oznacza, że był o 1,6 punktu procentowego wyższy 
w porównaniu z końcem 2013 r. Najwięcej powierzchni wynajęto 
w  strefach pozacentralnych: Południowej Górnej (183 300 mkw.) 
oraz Południowej Zachodniej (137 900 mkw.).

Czynsze transakcyjne w ścisłym centrum Warszawy spadły do 
24 euro/mkw./m-c, a w dzielnicach poza centrum utrzymywały się 
na poziomie 12–16 euro/mkw./m-c. Biorąc pod uwagę relatywnie 
wysoką ilość powierzchni biurowej pozostającej w  budowie lub 
planowanej do realizacji w najbliższych latach w centrum, można 
spodziewać się stopniowego spadku czynszów na tym obszarze. 
W związku z tym, z dużym prawdopodobieństwem można przy-
puszczać, że coraz większa grupa najemców będzie mogła pozwolić 
sobie na wynajem biura w okolicach warszawskiego Śródmieścia.

Deweloperzy lubią wieżowce  

Zagospodarowanie przestrzenne Warszawy budzi wiele kontro-
wersji wśród specjalistów. Zdaniem niektórych na urbanistyczny 
chaos wpływ mają deweloperzy realizujący budynki różnej wy-
sokości, niezależnie od otoczenia i charakteru dzielnicy. Według 
architektów i urbanistów problem stanowią wysokościowce wzno-
szone w Warszawie bez jednorodnej koncepcji, powstające w róż-
nych rejonach miasta.

Podaż:  
4 391 900 mkw.

Nowa podaż w 2014 r.:  
280 000 mkw.

Popyt w 2014 r.:  
612 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
760 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  
13,3 proc.

Czynsze w COB: 18–24 €/mkw./m-c 
Czynsze poza centrum:  
12–16 €/mkw./m-c

Mimo iż pierwszy warszawski budynek o wysokości powyżej 50 m 
powstał już w 1908 r., a kolejny w 1933 (liczył 66 m wysokości i był 
wówczas drugim najwyższym budynkiem w  Europie), to na dobre 
budowę wysokościowców zapoczątkowano w  stolicy dopiero w  la-
tach 50. Dziś w Warszawie znajduje się ok. 50 obiektów o wysokości 
przekraczającej 65 m, w tym dwa wieżowce sięgające ponad 200 m 
nad ziemię (Pałac Kultury i Nauki — 237 m z iglicą i Warsaw Tra-
de Tower — 208 m). W budowie nadal pozostaje wieżowiec Warsaw 
Spire (220 m wysokości całkowitej). Dzięki nim Warszawa znajduje 
się w  grupie „najwyższych” miast Europy, za Moskwą, Londynem, 
Paryżem i Frankfurtem nad Menem. Warto jednak zauważyć, iż dwie 
ostatnie metropolie często podawane są jako przykład poprawnego 
zagospodarowania przestrzenią, m.in. za sprawą wyznaczenia kon-
kretnych lokalizacji, w których wysokościowce mogą powstawać.
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Warszawa — podział 
administracyjny

Gdański Business Center I

Biurowe 
dzielnice 
Warszawy
Od 2002 r. stolica Polski podzielona jest na 18 dzielnic, spo-

śród których największą powierzchnię zajmuje Wawer, zaś 
największą liczbą ludności może poszczycić się Mokotów. 

Pozostałymi dzielnicami są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, 
Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targó-
wek, Ursus, Ursynów, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz.

Niniejsza publikacja prezentuje tylko wybrane dzielnice War-
szawy, w  których w  2014 r. odnotowano największą aktywność 
deweloperów finalizujących inwestycje biurowe, a  także rozpo-
czynających i planujących nowe projekty. Zważywszy na ogromną 
podaż powierzchni biurowych w Warszawie, w zestawieniu tym 
omawiane są tylko niektóre dzielnice i najbardziej reprezentatyw-
ne dla nich projekty biurowe.

ŚRÓDMIEŚCIE

Najstarsza dzielnica Warszawy, obejmująca m.in. Stare i  Nowe 
Miasto, charakteryzuje się gęstą zabudową, rozwiniętą infrastruk-
turą, a  także niesłabnącą aktywnością deweloperów i  wysokimi 
stawkami czynszów. Inwestorzy realizują tu zupełnie nowe biu-
rowce na niezagospodarowanych dotąd działkach, a  także rewi-
talizują zabytkowe kamienice. Z kolei najemcy za biura w tak pre-
stiżowej lokalizacji są w stanie zapłacić znacznie wyższe czynsze.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W 2014 r. zakończyły się prace rewitalizacyjne Placu Małachow-
skiego — zabytkowej kamienicy z  początku XX w., należącej 
niegdyś do hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Dzięki przeprowa-
dzonym pracom, a  także dobudowaniu nowej części, inwestycja 
należąca do Kulczyk Silverstein Properties oferuje 13 064  mkw. 
powierzchni biurowej, a  także 1368 mkw. przeznaczonych na 
funkcję usługowo-handlową oraz gastronomiczną. Do dyspozycji 
najemców oddanych zostało 100 miejsc postojowych, zlokalizowa-
nych w dwupoziomowym garażu podziemnym.

 W historycznej części Warszawy zakończyła się rewitalizacja 
kamienicy Jasna 26. Nieruchomość należąca do Mermaid Proper-
ties została przekształcona w  7-kondygnacyjny biurowiec klasy 
A o powierzchni najmu 5500 mkw. Na parterze i w piwnicy miesz-
czą się lokale usługowe, zaś w  dwupoziomowym parkingu pod-
ziemnym znajduje się 49 miejsc postojowych. Głównym najemcą 
obiektu jest Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców 
Prawnych i Adwokatów.

Pod koniec marca 2014 r. pozwolenie na użytkowanie otrzymał 
także biurowiec Grupy PHN — Foksal City oferujący 2825 mkw. 
powierzchni biurowej, rozmieszczonej na 5 kondygnacjach. Inwe-
stycja została poddana procedurze certyfikacji BREEAM z oceną 
Very Good.

We wrześniu 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie I fazy kom-
pleksu Gdański Business Center I. Projekt zrealizowany przez 
firmę HB Reavis mieści się u  zbiegu ulic Andersa i  Inflackiej. 
W  dwóch budynkach biurowych znajduje się ok. 48 000 mkw. 
nowoczesnej powierzchni użytkowej, wynajmowanej m.in. przez 
firmy SNC Lavalin, Provident, Coloplast oraz KPMG. Ostatnia 
z wymienionych organizacji w drugiej połowie 2015 r. wprowadzi 
się do biura o wielkości 10 000 mkw., znajdującego się w budynku 
A. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu inwestycji, który zakła-
da powstanie dwóch kolejnych biurowców, oferujących łącznie po-
nad 51 800 mkw. Obiekty te zostaną oddane do użytku w I kwar-
tale 2016 r. i będą certyfikowane w systemie BREEAM na ocenę 
Excellent.
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Hala Koszyki

Na stanowiącym część Śródmieścia Powiślu deweloper GD&K 
Group ukończył budowę Carpathia Office House — 5-kondygna-
cyjnego biurowca klasy A, nawiązującego architektonicznie do 
stylu modernistycznego. Przy projektowaniu Carpathii inspirowa-
ła nas architektura Powiśla lat 50  i 60  Chcieliśmy nadać obiekto-
wi charakter pasujący do jego lokalizacji, a  jednocześnie uzyskać 
komfort mieszczący się w założeniach wszystkich zaangażowanych 
podmiotów — najemców, sąsiadów inwestycji i samych inwestorów  
Jestem przekonany, że obecny projekt znalazł wspólny język dla tego 
miejsca i przeznaczenia budynku — wyjaśnia Szymon Duda, ar-
chitekt i główny projektant budynku. Inwestycja dostarczy na war-
szawski rynek 4440 mkw. powierzchni biurowej, a także 2-kondy-
gnacyjny parking podziemny z 36 miejscami postojowymi.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Od października 2013 r. firma Senatorska Investment realizu-
je biurowiec Plac Zamkowy — Business with Heritage, które-
go budowa zgodnie z  harmonogramem powinna zakończyć się 
w  pierwszej połowie 2015 r. Przyziemie obiektu zostało pokryte 
wapieniem muszlowym, natomiast w oknach i witrynach budynku 
pojawiło się szkło o niestandardowym, szarym zabarwieniu. Dach 
Placu Zamkowego został wyłożony wstępnie spatynowaną blachą, 
która pod wpływem warunków atmosferycznych z czasem nabie-
rze naturalnej, niebiesko-szarej patyny, dzięki czemu wpisze się 
w krajobraz innych dachów na Starym Mieście. Plac Zamkowy — 
Business with Heritage oferować będzie 9500 mkw. powierzchni, 
z czego 4071 mkw. stanowić będą biura. Projekt zakłada również 
budowę jedynego na Starym Mieście, dwupoziomowego parkingu.

Jesienią 2014 r. firma Budizol rozpoczęła prace remontowo-bu-
dowlane w  kamienicy rodziny Branickich, zlokalizowanej przy 
ul.  Smolnej 40 w  Warszawie. Zabytkowy budynek o  powierzch-
ni całkowitej 8500 mkw., przy wsparciu ze środków przyzna-
nych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w  ramach inicjatywy  
JESSICA, zostanie przekształcony w nowoczesny biurowiec klasy A+. 
Willa powstała w latach 1901–1903 na zlecenie hrabiego Ksawere-
go Branickiego jest jedną z pięciu kamienic autorstwa Bronisława 
Brochowicza-Rogoyskiego, jakie wybudowano z  inicjatywy ro-
dziny Branickich przy ul. Smolnej. W roku 1944 budynek został 
zbombardowany i  uległ częściowemu spaleniu. Odbudowano go 
w  latach 70. i  od tamtej pory nie przechodził żadnej renowacji. 
Projekt rewitalizacji oraz przebudowy opracowała pracownia Kul-
czyński Architekt Sp. z o.o. Termin zakończenia prac zaplanowa-
no na koniec 2015 r.

Pomiędzy centrum biznesowym a  Starym Miastem spółka 
STRABAG Real Estate GmbH (SRE) w październiku 2014 r. rozpo-
częła realizację obiektu biurowo-handlowego Astoria. Koszt tej in-
westycji szacowany jest na ok. 75 mln euro. Budynek o powierzch-
ni 28 000 mkw. (17 600 mkw. biur i  1400 mkw. przeznaczonych 
na funkcję handlową) będzie wyróżniał się fasadą wykonaną ze 
szkła, metalu i kamienia, a dzięki przejęciu części elementów sty-
lowych od położonych po sąsiedzku obiektów, doskonale wpisze 
się w  otoczenie. Do dyspozycji najemców pozostanie 100 miejsc 
postojowych w  parkingu podziemnym. Astoria realizowana jest 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wymogami LEED 
na poziomie Gold. Do użytkowania zostanie oddana w pierwszym 
półroczu 2016 r.

Od października 2014 r. inwestycję na warszawskim Śród-
mieściu realizuje także Griffin Group. Zaprojektowana przez 

pracownię JEMS Architekci Hala Koszyki zaoferuje 6000 mkw. 
przestrzeni handlowo-usługowej (w  odbudowanej, głównej 
części oraz w  dwóch zachowanych oficynach bramnych) oraz 
15 000 mkw. powierzchni biurowej w trzech biurowcach klasy A. 
Obiekt będzie dysponował 200 miejscami parkingowymi oraz 85 
stanowiskami dla rowerów. Znajdzie się w nim także ogólnodo-
stępny plac miejski o powierzchni ok. 600 mkw. usytuowany od 
strony ul. Koszykowej. Staraliśmy się odzyskać jak najwięcej orygi-
nalnych elementów z dawnej Hali  Od stalowych dźwigarów, które 
w przeszłości tworzyły jej konstrukcję, poprzez kafelki, aż po cegły 
wydobyte z piwnic  Oczywiście wszystko w porozumieniu z konser-
watorem zabytków  Wszystkie te elementy zostaną wyeksponowane 
w nowym obiekcie — mówi Michał Świerczyński, prezes Hali Ko-
szyki. Kompleks jest pierwszym na Mazowszu projektem realizo-
wanym w ramach Programu Inwestycje Polskie, współfinansowa-
nym ze środków Inicjatywy JESSICA. Inwestycja zostanie oddana 
do użytku w drugiej połowie 2016 r.

W  grudniu 2014 r. spółka Green Property Group rozpoczę-
ła prace rozbiórkowe, inicujące realizację biurowca SZUCHA 
Premium Offices, zlokalizowanego przy al. Jana Christiana Szu-
cha. Obiekt będzie posiadał 7 kondygnacji i  zaoferuje najemcom 
8000 mkw. biur, 3-poziomowy parking podziemny, 3 kaskadowe ta-
rasy o łącznej powierzchni 1200 mkw., a także przestrzeń przezna-
czoną na funkcje usługowe, konferencyjne i restauracyjne. Ponadto 
w  ramach inwestycji zostanie odrestaurowany XIX-wieczny Pała-
cyk Generałowej Marii Agapijew, w którym powstanie 1000 mkw. 
powierzchni restauracyjno-klubowej. Otoczy go kilkusetmetro-
wy, ogólnodostępny ogród. Twórcą projektu SZUCHA Premium 
Offices jest Bolesław Stelmach, autor koncepcji architektonicznej 
Centrum Chopinowskiego w  Warszawie, rozbudowy Sejmu RP 
czy powiększenia Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. 
SZUCHA jest propozycją dla wymagających najemców, którzy cenią 
nobliwą lokalizację i doskonałą architekturę  Zaledwie 650-metrowej 
długości aleja Szucha jest jednym z  najpiękniejszych i  najbardziej 
prestiżowych miejsc w Warszawie  Po wojnie zachowała niemal kom-
pletną zabudowę i  mieści dziś siedziby kluczowych placówek pań-
stwowych i  dyplomatycznych — mówi Artur Nowakowski, prezes 
zarządu Green Property Group. Budowa inwestycji zakończy się we 
wrześniu 2016 r.

w
iz

. 
G

ri
ff

in
 G

ro
up



P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     W a r s z a w a20

WOLA

Granicząca ze Śródmieściem Wola przeżywa prawdziwe oblęże-
nie deweloperów biurowych. Szczególną popularnością cieszą się 
działki zlokalizowane nieopodal ronda OZN i ronda Daszyńskie-
go — przy ul. Kasprzaka, Grzybowskiej, Towarowej czy al.  Jana 
Pawła II. Do inwestowania w  tym miejscu zachęca z  pewnością 
wybudowana II linia metra, łącząca Wolę praktycznie z każdą czę-
ścią Warszawy, a dzięki temu podnosząca w dużym stopniu atrak-
cyjność inwestycyjną tej części miasta.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Rok 2014 na stołecznej Woli rozpoczął się oddaniem do użyt-
kowania obiektu Atrium 1, zrealizowanego przez firmę Skanska 
Property Poland, a  następnie sprzedanego funduszowi Deka 
Immobilien. Biurowiec znajduje się przy rondzie ONZ i oferuje 
łącznie 18 000 mkw. powierzchni biurowej i  handlowej, certy-
fikowanej w  systemie LEED na poziomie Platinum, wynajmo-
wanej m.in. przez Bank Zachodni WBK, Pramerica i  Skanska. 
W  maju 2014 r. rozpoczęła się budowa kolejnego budynku na-
leżącego do kompleksu Atrium, w którym na 15 kondygnacjach 

znajdzie się ponad 20 000 mkw. powierzchni najmu. Atrium 2 
zostanie ukończone na przełomie I i II kwartału 2016 r.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Od 2013 do początku 2015 r. w budowie pozostawał kompleks Ka-
rolkowa Business Park, oferujący 15 000 mkw. powierzchni biu-
rowej klasy A na 12 kondygnacjach. W obiekcie powstało ponadto 
3000 mkw. strefy handlowo-usługowej, znajdującej się w przyziemiu 
z odremontowaną, historyczną fasadą, nad którą mieści się 2500 mkw. 
zielonych tarasów. Inwestycja stanowi część większego centrum biz-
nesowego powstającego na Woli i została poddana certyfikacji w sys-
temie BREEAM. Właścicielem Karolkowa Business Park jest Grupa 
ASBUD, zaś wśród najemców kompleksu znalazła się m.in. Agencja 
Rynku Rolnego, która wynajęła prawie 10 000 mkw.

W  2014 r. Ochnik Development kontynuował rozpoczętą 
w 2011 r. modernizację i rozbudowę Dzielnej 60. Inwestor kolejno 
odnawiał bryły poszczególnych budynków, noszących nazwy róż-
nych dzielnic Warszawy. W największym stopniu zmodernizowany 
został biurowiec Śródmieście, który zgodnie z założeniami projektu 
przygotowanego przez Biuro Projektów Kazimierski i Ryba, uzyskał 
3-kondygnacyjną, szklaną nadbudowę. W skład ukończonej na po-
czątku 2015 r. Dzielnej 60 wchodzi 5 obiektów, łącznie oferujących 
ok. 20 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 200 miejsc 
parkingowych. Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez 
Bohdana Ufnalewskiego oraz Zbigniewa Orlińskiego, nawiązuje 
do historii Muranowa, wiążącej to miejsce z Powstaniem Warszaw-
skim i dawną zabudową. Naszym zamierzeniem było przekształcenie 
kompleksu Dzielna 60 w miejsce atrakcyjne dla najemców, oferujące 
nie tylko wysokiej jakości powierzchnie biurowe, ale również sprzy-
jające integracji i wypoczynkowi w czasie wolnym od pracy  W efek-
cie robót modernizacyjnych nowy „look” zyskały nie tylko budynki  
Chcieliśmy, żeby dzięki nietypowej, jak na projekt biurowy, aranżacji 
części wspólnych kompleks nabrał własnego charakteru i zyskał nie-
codzienny klimat, a w konsekwencji, aby Dzielna 60 stała się jednym 
z ciekawszych adresów biurowych w Warszawie — komentuje Jacek 
Ochnik, prezes zarządu Ochnik Development.City Tower

Warsaw Spire
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Grupa PHN planuje realizację projektu biurowo-usługowego 
klasy A przy ul. Świętokrzyskiej 36. City Tower ma zostać zreali-
zowany wraz z firmą Hochtief w formie współpracy joint venture. 
PHN zapewni grunt pod inwestycję, natomiast Hochief będzie 
odpowiadać za całościową realizację kompleksu, który powstanie 
w dwóch etapach — faza A obejmować będzie mniejszy budynek, 
faza B — większy. Ich łączna powierzchnia najmu brutto wyniesie 
ponad 40 000 mkw. Obecnie w  projekcie City Tower prowadzony 
jest szereg działań przygotowawczych, w tym analizy optymalnego 
zagospodarowania działki przy ul  Świętokrzyskiej 36 oraz możli-
wości etapowania inwestycji  Rozpoczęcie budowy planowane jest 
na rok 2017, zaś jej zakończenie na rok 2019 — informuje Agata 
Nałęcz z PHN SA.
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W  bezpośrednim sąsiedztwie II linii metra (stacji Rondo 
Daszyńskiego) firma Ghelamco kontynuuje budowę komplek-
su Warsaw Spire, składającego się z  220-metrowego wieżowca 
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U  zbiegu ulic Prostej i  Przyokopowej, nieopodal stacji metra 
Rondo Daszyńskiego, firma Hines od czerwca 2014 r. realizuje biu-
rowiec Proximo, którego budowa ma zakończyć się w maju 2016 r., 
a pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się do niego zaledwie 
miesiąc później. Biurowiec zaoferuje 28 385 mkw. powierzchni 
klasy A, w tym ok. 2000 mkw. przeznaczonych na funkcje handlo-
wo-usługowe oraz 435 miejsc parkingowych w trzypoziomowym 
garażu podziemnym. Południowe skrzydło biurowca stanowić bę-
dzie 13-kondygnacyjna dominanta, zapewniająca obiektowi dobrą 
widoczność z  głównych arterii miasta. Projekt architektoniczny 
Proximo opracowała pracownia Rolfe Judd, natomiast za lobby 
recepcyjne i przestrzeń publiczną w  formie wewnętrznego placu 
odpowiada studio projektowe Pininfarina z Włoch. Na początku 
2015 r. Proximo zdobył certyfikat BREEAM z oceną Very Good.

W II kwartale 2014 r. rozpoczęła się budowa biurowca PRIME 
Corporate Center przy ul. Grzybowskiej 78. Projekt architektonicz-
ny przygotowany przez pracownię Solomon Cordwell Buenz (SCB) 
z Chicago, współpracującą z firmą Epstein, powstawał z uwzględ-
nieniem certyfikatu BREEAM na poziomie Very Good. Budynek 
będzie wyróżniał się przeszkloną elewacją i powierzchnią w pełni 
dostosowaną do potrzeb i wymagań najemcy w zakresie aranżacji, 
bezpieczeństwa oraz innych czynników wpływających na kom-
fort użytkowników. Biurowiec posiadający 83 m wysokości będzie 
główną siedzibą Raiffeisen Polbank, który zajmie ponad 90 proc. 
powierzchni, w  tym także całą powierzchnię handlowo-usługową 
na parterze. Łącznie, pod koniec I kwartału 2016 r. obiekt zaoferuje 
21 000 mkw. powierzchni użytkowej.

Art Norblin

Q22

(budynek A) oraz z dwóch 55-metrowych obiektów sąsiadujących. 
Gmach B (Twarda 2) został już oddany do użytku, ukończenie bu-
dynku C planowane jest na III kwartał 2015 r., zaś wieża będzie 
gotowa na początku 2016 r. Łącznie obiekty certyfikowane w sys-
temie BREEAM na poziomie Excellent dostarczą ok. 100 000 mkw. 
powierzchni biurowej oraz parking dla 1300 aut.

Przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Grzybowskiej, w miej-
scu rozebranego hotelu Mercure powstaje 155-metrowy wieżowiec 
Q22, w którym znajdzie się ponad 50 000 mkw. powierzchni biuro-
wej. Projekt inwestycji przygotowali architekci z pracowni Kuryło-
wicz & Associates we współpracy z Buro Happold Polska. W 2014 r. 
obiekt otrzymał certyfikat tymczasowy BREEAM Interim Excellent 
z wynikiem 79,1 proc., który uplasował go na pierwszym miejscu 
w  grupie dziesięciu polskich biurowców posiadających to wyróż-
nienie. Tak wysoka ocena Q22 to dla nas powód do wielkiej radości 
i jednocześnie potwierdzenie najwyższej klasy tej inwestycji biurowej  
Certyfikaty BREEAM na poziomie Excellent posiada w Polsce zale-
dwie kilka budynków, dlatego cieszę się, że biurowiec Q22 znalazł 
się w  tym prestiżowym gronie na najwyższej pozycji — komentuje 
Igor Grabiwoda, dyrektor Zespołu Architektów Działu Biur i Hoteli 
Echo Investment. Zakończenie realizacji inwestycji, której wartość 
wynosi 500 mln zł, zaplanowano na I kwartał 2016 r.
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Ciekawym projektem przygotowywanym na warszawskiej Woli 
jest wielofunkcyjny obiekt należący do Grupy Capital Park. Art 
Norblin zakłada zrewitalizowanie zabytkowych hal dawnej Fabry-
ki Norblina, a koszt jego realizacji wyniesie ok. 40 mln zł. Łącznie 
zmodernizowanych zostanie 10 budynków, nad którymi powstanie 
nowa zabudowa. W  centralnym punkcie kompleksu znajdzie się 
brukowana, niezadaszona uliczka, wzdłuż której usytuowane zosta-
ną sklepy i restauracje. Dawna Fabryka Norblina zaoferuje łącznie 
64 000 mkw., podzielonych na powierzchnię biurową (40 000 mkw.) 
i usługowo-handlowo-kulturalną (24 000 mkw.). Inwestycja zlokali-
zowana jest przy ul. Żelaznej 51/53.
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Na warszawskiej Woli inwestycję biurową przygotowuje Grupa Wa-
ryński. Realizowany przez nią projekt EQlibrium powstanie u zbiegu 
ulic Jana Kazimierza i Ordona. W inwestycji znajdzie się ok. 10 500 mkw. 
powierzchni użytkowej w standardzie klasy A oraz 113 miejsc postojo-
wych na dwupoziomowym parkingu podziemnym. Kompleks zapro-
jektowany przez pracownię S.A.M.I. Architekci Mariusz Lewandowski 
i  Wspólnicy Sp. z  o.o. będzie składał się z  dwóch połączonych brył:  
11- i 16-kondygnacyjnej i zostanie wyposażony w nowoczesne rozwią-
zania techniczne, umożliwiające uzyskanie certyfikatu BREEAM z oce-
ną Very Good. Wola to dzielnica, które w ostatnich latach przeszła zna-
czące zmiany  Dzisiaj jest postrzegana głównie przez młodych ludzi, jako 
atrakcyjne miejsce do zamieszkania np  z rodziną  Jesteśmy przekonani, 
że atuty Woli, takie jak bardzo dobra i dogodna infrastruktura komuni-
kacyjna oraz szybki dojazd do obwodnicy czy autostrady będą również 
coraz częściej dostrzegane przez biznes  Zlokalizowany zaledwie 3,5 km 
od Pałacu Kultury i Nauki biurowiec EQlibrium stanowi więc atrakcyjną 
propozycję dla firm poszukujących prestiżowych i  nowoczesnych prze-
strzeni biurowych w doskonale skomunikowanej części Warszawy — ko-
mentuje Jarosław Jankowski, prezes zarządu Grupy Waryński.

Działkę pomiędzy ulicami Okopową, Młocińską a Burakowską 
na styku Śródmieścia, Żoliborza i Woli zajmie 120-metrowy biu-
rowiec B4 Design & Office, w którym znajdzie się ok. 28 000 mkw. 
powierzchni biurowej oraz 4-kondygnacyjny parking podziemny. 
Obiekt zaprojektowany przez pracownię JSK Architekci będzie wy-
różniał się smukłym, przeszklonym gmachem z podwójną struk-
turą fasady, umożliwiającą otwieranie okien, a także 5-piętrowym 

skrzydłem w głębi działki wyłożonym cegłami. Deweloper, firma 
Green Property Group zaplanowała także zagospodarowanie tere-
nu wokół inwestycji, w tym przestrzeni ul. Młocińskiej. Budowa 
wieżowca powinna ruszyć w 2015 r.

Na Woli powstaje również Mennica Legacy Tower, wspólna in-
westycja Golub GetHouse oraz Mennicy Polskiej SA.. Kompleks bę-
dzie składał się dwóch budynków: 130-metrowej wieży oraz 36-me-
trowego obiektu towarzyszącego. Pierwszy z  nich będzie oferował 
49 600 mkw. powierzchni zlokalizowanej na 32 kondygnacjach, zaś 
sąsiedni, 9-piętrowy zapewni 14 200 mkw. W przestrzeni pomiędzy 
budynkami znajdować się będzie ogólnodostępny plac z elementami 
małej architektury. Jego powierzchnia wyniesie 4750 mkw. Dodatko-
wo kompleks będzie posiadał 4-poziomowy, podziemny parking na 
620 samochodów oraz 300 miejsc dla rowerów. Inwestycja powstanie 
u zbiegu ulic Prostej i Żelaznej w miejscu dawnej siedziby Mennicy 
Polskiej. Twórcą projektu architektonicznego wieżowca jest pracow-
nia Goettsh Partners z  siedzibą w  Chicago. Mennica Legacy Tower 
to inwestycja oparta na partnerstwie, tradycji, wieloletnim doświad-
czeniu i  szacunku dla kolejnych pokoleń użytkowników  Uosabiają 
ją stojący za nią ludzie — doświadczeni przedsiębiorcy, deweloperzy 
i architekci  Razem tworzymy skuteczny zespół o wspólnej wizji, aby 
zbudować nowoczesny, architektonicznie piękny budynek o najwyższej 
jakości i funkcjonalności dla najemców — komentuje Czarek Jarząbek, 
współwłaściciel i  prezes zarządu Golub GetHouse. W  III kwartale 
2015 r. planowane jest wyłonienie generalnego wykonawcy, budowa 
rozpocznie się na przełomie 2015 i 2016 r., zaś jej zakończenie zapla-
nowano na rok 2018.

MOKOTÓW

Mokotów zaliczany jest do najbardziej prestiżowych dzielnic War-
szawy. Z  jednej strony wypełniają go wielkopłytowe osiedla pa-
miętające czasy PRL-u, a z drugiej — luksusowe wille zajmowane 
przez ambasady ponad 30 państw. Obszarem inwestycji biurowych 
jest tu przede wszystkim usytuowany na południowym zachodzie 
Służewiec Przemysłowy, znany m.in. z Galerii Mokotów.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Wśród inwestycji biurowych oddanych do użytkowania w  I  kwartale 
2014 r. na uwagę zasługuje m.in. Park Rozwoju I, zrealizowany przez 
Echo Investment przy ul. Konstruktorskiej 10. W obiekcie znajduje się 
15 553 mkw. powierzchni biurowej, 2 kondygnacje podziemne z 374 
miejscami parkingowych oraz 7 kondygnacji naziemnych. Obecnie 

EQlibrium

Mennica Legacy Tower Park Rozwoju
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pracownię Hermanowicz Rewski Architekci spełnia wymogi certyfi-
katu ekologicznego BREEAM Excellent.

Na Służewcu, przy ul. Domaniewskiej 37c Grupa PHN reali-
zuje kompleks Domaniewska Office Hub, który do użytkowania 
zostanie oddany na przełomie II i III kwartału 2015 r. jako biuro-
wiec klasy A, liczący 7 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemne 
i oferujący ok. 27 000 mkw. powierzchni biurowej i towarzyszącej, 
zlokalizowanej w niezależnych i funkcjonalnych budynkach A i B, 
połączonych dwupoziomowym parkingiem podziemnym z  bli-
sko 400 miejscami postojowymi dla samochodów, a także 60 dla 
rowerów. Bryła jednego z obiektów została odsunięta od ulicy, co 
umożliwiło utworzenie zielonego placu wejściowego z elementami 
małej architektury. Oba budynki posiadają odrębne wejścia i prze-
stronne, reprezentacyjne hole recepcyjne. Kompleks zaprojekto-
wany w  oparciu o  wysokie standardy zrównoważonego budow-
nictwa będzie certyfikowany w  systemie BREEAM na poziomie 
Excellent.

Firmy UBM i CA Immo kontynuują rozbudowę kompleksu Po-
leczki Business Park położonego przy ul. Poleczki. W  ramach in-
westycji zbudowano już cztery budynki będące pierwszym i drugim 
etapem inwestycji, zaś od września 2014 r. trwa realizacja trzeciego 
etapu, czyli dwóch biurowców o  łącznej powierzchni 17 000 mkw. 
Oddanie pierwszego z nich planowane jest na IV kwartał 2015 r., na-
tomiast realizacja drugiego rozpocznie się w 2016 r. Docelowo kom-
pleks składać się będzie z 15 budynków biurowo-usługowych.

Na początku marca 2015 r. rozpoczęła się budowa komplek-
su biurowego firmy Yareal zlokalizowanego na skrzyżowaniu 
ulic  Cybernetyki i  Wynalazek. W  dwóch 4-piętrowych budyn-
kach Neoparku znajdzie się 24 000 mkw. powierzchni biurowej 
klasy A. Projekt architektoniczny inwestycji wyróżnia się całko-
wicie przeszkloną fasadą, ułatwiającą dotarcie światła słonecz-
nego do jej wnętrza. W każdym z budynków znajdą się reprezen-
tacyjne, chronione hole recepcyjne, a  także zielony dziedziniec 
i  tarasy z  naturalną roślinnością. W  ofercie dodatkowej dedy-
kowanej pracownikom budynku pojawiły się m.in. restauracja, 
punkty handlowo-usługowe, sala konferencyjna, klub fitness, 
parking dla rowerów, myjnia samochodowa oraz usługa con-
cierge. Ponadto pracownicy firm rezydujących w Neoparku będą 
mogli korzystać z  linii autobusowej, kursującej pomiędzy Neo-
parkiem a najbliższą stacją metra w porannym oraz popołudnio-
wym szczycie komunikacyjnym. W obiekcie zostaną zastosowa-
ne liczne rozwiązania przyjazne środowisku i obniżające koszty 
eksploatacji, potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie 
Excellent. Neopark został zaprojektowany przez pracownię JEMS 
Architekci. Zakończenie realizacji pierwszego etapu inwestycji 
zaplanowano na III kwartał 2016 r.

Postępu 14

Domaniewska 45

w budowie pozostaje obiekt Park Rozwoju II, połączony z pierwszym 
budynkiem łącznikiem, przeznaczonym na restaurację. Całkowita 
powierzchnia oferowana przez kompleks wynosi ponad 32 800 mkw. 
i została wzbogacona strefami wypoczynku i rekreacji, dziedzińcem 
z  kantyną, wewnętrznymi placami, zielonymi tarasami na dachach, 
siłownią na świeżym powietrzu oraz parkingami z 740 miejscami po-
stojowymi. Do dyspozycji rowerzystów przewidziano garaż ze stojaka-
mi i szatnie z prysznicami. Obiekt otacza rozwinięta sieć komunikacji 
miejskiej — dwie pętle tramwajowe oraz zajezdnia autobusowa, a in-
westor wykonał przystanek autobusowy w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku. Wygodny dojazd samochodem zapewnia południowa ob-
wodnica Warszawy i  węzeł Marynarska. Zgodnie z  założonym har-
monogramem prawomocne pozwolenie na użytkowanie Parku Roz-
woju II powinno zostać przyznane w maju 2015 r.

Na początku 2014 r. do użytkowania została oddana inwestycja 
biurowa Rakowiecka City — odrestaurowana kamienica z 1926 r., 
niegdyś należąca do Grupy PHN. Od września 2014 r. budynek 
stanowi własność Ambasady Republiki Turcji. Obiekt położony 
jest w północnej części Starego Mokotowa i oferuje 1820 mkw. po-
wierzchni biurowej.

w
iz

. 
H

B
 R

ea
vi

s
fo

t.
 A

SD
 R

ea
l E

st
at

e

Przy ul. Domaniewskiej 45 znajduje się biurowiec z 9846 mkw. 
powierzchni najmu, 150 miejscami parkingowymi i centrum kon-
ferencyjnym. Właścicielem Domaniewskiej 45 jest firma ASD 
Real Estate, zaś wśród najemców znajdują się Grupa Polskapresse 
czy kawiarnia sieci Gorąco Polecam Nowakowski.

W roku 2014 na warszawskim Mokotowie, w sąsiedztwie Parku Ar-
kadia, Pałacu Królikarnia oraz parku wodnego Warszawianka, zakoń-
czyła się budowa obiektu Corner House, zlokalizowanego przy ul. Pu-
ławskiej 113. Biurowiec klasy A  dysponuje 3500 mkw. powierzchni 
najmu. Właścicielami inwestycji są akcjonariusze Grupy Universal 
Properties oraz Real Management SA, a wśród jej najemców znajdują 
się m.in. Bank Pocztowy, LendOn oraz Jeronimo Martins.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Na warszawskim Mokotowie u  zbiegu ulic Marynarskiej i  Postępu 
deweloper HB Reavis kontynuuje budowę biurowca Postępu 14. 
W  czerwcu 2015 r. inwestycja dostarczy 34 500 mkw. powierzchni 
biurowej klasy A zlokalizowanej na 10 kondygnacjach naziemnych. 
Poza częścią biurową w obiekcie przewidziano także strefę usługowo-
-handlową, zielone patio, 2-poziomowy parking oraz stację do łado-
wania samochodów elektrycznych. Inwestycja zaprojektowana przez 
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Najnowszy kompleks biurowy Echo Investment zlokalizowany 
będzie przy ul. Taśmowej w  Warszawie. W  skład inwestycji wej-
dą cztery 9-kondygnacyjne budynki biurowe o łącznej powierzchni 
60 000 mkw. W ramach pierwszego etapu zrealizowanych zostanie 
14 975 mkw. powierzchni całkowitej i  316 miejsc postojowych w 
podziemnym parkingu. Bardzo dobra lokalizacja biurowej części 
Mokotowa oraz rozwinięta komunikacja miejska zapewniają łatwy 
dostęp do centrum, a także do innych części Warszawy. Dodatko-
wymi atutami lokalizacji przy ul. Taśmowej jest bliskość Okęcia.

WŁOCHY

Znajdująca się w południowo-zachodniej części Warszawy dzielni-
ca Włochy cieszy się coraz większym zainteresowaniem dewelope-
rów budujących zarówno mieszkania, jak i inwestycje komercyjne, 
w tym biurowe. Dzielnica z jednej strony wyróżnia się kameralną, 
niską zabudową, a z drugiej — położonym w jej obrębie najwięk-
szym, polskim portem lotniczym — Lotniskiem Chopina.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W maju 2014 r. pozwolenie na użytkowanie zdobył biurowiec Gre-
enWings Offices, znajdujący się przy ul. 17 Stycznia 48, w niewielkiej 
odległości od Okęcia. Inwestycja jest certyfikowana w systemie BRE-
EAM z oceną Very Good i oferuje 10 850 mkw. powierzchni biuro-
wej na 7 kondygnacjach, a także nowoczesne przestrzenie centrum 
konferencyjnego. Postawiliśmy na najwyższą jakość budownictwa 

zrównoważonego  GreenWings Offices okazał się atrakcyjny dla na-
jemców pod każdym względem, począwszy od energooszczędności, 
a na funkcjonalności i najwyższej nowoczesności skończywszy — ko-
mentuje Ronnie Richardson, prezes OKRE Development. Wśród na-
jemców obiektu znajdują się firmy, takie jak: CFE Polska, Fagerhult, 
M.P. Polska czy Xella Polska.

Początek 2014 r. dla Real Management SA oznaczał ukończe-
nie budowy pierwszej fazy kompleksu Bolero Office Point, po-
wstającego przy ul. Równoległej 4. Projekt przygotowany przez 
pracownię PRC Architekci charakteryzuje się prostymi kształ-
tami, szklaną fasadą i oferuje 11 301 mkw. powierzchni biurowej 
na 7  kondygnacjach naziemnych oraz 162 miejsca postojowe na 
parkingu podziemnym. Docelowo kompleks składać się będzie 
z trzech budynków zrealizowanych w trzech fazach, z czego ostat-
ni powstanie w drugiej połowie 2017 r. 

l  Inwestycje w budowie i planowane

W  2014 r. ruszyła budowa II etapu inwestycji Business Garden 
Warszawa, zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury. Projekt zakłada 
wzniesienie 5  budynków biurowych, które zostaną włączone do ist-
niejącej zabudowy, przygotowanej w I etapie przedsięwzięcia. W ra-
mach projektu inwestor odda do użytkowania ok. 56 000 mkw. po-
wierzchni przeznaczonej dla najemców. Za opracowanie koncepcji 
architektonicznej odpowiedzialny jest zespół architektów JSK, który 
w maju 2014 r. podpisał umowę na wynajem części pomieszczeń. 
Projektanci zdecydowali, że jeden obiekt będzie składał się z 7 pięter 
i  części podziemnej, zaś pozostałe 4 budynki będą podzielone na 
7 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne z przestrzenią garażową 
i pomieszczeniami technicznymi. Ich budowa będzie odbywała się 
zgodnie z  wymogami certyfikacji LEED Platinum. W  ramach in-
westycji deweloper przewidział ponadto zagospodarowanie terenu 
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie budynków — 60 proc. ob-
szaru działki wypełnią elementy architektury krajobrazu. Planowa-
ny termin zakończenia prac budowlanych to początek 2017 r.

Business Garden Warszawa

GreenWings Offices
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Na terenie Okęcia zaplanowano budowę nowego obiektu szko-
leniowo-administracyjnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrz-
nej, w  którym znajdować się będzie m.in. Ośrodek Szkolenia 
Lotniczego wyposażony w dwa nowoczesne symulatory kontroli 
ruchu lotniczego, profesjonalne sale wykładowe, urządzenia tech-
niczne łączności radiowej oraz pomieszczenia i urządzenia służb 
meteorologicznych. W  nowym obiekcie zastosowane zostaną 

Biurowiec przy ul. Taśmowej
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energooszczędne rozwiązania techniczne, budynek będzie połą-
czony z  Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym (obecną sie-
dzibą PAŻP). Jego powierzchnia całkowita wyniesie 14 734 mkw.  
Objekt będzie posiadał 4 kondygnacje naziemne i jedną podziem-
ną. Generalnym wykonawcą inwestycji został Mostostal Warsza-
wa. Termin zakończenia prac przewidziano na wrzesień 2016 r.

OCHOTA

W  położonej w  centrum Warszawy dzielnicy Ochota mieszczą 
się siedziby kilkunastu wydziałów i  rektoratów szkół wyższych, 
w tym Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, 
Wyższej Szkoły Ekologii i  Zarządzania oraz Polskiej Akademii 
Nauk, a także siedziba Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 
Ponadto na terenie dzielnicy znajduje się kilkanaście obszarów 
zieleni miejskiej, m.in. część Pól Mokotowskich.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Oficjalne otwarcie I etapu kompleksu Eurocentrum Office Com-
plex odbyło się 28 sierpnia 2014 r., czyli niespełna 2 lata od roz-
poczęcia budowy. Biurowiec klasy A+ jest obiektem przyjaznym 
środowisku, co potwierdza przyznany mu certyfikat LEED CS 
Gold. Autorem projektu jest pracownia PRC Architekci. Docelo-
wo Erocentrum będzie oferowało 69 578 mkw. powierzchni naj-
mu, z czego 67 005 mkw. ma pełnić funkcję biurową, zaś pozostała 
część zostanie przeznaczona na ofertę restauracyjną, delikatesy, 
aptekę z drogerią, centrum rehabilitacyjne, punkt manicure i pe-
dicure, pralnię oraz parkingi — podziemny z 612 i naziemny ze 
158 miejscami postojowymi. Na wynajem powierzchni w  Euro-
centrum zdecydowały się takie firmy, jak: Unilever Polska, AB 

l  Inwestycje w budowie i planowane

Pod koniec 2014 r. rozpoczęła się budowa dworca kolejowego War-
szawa Zachodnia oraz kompleksu biurowego West Station, w ra-
mach którego powstaną dwa 13-kondygnacyjne budynki oferujące 
68 200 mkw. powierzchni całkowitej z  3-poziomowym garażem 
podziemnym. Oba projekty są efektem współpracy PKP SA oraz 
grupy deweloperskiej HB Reavis. Pierwszy etap projektu zostanie 
oddany do użytku w III kwartale 2016 r., a drugi — w I półroczu 
2018 r. Doskonała lokalizacja kompleksu West Station, w  bezpo-
średnim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Zachodnia, nie-
opodal dworca autobusowego i licznych przystanków, zagwarantuje 
przyszłym najemcom doskonałe połączenie komunikacyjne nie tyl-
ko ze wszystkimi dzielnicami Warszawy, ale również innymi mia-
stami Polski — uważa Stanislav Frňka, prezes zarządu HB Reavis 
Poland. Biurowce West Station będą zasilane wyłącznie energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych. HB Reavis zamierza certyfi-
kować je w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Nimbus

West Station

Eurocentrum Office Complex
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Foods Polska, Group One, Qumak czy Randstad Polska. Inwesto-
rem nieruchomości jest Grupa Capital Park.

W 2014 r. zakończyła się też budowa Nimbusa — biurowca na-
leżącego do IMMOFINANZ Group, zlokalizowanego przy Al. Je-
rozolimskich 98 w  pobliżu Zawisza Square. Inwestycja oferuje 
19 000 mkw. biur i powierzchni towarzyszącej. Budynek posiada 
certyfikat ekologiczny LEED, a wśród jego najemców znajdują się 
firmy Marsh & McLennan Companies (MMC) i Omnitec.
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Warszawscy inwestorzy z optymizmem patrzą w przyszłość

Michał 
Olszewski
Wiceprezydent 

m.st. Warszawy

czy przy Wybrzeżu Kościuszkowskim. Obecnie 

w trakcie budowy jest kolejne 760 000 mkw. 

nowoczesnej powierzchni biurowej, np. War-

saw Spire, Q22, Domaniewska Office Hub, 

Postępu 14. Co więcej, kilka kolejnych wyso-

kościowców ma zgodę na budowę i czeka na 

rozpoczęcie realizacji. Jest to zdecydowany 

dowód na to, że inwestorzy z optymizmem 

patrzą w przyszłość.

Podobny odzew mieliśmy podczas ostat-

nich międzynarodowych targów inwestycyj-

nych w Cannes, w których Warszawa regular-

nie uczestniczy. Mogliśmy tu zaobserwować 

znaczny wzrost zainteresowania potencjal-

nych inwestorów naszym miastem i regio-

nem. Jest to wynik nie tylko zmiany sytuacji 

geopolitycznej, ale również intensyfikacji 

współpracy miasta z partnerami biznesowymi 

i podjętych wspólnie wysiłków na rzecz pro-

mocji gospodarczej Warszawy. Inwestorzy 

postrzegają Warszawę przez pryzmat swoich 

doświadczeń i kontaktów na miejscu oraz 

osiąganych rezultatów biznesowych. Dodat-

kowo niezaprzeczalnym atutem miasta są 

dobrze wykształceni mieszkańcy Warszawy, 

którzy poprzez kreatywność i innowacyjne 

podejście do rozwiązywanych zadań są wyso-

ko oceniani wśród zagranicznych inwestorów. 

Dlatego też miasto troszczy się o rozwijanie 

postaw przedsiębiorczych, tworzy inkuba-

tory przedsiębiorczości, centra kreatywności 

oraz wspiera wszelkie inicjatywy w tym ob-

szarze. Jako samorząd, przy udziale funduszy 

europejskich, w najbliższych latach w roz-

wój gospodarczy Warszawy zainwestujemy 

ok. 82 mln euro.

Warszawa staje się coraz bardziej 

popularna wśród inwestorów za-

granicznych. W przeciwieństwie 

do nasyconych rynków miast zachodnich na-

dal mamy do zaoferowania bardzo atrakcyjne 

i wciąż niezagospodarowane tereny inwesty-

cyjne w centralnych lokalizacjach. Są to m.in. 

działki przy ul. Emilii Plater, Próżnej, Mariańskiej 

Przy ul. Grójeckiej 206/208 spółka OKRE Grójecka zaplanowa-
ła budowę biurowca klasy A Grójecka Office, zaprojektowanego 
przez architektów z  pracowni Kuryłowicz & Associates. 8-kon-
dygnacyjna przestrzeń użytkowa o  łącznej powierzchni 7400 
mkw. zostanie zaopatrzona w 134 miejsca parkingowe w garażu 
podziemnym oraz 64 zadaszone stojaki na rowery. Budynek za-
projektowany jest z  uwzględnieniem zasad zrównoważonego 

budownictwa, które znalazły odzwierciedlenie w  certyfikacji 
BREEAM na poziomie Excellent.

WILANÓW

Oddalony od centrum Wilanów charakteryzuje się licznymi te-
renami zielonymi. W tej najmniej zaludnionej dzielnicy Warsza-
wy, wyróżniającej się najniższą stopą bezrobocia rejestrowanego 
(444  osoby), w  ostatnim czasie można zaobserwować nie tylko 
wzrost liczby mieszkańców, wynikający m.in. z rozbudowy osie-
dla Miasteczko Wilanów, ale też większą aktywność deweloperów 
realizujących inwestycje biurowe.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W  sercu warszawskiego Wilanowa, przy al. Rzeczypospolitej 14 
Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „URSYNÓW” zrealizo-
wała nowoczesny biurowiec Alto Wilanów, charakteryzujący się 
przejrzystą formą architektoniczną, wysokimi pomieszczeniami 
sięgającymi powyżej 3,40 m, dużymi oknami oraz elewacją z pia-
skowca. Parter budynku przeznaczono na usługi i handel — w tym 
delikatesy, aptekę, kawiarnię i restaurację, z kolei wyższe piętra za-
gospodarowano na przestrzeń biurową o powierzchni 4600 mkw. 
Kompleks zapewnia 160 miejsc postojowych oreaz parking dla 
rowerów.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Realizowany przez Grupę Capital Park Royal Wilanów będzie 
5-kondygnacyjnym obiektem w pełni zintegrowanym z przestrze-
nią miejską, w którym znajdzie się 29 787 mkw. nowoczesnej prze-
strzeni biurowej. W  podziemnej części budynku zlokalizowany 
został garaż na 915 miejsc postojowych, a także parking rowerowy. 

Grójecka Office
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l  Raiffeisen Polbank Ý 19 500 mkw. Ý Prime Corporate Center
Raiffeisen Polbank podpisał umowę najmu powierzchni biurowej z firmą Golub 
GetHouse — inwestorem budynku PRIME Corporate Center. Najemca wprowadzi się 
na 19 500 mkw. powierzchni biurowej oraz na dodatkową powierzchnię handlowo-
usługową w pierwszym półroczu 2016 r., zajmując tym samym 90 proc. dostępnych 
biur, a także całą powierzchnię uzupełniającą, mieszczącą się na parterze.

l  Deloitte Ý 11 000 mkw. Ý Q22
Firma Deloitte świadcząca usługi w branży konsultingowej wynajęła 11 000 mkw. 
w biurowcu Q22, realizowanym przez Echo Investment. Do inwestycji spółka wprowadzi 
się w II kwartale 2016 r. Nowa siedziba będzie przestrzenią sprzyjającą zarówno pracy 
zespołowej, jak i zadaniom indywidualnym. W Q22 przygotujemy także nowoczesną 
i funkcjonalną strefę spotkań z klientami, którzy doceniają centralne położenie naszego 
biura. Do Q22 przekonała nas znacząca poprawa jakości bez istotnej zmiany miejsca 
pracy, a także prestiż projektu, który będzie stanowić najlepszą wizytówkę dla Deloitte — 
komentuje Marek Metrycki, prezes Deloitte w Polsce.

l  GITD Ý 7054 mkw. Ý Equator
Główny Inspektorat Transportu Drogowego wynajął 7054 mkw. powierzchni 
w biurowcu Equator, należącym do Immofinanz Group. Umowa podpisana przez 
GITD potwierdza rosnące zainteresowanie sektora publicznego najmem powierzchni 
komercyjnych. Equator to drugi z trzech budynków tworzących kompleks biurowy 
w ciągu Al. Jerozolimskich. Całkowita powierzchnia najmu obiektu wynosi ponad 
19 000 mkw.

l  LHI sp. z o.o.  Ý Chmielna 25 Ý IVG
Fundusz IVG oraz firma LHI sp. z o.o. zawarły umowę kupna i sprzedaży budynku 
Chmielna 25. Transakcja ta była pierwszą w Polsce umową dotyczącą obiektu typu 
high-street retail z komponentem biurowym. Obiekt oferuje 4500 mkw. biur na sześciu 
piętrach oraz 1800 mkw. powierzchni handlowej. Postawiliśmy sobie za cel, aby w każdej 
z dzielnic komercyjnych Śródmieścia, zróżnicowanych komercyjnie i urbanistycznie, czyli 
Old Town Centre, Prime, Small City, South-West Centre, Core, West Centre oraz Highstreet, 
posiadać prestiżową inwestycję o wartości ok. 30 mln euro. Dzięki nabyciu inwestycji 
Chmielna 25 z sukcesem zrealizowaliśmy nasz cel — mówi Maciej Zajdel, prezes zarządu 
IVG Poland.

Transakcje roku 2014

W Y N A J E M

S P R Z E D A Ż

l  Liebrecht & wooD i BBI Development Ý Plac Unii Ý IRE
W 2014 r. Liebrecht & wooD i BBI Development sfinalizowały umowę sprzedaży Placu 
Unii firmie Invesco Real Estate (IRE), świadczącej usługi zarządzania inwestycjami na 
rynku nieruchomości. Wartość transakcji wynosi 226 mln euro. Kompleks zlokalizowany 
jest przy placu Unii Lubelskiej, składa się z trzech budynków oferujących 41 300 mkw. 
biur klasy A+ oraz 15 500 mkw. powierzchni handlowej. Pozyskane dzięki transakcji 
środki posłużą deweloperom przy realizacji nowych projektów, w tym kolejnego 
wspólnego przedsięwzięcia — komercyjnej części Centrum Praskiego Koneser 
w Warszawie.

Warto zauważyć, że aż 270 miejsc postojowych będzie ogólnodo-
stępnych. Autorem projektu architektonicznego biurowca jest pra-
cownia JEMS Architekci, a na wynajem powierzchni zdecydowała 
się już m.in. spółka Sygnity, która zajmie ponad 5500 mkw. Od-
danie inwestycji do użytkowania zaplanowano na sierpień 2015 r.

ŻOLIBORZ

Ta najmniejsza dzielnica Warszawy, stanowiąca niespełna 2 proc. 
powierzchni miasta wyraźnie różni się od innych części stolicy. 
Charakteryzuje się dużą ilością zieleni (Park Kępa Potocka, Sady 
Żoliborskie, bulwary wiślane), rozrzuconą zabudową i zabytkami 
pamiętającymi czasy II wojny światowej, w tym słynną Cytadelą. 
Sąsiedztwo Śródmieścia sprawia, że jest to także atrakcyjne miej-
sce dla inwestorów realizujących obiekty biurowe.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W 2014 r. do użytkowania przekazano certyfikowany w systemie 
BREEAM biurowiec Garden Plaza, zlokalizowany przy ul.  El-
bląskiej i  należący do firmy SGB Fortune MA. Obiekt oferuje 
8520 mkw. całkowitej powierzchni najmu, w tym 6730 mkw. po-
wierzchni biurowej, posiada 4 kondygnacje naziemne oraz garaż 
podziemny ze 111 miejscami postojowymi. W  pobliżu budynku 
znajdą się również zadaszone stanowiska dla rowerów.

BIAŁOŁĘKA

Nowe inwestycje biurowe w  ostatnich latach zaczęły pojawiać 
się także na Białołęce — obszarze zdominowanym przez osiedla 
mieszkaniowe — zarówno o dużej gęstości zabudowy, jak i wple-
cione w tereny wiejskie i grunty uprawne, a także inwestycje prze-
mysłowe. W ostatnich latach w rejonie przybyło także inwestycji 
komercyjnych, w tym nowoczesny biurowiec.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Na przełomie 2014 i  2015 r. do użytku został oddany biurowiec 
Nord Point w kompleksie Annopol Business Park. Biurowiec klasy 
B+ dysponuje 5556 mkw. powierzchni biurowej i usługowej brutto 
na 5 kondygnacjach, a także 153 miejscami parkingowymi. Obiekt 
jest już szóstym etapem inwestycyjnym firmy ECI SA na Białołęce.

URSYNÓW

Ta najdalej wysunięta na południe dzielnica miasta, do niedawna 
uznawana za „sypialnię Warszawy”, charakteryzuje się gęstą za-
budową mieszkaniową zdominowaną przez bloki z wielkiej płyty. 
Obecnie na Ursynowie powstaje jednak coraz więcej inwestycji 
komercyjnych — centrów handlowych i rozrywkowych, instytucji 
publicznych, szkół wyższych, a także biurowców.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W II kwartale 2014 r. do użytkowania oddano inwestycję Pileckie-
go, w której znalazło się ok. 6436 mkw. powierzchni całkowitej, 
rozmieszczonej na 4 kondygnacjach naziemnych, przeznaczonych 
na funkcje biurowo-usługowe i jednej podziemnej, zagospodaro-
wanej na garaż z  56 miejscami podziemnymi. Projekt budynku 
charakteryzuje się oryginalną, falistą bryłą. Jego inwestorem jest 
spółka Arche.
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Biurowce w Warszawie  
Office buildings in Warsaw

1 Adgar Business Centre I  .  .  .  .  ul. Konstruktorska 11A
2 Adgar Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 17A
3 Agora HQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Czerska 8–10
4 Airtech Business Park  . . . . . . . . .ul. Kolejowa 5–7
5 Alfa Park . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Matuszewska 20
6 Alma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Marynarska 13
7 Alto Wilanów . . . . . . . . . . . al. Rzeczypospolitej 14 
8 Ambasador  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Domaniewska 34A
9 Antares. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Marynarska 11 

10 Athina Park .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
11 Atrium 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Jana Pawła II 17
12 Atrium International Business Center al. Jana Pawła II 23
13 Babka Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Jana Pawła II 80
14 Batory Office Building .  .  .  .  .  Al. Jerozolimskie 212A
15 Bitwy Warszawskiej Busienss Center  . . . . . . . . .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
16 Biurowiec Grzybowska 81. . . . . . ul. Grzybowska 81
17 Biurowiec Olkuska  . . . . . . . . . . . . . ul. Olkuska 7
18 Bliski Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Żurawia 8 
19 Blue Point . . . . . . . . .al. Stanów Zjednoczonych 61A
20 Błękitny Wieżowiec . . . . . . . . . . . . pl. Bankowy 2
21 Bokserska Office Center .  .  .  .  .  .  .  ul. Bokserska 66A
22 Bolero Office Point I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Równoległa 4
23 Brama Zachodnia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Al. Jerozolimskie 92
24 BTA Office Center  . . . . . . . . . ul. Rzymowskiego 34
25 Business Garden Warszawa I . . ul. Żwirki i Wigury 12
26 Business House Płocka. . . . . . . . . . . ul. Płocka 5A
27 Carpathia Office House  . . . . . . . . . . . . ul. Cicha 8
28 Catalina Office Center  . . . . . . . . . al. Wyścigowa 6
29 Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA  .  .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul Nowy Świat 6–12
30 Centrum Biurowe LIM  .  .  .  .  .Al. Jerozolimskie 65–79
31 Centrum Królewska. . . . . . . ul. Marszałkowska 142 
32 Centrum Olimpijskie  .  .  .  .  .  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
33 Chmielna 134 Business Office Center ul. Chmielna 134
34 Chmielna 25  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Chmielna 25
35 Cirrus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Rzymowskiego 53 
36 City Gate . . . . . . . . . . . . . . . . al. Solidarności 165 
37 Company House II . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 195A
38 Concept Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Grzybowska 87
39 Corner House .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Puławska 113
40 Corner Plaza  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Puławska 22
41 Cristal Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Mszczonowska 4
42 Crown Point. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Prosta 70
43 Crown Tower  . . . . . . . . . . . . . ul. Hrubieszowska 2
44 CTA Plaza  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Ruchliwa 15
45 Cybernetyki Office Park  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Cybernetyki 8
46 Dom pod Gryfami  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  pl. Trzech Krzyży 18
47 Domaniewska 45  . . . . . . . . .  ul. Domaniewska 45
48 Domaniewska Office Park   . . . .ul. Domaniewska 50 
49 Empark Mokotów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Domaniewska 41
50 Equator I . . . . . . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 94
51 Equator II  . . . . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 128
52 Eurocentrum Office Complex I etap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 124–134
53 Feniks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Żelazna 32
54 Flanders Business Park A i B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Flisa 4
55 Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . .al. Armii Ludowej 26 
56 Foksal City. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Krywulta 2 

57 Galaxy  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Domaniewska 41A
58 Garden Plaza .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Elbląska 15–17
59 Gdański Business Center  . . . . . . . . . ul. Inflacka 3
60 Green Corner . . . . . . . . . . . . . . ul. Chłodna 52–54 
61 GreenWings Offices . . . . . . . . . . ul. 17 Stycznia 48
62 Grzybowska Park  . . . . . . . . . . . ul. Grzybowska 5A
63 Grzybowski Square  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Twarda 2 
64 Heroldów Moje Biuro. . . . . . . . . ul. Kolumbijska 38
65 Horizon Plaza. . . . . . . . . . . . ul. Domaniewska 39A
66 International Business House  .  .al. Armii Ludowej 14
67 Intraco  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Stawki 2
68 IO-1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Puławska 182
69 Irydion . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Powąskowa 44C
70 Jasna 26  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Jasna 26
71 Jerozolimskie Point. . . . . . . . Al. Jerozolimskie 216
72 JMTower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Żelazna 59
73 Jupiter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Domaniewska 41B
74 Kompleks Adgar Plaza . . . . . . . . ul. Postępu 15–17
75 Konsalnet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Jana Kazimierza 55 
76 Konstruktorska Business Center  . ul. Konstruktorska 13
77 Kopernik Office Buildings   . . . Al. Jerozolimskie 180 
78 Koszykowa 54 Trade Center  . . . . .ul. Koszykowa 54
79 Krucza House . . . . . . . . . . . . . . .ul. Krucza 24–26
80 Le Palais  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Próżna 7–9
81 Libra Business Center  . . . . . . . . . . ul. Daimlera 2 
82 Lipiński Passage . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 61-63
83 Lipowy Office Park  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Żwirki i Wigury 31
84 Łopuszańska 24  . . . . . . . . . . . ul. Łopuszańska 24
85 Łopuszańska Business Park  . . .ul. Łopuszańska 38B
86 Małachowski Square  .  .  .  .  .  .  . pl. Małachowskiego 2
87 Mars   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Wołoska 7
88 Marsa Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Marsa 56
89 Marynarska 21 . . . . . . . . . . . . . ul. Marynarska 21
90 Marynarska Business Park  .  .  .  .  .  .  .  ul. Taśmowa 7
91 Marynarska Point . . . . . . . . . . ul. Marynarska 15B
92 Marynarska Tower  . . . . . . . . . ul. Marynarska 19A
93 Mazowiecka 2–4. . . . . . . . . . . ul. Mazowiecka 2–4
94 Mercury  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wołoska 3
95 Metropolitan   . . . . . . . . . . . . . pl. Piłsudskiego 3 
96 Microsoft House .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Jerozolimskie 195 
97 Millenium Plaza .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Jerozolimskie 123A
98 Mokotowska 33–35. . . . . . . ul. Mokotowska 33–35
99 Mokotowska Square  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Mokotowska 49

100 Mokotów Business Park .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Wołoska 5
101 Moniuszki Tower. . . . . . . . . . . . . ul. Moniuszki 1A
102 Nefryt  . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Domaniewska 39
103 Neptun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 18
104 New City .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Marynarska 15
105 New City II. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 14
106 Nimbus . . . . . . . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 98
107 Nord Point. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Annopol 17 
108 Nordea House/Green Corner  .  .  .  . ul. Chłodna 52–54
109 Nordic Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Kruczkowskiego 8
110 North Gate  . . . . . . . . . . . . . . ul. Bonifraterska 17
111 Nowy Dom Jabłkowskich  .  .  .  .  .  .  .  ul. Chmielna 19  
112 Ochota Office Park  . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 181
113 Okęcie Business Park . . . . . . . . .  ul. 17 Stycznia 45
114 Orco Tower  . . . . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 81
115 Orion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Postępu 18B

Istniejące  Existing                 Oddane w 2014 roku Commissioned in 2014

116 Oxford Tower .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Pańska 77–79
117 Oxygen Park  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jutrzenki 137
118 Pałac Młodziejowskiego   . . . . . . . .ul. Miodowa 10
119 Park Postępu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Postępu 21
120 Park Rozwoju 1  . . . . . . . . . . ul. Konstruktorska 10
121 Parkur Tower .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Kłobucka 25
122 Philips House . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 195A 
123 Plac Bankowy 1  . . . . . . . . . . . . . . pl. Bankowy 1
124 Plac Unii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Puławska 2
125 Platinium Business Park  . . ul. Domaniewska 42–44
126 Poleczki Business Park etap I i II  . . . ul. Poleczki 35
127 Postępu 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 3
128 Postępu 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 22
129 Powiśle Park  . . . . . . . . . . . . . . .ul. Krucza 16–22
130 Prima Court . . . . . . . . . . . . . . ul. Nowogrodzka 68 
131 Prosta 69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Prosta 69
132 Prosta Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Prosta 32
133 Puławska Financial Center  .  .  .  .  .  .  ul. Puławska 15
134 PZU Tower .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Jana Pawła II 24
135 Racławicka Point  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Racławicka 93
136 Rakowiecka City . . . . . . . . . . . ul. Rakowiecka 19A
137 Renaissance Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Mokotowska 19
138 Riverside Park  . . . . . . . . . . . . ul. Fabryczna 5–5A
139 Robyg Business Center I etap  . . al. Rzeczpospolitej 1
140 Rondo 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rondo ONZ 1
141 Rosoła 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Rosoła 10
142 Royal Trakt Offices  . . . . . . . . . .Al. Ujazdowskie 41
143 Saski Crescent  . . . . . . . . . . . . . . ul. Królewska 16
144 Saski Point  . . . . . . . . . . . . ul. Marszałkowska 111
145 Senator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Bielańska 12
146 Siedziba MetLife Amplico . . . . . ul. Przemysłowa 26
147 Sienna Center  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Sienna 75
148 Sirius  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Postępu 18A
149 Skylight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Złota 59
150 Sky Office Center  . . . . . . . . . ul. Rzymowskiego 31
151 Stratos Office Center  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. ks. I. Skorupki 5
152 T-Mobile Office Park  . . . . . . . . . ul. Marynarska 12
153 Taifun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jutrzenki 183
154 Taurus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wołoska 5
155 The Park Warsaw – budynek 2. . ul. Krakowiaków 50
156 Topaz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Domaniewska 39
157 Twarda Tower  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Twarda 18
158 Ufficio Primo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Wspólna 62
159 Warsaw Corporate Center. . . . . . ul. Emilii Plater 28
160 Warsaw Financial Center  . . . . . . ul. Emilii Plater 53
161 Warsaw Towers  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Sienna 39
162 Warsaw Trade Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Chłodna 51
163 Warta Tower  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Chmielna 85
164 Wilanów Office Park  . . . . . . . al. Rzeczypospolitej 3
165 Wiśniowy Business Park. . . . . . . . . ul. 1 Sierpnia 8
166 Wola Center. . . . . . . . . . . . . . ul. Przyokopowa 33
167 Wolf Marszałkowska  .  .  .  .  .  .  ul. Marszałkowska 103
168 Wolf Nullo . . . . . . . . ul. gen. Franciszka Nullo 11–13
169 Wolf Zielna  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Zielna 45–49
170 Wspólna 47/49 . . . . . . . . . . . . ul. Wspólna 47–49
171 Wynalazek Tower . . . . . . . . . . . . ul. Wynalazek 4
172 Zebra Tower. . . . . . . . . . . . . . . ul. Mokotowska 1
173 Żoliborz One  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Szamocka 8
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Biurowce w Warszawie  
Office buildings in Warsaw

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych 
w Warszawie  Stan na styczeń 2015 r  
Factsheet include selected building in Warsaw  List made in January 2015 

1 Amber Mokotów ..........................................................................ul. Konstruktorska 7
2 Astoria  .................................................................................................... ul. Przeskok 2 
3 Astrum Business Park ...................................................................ul. Łopuszańska 95
4 Atrium 2 ......................................................................................................ul. Pereca 1
5 Biurowiec Konsalnetu ......................................................ul. Jana Kazimierza 53–55
6 Biurowiec na Białołęce .......................................................... ul. Pawła Włodkowica
7 Budynek biurowy z zapleczem konferencyjnym  ........................... ul. Smolna 40 
8 Business Garden Warszawa II etap  ....................................... ul. Żwirki i Wigury 12
9 CEDET  ....................................................................................................... ul. Krucza 50 

10 Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat .......................... ul. Nowy Świat 6–12
11 Centrum Marszałkowska .............................................. ul. Marszałkowska 126–134
12 Copernicus Square ......................................................................... ul. Elektryczna 2A
13 Domaniewska Office Hub .........................................................ul. Domaniewska 37C
14 Dzielna 60 ............................................................................................... ul. Dzielna 60
15 EQlibrium ..........................................................................ul. Jana Kazimierza/Ordona
16 Flanders Business Park C ...........................................................................  ul. Flisa 6
17 Hala Koszyki ..................................................................................... ul. Koszykowa 63 
18 Karolkowa Business Park ............................................................... ul. Karolkowa 30
19 króLEWska  .........................................................................................ul. Królewska 14 
20 Mokotowska 33/35  ................................................................ ul. Mokotowska 33–35 
21 Na Romera  .............................................................................................ul. Na Romera
22 NC3 ...................................................................................................... ul. Cybernetyki 4
23 Neopark  ................................................................................................ul. Cybernetyki 
24 Nowy Świat 2.0  .............................................................................. ul. Nowy Świat 4A 
25 Pacific ............................................................................................ul. Domaniewska 32
26 Park Rozwoju 2 ..........................................................................ul. Konstruktorska 10
27 Plac Zamkowy – Business with Heritage ..................................... ul. Senatorska 2
28 Poleczki Business Park III  .................................................................. ul. Poleczki 35
29 Postępu 14 ............................................................................................. ul. Postępu 14
30 Prime Corporate Center ................................................................ul. Grzybowska 78
31 Proximo ..........................................................................................ul. Przyokopowa 26
32 Q22 ...................................................................................................al. Jana Pawła II 22
33 Royal Wilanów ...............................................................ul. Klimczaka/Przyczółkowej
34 Sobieski Business Park ........................................................................ ul. Mangalia 5
35 Solano ............................................................................................... ul. 17 Stycznia 45
36 The Park Warsaw – budynki 3, 4 ................................ ul. Krakowiaków/Orzechowa
37 The Tides  .............................................................................................ul. Wioślarska 6 
38 Warsaw Spire .......................................................................................pl. Europejski 1
39 West Station ...............................................................  Al. Jerozolimskie/ul. Tunelowa
40 X2 Boutique Office................................................................................. ul. Czerska 12

1 Art Norblin ........................................................................................ul. Żelazna 51–53
2 B4 Design & Office  ...........................................................................ul. Burakowska 4
3 Biurowiec Heroldów  ............................................................................. ul. Heroldow
4 Biurowiec na Woli ................................................................................. ul. Młynarska
5 Biurowiec Nowogrodzka  .................................................... ul. Nowogrodzka 35–41
6 Biurowiec przy Grzybowskiej 43  ................................................ul. Grzybowska 43 
7 Bolero Office Point II i III ................................................................. ul. Równoległa 4
8 Budynek biurowo-usługowy ......................................................ul. Wólczyńska 133
9 Business Park Marywilska .............................................................ul. Marywilska 34

10 Biurowiec Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  ...........................ul. Wieżowa 8
11 Centralna Park  ...................................................... Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II
12 Chopin Airport City ........................................................................ul. Żwirki i Wigury
13 Eurocentrum Office Complex II etap.............................. Al. Jerozolimskie 124–134
14 Flanders Business Park D, E ........................................................................ ul. Flisa 4
15 Florentinum  .................................................................................... ul. Domaniewska 
16 Grójecka Office ................................................................................... ul. Grójecka 206
17 Infinicity  .................................................................................................... ul. Postępu
18 Kompleks biurowy przy Taśmowej  ..................................................... ul. Taśmowa
19 Kompleks na Bielanach ......................ul. Nocznickiego/Zgrupowania AK Kampinos
20 Mennica Legacy Tower ...........................................................................ul. Pereca 21
21 Mokotów One ...............................................................................ul. Domaniewska 49
22 Nowa Emilia ........................................................................................  ul. Emilii Plater
23 PHN Tower ................................................................................... ul. Świętokrzyska 36
24 Polna 40 ..................................................................................................... ul. Polna 40
25 Porta Varsovia .............................................................ul. Emilii Plater/Nowogrodzka
26 Poznańska 37  ................................................................................... ul. Poznańska 37 
27 Robyg Business Center/ kolejne etapy ................................... al. Rzeczpospolitej 1
28 Stawki 2 ..................................................................................................... ul. Stawki 2
29 Stegny Business Center  ...................................................................... ul. Mangalia 2 
30 SZUCHA – Premium offices ......................................... al. Jana Chrystiana Szucha 19 
31 V-Point  ..................................................................................................ul. Sobieskiego
32 Villa Metro   ....................................................................................... ul. Puławska 145  
33 Wilanowska 372 ...........................................................................al. Wilanowska 372
34 Wola House ..........................................................................al. Prymasa Tysiąclecia 79

W budowie  Under construction Planowane Planned
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Grójecka Offices – idealne miejsce dla firm szukających szczególnych rozwiązań 

połączonych z kameralnym charakterem nieruchomości. Lokalizacja gwarantuje 

łatwy dostęp do wielu linii tramwajowych i autobusowych oraz szybki dojazd 

do stacji kolejowych. Atrakcyjność położenia biurowca podkreśla doskonała 

ekspozycja od strony ul. Grójeckiej.  Grójecka Offices to:

•	 Budynek	klasy	A

•	 7400	m2 powierzchni biurowej na 8 kondygnacjach

•	 134	miejsc	parkingowych	w garażu	podziemnym

•	 Biurowiec	zaprojektowany	w oparciu	o zrównoważony	rozwój	i sprawność	

energetyczną, posiadający certyfikat ekologiczny BREEAM.     

Tel. +48 (22) 570 24 03
biuro@okre.pl
www.grojecka-offices.pl

Grójecka Offices
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lokalizacja biurową, w której każdego roku do użytku oddawane 
są kolejne inwestycje.

Bardzo ważnym (szczególnie dla biznesu) punktem na ma-
pie  Krakowa jest drugi co do wielkości port lotniczy w  Polsce. 
W 2014 r. obsłużył on 3,8 mln pasażerów na 66 regularnych połącze-
niach z 62 portami w 20 krajach. Przewoźnicy natomiast uruchomi-
li 8 nowych połączeń rozkładowych (Shannon i Gdańsk — Ryanair; 
Bruksela — Brussels Airlines; Barcelona El Prat — Vueling; Ham-
burg — easyJet; Split, Heringsdorf i Zielona Góra — Eurolot). War-
to wspomnieć, że obecnie Kraków Airport jest w trakcie realizacji 
największego w  historii projektu inwestycyjnego. Po ukończeniu 
wszystkich zaplanowanych prac, rozbudowany terminal pasażerski 
zapewni lepsze standardy obsługi i osiągnie przepustowość na po-
ziomie 1800 pasażerów w przylotach i 1800 pasażerów w odlotach 
w godzinie szczytowej. Powstanie też możliwość jednoczesnej ob-
sługi co najmniej dwóch samolotów transatlantyckich. 

Kraków Airport

Kraków, dzięki bogatej historii i licznym zabytkom, jest jed-
nym z  najsłynniejszych i  najczęściej odwiedzanych miast 
Polski. Brytyjska agencja badania rynku, Euromonitor In-

ternational umieściła Kraków i  Warszawę wśród 100 najczęściej 
wybieranych przez turystów metropolii świata, zaś Małopolska 
Organizacja Turystyczna oszacowała, że w 2014 r. do miasta przy-
jechało 9,9 mln gości.

Kraków w światowej 
czołówce  
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Powierzchnia:  
327 km kw.

Liczba 
studentów  
(2013 r.): 170 500

Liczba ludności:  
760 701

Bezrobocie:  
5,2 proc.

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 22

W  Krakowie funkcjonuje 5 uniwersytetów, a  także 17 innych 
szkół wyższych, które w 2013 r. kształciły 170 500 studentów. Mia-
sto dzięki instytucjom, takim jak: Centrum Transferu Technologii, 
Międzynarodowy Klaster Innowacyjnych Technologii (MINA-
TECH), Klaster LifeScience Kraków, Małopolski Klaster Techno-
logii Informacyjnych, Narodowe Centrum Nauki czy uruchomio-
ne w 2014 r. Jagiellońskie Centrum Innowacji stało się miejscem, 
w którym rozwijana jest współpraca nauki i biznesu, a wraz z nią 
—  innowacyjne sektory gospodarki.

Rok 2014 rokiem inwestycji 

Kraków to nie tylko kulturalno-turystyczne centrum Pol-
ski i  ceniony ośrodek naukowy, ale też prężnie rozwijająca się 

W  2014 r. zakończyła się budowa hali widowiskowo-sporto-
wej zlokalizowanej przy ul. Stanisława Lema. Pod koniec stycznia 
2015  r. Agencja Rozwoju Miasta Kraków rozpoczęła współpracę 
sponsoringową ze spółką TAURON Polska Energia — odtąd ofi-
cjalna nazwa hali brzmi TAURON Arena Kraków. Obiekt posiada 
15 000 miejsc siedzących. Oprócz funkcji widowiskowo-estradowej 
i sportowo-rekreacyjnej obiekt dostarczył także miastu dodatkową 
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Tauron Arena Kraków

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Strefy płatnego parkowania
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„Parkuj i Jedź” — rozwój ekoinfrastruktury 

Krakowowi nie można zarzucić zastoju także pod względem roz-
budowy infrastruktury. Strategia miasta z jednej strony przewidu-
je rozbudowę i modernizację ważnych węzłów komunikacyjnych, 
a z drugiej ograniczenie ruchu w centrum miasta, m.in. poprzez 
promocję komunikacji miejskiej, zgodnie z obraną przez Kraków 
strategią „do centrum tramwajem”. Dzięki systematycznie wdra-
żanym rozwiązaniom w centrum miasta mają zmniejszyć się nie 
tylko korki, ale też smog, hałas komunikacyjny i deficyt miejsc po-
stojowych. W tym zakresie na uwagę zasługuje zwiększenie stre-
fy płatnego parkowania, na które władze miasta zdecydowały się 
w 2014 r. Strefa oznakowana symbolem D-44 została podzielona 
na trzy podstrefy, w których za postój pojazdu pobierana jest opła-
ta w dni robocze w godzinach od 10:00 do 20:00. 

Liczba linii  
autobusowych:  
157

Liczba linii  
tramwajowych:  
27

Lotniska:  
Kraków Airport

Ciekawą inwestycją wzbogacającą krakowską architekturę 
użytkową jest rozpoczęta budowa nowego gmachu Wydziałów 
Karnych Sądu Okręgowego i  Sądów Rejonowych w  Krakowie. 
Ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się w styczniu 
2015  r., zaś oddanie budynku do użytkowania zaplanowano na 
II  kwartał 2018  r. 9-kondygnacyjny, nowoczesny obiekt wyko-
rzystujący energię ze źródeł odnawialnych będzie znajdował się 
w  kompleksie dotychczasowych budynków sądów krakowskich 
przy ul. Przy Rondzie 7. Powierzchnie, wynoszące ok. 11 096 mkw., 
zajmą wydziały karne Sądu Okręgowego i  Sądów Rejonowych 
w Krakowie. Autorem projektu architektonicznego jest Biuro Ar-
chitekt Kaczmarczyk z Suchej Beskidzkiej, a za generalne wyko-
nawstwo odpowiada firma ROSA-BUD SA z Radomia. 

Rok 2014 okazał się owocnym również dla Krakowskiego Par-
ku Technologicznego, w którym wydano 45 nowych pozwoleń na 
działalność. Dzięki nim utworzonych zostanie 1700 miejsc pracy. 
Wśród działań podjętych przez KPT w  2014 r. warto wymienić 
wspólny projekt z województwem małopolskim, Urzędem Miasta 
Krakowa, Forum Virium z  Helsinek oraz Uniwersytetem Tech-
nicznym w Wiedniu — koncepcję Smart City dla Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. Celem opracowywanej strategii jest 
zaplanowanie właściwego wykorzystania nowoczesnych techno-
logii w  Krakowie i  jego okolicach, które pozytywnie wpłyną na 
życie mieszkańców. Pod analizę zostały wzięte różne zagadnie-
nia związane z funkcjonowaniem miasta — ochrona środowiska, 
transport czy opieka medyczna.

powierzchnię kongresowo-wystawienniczą i targową — m.in. dwie 
duże sale konferencyjne w Strefie VIP. Budowa inwestycji rozpoczę-
ła się w maju 2011 r. 

W historii rozwoju krakowskiej architektury użyteczności publicz-
nej ważną datą 2014 r. był także 17 października, kiedy odbyło się 
oficjalnie otwarcie Centrum Kongresowego ICE przy ul. Konopnic-
kiej 17, nieopodal ronda Grunwaldzkiego. Jego budowa rozpoczęła 
się jesienią 2012 r. Wartość kontraktu wyceniono na 258 mln zł netto. 
Projekt architektoniczny budynku przygotowała pracownia Ingarden 
& Ewy Architekci, która konsultowała się również z japońską firmą 
Arata Isozaki & Associates. Centrum Kongresowe zostało tak wyko-
nane, by w jednym czasie — na powierzchni ponad 36 000 mkw. — 
mogły odbywać się w nim trzy różne wydarzenia. Dotychczas zorga-
nizowano tam m.in.: 6. Europejską Konferencję nt. Nauk Lotniczych 
i Kosmicznych, MCE Central & Eastern Europe (CEE), targi Career 
EXPO, a także liczne wydarzenia kulturalne. 
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 Duże zmiany komunikacyjne czekają też centrum Krakowa. 
Na odcinku Straszewskiego–Podwale–Basztowa zostanie wpro-
wadzony ruch jednokierunkowy. Ma on przede wszystkim przy-
czynić się do eliminacji samochodowego ruchu tranzytowego, po-
prawić warunki poruszania się pieszych, rowerzystów i pojazdów 
transportu publicznego, głównie tramwajów. W lutym 2014 r. Za-
rząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił przetarg na 
przebudowę układu tramwajowego i drogowego pomiędzy ulica-
mi Piłsudskiego a Karmelicką. Spośród siedmiu zgłoszonych ofert 
wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energo-
pol Sp. z o.o., które wykona wskazane prace za 7 675 000 zł brut-
to. Inicjatywa zmierzająca do uspokojenia ruchu na I obwodnicy 
Krakowa spotkała się z dobrym przyjęciem zarówno organizacji 
ekologicznych, jak i samych mieszkańców, choć budzi też pewne 
obawy, związane np. z poruszaniem się wokół Plant taksówkami 
— dłuższym czasem przejazdu, pociągającym za sobą większe 
opłaty.

Kraków stara się zachęcić mieszkańców nie tylko do porusza-
nia się komunikacją miejską, ale też rowerami, czemu służyć mają 
nowo powstające ścieżki rowerowe, a  także liczne wypożyczalnie 
rowerów miejskich. Kolejnym rozwijanym w Krakowie systemem 
komunikacji są parkingi „Parkuj i  Jedź”, umożliwiające bezpłatne 
parkowanie pojazdów osobom, które dalszą część drogi zamierzają 
pokonać komunikacją miejską. Obecnie w  Krakowie funkcjonują 
dwa parkingi tego typu: Czerwone Maki i Giełda Balicka, a w pla-
nach są już kolejne, m.in. na Bieżanowie.

Krakowskie igrzyska

Przełom 2013 i 2014 r., a także kolejne miesiące upłynęły w Krako-
wie pod znakiem niemałej sensacji — władze Krakowa, Zakopanego 
i województwa małopolskiego utworzyły Komitet Konkursowy Kra-
ków 2022, który ubiegał się o możliwość zorganizowania w Krakowie 
XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Aplikacja Krakowa oficjalnie 
została zgłoszona 7 listopada 2013 r. i zakładała, że w stolicy Mało-
polski odbędzie się większość konkurencji lodowych, a  także cere-
monie otwarcia i zamknięcia igrzysk. Konkurencje alpejskie miałyby 
odbywać się na Słowacji, a sportowcy pozostałych dyscyplin rywa-
lizowaliby w Zakopanem. Nad tym, czy olimpiada w Krakowie jest 
dobrym pomysłem, czy przyniesie ona więcej korzyści, czy może 
jednak strat debatowano w całej Polsce. Ostatecznie postanowiono, 
że 25 maja 2014 r., w dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
odbędzie się w Krakowie lokalne referendum, poruszające m.in. tę 
kwestię. Na pytanie Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przepro-
wadzeniem przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r ? 
69,72  proc. głosujących odpowiedziało NIE, mimo iż — jak prze-
konywali członkowie Komitetu — olimpiada wpłynęłaby na rozwój 
małopolskiej infrastruktury, głównie w  zakresie dróg i  obiektów 
sportowych, a także skierowałaby na Kraków oczy świata, w tym za-
granicznych inwestorów z dużym kapitałem. Przekonująco brzmiały 
też niektóre argumenty zniechęcające do organizacji igrzysk — za-
grożenie zadłużeniem budżetu miasta, a w opinii niektórych środo-
wisk — także państwa, podwyżki cen, wzrost czynszów czy wycinka 
drzew pod nowe obiekty sportowe, które po zakończeniu olimpiady 
byłyby użytkowane przez niewielkie grono osób.

Nowa Huta czeka na inwestorów 

Położona we wschodniej części miasta Nowa Huta, przez niektó-
rych uważana za wstydliwą pamiątkę po czasach PRL-u słynącą 

głównie z przemysłu metalurgicznego i obarczoną niechlubną opi-
nią najniebezpieczniejszej dzielnicy, przez innych określana „naj-
młodszą siostrą Krakowa”, została założona w 1949 r. Mimo iż jako 
samodzielne miasto funkcjonowała tylko przez dwa lata, w świa-
domości wielu krakowian nadal pozostaje odrębnym ośrodkiem 
z zupełnie inną kulturą i mentalnością. W ostatnich latach coraz 
częściej słychać jednak głosy nawołujące do większej integracji, 
a także rewitalizacji poprzemysłowych terenów, na których z po-
wodzeniem mogłyby rozwijać się nowoczesne przedsiębiorstwa, 
tym bardziej iż Województwo Małopolskie i Miasto Kraków będą 
wspólnie pracować nad tworzeniem prawnych i  infrastruktural-
nych warunków, które w przyszłości umożliwią powstanie w No-
wej Hucie Strefy Gospodarczej. 

W listopadzie 2014 r. Miasto Kraków i Województwo Małopol-
skie zawiązały spółkę akcyjną „Kraków Nowa Huta Przyszłości”, 
której zadaniem stała się realizacja wieloletniego projektu o  tej 
samej nazwie, obejmującego olbrzymi obszar, należący do wielu 
podmiotów. Zadaniem organizacji jest wyodrębnianie terenów in-
westycyjnych, pozyskiwanie inwestorów strategicznych i środków 
finansowych, a także podejmowanie działań mających na celu po-
wołanie stref gospodarczych czy parków technologicznych. Po za-
kończeniu procesu rejestracji władze spółki zamierzają rozpocząć 
działania związane z pozyskiwaniem inwestorów, a  także nieru-
chomości i gruntów niezbędnych dla realizacji projektu.

Obszar zajmujący ok. 585 ha ma skupić strefę ekonomiczną, te-
reny rekreacji i organizacji wydarzeń kulturalnych. W dłuższej per-
spektywie przewiduje się, że na opuszczonych i zaniedbanych dziś 
terenach Nowej Huty może powstać nawet 40 tys. nowych miejsc 
pracy — część z nich utworzą Centrum Logistyczno-Przemysłowe 
oraz Park Naukowo-Technologiczny Branice, w  ramach którego 
planowana jest budowa kompleksu oferującego powierzchnie biu-
rowe, laboratoryjne, warsztatowe, konferencyjne i wystawiennicze. 
Park w szczególności skierowany będzie do innowacyjnych przed-
siębiorstw technologicznych, realizujących projekty badawczo-
-rozwojowe; w ramach niego utworzony zostanie ponadto Ośrodek 
Informacji Patentowej, udzielający wsparcia podczas procesu uzy-
skiwania patentów, a także Centrum Designu i Ergonomii.

Szacuje się, że koszty realizacji projektu „Kraków Nowa Huta 
Przyszłości” wyniosą ok. 2 mld zł, przy czym większość nakładów 
będzie pochodziła ze środków Unii Europejskiej, przyznanych 
Polsce na lata 2014–2020. 

Plac Centralny w Nowej Hucie
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Kraków nadal potrzebuje biur

Podaż:  
728 496 mkw.

Nowa podaż w 2014 r.:  
120 096 mkw.

Popyt w 2014 r.:  
144 000 mkw.

Powierzchnie w budowie:  
123 600 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  
4 proc.

Średnie stawki czynszów:  
13,5–14,5 €/mkw./m-c 
w budynkach klasy A

W roku 2014 stolica Małopolski stanowiła prężnie rozwi-
jające się centrum biurowe, stając się obok Wrocławia 
i Katowic największym i najdynamiczniej rozwijającym 

się regionalnym rynkiem nieruchomości biurowych. Spośród 
wszystkich miast wojewódzkich Kraków charakteryzuje się naj-
niższym wskaźnikiem pustostanów — poniżej 4 proc., podczas gdy 
na koniec 2013 r. wynosił on ok. 5 proc. Oznacza to, że powierzch-
nia biurowa jest tu dobrze wchłaniana przez rynek, a  zapotrze-
bowanie na kolejne projekty biurowe wciąż jest bardzo wysokie. 
Rok 2014 okazał się dla Krakowa rekordowy również pod wzglę-
dem ilości wynajętej powierzchni biurowej — ok.  144 000  mkw. 
Na koniec 2014 r. szacowane zasoby biurowe miasta wyniosły 
ok.  728 496  mkw., a  nowa podaż powierzchni biurowej po czte-
rech kwartałach 2014 r. osiągnęła najwyższy jak dotąd poziom ok. 
120 096 mkw.

Popyt generuje BPO

Popyt na powierzchnie biurowe generują w  Krakowie przede 
wszystkim firmy z sektora BPO/SSC. Stolica Małopolski pozostaje 
najlepszym polskim i europejskim miejscem do lokowania firm 
z branży BPO, czego dowodem jest ranking przygotowany przez 
Tholons „Top 100 Outsourcing Destinations 2015”, prezentujący 
100 najlepszych lokalizacji dla outsourcingu na świecie, w którym 
Kraków utrzymał 9. miejsce. Ponownie największą konkurencją 
dla niego okazały się miasta azjatyckie — na 1. miejscu znalazło 
się Bangalore w  Indiach. Dobrą pozycję Krakowa w  rankingu 
potwierdzają dane liczbowe — w 2014 r. w krakowskim sektorze 
nowoczesnych usług powstało ok. 6 tys. nowych miejsc pracy. 
Obecnie w niemal 100 działających w mieście firmach zatrudnio-
nych jest 38 tys. osób, co według Association and Business Service 
Leaders in Poland (ABSL) — stanowi 24 proc. zatrudnienia w tym 
sektorze w Polsce. To wynik najlepszy zarówno w naszym kraju, 

jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z Krakowa 
świadczone są usługi dla 94 krajów w  36 językach, a  roczna su-
maryczna wartość ekonomiczna tworzona przez ten sektor wynosi 
4,66 mld zł.

Nieustannie rozwijająca się w Krakowie branża outsourcingo-
wa przekłada się na wysoki popyt na powierzchnie biurowe, ge-
nerowany przez największe, międzynarodowe przedsiębiorstwa 
— wśród firm obecnych na krakowskich rynku wymienić można 
m.in. Capgemini, IBM, Shell, Nokia Siemens Network, State Stre-
et, UBS, HSBC, Cisco czy Sabre.

Kraków silną marką

Konrad 
Dziewoński
Prezes Zarządu  

Grupy Buma

o zagrożeniu możemy też mówić o konkuren-

cji „wewnętrznej”. Kraków konkuruje z innymi 

miastami, takimi jak Wrocław, Trójmiasto, Po-

znań, które coraz aktywniej zabiegają o inwe-

storów. Bardziej atrakcyjne stają się również 

małe miasta regionalne, jak Rzeszów czy 

Szczecin. Miasta dalekowschodnie, np. Ban-

galore, to oczywiście także rynek konkuren-

cyjny jednak nie wszyscy inwestorzy są prze-

konani do zmian wynikających z różnicy stref 

czasowych oraz kulturowych. Nie należy za-

pominać, że na rynku światowym Kraków jest 

silną marką, atrakcyjną pod względem kul-

turowym, edukacyjnym oraz turystycznym. 

Rynek sektora BPO/SSC to dobry rynek dla 

miasta, otwiera młodym ludziom możliwość 

startu i rozwoju oraz generuje nowe miejsca 

pracy.  

Outsourcing jest mylnie kojarzony tylko 

z call center i fakturowaniem. Sektor ten to 

również bardziej złożone procesy, które wy-

magają wyspecjalizowanej i wykształconej 

kadry, znającej języki obce, programy informa-

tyczne. Nie możemy mówić o sektorze BPO 

w sposób jednorodny. Ten wyspecjalizowany 

segment trudno przenieść w prosty sposób 

do innych destynacji. W mieście dobrze roz-

wija się sfera edukacyjna. Krakowskie uczelnie 

otwierają nowe kierunki, które odpowiadają 

potrzebom rynku, co jest przynętą dla firm 

outsourcingowych, a szeroka oferta kulturalna 

wciąż przyciąga do miasta młodych ludzi.

Według nas Kraków jest w fazie dal-

szego rozwoju. Oczywiście nie 

można wykluczyć istniejących 

zagrożeń. Przykładowo jednym z występują-

cych jest kurczący się potencjał ludzki. Jako 
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Biurowe 
dzielnice 
Krakowa

Obiekty biurowe w  Krakowie są rozmieszczane dość nie-
regularnie, przez co trudno wskazać w tym mieście jed-
nolite centrum biznesowe, a jednym z kluczowych czyn-

ników w wyborze lokalizacji pod inwestycję jest dogodny dostęp 
do infrastruktury transportowej, tym bardziej, że coraz większy 
odsetek osób rezygnuje z  transportu samochodowego na rzecz 
komunikacji miejskiej lub transportu rowerowego. Najwięcej no-
wych inwestycji biurowych powstało na  Prądniku Czerwonym 
i Podgórzu, zaś ogromny potencjał inwestycyjny drzemie w Grze-
górzkach, w  których w  najbliższych latach może powstać nawet 
140 000 mkw. powierzchni biurowej.

PRĄDNIK CZERWONY 

Zlokalizowany w  północnej części Krakowa Prądnik Czerwony 
jest pod względem powierzchni jedną z  najmniejszych dzielnic 
miasta, jednak — dzięki dobremu skomunikowaniu z centrum — 
przyciąga kolejnych inwestorów, którzy z powodzeniem realizują, 
a następnie komercjalizują tu inwestycje biurowe. W rejonie zlo-
kalizowane są tak duże biurowce, jak Alma Tower czy kompleks 
Quattro Business Park. W 2014 r. w Prądniku Czerwonym oddano 
do użytkowania 24 800 mkw. powierzchni biurowej, zaś w fazie re-
alizacji pozostają kolejne projekty, w tym Opolska Business Park.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W czerwcu 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie inwestycji Alma 
Tower — pierwszego biurowca w stolicy Małopolski certyfikowa-
nego w  systemie LEED. Obiekt zlokalizowany w  bezpośrednim 
sąsiedztwie ronda Młyńskiego posiada 10 700 mkw. powierzchni. 
Zrealizowała go firma UBM z inicjatywy Alma Market, która wraz 
ze spółkami zależnymi (Vistula i  Krakchemia) wynajęła w  nim 
5000 mkw. Wśród pozostałych najemców obiektu można wymie-
nić firmy, takie jak: Grupa Onet (5400 mkw.), PZU czy Gastromall 
— operator restauracji Olimp. Biurowiec, którego projekt opra-
cowali Piotr Nawara i  Bartłomiej Łobaziewicz z  nsMoon Studio 
oraz Stanisław Deńko z Wizja Biuro Architektoniczne, wyróżnia 
się elewacją w zielone, pionowe pasy i bryłą w formie prostopadło-
ścianu z  wycięciami pełniącymi funkcje tarasów. Do dyspozycji 
użytkowników dostępnych jest 150 miejsc postojowych w garażu 
podziemnym oraz 50 miejsc na parkingu zewnętrznym. 

Wśród krakowskich inwestycji biurowych ukończonych 
w  2014  r. znajduje się czwarty i  największy etap kompleksu 

biurowego Quattro Business Park, realizowanego przez Grupę 
Buma przy al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 25. Budy-
nek  D oferuje 12 500  mkw. powierzchni biurowej przeznaczonej 
na wynajem, a od czerwca 2014 r. może pochwalić się certyfikatem 
tymczasowym BREEAM Interim Certificate z oceną Very Good. 
Pierwszy etap Quattro Business Park z 12 000 mkw. został oddany 
do użytkowania w 2010 r., zaś w 2011 r. zakończyła się realizacja 
budynku B dysponującego 11 800 mkw. 

Inną inwestycją zakończoną w 2014 r. w obrębie dzielnicy Prąd-
nik Czerwony jest Futuro — kameralny, 6-kondygnacyjny budy-
nek biurowy klasy A położony przy ul. Księży Pijarów 5. Obiekt 
należący do spółki komandytowej Profuturo oferuje 1600  mkw. 
powierzchni całkowitej.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Na działce przy ul. Opolskiej, obok skrzyżowania z al. 29 Listo-
pada powstaje kompleks Opolska Business Park, który docelo-
wo będzie składał się z  trzech 12-kondygnacyjnych budynków 
oraz parkingu naziemnego i podziemnego. Łączna powierzchnia 

Quattro Business Park
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Opolska Business Park Bonarka for Business, budynek E

biurowa kompleksu wyniesie 57 000 mkw. Projekt jest realizowany 
w  trzech etapach, a  zakończenie pierwszego (o  powierzchni po-
nad 18 000 mkw.) zaplanowano na IV kwartał 2015 r. Zespół bu-
dynków charakteryzujących się klasyczną, ponadczasową formą 
i białą elewacją wykonaną według koncepcji krakowskiego biura 
DDJM będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

w ramach B4B to tylko kwestia czasu  Docelowo B4B ma oferować 11 
biurowców o łącznej powierzchni najmu 100 000 mkw  oraz wartości 
200 mln euro — mówi Tomasz Lisiecki, Chief Development Officer, 
TriGranit Development Corporation. Druga faza Bonarka for Busi-
ness została objęta certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. 
Inwestycja realizowana jest przez firmy Tri Granit Development 
Corporation oraz IPR Ltd.

Avestus Real Estate w minionym roku zakończył budowę II eta-
pu kompleksu Enterprise Park, czyli trzeciego już obiektu zlokali-
zowanego przy al. Powstańców Wielkopolskich. Biurowiec oferuje 
14 000 mkw. — tym samym powierzchnia całego kompleksu osią-
gnęła prawie 30 000 mkw., które znalazły najemców jeszcze przed 
oficjalnym otwarciem. Obecnie trwają prace na budowie III etapu 
Enterprise Park — budynku D, który dostarczy ok. 5800 mkw. po-
wierzchni biurowej. W obiekcie znajdą się rozwiązania dostosowa-
ne do wymagań firm działających w sektorach zaawansowanych 
technologii oraz BPO/SSC. Budynek będzie posiadał 4 kondygna-
cje naziemne oraz podziemny garaż ze 102 miejscami postojowy-
mi. Zgodnie z  harmonogramem zakończenie prac budowlanych 
ma odbyć się w ostatnim kwartale 2015 r. Wszystkie obiekty kom-
pleksu spełniają normy ekologiczne, potwierdzone  certyfikatem 
BREEAM z oceną Very Good.

W  roku 2014 firma East-West Development Office ukończy-
ła budowę dwóch budynków, należących do kompleksu Orange 
Office Park położonego u  zbiegu ulic Klimeckiego i  Powstań-
ców Wielkopolskich. W grudniu oddano do użytkowania I etap 
inwestycji — obiekt Amsterdam oferujący ponad 11 230 mkw. 
powierzchni biurowej i  handlowo-usługowej. W  biurowcu ulo-
kowały się takie firmy, jak: Brown Brothers Harriman, Apply Po-
land, Sappi Europe Polska czy Getinge Shared Services. Końcem 
2014 r. zakończyła się realizacja II etapu — budynku Rotterdam, 
dostarczającego 8496 mkw. powierzchni najmu brutto. Dewelo-
per planuje ponadto realizację trzeciego biurowca Den Hague, 
a  także wielopoziomowego parkingu. Łącznie kompleks zaofe-
ruje 25 000 mkw. powierzchni biurowej i 2500 mkw. przestrzeni 
handlowej.

w
iz

. 
E
ch

o 
In

ve
st

m
en

t

fo
t.

 T
ri

G
ra

ni
t

Na początku września 2014 r. spółka Benaco utworzona przez 
firmę deweloperską DK-Development rozpoczęła realizację obiek-
tu zlokalizowanego przy ul. Pilotów 2E. Biurowiec klasy A ma być 
gotowy w  grudniu 2015 r. Benaco na 5 kondygnacjach zaoferuje 
3225  mkw. powierzchni użytkowej. Parter budynku będzie pełnił 
funkcję salonu sprzedaży, natomiast kolejne piętra zostaną prze-
znaczone na powierzchnie biurowe. Obiekt zostanie wyposażony 
w recepcję, całodobową ochronę, windy, klimatyzację, podniesione 
podłogi i podwieszane sufity. Jego użytkownicy będą mieli do dys-
pozycji 60 miejsc postojowych na dwóch parkingach podziemnych 
oraz 7 miejsc dostępnych na parkingu zewnętrznym.

PODGÓRZE I PODGÓRZE DUCHACKIE

Dobra komunikacja Podgórza z  centrum miasta sprawia, że ob-
szar ten jest intensywnie zagospodarowywany przez deweloperów. 
W ostatnim czasie inwestycje biurowe na Podgórzu zlokalizowały 
firmy Avestus Real Estate i East-West Development Office, z kolei 
na Podgórzu Duchackim mieści się kompleks Bonarka for Busi-
ness. Łącznie inwestorzy w  dzielnicach oznaczonych numerami 
administracyjnymi XI i  XII w  2014 r. zrealizowali 35 230 mkw. 
powierzchni biurowej i  towarzyszącej, przeznaczonej na punkty 
handlowo-usługowe.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Zlokalizowany przy ul. Puszkarskiej kompleks biurowy Bonarka for 
Business składa się z pięciu ukończonych budynków (A,B,C,D,E) 
o łącznej powierzchni brutto 45 000 mkw., z których ostatni, roz-
poczynający budowę II fazy projektu, został ukończony w grudniu 
2014 r. Obiekt ma 8 kondygnacji naziemnych i oferuje 10 000 mkw. 
powierzchni biurowej. Obecnie trwa budowa kolejnego (F), którego 
oddanie do użytkowania zaplanowano na IV kwartał 2015 r. W Kra-
kowie ciągle jest popyt na nowoczesną powierzchnię biurową  Takie 
sygnały płyną do nas nie tylko od naszych obecnych najemców, ale 
także od firm, które zamierzają ulokować swoje siedziby w Krakowie  
Jeśli ten trend się utrzyma, budowa kolejnych biurowców (G,H,I,J,K) 
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najemców oddanych zostanie 13 000 mkw. powierzchni najmu. 
Aleja Pokoju 5 jest w trakcie certyfikacji BREEAM z przewidywaną 
oceną Very Good. Jej projekt powstał w pracowni UCEES. Zakoń-
czenie budowy planowane jest na III kwartał 2015 r.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Na Podgórzu Duchackim, przy ul. Walerego Sławka 3 trwa budo-
wa 8-kondygnacyjnego biurowca Green Office Center, w którym 
znajdzie się 4670 mkw. powierzchni przeznaczonej na wynajem 
i podziemny garaż z 60 miejscami postojowymi, a kolejnych 20 aut 
będzie można zaparkować obok budynku. Biurowiec znajduje się 
w  bardzo dobrze skomunikowanej okolicy, z  dobrym dojazdem 
do obwodnicy Krakowa i autostrady A4. Oddanie powierzchni do 
użytku planowane jest na III kwartał 2015 r.

GRZEGÓRZKI

Grzegórzki to na mapie inwestycji biurowych jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych części miasta, choć głównie za sprawą dwóch 
znajdujących się w  jej obrębie wysokościowców — Szkieletora, 
który zamieni się w elegancki biurowiec Treimorfa, a także liczą-
cego 77 m wysokości budynku K1, popularnie określanego Błękit-
kiem. W 2014 r. rozpoczęły się realizacje kilku nowych inwestycji, 
a do użytku oddano niespełna 2000 mkw. biur.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W styczniu 2014 roku firma Balmoral Properties oddała do użyt-
kowania pierwszy etap Browaru Lubicz, składający się z  po-
wierzchni mieszkaniowych i  usługowo-handlowych, a  ponadto 
oferujący 1900 mkw. powierzchni biurowej mieszczącej się w od-
restaurowanym Pałacu Goetzów. Obecnie w  drugiej fazie inwe-
stycji powstaje kameralny biurowiec, który dostarczy 4236 mkw. 
powierzchni użytkowej i dwa apartamentowce. Prace budowlane 
mają zakończyć się w III kwartale 2016 r. Inwestycja zlokalizowa-
na jest przy ul. Lubicz w odległości kilku minut pieszo od Rynku 
Głównego.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Od lutego 2014 r. trwa budowa biurowca należącego do Grupy 
Buma. Obiekt powstaje przy al. Pokoju 5 w miejscu wyburzone-
go budynku Ruchu. Inwestycja dysponować będzie 9  kondygna-
cjami naziemnymi i 2 kondygnacjami podziemnymi, a do użytku 
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Orange Office Park

Aleja Pokoju 5

Biurowiec Axis
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Inną inwestycją realizowaną w obrębie Dzielnicy II, w biurowej 
części osiedla Oficerskiego, jest budynek biurowo-usługowy Za-
leskiego 1. Pierwotnie wybudowany w okresie międzywojennym 
jako kamienica z przestronną przestrzenią usługową na parterze, 
teraz przechodzi gruntowną renowację i rozbudowę, dzięki której 
na przełomie III i IV kwartału dostarczy 735,7 mkw. powierzch-
ni na wynajem. Inwestorem przedsięwzięcia jest Kuczek-Maruta 
Kancelaria Radców Prawnych.

W  sąsiedztwie ronda Mogilskiego Skanska Property Poland 
jesienią 2014 r. rozpoczęła realizację biurowca Axis. W  ramach 
przedsięwzięcia powstanie ok. 20 000 mkw. powierzchni najmu. 
Zgodnie z  koncepcją architektoniczną Axis będzie 8-piętrowym 
biurowcem z 3 kondygnacjami podziemnymi. Na parterze zapla-
nowano strefę usługową, dostosowaną do potrzeb potencjalnych 
najemców, zaś podziemne kondygnacje zostaną przeznaczone na 
wewnętrzne parkingi oraz pomieszczenia techniczne. Energoosz-
czędny budynek będzie miał certyfikat LEED na poziomie Gold., 
a jego budowa powinna zakończyć się w IV kwartale 2016 r. Po-
czątkiem marca 2015 r. Skanska Property Poland wystawiła obiekt 
na sprzedaż.
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Lobos, planowany jest kolejny obiekt biurowo-usługowy lub ho-
tel z 10 kondygnacjami naziemnymi o powierzchni użytkowej do 
24 000 mkw. Obecny właściciel nieruchomości — Grupa LOBOS 
— poszukuje kupca działki lub współinwestora.

CZYŻYNY

W Czyżynach coraz dynamiczniej przybywa kolejnych po-
wierzchni biurowych. W roku 2000 ukończono tu Centrum Biu-
rowe AZBUD, w 2013 — biurowiec Nautilius, a w 2014 — budynek 
AVIA, dzięki któremu biznesowa oferta dzielnicy wzbogaciła się 
o prawie 14 000 mkw. powierzchni biurowej.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Pod koniec 2014 r. w Krakowskim Parku Technologicznym w Czy-
żynach zakończyła się realizacja budynku biurowego klasy A, 
noszącego nazwę AVIA. Pięciopiętrowy obiekt, oferujący prawie 
14 000 mkw. powierzchni najmu brutto, zlokalizowany jest przy 
ul. Życzkowskiego 20. W 2-poziomowym, podziemnym parkingu 
znajdują się 173 miejsca postojowe. W  ramach inwestycji stwo-
rzone zostały także zadaszone stanowiska do przechowywania 
rowerów. Do budynku swoje siedziby przeniosły m.in. krakowska 
centrala Banku BPH SA oraz firma GE Healthcare. Inwestorem 
projektu są GD&K Group oraz fundusz inwestycyjny CA Immo.

W  2014 r. prawomocne i  ostateczne pozwolenie na budowę 
otrzymał wspólny projekt GD&K Group i Verity Development, za-
kładający budowę wieżowca Treimorfa, w który zmieni się słynny 
i od lat budzący kontrowersje Szkieletor. TreiMorfę o powierzchni 
85 000 mkw., z  funkcjami biurowymi, hotelowymi, mieszkanio-
wymi i usługowo-handlowymi, zaprojektowała pracownia DDJM. 
Wiadomo, że obiekt zostanie nadbudowany do wysokości 102,5 m 
(26 kondygnacji naziemnych i  2 poziomy podziemne), a  w  jego 
otoczeniu postawione zostaną cztery budynki o  zróżnicowanej 
liczbie pięter, przy czym najniższy liczyć będzie 25, a najwyższy 
— 40 m. Planujemy zachować całą, pozostającą w idealnym stanie 
konstrukcję stalową Szkieletora, wymienione zostaną natomiast 
elementy żelbetowe i prefabrykowane  Sama elewacja zostanie wy-
konana z elementów kamiennych i tynku, zaś okna i fasady z alu-
minium  Po wyłonieniu generalnego wykonawcy zostanie opraco-
wany szczegółowy harmonogram robót budowlanych  W pierwszej 
kolejności na pewno przystąpimy do prac rozbiórkowych  Teren 
inwestycji jest bardzo duży, zatem nie przewidujemy problemów 
ze zorganizowaniem zaplecza budowy i terenu do magazynowania 
elementów i towarów, a także utrudnień dla kierowców czy miesz-
kańców Grzegórzek — informuje Jakub Wazowicz z GD&K Con-
sulting Sp. z o.o.

Nieopodal ronda Mogilskiego, w  sąsiedztwie hotelu Chopin 
planowana jest budowa Chopin Office — biurowca spółki Warim-
pex. Obecnie projekt jest w fazie planowania.

Na działce zlokalizowanej przy al. Pokoju 1a, pomiędzy wie-
żowcem K1 a  biurowcem Aleja Pokoju 5, w  miejscu obecnego 
budynku usługowo-biurowego, w  którym mieści się sklep firmy 
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l  Inwestycje w budowie i planowane

W krakowskich Czyżynach firma Comarch realizuje na własne 
cele budynek biurowy klasy A  z  garażem podziemnym, podzie-
lony na część administracyjną, rozlokowaną na trzech poziomach 
wokół centralnie umieszczonego trzonu klatkowego oraz część 
biurową, zaprojektowaną jako dwupoziomowa bryła, unosząca 
się w formie mostu nad trzecią częścią — usługową. Każda część 
posiada dostęp z  głównego hallu wejściowego, a  także dedyko-
waną klatkę schodową. Program hallu wejściowego wzbogacono 
o zespół sal konferencyjnych z koniecznym zapleczem. W obiekcie 
SSE6 znajdzie się także nowoczesne laboratorium technologicz-
ne, służące opracowywaniu i prototypowaniu nowych produktów 
oraz wytwarzaniu modułów i urządzeń elektronicznych. Budowa 
obiektu zakończy się pod koniec czerwca 2015 r.

Biurowiec AVIA
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W Czyżynach pomiędzy ulicami Jana Pawła II oraz Medwec-
kiego firma Lobos Nieruchomości rozpoczęła realizację Centrum 
Biurowego Lobos Czyżyny, która zgodnie z  harmonogramem 
zakończy się w IV kwartale 2016 r. Budynek klasy A będzie ofe-
rował najemcom 5600 mkw. rozłożonych na 4 kondygnacjach na-
ziemnych i  jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej na ga-
raż i powierzchnie magazynowe. Wewnątrz obiektu zaplanowano 
eleganckie lobby z recepcją oraz przestronne i funkcjonalne piętra 
o powierzchni 1400 mkw. każde.

Od kilku lat w fazie projektowania pozostaje biurowiec Ellipsis, 
który firma Esco Development zamierza zrealizować przy al. Jana 
Pawła II. Pierwotnie miał to być 6-kondygnacyjny budynek o wyso-
kości 22 m, z niemal 3000 mkw. powierzchni najmu oddanej do użyt-
kowania jeszcze pod koniec 2012 r., jednak nowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, obowiązujący w Krakowie od 2013 r., skłonił 
dewelopera do wstrzymania działań związanych z budową i zmiany 
koncepcji architektonicznej obiektu. Obecny projekt zakłada po-
wstanie znacznie większego biurowca, z  9 kondygnacjami naziem-
nymi i  2  podziemnymi, oferującego 7000 mkw. powierzchni GLA, 
przeznaczonej na funkcję biurowo-usługową. Rozpoczęcie budowy 
planowane jest na drugą połowę 2015 r., a jej zakończenie powinno 
nastąpić w drugiej połowie 2016 r.

BRONOWICE

Dogodnie skomunikowana nie tylko z centrum miasta, ale też lotni-
skiem Kraków Airport i autostradą A4 dzielnica Bronowice w ostat-
nich latach wzbogaciła się o kilka biznesowych — biurowych i han-
dlowych — inwestycji, w tym Galerię Bronowice i Centrum Biurowe 
Korona. O tym, jak w przyszłości będą wyglądały Bronowice przeko-
namy się, gdy dobiegną końca zapoczątkowane w marcu 2015 r. prace 
nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Bronowice — Wesele”. Przyjęta przez radnych uchwała 
o przystąpieniu do sporządzenia planu, którego wdrożenie pozwoli 
ustalić kierunki przyszłych działań, wprowadza niezbędne warunki 
formalno-prawne dla realizacji nowych inwestycji, ochrony zieleni, 
a  także obsługi komunikacyjnej i  parkingowej. Biuro Planowania 
Przestrzennego Urzędu Miasta rozpoczęło już prace nad projektem. 
Ich efekty poznamy z pewnością w kolejnych miesiącach.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W 2014 r. otwarty został czwarty budynek zlokalizowany w Centrum 
Biurowym Korona należącym do firmy GTC. Obiekt noszący nazwę 

Pascal mieści się w rejonie ul. Armii Krajowej i oferuje 5500 mkw. 
powierzchni biurowej na 7 kondygnacjach. Wśród jego najemców 
znajduje się m.in. Centrum Usług Finansowo-Księgowych IBM 
BTO Business Consulting Services, które wynajęło 1700 mkw., 
a w całym kompleksie CB Korona zajmuje ponad 15 000 mkw. Pro-
jekt Pascala przygotowali architekci z  pracowni DDJM. Pozostałe 
biurowce należące do kompleksu to: Newton, Edison i Galileo.

Kapelanka 42
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DĘBNIKI

W Dębnikach — jednej z największych dzielnic Krakowa, bo zaj-
mującej powierzchnię 4671,11 ha — w 2014 r. do użytku zostało 
oddane ponad 30 000 mkw. powierzchni biurowej, znajdującej się 
w kompleksie Kapelanka 42. W tej części Krakowa mieści się po-
nadto objekt Green Office posiadający 21 300 mkw. biur.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

U  zbiegu ulic Kapelanka i  Kobierzyńskiej firma Skanska zakoń-
czyła rozpoczętą w 2012 r. realizację swojego pierwszego biurowca 
w  Krakowie — kompleksu Kapelanka 42 certyfikowanego w  sys-
temie LEED na poziomie Gold. Należące do niego dwa budynki 

Biurowiec firmy Comarch
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Vistula Business Garden

KROWODRZA

Krowodrza to dzielnica, która do niedawna kojarzyła się głów-
nie z ulokowanym w jej obrębie Miasteczkiem Studenckim AGH, 
parkiem Jordana, a także Stadionem Miejskim im. Henryka Rey-
mana, użytkowanym przez Wisłę Kraków. Teraz jednak — za 
sprawą oddanego w 2014 r. obiektu BIUROMAX, a także kolej-
nych realizowanych biurowców może stać się atrakcyjna także 
dla inwestorów.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Na terenie Krowodrzy, u  zbiegu ulic Wrocławskiej i  Radzikow-
skiego, w 2014 r. do użytkowania został oddany 4-kondygnacyjny 
budynek BIUROMAX o  powierzchni całkowitej ok. 3053  mkw. 
Inwestycja charakteryzuje się nowoczesną elewacją w systemie eu-
ronit, wykonaną ze szkła i aluminium.

l  Inwestycje w budowie i planowane

W Krakowie przy ul. Prądnickiej 20A, w sąsiedztwie parku Kle-
parskiego od września 2014 r. trwa budowa biurowca Regent 
Office realizowanego przez firmę Herbewo International SA. 
Obiekt oferuje ok. 5000 mkw. powierzchni biurowej, rozloko-
wanej na 5  kondygnacjach naziemnych. Do dyspozycji użyt-
kowników przeznaczonych zostanie 100 miejsc parkingowych 
w  2-kondygnacyjnym garażu podziemnym, a  także miejsca 
postojowe dla rowerów, szatnie i  prysznice dla rowerzystów. 
Biurowiec będzie obiektem przyjaznym środowisku, wyróż-
niającym się pokrytym zielenią dachem ze strefą relaksu dla 
najemców, a także pnącymi się po jego elewacji i na dachu wi-
noroślami szczepu Regent. Projekt architektoniczny budynku 
przygotowała krakowska pracownia BS-Arch, koordynowana 
przez architekta Adama Bielańskiego. Zgodnie z harmonogra-
mem oddanie biurowca do użytku nastąpi w II kwartale 2016 r. 
W  przyszłości firma Herbewo zamierza zrealizować zespół 
dwóch budynków biurowych, dla którego Regent Office będzie 
stanowił północne skrzydło.

Na początku 2017 r. nowej powierzchni biurowej na Krowodrzy 
dostarczy także inwestycja Park Club realizowana przez Presti-
ge Property Group w sąsiedztwie Oleandrów — Domu im. Józefa 
Piłsudskiego, w  miejscu biurowca, w  którym niegdyś mieściła się 
siedziba firmy Petroinform.net. Prace wyburzeniowe rozpoczęły się 
na początku 2014 r., z kolei inaugurację robót budowlanych zapla-
nowano na przełom kwietnia i maja 2015 r. 10-kondygnacyjny Park 
Club zaoferuje ok. 6200 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej 
przeznaczonej na wynajem, wyposażonej w klimatyzację z nawilża-
niem powietrza, obszerne lobby wejściowe wraz z kantyną na parte-
rze, 3-kondygnacyjny garaż podziemny, miejsca dla rowerów, a tak-
że oddzielne wejścia do biurowej i mieszkaniowej części budynku. 
Za projekt architektoniczny Park Clubu, cechującego się elewacją 
w  formie dużych przeszkleń lekko odchylonych od pionu w  har-
monijnym układzie z elementami nieprzeziernymi o takich samych 
podziałach, odpowiada pracownia nsMoon Studio.

Park Club

w
iz

. 
P

re
st

ig
e 

P
ro

pe
rt

y 
G

ro
up

w
iz

. 
V

is
tu

la
 B

us
in

es
s 

G
ar

de
n

zostały oddane do użytku w II i III kwartale 2014 r., oferując ponad 
30 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Oba są niemal w całości 
wynajęte, głównie firmom świadczącym usługi dla biznesu, w  tym 
m.in. spółkom SAB Miller, Apriso (część Dassault Systèmes), Sygnity, 
Tesco czy Skanska. Projekt budynków opracowała śląska pracownia 
Medusa Group. Na początku listopada budynek Kapelanka 42B zo-
stał sprzedany polskiemu funduszowi REINO Dywidenda FIZ, za-
rządzanemu przez REINO Partners, zaś obecnie deweloper planuje 
sprzedaż drugiego obiektu — Kapelanka 42A.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Na początku 2015 r. rozpoczęła się budowa obiektu Vistula Busi-
ness Garden, oferującego najemcom ponad 14 000 mkw. biur, roz-
mieszczonych na 6 kondygnacjach, reprezentacyjny, 2-kondygna-
cyjny i w pełni przeszklony hol z recepcją, parking naziemny oraz 
piętrowy garaż podziemny z miejscami postojowymi dla aut i rowe-
rów. Biurowiec charakteryzuje się maksymalną ilością przeszkleń 
w elewacji budynku, która zapewni każdemu piętru optymalny po-
ziom doświetlenia, a także niepowtarzalną lokalizacją — nieopodal 
mostu Grunwaldzkiego i Bulwarów Wiślanych, naprzeciw Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Budynek zaprojektowany przez pracow-
nię PRC Architekci znajduje się w  trakcie certyfikacji BREEAM 
z oceną Very Good. Oddanie biurowca do użytkowania planowane 
jest na III kwartał 2016 r.
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inwestycji jest jej lokalizacja w sąsiedztwie ronda Ofiar Katynia — 
jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Krakowa.

Na  Prądniku Białym przy ul. Sosnowieckiej 75 powstaje no-
woczesny, 4-kondygnacyjny obiekt biurowy oferujący 2284 mkw. 
powierzchni na wynajem. Biurowiec cechuje dobra lokalizacja 
w  bezpośrednim sąsiedztwie głównych dróg wylotowych oraz 
ważnych węzłów komunikacyjnych. Jego najemcy będą mieć do 
dyspozycji 20 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Inwe-
storem Sosnowieckiej 75 jest firma P&W Developments Sp. z o.o.

STARE MIASTO

Historyczny charakter Starego Miasta powoduje, że zdecydowa-
na większość nowo powstających inwestycji lokowana jest poza 
ścisłym centrum Krakowa. Z  drugiej jednak strony inwestorzy 

Jasnogórska 9

PRĄDNIK BIAŁY

Sąsiadujący z Bronowicami Prądnik Biały to region, który w ostat-
nim czasie, za sprawą nowych projektów komunikacyjnych, m.in. 
3-poziomowego ronda Ofiar Katynia oraz fragmentu obwodnicy 
Krakowa, przyciąga wiele nowych firm. W regionie tym w 2014 r. 
ukończono komercyjne budynki osiedla Ukryte Pragnienia, 
a w  fazie realizacji pozostają inwestycje Sosnowiecka 75 i Jasno-
górska 9.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Prądnik Biały to miejsce realizacji osiedla Ukryte Pragnienia, nale-
żącego do Grupy Inwestycyjnej AWIM. Oprócz powierzchni prze-
znaczonych na funkcje mieszkaniowe inwestycja posiada także po-
wierzchnie biurowo-usługowe i handlowe, mieszczące się głównie 
w budynku H, w którym — na każdej z 4 kondygnacji naziemnych 
— znajduje się powierzchnia komercyjna typu open space zajmu-
jąca ok. 330 mkw., przy czym poszczególne kondygnacje mogą być 
dowolnie dzielone i aranżowane w zależności od potrzeb użytkow-
ników. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi ok. 1669 mkw.

l  Inwestycje w budowie i planowane

W  sierpniu 2014 r. deweloper MIX Biura rozpoczął budowę in-
westycji Jasnogórska 9. Zgodnie z  założonym harmonogramem 
na przyjęcie najemców biurowiec będzie gotowy w  III kwartale 
2016 r. Znajdzie się w  nim 12 000 mkw. nowoczesnej powierzch-
ni rozmieszczonej na 5 kondygnacjach naziemnych. Do dyspozy-
cji użytkowników zostanie przekazanych 410 miejsc postojowych 
w 2-poziomowym garażu podziemnym i na parkingu znajdującym 
się obok budynku. W obiekcie znajdą się ponadto stanowiska dla 
rowerów wraz z  prysznicami dla rowerzystów. Ogromną zaletą 

Kraków to inwestycja w prestiż

Jacek 
Majchrowski
Prezydent  

Miasta Krakowa

inwestycja w prestiż. Jednak utrzymanie rangi 

metropolii o znaczeniu europejskim wymaga 

nadal szeregu działań, podnoszących jakość 

każdej z dziedzin funkcjonowania. Kraków 

konsekwentnie buduje więc swój gospodar-

czy wizerunek i markę, biorąc udział w naj-

bardziej prestiżowych imprezach targowych 

i wystawienniczych. I właśnie to pozwala 

eliminować jedną z największych barier na 

drodze rozwoju gospodarczego Krakowa, jaką 

jest brak nowoczesnej powierzchni biurowej. 

Dzięki spotkaniom z deweloperami, pokaza-

niu jak atrakcyjnym rynkiem jest Kraków, co 

roku rośnie metraż powierzchni biurowej — 

a ten właśnie czynnik, poza silnym kapitałem 

ludzkim, należy do istotniejszych z punktu wi-

dzenia firm outsourcingowych.

Nie osiadamy jednak na laurach — wiemy, 

że im więcej miasto daje, tym więcej otrzy-

muje w zamian. Wzrost liczby firm oznacza 

wzrost poziomu zatrudnienia — ważne jest, 

by były to firmy z różnych sektorów — dy-

wersyfikacja działalności gospodarczej po-

zwala na stabilniejszy rozwój. Prawdą jest, 

że jesteśmy konkurencyjni szczególnie pod 

względem cen — ale dotyczy to nie tylko 

Krakowa, lecz generalnie Polski. Inwestorzy 

znajdują oszczędności w odniesieniu do wy-

nagrodzeń pracowników, do stawek czyn-

szowych za powierzchnie biurowe. Podstawą 

prowadzenia biznesu, także dla międzynaro-

dowych korporacji, jest efektywność koszto-

wa przy jednoczesnej wysokiej jakości obsłu-

gi procesów biznesowych — po to przecież 

zakłada się firmę, by zarabiać pieniądze. Jed-

nak gospodarka to nie oderwane od siebie 

elementy, a całość. Inwestujące u nas insty-

tucje finansowe, globalne marki umożliwiają 

miastu eksplorację nowych, dotąd raczkują-

cych obszarów rozwoju.

Kapitał ludzki, relatywnie niskie koszty 

i stabilna sytuacja są bazą dla decyzji 

o lokalizacji nowoczesnych centrów 

usługowych. Na ostatnim wirażu liczą się 

jednak marka i wizerunek — a te Kraków ma 

silne jak żadne inne polskie, a nawet europej-

skie miasto. Tak mówią o nas sami inwesto-

rzy. Przyciągamy nowe firmy, bo Kraków to 
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Topos

l  Grupa Onet Ý 5400 mkw. Ý Alma Tower
Grupa Onet wynajęła 5400 mkw. w biurowcu Alma Tower zrealizowanym przez 
UBM przy ul. Pilotów 10 w Krakowie. Wcześniej firma przez siedem lat zajmowała 
powierzchnie w biurowcu Centrum Biznesu Brama Bronowicka przy ul. Gabrieli 
Zapolskiej 44.

l  BBH Ý 2000 mkw. Ý Orange Office Park
Brown Brothers Harriman — międzynarodowa firma z sektora finansowego — 
w 2014 r. zdecydowała się powiększyć wynajmowaną powierzchnię w kompleksie 
Orange Office Park o ponad 2000 mkw. Zajmowana przez nią siedziba łącznie posiada 
ponad 6800 mkw.

l  Lundbeck Ý 1700 mkw. Ý Quattro Business Park
Duńska firma farmaceutyczna w kompleksie zrealizowanym przez krakowską Grupę 
Buma uruchomi Centrum Usług Biznesowych świadczące usługi z zakresu finansów, HR, 
IT oraz obsługi procesów zakupowych na rzecz innych, europejskich oddziałów. Biuro 
Lundbeck zajmie 1700 mkw. powierzchni, a pracę znajdzie w nim ok. 130 osób.

l  HCBL I & II Ý Centrum Biurowe Lubicz I i II Ý Griffin Group
W kwietniu 2014 r. sfinalizowano transakcję, w efekcie której portfolio Griffin Group 
powiększyło się o dwa budynki klasy A — Centrum Biurowe Lubicz I oraz Centrum 
Biurowe Lubicz II, łącznie oferujące ponad 21 000 mkw. powierzchni. Kompleks 
zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta u zbiegu ul. Rakowickiej i Lubicz.

l  HSBC Service Centre Ý 10 000 mkw. Ý Kapelanka 42
HSBC Service Delivery, spółka outsourcingowa należąca do Grupy HSBC przeniosła cały 
swój oddział z Kraków Business Park do kompleksu biurowego Kapelanka 42, w którym 
uruchomiła centrum usług wsparcia dla podmiotów z Grupy, szczególnie w zakresie 
wsparcia IT. Inwestycja wiązała się z nakładami w wysokości co najmniej 600 000 zł, 
a także z utworzeniem przynajmniej 150 nowych miejsc pracy.

l  Tawstock Estates Ý CBE Ý Bluehouse Capital
Tawstock Estates sfinalizował transakcję sprzedaży krakowskiego Centrum Biurowego 
Euromarket. Nowym właścicielem nieruchomości została spółka zarządzana przez 
Bluehouse Capital. Inwestycja znajduje się przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie i oferuje 
ok. 10 600 mkw. powierzchni biurowej oraz ponad 1600 mkw. powierzchni handlowej 
na 5 kondygnacjach. Budynek został oddany do użytkowania w 2001 r.

Transakcje roku 2014

W Y N A J E M

S P R Z E D A Ż

Inną realizację przy ul. Pawiej planuje firma Skanska — na działce 
zakupionej od ECE, znajdującej się między Galerią Krakowską a ho-
telem Ibis powstaną dwa budynki biurowe. Jesteśmy deweloperem 
innowacyjnych, zrównoważonych budynków biurowych i  takie też 
budynki planujemy w przyszłości na niej wybudować  Standardowo 
wkrótce rozpoczniemy proces formalny przygotowania inwestycji  Za-
dbamy o to, by budynki, które powstaną w tym ważnym dla miasta 
punkcie, dobrze wpisywały się w otaczający je krajobraz — mówi Ma-
riusz Krzak, dyrektor regionalny Skanska Property Poland.

Działkę o  powierzchni ok. 1,4 ha zlokalizowaną przy Dworcu 
Głównym w  Krakowie zagospodarują firma GD&K Consulting 
i  powołana przez PKP spółka Xcity Investment. Projekt Kraków 
Bosacka będzie realizowany w latach 2015–2019 w dwóch etapach, 
obejmujących budowę przestrzeni biurowej o  łącznej powierzchni 
21 000 mkw. Pierwszy etap inwestycji będzie składał się z dwóch no-
woczesnych biurowców z podziemnym garażem, przy czym jeden 
z nich będzie zlokalizowany nad płytą dworca Małopolskich Dwor-
ców Autobusowych. Zakończenie budowy pierwszego etapu plano-
wane jest na koniec 2018 r. W II etapie przewidziano budowę kolej-
nego biurowca oraz przebudowę budynków drukarni, wieży ciśnień 
oraz lokomotywowni. Szacunkowa wartość projektu to 55 mln euro.
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zaczęli doceniać potencjał inwestycyjny pustych działek, miesz-
czących się nieopodal Rynku Głównego czy dworców MDA i PKP. 
Plany na zabudowę pustych terenów sprawiają, że w najbliższych 
latach możemy spodziewać się nawet kilkudziesięciu tysięcy me-
trów kwadratowych nowej podaży w tej historycznej dzielnicy.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Na początku 2015 r. Capital Park rozpoczął realizację kameralnego 
budynku biurowego Topos zlokalizowanego przy ul. Pawiej 24. Jego 
projekt zakłada uzupełnienie pierzei ulicy, poprzez wkomponowanie 
obiektu w już istniejącą zabudowę w bezpośrednim sąsiedztwie Ga-
lerii Krakowskiej i Dworca Kraków Główny. Projekt przygotowany 
przez krakowskie pracownie DDD Architekci i MZ Studio stanowi 
połączenie tradycji i nowoczesnych akcentów, do których odwołanie 
widać szczególnie w  fasadzie budynku. Ceramiczna frontowa ele-
wacja z typowymi dla krakowskiej architektury motywami łączy się 
z nowoczesnymi rozwiązaniami szklano-stalowymi. Planowany ter-
min oddania obiektu do użytku wyznaczono na I kwartał 2016 r. — 
wówczas dzielnica Stare Miasto wzbogaci się o blisko 560 mkw. nowej 
powierzchni biurowo-usługowej.

l  Skanska Ý Kapelanka 42 Ý REINO Dywidenda FIZ
Jesienią 2014 r. firma Skanska sprzedała jeden z budynków krakowskiego kompleksu 
Kapelanka 42. W sprzedanym obiekcie znajduje się ok. 11 700 mkw. nowoczesnej 
powierzchni biurowej, niemal w całości wynajętych przez firmy Tesco, Apriso i Sygnity. 
Obiekt nabył REINO Dywidenda FIZ — pierwszy w Polsce dywidendowy fundusz 
inwestycyjny nieruchomości, w całości zebrany wśród inwestorów indywidualnych.
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12 Lobos Czyżyny .................................................ul. Medweckiego

13 Mix Biura Jasnogórska 9 ............................ ul.  Jasnogórska 9

14 Opolska Business Park ................................... al. 29 Listopada

15 Quattro Business Park FIVE  ..................................................... 

 ...................................................al. gen. Bora-Komorowskiego 25 

16 Regent Office ...................................................ul. Prądnicka 20A

17 Sosnowiecka 75 ...........................................ul. Sosnowiecka 75

18 Topos  ..........................................................................ul. Pawia 24 

19 Vistula Business Garden ................ul. Marii Konopnickiej 33

20 Zaleskiego 1  .......................................................ul. Zaleskiego 1

Biurowce w Krakowie   
Office buildings in Cracow

1 Alma Tower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Pilotów 10

2 Archetura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Cystersów 9

3 Avatar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lea 210

4 Avia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Jana Pawła II 41

5 Biprostal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Królewska 57

6 BIUROMAX  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Radzikowskiego 3

7 Biurowiec Budomat  . . . . . . . . . . . ul. Kamińskiego 47

8 Biurowiec G21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Grzegórzecka 21

9 Biurowiec Hochtief . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lubicz 27

10 Biurowiec Inter-Bud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Czerwone Maki 65

11 Biurowiec Skotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Skotnicka 252A

12 Biznes Park Wielicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wielicka 250

13 Bonarka for Business A/ B/ C/D/ E  . . . . ul. Puszkarska 9

14 Browar Lubicz – I etap. . . . . . . . . . . . . ul. Lubicz 17H 

15 Buma Square. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wadowicka 6–8

16 Centrum Administracyjne Teva .  .  .  .  .  .  .ul. Mogilska 80

17 Centrum Biurowe Alstar  . . . . . . . . . . . . ul. Zawiła 61

18 Centrum Biurowe AZBUD . . . . . . . . . . . . al. Pokoju 78

19 Centrum Biurowe Drukarnia Związkowa . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Mikołajska 13

20 Centrum Biurowe Etiuda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Pilotów 2

21 Centrum Biurowe Fronton  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Kamienna 21

22 Centrum Biurowe Kazimierz . . . . . . . . ul. Podgórska 34

23 Centrum Biurowe Lubicz I + II. . . . . . . . . ul. Lubicz 27

24 Centrum Biurowe VINCI . . . . . . . . . . . ul. Opolska 100

25 Centrum Biurowo-Finansowe Kurniki 9  .  .  .ul. Kurniki 9

26 Centrum Biznesu Brama Bronowicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. G. Zapolskiej 44

1 Biurowiec MARR ...................... ul. Kordylewskiego 11
2 Biurowiec  Brożka .......................................ul. Brożka
3 Biurowiec Skanska .......................................ul. Pawia
4 Capital High ............................................ ul. Skotnicka
5 Centrum Kongresowe Nauki i Techniki Treimorfa  

 ...........................................................ul. Lubomirskiego
6 Chopin Office ................................... ul. Przy Rondzie 2
7 Ellipsis ............................................ al. Jana Pawła II 74
8 Kompleks biurowy przy ul. Pawiej  ..........ul. Pawia
9 Kraków Bosacka ........................................ul. Bosacka

10 Lobos al. Pokoju ..................................... al. Pokoju 1A
11 Nowa Cracovia ............................................al. Focha 1 
12 Orange Office Park – III etap ......... ul. Klimeckiego 1
13 Park Club .................................................... al. 3 Maja 9
14 Principio...................................... ul. Armii Krajowej 25 
15 Wielicka Business Park ...................... ul. Wielicka 44

27 Centrum Jasnogórska 44  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Jasnogórska 44

28 Colosseum  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Miłkowskiego 3

29 Conrada 63  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Conrada 63

30 Copernicus Centrum Biznesu i Innowacji. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Jana Pawła II 41C

31 Cracovia Business Center  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . al. Pokoju 1

32 Dekerta 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jana Dekerta 18

33 Diamante Plaza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Jana Dekerta 24

34 Enterprise Park I. . . . . ul. Powstańców Wielkopolskich 13

35 Enterprise Park II  .  .  .  .  ul. Powstańców Wielkopolskich 13

36 Euromarket Office Center . . . . . . . . . .ul. Jasnogórska 1

37 Excon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Babińskiego 69

38 FHU Auto Center. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wielicka 250

39 Frax Office. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Walerego Sławka 8A

40 Futuro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Księży Pijarów 5 

41 Green Office  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Czerwone Maki 84

42 Halicka 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Halicka 9

43 Havre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Walerego Sławka 3A

44 Herbewo. . . . . . . . . . . . . . . . . al. Słowackiego 64–66

45 Inkubator Krakowski Park Technologiczny. . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Jana Pawła II 41

46 INSAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Ładna 4–6

47 Jasnogórska 11  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jasnogórska 11

48 Kapelanka 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Kapelanka 42

49 Korona Office Complex  . . . . . . . . ul. Armii Krajowej 18

50 Kraków Business Park .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Krakowska 280

51 Łagiewnicka 33A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Łagiewnicka 33A

52 M65 Meduza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ul. Mogilska 65

W budowie  Under construction Planowane Planned

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Krakowie   
Stan na styczeń 2015 r  
Factsheet include selected buildings in Cracow  List made in January 2015 

53 Nautilus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Jana Pawła II 41

54 Nowe Herbewo  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lubelska 29

55 Onyx  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Powstańców Śląskich 26

56 Orange Office Park  – I i II etap  .  .  .  .  .  ul. Klimeckiego 1

57 Pałac Goetzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lubicz 17H

58 Parkowa 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Parkowa 11

59 Pascal  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Przybyszewskiego 70

60 Petroinform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. 3 Maja 9 

61 Piastowska 44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Piastowska 44

62 Platinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Kordylewskiego 1

63 Portus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Kamieńskiego 51

64 Powierzchnie Biurowe Bocianie Gniazdo. ul. Bociana 4A

65 Quattro Business Park, bud. A/B/C   . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . al. gen. Bora-Komorowskiego 25

66 Quattro Business Park, bud. D. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . al. gen. Bora-Komorowskiego 25

67 Rondo Business Park I+II . . . . . . . . . . ul. Lublańska 38

68 Spółdzielnia Kłos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Szlak 65

69 Tęczowy biurowiec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Lea 124

70 Ukryte Pragnienia, bud. G, H  . . . . . . ul. Kluczborska 17

71 W22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wielicka 22A

72 Wadowicka 8A . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wadowicka 8A

73 Wadowicka 8W  . . . . . . . . . . . . . . .ul. Wadowicka 8W

74 Wielicka 181A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wielicka 181A

75 Wielicka 72 I + II  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wielicka 72

76 Wyczółkowski Business Center  . . ul. Wyczółkowskiego 7

77 Zasada Centrum . . . . . . . . . . . . . ul. Armii Krajowej 19

Istniejące  Existing                 Oddane w 2014 roku Commissioned in 2014

1 Aleja Pokoju 5 ...........................................................al. Pokoju 5

2 Axis  ....................................................................ul. Przy Rondzie 4 

3 Benaco  .................................................................... ul. Pilotów 2E 

4 Biurowiec Comarch .....................................................................

5 Bonarka for Business F i G ............................ ul. Puszkarska 9

6 Bronowicka Boat ........................................ul. Bronowicka 130

7 Browar Lubicz – II etap .....................................ul. Lubicz 17G

8 Budynek biurowo-usługowy  .........ul. Bronowicka/Balicka

9 CX2  .......................................................................ul. Przemysłowa

10 Enterprise Park III ............ul. Powstańców Wielkopolskich 13

11 Green Office Center  .............................ul. Walerego Sławka 3
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A LEADER ON THE KRAKOW OFFICE SPACE MARKET

NEW OFFICE SPACE

BUILDING PARAMETERS:
8 above-ground floors 
+ ground floor 
2 underground levels

LEASABLE SPACE: 
13 000 sq. m.
 
LEASABLE SPACE 
PER FLOOR: 
1 430 sq. m.
1 510 sq. m.

BUILDING PARAMETERS:
6 above-ground floors  
+ ground floor  
1 underground level

LEASABLE SPACE: 
8 700 sq. m. 

LEASABLE SPACE  
PER FLOOR: 
1 250 sq. m.

LEASING DEPARTMENT
Monika Franaszek   + 48 501 224 101   m.franaszek@buma.com.pl           Julie Archambault   +48 602 241 705   j.archambault@buma.com.pl
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OFFICE SPACE TO LET
Storeys – 5 above-ground and 2 underground
Area of the building to let: ca. 12 000 m2

Ground floor – commercial-service (or office) area – ca. 1800 m2

1st–4th floor – office area ca. 10 200 m2 (ca. 2550 m2 per storey)
End of construction: III quarter 2016

Address: 
MIX Jasnogórska 9 Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
Contact: 
Mix Jasnogórska 9 Sp. z o.o., ul. Wielicka 72,  30-552 Kraków
phone: +48/12/266 37 53 | e-mail: info@mixbiura.pl

MIX Jasnogórska 9

E - B I U R O W C E    B i u r o w c e  w  K r a k o w i e   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  C r a c o w
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Park Club to luksus, który cechuje prostota i komfort. Jego wnętrza oferują praktyczne 
oraz sprzyjające warunki pracy, a  towarzysząca mu na każdym kroku dbałość o  detal 
sprawiła, iż nie tylko zewnętrznemu wrażeniu, ale i przestrzeni wewnątrz unikatowej 
bryły przypisana jest najwyższa jakość. Park Club mieści 5500  m2 ekskluzywnych 
przestrzeni biurowych usytuowanych na czterech poziomach. Szklana fasada z każdego 
niemal punktu otwiera relaksujący widok na krakowskie Błonia. Park Club to również 
wysokiej klasy przestrzeń komercyjna zlokalizowana na parterze budynku, której 
towarzyszy część gastronomiczna. Ze względu na przystępność komunikacyjną oraz 
spacerowy dystans dzielący kompleks od Rynku Głównego, jest to doskonałe miejsce 

inwestycyjne. Do dyspozycji użytkowników Park Club pozostaje wielomiejscowy parking 
podziemny. Park Club to luksusowy obiekt komercyjno-apartamentowy powstający 
w jednym z najpiękniejszych i najbardziej prestiżowych miejsc Krakowa — na skraju 
krakowskich Błoń. Z  jego okien rozciąga się wyjątkowy widok na Las Wolski i  Kopiec 
Kościuszki, a także na oddalony zaledwie o krok miejski park, natomiast z oddali można 
dostrzec wieże królewskiego Wawelu. Park Club interpretuje wyjątkowy kontekst 
miejsca i jego tradycję wpisując się w perspektywę prowadzącej do niego, zadrzewionej 
alei 3 Maja. Jego fasada staje się lustrem dla tonącego w zieleni miejsca. Lokalizacja 
jest szczególna, tętniąca życiem, a jednocześnie zapewniająca parkowy spokój i ciszę.

Ofer ta w ynajmu powierzchni biurowo-handlowej w budynku Park Club: al.  3 maja 9,  Kraków

w w w . p a r k c l u b . p l
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teatry, galerie i muzea, cyklicznie organizowane festiwale, a także licz-
ne tereny rekreacyjne.

Jak wynika z 4. edycji badania przygotowanego przez Antal Inter-
national stolica Dolnego Śląska jest najbardziej atrakcyjnym miastem 
w  Polsce pod względem relokacji. Przeprowadza się do niej także 
coraz więcej obcokrajowców — aktualnie w mieście zameldowanych 
jest ok. 3,7 tys. obywateli innych państw.

Wrocławskie perełki architektoniczne

W 2014 r. już po raz 24. Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Pre-
zydent Miasta zorganizowali konkurs „Piękny Wrocław”, mający na 
celu wyróżnienie i  wypromowanie wrocławskich dokonań twór-
czych w  dziedzinie architektury, ze szczególnym uwzględnieniem 
ich walorów funkcjonalno-użytkowych, przestrzennych i architek-
tonicznych. Pierwsze miejsce w  kategorii „Budynek użyteczności 
publicznej” oraz najważniejszą nagrodę, czyli Grand Prix, otrzymał 

Wrocław to jedno z najstarszych i największych miast Polski, 
którego początki sięgają czasów starożytnych, a oficjalne 
założenie datuje się na rok 1000. Tak długa historia spra-

wia, że stolica Dolnego Śląska posiada różnorodną, ukształtowaną na 
przestrzeni wieków architekturę i cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem turystów. Dzięki nim miasto zdobywało międzynarodową 
sławę, w XVII w. zyskując miano „kwiatu Europy”, a wraz z budową 
kolejnych mostów — „Wenecji Północy”.

Wrocław jest ważnym ośrodkiem akademickim, który pod 
względem liczby studentów zajmuje trzecie miejsce wśród pol-
skich miast (zaraz po Warszawie i Krakowie). W 2014 r. 24 uczel-
nie ukończyło tu 34 tys. absolwentów, czyli o ok. 4 tys. więcej niż 
rok wcześniej. Z raportu Knight Frank przygotowanego dla Invest 
Wrocław wynika, że aż 99,7 proc. studentów deklaruje znajomość 
języka angielskiego, 84,7 proc. — niemieckiego, a  tylko 0,1 proc. 
nie zna żadnego języka obcego. Ponadto na terenie miasta działa 
bardzo cenione przez inwestorów Wrocławskie Centrum Badań 
EIT+ — przedsięwzięcie ukierunkowane na tworzenie i rozwijanie 
nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym 

Wrocław – polska Dolina Krzemowa

Gmach Teatru Muzycznego Capitol
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Powierzchnia:  
293 km kw.

Liczba ludności:  
632 000

Bezrobocie:  
5 proc.

Liczba 
studentów:  
126 000

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 24

samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Celem Centrum jest 
organizowanie i  prowadzenie interdyscyplinarnych prac badaw-
czych w zakresie czterech obszarów charakteryzujących się znaczną 
użytecznością społeczną i dużym wpływem na rozwój gospodarczy: 
biomedycyny, nanotechnologii, teleinformatyki oraz zapobiegania 
zmianom klimatycznym. Nie można zapominać, jak duże znaczenie 
w zakresie rozwoju i wspierania innowacji ma również Politechnika 
Wrocławska, której pracownicy są członkami międzynarodowych 
zespołów badawczych. Uczelnia ta zgłasza także najwięcej wnio-
sków patentowych.

Na kształtowanie się prospołecznego charakteru Wrocławia ma 
wpływ jego oferta kulturalno-rekreacyjna: działająca tu filharmonia, 
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Wrocławia nie ominęły wewnętrzne problemy komunikacyjne. 
Z  raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte i  serwis 
Targeo.pl wynika, że jest to najbardziej zakorkowane miasto w Pol-
sce. Miesięcznie w 2014 r. wrocławianie tracili w korkach ok. 8 godz. 
i 35 min, czyli niemal godzinę więcej niż w 2013 r. W celu uspraw-
nienia ruchu na drogach władze miasta realizują Inteligentny System 
Transportu, obejmujący obszarowe sterowanie ruchem i ustawienie 
przywileju przyjazdu dla tramwajów linii „plus” (np. w  obrębie ul. 
Legnickiej). Ponadto we Wrocławiu wdrażane są: System Dynamicz-
nej Informacji Przystankowej, podsystem Informacji o  Warunkach 
Ruchu, podsystem Informacji Parkingowej, a także video-nadzór na 
wybranych skrzyżowaniach. 

Miasto zachęca swoich mieszkańców do podróży komunika-
cją miejską lub rowerem, zaś MPK, aby umilić pasażerom przejaz-
dy środkami transportu, organizuje różnego rodzaju akcje. Do tego 
w 2014 r. wrocławskie MPK rozpoczęło sukcesywnie publikować listy 
linii, w których danego dnia można spotkać kontrolera. Zabieg ten, 
a także zintegrowany bilet komunikacji miejskiej i kolei aglomeracyj-
nej (posiadacze karty Urbancard z wykupionym aktualnym biletem 
mogą bez dodatkowych opłat podróżować po mieście także pocią-
gami), mogły mieć wpływ na wzrost liczby pasażerów ze 193 mln Kamienica pod Błękitnym Słońcem

Dworzec Świebodzki

Globalny sukces Wrocławia

Obecnie Wrocław jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się 
miast w kraju. Jego infrastruktura rozrasta się w szybkim tempie, 
przybywa tu budynków mieszkalnych i komercyjnych. Ogromny 
wpływ na to mają przybywający z  różnych państw inwestorzy, 
kuszeni położeniem na skrzyżowaniu ważnych szklaków komu-
nikacyjnych Europy, z dostępem do międzynarodowych i krajo-
wych tras tranzytowych. Co więcej — stolica Dolnego Śląska jako 
pierwsze miasto w  Polsce zyskała połączenie z  europejską siecią 
autostrad, co znacznie usprawniło komunikację drogową z inny-
mi państwami Starego Kontynentu. Oprócz rozwiniętej sieci dro-
gowej miasto posiada także lotnisko, umożliwiające bezpośrednie 
połączenia z ponad trzydziestoma punktami w Europie. W 2014 r. 
Port Lotniczy Wrocław obsłużył niemal 2,09 mln pasażerów. Do-
datkowym atutem lotniska jest lokalizacja, cechująca się niewielką 
odległością od centrum i najważniejszych ulic, w  tym Autostra-
dowej Obwodnicy Wrocławia, którą można dostać się na lotnisko 
od strony Warszawy z drogi S8, od Poznania z drogi krajowej nr 5, 
a także od południa z drogi krajowej nr 8 i autostrady A4. 
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przebudowywany w  latach 2011–2013 Teatr Muzyczny Capitol. 
O  jego wyjątkowym charakterze świadczy też fakt, iż w  2014 r. 
przyznano mu pierwsze wyróżnienie w plebiscycie Nagrody Roku 
2013 organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, 
tytuł „Budowa Roku” i złotą statuetkę w ogólnopolskim konkursie 
Polskiego Związku Inżynierów i  Techników Budownictwa. Warto 
wspomnieć, że obiekt ten otrzymał również Nagrodę Honorową 
Prezydenta Wrocławia w konkursie Dolnośląski Laur Konserwator-
ski 2014 za najlepszą rewaloryzację obiektu zabytkowego.

Sukcesem zakończyła się modernizacja gmachu Teatru Mu-
zycznego, jednak na gruntowny remont we Wrocławiu wciąż czeka 
wiele zabytków. Jednym z nich jest Dworzec Świebodzki, czyli naj-
starszy, w pełni zachowany pasażerski dworzec kolejowy w mieście. 
Pierwsze plany rewitalizacji obiektu pojawiły się w 2009 r., jednak 
nie udało się ich zrealizować. Do tematu modernizacji spółka PKP 
powróciła na początku 2014 r., obejmując cały dworzec wraz z są-
siadującymi działkami projektem deweloperskim. Pierwszy etap 
zaplanowanych prac rozpocznie się w II kwartale 2015 r. 

W  niszczejącą, historyczną architekturę Wrocławia zaczęły inwe-
stować też władze miasta. W latach 2007–2011 w ramach programu 
„100 kamienic” wyremontowano ok. 109 wrocławskich budynków 
tego typu. Ze względu na przekroczenie symbolicznej „setki”, w 2012 r. 
Zarząd Zasobu Komunalnego odpowiedzialny za projekt zmienił na-
zwę programu na „Rewitalizacja Wrocławskich Kamienic”. Kamienice 
odrestaurowywane przez wrocławski Zarząd Zasobu Komunalnego zy-
skują nie tylko przepiękną fasadę  Gruntownie są remontowane także 
od wewnątrz i przebudowywane w taki sposób, by tam, gdzie to tylko 
możliwe, spełniały współczesne standardy i gwarantowały mieszkańcom 
komfort — opowiadała Agnieszka Korzeniowska z  Zarządu Zasobu 
Komunalnego.

Port Lotniczy Wrocław

fo
t. 

Po
rt

 L
ot

ni
cz

y 
W

ro
cł

aw

fo
t. 

PK
P 

SA



P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     W r o c ł a w58

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii Wrocławskiego Parku Technologicznego
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Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości utworzony przez 
Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej czy nowo otwarty In-
kubator Przedsiębiorczości i Technologii Wrocławskiego Parku Tech-
nologicznego — instytucji stworzonej z myślą o kreowaniu warunków 
dla wykorzystania naukowego i  przemysłowego potencjału Dolnego 
Śląska. 

Polska Dolina Krzemowa

Władze miasta mocno zaangażowane są w  pozyskiwanie przedsię-
biorców i  rozwój lokalnych biznesów. W  2005 r. z  inicjatywy Pre-
zydenta Rafała Dutkiewicza oraz przedstawicieli sąsiednich gmin 
powstała Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW), 
zajmująca się m.in. pozyskiwaniem inwestycji zagranicznych. Dzia-
łające w jej obrębie Centrum Wspierania Biznesu oferuje komplekso-
wą obsługę firm zainteresowanych lokowaniem inwestycji na terenie 
aglomeracji, w tym np. pomoc w zakresie opracowywania ofert in-
westycyjnych i wsparcie w procesach administracyjnych. Dolnoślą-
scy inwestorzy mogą skorzystać również z pomocy projektu Invest 
in Wrocław, czyli wspólnej inicjatywy Agencji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej oraz firmy doradczej JP Weber. Celem programu jest 
wsparcie przedsiębiorców w  kluczowych kwestiach na poszczegól-
nych etapach zakładania działalności gospodarczej w Polsce, doradz-
two w zakresie dostępnej pomocy publicznej oraz zagadnień związa-
nych z polskim prawem podatkowym. 

Na terenie Wrocławia prężnie działa też kilka inkubatorów przed-
siębiorczości, które udostępniają powierzchnię biurową i  oferują 
wsparcie w  takich dziedzinach, jak: księgowość, prawo, administra-
cja, networking czy relacje B2B. Atrakcyjne warunki dla start-upów 
oferują m.in.: AIP Business Link, Dolnośląski Akademicki Inkubator 

Liczba linii  
autobusowych:  
89

Liczba linii  
tramwajowych:  
22

Liczba linii kolejowych 
w obrębie Wrocławia: 
6

Lotniska:  
Port Lotniczy 
Wrocław

w 2013 r. do 197 w 2014. Warto wspomnieć, że Wrocław oferuje rów-
nież możliwość korzystania z rowerów miejskich. Obecnie na terenie 
miasta znajduje się 30 stacji wyposażonych w 200 rowerów.

Mimo sukcesywnego rozwoju wrocławskiej komunikacji miej-
skiej, dostęp do wielu (szczególnie nowo powstających) osiedli nadal 
jest mocno ograniczony. MPK jednak systematycznie monitoruje 
rozwój terenów peryferyjnych oraz zapotrzebowanie na nowe połą-
czenia komunikacyjne. W programie rozwoju komunikacji miejskiej 
we Wrocławiu do 2020 r. znalazł się m.in. projekt przedłużenia linii 
tramwajowej przez ul. Bardzką, od skrzyżowania ulic Świeradow-
skiej i Buforowej do planowanej pętli na Jagodnie. Zapowiadana jest 
budowa nowej linii od ul. Jagiełły do Milenijnej przez ulice: Długą, 
Starogroblową oraz Popowicką, zaś na samych Popowicach zostanie 
utworzony węzeł tramwajowo-kolejowy. Koncepcja rozwoju komuni-
kacji miejskiej zakłada również wprowadzenie tzw. metrobusa, czyli 
szybkiego, izolowanego od ruchu kołowego środka transportu o na-
pędzie hybrydowym lub elektrycznym, który połączy zachodnie osie-
dla Wrocławia z centrum miasta. W planach jest także realizacja kolei 
aglomeracyjnej. Do 2020 r. władze Wrocławia chcą zakupić 15 tram-
wajów dwusystemowych i stworzyć ok. 6 nowych przystanków tram-
wajowo-kolejowych. To jednak nie wszystkie projekty MPK i magi-
stratu — niektóre linie autobusowe i tramwajowe jeżdżą teraz częściej, 
innym wydłużono trasy i utworzono kilka nowych przystanków. Na 
najbliższe lata Wrocław zapowiada więcej takich zmian.

Wrocław na tle innych polskich miast wyróżnia się licznymi in-
westycjami z  branży IT i  nowych technologii, dzięki czemu coraz 
częściej określany jest polską Doliną Krzemową. Poza tym stolica 
Dolnego Śląska cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród ta-
kich sektorów, jak: SSC (firmy E&Y, Becton, Dickinson and Com-
pany), BPO (IBM, Casus Finanse, Impel Business Solutions), R&D 
(np. Redknee, Nokia Networks, Tieto, Siemens) czy KPO — centra 
outsourcingu specjalistycznych usług opartych na wiedzy (np. HP, 
Crisil, McKinsey). Według raportu Stowarzyszenia Liderów Sektora 
Nowoczesnych Usług to właśnie Wrocław jest najdynamiczniej roz-
wijającym się w Polsce ośrodkiem dla inwestycji z tych branży. 

W  2014 r. stolica Dolnego Śląska wielokrotnie doceniana była 
w  międzynarodowych rankingach przedstawiających najlepsze 
lokalizacje do prowadzenia inwestycji. Dla przykładu, w zestawie-
niu „Globalne miasta przyszłości 2014/15”, przygotowanym przez 
ośrodek badawczy fDi, Wrocław okazał się dziewiątym miastem na 
świecie mającym najlepszą strategię pozyskiwania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych i tym samym wyprzedził np. Londyn, Ber-
lin i Los Angeles. Z kolei z najnowszego rankingu stu najlepszych 
na świecie lokalizacji dla usług outsourcingowych, przygotowanego 
przez firmę Tholons, wynika, że stolica Dolnego Śląska poprawiła 
swoją pozycję z ubiegłego roku, awansując o trzy pozycje i ostatecz-
nie zajmując 62. miejsce.

Poza wiodącymi sektorami Wrocław dynamicznie rozwija się 
również w  kierunku przemysłu kreatywnego — grafiki, animacji 
komputerowych, aplikacji mobilnych i  systemów informatycznych. 
Duży udział ma tu klaster branży multimedialnej Creativro, zrze-
szający firmy zajmujące się produkcją gier czy oprogramowania na 
urządzenia mobilne.

Mimo rozwijającego się sektora BPO/SSC, Wrocław stara się za-
chować równowagę między nowoczesnymi usługami a tradycyjnym 
przemysłem. Realizowana strategia z sukcesem przekłada się na roz-
wój rynku pracy, który staje się atrakcyjny dla różnych grup zawo-
dowych. O słuszności obranych działań najlepiej świadczy fakt, iż na 
koniec IV kwartału 2014 r. stopa bezrobocia we Wrocławiu wyniosła 
5 proc., czyli o 6 punktów procentowych mniej niż w roku poprzed-
nim. Tym samym stolica Dolnego Śląska, obok Warszawy i Poznania, 
znalazła się w trójce polskich miast z najmniejszą liczbą osób pozo-
stających bez zatrudnienia.
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Rynek biurowy w liczbach
zmalał, wynosząc 10,5 proc. (z 10,8 proc.), a wskaźnik pustosta-
nów spadł do 11,1 proc., podczas gdy w IV kwartale 2013 r. osią-
gnął 10,8 proc. W grudniu 2014 r. we Wrocławiu wciąż pozostawa-
ło ok. 62 700 mkw. wolnej powierzchni biurowej.

W  2013 r. szacowano, że inwestorzy w  kolejnym roku 
dostarczą na wrocławski rynek biurowy zbliżoną ilość 
powierzchni, czyli ok. 80 000 mkw. W  rzeczywistości 

jednak wolumen nowych biur w 2014 r. wyniósł ok. 56 000 mkw., 
co łącznie daje 595 000 mkw. całkowitej powierzchni. Tym sa-
mym stolica Dolnego Śląska po raz kolejny znalazła się na trzeciej 
pozycji wśród rynków biurowych w  Polsce. Największe zreali-
zowane projekty w minionym roku to Green Day (14 500 mkw.) 
i  Wrocławski Park Biznesu II B4 (10 500 mkw.). Obecnie w  bu-
dowie pozostaje ok. 170 000 mkw. biur i szacuje się, że w 2015 r. 
całkowita powierzchnia biurowa we Wrocławiu może wynieść 
ok. 700 000 mkw., a do końca 2017 r. — nawet 960 000 mkw. 

Rok 2014 r. charakteryzował się wzmożonym zapotrzebowa-
niem na wrocławską powierzchnię biurową. Podpisano umowy 
najmu na 95 400 mkw., z przeważającą liczbą umów typu pre-let. 
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu zdominował całościowy 
popyt, co doskonale widać na przykładzie największych trans-
akcji: HP Global Business Center przedłużył najem w  Renomie 
(10 700 mkw.) i podpisał pre-let w Dominikańskim (16 400 mkw.), 
zaś Nokia Networks wynajęła powierzchnię w  realizowanym 
przez Echo Investment biurowcu West Gate (14 000 mkw.). 
W 2014 r. średnie miesięczne ceny najmu 1 mkw. powierzchni biu-
rowej w  stolicy Dolnego Śląska wahały się między 12 a 13 euro, 
przy czym stawka wynajmu biur klasy A  i  B w  centrum miasta 
dochodziła średnio do 14–15,5 euro/mkw.

Z  uwagi na nasilony popyt i  nieco niższą podaż współczyn-
nik powierzchni niewynajętej w stosunku do 2013 r. tylko lekko 

Podaż:  
595 000 mkw.

Nowa podaż w 2014 r.:  
56 000 mkw.

Popyt w 2014 r.:  
95 400 mkw.

Powierzchnie w budowie:  
170 000 mkw. 

Wskaźnik pustostanów:  
11,1 proc.

Średnie stawki czynszów:  
12–16 €/mkw./m-c

Nie tylko cena

Henryk 
Wojciechowski 
Dyrektor Rozwoju 

i Komercjalizacji  

Vantage Development SA

poza znajomością języka obcego i dyspozy-

cyjnością, pracodawcy nie oczekują większych 

kompetencji. Przedsiębiorcy z branży BPO/SSC 

starają się natomiast pozyskać personel, który 

swobodnie porozumiewa się w kilku językach. 

Czasy, gdy wystarczyła znajomość angielskiego 

minęły bezpowrotnie. W kręgu zainteresowań 

działów HR są ludzie znający niemiecki, nor-

weski, hiszpański czy nawet języki azjatyckie 

— szczegółowe wymagania uzależnione są od 

rodzaju i destynacji prowadzonej działalności.

Firmy zaczynają ze sobą konkurować o po-

zyskanie wyspecjalizowanego personelu, czę-

sto przejmując pracowników od konkurencji. 

Jednakże aby skłonić specjalistę do zmiany 

pracy, trzeba zaoferować mu coś więcej poza 

pensją i systemem szkoleń, stąd też standar-

dem staje się nowocześnie urządzone biuro. 

Typowe open space, w którym na małym me-

trażu zgromadzona jest duża liczba pracowni-

ków siedzących w „sześciopakach”, zamienia się 

w wygodną, nowoczesną przestrzeń, wyposa-

żoną w różne funkcje dla pracowników. 

Najemcy biorą pod uwagę nie tylko stan-

dard biura, ale także atrakcyjność przestrzeni 

wokół obiektu, w którym będzie mieściła się 

ich siedziba. Ważna jest dobra komunikacja, 

bliskość przystanków autobusowych czy tram-

wajowych, liczba miejsc parkingowych dla sa-

mochodów i rowerów.

Wrocław bardzo dobrze radzi sobie z do-

starczaniem nowoczesnej powierzchni biu-

rowej. Obecna podaż biur w mieście wynosi 

ok. 600 000 mkw., a należy pamiętać, że za Odrą 

taką ilością podaży może pochwalić się jedna 

dzielnica Monachium czy Berlina. To pokazuje, 

jak duży mamy potencjał. Jeśli dodamy do tego 

fakt, że z Wrocławia do Berlina samochodem 

można dojechać szybciej niż do Warszawy, to 

wiemy, dlaczego Wrocław znajduje się w krę-

gu zainteresowań największych, zachodnich 

inwestorów.

Walorem miast uniwersyteckich, 

takich jak Wrocław, jest dostęp in-

westorów do wykształconej kadry. 

Coraz częściej bowiem wybór lokalizacji biura 

jest uzależniony właśnie od możliwości po-

zyskania odpowiedniej liczby pracowników. 

Sama cena wynajmu to za mało, tym bardziej, 

że firmy, które lokują swoje centra usług w Pol-

sce, najczęściej zamierzają prowadzić bardziej 

zaawansowane usługi, a nie tylko tradycyjne 

call center, do którego zatrudnia się głównie 

studentów. Od pracowników telecentrum, 
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Podział administracyjny Wrocławia na przestrzeni ostatnich 
stu lat zmieniał się wielokrotnie. Po reformie administracyj-
nej w 1950 r. miasto zostało podzielone na pięć dzielnic: Stare 

Miasto, Śródmieście, Krzyki, Psie Pole i Fabryczna, z kolei w 1991 r. 
Rada Miejska zlikwidowała urzędy dzielnicowe, w  zamian tworząc 
48 osiedli posiadających rady osiedlowe i zarządy. Wrocławianie jed-
nak, przyzwyczajeni do dawnego podziału administracyjnego na pięć 
dzielnic, wciąż posługują się nim w sytuacjach nieoficjalnych.

Centrum stolicy Dolnego Śląska tworzą dwie dzielnice — Stare 
Miasto i Śródmieście. Najbardziej na południe wysunięte są Krzyki, 
w części północno-wschodniej znajduje się Psie Pole, a zachód należy 
do dzielnicy Fabryczna. Ok. 35 proc. istniejącej podaży zlokalizowa-
ne jest w ścisłym centrum miasta i jego okolicach, jednak dewelope-
rzy doceniają również inne wrocławskie tereny. Dużym potencjałem 
inwestycyjnym i ogromną dynamiką rozwoju charakteryzują się tu 
przede wszystkim Zachodni Obszar Biznesu (ZOB), ograniczony uli-
cami  Legnicką i  Strzegomską oraz Południowa Oś Biznesu (POB), 
rozciągająca się wzdłuż ulic Powstańców Śląskich i Karkonoskiej.

STARE MIASTO

Stare Miasto to ścisłe centrum Wrocławia i  jego najbardziej repre-
zentacyjny rejon, położony na lewym brzegu Odry, w  sąsiedztwie 
wschodniego odcinka Fosy Miejskiej. W  skład dzielnicy wchodzą 
osiedla Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie oraz Szczepin. Pierw-
sze z  nich nieustannie pozostaje najbardziej atrakcyjną lokaliza-
cją biurową. To właśnie tu, w  otoczeniu historycznej architektury, 
powstają najbardziej prestiżowe i  komfortowe biurowce klasy A. 
W 2014 r. w rejonie Starego Miasta przybyło łącznie ok. 10 100 mkw. 
powierzchni biurowej, a do 2017 r. powinno pojawić się jeszcze po-
nad 100 000 mkw. 

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Na początku 2014 r. oddano do użytku zmodernizowany, no-
woczesny biurowiec Save The World położony na rogu ulic Ła-
ciarskiej i  Oławskiej. Oferuje on ok. 3000 mkw. powierzchni 

Dzielnice Wrocławia

Biurowe dzielnice 
Wrocławia

biurowej i ok. 741 mkw. przestrzeni hadlowo-usługowej. Pierwot-
nie w obiekcie wybudowanym w 1905 r. znajdował się Dom Han-
dlowy Stefan Esders. W  czerwcu 2012 r. spółka Save The World 
Real Estates poddała go gruntownemu remontowi. Nasz projekt 
inwestycji biurowej zakładał przebudowę i  rozbudowę historycz-
nego domu handlowego, mieszczącego się u zbiegu ulic Oławskiej 
i Łaciarskiej oraz wyburzenie przylegającej do niego kamienicy — 
informuje Gabriela Maćkała odpowiedzialna za komercjalizację 
nieruchomości w Save The World Real Estates. 

W  II kwartale 2014 r. dokonano odbioru inwestycji Rybacka 9 
oferującej 1800 mkw. powierzchni biurowej. Najemcą obiektu jest 
m.in. spółka Allview Electronics, polski oddział rumuńskiego produ-
centa sprzętu elektronicznego Allview Mobile.

Save The World

Centrum Hieronimus
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Pod koniec 2014 r. oddano do użytku także przebudowany i nad-
budowany dawny Dom Handlowy Pod Świętym Hieronimem przy 
ul.  Świdnickiej 34. Inwestorem modernizacji rozpoczętej w  lipcu 
2013  r. jest Zbigniew Grycan, właściciel firmy specjalizującej się 
w  produkcji lodów. Po przebudowie kamienica zyskała 5300 mkw. 
powierzchni biurowej. Jednym z  najemców Centrum Hieronimus 
będzie producent przeglądarek internetowych, Opera Software 
(ok. 4400 mkw.), który przeniesie się tutaj na początku 2016 r.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Na sierpień 2015 r. Skanska Property Poland zapowiedziała odda-
nie do użytkowania biurowca Dominikańskiego, ulokowanego na 
rogu ulic Oławskiej i Piotra Skargi, w miejscu starej drukarni daw-
nych Prasowych Zakładów Graficznych. Uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się 23 czerwca 2014 r. 
Całkowita powierzchnia biurowca certyfikowanego w  systemie 
LEED wyniesie 40 000 mkw. Oprócz rewitalizacji nowego obiektu 
Skanska zajęła się także wzmocnieniem konstrukcji sąsiadującego 
z inwestycją pałacu Oppersdorfów tak, by po renowacji stał się on 
integralną częścią nowoczesnego kompleksu. W grudniu 2014 r. de-
weloper sprzedał Dominikański niemieckiemu funduszowi Union 
Investment. Obecnie biurowiec jest już w ponad 50 proc. wynajęty, 
m.in. przez firmy HP Global Business Center, Deloitte oraz PKO BP.

We Wrocławiu, na rogu ulic Nowy Świat i św. Mikołaja, na działce 
po dawnym Kinie Pokój realizowany jest obiekt biurowy klasy A Ni-
colas Business Center. Budynek należący do Global 2016 i PB Inter-
-System będzie składał się z dwóch brył: wyższej i rozszerzającej się 
oraz z niższej, znajdującej się od strony budynku mieszkalnego przy 
ul. Nowy Świat. Taki zabieg ma na celu lepsze dopasowanie budyn-
ku do otoczenia. 6-kondygnacyjne Centrum Biznesowe będzie miało 
ok. 10 500 mkw. powierzchni biurowej oraz parking podziemny, dys-
ponujący 120 miejscami postojowymi. Budowa obiektu rozpoczęła 
się w kwietniu 2014 r., a zakończy na początku 2016 r.

Spółki Crownway Investments i Bariela Investments rozpoczęły 
budowę 6-kondygnacyjnego biurowca Wrocław 101, usytuowanego 
na granicy Krzyków i Starego Miasta, w miejscu, na którym przed II 
wojną światową znajdował się Hotel Germania. Projekt architekto-
niczny biurowca, stylem nawiązującego do kamienic z lat 30. XX w., 
przygotowała pracownia PM Group Polska przy współpracy z RKD 
Architects. Budynek będzie oferował 4200 mkw. powierzchni naj-
mu, uzupełnionej 28 miejscami postojowymi w parkingu podziem-
nym. Ukończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2016 r.

W odległości 500 m od Starego Miasta, na działce u zbiegu ulic 
Kazimierza Wielkiego i  Ruskiej spółka UBM realizuje biurowiec  
PEGAZ, który wcześniej miał nazwę Times II. W ramach komplek-
su deweloper postawi dwa budynki o łącznej powierzchni biurowej 
16 500 mkw. Dodatkowo znajdzie się w nich 1500 mkw. powierzchni 
usługowej oraz 370 miejsc parkingowych. Inwestycja powinna być 
gotowa w  pierwszej połowie 2016 r., ale termin ten stoi pod zna-
kiem zapytania, gdyż w styczniu 2015 r. budowa została wstrzymana. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie na budowę, 
ponieważ mieszkańcy sąsiednich kamienic przypuszczają, że nowa 
inwestycja ograniczy dopływ światła do ich mieszkań. Obecnie spra-
wą zajmuje się Urząd Wojewódzki, a zadaniem stojącym przed inwe-
storem jest albo przeprojektowanie budynków, albo udowodnienie, 
że nie będą one utrudniać dostępu światła do okolicznych kamienic.

PEGAZ to nie jedyna wstrzymana inwestycja w obrębie Starego 
Miasta. Pod koniec 2014 r. przy ul. Zamkowej, na miejscu darmo-
wego parkingu rozpoczęto prace budowlane mające na celu prze-
budowę drogi. W III kwartale 2015 r. powinien powstać tu deptak 
wraz z nowym oświetleniem, roślinnością i ławkami oraz podziem-
ny tunel prowadzący do parkingu pod Narodowym Forum Muzyki, 
a w dalszej kolejności, na rogu ulic Zamkowej i Kazimierza Wielkie-
go — także 6-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy Tekton. 
Wrocławska spółka teren ten kupiła pod koniec 2013 r. za 6 mln zł. 
Zakończenie remontu ulicy oraz budowa biurowca mogą być jednak 
zagrożone z uwagi na odkrycie średniowiecznych piwnic kamienicy, 
która stała tu jeszcze przed II wojną światową.

W  drugiej połowie 2015 r. Dreamriver Development powinien 
rozpocząć realizację biurowca Rzeźnicza 16. Data ta nie jest jednak 
potwierdzona. Pierwotnie zakładano, że rozpoczęcie budowy nastąpi 
w czerwcu 2014 r., ale tak się nie stało. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, w II kwartale 2016 r. obiekt dostarczy na wrocławski rynek 
ok. 3000 mkw. przestrzeni biurowej klasy A. 

Na granicy dzielnic Stare Miasto i Fabryczna, u zbiegu ulic Le-
gnickiej i Stacyjnej, spółka CTE zaplanowała budowę 9-kondygna-
cyjnego biurowca o powierzchni 5000 mkw. Obiekt będzie siedzibą 
podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DSA SA. Jego 
realizacja planowana jest na lata 2016–2017.
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l  Inwestycje w budowie i planowane

Od marca 2014 r. trwa budowa 7-kondygnacyjnego biurowca Du-
bois 41 zaprojektowanego przez zespół architektów i inżynierów 
z Maćków Pracownia Projektowa. Inwestor, spółka Nacarat Polska 
stawia biurowiec tuż obok swojej drugiej inwestycji na Nadodrzu 
— Kurkowej 14. W nowym obiekcie na najemców czekać będzie 
ok. 6800 mkw. powierzchni biurowej klasy A oraz 700 mkw. po-
wierzchni usługowej. Użytkownicy będą mogli korzystać z pod-
ziemnego parkingu z  75 miejscami postojowymi, a  także infra-
struktury przeznaczonej dla rowerzystów. Obiekt ma być gotowy 
w  czerwcu 2015 r. Część dostępnych biur została już wynajęta 
przez spółkę Parker, produkującą podzespoły wykorzystywane 
w przemyśle samochodowym, medycznym oraz lotniczym. Firma 
utworzy w Dubois 41 centrum księgowo-finansowe. 

Green Day

Dubois 41

Kolejną inwestycją u  zbiegu Starego Miasta i  Fabrycznej będzie 
obiekt InCenter Office przy ul. Robotniczej 42, za którego realizację 
odpowiada Inwest Grupa. 7-kondygnacyjny biurowiec klasy A o po-
wierzchni 8900 mkw. zostanie oddany do użytkowania pod koniec 
2016 r.
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Na prawym brzegu Odry, naprzeciw Starego Miasta leży dzielnica 
Śródmieście. Wbrew pozorom to właśnie tutaj, a nie w obrębie Stare-
go Miasta, znajduje się najstarsza część Wrocławia — Ostrów Tumski. 
Oprócz niego zachodnia strona dzielnicy obejmuje także intensywnie 
rozwijające się osiedla: Plac Grunwaldzki i  świeżo zrewitalizowane 
Nadodrze. Wschodnią część Śródmieścia stanowi natomiast tzw. Wiel-
ka Wyspa z osiedlami: Zacisze, Sępolno, Zalesie i Biskupin. W 2014 r. 
w tej dzielnicy oddano do użytku tylko jedną inwestycję. Szacuje się, że 
do 2016 r. przybędzie tu ok. 23 000 mkw. powierzchni biurowej.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W  marcu 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie biurowca Green 
Day, realizowanego przez Skanska Property Poland przy ul. Szczyt-
nickiej. Pięć miesięcy przed ukończeniem budowy obiekt został 
sprzedany funduszowi Investec GLL Global Special Opportunities 
Real Estate Fund, zarządzanemu przez Investec Bank PLC and GLL 
Real Estate Partners GmbH. Green Day oferuje łącznie 15 930 mkw., 
z czego 14 500 mkw. stanowią biura. Całość powierzchni biurowej 
wynajęła firma Credit Suisse Center of Excellence. Biurowiec został 
wyróżniony certyfikatem LEED na poziomie Gold.

Nieopodal Pasażu Grunwaldzkiego, na skrzyżowaniu ulic Mikoła-
ja Reja i Marii Curie-Skłodowskiej Echo Investment realizuje 8-kon-
dygnacyjny biurowiec Nobilis Business House. Znajdzie się w nim 
ok. 16 000 mkw. nowoczesnej powierzchni w  standardzie klasy A, 
podziemny garaż z 63 miejscami postojowymi, naziemny parking na 
155 aut, a także 72 miejsca dla rowerzystów wraz z szatniami, prysz-
nicami i suszarniami. Obiekt będzie wyposażony w system kontroli 
bezpieczeństwa, szybkie windy, energooszczędną klimatyzację i wen-
tylację oraz system kontroli wilgoci powietrza. Za projekt budynku 
odpowiada krakowska pracownia architektoniczna DDJM. Oddanie 
inwestycji do użytkowania planowane jest na kwiecień 2016  r. Po-
wierzchnia biurowa w  naszym obiekcie cieszy się już bardzo dużym 
zainteresowaniem. Dlatego też myślę, że biurowiec ten odniesie podob-
ny sukces jak nasze dotychczasowe projekty biurowe we Wrocławiu 
— uważa Katarzyna Kubicka, Senior Leasing Manager w Dziale Biur 
i Hotelu Echo Investment. 

w
iz

. E
ch

o 
In

ve
st

m
en

t

Nobilis Business House

InCenter Office
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Na terenie dzielnicy Fabryczna firma Archicom przekazała do 
użytkowania budynek West House 1B, należący do kompleksu 
biurowego West Forum. Biurowiec oferuje ponad 12 000 mkw. 
powierzchni, wynajmowanej m.in. przez Grupę Netia oraz spółki 
Objectivity Bespoke Software Specialists i Lodestone Management 
Consultants. Na początku 2015 r. obiekt stał się własnością firmy 
GNT Ventures, należącej do irlandzkiej grupy kapitałowej GNT. 
Obecnie przeprowadzany jest kolejny etap budowy kompleksu 
West Forum, który ma oferować największą powierzchnię biuro-
wą w stolicy Dolnego Śląska — ok. 80 000 mkw.
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West House 1B

Fabryczna Office Park

Biurowiec przy ul. Szybowcowej
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W lutym 2014 r. zakończono budowę inwestycji Fabryczna Office 
Park, realizowanej od listopada 2012 r. przez firmę Ultranet. Biuro 
w obiekcie wynajmuje m.in. firma Centrum Innowacji ProLearning.

Ciekawy projekt biurowo-sportowo-rekreacyjny został oddany do 
użytku także przy ul. Szybowcowej. Inwestorem obiektu jest Walde-
mar Siemiński, obecny właściciel firmy ASCO, do którego niegdyś 
należał koszykarski klub sportowy Śląsk Wrocław. Początkowo obiekt 
realizowany od 2008 r. miał służyć sportowcom, jednak w wyniku de-
cyzji biznesmena o rezygnacji z prowadzenia zespołu, budowa zosta-
ła wstrzymana. Wznowiono ją w lipcu 2013 r., zmieniając jednocze-
śnie funkcję obiektu. Inwestycja oferuje ok. 7700 mkw. powierzchni.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Zgodnie z harmonogramem w kwietniu 2015 r. powinna zakończyć 
się budowa biurowca West Gate, należącego do Echo Investment 
i  zaprojektowanego w  kształcie litery „L” przez pracownię Arcad 
z Kielc. Biurowiec klasy A, położony na skrzyżowaniu ulic Legnic-
kiej, Milenijnej, Na Ostatnim Groszu i Lotniczej, oferuje 16 200 mkw. 
powierzchni biurowej, wyróżnionej certyfikatem BREEAM z oceną 
Excellent. Tak wysoka ocena West Gate to dla nas powód do wielkiej 
radości  Certyfikacja biurowców nie jest już tylko nową metodą pro-
jektowania  Stała się płaszczyzną porozumienia z  użytkownikami 
naszych inwestycji, którzy podobnie jak my oczekują bardzo dobrych 
projektów biurowych  West Gate to biurowiec, który w pełni wykorzy-
stał potencjał certyfikacji, łączy znakomite elementy kompozycyjne 
i materiałowe z rozwiązaniami zrównoważonymi i energooszczędny-
mi, co jest wyznacznikiem współczesnej architektury — mówi Kata-
rzyna Murdoch, inżynier ds. BREEAM, asesor BREEAM Internatio-
nal w Echo Investment. W marcu 2015 r deweloper uzyskał od BNP 
Paribas Bank SA kredyt na realizację West Gate. Wartość podpisanej 
umowy wynosi 25 mln euro kredytu inwestycyjnego, 19 mln euro 
kredytu budowlanego i 4 mln zł VAT. Głównym najemcą West Gate 
została firma Nokia Networks (14 000 mkw.).

FABRYCZNA

Fabryczna to niegdyś największa dzielnica Wrocławia, której 
nazwa nawiązuje do powstałych na jej terenie dużych zakładów 
przemysłowych. Z  uwagi na wzmożone zainteresowanie inwe-
storów tym rejonem oraz dynamiczny przyrost powierzchni biu-
rowej Fabryczna obecnie nazywana jest Zachodnim Obszarem 
Biznesu. W  jej granicach mieszczą się, cieszące się największą 
popularnością wśród deweloperów i najemców, ulice Strzegomska 
i  Robotnicza oraz część ul. Legnickiej. Dzielnica może pochwa-
lić się doskonale wykształconą infrastrukturą komunikacyjną, 
gwarantującą dobry dojazd do rynku, a  także dostępem do ob-
wodnicy śródmiejskiej i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia ze 
zjazdem zapewniającym bezpośredni dojazd do Portu Lotniczego 
Wrocław. W 2014  r. Fabryczna dostarczyła na wrocławski rynek 
ok. 16 700 mkw. powierzchni biurowej, a do 2017 r. deweloperzy 
zrealizują tu ponad 152 000 mkw., co już teraz pozwala uznać ZOB 
za najlepiej rozwijający się teren inwestycyjny Wrocławia.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

West Gate
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W  sąsiedztwie centrum handlowo-rozrywkowego Magnolia, 
w  miejscu dawnego Wzgórza Mikołajskiego, jesienią 2014 r. roz-
poczęła się budowa Business Garden Wrocław — trzeciego parku 
biurowego realizowanego przez firmę Vastint w  Polsce. Kompleks 
będzie składał się z trzech budynków biurowych, zaprojektowanych 
w kształcie litery H i posadowionych na płycie wspólnego, 1-kondy-
gnacyjnego garażu podziemnego. Część parku zostanie przeznaczona 
na hotel i wewnętrzny ogród. Realizacja projektu będzie przebiegała 
etapowo. Pierwsza faza, realizowana w latach 2014–2016, obejmuje 
realizację trzech budynków biurowo-usługowych, usytuowanych od 
strony ul. Jaworskiej, oferujących 10 700 mkw. powierzchni biurowej. 
Łącznie w kompleksie znajdzie się 37 000 mkw. powierzchni najmu, 
certyfikowanej w systemie LEED.

Przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 powstanie Business Ho-
use — biurowiec klasy A  o  łącznej powierzchni użytkowej ponad 
6000  mkw. Jego projekt przygotowała pracownia architektoniczna 

Business Garden Wrocław
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Partner Point

Archimedia z Poznania. Jesteśmy przekonani, że Business House to wła-
ściwe miejsce dla firm, którym zależy na prowadzeniu działalności w do-
godnej lokalizacji, nie tylko pod względem dostępności komunikacyjnej, 
ale przede wszystkim w miejscu skupiającym potencjalnych partnerów 
biznesowych  Obiekt oferować będzie rozwiązania techniczne gwaran-
tujące komfort, bezpieczeństwo i ciągłość pracy, co jest niezwykle ważne 
w obecnych czasach — mówi Lidia Ciesielska, Prezes DPIN SA. Pierwsi 
najemcy do Business House będą mogli wprowadzić się w I kwartale 
2016 r. Inwestycję sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
Programu „Inwestycje Polskie”.

Kolejnym projektem planowanym w dzielnicy Fabryczna jest 
ostatni budynek kompleksu Millennium Tower III. Początkowo 
firma Descont zamierzała zakończyć realizację w 2014 r., dotąd jed-
nak budowa nie rozpoczęła się. Obecnie przewidywanym terminem 
ukończenia obiektu jest IV kwartał 2016 r. Wówczas inwestycja zaofe-
ruje 12 300 mkw. powierzchni biurowej w standardzie klasy A.

KRZYKI

Krzyki, nazywane również Południową Osią Biznesu, to obok ZOB 
druga wrocławska dzielnica z najlepszą dynamiką rozwoju. Najwięk-
szym zainteresowaniem inwestorów cieszą się ulice Powstańców 
Śląskich i  Karkonoska. Na terenie dzielnicy znajdują się Dworzec 
Główny PKP, Dworzec PKS oraz tor wyścigów konnych Partynice. 
Krzyki są dobrze skomunikowane z pozostałymi rejonami Wrocła-
wia. W 2014 r. wzbogaciły się o ok. 11 300 mkw. powierzchni biuro-
wej, a do 2016 r. powinno przybyć tam ponad 32 000 mkw. biur.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W  połowie 2014 r., po niecałym roku od rozpoczęcia budowy, 
ukończono realizację biurowca Partner Point przy ul. Życzliwej. 
W obiekcie znajduje się ok. 1000 mkw. powierzchni, na którą skła-
da się siedem lokali usługowych i biur. Część przestrzeni zajmuje 
siedziba inwestora — firmy Partner Capital Group.

Firma Rodis Development we wrześniu 2014 r. oddała do użyt-
ku inwestycję Wałbrzyska Center, realizowaną od 1 marca 2013 r. 



P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     W r o c ł a w 65

fo
t. 

W
is

he
r E

nt
er

pr
is

e
w

iz
. R

od
is

 D
ev

el
op

m
en

t

Wałbrzyska Center

Silver Tower Center

Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2670 mkw., z  czego 
1680 mkw. zajmują biura rozmieszczone na 3 kondygnacjach, zaś 
580 mkw. przeznaczono na powierzchnię usługową usytuowaną 
na parterze. Dodatkowa kondygnacja podziemna stanowi garaż 
z 25 miejscami postojowymi. Wśród najemców Wałbrzyska Cen-
ter znajduje się m.in. Centrum Organizacji Handlu Wewnątrzu-
nijnego Eurotrade Sp. z o.o.

w październiku 2013 r., a ich wykonawcą była spółka Sirbud-Minari. 
Najmem powierzchni zainteresowane są przede wszystkim przedsię-
biorstwa z branży medycznej. Autorem projektu architektonicznego 
inwestycji jest biuro Marcina Dziewońskiego i Bartosza Łukaszewicza.

l  Inwestycje w budowie i planowane

We wrześniu 2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod biurowiec Kaufland, który stanie się wrocławską 
centralą spółki. Budynek powstający w  okolicach ulic  Ziębickiej 
i Armii Krajowej będzie liczył 14 200 mkw., a wybuduje go firma 
Mirbud. 

Kolejnym dużym przedsięwzięciem w dzielnicy Krzyki jest projekt 
OVO Wrocław należący do spółki Wings Properties, będącej częścią 
grupy kapitałowej Star Group Poland. Multifunkcjonalny kompleks 
połączy 5-gwiazdkowy hotel DoubleTree by Hilton, apartamenty, 
penthouse’y, Fitness Club, SPA, kasyno i powierzchnie handowe. 
Trzecia kondygnacja budynku zostanie przeznaczona na komfortowe 

biura oferowane na sprzedaż. Właściciele powierzchni mieszkanio-
wych i biurowych bedą mogli korzystać z usług dostępnych w hotelu 
marki Hilton. Generalnym wykonawcą prac jest firma Eiffage Polska 
Budownictwo SA, która prowadzi prace w systemie design & build, 
co oznacza, że równolegle do robót budowlanych powstaje projekt 
wykonawczy, który odpowiednio wyprzedza budowę. Elewacja inwe-
stycji zostanie wykonana z corianu — plastycznego materiału umoż-
liwiającego nadanie budynkowi opływowej formy. Harmonogram 
realizacji zakłada, że OVO Wrocław będzie gotowe w 2016 r.

We wrześniu 2014 r. ruszyła kolejna dawno zapowiada inwestycja 
— 6-kondygnacyjny biurowiec PZU, zlokalizowany u zbiegu ulic Ko-
mandorskiej i Bogusławskiego, na granicy Starego Miasta i Krzyków. 
W obiekcie znajdzie się ok. 5000 mkw. powierzchni użytkowej, w tym 
ok. 3700 mkw. przeznaczonej na biura klasy A-/B+. Parter budynku 
zostanie zagospodarowany pod lokale handlowo-usługowe lub po-
mieszczenia biurowe. Nie określono jeszcze, czy PZU będzie najemcą 
kompleksu.

Na osiedlu Ołtaszyn spółka Art-Deweloper realizuje biurowiec 
Art-Business Center, wyróżniający się nowoczesną elewacją fron-
tową, stworzoną ze szkła uzupełnionego elementami drewnianych 
kratownic. Budynek, składający się z  3 kondygnacji oraz antresoli 
użytkowej, oferuje 1100 mkw. powierzchni usługowo-biurowych 
przeznaczonych na sprzedaż. Budowa obiektu zlokalizowanego przy 
ul. Strachowskiego 9 zostanie ukończona w IV kwartale 2015 r.

W październiku 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie Silver Tower 
Center przy pl. Konstytucji 3 Maja na działce po dawnym Dworcu 
PKS. Inwestycja ruszyła w 2012 r. za sprawą spółki Wisher Enterprise. 
Jej całkowita powierzchnia wynosi 30 500 mkw., z czego 7500 mkw. 
stanowią biura. Obiekt składa się z dwóch komplementarnych seg-
mentów: części wysokiej, gdzie na 12 kondygnacjach ulokowane są 
biura na wynajem, oraz z 6-kondygnacyjnej części niższej, w której 
mieszczą się hotel, centrum konferencyjne i  przestrzeń handlowo-
-usługowa. Projekt biurowca przygotowała Maćków Pracownia Pro-
jektowa. Jednym z  jego największych najemców jest polski oddział 
Luxoft, międzynarodowej firmy z branży IT.

Firma PPHU Sajmon Szymon Chmieliński zakończyła budo-
wę 4-kondygnacyjnego biurowca Krzycka Office o  powierzch-
ni 1100  mkw. Prace na działce przy ul. Krzyckiej rozpoczęły się 
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Na 2015 r. zapowiadane jest rozpoczęcie budowy 5-kondygna-
cyjnego biurowca Perydot. Obiekt powstanie u zbiegu ul. Wyści-
gowej i  al. Karkonoskiej. Inwestor, Przedsiębiorstwo Budowlane 
Budotex planuje dostarczyć na wrocławski rynek ok. 4000 mkw. 
powierzchni biurowej.

PSIE POLE

Psie Pole położone jest na prawym brzegu głównego nurtu Odry, Sta-
rej Odry i Kanału Nawigacyjnego. Dzielnica ta pełna jest kontrastów 
— z jednej strony występują w jej obrębie liczne domy jednorodzinne 
i wille, z drugiej — duży zespół przemysłowy, w tym fabryka auto-
busów Volvo, siedziba firmy Polmos i  Polifarb, wytwórnia sprzętu 
gospodarstwa domowego Whirlpool Polar i kuchenek FagorMaster-
cook. Z uwagi na dużą liczbę wciąż niezagospodarowanych gruntów 
Psie Pole ma ogromny potencjał inwestycyjny. W 2014 r. w dzielnicy 
pojawiło się ok. 18 100 mkw. nowych powierzchni biurowych.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Promenady ZITA stanowią część wielofunkcyjnego komplek-
su Promenady Business Park, składającego się z  5 budynków 
biurowych realizowanych w  ramach strefy biurowej inwestycji 
Promenady Wrocławskie. Park o  łącznej powierzchni biurowej 

90 000 mkw. zlokalizowany będzie między ulicami A. Słonimskie-
go, Trzebnicką i planowaną ul. Cz. Miłosza we Wrocławiu. Na te-
renie Promenady Business Park zaplanowano szereg udogodnień: 
kantyny, restauracje i kawiarnie na parterze, sale konferencyjne, 
zieleń urządzoną pomiędzy budynkami, darmowe wi-fi, stację ro-
weru miejskiego, szatnie i prysznice dla rowerzystów oraz autobus 
liniowy. W III kwartale 2014 r. oddano do użytkowania pierwszą 
z  czterech faz (faza B) inwestycji Promenady ZITA. Obiekt jest 
drugim biurowcem, który wchodzi w skład kompleksu. W trakcie 
realizacji pozostaje faza C, a  w  planach dewelopera znajdują się 

Promenady Business Park

dwie kolejne fazy biurowca Promenady ZITA — D i A. Wramach 
kompleksu powstaną kolejne trzy budynki — Promenady Sigma, 
Kappa i Omega.

Pod koniec 2014 r. ukończono także nową siedzibę wrocławskiej 
firmy Pneumat System przy ul. Obornickiej 160. Budowa obiektu ru-
szyła na początku 2014 r. i kosztowała 8,2 mln zł. Kompleks składa się 

Perydot

Znaczące centrum biznesu 

Rafał 
Dutkiewicz
Prezydent  
Wrocławia

Deweloperzy budujący obiekty ko-

mercyjne już od kilkunastu lat przy-

wracają do życia zdegradowane 

obszary polskich miast oraz tworzą tysiące 

miejsc pracy. Proces ten stymuluje rozwój 

różnych branż. Inwestorzy, budując biu-

rowce, wierzą, że znajdą rynek zbytu. Dzięki 

olbrzymiej liczbie takich właśnie inwestycji 

stolica Dolnego Śląska zmieniła swoje obli-

cze. Powstające budynki wraz z inwestycja-

mi w infrastrukturę miasta budują wizerunek 

nowoczesnego Wrocławia jako znaczącego 

centrum biznesowego. Liczę, że ten wzrost 

zostanie utrzymany w najbliższych latach. 

Miasto dzięki biurowcom zyskuje przede 

wszystkim ciekawe miejsca pracy. Obiekty 

zajmowane są przez polskie i zagraniczne 

firmy, które oferują posady absolwentom 

uczelni Wrocławia i nie tylko. Dzięki temu 

tworzone są możliwości rozwoju kariery 

zawodowej.

Oczywiście osiągnięcie i utrzymanie tej 

pozycji jest możliwe, m.in. dzięki dbaniu 

o dobrą infrastrukturę i o pozytywne do-

świadczenie deweloperów oraz firm otwiera-

jących swoje siedziby w mieście. W tym mo-

mencie wiemy, że wrocławski rynek biurowy 

to drugi największy rynek lokalny w Polsce. 

Zainteresowanie natomiast wśród inwesto-

rów nie słabnie, mam nadzieję, że również 

właściciele budynków biurowych nie będą 

narzekać na brak najemców.
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Siedziba Pneumat System

Wrocławski Park Biznesu 3

l  HP Global Business Center Ý 16 400 mkw. Ý Dominikański
Największą umowę najmu we Wrocławiu podpisały firmy Skanska Property Poland i HP 
Global Business Center. Na jej mocy spółka koncernu Hewlett-Packard na przełomie 
2015 i 2016 r. zajmie 16 400 mkw. powierzchni biurowej w obu budynkach kompleksu 
Dominikański, a także 166 miejsc postojowych. Planując działalność w kompleksie, HP 
połączyła dotychczasowe dwa biura znajdujące się w budynkach Globis i Grunwaldzki 
Center.

l  Nokia Networks Ý 14 000 mkw. Ý West Gate
Firma Nokia Networks wynajęła 14 000 mkw. powierzchni biurowej w budynku West 
Gate, zrealizowanym przez Echo Investment we Wrocławiu. Biurowiec stanowi czwartą 
lokalizację Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii Nokia Networks we 
Wrocławiu oraz trzecie laboratorium, w którym firma prowadzi badania oraz testy 
nowych technologii.

l  OBSS Ý 3160 mkw. Ý West House 1B
W minionym roku firma Objectivity Bespoke Software Specialists (OBSS) dwa razy 
zwiększała powierzchnię wynajmowaną w biurowcu West House 1B. Pierwsze biura 
koncern zajął z końcem 2013 r., na początku 2014 zdecydował się powiększyć swoją 
siedzibę o 2000 mkw., zaś kolejne 1160 mkw. wynajął w lipcu. Tym samym siedziba 
najemcy zajmuje obecnie ponad 5000 mkw. powierzchni biurowej.

l  Skanska Ý Dominikański  Ý Union Investemt
W grudniu 2014 r. Skanska Property Poland podpisała umowę sprzedaży biurowca 
Dominikański we Wrocławiu. Tym samym największy jak dotąd budynek realizowany 
przez tego dewelopera przejdzie w ręce Union Investment. Przekazanie kompleksu 
inwestorowi planowane jest na IV kwartał 2015 r.

l  Gigaset Ý 1439 mkw. Ý Silver Forum
Firma Gigaset Communications Polska wynajęła 1439 mkw. powierzchni biurowej 
w obiekcie Silver Forum zlokalizowanym przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. 
W nowej siedzibie producent systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
zajmuje się rozwojem produktów znajdujących się w portfolio firmy i zatrudnia 
ok. 100 pracowników. Silver Forum oferuje 15 000 mkw. powierzchni najmu na siedmiu 
piętrach, a jego właścicielem jest GE Real Estate Poland.

Transakcje roku 2014

S P R Z E D A Ż

l  Echo Investment Ý ABH II Ý Azora Europe
Na początku 2014 r. Spółka Echo Investment podpisała umowę sprzedaży II etapu 
inwestycji Aquarius Business House hiszpańskiemu funduszowi Azora Europe. Wartość 
transakcji wyniosła ok. 22,7 mln euro. Pierwszy etap inwestycji został sprzedany w lipcu 
2013 r. za kwotę 41,9 mln euro temu samemu nabywcy. Kompleks znajduje się u zbiegu 
ulic Borowskiej i Swobodnej. Składa się z dwóch 7-kondygnacyjnych budynków, które 
łącznie oferują 25 000 mkw. powierzchni biurowej.

Przy ul. Wołowskiej ukończono realizację czwartego etapu Wro-
cławskiego Parku Biznesu 2. To druga we Wrocławiu, zaraz po Gre-
en Day, największa inwestycja biurowa oddana do użytku w 2014 r. 
Inwestorem jest firma Devco. Pierwszy etap budowy zakończył się 
w 2007 r. i dostarczył na wrocławski rynek 5000 mkw. powierzchni 
biurowej, drugi etap — również z 5000 mkw. biur — sfinalizowano 
w  2008  r. Trzeci etap zakładał utworzenie przedszkola oraz bistro 
i został zrealizowany na początku 2012 r. W czwartym etapie przyby-
ło już 10 500 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Głównym najemcą 
nowo powstałego biurowca jest Grupa Kapitałowa KRUK SA.

l  Inwestycje w budowie i planowane

W  2014 r. kontynuowano budowę biurowca Volvo Polska przy 
ul. Mydlanej, zakończoną na początku 2015 r. Projekt architektonicz-
ny 3-kondygnacyjnego budynku wyróżnia się trójkątnym kształtem, 
a  także zastosowaniem materiałów o  wysokim współczynniku od-
bicia promieni słonecznych, jak również dachem, którego cała po-
wierzchnia pokryta jest membraną w kolorze jasnoszarym. W biu-
rowcu znajduje się 3000 mkw. powierzchni użytkowej. Obecnie 
budynek jest w trakcie procesu certyfikacji LEED na poziomie Gold.

Od 2013 r. trwa też budowa Wrocławskiego Parku Biznesu 3 przy 
ul. Bierutowskiej. Inwestor, firma Devco postanowiła zrewitalizować 
dawną fabrykę PZL Hydral na potrzeby biurowe. Największy biu-
rowiec, z biurami w standardzie A, będzie miał cztery piętra i liczył 
30 000 mkw. powierzchni. Cały kompleks powinien zostać ukończo-
ny w 2017 r.

z biurowca, hali produkcyjnej i magazynowej. Łączna powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi 2600 mkw. 
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Biurowce we Wrocławiu  
Office buildings in Wroclaw

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych we Wrocławiu  
Stan na styczeń 2015 r        
Factsheet include selected buildings in Wroclaw  List made in January 2015 

1 Art-Business Center .......................... ul. Strachowskiego 9
2 Biurowiec PZU .................................ul. Komandorska 8–12
3 Biurowiec Volvo Polska ................................. ul. Mydlana 2
4 Business Garden Wrocław  ..........................ul. Legnicka 48
5 Centrala Kaufland Polska  ...................... al. Armii Krajowej 
6 Dominikański ...............................................ul. Oławska 33
7 Dubois 41  ....................................................... ul. Dubois 41 
8 Fabryczna Office Park – II etap ................. ul. Fabryczna 17
9 Nicolas Business Center  ..................ul. św. Mikołaja 18–20 

1 Bielany Business Center  ............................ ul. Kobierzycka 
2 Biurowiec firmy BPI ............. ul. Księcia Witolda/Pomorska
3 Biurowiec przy ul. Kwidzyńskiej ......... ul. Kwidzyńska 3–5
4 Biurowiec przy ul. Traugutta.......................... ul. Traugutta
5 Biurowiec przy ul. Zamkowej ......................... ul. Zamkowa
6 Business House ..................................ul. Kwiatkowskiego 4
7 Center Office  .........................................ul. Robotnicza 42A
8 Drobnera Office Center ................................. ul. Drobnera 9
9 Millenium Tower III .............................. ul. Strzegomska 42

10 Perydot ................................................. ul. Wyścigowa 56G 
11 Plac Orląt Lwowskich ....................pl. Orląt Lwowskich 20F
12 Promenady Business Park — kolejne etapy ......................  

 .............................................. ul. Słonimskiego/Trzebnicka
13 Rzeźnicza 16 .............................................. ul. Rzeźnicza 16
14 Tekton ....................... ul. Zamkowa/Kazimierza Wielkiego

34 Fabryczna Office Park – I etap .  .  .  .  .  .  .  . ul. Fabryczna 17
35 Focus Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Kościuszki 29
36 Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Muchoborska 18
37 Green Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Szczytnicka 9
38 Green Towers A/B  . . . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 36
39 Grunwaldzki Center .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  pl. Grunwaldzki 7
40 Heritage Gates .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Rzeźnicza 28–31
41 Hubska Center  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Hubska 52–54
42 Kameleon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Szewska 6–7
43 Kamienica pod Złotą Koroną . . . . . . . . . . . ul. Rynek 29
44 Kiełbaśnicza 28  . . . . . . . . . . . . . . .ul. Kiełbaśnicza 28
45 Krzycka Office  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Życzliwa 94C
46 Kwidzyńska 11 . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Kwidzyńska 11
47 Legnicka 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Legnicka 52
48 Legnicka 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Legnicka 62
49 Legnicka Business House . . . . . . . . . . . .ul. Legnicka 56 
50 Legnicka Park Popowice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Legnicka 55
51 Liskego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Liskego 7
52 Lofty Platinum   . . . . . . . . . . . . . ul. Inowrocławska 21
53 Millennium Tower I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Strzegomska 42 
54 Millennium Tower II   . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 42 
55 Millennium Tower IV  . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 42
56 New Point Offices  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Białoskórnicza 1
57 Office Interiors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Szwedzka 5
58 Oławska Prestige  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Oławskiej 9
59 Omega  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Duńska 7
60 Oniro  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Ofiar Oświęcimskich 36
61 Partner Point . . . . . . . . . . . . . . ul. Życzliwa 15–17–19
62 Pod Złotą Koroną  . . . . . . . . . . .ul. Oławska 2/Rynek 29
63 Pod Złotym Dębem  . . . . . . . . . . . . . . . pl. Wolności 7
64 Pokoyhof  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. św. Antoniego 2–4
65 Promenady Epsilon  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Słonimskiego 6 
66 Promenady Zita B  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. św. Mikołaja 12
67 Quantum Oławska. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Oławska 11

W budowie  Under construction Planowane Planned

68 Quattro Forum . . . . . . . . . . . . . . . ul. Legnicka 51–53
69 Racławicka Biznes Centrum  . . . . . . . ul. Racławicka 2–4
70 Racławicka Center . . . . . . . . . . . . ul. Skarbowców 23A
71 Renaissance Business Centre   . . . . . . . ul. św. Mikołaja 7
72 Rodis Center  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Zaolziańska 4
73 Ruska 20/21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Ruska 20–21
74 Rybacka 9   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Rybacka 9
75 Rynek 1 / Św. Mikołaja 81  . . . . . . . . .ul. św. Mikołaja 81
76 Silver Forum  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 2–4
77 Silver Tower Center  . . . . . . . . . . pl. Konstytucji 3 Maja 3
78 Sky Tower   . . . . . . . . . . ul. Powstańców Śląskich 73–95
79 Szewska 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Szewska 72
80 Szewska Centrum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Szewska 3A
81 Szkocka Point  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Klecińska
82 Św. Elżbiety 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. św. Elżbiety 4
83 Temida I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Tęczowa 11
84 Temida II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Tęczowa 13
85 Times  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Kazimierza Wielkiego 1 
86 Traugutta   . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Traugutta 80–90
87 Ultranet. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 138
88 Vega Centre  . . . . . . . . . . . . . . .ul. Grabiszyńska 251A
89 Wall Street House  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Włodkowica 10
90 Wałbrzyska Center. . . . . . . . . . . . . . . ul. Wałbrzyska 6
91 West House 1A   . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 140–148
92 West House 1B/ I faza. . . . . . . ul. Strzegomska 140–148
93 West House 1B/ II faza  . . . . . . ul. Strzegomska 140–148
94 Wojdyła Business Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Muchoborska 8
95 Wratislavia Center . . . . . . . . . . . . . .ul. św. Mikołaja 72
96 Wratislavia Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. św. Antoniego 11
97 Wrocławski Park Biznesu .  .  .  .  .  .  . ul. Strzegomska 46–56
98 Wrocławski Park Biznesu 2 – I–III etap. ul. Wołowska 4–20
99 Wrocławski Park Biznesu 2 – IV etap .  .  ul. Wołowska 4–20

100 Wrocławski Park Technologiczny – SIGMA .  .  ul.  Duńska 11

Istniejące  Existing                 Oddane w 2014 roku Commissioned in 2014

1 Alfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Klecińska 123
2 Apartamenty Szewska  . . . . . . . . . . . . . ul. Szewska 72
3 Aquarius Business House . . . . . . . . . . . ul. Swodobna 1
4 Arkady Wrocławskie. . . . . . ul. Powstańców Śląskich 2–4 
5 Asco Business Centre  . . . . . . . . . . . ul. Piłsudskiego 13
6 Bema Plaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Prusa 1
7 Beta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Klecińska 125
8 Beta Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Szczepińska 10A
9 Biurowiec BC Investment . . . . . .ul. Jeździecka/Partynicka

10 Biurowiec BGW DWA  . . . . . . . . . . . . . pl. Strzelecki 25
11 Biurowiec Pneumat System  . . . . . . . . ul. Obornicka 160
12 Biurowiec przy ul. Szybowcowej  . . . . ul. Szybowcowa 31
13 Biurowiec przy ul. Żmigrodzkiej 93B  . . ul. Żmigrodzka 93B
14 Biurowiec Tal&Co  . . . . . . . . . . . . . .ul. św. Mikołaja 12
15 Biurowiec Ultranet  . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 138
16 Black&White Office  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Mokronoska 2
17 Borowska 272  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Borowska 272
18 Botanica Residence  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Sienkiewicza/Matejki
19 Budynek biurowy . . . . . . . . . . . . . .ul. Wyścigowa 56 I 
20 Budynek konferencyjno-biurowy .  .  .  .  .  .  al. Wiśniowa 47
21 Business Center Save The World . . . . . . . . ul. Oławska 13 
22 BZWBK Centrum Usług Oddziałowych. ul. Strzegomska 8–10
23 Centrum Biurowe Globis  . . . . ul. Powstańców Śląskich 7A
24 Centrum Biznesu Grafit . . . . . . . . . . ul. Namysłowska 8
25 Centrum Biznesu Magdalena  . . . . . . . . . .ul. Szewska 8
26 Centrum Hieronimus  . . . . . . . . . . . . . ul. Świdnicka 34
27 Centrum Orląt  . . . . . . . . . . . . . . pl. Orląt Lwowskich 1
28 Centrum Prawnicze Platon .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Krupnicza 13
29 Cuprum Novum  . . . . . . . . . . . ul. gen. Sikorskiego 2–8
30 Delta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Duńska 9
31 Delta 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Dąbrowskiego 44
32 Długosza Business Park . . . . . . . . . . . . ul. Długosza 60
33 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki  . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

10 Nobilis Business House  ............................ ul. Mikołaja Reja
11 OVO Wrocław.........................................ul. Podwale 82–91 
12 Pałac Ballestremów  ............................... ul. Włodkowica 4 
13 Pegaz ......................................................... ul. Ruska 24–31
14 Promenady Zita C .................................. ul. św. Mikołaja 12
15 West Business Center II (rozbudowa)  ...... ul. Babimojska 3
16 West Gate .....................................................ul. Lotnicza 12
17 Wrocław 101 .......................................ul. Piłsudskiego 101
18 Wrocławski Park Biznesu 3 .............ul. Bierutowska 57–59

E - B I U R O W C E    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i u   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w



69

6

10

1

15

70

23

34

46

39

50

83

13

57

22

4

18

3774

48

31

41

52

32

76

98

100

99

7

19

3

16

24

35

47

29

51

6

69

22

5

17

27

38

30

53

86

97

33

78

88

65

8

8 7

3

8

11

17

4

2

1

7
8

12

36

54 55

59

49
68

81
84

8791
9293

12

94

904561

16

4

9

9

72

73

89
28

2

14

25

40

42

43

56

58

60

62
64 67

44

21

79

80

71
75

82

85 95

96

5

12 6

15

10

18

13

26

5

9

3

11

Delta 44 Promenady Epsilon Promenady Zita B Sky Tower

Wrocławski Park Biznesu 2 Business Garden Wrocław OVO Wrocław Promenady Business Park 

31 65 66 78

10

99 4 11 12

66
14

2

1

13

14
63

9

E - B I U R O W C E    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i u   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w

77



70 E - B I U R O W C E    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i u   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w



71

sales@ovowroclaw.com / 71 302 57 60

o
  ces.ovowroclaw.com

Biura na sprzedaż
w ovo wrocław
Nie ma rzeczy niemożliwych.

Możesz mieć biuro w najnowocześniejszym
budynku w mieście.

Dołącz do nas!

Nieograniczone możliwości

Najwyższa klasa biur

Najbardziej luksusowy budynek w Polsce

Usługi pięciogwiazdkowego hotelu 

DoubleTree by Hilton dla Ciebie i Twoich partnerów

Biznes bez krawata

Swoboda i najwyższy poziom luksusu

Sale konferencyjne, restauracja, centrum fi tness

Wizjonerska architektura w centrum miasta

Wielofunkcyjny budynek i kompleksowość usług
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Trójmiasto to zespół trzech — sąsiadujących ze sobą miast — 
Gdańska, Gdyni i  Sopotu posiadających dostęp do Morza 
Bałtyckiego. Na koniec 2014 r. liczba ludności mieszkającej 

w tych ośrodkach przekroczyła 740 000 osób, a stopa bezrobocia 
kształtowała się na poziomie ok. 6 proc. Aglomeracja jest ważnym 
ośrodkiem akademickim z 20 uczelniami, w których kształci się 
niemal 100 tys. studentów.

Największym, blisko półmilionowym ośrodkiem, a zarazem sto-
licą województwa pomorskiego jest Gdańsk. Miasto słynie z cieka-
wej architektonicznie zabudowy i urokliwych punktów, przyciągają-
cych rzesze turystów. To tu działają najważniejsze ośrodki naukowe 
regionu: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i  Gdański 
Uniwersytet Medyczny.

Od momentu założenia w X w. Gdańsk nieustannie pozostaje 
ważnym punktem na handlowej mapie Europy, głównie za spra-
wą przemysłu stoczniowego i portu. Obecnie prężnie rozwija się 
w  nim także sektor nowoczesnych usług dla biznesu, zasilany 

przede wszystkim przez firmy z branży telekomunikacyjnej, elek-
tronicznej i IT.

Podobnie jest z  Gdynią, która w  ostatnich dziesięcioleciach 
przeszła ogromną transformację. Z małej wioski rybackiej (w której 
w latach 20. XX w. władze Polski zdecydowały się wybudować port 
w celu zapewnienia krajowi dostępu do Morza Bałtyckiego, kiedy 
Gdańsk pozostawał autonomicznym miastem-państwem) stała się 
nowoczesnym, rozwiniętym infrastrukturalnie i  kulturowo mia-
stem, stanowiącym ważny ośrodek polskiego przemysłu.

Najmniejsze miasto aglomeracji jest kurortem na skalę mię-
dzynarodową z  oficjalnie nadanym statusem uzdrowiska. Słynie 
z  piaszczystych plaż, najdłuższego w  Europie drewnianego mola, 
Opery Leśnej, Przystani Rybackiej i  Hipodromu. O  popularności 
Sopotu świadczy fakt, że obłożenie miejsc noclegowych w mieście 
w lipcu 2014 r. wynosiło ponad 95 proc. Mimo iż nie jest on znaczą-
cym ośrodkiem biurowym, może pochwalić się bardzo niską stopą 
bezrobocia, wynoszącą jedynie 4,9 proc.
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Liczba 
studentów:  
95 191

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie:  
4308 zł

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 20

Liczba 
absolwentów: 
25 586

Liczba 
ludności: 
747 410

Bezrobocie: 
6,1 proc.

Trójmiasto –  
morze możliwości  
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Pomorska Kolej Metropolitarna, stacja Strzyża

Atrakcyjność inwestycyjna regionu

Rozwój Trójmiasta jest uwarunkowany nie tylko potencjałem 
turystycznym i  dostępem do wykwalifikowanej kadry, ale także 
rozwijającą się infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Warto 
zwrócić uwagę m.in. na Pomorską Kolej Metropolitalną, Szybką 
Kolej Miejską, Tunel pod Martwą Wisłą, Obwodnicę Północnej 
Aglomeracji Trójmiejskiej, a  także porty, dzięki którym Gdańsk 
i Gdynia zbudowały swoje potęgi.

Trójmiasto jest częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, której tereny obejmują ponad 1859 ha. W trzech miastach 
regionu działają liczne instytucje wspierające przedsiębiorców, 
także w  zakresie dostępnej powierzchni biurowej, magazyno-
wej i  laboratoryjnej. W Gdańsku znajduje się, należący do PSSE, 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, a  także wybudowany 
przez Miasto Gdańsk — Gdański Inkubator Przedsiębiorczości. 
W Gdyni funkcjonuje Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, 
a na terenach byłej Stoczni Gdynia powstaje Bałtycki Port Nowych 
Technologii. W tym kontekście warto wspomnieć również o Sopo-
cie, gdzie działają Centrum Przedsiębiorczości i Mikroinkubator 
Przedsiębiorczości.

drogi krajowe nr 1 i 7. Jedną z największych inwestycji Trójmiasta 
jest Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM), która docelowo połą-
czy Gdańsk i Gdynię z lotniskiem w Rębiechowie. Jej uruchomienie 
skróci czas dojazdu pracowników z regionu do głównych ośrodków, 
co oznacza, że pośrednio PKM przyczyni się też do rozwoju pomor-
skiego biznesu. Ponadto realizowana inwestycja będzie czynnikiem 
integrującym pozostałe środki transportu w Trójmieście, w szcze-
gólności transport szynowy.

W Gdańsku ważnym przedsięwzięciem komunikacyjnym jest 
powstający od 2011 r. tunel drogowy pod Martwą Wisłą (szero-
kość rzeki wynosi w tym miejscu ok. 200 m), którego oddanie pla-
nowane jest na czerwiec 2015 r. Tunel stanowiący fragment Trasy 
Słowackiego umiejscowiony jest poniżej ujścia Kanału Kaszub-
skiego do Martwej Wisły. Wlot do niego znajduje się od strony za-
chodniej w okolicy ul. Wielopole, zaś od wschodniej — w okolicy 
ul. Kujawskiej. Podwodna trasa połączy zachodnią część miasta 
z Wyspą Portową. Samo drążenie tunelu z wykorzystaniem nie-
mieckiej maszyny TBM (największej tego typu maszyny użytej 
w tym czasie w Polsce, z tarczą o średnicy 12,6 m) zakończyło się 

Liczba linii  
autobusowych:  
85

Liczba linii  
tramwajowych:  
11

Lotnisko:  
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Pomorska aglomeracja posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, 
w tym autostradę A1, obwodnicę stanowiącą część drogi S6, a także 

Utrzymujemy dynamikę

Mieczysław 
Struk
Marszałek  
Województwa  
Pomorskiego 

Równie konsekwentnie poszerzamy ofertę 

inwestycyjną skierowaną do firm zagranicz-

nych. Na tych inwestorów czekają powierzch-

nie biurowe oraz system zachęt funkcjonu-

jących zarówno na poziomie krajowym, jak 

i regionalnym. Ważną rolę pełnią wysoko 

wykwalifikowane zasoby ludzkie. To między 

innymi ich obecność gwarantuje potencjal-

nym pracodawcom możliwość szerokiego 

wyboru wykształconych kadr. Dowodem na 

ciągły rozwój atrakcyjności regionu jest fakt, 

że w 2014 i początkiem 2015 roku sześć kolej-

nych firm ogłosiło wejście na pomorski rynek, 

m.in. ThyssenKrupp, Proservartner, MOL Euro-

pe, PwC, Staples oraz Coleman Research. Dzię-

ki tym inwestycjom utworzono  ponad 1000 

nowych miejsc pracy. 

Jak wiemy, na przełomie XX i XXI wieku 

rynek biurowy w Trójmieście praktycznie 

nie istniał. Obecnie szacowany jest on na 

ok. 500 000 mkw. powierzchni, co stawia nas 

na trzeciej pozycji w Polsce wśród rynków 

regionalnych. Z kolei gdańskie lotnisko jesz-

cze w 2000 roku obsługiwało niewiele ponad 

260 tys. pasażerów rocznie. Dziś jesteśmy 

trzecim po Warszawie i Krakowie najwięk-

szym portem lotniczym w Polsce, z liczbą ob-

służonych pasażerów przekraczającą 3 mln. 

Wreszcie porty – jeszcze na początku stulecia 

trójmiejskie terminale przeładowywały około 

350 tys. TEU każdego roku. Teraz przełado-

wują ponad 2 miliony kontenerów, budując 

status Pomorza jako bramy logistycznej do 

Europy Środkowo-Wschodniej. Dane te po-

kazują, jaki jest potencjał rozwoju wojewódz-

twa pomorskiego. 

Wierzę, że z tak dynamicznie postępują-

cym rozwojem Pomorza, kolejne firmy będą 

u nas inwestować, poprawiając tym samym 

jakość życia mieszkańców województwa.

Najbliższe lata przyniosą naszemu wo-

jewództwu dalszy rozwój pomorskiej 

infrastruktury kolejowej, drogowej 

i biznesowej. Najlepszym tego przykładem 

będzie oddanie do użytku we wrześniu 2015 r., 

nowo wybudowanej linii Pomorskiej Kolei Me-

tropolitalnej, która zrewolucjonizuje system 

transportowy w regionie, tak ważny z punktu 

widzenia rynku pracy.
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Krakowa, Wrocławia, Pizy, Groningen, Malty i Helsinek), dzięki 
czemu w  ruchu regularnym można było polecieć z  Gdańska do 
57 miejsc zlokalizowanych w 15 krajach.

Atrakcyjność Gdyni miała zostać zwiększona również dzię-
ki budowie portu lotniczego. Lotnisko niegdyś pełniące funkcję 
portu wojskowego, docelowo miało posłużyć także celom pasa-
żerskim. Tymczasem w lutym 2014 r. Komisja Europejska wydała 
negatywną decyzję w  sprawie notyfikacji wsparcia finansowego 
udzielonego Portowi Lotniczemu Gdynia-Kosakowo ze strony jego 
udziałowców. Organ uznał, że udzielone przez Gdynię i Kosakowo 
wsparcie w wysokości ponad 85 mln zł było niedozwoloną pomocą 
publiczną. Wobec tego w marcu 2014 r. prezes portu Gdynia-Kosa-
kowo złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Porty ważnym ogniwem polskiego transportu

Pisząc o Trójmieście, nie można pominąć zlokalizowanych w Gdań-
sku i Gdyni portów morskich. Port Gdańsk zgodnie ze strategią Unii 
Europejskiej odgrywa znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskie-
go Korytarza Transportowego nr 1, łączącego kraje skandynawskie 
z południowo-wschodnią Europą. Wyniki przeładunkowe najwięk-
szego portu morskiego w Polsce i jednego z największych w Europie 
na przestrzeni ostatnich sześciu lat wzrosły o ponad 70 proc. Rok 
2014 był dla niego wyjątkowo owocny, nie tylko w zakresie wielkości 
zrealizowanych przeładunków, ale też pod względem zapoczątko-
wanych przedsięwzięć. W I kwartale wmurowano kamień węgielny 
pod budowę terminalu naftowego PERN „Przyjaźń” SA, w  marcu 
podpisano z  Centrum Unijnych Projektów Transportowych umo-
wę o dofinansowanie projektu rozbudowy terminalu kontenerowe-
go w  rejonie Nabrzeża Szczecińskiego, a  w  czerwcu firma Strabag 
i konsorcjum firm Portico Project Management oraz ECM Group 
Polska zawarły kontrakt na realizację zadań w ramach tego projek-
tu. Jedno z najistotniejszych wydarzeń w Porcie Gdańskim przyniósł 
grudzień, gdy wojewoda pomorski wydał spółce DCT Gdańsk SA 
oficjalne pozwolenie na budowę drugiego nadbrzeża do obsługi 
kontenerów. Wartość tej inwestycji wynosi 290 mln euro.

Sukcesem rok 2014 zakończył także Port Gdynia, który osią-
gnął 110,1 mln zł brutto zysku, czyli o 63 mln zł więcej niż w roku 
2013. Tak dobry wynik port zawdzięcza prywatyzacji Bałtyckie-
go Terminalu Drobnicowego Gdynia, dzięki której wzbogacił się 
o  45,4 mln zł, a  także ogromnym obrotom ładunkowym, które 
w 2014 r. wzrosły o blisko 10 proc., osiągając rekordowy poziom 
19,4 mln ton. Warto też wspomnieć, że w latach 2003–2014 trwała 
rozbudowa i modernizacja portu, w ramach której przekazano do 
użytkowania nowy magazyn wysokiego składowania i zakończo-
no realizację inwestycji drogowo-kolejowej do wschodniej części 
Portu Gdynia.

PERN „Przyjaźń” 
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w październiku 2014 r., a obecnie trwają prace wewnątrz budow-
li. Realizacja tunelu okazała się inwestycją znacznie droższą niż 
alternatywna opcja, czyli wzniesienie mostu, jednak konieczną, 
gdyż Martwa Wisła jest drogą wodną, prowadząca bezpośred-
nio do gdańskiej stoczni. Początkowo miasto zaplanowało na 
ten cel 510 mln zł, ostatecznie całkowity koszt inwestycji wyniósł 
1,450 mld zł, z czego 1,150 mld zł pochodziło z Unii Europejskiej. 
Wykonawcą prac była hiszpańska firma OHL.

W Gdyni kontrowersyjną kwestią nadal pozostaje budowa Ob-
wodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT). Byłaby to 
droga o ruchu przyspieszonym, stanowiąca przedłużenie obwod-
nicy Trójmiasta, odciążająca drogę krajową nr 6, a  jednocześnie 
usprawniająca dojazd w  kierunku Helu. Problemem wstrzymu-
jącym realizację inwestycji jest jednak jej finansowanie, o  które 
walka toczy się już od ponad dekady. Koszt budowy trasy o dłu-
gości ok. 14,3 km szacowany jest na kwotę ok. 1,6 mld zł. Zdaniem 
trójmiejskich gmin i samorządu województwa inwestycja powin-
na być finansowana z  budżetu państwa, z  kolei strona rządowa 
uważa, że jest to przedsięwzięcie regionalne, w  związku z  czym 
powinno być finansowane ze środków samorządowych i unijne-
go dofinansowania. Tymczasem dla Gdyni uzyskanie nawet mak-
symalnej możliwej kwoty od UE prawdopodobnie wiązałoby się 
z koniecznością wstrzymania innych inwestycji.

Trójmiasto cechuje się nie tylko dobrą komunikacją wewnątrz 
regionu, ale też coraz lepszymi i  cieszącymi się coraz większym 
zainteresowaniem połączeniami z  innymi częściami kraju i  za-
granicą. W 2014 r. gdańskie lotnisko im. Lecha Wałęsy obsłużyło 
3 288 180 pasażerów, czyli 15,6 proc. więcej niż w roku poprzedza-
jącym. Rok 2014 stał się oczywiście historycznym dla naszego lotni-
ska  W maju świętowaliśmy jubileusz 40-lecia powstania lotniska 
w obecnej lokalizacji, 20-lecia rozpoczęcia działalności przez spółkę 
oraz 10-lecia nadania imienia Lecha Wałęsy  W całej tej okazałej 
historii Portu Lotniczego Gdańsk najistotniejszym jest fakt, że to 
właśnie w 2014 r  po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę 3 milio-
nów pasażerów  Jest to liczba wyjątkowa, ponieważ gdańskie lot-
nisko stało się jednym z  zaledwie trzech portów lotniczych w na-
szym kraju, które obsługują w ciągu jednego roku liczbę pasażerów 
przekraczającą 3 miliony — mówił podczas konferencji Tomasz 
Kloskowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy. Wysoki poziom ruchu wynika z rosnącej oferty połączeń 
lotniczych — w 2014 r. przybyło siedem nowych tras (do Modlina, 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
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Trójmiasto nie zwalnia tempa 

Maciej Brożek
Dyrektor 

ds. Komercjalizacji 

w firmie Torus

nowoczesnych usług biznesowych. Co ważne, 

rozwój rynku biurowego w naszym regionie 

jest cały czas dość zrównoważony. Dostarczane 

nowe powierzchnie biurowe znajdują nabyw-

ców w warunkach zdrowej dla rynku i jego 

uczestników konkurencji. Podaż nowoczesnej 

powierzchni biurowej dynamicznie wzrasta, 

głównie za sprawą kilku większych inwestycji, 

jak Alchemia czy Olivia Business Centre, reali-

zowanych przez lokalnych deweloperów. Poja-

wiają się również więksi gracze, jednak z nieco 

mniejszymi obiektami, jak Neptun czy Tryton, 

co jest też pewnym uwiarygodnieniem rosną-

cej atrakcyjności naszego regionu. Niebawem 

Trójmiasto przekroczy granicę 500 000 mkw., co 

lokuje nasz rynek na nieco wyższym poziomie, 

także w kontekście zainteresowania funduszy 

inwestycyjnych. Może to pozytywnie wpłynąć 

na warunki finansowania inwestycji czy opła-

calność samego inwestowania.

To, czego jeszcze w Trójmieście brakuje, 

ale wydaje się też być kwestią czasu, to kil-

ku dużych najemców o jednorazowej per-

spektywie najmu ponad 5000 mkw. Pod 

kątem zasobów biurowych, ale też ludzkich 

czy infrastrukturalnych, region jest już na to 

gotowy. Takie projekty mogą w przyszłości 

zwiększyć zainteresowanie naszą aglomera-

cją i jeszcze bardziej zdynamizować jej roz-

wój. Ważną rolę w przyciąganiu inwestorów 

oprócz walorów samego rynku odgrywa 

efektywna działalność Invest in Pomerania 

— lokalnego podmiotu odpowiadające-

go za relacje z inwestorami oraz tworzenie 

sprzyjających warunków do ich rozwoju. Bar-

dzo aktywne są również międzynarodowe 

agencje doradcze, które sprawnie przepro-

wadzają procesy inwestycyjne. Przed nami 

więc sporo pracy, ale perspektywy napawają 

optymizmem.

Trójmiejski rynek biurowy

Rok 2014 dla Trójmiasta okazał się okresem bardzo inten-
sywnym, jeśli chodzi o  rozwój rynku nieruchomości biu-
rowych. Stało się to głównie za sprawą nowej grupy dużych 

inwestorów, decydujących się na jednorazowy najem olbrzy-
mich powierzchni w  nowo powstających obiektach, realizowa-
nych zarówno przez regionalnych, jak i  międzynarodowych 
deweloperów.

Zasoby biurowe Trójmiasta na koniec 2014 r. wyniosły 
ok.  450 000 mkw., dzięki czemu pomorska aglomeracja obok 
Krakowa, Wrocławia i Katowic była jednym z tych rynków regio-
nalnych, w których w miniom roku oddano najwięcej nowej po-
wierzchni — ok. 50 000 mkw. Warto zauważyć, że niemal połowę 
z nich ukończono jeszcze w I kwartale.

Dane charakteryzujące trójmiejski rynek biurowy, w tym liczba 
ponad 70 000 wynajętych metrów kwadratowych, z czego ok. 40 000 
zajęli nowi najemcy, pozwalają sądzić, że Gdańsk i Gdynia stają się 
mocnym rynkiem z  malejącym wskaźnikiem pustostanów wy-
noszącym w  2014 r. ok. 12 proc., wobec 13 proc. odnotowanych 
w roku 2013. Dla pomorskich deweloperów są to bardzo pozytyw-
ne dane, pozwalające sądzić, że rynek nadal będzie się sukcesywnie 
rozwijał. Jego główną siłą napędową z pewnością pozostaną firmy z 
sektora BPO/SSC oraz nowych technologii i IT, których w Gdańsku 
i Gdyni jest coraz więcej — wystarczy wspomnieć o takich koncer-
nach, jak Arla Foods, HK Finance czy Ivona Software należąca do 
grupy Amazon.

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, uczelni, portu lotni-
czego, kolejnych centrów biznesowych i usługowych — to część 

Podaż:  
396 800 mkw.

Nowa podaż w 2014 r.:  
46 700 mkw.

Popyt w 2014 r.:  
65 600 mkw.

Powierzchnie w budowie:  
95 000 mkw. (73 000 w Gdańsku) 
 
 
Wskaźnik pustostanów:  
12,6 proc.

Średnie stawki czynszów:  
12,7–15 €/mkw./m-c

wielkiego trójmiejskiego boomu, najlepszego czasu na inwestycje 
w tym regionie. Jestem przekonany, że w obliczu tak intensyw-
nego progresu Trójmiasto może konkurować z Warszawą, Krako-
wem czy Poznaniem o status metropolii najbardziej sprzyjającej 
rozwojowi biznesu — komentuje Adam Sikorski, doradca zarzą-
du Olivia Business Centre.

W stosunku do Krakowa czy Wro-

cławia rozwój rynku biurowego 

w Trójmieście został relatywnie 

późno zapoczątkowany. Dopiero w 2007 r. fir-

my Torus oraz Allcon Investment projektami 

Arkońska Business Park oraz Łużycka Office 

Park stworzyły podwaliny jego rozwoju, do-

starczając na rynek w latach 2007–2010 ponad 

60 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Były 

to pierwsze profesjonalne parki biurowe w Trój-

mieście. Można powiedzieć, że inwestycje te 

otworzyły pomorski rynek na firmy z sektora 
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Największe miasto pomorskiej aglomeracji staje się coraz 
bardziej rozwiniętym ośrodkiem biurowym. W  2014 r. 
oddano tu ok. 37 570 mkw. powierzchni biurowej, z czego 

najwięcej inwestycji zlokalizowanych w Oliwie, Jasieniu i Wrzesz-
czu Górnym zrealizowali lokalni deweloperzy. O rozwijającym się 
w Gdańsku rynku biurowym świadczy też fakt, że nowe inwesty-
cje powstają w  przemysłowych dzielnicach, takich jak Stogi czy 
Młyniska.

OLIWA

Spośród 34 jednostek administracyjnych Gdańska, w dalszym cią-
gu największym zainteresowaniem deweloperów cieszy się grani-
cząca z Sopotem Oliwa. Jest to dobrze rozwinięta komunikacyjnie 
dzielnica ze stacją kolejową i  przystankiem SKM, drogą nr  468 
i  stacją powstającej PKM. W rejonie tym nie brakuje także tere-
nów zielonych, takich jak Lasy Oliwskie, Ogród Zoologiczny czy 
Park im. Adama Mickiewicza, a także uczelni wyższych, centrów 
handlowych, muzeów i wielu zabytków. W 2014 r. oddano tu od 
użytkowania 12 500 mkw. powierzchni biurowej.

Biurowe 
dzielnice 
Gdańska

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W 2014 r. ukończono czwarty budynek wchodzący w skład kom-
pleksu biurowego Olivia Business Centre zlokalizowanego przy 
al.  Grunwaldzkiej 472. Olivia Four oferuje 12 500 mkw. po-
wierzchni biurowej klasy A  na 11 kondygnacjach. W  projekcie 
uwzględniono liczne udogodnienia dla najemców, w tym szatnie 
i prysznice dla rowerzystów, a także systemy i rozwiązania zgodne 
z  ideologią zrównoważonego rozwoju. Powierzchnie w  budynku 
wynajmują m.in. Playsoft, Asunto Group, Moore Stephens, Alnet 
System, HK Finance czy Schibsted Tech Polska.

l  Inwestycje w budowie i planowane

W lipcu 2014 r. odbyła się oficjalna uroczystość wmurowania ka-
mienia węgielnego pod drugi etap wielofunkcyjnego komplek-
su Alchemia, który na trójmiejski rynek dostarczy 21 000 mkw. 
powierzchni biurowej oraz ponad 2600 mkw. przestrzeni han-
dlowo-usługowej, z  czego część przestrzeni będzie zajmowana 
przez centrum medyczne i przedszkole z zieleńcem. Zakończenie 
budowy inwestycji realizowanej przez Torus od grudnia 2013  r. 
planowane jest na IV kwartał 2015 r. Alchemia znajduje się przy 
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al.  Grunwaldzkiej 411. W  ramach pierwszego etapu powstało 
16  700 mkw. powierzchni biurowej, a  także centrum rekreacyj-
no-sportowe, które zajmuje 4600 mkw. powierzchni. Oferuje ono 
m.in.: baseny, klub fitness, strefę wspinaczki oraz salę sportową. 
Funkcje kompleksu uzupełnia restauracja.

W lutym 2014 r. rozpoczęła się realizacja biurowca Olivia Six 
w kompleksie Olivia Business Centre. Obiekt zaoferuje najemcom 
15 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 
14 kondygnacjach. Dodatkowo w budynku przewidziano trzy pię-
tra parkingów podziemnych, parkingi naziemne oraz piętro prze-
znaczone do świadczenia usług i  handlu. Zakończenie budowy 
planowane jest na II kwartał 2015 r. — wówczas gdańskie centrum 
biznesowe zwiększy swoją powierzchnię do ponad 70 000 mkw. 
Budowa Olivia Six wpisuje się w strategię polegającą na oddawa-
niu do użytku jednego budynku w każdym roku. Obecnie zostały 
już wydane pozwolenia na budowę następnych dwóch biurowców.

W  Gdańsku przy ul. Opackiej Korporacja Budowlana Dora-
co  Sp. z  o.o. realizuje projekt Dworku Saltzmanna, architekto-
nicznie nawiązującego do istniejącej w  tym miejscu zabudowy 
gospodarczej Folwarku Opackiego z  XVIII–XIX w. Inwestycja 
składa się z czterech budynków biurowych klasy A. Pierwszy etap 
budowy zakończył się w czerwcu 2014 r., zaś ukończenie drugiego 
planowane jest na sierpień 2015. Łączna powierzchnia użytkowa 
obiektów wynosi blisko 5000 mkw. Część kompleksu stanowi po-
nadto zabytkowy Dworek Saltzmanna z  1760 r.  odrestaurowany 
przez Doraco w 2012 r.

w  skład kompleksu BPH Office Park. W  obiekcie znajduje się 
ponad 8806 mkw. powierzchni biurowej. Inwestycja zaoferowa-
ła 19 000 mkw., w całości wynajmowanych przez Bank BPH. Na 
uwagę zasługuje fakt, że kompleks został zaprojektowany w syste-
mie build-to-suit, czyli pod potrzeby najemcy. Wszystkie obiekty 
oferują powierzchnie biurowe klasy A z nowoczesnymi rozwiąza-
niami, w tym ekologicznymi technologiami grzewczymi i energo-
oszczędną fasadą. Pod koniec 2014 r.  Euro Styl sprzedał kompleks 
spółce GNT Gdańsk z kapitałem irlandzkim.

Dworek Saltzmanna 

JASIEŃ

Znajdujący się w  południowo-zachodniej części Gdańska Jasień 
zdominowany jest przez budownictwo mieszkalne, głównie wie-
lorodzinne. W ostatnim czasie, dzięki realizacji firmy Euro Styl, 
dzielnica zaczęła rozwijać się także w kontekście rynku biurowe-
go, zyskując niemal 20 000 mkw. powierzchni biurowej zajmowa-
nej przez Bank BPH. Dalszy rozwój potencjału biurowego tej jed-
nostki administracyjnej może wzmóc planowane na maj 2015 r. 
oddanie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Dla dewelopera Euro Styl dzień 17 stycznia oznaczał przekaza-
nie do użytkowania ostatniego z trzech budynków wchodzących 
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BPH Office Park

WRZESZCZ GÓRNY I WRZESZCZ DOLNY

W 2010 r. Rada Miasta wprowadziła nowy podział administracyjny 
Gdańska, na mocy którego dotychczasową dzielnicę Wrzeszcz po-
dzielono na Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny. Pierwsza z nich po-
łożona jest w północno-środkowej części miasta nad Strzyżą, z kolei 
zlokalizowany w południowo-środkowej części Gdańska Wrzeszcz 
Górny słynie z kilku rozpoznawalnych obiektów — Opery Bałtyc-
kiej, Teatru Leśnego czy Galerii Bałtyckiej.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Gdańska inwestycja biurowa firmy Hines — Centrum Biuro-
we Neptun — została oddana do użytkowania w marcu 2015 r. 
jako pierwszy wysokościowy biurowiec w  Trójmieście. Obiekt 
znajduje się przy al. Grunwaldzkiej 103A, oferuje 15 300 mkw. 
powierzchni użytkowej i posiada 86 m wysokości, czyli 18 kon-
dygnacji. Na parterze budynku znajduje się reprezentacyjny hol 
recepcyjny oraz lokale usługowo-handlowe, zaś na pierwszym 
piętrze zaprojektowano sale konferencyjne. Projekt architekto-
niczny CB Neptun powstał w pracowni Aedas należącej do mię-
dzynarodowej grupy Aedas CE. Inwestycja otrzymała certyfikat 
BREEAM na poziomie Very Good. Wśród jej najemców znajdują 
się: CBRE, Call Center Inter Galactica, Arla Foods czy Bank City 
Handlowy.
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A, jak i  w nowocześnie zrewitalizowanych obiektach zabytko-
wych, klasyfikowanych jako B+. Na przestrzeni ostatnich lat do 
użytkowania oddano już obiekty Omega i  Gamma, łącznie ofe-
rujące 11 000 mkw. powierzchni użytkowej, a  także cztery zmo-
dernizowane budynki przy al. Grunwaldzkiej 184–190, zaś pod 
koniec 2014 r. wystartowała budowa 4-kondygnacyjnego biu-
rowca YOKO, w  którym znajdzie się 12 300  mkw. powierzchni 
całkowitej, w  tym 5000 mkw. biur. Poprzez swoje centralne po-
łożenie YOKO stanie się ważnym punktem na mapie Garnizonu  
Powierzchnia typowego piętra liczyć będzie ok  1600 mkw  Bryła 
budynku YOKO nawiązuje do sąsiadujących z nim obiektów biu-
rowych Omega, Gamma oraz planowanego Gato, a wyrazisty cha-
rakter architektury biurowca podkreśli połączenie szlachetnych 
okładzin elewacyjnych — szkła, blachy cortenowej oraz granitu 
— wyjaśnia Justyna Glazar z Grupy Inwestycyjnej Hossa, do któ-
rej należy Garnizon. Otwarcie obiektu zaplanowano na przełom 
2016 i 2017 r.

ŚRÓDMIEŚCIE

Dobrze skomunikowane, wyróżniające się licznymi zabytka-
mi i  historyczną architekturą, Śródmieście stanowi najbardziej 
reprezentatywną część Gdańska. Na dzielnicę składa się kilka 
mniejszych jednostek morfogenicznych, w  tym m.in. Stare Mia-
sto, Główne Miasto, Nowe Ogrody, Stare Przedmieście czy osiedle 
Szafarnia. W 2014 r. powstało tu ok. 1000 mkw. powierzchni biu-
rowej, a kolejne kilkadziesiąt znajduje się w budowie lub w  fazie 
planowania.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

Dziesięciokondygnacyjny biurowiec Amber Tower został wybu-
dowany w latach 70. XX w., a po gruntownej modernizacji prze-
prowadzonej przez firmę Domotel, ponownie stanowi atrakcyjne 
miejsce do prowadzenia biznesu. Zlokalizowany nad brzegiem 
Motławy przy ul. Szafarnia, oferuje ponad 3000 mkw. powierzchni 

l  Inwestycje w budowie i planowane

Przy ul. Szymanowskiego 12 Grupa Capital Park realizuje Pia-
no House — obiekt biurowy klasy A zaprojektowany przez biu-
ro architektoniczne B&G, nawiązujący do tradycyjnej, gdańskiej 
zabudowy. Całkowita powierzchnia budynku wynosi 5404 mkw. 
Na 5 kondygnacjach znajdą się biura oraz 630 mkw. powierzchni 
handlowo-usługowej, natomiast 2 kondygnacje podziemne prze-
znaczono na garaż ze 100 miejscami postojowymi.

W Gdańsku Wrzeszczu na obszarze niemal 30 ha od kilku lat 
realizowany jest projekt Garnizonu — wielofunkcyjnej przestrze-
ni, oferującej miejsca pracy w nowoczesnych obiektach biurowych, 
zabudowę apartamentową, a także przestrzeń stworzoną z myślą 
o  rozrywce i  wypoczynku. Docelowo w  Garnizonie znajdzie się 
150 000  mkw. powierzchni biurowej, uzupełnionej funkcją han-
dlowo-usługową zarówno w  futurystycznych budynkach klasy 
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użytkowej klasy B+, podzielonej na trzy strefy funkcjonalne — lo-
kal gastronomiczny, powierzchnie biurowe (958,70 mkw.) i apar-
tamenty hotelowe (1146,60 mkw.).

l  Inwestycje w budowie i planowane

W gdańskim Śródmieściu przy skrzyżowaniu ulic Jana z  Kolna 
i  Wałów Piastowskich firma Echo Investment realizuje biuro-
wiec klasy A —  Tryton Business House. W  obiekcie znajdą się 
22 000 mkw. powierzchni użytkowej, parking podziemny z miej-
scami postojowymi dla 262 samochodów, a  także 72 zadaszone 
miejsca postojowe dla rowerów. Ponadto w  ramach inwestycji 
przewidziano ogólnodostępny parking miejski. Projekt architek-
toniczny biurowca certyfikowanego w systemie BREEAM przygo-
towała pracownia Arch-Deco z Gdyni. Budynek od strony ul. Jana 
z Kolna będzie miał 6 kondygnacji, natomiast w środkowej części 
— 11. Część wspólną obiektu stanowi 1-kondygnacyjny hall, który 
połączy powierzchnie usługowe i biurowe. Hall będzie także ogól-
nodostępnym pasażem, pełniącym funkcję przejścia w kierunku 
dworca. Zakończenie realizacji Tryton Business House planowane 
jest na IV kwartał 2015 r.

Nowoczesną inwestycję biurową przygotowuje także spółka 
UNIMOR Development SA. Biurowiec Pomerania Office zostanie 
zrealizowany w standardzie technicznym B+ i będzie składał się 
z 4 kondygnacji, mieszczących ponad 4600 mkw. powierzchni na 
wynajem. Do dyspozycji użytkowników przewidziano ponadto 90 
miejsc parkingowych na wewnętrznym dziedzińcu. Projekt zakła-
da kompleksową modernizację kameralnego budynku biurowo-
-usługowego przy ul. Żabi Kruk 16 z dostępem do zróżnicowanej 
infrastruktury komunikacyjnej, w tym także do nowej stacji SKM 
Śródmieście i kluczowych arterii — obwodnicy Trójmiasta i auto-
strady A1. Dzięki położeniu w ścisłym centrum Pomerania Office 
stanowić będzie doskonałą propozycję zarówno dla firm, jak i  in-
stytucji sektora publicznego — komentuje Krzysztof Paul, prezes 
zarządu UNIMOR Development SA. Biurowiec, który będzie go-
towy na przyjęcie najemców w I kwartale 2016 r., stanowi element 

projektu rewitalizacji zespołu budynków UNIMOR, zlokalizowa-
nych w ścisłym Śródmieściu Gdańska, w obrębie ulic Żabi Kruk, 
Wilczej i  Rzeźnickiej. W  perspektywie kilku lat planowane jest 
stworzenie tam kompleksu złożonego z  nowoczesnych obiektów 
biurowo-usługowych Pomerania Office Park, których powierzch-
nia w przyszłości może przekroczyć nawet 15 000 mkw.

STOGI

Na Wyspie Portowej położonej między wodami Zatoki Gdańskiej 
i Martwej Wisły mieści się osiedle Stogi otoczone Lasem Miejskim 
i Sączkami — łąkami pasa nadmorskiego. Na terenie Stogów znaj-
duje się jezioro Pusty Staw i letnie kąpielisko morskie, a nieopodal 
także port morski. Okazuje się, że teren ten cieszy się zaintereso-
waniem nie tylko wśród turystów, ale też inwestorów.

Tryton Business House

Pomerania Office
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Koga

C200 Office

ALLCON@park

w
iz

. 
In

ve
st

G
D

A

MATARNIA

Matarnia położona jest w zachodniej części Gdańska. W obrębie 
dzielnicy znajduje się Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy, przebiega 
obwodnica Trójmiasta i szlak turystyczny Wzgórz Szymbarskich. 

l  Inwestycje w budowie i planowane

Nieopodal Portu Lotniczego, przy ul. Słowackiego 175 powstają 
dwa kolejne biurowce klasy B — ALLCON@park 4 i ALLCON@
park 5 należące do kompleksu ALLCON@park. Projekty reali-
zowane na potrzeby wyłącznego najemcy (Intel Technology Po-
land) w systemie build-to-suit dostarczą 5150 mkw. powierzchni 
użytkowej. Budynek „szyty na miarę” spełnia niestandardowe 
wymagania technologiczne w zakresie m.in. systemów wentylacji, 
klimatyzacji, zasilania, systemów teletechnicznych, przeciwpo-
żarowych czy BMS. Projekt rozbudowy kompleksu przygotowała 
pracownia METT Michał Byczkowski. Inwestorem nieruchomości 
jest Słowackiego Plus Investment — spółka celowa Allcon Invest-
ment. Pierwszy budynek parku powstał w roku 1998. Od tamtej 
pory do użytku oddano trzy biurowce o łącznej powierzchni naj-
mu ok. 20 000 mkw.

MŁYNISKA

Młyniska to przemysłowo-mieszkaniowa dzielnica Gdańska, po-
łożona w centralnej części miasta nad Martwą Wisłą, od południa 
granicząca ze Śródmieściem. Przez dzielnicę przebiega droga kra-
jowa nr 91, a na jej obrzeżu znajduje się przystanek Szybkiej Kolei 

l  Inwestycje w budowie i planowane

Centrum Administracyjno-Usługowe Koga realizowane jest przez 
Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego InvestGDA w sąsiedz-
twie portu morskiego oraz Pomorskiego Centrum Logistycznego. 
Sześciokondygnacyjny biurowiec dostarczy na trójmiejski rynek 
7060 mkw. przeznaczonych na wynajem. W  ramach projektu 
powstanie zaplecze administracyjno-usługowe dla głębokowod-
nego terminala kontenerowego Deepwater Container Terminal 
Gdańsk (DCT Gdańsk), służb granicznych i podmiotów z branż 
transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Budowa nierucho-
mości ruszyła w połowie 2014 r. Budynek został zaprojektowany 
z  uwzględnieniem zasad energooszczędności. Znajdą się w  nim 
lokale usługowe, kantyna, przedszkole, a także zlokalizowana na 
zewnątrz budynku przestrzeń rekreacyjna. 

Miejskiej Gdańsk Stocznia. Do Młynisk, podobnie jak do innych 
przemysłowych dzielnic Gdańska, inwestorów ściągają niezago-
spodarowane obiekty niegdyś należące do stoczni.

l  Inwestycje w budowie i planowane

W 2014 r. firma Euro Styl rozpoczęła projekt C200 Office, czyli 
przebudowę dawnego obiektu biurowego Stoczni Północnej, wy-
budowanego w  latach 70. przy ul. Marynarki Polskiej 169 w od-
ległości 3 km od węzła komunikacyjnego Gdańska Głównego. 
W ramach modernizacji istniejącej zabudowy inwestor przygotuje 
17 500 mkw. powierzchni najmu na 7 kondygnacjach. Przestrzeń 
parteru i  pierwszego  piętra zostanie zaadaptowana na pomiesz-
czenia biurowe klasy A, wyższe kondygnacje będą z kolei ofero-
wać biura klasy B+. Modernizacja C200 Office może być ciekawym 
przykładem nowego zagospodarowania postindustrialnego terenu  
Nowy obiekt ma być innowacyjny, wygodny i  spełniać standardy 
obecne na rynku inwestycji komercyjnych — mówi Mikołaj Konop-
ka, wiceprezes Euro Styl.
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Biurowe 
dzielnice Gdyni

CHWARZNO-WICZLINO

WIELKI KACK

MAŁY 
KACK

PUSTKI CISOWSKIE 
– DEMPLOWO

WITOMINO 
– RADIOSTACJA

BABIE 
DOŁY

ORŁOWO

REDŁOWO

GRABÓWEK

DĄBROWA

CHYLONIA

OKSYWIECISOWA

ŚRÓDMIEŚCIE

Gdynia Waterfront 
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W  Gdyni, drugim pod względem wielkości rynku biurowym 
Trójmiasta, zlokalizowane jest ok. 25 proc. całkowitych zaso-
bów biurowych regionu. Jedna z  największych inwestycji, czyli 
kompleks Łużycka Office Park, znajduje się przy ul. Łużyckiej na 
granicy  dzielnic Mały Kack i Redłowo. Dla inwestorów bardzo 
atrakcyjne są ponadto rejony Śródmieścia. W  2014  r. w  Gdyni 
oddano do użytkowania tylko jeden biurowiec — Łużycka Plus 
z  powierzchnią całkowitą 5806 mkw. O  potencjale inwestycyj-
nym tego miasta może jednak świadczyć fakt, że wiele inwestycji 
pozostaje w budowie, a realizacja kolejnych rozpocznie się w na-
stępnych latach.

ŚRÓDMIEŚCIE

Graniczące z Morzem Bałtyckim gdyńskie Śródmieście znane jest 
z portu, reprezentacyjnej ul. Świętojańskiej, a  także letniego ką-
pieliska. W dzielnicy tej, dobrze skomunikowanej z dworcem ko-
lejowym Gdynia Główna i dworcem PKS, znajduje się wiele insty-
tucji, w tym Urząd Miasta, budynek Sądu Rejonowego, Akwarium 
Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego czy siedziba Polskich 
Linii Oceanicznych.

l  Inwestycje w budowie i planowane

W gdyńskim Śródmieściu trwa budowa inwestycji biurowo-hote-
lowej Gdynia Waterfront firmy Vastint. Nieruchomość o łącznej 
powierzchni 90 000 mkw. oferować będzie powierzchnie biuro-
we, hotel, budynki mieszkalne oraz obiekty handlowe i usługowe, 
a także funkcje kulturalne i wypoczynkowe. W ramach pierwsze-
go etapu, którego ukończenie planowane jest w  połowie 2015  r., 
powstanie hotel Mariott Courtyard z  centrum konferencyjnym, 
którego operatorem jest Scandinavian Hospitality Management, 
a  także biurowiec planowany jako siedziba Nordea Bank Polska. 
Projekt architektoniczny pierwszego etapu Gdynia Waterfront po-
wstał w Pracowni Projektowej FORT.

Spółka Dalmor SA (należąca do Polskiego Holdingu Nierucho-
mości SA) i firma mLocum SA, na terenie Mola Rybackiego zreali-
zują kompleks Port Rybacki. Firmy wspólnie opracują dokumen-
tację związaną z rozpoczęciem pierwszego etapu inwestycji, który 
zakłada wybudowanie 6 budynków mieszkalnych na działce nale-
żącej do spółki Dalmor SA. Kolejne etapy budowy przewidują re-
alizację powierzchni biurowo-handlowej. Szacunkowa planowana 
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Łużycka Plus
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przestrzeń wyniesie ok. 70 734 mkw. powierzchni komercyjnej 
oraz 121 776 mkw. mieszkalnej. Kompleks biurowo-mieszkanio-
wy powstanie na działce przy ul. Hryniewickiego 10, stanowiącej 
sztuczny pirs wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej, z trzech stron 
otoczony morzem.

Część gdyńskiego Śródmieścia zajmuje Międzytorze, nazywa-
ne także Strefą Rozwoju Centrum Miasta. Obszar ten, zlokalizo-
wany pomiędzy portem a  ścisłym centrum Gdyni, ok. 1 km od 
skweru Kościuszki i  placu Kaszubskiego, zajmuje powierzchnię 
100 ha. Przebiega przez niego rozległe torowisko, niegdyś wyko-
rzystywane przez port, a dziś w większości zdegradowane i zaro-
śnięte dziką roślinnością. W przyszłości teren ten ma zmienić się 
w nowoczesną dzielnicę. Na opracowanie programu rewitalizacji 
zainicjowanego przez PKP SA, Komisja Europejska udzieliła gran-
tu w  wysokości 50 tys. euro. Jako partner do komercyjnego za-
gospodarowania terenu została wybrana spółka SEMEKO Grupa 
Inwestycyjna SA. Koncepcja zagospodarowania nieruchomości 
zakłada zabudowę mieszkaniową, handlową, biurową i hotelową. 
Zabudowa Międzytorza ma wpisać się w tkankę miejską i stać się 
ważnym elementem centrum Gdyni  Koncepcja, którą wybrali-
śmy, spełnia te założenia  Zależy nam na realizacji projektu, który 
przyniesie korzyści nie tylko PKP SA i  prywatnemu inwestorowi, 
ale przede wszystkim mieszkańcom Gdyni — komentuje Jarosław 
Bator, członek zarządu PKP SA. Projekt został podzielony na kil-
ka etapów, których realizacja powinna zakończona się w 2026 r. 
Pierwsze prace budowlane mogą rozpocząć się w 2017 r. Szacowana 

wartość inwestycji to ok. 700 mln euro, a  łączna powierzchnia 
mieszkalna i komercyjna zabudowy wyniesie do 345 000 mkw.

MAŁY KACK

Mały Kack jest południową dzielnicą Gdyni graniczącą m.in. z So-
potem i dzielnicą Redłowo, znaną z kąpieliska, klifowego brzegu 
i  leśnych fortyfikacji powojennych. Teren obu dzielnic zdomino-
wany jest przez zabudowę mieszkaniową, a cechuje go też dobre 
połączenie z  innymi częściami Trójmiasta, w  tym powstającymi 
stacjami PKM — Gdynia Karwiny i Redłowo. Pod względem in-
westycji biurowych zdecydowanie wyróżnia się ul. Łużycka, która 
znajduje się na granicy obu jednostek administracyjnych.

l  Inwestycje oddane w 2014 r.

W sierpniu 2014 r. zakończyła się budowa biurowca klasy A Łu-
życka Plus, który stanowi kontynuację kompleksu biurowego Łu-
życka Office Park. „Butikowy” biurowiec certyfikowany w syste-
mie BREEAM został wyposażony m.in. w  przeszkloną elewację 
o maksymalnie niskim współczynniku przenikania ciepła, otwie-
rane okna, podniesione podłogi i podwieszane sufity, trzy szyb-
kobieżne, ciche windy, a  także powierzchnie biurowe typu open 
space. Na najwyższym, trzecim piętrze znajduje się taras z zielenią 
o powierzchni ok. 300 mkw. Łącznie inwestycja realizowana przez 
ALLCON Investment posiada 5806 mkw. powierzchni całkowitej, 
w tym 3430 mkw. przeznaczonej na wynajem.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Przy ul. Łużyckiej 8 deweloper Euro Styl realizuje kompleks 
biurowy o  nazwie Tensor. Docelowo inwestycja składać się bę-
dzie z  trzech budynków — X, Y, Z — oferujących biura i  lokale 
usługowe. Budowa pierwszego etapu inwestycji, czyli budynku X 
z  4960  mkw. powierzchni biurowej, rozpoczęła się w  grudniu 
2014 r., a jej zakończenie planowane jest na I kwartal 2016 r. Łącz-
nie kompleks dysponować będzie niemal 20 000 mkw. biur klasy 
A, 446 miejscami parkingowymi, sklepem spożywczym, kawiar-
nią, kantyną, wewnętrznym patio z elementami małej architektu-
ry i elementem wodnym oraz przestrzenią relaksu wraz z torem do 
gry w boule. W projekcie zastosowano takie rozwiązania, jak BMS, 
zasilanie awaryjne (UPS), agregat prądotwórczy, klimatyzację 
z indywidualnym sterowaniem temperaturą, centrale telefoniczne 
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l  Arla Foods  Ý 3500 mkw. Ý Centrum Biurowe Neptun
Globalne Centrum Finansowe Arla Foods zajęło 3500 mkw. powierzchni w gdańskim 
Centrum Biurowym Neptun należącym do firmy Hines. W nowej siedzibie mieści się 
jedyne centrum usług wspólnych w międzynarodowej strukturze firmy mleczarskiej, 
odgrywające kluczową rolę w koordynacji procesów biznesowych.

l  Compuware Ý 3100 mkw. Ý Alchemia
Firma Informatyczna Compuware we wrześniu 2014 r. przeniosła swoją siedzibę do 
wielofunkcyjnego kompleksu Alchemia w Gdańsku, w którym dysponuje 3000 mkw. 
powierzchni biurowej na 7., 8. i 9. piętrze wieży Platinum. Pracownicy spółki zajmują się 
obsługiwaniem wszystkich etapów procesu wytwarzania oprogramowania – od analizy 
rynku, po tworzenie dokumentacji dla użytkowników i wsparcie techniczne klientów.

l  Ivona Software  Ý 2700 mkw. Ý Olivia Business Centre
Przedsiębiorstwo Ivona Software, które w 2013 r. zostało przejęte przez Amazon, 
otworzyło biuro w kompleksie Olivia Business Centre w Gdańsku. Siedziba zajmuje 
2700 mkw. w biurowcach Olivia Point i Olivia Tower. W ofercie Ivona Software znajdują 
się produkty mówiące kilkudziesięcioma głosami w kilkunastu językach, wyróżniające 
się innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

l  Euro Styl  Ý BPH Office Park  Ý GNT Gdańsk 
Pod koniec 2014 r. deweloper Euro Styl podpisał umowę sprzedaży kompleksu 
biurowego BPH Office Park w Gdańsku spółce GNT Gdańsk z kapitałem irlandzkim. 
Po szeregu zakończonych sukcesem projektów mieszkaniowych zrealizowaliśmy naszą 
pierwszą transakcję sprzedaży w segmencie nieruchomości komercyjnych. Sprzedaż 
kompleksu biurowego BPH Office Park potwierdza skuteczność strategii rozwoju firmy – 
komentuje Mikołaj Konopka, wiceprezes Euro Styl.

l  Nearshoring Solutions  Ý 170 mkw. Ý GIP Starter
Firma Nearshoring Solutions powiększyła powierzchnię biurową zajmowaną 
w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Spółka specjalizująca się 
w tworzeniu rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeniowego zatrudnia 80 specjalistów 
z dziedziny projektowania serwisów i aplikacji internetowych oraz rozbudowanych 
portali korporacyjnych. W 2014 r. przedsiębiorstwo powiększyło swoją powierzchnię 
biurową o 170 mkw.

Transakcje roku 2014

W Y N A J E M

S P R Z E D A Ż

l  YDP  Ý ALLCON@park Ý Allcon Investment
W czerwcu 2014 r. spółka Allcon Investment nabyła biurowiec zlokalizowany 
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu ALLCON@park. Dzięki tej transakcji, centrum 
biurowe powiększyło się o czwarty budynek. Zakupiony obiekt przejdzie modernizację 
i zostanie rozbudowany. Po zakończonych pracach zaoferuje ok. 4800 mkw. 
powierzchni użytkowej (obecnie dysponuje on ok. 2700 mkw.). Dotychczasowym 
właścicielem i najemcą budynku była firma Young Digital Planet. Zmodernizowane 
powierzchnie zostaną przeznaczone na potrzeby głównego i jedynego najemcy 
kompleksu, czyli firmy Intel Technology Poland.
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w technologii IP, systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania 
czy telewizji dozorowej. Budynki zostaną wyposażone również 
w  energooszczędne fasady oraz system rekuperacji. Za projekt 
Tensora odpowiada biuro Degutis Studio, zaś pierwszym najemcą 
kompleksu została firma Maersk Line.

W dzielnicy Mały Kack, przy ul. Spokojnej 22 firma Millennium 
Developer realizuje budynek biurowo-usługowy Millennium Office. 
Obiekt będzie posiadał 3 kondygnacje naziemne z  garażem pod-
ziemnym na 12 samochodów, 5 miejsc postojowych na zewnątrz 
oraz ogólnodostępny parking na 170 samochodów. Na parterze 
znajdą się trzy lokale usługowe, w tym dwa skomunikowane z pod-
ziemnymi magazynami. Na 1. i 2. kondygnacji będzie z kolei mie-
ściło się osiem lokali biurowych o powierzchni od 59 do 148 mkw. 
z możliwością łączenia biur.

DZIAŁKI LEŚNE

Mimo iż w  graniczących ze Śródmieściem Działkach Leśnych 
powstaje obecnie jeden projekt biurowy, dzielnica ta doceniona 
jest przez deweloperów biurowych, którzy w poprzednich latach 
zrealizowali tu inwestycje, takie jak Baltic Business Center, Gdy-
nia House czy siedzibę firmy Prokom. Ponadto na terenie dziel-
nicy znajdują się obiekty należące do uczelni wyższych, Centrum 
Handlowe Riwiera i stadion Gdańsk Arena. Przez Działki Leśne 
przebiega ul. Śląska stanowiąca jedną z głównych arterii komuni-
kacyjnych Trójmiasta.

l  Inwestycje w budowie i planowane

Od marca 2014 r. trwa budowa biurowca Enter, należącego do 
firmy Ekolan. Inwestycja zlokalizowana przy ul. Śląskiej 47 bę-
dzie posiadała 6 kondygnacji oferujących 4450 mkw. powierzchni 
biurowo-usługowej. Na parterze znajdzie się 600 mkw. przezna-
czonych na ogólnodostępne usługi. Użytkownicy będą mogli ko-
rzystać z miejsc parkingowych mieszczących się w hali garażowej 
oraz na zewnętrznym parkingu, a także z miejsc postojowych dla 
rowerów. Biurowiec ma być dostosowany do wymagań firm me-
dycznych. Jego projekt powstał w pracowni BJK Architekci. Budo-
wa zakończy się w II kwartale 2015 r.
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Biurowce w Trójmieście  
Office buildings in Tricity

GDAŃSK
1 Alchemia II etap. . . . . . . . . . al. Grunwaldzka 411
2 Allcon@park 4, 5 etap .  .  .  .  .  .  ul. Słowackiego 175
3 Biurowce Nano i Gato  .  .  .  .  .  . al. Grunwaldzka 172
4 C200 Office  . . . . . . . . . .ul. Marynarki Polskiej 169
5 Centrum administracyjno-usługowe KOGA 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Trasa Sucharskiego
6 Kokoszki Office Park  .  .  .  .  .  .  .  ul. Budowlanych 31
7 Olivia Business Centre – Olivia Six. . . . . . . . . .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . al. Grunwaldzka 472
8 Piano House  . . . . . . . . . . ul. Szymanowskiego 12
9 Tryton Business House  . . . . . . ul. Jana z Kolna 11

10 Willa Komendanta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Grunwaldzka
11 Yoko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Norwida 1
12 Żaglowa Office Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Żaglowa

W budowie  Under construction Planowane Planned

GDAŃSK
1 Baltic Corporate Center. . . . ul. Rajska/Heweliusza
2 Biurowiec Polimeni  . . . . . . . al. Grunwaldzka 238
3 Chmielna Office Point .  .  .  .  .  .  . ul. Chmielna 81/82
4 Granary Island Business Centre  . . ul. Chmielna 64
5 Neptun House  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Długa 57–58
6 Pomerania Office .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Żabi Kruk 16
7 Rakietowa Office  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Nowatorów 26
8 Rycerska 10 . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Rycerska 10
9 Siedziba Daas Polska  . . . . . . . . . ul. Nowy Świat

10 Słowackiego 13  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Słowackiego 13
11 Wilcza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Rzeźnicka

GDYNIA
12 Międzytorze  .  .  .  .  .  .  .  .  . tereny Gdyni Międzytorza
13 Port Rybacki  . . . . . . . . . . . ul. Hryniewickiego 10
14 Śląska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Śląska

Gdańsk

Sopot

Gdynia

Istniejące  Existing                 Oddane w 2014 roku Commissioned in 2014

1

2

3

4

5

6

7

7

8

8

9

9

GDYNIA
13 Biurowiec Kielecka. . . . . . . . . . . . ul. Kielecka 5
14 Biurowiec przy al. Zwycięstwa al. Zwycięstwa 171
15 Enter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Śląska 47
16 Gdynia Waterfront . . . . . . . . . ul. Waszyngtona 1
17 Millennium Office  . . . . . . . . . . . ul. Spokojna 22
18 Tensor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Łużycka 8
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44 Podwale Grodzkie 4. . . . . . . ul. Podwale Grodzkie 4
45 Polon Park. . . . . . . . . ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
46 Rakietowa Office  . . . . . . . . . . . ul. Nowatorów 26
47 Siedziba Główna Grupy Lotos  . . . . ul. Elbląska 135
48 Waterside Office . . . . . . . . .ul. Długie Ogrody 6–14

GDYNIA
49 Alfa Plaza Business Center . . . ul. Stefana Batorego 28–32
50 Baltic Business Center. . . . . . . . . . . . . ul. Śląska 23–25
51 Biurowiec ZMPG. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Polska 13A
52 Budynek biurowo-usługowy  . . . . . . . . . ul. Spokojna 2
53 Centrum Biurowe Hossa  . . . . . . . . ul. Władysława IV 43
54 Centrum Kwiatkowskiego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. 10 Lutego 16
55 City Arcade .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Śląska 21
56 G-330 „Akwarium”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Czechosłowacka 3
57 Łużycka Office Park  . . . . . . . . . . . . . . . .  ul. Łużycka 6
58 Łużycka Plus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Łużycka 3
59 Sportowa Centrum . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Sportowa 8
60 TPS C133  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Chwaszczyńska 133
61 TPS K12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Krzywoustego 12

SOPOT
62 Centrala Grupy Ergo Hestia . . . . . . . . .  ul. Hestii 1
63 Good Point 761. . . . . . . . . . al. Niepodległości 761

GDAŃSK
1 Abrahama Office Building  . . . . . .ul. Abrahama 1A
2 Alchemia etap I  . . . . . . . . . . . al. Grunwaldzka 41
3 Allcon@park 1, 2, 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Słowackiego 173
4 AmberExpo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Żaglowa 11
5 Amber Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Szafarnia 10
6 Arkońska Business Park .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Arkońska 6
7 BCB Business Park. . . . . . . . . . . ul. Azymutalna 9
8 Beta Building. . . . . . . . . . . . . . ul. Piastowska 11
9 Biała Office  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Biała 1

10 Biurowiec Aleja Jana Pawła II  .  .  al. Jana Pawła II 20
11 Biurowiec HAXO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Strzelecka 7B
12 BPH Office Park  . . . ul. płk. Jana Pałubickiego 2–4–6
13 BPH Office Park C  . . ul. płk. Jana Pałubickiego 2–4–6
14 Budynek Biurowo-Parkingowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Powstańców Warszawy 19
15 Budynek biurowy KA5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Kartuska 5
16 Budynek przy al. Zwycięstwa  . . . al. Zwycięstwa 49
17 Bukowy Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . al. Zwycięstwa 48
18 Butikowe Biuro  . . . . . . . . . . . . . . .ul. Gomółki 2
19 Centromor. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Okopowa 7
20 Centrum Biurowe Gnilna  . . . . . . . . . . ul. Gnilna 2
21 Centrum Biurowe Grunwaldzka . . . . . . . . . . . . . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . al. Grunwaldzka 184–190
22 Centrum Biurowe Heweliusza .  .  .  . ul. Heweliusza 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23 Centrum Biurowe MP100  .  ul. Marynarki Polskiej 100
24 Centrum Biurowe Neptun. . . al. Grunwaldzka 103A
25 Centrum Biurowe Omega Gamma   ul. Norwida 2–4
26 Centrum Biurowe Tartaczna  .  .  .  .  .  . ul. Tartaczna 2
27 Centrum Biurowe VIGO  . . . . ul. Szymanowskiego 2
28 Centrum Biznesu Zieleniak . . ul. Wały Piastowskie 1
29 Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego .  .  .  .  .  .  .  . 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Jelitkowska 23
30 Dmowskiego Center  . . . . . . . . ul. Dmowskiego 12
31 Dyrekcyjna  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Dyrekcyjna 6
32 Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER. . .  

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Lęborska 3B
33 Grunwaldzka 413  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Grunwaldzka 413
34 Grunwaldzka 417  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Grunwaldzka 417
35 Grunwaldzka 48–50  . . . . . .al. Grunwaldzka 48–50
36 Kartuska 201 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Kartuska 201
37 Marina 2 i Marina 3 . . . . . . . . . . ul. Jelitkowska 20
38 Morena Skwer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Jaśkowa Dolina 132
39 Nordika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jabłoniowa 2
40 Office Island  . . . . . . . . . . . . al. Grunwaldzka 163
41 Olivia Business Centre:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gate/Tower/Point/Olivia Four  .  al. Grunwaldzka 472
42 Opera Office. . . . . . . . . . . . . al. Grunwaldzka 13A
43 Organika. . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Heweliusza 11
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Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Trójmieście  Stan na styczeń 2015 r   
Factsheet include selected buildings in Trojmiasto  List made in January 2015 
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LOKALIZACJA: 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 3c

Doskonałe położenie komunikacyjne: przystanek autobusowy 
tuż przy budynku, w odległości ok. 300 m kilkanaście innych 
stacji transportu miejskiego (autobus, trolejbus i Szybka Kolej 
Miejska), w odległości ok. 100 m planowana na 2016 rok stacja 
nowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dojazd samochodem 
do centrum Gdyni zajmuje ok 3 min, do lotniska ok. 20 min. 
Doskonale rozwinięta sieć ścieżek rowerowych Trójmiasta 
obejmuje również ulicę Łużycką. Sąsiedztwo morza i zielonych 
wzgórz morenowych, trzech dużych obiektów sportowych 
i największego w regionie centrum handlowego RIVIERA podnosi 
atrakcyjność lokalizacji biurowca.

OPIS

•	 „Butikowy”	biurowiec	klasy	A	—	kontynuacja	sąsiadującego	
kompleksu biurowego Łużycka Office Park, 

•	 Powierzchnia	najmu	netto:	ca	5800	m2, 167 miejsc parkingowych,

•	 Zaprojektowany	według	najlepszych	światowych	standardów	
budownictwa zrównoważonego przez AHR Architects,

•	 Parter	dedykowany	usługom	medycznym	(m.in.	niezależne	
systemy wentylacji i klimatyzacji), trzy kondygnacje powierzchni 
biurowej, dwie podziemne kondygnacje parkingowe, komplet 
udogodnień dla rowerzystów,

•	 Taras	z	zielenią	na	najwyższym	piętrze,	w reprezentacyjnym	holu	
wejściowym rzeźby i obrazy znanych artystów Trójmiasta,

•	 Pierwszy	biurowiec		w	Polsce	z	certyfikatem	„Obiekt	Bez	Barier”,	
przyznawanym przez Fundację Integracja i DNV GL, w trakcie 
certyfikacji BREEAM  na poziomie „Very Good”.

KONTAKT:
+48 58 6601 990
Allcon Investment 
ul. Łużycka 6, 81-526 Gdynia

investment@allcon.pl
www.officepark.pl
www.allcon.pl 
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Centrum Biznesu Zieleniak
Kontakt:
ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk
tel. 58 307 44 44
e-mail: business@cto.gda.pl
www.zieleniak.pl

Powierzchnie biurowe
Oferujemy do wynajęcia powierzchnię biurową 

z możliwością indywidualnej konfiguracji 
pomieszczeń, dostosowanej do potrzeb najemcy – 
w formie „open space” lub z podziałem na pokoje.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Lokale użytkowe
W ofercie posiadamy do wynajęcia 

wielkopowierzchniowe lokale użytkowe 
o nowoczesnej architekturze, z osobnym 

wejściem i własnym zapleczem socjalnym.

Sale konferencyjne
Zapraszamy do wynajęcia sal konferencyjnych w systemie 
godzinowym na bieżące spotkania biznesowe w większym 

gronie lub na cele szkoleniowe. Proponujemy:
•  przystępne ceny • sale w układzie teatralnym 

i boardroom • indywidualnie ustalone wyposażenie 
sali (rzutnik multimedialny, nagłośnienie, flip-chart) 
• bezpłatne wi-fi • możliwość obsługi cateringowej, 

organizacji przerw kawowych oraz posiłków 
(we współpracy z partnerem) • przy długofalowej 

współpracy korzystne rabaty

Centrum Biznesu „Zieleniak” znajduje się w jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Gdańska, w sąsiedztwie ścisłego centrum 

miasta. Atutem takiej lokalizacji jest dogodny dojazd zarówno samochodem, rowerem, jak i środkami komunikacji miejskiej (dworzec 

kolejowy, przystanki autobusowe i tramwajowe). W sąsiedztwie znajdują się hotele, restauracje, centra handlowe, strzeżone parkingi.
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Joanna Gomułkiewicz 
Knight Frank Sp. z o.o. 

+48 669 970 051 | joanna.gomulkiewicz@pl.knightfrank.com

AGENT WYŁĄCZNY

Waterside Office 

ul. Długie Ogrody 6-14, 80-765 Gdańsk

www.watersideoffice.pl

WŁAŚCICIEL

Waterside to ponad 9000 m2 powierzchni biurowej  
i handlowo-usługowej w doskonałej lokalizacji. 
·    Moduły biurowe już od 150 m2

·    Biura wykończone „pod klucz” dostępne od zaraz
·    Naziemne i podziemne miejsca parkingowe
·    Atrakcyjne warunki najmu
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94 P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     A r c h i t e k t u r a

Miasta powinny wymagać 
wysokiej jakości
Rynek biurowy w  Polsce w  ostatnich 

latach przeżywa dynamiczny rozwój. 
W Warszawie, Krakowie, Trójmieście, 

we Wrocławiu i w innych lokalizacjach każ-
dego roku wyrastają nowe biurowce, w któ-
rych swoje siedziby coraz chętniej lokują za-
graniczni inwestorzy. Wydawać by się mogło, 
że taki stan rzeczy powinien tylko cieszyć — 
wszak zagraniczne firmy zatrudniają tysiące 
młodych, wykształconych Polaków i w wielu 
przypadkach są impulsem do rozwoju miast 
czy wręcz całych aglomeracji. I choć rzeczy-
wiście tak jest, to nie możemy zapominać 
o  tym, aby budując kolejne budynki biuro-
we, nie utracić tego, co w polskich miastach 
najpiękniejsze i co przyciąga do nas miliony 
ludzi z  całego świata — niepowtarzalnego 
klimatu, którego składnikiem w wielu przy-
padkach jest zabytkowa architektura. Choć 
władze największych polskich ośrodków 
miejskich dostrzegają potrzebę tworzenia 
spójnej polityki rozwoju aglomeracji, to wiele 
na tej płaszczyźnie musi się zmienić, abyśmy 
już dzisiaj mogli być pewni, że za kilkanaście 
lat w Polsce będą istniały nowoczesne, wielo-
funkcyjne kompleksy biznesowe, przyciąga-
jące inwestorów, a przede wszystkim przyja-
zne dla mieszkańców miast — zarówno tych 
zatrudnionych w tego typu kompleksach, jak 
i tych żyjących w ich sąsiedztwie. 

Podstawowym dokumentem określa-
jącym politykę przestrzenną jest studium 
uwarunkowań i  kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Na jego podstawie 
powstają miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego — najważniejsze doku-
menty określające zakres działań możliwych 
do przeprowadzenia przez inwestorów i de-
terminujące uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę. Plany tworzone przez władze miast 
odnoszą się w większości do poszczególnych 
rejonów, rzadziej obiektów, przy czym nie są 
opracowane dla wszystkich terenów zlokali-
zowanych w mieście. Określają one przezna-
czenie danych działek bądź wyznaczonych 
obszarów. Regulują także kwestie związane 
m.in. z  zasadami ochrony i  kształtowania 
ładu przestrzennego, ochrony środowiska 
i zieleni, a także zabytków czy infrastruktury 
technicznej. W rezultacie dokumenty te nie-
rzadko narzucają na potencjalnych inwesto-
rów szereg wymagań w postaci określonych 

wymiarów budynków, zastosowania odpo-
wiednich materiałów, kolorystyki elewacji 
i wiele innych. W związku z tym już na etapie 
projektowania biurowca mogą rodzić pro-
blemy, ograniczając znacznie pole manewru 
projektantów. Trzeba jednak pamiętać, że 
z jednej strony miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego mogą stanowić dla 
inwestorów pewne ograniczenia, narzucać 
wyższą jakość, a  co za tym idzie — także 
cenę zastosowanych materiałów, a z drugiej 
dla lokalnych władz są gwarancją tego, że po-
wstające budynki będą dobrze wpisywały się 
w istniejącą tkankę miasta i tworzyć wspól-
ną, a  więc funkcjonalną całość. Problemem 
w planowaniu przestrzennym polskich miast 
jest fakt, że funkcja biurowa nie jest trakto-
wana jako swoisty, specyficzny i odrębny pod 
względem potrzeb element stanowiący część 
szeroko i mało precyzyjnie określonej funkcji 
komercyjnej  W europejskich krajach wysoko 
rozwiniętych, duże miasta i metropolie odręb-
ność funkcji biurowej w polityce gospodarczej 
i przestrzennej, a także w procesie planowania 
zauważyły i wprowadziły już w roku 1960 — 
tłumaczy prof. Maciej Złowodzki z Katedry 
Architektury, Miejsc Pracy i Rekreacji PK.

W  każdym mieście musi istnieć polityka 
planistyczna  Władze muszą określać, w  ja-
kich miejscach i jakie obiekty mogą być wzno-
szone — każdą kwestię trzeba przeanalizować 
osobno  Trzeba pamiętać o tym, że w każdym 
mieście jest inaczej  Z jednej strony pod uwa-
gę należy wziąć tożsamość miasta — by nie 
zniszczyć walorów kulturowych i  przyrodni-
czych — a  z  drugiej dostępność: jaki rodzaj 
budynku powinien być zrealizowany, czy 
może w danym miejscu powstać zespół wie-
lofunkcyjny — dodaje Katarzyna Zawada-
-Pęgiel, z Katedry Architektury, Miejsc Pra-
cy i Rekreacji PK. O ile w Warszawie, która 
jako stolica kraju staje się typowym miastem 
biznesowym, gdzie pozyskiwanie kolejnych 
inwestorów i wznoszenie kolejnych wysoko-
ściowców zdaje się być priorytetem, kwestie 
te wyglądają inaczej, o tyle w miastach regio-
nalnych, których zabytkowa zabudowa jest 
dominantą przestrzeni miejskiej, wymagana 
jest szczególna dbałość o  zachowanie ładu 
przestrzennego. To właśnie miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego są głów-
nym narzędziem władz samorządowych, 

służącym do kreowania przestrzeni publicz-
nej. Silne działania w tym obszarze w ostat-
nich latach prowadzi Kraków, w  którym 
obowiązuje 136  planów zagospodarowania 
przestrzennego łącznie pokrywających nie-
mal połowę (49,4  proc.) całkowitego te-
rytorium miasta. Równie dobrze pod tym 
względem wypada stolica województwa 
pomorskiego. Śledząc obowiązujące plany 
zagospodarowania przestrzennego, można 
zauważyć, że władze mają stworzoną kla-
rowną wizję biznesowego rozwoju metro-
polii. W  Gdańsku plany miejscowe posiada 
88 proc  terenów inwestycyjnych, stąd znacz-
na liczba nowych biurowców realizowana jest 
tam w oparciu o obowiązujące plany  Chcie-
libyśmy, aby biurowce powstawały na osi 
al  Grunwaldzkiej w ramach tzw  Centralnego 
Pasma Usługowego biegnącego od Śródmie-
ścia przez Wrzeszcz do Oliwy, przy porcie lot-
niczym w nowej lokalizacji tzw  Dolinie Krze-
mowej i  w  sąsiedztwie stadionu w  Letnicy  
Spodziewamy się, że ukończenie tunelu pod 
Martwą Wisłą spowoduje większe zaintereso-
wanie tym terenem ze strony inwestorów  Cie-
kawostką jest trwająca już budowa biurowca 
na terenach portowych, który ma obsługiwać 
firmy z branży logistycznej i morskiej  W sa-
mych planach miejscowych doprecyzowane 
jest przeznaczenie konkretnych nieruchomo-
ści i parametry inwestycji, które mogą być na 
nich realizowane (np  wysokość, dominanty 
przestrzenne, powierzchnia zabudowy dzia-
łek)  Nowe inwestycje muszą być realizowa-
ne w zgodzie z planami  Jednak musimy pa-
miętać o tym, że poprzez plan miejscowy nie 
możemy wskazać inwestorowi terminu roz-
poczęcia budowy — mówi Marek Piskorski, 
dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. 

Jak miasta kreują przestrzeń publiczną?

Sztandarowym przykładem zastosowania 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w stosunku do obiektu biurowego jest plan 
dotyczący obszaru Lubomirskiego-Beliny-
-Prażmowskiego w Krakowie, czyli lokaliza-
cji słynnego „Szkieletora” — obiektu, którego 
przebudowa jest jednym z  najgłośniej dys-
kutowanych tematów w  stolicy Małopolski. 
W dokumencie tym zawarte zostały zalece-
nia zastosowania nowoczesnej architektury 
czy odpowiednich materiałów elewacyjnych, 
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a  także kwestie związane z  ochroną środo-
wiska, ochroną dziedzictwa kulturowego 
i  zabytków oraz infrastrukturą techniczną. 
Zalecenia i nakazy zawarte w planie znajdu-
ją odzwierciedlenie w  projekcie Treimorfa. 
Biuro architektoniczne DDJM zaprojekto-
wało budynek o  wysokości 102,5 m, który 
inspirowany był obiektami z  czasów nowo-
jorskiego i chicagowskiego art deco. Projekt 
budynku cechuje prostota i  minimalizm, 
a całość dopasowana została do sąsiadującej 
zabudowy. Wieżowiec zwieńczony będzie 
wieżą ze stalowymi elewacjami uzupełnio-
nymi szkłem, co jest zgodne z  zaleceniami 
zawartymi w opracowanym planie.

Kolejnym przykładem zastosowania pla-
nu zagospodarowania przestrzennego pod-
czas prac nad projektem budynku biurowego 
jest działka, na której powstaje Tryton Bu-
siness House w Gdańsku. Według uchwały 
z dnia 29 września 2011 r. wspomniany teren 
o powierzchni 2,52 ha jest przeznaczony pod 
zabudowę usługową, przy czym obowiązują 
ściśle określone wyłączenia w  stosunku do 
funkcji obiektów mogących powstać na tej 
działce. Ponadto dokument narzuca m.in. 
ograniczenia dotyczące linii, wysokości 
oraz formy zabudowy, zasady odnoszące się 
do systemów komunikacji i  infrastruktury 
technicznej oraz ochrony zabytków, a  także 
środowiska i przyrody. Powstający w Gdań-
sku biurowiec Tryton Business House z za-
łożenia ma być obiektem wielkomiejskim, 
idealnie wpisującym się w  przestrzeń tego 

fragmentu miasta. Zastosowanie szklanej 
elewacji budynku nada obiektowi nowocze-
sny, a  zarazem prosty wygląd. W biurowcu 
zaimplementowany zostanie szereg energo-
oszczędnych rozwiązań. 

Współczesna architektura stawia na 
minimalizm

Jednym ze wspólnych mianowników po-
wstających lub planowanych obiektów biu-
rowych jest prostota i minimalizm kształtów, 
form lub zastosowanych materiałów. Kon-
cepcja ta sprawdza się nie tylko w przypad-
ku nowoczesnych biurowców wyrastających 
w dzielnicach biznesowych, ale także obiek-
tów powstających pośród zabytkowych ka-
mienic. Zastosowanie zasady minimalizmu, 
w szczególności kształtu oraz formy, umoż-
liwia wkomponowanie zupełnie nowego 
obiektu biurowego w  przestrzeń zabytko-
wych kamienic, bez zakłócenia ich harmonii 
i układu. 

Każdy nowy projekt architektoniczny 
wpisany w miejski krajobraz, aby nie zakłó-
cać ładu przestrzennego, musi współgrać 
z wizerunkiem miasta, w którym powstaje. 
Coraz więcej metropolii charakteryzuje się 
łączeniem historii z  nowoczesnością, gdyż 
szacunek dla przeszłości i  troska o  zacho-
wanie zabytkowej zabudowy centrów miast 
istnieje obok potrzeb i  dążeń współcze-
snych mieszkańców prężnie rozwijających 
się ośrodków miejskich. Ukierunkowanie 
na rozwój, także technologiczny, widoczne 

jest zwłaszcza w  segmencie nieruchomo-
ści biurowych. Energię tętniącego życiem 
miasta podkreśla wysoka jakość i  innowa-
cyjność materiałów budowlanych, a prestiż 
związany z lokalizacją w bliskiej odległości 
od historycznego centrum coraz częściej 
potęguje oryginalna bryła nowo wybudo-
wanych biurowców. Przykładem miasta, 
w  którym tego rodzaju zależności są jed-
nym z czynników kształtujących przestrzeń 
publiczną, jest Wrocław. W  stolicy Dolne-
go Śląska powstaje m.in. inwestycja OVO 
Wrocław. Koncepcja architektoniczna tego 
budynku opiera się na idei przyjaznej i wie-
lokulturowej, europejskiej metropolii. Istot-
ne w  tym przypadku są: wielofunkcyjność 
oraz zastosowane materiały budowlane, 
m.in. wytrzymały i  elastyczny, francuski 
corian wykorzystany do wykończenia za-
okrąglonej elewacji objektu. Warto zazna-
czyć, że wrocławska inwestycja już na etapie 
budowy wyróżnia się czerpaniem inspiracji 
z nowoczesnej architektury różnych krajów. 
Generalnym wykonawcą jest firma Eiffage 
Polska, ale w prace nad realizacją przedsię-
wzięcia włączyły się również przedsiębior-
stwa m.in. z: Brazylii, Włoch, Chin, Belgii, 
Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji 
i Izraela. Mimo wyraźnego zwrócenia pro-
jektu w stronę architektury przyszłości, lo-
kalizacja niedaleko wrocławskiego Rynku 
powoduje, że jednym z kluczowych założeń 
przedsięwzięcia jest także korespondencja 
z historyczną zabudową. 

OVO Wrocław
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Już po raz drugi portal E-biurowce.pl zorganizował dla swoich czytelników 
plebiscyt na najciekawszy ich zdaniem BIUROWIEC ROKU 2014! O tytuł 
ten mogły ubiegać się inwestycje z całej Polski, które zostały wybudowane lub 
zrewitalizowane w 2014 roku.

Do rywalizacji przystąpiło 17 inwestycji. Internauci, odwiedzający stronę 
E-biurowce.pl przez 30 dni mogli oddawać głosy, a także przesyłać komentarze, 
w których wyrażali opinie na temat swoich faworytów.

Dzięki zaangażowaniu czytelników, każdy z projektów zyskał grono 
zwolenników i miał szansę na wygraną. Jednak jak w każdym konkursie, 
zwycięzca może być tylko jeden. Pragniemy ogłosić, że tytuł BIUROWIEC ROKU 
2014 zdobył obiekt Nimbus!

Serdecznie gratulujemy!

It is the second time that the website  E-biurowce.pl has organized a popularity 
contest for our readers for the most interesting OFFICE BUILDING OF THE 

YEAR 2014! All projects which were built or revitalized in 2014 in Poland could 
take part in the contest.

There were 17 office buildings which took part in the contest for the OFFICE 
BUILDING OF THE YEAR 2014. The readers who visited E-biurowce website could 
vote for 30 days. They could also send comments and express their opinions about 
their favourite buildings.

Thanks to engagement of our readers, each project had its own group of supports, 
but there can only be one winner. We would like to aanounce that the title of the 
OFFICE BUILDING OF THE YEAR 2014 goed to Nimbus building!

Congratulations!

• Monolityczna bryła 
budynku została 
przełamana łącznikiem 
z zielonymi tarasami, 
obiekt estetycznie 
komponuje się 
z sąsiednim budynkiem 

• This is how an office building in 2015 
should look like, of course also from 
the technical point of view 

• Bardzo podobają mi się zaokrąglone rogi 
tego obiektu, które sprawiają, że biurowiec 
naprawdę się wyróżnia  Budynek 
wygląda bardzo elegancko i nowocześnie  
Ładna architektura, pasuje do sąsiadów, 
a jednocześnie podnosi poprzeczkę innym 
deweloperom 

• The best office projecet on the 
market! Very good quality, nice and 
efficient design, good location op
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Nimbus 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 98

projekt/design:  
Bose International Planning and Architecture

inwestor/investor: Immofinanz Group

nowoczesna pow. biurowa klasy A/ 
high standard office space: 21 000 mkw./sqm

liczba miejsc parkingowych w garażu/   
number of parking lots in the garage: 210

budynek posiada certyfikat LEED 
building has LEED certification

najemcy/tennants: 
Marsh & McLennon Companies, Nexiby, Omnitec



Nasi klienci doceniają:

• fachowe doradztwo przy projektowaniu
• produkcję oddzieleń pod indywidualne zamówienie
• profesjonalny montaż
• kompleksową obsługę serwisową
• wysokiej jakości oddzielenia posiadające wymagane aprobaty 

techniczne i certyfikaty zgodne z europejskimi standardami

Lider w zakresie  
oddzieleń  
przeciwpożarowych

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solution

www.mercordoors.com.pl
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Nowoczesne rozwiązania 
w budownictwie

Nowoczesne rozwiązania w  budownic-
twie kreowane przez biura architek-
toniczne to dla nas wyzwanie. Świeże 

spojrzenie na budownictwo, czy też „modern 
design” przeprowadzamy z fazy projektu w real-
ny produkt. Zaawansowane możliwości obrób-
ki w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem 
dają owoce w postaci wyrobów powszechnie sto-
sowanych w nowoczesnym budownictwie. Stara-
my się w 100% sprostać oczekiwaniom klientów, 
a w przypadku braku takiej możliwości, propo-
nujemy rozwiązania zbliżone, które w swojej no-
wej formie spełnią zadanie. Nasze wyroby zna-
lazły zastosowanie w projektach takich jak: Ergo 
Arena, Stadion Cracovia, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Lotnisko Chopina czy 
Dworzec Centralny w Warszawie.

Blachy perforowane to nasz sztandaro-
wy produkt, na bazie którego powstaje szereg 
podzespołów, stosowanych miedzy innymi 
w sektorze budownictwa przemysłowego. Mogą 
to być elementy niewidoczne z  perspektywy 
odbiorcy finalnego (technologiczny wymóg 
stosowania z uwagi np. na kwestie akustyczne 

— wygłuszeniowe lub eksponowane, dekora-
cyjne systemy elewacji, balustrad, kasetonów, 
sufitów itp.). Do każdego z nich możemy zapro-
ponować standardowe lub indywidualne roz-
wiązania, optymalizując ich funkcjonalność. 
W zależności od zastosowania oferujemy różne 
gatunki stali (stal zwykłą DC01, ocynkowaną, 
nierdzewną, mosiężną, miedzianą, aluminium 
i  wiele innych). Takie obiekty jak hale prze-
mysłowe czy budynki użyteczności publicz-
nej (biurowce, magazyny, galerie handlowe) 
to jednostki, do realizacji których niezbędne 
są perforowane, a  następnie często również 
trapezowane blachy, stanowiące samonośne 
pokrycia dachowe lub okładziny ścienne. Każ-
dego dnia tysiące metrów kwadratowych krę-
gów perforowanych naszej produkcji zaspakaja 
potrzeby rynku inwestycji krajowych i  zagra-
nicznych. Szczególnie podkreślamy możliwość 
perforowania kręgów blach (nie tylko arkuszy) 
o szerokości do 1600 mm. Fakt ten praktycznie 
całkowicie eliminuje problem długości ocze-
kiwanego detalu. Taką możliwość dają prasy 
szerokoperforujące z synchronizowanym syste-
mem rozwijaków i nawijaków. 

Siatki cięto-ciągnione to kolejny wyrób po-
wszechnie stosowany w budownictwie. Stanowi 
substytut dla blachy perforowanej — wybór po-
między tymi produktami ma raczej charakter 
kompatybilności z  wystrojem otoczenia (oba 
produkty pod względem funkcjonalności po-
równywalnie spełniają swoje zadanie). Posia-
damy linię produkcyjną z wsadem o szerokości 
do 1500 mm i możliwością obróbki blach o gru-
bości do 5 mm. Długość elementów do ustale-
nia (możliwość wykonania pod wymiar). Bar-
dzo ważnym parametrem przy wyborze siatek 
cięto-ciągnionych jest tzw. mostek (wiązanie 
siatki) — w zależności od zastosowania propo-
nujemy siatki z  mostkiem nawet 25 mm. Tak 
duża wartość tego parametru jest szczególnie 
ważna przy siatkach elewacyjnych — dla po-
zostałych zastosowań (np. elementów sufitów 

podwieszanych) stosuje się zdecydowanie niż-
sze (mostek od 2–5 mm). Tak jak w przypadku 
blach perforowanych, oferujemy dużą swobodę 
odnośnie wyboru surowca (od stali zwykłej po 
bardzo wyszukane materiały). Dostępna jest 
również dodatkowa obróbka powierzchni (ma-
lowanie lub anodowanie). 

Siatki z  drutu (plecione, zgrzewane lub 
szczelinowe-zgrzewane) — produkt często 
polecany przy wyborze wypełnień balustrad. 
Proponujemy bardzo szeroki wybór wielkości 
oczek oraz gatunku drutu. Oprócz samych sia-
tek istnieje możliwość wykonania specjalnego 
obramowanie z profili zamkniętych (okrągłych 
lub prostokątnych) oraz malowania, cynkowa-
nia lub chromowania. 

Charakterystyka wyrobów gotowych: 
Kasetony elewacyjne — mogą mieć strukturę 
gładką (standardową), przetłoczoną lub perfo-
rowaną. Proponujemy wykonanie przetłoczeń 
okrągłych lub kwadratowych (wysokość tło-
czenia 1–1,5 mm). W  przypadku zastosowa-
nia wewnątrz budynku, oferujemy dodatkowo 
kasetony z  nietypowymi rodzajami perforacji 
(perforacje ozdobne, sektorowe). Sugerowana 
grubość surowca — 0,7–1,5 mm. Rodzaj ma-
teriału do ustalenia: DC01+ malowanie, ocynk 
+malowanie, aluminium lub stal nierdzewna. 
Nasza elastyczność produkcyjna gwarantuje 
uzyskanie finalnego efektu zakładanego przez 
architekta.

PPU-H PERFOPOL Sp. z o.o.
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

e-mail: biuro@perfopol.pl

www: www.perfopol.pl 

tel. (+48) 41 274 58 08

fax (+48) 41 274 02 98

P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y     b u d u j e m y  i  a r a n ż u j e m y  b i u r o w c e



100

N O W A T O R S K I  P R O G R A M  R E C Y K L I N G U  S U F I T Ó W  P O D W I E S Z A N Y C H  A R M S T R O N G

Nowy wymiar ekologii w budownictwie, 
czyli sufit podwieszany… do recyklingu!

Światowy lider w  dziedzinie projektowa-
nia, produkcji i  sprzedaży zaawansowa-
nych technologicznie systemów sufitów 

podwieszanych, firma Armstrong od wielu lat 
tworzy rozwiązania, które diametralnie zmie-
niają podejście architektów i  inwestorów do 
tego rodzaju materiałów wykończeniowych.

Oprócz wysokiej jakości, funkcjonalności 
i wyjątkowej estetyki produkty marki Armstrong 
— od początku istnienia przedsiębiorstwa — 
charakteryzują się przede wszystkim tym, że 
są przyjazne dla środowiska naturalnego. Jest 
to zasługa stale rozwijanej polityki proekolo-
gicznej Armstrong, która przekłada się m.in. 
na niezwykłą dbałość o  skład surowcowy prze-
znaczonych do produkcji płyt, a  także o  sam 

proces technologiczny i produkcyjny oparty na 
cyklu życia produktów oraz powtórnego ich 
wykorzystania. Zaangażowanie firmy w ochro-
nę otoczenia bezpośrednio potwierdzają licz-
ne certyfikaty przyznawane nie tylko samym 
produktom (np. Cradle to Cradle® dla wybra-
nych płyt mineralnych), ale przede wszystkim 
obiektom, we wnętrzach których zastosowane 
zostały rozwiązania sufitowe Armstrong. Na co 
dzień również realizowane są specjalne progra-
my, dzięki którym idea zielonego budownictwa 
staje się rzeczywistością. Wśród nich na szcze-
gólną uwagę zasługuje m.in. nowatorski na skalę 
światową program recyklingu sufitów podwie-
szanych, który firma Armstrong wprowadziła 
także w Polsce. 

Sufit podwieszany znaczy właściwy 
wybór
We współczesnym budownictwie użytkowym 
sufity podwieszane stały się kluczowym ele-
mentem wykończenia wnętrz. Inwestorzy i ar-
chitekci wybierają je nie tylko ze względu na 
funkcjonalność, możliwość dostosowania pa-
rametrów technicznych do różnych wymagań 
i  funkcji pomieszczeń, estetykę czy różnorod-
ność rozwiązań, które pozwalają na niemal nie-
ograniczone kreowanie przestrzeni. — Coraz 
większy nacisk kładzie się również na materiały, 
które wpisują się w ideę tzw  budownictwa zrów-
noważonego — mówi Anna Baczkowska, archi-
tekt i Kierownik Technicznego Wsparcia Sprze-
daży firmy Armstrong. Dotyczy to zarówno 
nowych inwestycji, jak i tych poddawanych re-
nowacji. — Klienci coraz częściej zwracają uwa-
gę na to, czy dany budynek i  jego wykończenie 
będą przyjazne nie tylko dla użytkownika, ale 
i szerzej — dla otoczenia — i w jaki sposób będą 
na nie oddziaływać  To bardzo ważne, gdyż wią-
że się ze zmianą myślenia, a nie tylko z krótko-
trwałym trendem — dodaje Anna Baczkowska. 

Sufit podwieszany dla użytkownika 
i środowiska

— Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrze-
bowaniu na materiały wykończeniowe sprzyja-
jące idei zrównoważonego rozwoju i budownic-
twa, od lat tworzymy rozwiązania, które wpisują 
się w wytyczne nawet najbardziej wymagających 
projektów — podkreśla Anna Baczkowska. Od-
powiednio dobrane sufity podwieszane mogą 

P O L S K I  R Y N E K  B I U R O W Y      b u d u j e m y  i  a r a n ż u j e m y  b i u r o w c e
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ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS
B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
tel. 022 337-86-10,-11, fax 022 337-86-12
service-ce@armstrong.com
www.armstrong.pl/sufity

w istotny sposób wpłynąć na wzrost energoosz-
czędności obiektu. Gwarantuje to wysoki po-
ziom odbicia światła płyt sufitowych, co sprzyja 
wzmocnieniu i  lepszemu wykorzystaniu świa-
tła dziennego oraz oświetlenia pośredniego, 
by w  efekcie poprawić jasność pomieszczeń, 
odzyskać nawet do 90 proc. światła i  znacznie 
obniżyć koszty energii elektrycznej. — Ponad-
to niektóre rozwiązania mogą również pomóc 
w  wykorzystaniu masy termicznej budynku 
i  zminimalizować konieczność stosowania in-
stalacji ogrzewania czy klimatyzacji — dodaje 
Anna Baczkowska.  

Drugie życie sufitu podwieszanego

Ale co najważniejsze, koniec cyklu życia pro-
duktu nie oznacza końca jego przydatności do 
dalszego wykorzystania. — Naszym klientom 
w USA oraz w kilku krajach europejskich już od 
ponad 15 lat oferujemy nowatorski, komplekso-
wy program recyklingu sufitów podwieszanych 
— mówi Maciej Kiepal, kierownik sprzedaży  
Polska w firmie Armstrong. — Jesteśmy obecnie 
jedynym producentem mineralnych płyt sufi-
towych, który proponuje podobne rozwiązanie 
— podkreśla Maciej Kiepal. Na czym to pole-
ga? — W  obiektach poddawanych renowacji, 
w  których dotychczas wykorzystane były sufity 
podwieszane wykonane z wełny mineralnej for-
mowanej na mokro, z wełny szklanej lub skalnej 
wełny mineralnej (wyprodukowane po 1 stycznia 
2000 r ; marki Armstrong lub konkurencyjne), 
dokonujemy bezpłatnego odbioru zużytych płyt 
sufitowych, które następnie transportowane są 
do jednej z  naszych fabryk i  w  100 proc  prze-
rabiane na mieszankę produkcyjną, a  potem 
przetwarzane na nowe produkty sufitowe. Po 
osiągnięciu końca przydatności użytkowej, pro-
dukty zyskują drugie życie, a ich wpływ na śro-
dowisko (głównie w związku z wykorzystaniem 
surowców, produkcją i generowaniem odpadów) 
staje się znikomy   Naszym celem jest stworzenie 
pełnej oferty sufitów z wełny mineralnej o naj-
mniejszym w całym przemyśle sufitowym wpły-
wie na środowisko — dodaje Maciej Kiepal.

Program recyklingu sufitów 
podwieszanych Armstrong — 
najważniejsze fakty i korzyści

Firma Armstrong pierwszy w branży i tak roz-
budowany program recyklingu płyt sufitowych 
wprowadziła już w  1999 r. Początkowo był 
on realizowany głównie w  USA, a  następnie 
w Wielkiej Brytanii, Francji i krajach Beneluk-
su. Obecnie jest stale rozszerzany o kolejne kra-
je i stanowi nowatorski na skalę światową pro-
gram zarządzania odpadami i  przetwarzania 
produktów, realizowany z  ogromną korzyścią 

dla środowiska naturalnego, m.in. poprzez 
zmniejszenie ilości odpadów na składowi-
skach — to mądra alternatywa w obliczu wciąż 
zmniejszających się pojemności takich miejsc. 
— Do tej pory w ramach przedsięwzięcia podda-
liśmy powtórnemu przetworzeniu ponad 11 mln 
mkw  płyt, co w rezultacie daje ponad 61,5  tys  
ton odpadów budowlanych, które nie trafiły na 
wysypiska śmieci! — zaznacza ekspert firmy 
Armstrong. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą 
recykling sufitów podwieszanych? — Skorzy-
stanie z  naszego programu ma ogromne zna-
czenie dla środowiska, jednak dla potencjalnego 
inwestora ma ono przede wszystkim poważne 
uzasadnienie ekonomiczne — pozwala optyma-
lizować koszty i  zaoszczędzić pieniądze, dzięki 
wyeliminowaniu rosnących podatków i opłat za 
składowanie odpadów, a także kosztów kontene-
rów i ich transportu. Istotny jest również fakt, że 
przeprowadzenie w ramach inwestycji recyklin-
gu sufitów podwieszanych pomaga spełnić zało-
żenia wielokryteryjnych systemów oceny (m in  
LEED i BREEAM) w zakresie kredytów związa-
nych z  przetwarzaniem materiałów — dodaje 
Maciej Kiepal. 

Recykling sufitów podwieszanych 
w Polsce — dlaczego warto?

W  2014 roku firma Armstrong wprowadziła 
program ponownego przetwarzania sufitów 
podwieszanych również w  Polsce. — W  sercu 
Europy buduje się sporo nowych obiektów, ale 
istnieje także wiele takich, które wciąż mają 
ogromny potencjał użytkowy i  są w  związku 
z  tym poddawane renowacji  Dlatego też zde-
cydowaliśmy o  rozszerzeniu programu w  tej 
lokalizacji, by polscy inwestorzy mogli z  nie-
go korzystać i  wspólnie z  nami zadbać o  śro-
dowisko — mówi Maciej Kiepal. Jak dotąd 
w Polsce zrealizowane zostały trzy inwestycje, 
w  których z  powodzeniem przeprowadzony 
został recykling sufitów podwieszanych — 
dwa obiekty w  Warszawie (Warsaw Financial 

Center i International Business Center) i jeden 
w Gdańsku (biurowiec dla firmy Intel). 

Plany na przyszłość

Zainteresowanie programem recyklingu w Pol-
sce jest bardzo duże, dlatego z  pewnością bę-
dzie się nadal rozwijał. — W  kolejnym etapie 
planujemy także recykling odpadów pozostałych 
po docięciu w trakcie montażu nowych płyt sufi-
towych — informuje Anna Baczkowska.

— Współczesny świat nie daje nam zbyt wielu 
okazji, aby w  znaczący sposób go ulepszać  Cza-
sami to właśnie drobne rzeczy, zwielokrotnione 
wysiłkiem wielu ludzi, mają największe znaczenie  
Ta idea leży u podstaw programu recyklingu sufi-
tów podwieszanych Armstrong  Działając wspólnie 
możemy zarówno pomóc chronić nasze zasoby na-
turalne, jak i zmniejszyć nasz wpływ na środowi-
sko  Naszym celem jest więc tworzenie pełnej ofer-
ty sufitów mineralnych o możliwie najmniejszym 
w całym przemyśle sufitowym wpływie na otocze-
nie i możliwie największej zawartości materiałów 
pochodzących z  odzysku  Już teraz nasze sufity 
podwieszane w  znaczącym stopniu wykorzystu-
ją materiał powtórnie przetworzony, a  ponieważ 
100  proc  płyt poddanych recyklingowi może być 
wykorzystanych w ponownym procesie produkcyj-
nym, możemy zaoferować naszym klientom nowe, 
bardziej ekologiczne rozwiązania o  jeszcze więk-
szej zawartości odzyskanych surowców — podsu-
mowuje Anna Baczkowska. 

Więcej informacji na temat programu recy-
klingu sufitów podwieszanych Armstrong — 
www.armstrong.pl/sufity.
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Przeszklony krajobraz miast

W  naszym kraju powstaje coraz więcej nowo-
czesnych biur i galerii handlowych, które pro-
jektowane są zgodnie z koncepcją architektury 
otwartej. Powszechne stają się budynki uży-
teczności publicznej, w  których zastosowano 
szklane fasady, pozwalające na tworzenie du-
żych, przeszklonych konstrukcji, dzięki któ-
rym do wnętrza budynków wpada znacznie 
więcej światła słonecznego. Trend ten ma swo-
je odzwierciedlenie również w  projektowaniu 
przestrzeni wewnątrz obiektów, co stwarza 
zapotrzebowanie na różnego rodzaju ściany 
działowe. Na rynku dostępna jest bogata oferta 
produktów, dających możliwość dostosowania 
i  ukształtowania powierzchni użytkowej do 
indywidualnych potrzeb firmy, a także, w razie 
konieczności, jej łatwą reorganizację. 

W  naszej ofercie dostępne są rozwiązania, 
dzięki którym firmy dopasują każdą przestrzeń 
biurową czy sklepową do swoich potrzeb  Wyko-
rzystując nasze systemy, możliwe jest tworzenie 
uniwersalnych ścian działowych  Za ich pomocą 
możemy zbudować eleganckie wnętrza biur, wy-
konane m in  z hartowanego szkła czy też stylo-
we witryny sklepów, które z pewnością dodadzą 
prestiżu każdej firmie, niezależnie od charak-
teru działalności — mówi Bożena Ryszka, kie-
rownik działu marketingu i PR ALUPROF SA.

Łatwa adaptacja i modyfikacja

Do konstruowania szklanych ścian działowych 
wykorzystywanych w  przestronnych pomiesz-
czeniach konferencyjnych i biurowych możemy 
wykorzystać system MB-45 OFFICE. Są to lek-
kie i  zarazem bardzo wytrzymałe konstrukcje, 
w  których elementem nośnym może być szyba 
hartowana. Produkt daje możliwość tworzenia 
ścian stałych o maksymalnej wysokości do 4 m, 
wyposażonych w  wyraźnie zaznaczone drzwi 
rozwierane lub wahadłowe. Dodatkowo jego 
funkcjonalność pozwala na zmianę aranżacji 
wnętrza poprzez demontaż połączeń i ponowną 

ich instalację, dzięki czemu zmienimy kąt zabu-
dowy czy też jej funkcję.

W  pomieszczeniach, gdzie potrzebna będzie 
mniejsza przejrzystość ścian, warto zamontować 
ścianki dwuszybowe MB-80 OFFICE, nowość 
w ofercie firmy, w których jako wypełnienie moż-
na zastosować szyby, płyty meblowe bądź płyty 
kartonowo-gipsowe. W  efekcie przezroczystość 
ścianki ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Głębo-
kość i  konstrukcja systemu pozwala na umiesz-
czenie pomiędzy szybami żaluzji, co dodatko-
wo umożliwi oddzielenie części przestrzeni od 
reszty wnętrza. Ponadto rozwiązanie to pozwala 
na umieszczenie w środku ściany kabli i montaż 
gniazdek elektrycznych oraz na łączenie ze zwy-
kłą ścianą, wykonaną z  karton-gipsu o  grubości 
75 mm. W praktyce możliwość ich zastosowania 
w powierzchniach komercyjnych jest niemal nie-
ograniczona również z uwagi na fakt, iż kąt zała-
mania ściany może wynosić od 90 do 180 stopni. 
Pozwala to na kształtowanie zabudowy w dowol-
ny sposób do maksymalnej wysokości 4 m. 

Nasz najnowszy system wewnętrznych ścian 
działowych dwuszybowych MB-80 OFFICE 

służy do wykonywania przegród wewnętrznych 
w  pomieszczeniach użyteczności publicznej  
Pozwala on na zastosowanie różnego rodzaju 
wypełnień przeziernych i nieprzeziernych z za-
stosowaniem wewnętrznych żaluzji, a  ponadto 
na montaż osprzętu elektrycznego i  elementów 
wyposażenia biurowego  Ścianki te są szczegól-
nie polecane w obiektach, gdzie jest wymagana 
wysoka izolacyjność akustyczna — mówi Boże-
na Ryszka z ALUPROF SA.

Estetyka i bezpieczeństwo

Kolejną nowością w asortymencie ścian działo-
wych jest rozwiązanie przeziernych ścian prze-
ciwpożarowych na bazie systemu MB-78EI, 
tzw. ścianek bezszprosowych. Pozwalają one na 
budowę przegród wewnętrznych bez widocz-
nych pionowych profili, oddzielających po-
szczególne moduły ścianki, a  ponadto cechują 
się bardzo dobrą odpornością ogniową. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu wypełnienia w po-
staci ogniochronnego materiału pęczniejącego 
oraz niepalnego silikonu w  szczelinie pomię-
dzy taflami szkła, która wynosi jedynie 4  mm.  

Systemy ścian wewnętrznych Aluprof — 
nowoczesne zabudowy przestrzeni biurowych

Na spójną identyfikację wizualną firmy składa się bardzo wiele elementów — od wyróżniającego się 
logotypu poprzez funkcjonalność strony internetowej, aż po wygląd siedziby, do której przychodzą 
klienci. Dla każdej organizacji bardzo ważna zatem powinna być należyta estetyka biura czy sklepu. 
Dlatego też, Aluprof oferuje swoim klientom systemy ścianek wewnętrznych, umożliwiające 
tworzenie nowoczesnych i funkcjonalnych konstrukcji przeszklonych, które z pewnością staną się 
wizytówką każdej firmy.
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W  celu dopasowania kolorystycznego wypeł-
nienia silikon dostępny jest w trzech wariantach 
kolorystycznych: czarnym, szarym oraz białym. 
MB-78EI umożliwia projektowanie przegród, 
których wysokość dochodzić może nawet do wy-
sokości ponad 3 m, a moduły osiągać szerokość 
1,5 m. Dodatkowo nie ma ograniczeń długości 
maksymalnej konstrukcji przy jego użyciu, co 
potwierdzają badania ogniowe przeprowadzone 
w  Instytucie Techniki Budowlanej (ITB), które 
obejmowały model przegrody z  tzw. swobodną 
krawędzią.

System ścianek bezszprosowych MB-78EI 
pozwala na swobodne projektowanie i konstru-
owanie bardzo dużych powierzchni wewnętrz-
nych ścian działowych  Przezroczyste moduły 
umożliwiają na tworzenie konstrukcji, które 
optycznie powiększają wnętrze budynku  Po-
nadto system ten, dzięki swoim właściwościom 
ognioochronnym, zapewnia bezpieczeństwo, 
pozwalając na organizację w  budynkach stref 
pożarowych oraz gwarantując odpowiednie wa-
runki do ewakuacji osób — dodaje kierownik 
działu marketingu i PR ALUPROF SA.

Witryny sklepowe na wysokim poziomie

W przypadku aranżacji przestrzeni z wykorzy-
staniem szklanych ścian działowych, w których 
drzwi wykonane są ze szkła, pomocne będą sys-
temy MB-EXPO i MB-EXPO MOBILE. Cechą 
charakterystyczną pierwszego jest fakt, iż ele-
mentem nośnym w konstrukcji jest szyba harto-
wana mocowana w profilach zaciskowych. Pro-
dukt pozwala tworzyć zabudowy, które osiągają 
wysokość maksymalną do ok. 4 m, a szerokość 
skrzydeł drzwi wynosi 140 cm. W  przypadku 
drugiego rozwiązania maksymalna wysokość 
paneli drzwiowych może wynieść również 4 m,  

natomiast szerokość do 1,5 m. W ramach oby-
dwu rozwiązań istnieje możliwość użycia szyb 
hartowanych o grubościach 8, 10 i 12 mm. Do-
datkowo MB-EXPO pozwala na wykończenia 
powierzchni aluminiowych profili dekoracyj-
nych z  obu stron zabudowy (tzw. dwukolor) 
oraz zastosowanie listew nierdzewnych. Sys-
temy dają również możliwość łatwej reorga-
nizacji pomieszczeń i  podziału powierzchni 
wnętrza w  nowy sposób. W  efekcie możliwe 
będzie wykonanie konstrukcji ścianek stałych, 
całoszklanych drzwi rozwieranych i  wahadło-
wych, a także segmentów drzwi parkowanych 
— harmonijkowych i składanych, które znajdą 
swoje zastosowanie w sklepach, galeriach han-
dlowych, centrach targowych oraz pomieszcze-
niach biurowych.

Systemy MB-EXPO i  MB-EXPO MOBILE 
to bardzo lekkie i  eleganckie rozwiązania, któ-
rych głębokość profili jest stała bez względu na 
grubość szklenia, wahająca się od 8 do 12 mm  
Maksymalna wysokość konstrukcji, jaką dzięki 
nim można uzyskać to 4 m  Dzięki zastosowa-
niu wysokiej jakości okuć firm Aluprof, Geze lub 
WSS wytrzymują ponad 1 000 000 cykli otwiera-
nia  Poza dobrą funkcjonalnością oraz wytrzy-
małością systemy te charakteryzują się również 
wysoką estetyką, m in  dzięki niewidocznym 
uszczelkom przyszybowym — dodaje Bożena 
Ryszka, z ALUPROF SA.

Ściany działowe są nieodzownym elemen-
tem każdego współczesnego budynku biuro-
wego czy galerii handlowej. Nierzadko przez 
pryzmat ich estetyki postrzegana jest renoma 
firmy. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny 
stosować produkty, które zagwarantują im od-
powiednią jakość wykonania, estetykę, a  tak-
że wysoki poziom funkcjonalności. Produkty 
Aluprof zapewniają wszystkie te cechy, a także 
dają mnóstwo możliwości ich adaptacji do róż-
nych wymagań i potrzeb firm.
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System podłóg podniesionych WAPPEX

Przede wszystkim należy wspomnieć, że 
nasz system podłóg podniesionych został 
wybrany przez generalnego wykonawcę 

Ghelamco do realizacji projektu Warsaw Spire. 
Płyta typu W28BS-S (płyta wiórowa o  grubości 
28 mm i z blachą 0,5 mm z wierzchu i od spodu) 
była bezkonkurencyjna zarówno pod względem 
jakościowym jak i  cenowym. Powierzchnia ok. 
100 000 m2 jest realizowana w  kilku etapach, 
a część podłóg została już zainstalowana.

Kolejny warty nadmienienia projekt to Busi-
ness Garden Poznań. Jest to budynek o wielko-
ści 40 000 m2, gdzie generalny wykonawca Porr 
wybrał podłogę typu W38BA pod wykładzinę 
dywanową.

Rok 2015 również zapowiada się obiecująco. 
Już na początku stycznia system podłóg pod-
niesionych Wappex został wybrany na obiekt 
Wiśniowy Business Garden. Projekt ten o wiel-
kości ponad 50 000 m2 będziemy realizować 
z firmą Hochtief, która także wybrała podłogę 
typu W38BA.

System Wappex to nie tylko podłogi do po-
wierzchni biurowych. Podłogi podniesione 
znajdują ogromne zastosowanie w  przypadku 
pomieszczeń technicznych. Realizujemy rocznie 
ponad 500 mniejszych i większych pomieszczeń 
o tym charakterze tj. ok. 25 000 m2. Na szczegól-
ną uwagę zasługują wielkie serwerownie, które 
wykonywaliśmy dla IBM w Gdańsku i Błoniach 
czy w Grodzisku Mazowieckim — 4000 m2.

W tym roku wyposażymy w podłogę tech-
niczną kompleks budynków West Gate we 
Wrocławiu. Będzie to ponad 1700 m2 podłóg 
podniesionych typu W38BS-P aplikowanych 
wykładziną PCV, dla bardzo wymagającego 
klienta, jakim jest Nokia Siemens Networks.

To dzięki jednej z  najnowocześniejszych 
linii produkcyjnych oraz ponad 23-letniemu 
doświadczeniu w  branży, Wappex jest w  sta-
nie podejmować tak duże projekty, i co ważne 
— robi to terminowo oraz z zachowaniem naj-
wyższych parametrów jakościowych. Ponadto 
chcąc dalej się rozwijać, planujemy w tym roku 
całkowicie zautomatyzować proces produkcji 
płyt podłogowych.

Należy pamiętać, że system podłóg Wappex 
poprzez zastosowanie naturalnych materiałów 
tj płyt wiórowych, folii aluminiowej i  blach 
stalowych, a  także lokalizacji fabryki, która 
znajduje się niemal w centrum Polski, pomaga 
budynkom uzyskiwać cenne punkty w drodze 
do certyfikatów LEED i BREEAM. 

Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym wy-
maganiom dotyczącym ochrony środowiska, 
firma Wappex już wkrótce zainstaluje innowa-
cyjne w  skali światowej rozwiązanie utylizacji 
odpadów poprodukcyjnych przy jednoczesnym 
odzyskiwaniu energii elektrycznej w  procesie 
pirolizy mikrofalowej. 

Dla firmy Wappex rok 2014 był 
wyjątkowy pod względem dużych 
i prestiżowych realizacji, ale także 
ilości zamontowanej podłogi, która 
przekroczyła 225 000,00 m2.

Podłoga techniczna Wappex  
na konstrucji z profila C40 

z wkomponowanymi ramami 
pod urządzenia

Podłoga techniczna Wappex wraz z korytem 
kablowym dla instalacji

Podłoga techniczna Wappex z systemowym 
rozwiązaniem uziemienia

Następnie inwestycja w samym sercu Wro-
cławia — Dominikański, realizowana z  firmą 
Skanska. To ponad 30 000 m2 powierzchni 
biurowej, z  podłogą wspomnianego już typu 
W38BA. 

Jednak jednym z najciekawszych pod wzglę-
dem technicznym projektów był obiekt Cisco 
w Krakowie i wykonany przez nas montaż świe-
cącej podłogi betonowej. Nie bojąc się wyzwań, 
postanowiliśmy zmierzyć się z nowym dla nas 
systemem, zyskując dzięki temu doświadczenie 
oraz spełniając oczekiwania jednego z  najbar-
dziej wymagających inwestorów. To pierwsza 
taka realizacja w Polsce.

W  roku 2015 Wappex stawia na rozwój 
i  innowację, aby dostarczyć naszym klientom 
jeszcze lepszy produkt, stworzony z  dbałością 
o środowisko.

PPHU Wappex 
P. Kozłowski. W. Lewandowski Spółka Jawna 
62-400 Słupca, ul. Wspólna 1                                      
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THE DIVERSE DECADE CALLS
FOR DIVERSE THINKING
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At Kinnarps we belive that understanding this great shift and not hesitating to act upon it presents 
a number of opportunities to create workspace and lifespace design for the diverse decade, and 
therefore make fife better at work. We want to share these opportunities with you because the future 
is already here. The questions is how to collectively embrace these chances to create positive 
proactive contribution to the spaces where we spend so much of our lives.  
Read more at www.kinnarps.com/TrendReport
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It has been over 100 years since the first high-rise building was raised. At that time we could pride our-
selves on having one of the highest buildings in Europe. It was the 66 m tall skyscraper “Prudetnial”, 
built in the years 1931-1933. It was then a symbol of prewar modern Warsaw.

Within a century the capital has changed dramatically and it has reached a European business level. At 
the beginning, office buildings were created to meet the needs of state-owned enterprises. However, in the 
90s, after the change of the political system, we also had more and more international companies who cre-
ated their premises in Poland. At the moment the supply of office space in Warsaw is over 4 million sqm, 
which makes the city one of the landmarks on the investment map of Europe.

In the last years Poland has been perceived as a country worth investing in, not only because of the 
investment potential of the capital city. Regional markets are becoming more and more attractive for in-
ternational companies too. The year 2014 was a year of the BPO sector, which came into bloom thanks to 
regional cities, such as Cracow, Wroclaw, Gdansk, as well as smaller locations — for example Lodz. 

We must not forget that agglomerations are also becoming more and more popular. They combine 
‘forces’ of a few cites, thanks to which their position on the office market becomes stronger. A perfect 
example here would be the Silesian agglomeration with Katowice in the lead, as well as Tricity — which is 
described as the third biggest regional market.

Does Poland, a country of over 40 million inhabitants, still in need of new workplaces, struggling with 
political and economic problems, have the economic and scientific potential sufficient to meet the needs 
of global corporations? Is the country on the Vistula doomed to the BPO sector, or just the opposite — can 
it attract more foreign companies from outside of this sector?

When we were preparing this year’s edition of E-biurowce.pl “Investments, Architecture, Products”, just 
as last year, we focused on a summary of the past year. This time it was 2014. Questions mentioned above 
belong to issues which have been discussed by specialists from the industry for a long time. In our publica-
tion we have tried to find answers to these questions.  We have done so with help of experts from the office 
industry — developers, tenants and representatives of local authorities. When analyzing particular cities we 
are focusing especially on their investment potential. We describe each of them taking into account the ad-
ministrative division into districts, we describe in detail investment plans, commissioned buildings and office 
buildings under construction in 2014. We also present the biggest transactions completed last year.

An important issue from the point of view of tenants as well as developers is funding of the projects. 
This is why in this publication we could not omit this topic. Not much has changed since the economic cri-
sis and tightening of the financial policy of banks. Pre-let agreements are still the basic agreement between 
a developer and a tenant. However, banks do not require lease of 70 per cent of the building any more, as it 
was the case in the times of crisis. From the point of view of investors, this is a very positive phenomenon.  
Lease of a building is much more difficult in the planning phase. Many developers, especially the ones with 
a large capital, decide on speculative building development. This is a sign that the market is still so recep-
tive that developers are not afraid of having difficulties finding tenants.

In these optimistic words I would like to encourage you to read our publication,
 
Dominika Gdyczynska 
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to the report prepared by PAIiIZ and Hays Poland, 659 companies 
which operate in BSS (Business Services Sector) in 23 cities in the 
world employees more than 150 thousand people, which gives Poland 
the third place in the world in terms of employment in Business Ser-
vices Centres. The biggest number, as much as 36 per cent, are hold-
ings from IT area, a bit less — from Shared Services Centres (SSC) 
and companies from The BPO sector (Business Process Outsourc-
ing). The smallest group in BSS industry in Poland are Research and 
Development Centres. In the nearest years we are expecting further de-
velopment of this sector, which will become one of the main branches of 
the Polish economy — says Michal Mlynarczyk, the Managing Direc-
tor in Hays Poland/CEE Poland. Also, we cannot forget the changes 
that are taking place when it comes to the types and level of difficulty 
of processes operated in our country. They are becoming more and 
more advanced and we need better qualified personnel for that.

The Competitiveness Report published by the World Economic 
Forum (WEF) did not turned out optimistic for Poland. We fell by 
one position, taking the 43rd place among 148 countries. Just as in 
the recent years, Switzerland and Singapore stay the most competi-
tive economies in the world. The United States came back to the third 
place, taking this position way from Finland, whereas the fourth posi-
tion was taken by Germany. Among post–communist neighbours of 
Poland, the Czech Republic turned out to be the biggest competitor 
among real estate investors, as it has improved its position by 9 places. 
The report is even more disquieting when we take a diachronic per-
spective — it is difficult not to notice that compared with the data 
from 2010 Poland has fallen by 4 places.

The factors which are still concerned the most important in terms 
of attractiveness of Poland are its economic and political stability, 
well–educated and competent staff, big internal market, central po-
sition and good transport connections with many countries in the 
world. However, it is worrying that both for foreign and for domestic 

Compared to the Mediterranean countries of the European Un-
ion and to EMEA countries, Poland is performing well. As a 
proof we might give the increase of GDP, a decreasing number 

of bankruptcies, comparing with the last year, a lower unemployment 
rate and salaries which are rising slowly but surely. The Central Sta-
tistical Office informs that the economic development of Poland has 
risen by 3.3 per cent, whereas, according to the NBP report on the 
third quarter of 2014, the pace of GDP growth in the Middle and 
Eastern Europe was 2.9 per cent and it in Poland it was the fastest — 
3.4 per cent YoY.

According to the information given by the Court and Commer-
cial Gazette, in 2014, 818 companies filed for bankruptcy, which is 
7.7 per cent less than in 2013. In this way, the number of bankrupt-
cies in Poland has decreased for the first time in four years. First of 
all, construction companies, manufacturing companies and trade 
were doing much better. The highest level of bankruptcies, in turn, 
was observed in the transportation sector. Experts from Coface 
Company also published a report on bankruptcy in Poland in 2014 
and they are expecting that the months to come will be a time of 
stable economic growth. The current events in Ukraine and the mu-
tual sanctions imposed by the EU and the US on the one hand and 
by Russia on the other can influence the number of bankruptcies in 
Poland in a negative way  However, this influence will not be so strong 
that it could change the decreasing trend  In the worst case scenario, 
it can only weaken this trend  This results from the fact that the in-
ternal market and the demand of the Polish consumer are the most 
important for Polish enterprises  Moreover, the European funds will 
stimulate Polish enterprises in a positive way  The funds will appear 
in Poland in the nearest years — says Marcin Siwa, the Head of the 
Underwriting department in Coface.

In 2014, the sector of modern business services remained in the 
position of the most vibrantly developing business sector. According 

Poland – stability 
and development
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investors there are impediments, such as those resulting from the Pol-
ish tax system on unclear legal regulations.

The Polish enterprises invest... too little

In 2014 in Poland investment in innovation was promoted. Still, only 
15 per cent of companies decided to invest their money in this sector. 
Experts expect that this percentage will increase systematically.

Although the scope of enterprises started in Poland leaves much 
to be desired, there is a positive phenomenon too — in the last time 
it was possible to notice an increased interest of investors in land. In 
2014 the Agricultural Real Estate Agency sold 25 per cent more land 
than the year before. 128 thousand ha were privatized, which brought 
over 2.3 million PLN to the Treasury. In 2015, the level of sales should 
not be lower. 

An employee wanted!

As the sector of modern services for business is developing, more for-
eign investors are investing in Poland and domestic businesses are 
becoming more enterprising, the number of unemployed people is 
falling. The data from the Central Statistical Office show that, com-
pared to 2013, the number of unemployed people at the end of 2014 
decreased in all provinces, and in some of them (including lubuskie 
and dolnoslaskie) it fell by 20 per cent.

Lower unemployment means that the Polish economy is develop-
ing in the right direction. However, for the enterprises themselves it is 
connected with problems they have finding and keeping talented em-
ployees. A research done by ManpowerGroup, “Talent Shortage” has 
shown that 33 per cent of employers in Poland have difficulties find-
ing employees (this rate in the world is 36 per cent) and it is the high-
est percentage in the last seven years. Just as everywhere in Europe, 
also in Poland we have a shortage of specialists  The biggest problem 
is the lack of qualified physical workers and engineers  It is of key im-
portance for investment and the future of reindustrialization in Poland 

that this shortage be alleviated — confirms the President of PAIiIZ, 
Slawomir Majman. Year by the year, the demand for IT professionals, 
sales representatives and financial specialists is rising. The shortage 
of employees in a company has a negative influence on the possibil-
ity to provide service and, moreover, it is connected with a decrease 
of competitiveness and productivity. Because of that, companies are 
trying to implement new HR practices to improve the effectiveness of 
recruitment process, as well as to develop competence of their current 
employees.

According to report prepared by PARP  Report on cooperation 
between business and education in Poland, it is extremely important 
to take measures to increase the economic activity of the society, in-
cluding education of the young generation in occupations which are 
needed in the labour market. However, a close cooperation of busi-
ness and science sectors is needed so that young people can acquire 
the necessary qualification as early as possible. The amendment of 
the Higher Education Act and the programme POWER are aimed 
to meet this need. The changes in the act have been in force since 
1 October 2014 and they include more cooperation between higher 
education institutions and companies. The amendment also makes 
the time of apprenticeship longer — three months for practical facul-
ties. Thanks to this, students will have better experience at the mo-
ment when they finish studying. Within the Operational Programme 
Knowledge Education Development (POWER) coordinated by the 
Ministry of Economy in cooperation with special economic zones, by 
2020 nearly 220 million PLN will be spent to adjust higher education 
to the needs of the Polish economy. Thanks to this on the market we 
should have qualified graduates who will meet the requirements of 
entrepreneurs.

The year of changes

The amendment to the Higher Education Act is not the only change in 
the Polish law which came into force in 2014 and which is significant 

Chart: Barriers to the development in 2014

source: NBP
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for the construction industry and enterprises. Since 10 august the 
second deregulation part is in force, which makes the access to many 
jobs easier — including the occupation of an architect and a plan-
ning consultant. The representatives of both disciplines do not agree 
with the regulations. Architects have concerns that construction en-
gineers who work in this occupation will influence the unemploy-
ment among architecture graduates in a negative way and that they 
will contribute to a deterioration of the aesthetics and functionality 
of designed buildings. In turn, the professional self–governing body 
of planning consultants stresses that the law which annuls the ob-
ligation of vocational training and exam, as well as eliminating the 
professional chamber of planning consultants, will not make it easier 
to access this occupation but it will eliminated it. This will result in 
deterioration of the services provided, including preparation of area 
development plans.

In October 2014 Polish Sejm Deputies took a decision to make 
contributions paid to ZUS obligatory in case of contracts of mandate, 
which will become effective on 1 January 2016. According to the draft 
of the law, contributions for retirement and disability pension will be 
paid on account of contract of mandate in the amount equal of those 
paid on account of the minimum salary, which since 2014 has been 
on the level of 1680 PLN. The amendment will mean that people who 
work on the basis of a contract of mandate will become eligible to 
unemployment benefit. They will also be able to set aside enough for 
pension, so that they can at least receive the minimum benefit  They will 
also receive higher benefits when taking care of their children during 
maternity or paternity leave.

Retirement and disability pension contributions will also have to 
be paid by the members of Supervisory Boards, who now only pay 
health insurance contributions. The contributions will be paid even 
if the members of Supervisory Boards pay insurance on account of 
another employment relationship or if they receive retirement or dis-
ability pension. The level of contributions will be based on the income 

gained from representing the Supervisory Board. The entity that the 
Supervisory Board functions for will be the remitter.

In autumn 2014 the government accepted changes in regulations 
on special economic zones. The accepted Regulations are supposed 
to make it easier for everyone to apply for public aid, which has been 
precisely defined in the draft law. The draft of the Ministry of Econ-
omy aims at harmonizing the rules for business authorization in the 
zone, especially the aspects of reducing working conditions. More-
over, the amendment changes the criteria of including new land in 
special economic zones and in introduces EU requirements related to 
the reduction of the maximal value of public aid. First of all, the main 
change is introducing a new map of regional aid, as Poland is now a bit 
wealthier than it was 7 years ago  Only the eastern provinces will not 
be affected by changes  This map of regional aid will be in force in this 
form until the end of 2016  From the beginning of 2017, we will have 
even lower thresholds — explains Beata Tylman, the director of the 
Team for Public Aid PwC Polska. The Regulation assumes that the 
maximum amount of aid for the eastern provinces will be 50 per cent 
of justified eligible costs, in dolnoslaskie, wielkopolskie and slaskie 
princes — 25 per cent, in the western Warsaw region — 20 per cent, 
in Warsaw — 15 per cent, and in the other regions of Poland — 35 
per cent. Only small companies can count on the maximum amount 
of public aid. Another change is quite important for those, who are pre-
paring to include more lands in the zone  The changes determine a base 
line  For some provinces these standard criteria will be lowered by 20 
and 30 per cent, but only until the end of 2016  From 2017, they will be 
much stricter — says Beata Tylman. In districts where the unemploy-
ment rate is low, entrepreneurs who want to enter SSE have to declare 
creation of at least 400 new workplaces or invest at least 280 million 
PLN, which is 20 per cent less than at the moment. In case of districts 
where the unemployment rate exceeds the national average, these re-
quirements have been lowered by 30 per cent, which means 140 to 35 
workplaces or 97 to 12 million PLN.

First and foremost: a stable financial background

Wioletta 
Bratoszewska 

Senior Corporate Banker 
— Real Estate, HSBC Bank  
Polska SA

the capital city, that have low level of vacan-

cies and stable level of rent income. We con-

centrate on regional cities that are attractive 

for companies from BPO/SSC, modern tech-

nologies and IT sectors. These companies’ 

growing demand for office space guarantees 

long-term stability, and — at the same time 

— translates into growing interest on institu-

tional investors’ side.

Of course, we do not focus solely on fi-

nancing office spaces, we analyze also other 

projects from widely understood commercial 

real estate market on a regular basis.

We want to work with developers with 

long-term experience and established market 

position, evidenced by completed projects 

that constitute an attractive investment op-

portunity for institutional investors and are 

highly-rated by tenants at the same time.

Within the scope of our interest there are 

developers, who have stable financial back-

ground that allows them to safely complete 

the project in case of any market turbulence. 

As a rule, we do not use any threshold require-

ments/financial parameters. We use case-by-

case approach towards our customers and pro-

jects to tailor our offer to their standing. Under 

the current conditions, when big tenants put 

signing rent contracts in office spaces that are 

in early stages of construction on hold, we use 

portfolio approach to be able to offer flexible fi-

nancing of such projects. Thanks to that devel-

opers gain flexibility in terms of negotiating the 

rent contracts and are able to continue invest-

ment in line with agreed agenda. On the other 

hand, despite lack of pre-let requirements, the 

risk on the bank’s side is limited due to existing 

income/cashflow in the finance portfolio. 

Growing supply of new and modern-

ized office projects in Warsaw, that 

we’ve been observing in the past 

few years, results in noticeable tensions on 

the market, which — in turn — impacts the 

level of rents and vacancies. Paired with low 

capitalization rates these projects are increas-

ingly risky in the bank’s opinion. That’s why in 

2014 we focused on highest quality projects in 

Warsaw and selected local markets outside of 
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Credit facilities agreements in 2014

For a developer, the decision to carry out an office project usually 
means they will have to find external funding. Facility agreements 
still remain the most popular solution on the European market and 
they often include facilities for a few hundred million euro. There are 
different practices. The investor can receive a facility to finance one 
project or a few projects at the same time. Usually it is one bank that 
grants the whole sum, but we can also have agreements where two 
institutions will grant facilities.

The basic requirement to receive a facility for a few million euros 
is still a pre-let agreement for space which has not yet been created. 
In 2014 banks usually expected pre-let agreements where 30 or some-
times even 50 per cent of the available spaces has been rented.

Active investors

2014 was a record year for the office real estate market in Poland 
when it comes to demand and new supply in the biggest cities. It was 
also a record years for regional markets, including Cracow (develop-
ers delivered over 120 thousand sqm offices — a record in the history 
of the market), Wroclaw, which became a leader in term of number of 
projects under construction and Warsaw — a city which is becoming 
more and more competitive, not only in the EMEA region, but also 
compared to the countries of the Western Europe.

In 2014 in Europe we could notice a rising activity of global inves-
tors and the dynamics of growth on the investment market of the Old 
Continent was higher than in the northern America and Asian coun-
tries. Although the prices of real estate in Europe are much higher 
than a few years ago, it is still perceived as a strong and attractive mar-
ket. When we take into account the gap between capitalization rates 
and interest on government bonds, this is no surprise  In comparison 
to other regions, Europe is still a place which offers the best conditions 
for investment — says Richard Barkham, Global Chief Economis at 
CBRE. Moreover, it is expected that the weaker euro will encourage 
investors outside the zone and in this way the year 2015 will be a very 
successful one for the commercial real estate market.

The best developed Polish office market is still Warsaw, with the vol-
ume of spaces at the level of nearly 4.4 million sqm, which allows the 
city to keep the position of one of the leaders of the Middle Europe 
region. In a Knight Frank report, the capital of Poland comes ahead of 
Budapest (3.24 million sqm offices) and Prague (3.03 million sqm) and 
in terms of investment attractiveness in 2014 it took the 8. position in 
Europe, ahead of all CEE countries. It is worth noticing that in a year 
developers in Poland commissioned a record amount of new space — 
more than 580 000 sqm, a half of which is in Warsaw (280 000 sqm). 

High activity of developers resulted in a small increase of the va-
cancy rate — for the main markets it was 12.4 per cent, which is 0.9 
percentage point less than in December 2013. It is worth noticing 
that the office spaces market in 2014 comprised the half of the whole 
volume of transactions on the Polish commercial real estate market, 
which was 3.13 billion EUR.

Poland still features much lower average asking rates for office 
space than in Western–European countries. For example, prices of 
modern office spaces in the centre of Warsaw stay at the level of 4500 
EUR/ sqm per year, whereas in Madrid you have to pay 6000 EUR 
for similarly prestigious locations, and in Dublin — 8000 EUR/ sqm. 
Prices of office spaces on the biggest and most attractive European 
markets, such as Paris or London, reach as much as 18 000 — 20 000 
EUR/ sqm per year.

l  Echo Investment Ý 165 milion EUR Ý Tryton Business House, 
Opolska Business Park, Galeria Echo

Echo Investment Company has signed a facility agreement with the British Bank HSBC 
plc and HSBC Bank Polska SA. The funds received by the developer — 165 million 
investment loan and 14 million PLN VAT — have been allocated to refinancing of 
Galeria Echo in Kielce and the creation of Tryton Business House in Gdanska and Opolska 
Business Park in Cracow.

l  TriGranit Development Corporation and Grupa IPR  Ý  
87 mln EUR Ý Bonarka for Business

ING Bank Slaski and mBank have granted TriGranit Development and IPR Group nearly 
87 million EUR of credit facility to carry out the second stage of Bonarka for Business in 
Cracow. The received funds have been spent to build the three buildings of the complex 
— E, F and G, which together offer 30 000 sqm.

l  Griffin Group Ý 81 milion EUR Ý Hala Koszyki
Griffin Group has signed a facility agreement to finance Hala Koszyki. This is the first 
project within the „Polish Investments” programme in Mazovia. The value of the 
enterprise, which was around 81 million EUR, was covered by: a commercial credit 
facility BGK — 60.84 million EUR, JESSICA loan of 25 million PLN from the Regional 
Operational Programme of the Mazovia Province for the years 2007–2013 and a 
revolving credit facility VAT for 13 million PLN.

l  LC Corp  Ý 62 milion PLN  Ý Silesia Star
PKO Bank Polski has granted LC corp Company an investment loan of 62 million PLN and 
a revolving credit facility for VAT of the maximum amount of 3 million PLN. The funds 
will be allocated to partially finance the construction of the complex Silesia Star in 
Katowice. The investment loan should be paid back until the end of 2025, and VAT credit 
facility — until 31 May 2016.

l  Balmoral Properties  Ý 79 milion PLN  Ý Browar Lubicz
Balmoral Properties, the investor who is carrying out a residential, office and services 
complex in Cracow, has signed a financial facility agreement with mBank for 79 million 
PLN. The company meets all the formal requirements to gain a mortgage loan. Funds 
borrowed from the bank will allow the investor to finance construction works of the 
second state of Browar Lubicz.

Credits of Year 2014

l  HB Reavis  Ý 46,8 milion EUR  Ý Gdański Business Center
HB Reavis signed a facility agreement for 46.8 million EUR. The money will be spent 
on financing building A of the Gdanski Business Center office complex in Warsaw. The 
facility was granted by consortium partners Bank Zachodni WBK and BNP Paribas Bank 
Polska.

l  Grupa Capital Park  Ý 61.1 milion EUR  Ý Royal Wilanów
PKO Bank Polski has granted a credit facility to the Capital Park Group to finance the 
Royal Wilanow office building which is being raised in Warsaw. We achieved the level 
of own contribution and building commercialization that were required by the bank, 
which allowed for the release of the first advance of the facility. The total amount of the 
investment loan granted by PKO Bank Polski is 61.1 million EUR — says Michal Majewski, 
Treasury Manager of the Capital Park Group.
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Supply:  
345 000 sqm

Supply:  
339 000 sqm

New supply 
in 2014:  
55 000 sqm

New supply 
in 2014:  
29 000 sqm

Space under 
construction:  
43 000 sqm

Space under 
construction:  
30 000 sqm

Vacancies:  
9 per cent

Vacancies:  
12 per cent

Average rental rates:  
12–14 €/sqm per month

Average rental rates:  
11.5–13.5  €/sqm per month

Regional cities in 2014
KATOWICE

The interest of developers to locate enterprises in Katowice is still 
growing. This is caused by attractive rental rates and by the strategic 
location of the city and its well-developed infrastructure — access to 
A4 highway, significant European routes, a few national roads and 
three airports — Katowice–Pyrzowice, Krakow–Balice and Ostrawa 
in Czech Republic. Moreover, the investment attractiveness of the city 
is influenced by the access to qualified staff — in the city we have 
about 20 higher education institutions, including a few universities 
and the Silesian University of Technology located in the neighbour-
ing Gliwice. Without a doubt, these advantages foster new invest-
ment, including investment in BPO/SSC sector. ABSL data show that 
in Katowice agglomeration there are about 64 centre of business ser-
vices employing 15 000 people. It is worth mentioning such compa-
nies as: Capgemini, IBM, ING, Unilever, PwC, Oracle and Ericsson.

The year 2014 in Katowice was characterized by vibrantly devel-
oping new projects. In November, the first building of the Silesia 
Business Park complex, raised by Skanska, received an occupancy 
permit. The biggest tenants of this building, certified in LEED  Gold, 
is the consulting company PwC, which takes over 6800 sum. The 
works on the second building should be completed in the third 
quarter of 2015. Skanska is planning to begin next stages of complex 
soon — the C and D buildings. 

In the fourth quarter of 2014 we also saw the completion of a 
project located in the centre of Katowice, carried out by LC corp. 
The company commissioned the first of the two office buildings of 
the Silesia Star complex. In an 8-storey building we have 13 000 
sqm office space, which is rented for example by the companies 
from Getin Noble Bank group. Ultimately, this complex located at 
Rozdzienskiego Avenue, designed by Kurylowicz & Associates, will 
contribute to the market 27 650 sqm of space for office and services, 

as well as a car park. The commissioning of the second stage of the 
complex has been planned for the turn of the third and fourth quar-
ter 2016. 

At Francuska Street Echo Investment is putting up the A4 Busi-
ness Park complex, which will comprise three buildings. The first 
building, offering 9000 sqm office space rented by IBM, was com-
pleted in the first quarter of 2014. In the second stage of the build-
ing, a 10-storey building of around 9000 sqm office space is being 
created. The design of the A4 Business Park was prepared by the 
architectural studio DDJM.

LODZ

Lodz is the third biggest city in Poland in terms of population and 
the fourth biggest city in terms of area. Once it had a very well-
developed textile and film industries. Ever since the manifold pro-
duction plants were closed, Lodz has been struggling with a high, 
though gradually decreasing, unemployment rate, which was 11.2 
per cent in March 2015.

Investors are attracted to Lodz by its central location in Poland, 
not far away from Warsaw, by the number of qualified employees 
and graduates of Lodz higher education institutions, the possibil-
ity to invest capital in the Special Economic Zone, to develop the 
modern business services sector and relatively low rental rates for 
modern office spaces, which do not exceed 13.5 EUR/sqm/month. 

In terms of office resources, Lodz is the sixth biggest city in Po-
land and it has the supply of about 325 000 sqm. In 2014 tenants 
in Lodz were much more active. Thanks to this, the city features a Silesia Star

ph
ot

. 
LC

 C
or

p



P O L I S H  O F F I C E  M A R K E T   P o l a n d 119

Supply:  
335 300 sqm

New supply 
in 2014:  
19 000 sqm

Space under 
construction:  
76 700 sqm

Vacancies:  
14 per cent

Average rental rates:  
13–16  €/sqm per month

vacancy rate which is decreasing systematically and at the end of 
2014 it was about 12 per cent. Among new tenants in Lodz offices it 
is worth mentioning Airbus Helicopters, where Forum 76 Business 
Centre opens a design studio and a logistic company, UPS. The 
authorities of Lodz decided to open centres for Business Process 
Services, the second one in Poland. It will be located in the Univer-
sity Business Park complex. Projects of foreign companies are the 
best recommendation for Lodz as an ideal place to develop business 
— says the Mayor of Lodz, Hanna Zdanowska. 

In 2014, 29 000 sqm were commissioned. These included 12 000 
sqm in Ericpol office building, raised by the company for its own 
needs, and 14 000 sqm in Centrum Biznesowe Synergia building 
C, which belongs to the developer Centrum Biznesowo-Logistyc-
zne Inter-Mar. The building has 5 floors above the ground, 273 
parking places and it is the first stage of the second phase of the 
Business Centre at Kosciuszki Avenue 103.

Another office building in Lodz is being realized by Echo In-
vestment. The office complex Aurus will be built in two stages. 
Construction of the first started at the beginning of the second 
quarter of 2015, and will be finished in May 2016. The 10-storey 
project will offer 9430 sqm. of modern office space with 381 park-
ing spaces. The office building is located at Pilsudskiego Avenue 
86, in the largest district of Lodz - Widzew, in the vicinity of the 
city centre and close to Wladyslaw Reymont Airport.

Also the company Comarch is planning their own project in 
Lodz, at Jaracza street. They are going to build a new office build-
ing and also to reconstruct and adapt a post-industrial historical 
building for office purposes. The building will be divided into two 
parts: the lower, three-storey part for conference purposes and a 
high, 9-storey part with offices. The completed building will have 
more than 7616 sqm usable space. According to the schedule cre-
ated by Comarch, construction works should start in April 2015 
and they should continue until October 2016.

Moreover, a representative office building is being planned on 
the area of the New Centre of Lodz. The city wants to raise Brama 
Miasta (City Gate) here — a building up to 64 m tall, which will 
combine such urban functions as retail, services and office func-
tions. Currently the plot where the building will be raised is for 
sale, and its value exceeds 28 million PLN.

POZNAN

Poznan is one of the cities in Poland which are most often chosen 
by investors. It features the lowest unemployment rate in the coun-
try, one of the highest GDP among regional cities and a diversified 
economic structure. The authors of the report  ‘Poznanski rynek 

nieruchomosci 2014’ (Poznan Real Estate Market 2014) stress that 
the city is the main location for fairs and conferences in Poland. 
Each year, we have over 2000 events of this type in the city.

Undoubtedly, the human resources of the city — especially 
the well-educated personnel, as well as good transportation con-
nections with other cities, both Polish and European ones, in-
fluence the interest of investors in Poznan. All this means that 
the capital of Wielkopolska has a strong economy with a big po-
tential, coming from the BPO/ SSC sector. One of the most im-
portant lease agreements in Poznan was signed by Zabka Polska. 
The headquarters of the company in Andersia Business Centre 
complex have 4500 sqm.

In 2014, the total volume of the office space in Poznan exceeded 
335 000 sqm, which means it gained 19 000 sqm. The majority of it 
(10 500 sqm) is offered by Centrum Biurowe Podwale situated at 
Malachowskiego, near Srodka roundabout. In 2014 approximately 
76 700 sqm were under construction. A half of it (42 000 sqm) was 
created by the Vastint company in the Business Garden Poznan 
complex. The whole complex will ultimately offer 80 000 sqm but 
the time of the completion of the next stage is not known yet.

In Poznan, the construction of two buildings belonging to GN 
Group is coming to an end — Polwiejska 2 and K9 Office. The 
first one will contribute nearly 3000 sqm office space, the second 
— around 2390 sqm. 

At the beginning of 2015 Skanska Company began the con-
struction of the Maraton office building, which will be completed 
in the fourth quarter of 2016. The building will have 6 floors and 
3 underground levels with more than 300 parking places. The first 
stage will include the underground garage and over 13 000 sqm 
office space certified in LEED  at the level Gold. 

Over 15 000 sqm office space is also being created with a 16-sto-
rey office building Baltyk, designed by a Dutch architectural studio 
MVRDV, led by Natalie de Vries, in cooperation with a Polish studio 
NO Natkaniec Olechnicki Architekci. The shareholders of the projects 
are Garvest Real Estate Cooperatief UA and Energia Active Sp. z o.o. Sp. 
k. Baltyk should be completed in the second quarter of 2017. 

The developer TriGranit also presented their plans connected 
with the capital of Wielkopolska. Within the project carried out 
with PKP, it is going to transform the building of the old railway 
station Poznan Glowny into a new office and hotel building of a 
total area of 32 000 sqm.

Polwiejska 2
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Warsaw is the biggest Polish city, both in terms of popula-
tion and in terms of area, as well as a significant scien-
tific, cultural, economic and political centre in Europe. 

In the capital we have over 80 higher education institutions and 
many postgraduate schools, orientated towards educating the fu-
ture managers as MBA (Master of Business Administration).

Warsaw history, which traces back to the 13th century, many his-
torical buildings, internationally known cultural institutions (in-
cluding the Museum of the History of Polish Jews opened in 2014) 
and recurring international events (for example the Warsaw Inter-
national Film Festival) make it a very attractive city for tourists. In 
a ranking of the most popular locations in the world „Top 100 City 
Destinations Ranking” Warsaw took the 42nd place, which was the 
best position among all Polish cities. It is worth mentioning that the 
capital has overtaken such metropolises as Dublin, Brussels, Mu-
nich and Lisbon.

Warsaw as the business 
capital of Poland

Chorzele, which has a few hundred hectares of area suitable for big 
projects. In Mazovia province we have Garwolinska Economic Zone 
with 60 ha designated for investment projects, as well as the West 
Warsaw subregion in the neighbourhood of Teresin, where many 
logistics companies decide to place their premises Also the Plock 
Industry and Technology Park by Orlen is attracting a lot of inter-
est from the entrepreneurs. Here the modern business services and 
innovation activities are developed. On an area of 200 ha we have 
a part of industry, technology, science and research here. Moreo-
ver, Centrum Uslug Korporacyjnych, which was opened in October 
2014, and Laboratorium Centralne should make it possible to run a 
business for companies from different industries.

Not only corporations

Not only large consortiums and corporations from BPO/SSC sec-
tor can count on the support of the Mazovia province, but also 
start-up businesses. Among other things, it is possible to get fi-
nancing from initial funds or combined European loan funds with 
private funds, for example via the National Capital Fund. Moreo-
ver, aid for the entrepreneurs in the region is provided by Mazovia 
Loan Guarantee Fund, Mazovia Loan Fund as well as Mazovia 
Energy Agency and Mazovia Development Agency. The Mazovia 
Province Marschal Adam Struzik emphasises that the support giv-
en to small and medium enterprises has a profound significance 
for the development of the region. It includes different types of in-
vestment aid and technology transfer from universities and scien-
tific and research institutions, as well as help in computerization of 
these companies.

In Warsaw we have manifold organizations and institutions 
which support development of enterprises, including the ones 

Area:  
517 sq km

Number of 
students:  
268 555

Population:  
1 724 404

Unemployment:  
4,8 per cent

Total number 
of high 
schools: 80

It is in Warsaw that we have the provincial governor and Mazovia 
provincial assembly authorities, which generate over 20 per cent of 
the Polish GDP. It is worth noticing that Mazovia is a Polish leader 
when it comes to the number of active businesses and scientific and 
research centres – we have 740 thousand enterprises here and 33 per 
cent of the Polish Research and Development sector.

The city is still developing its potential and it is attracting new 
investors. One of the activities is preparation of the development 
plan for the areas around Modlin Airport, which will enable devel-
opment of tourism and international investments. It is also planned 
to develop Przasnycka Economic zone and the economic zone in 
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opened in 2013, such as Centrum Przedsiebiorczosci Smolna or 
start-up space on the National Stadium. The initiative Warsaw 
Startup Space is developing as well. It is a complex system of sup-
port for local start-ups, aimed at reinforcing innovation, sup-
port of the Polish economy and promoting the image of Warsaw 
as an enterprising and dynamic city. It is worth mentioning that 
the capital was a co-organizer of many events supporting young 
an innovative entrepreneurs, including Start-up Poland, Start-up 
Weekend, Start-up Grind and a series of training sessions for en-
terprising people.

Thanks to the aforementioned initiatives and the results 
achieved thanks to them, in 2014 Warsaw was awarded with the 

Golden Laurel of Business (Zloty Laur Super Biznesu) in the cat-
egory Supporting Entrepreneurship Development as well as with 
the title „Warsaw – the city of start-ups”, which was awarded by 
the Polish Agency for Enterprise Development for activities in fa-
vour of development and promotion of start-up environments. As 
a local government, for years we have been creating a climate and 
conditions to support creating a business and start-up activities in 
Warsaw  For example, we have made a number of services available 
in Entrepreneurship Centre Smolna, we have granted 3000 subsidies 
to set up a business in Warsaw  With the help from European funds, 
we have spent 55 million PLN on that – said Michal Olszewski, dep-
uty mayor of Warsaw, during ICT Summit conference.

We can assume that Warsaw will stay the biggest Polish em-
ployment market with the lowest unemployment rate in the coun-
try for a long time. The unemployment rate here at the end of the 
fourth quarter of 2014 was 4.3 per cent and it was 5 percentage 
points lower than the year before.

Less traffic?

The capital is continuously investing in the improvement of trans-
port infrastructure. The year 2014 was marked by the completion 
of the second line of the underground, which had been under con-
struction for more than three years. The line goes in the vicinity 
of ONZ Roundabout and Daszynskiego Roundabout and it con-
nects Wola with Praga. After the line was finally opened, which 
happened on 8th March 2015, the second line became a means of 
transport for people working on the area of more than 540 000 
sqm offices.

The city council also had a number of roads renovated. The 
modernization of the bridge over Czerniakowski Lake was com-
pleted, the cornices on a flyover on Jan Pawel II Avenue, new 
ground surface was made on Marszalkowska street on the frag-
ment from S. Moniuszki street to Prozna. Moreover, the roads in 
the area of Slodowiec station of the first station of the underground 
started to be reconstructed. A new road system will be created 
there and the former junction of Kasprowicza and Zeromskiego Q22
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will be replaced by a roundabout. What is more, the reconstruc-
tion of Armia Krajowa is still being carried out. It will become an 
express road S8 with Stefana Grota-Roweckiego Bridge extended 
from four to five traffic lanes and access ramps on particular junc-
tions. Works carried out by the Check Company Metrostav should 
be completed at the end of 2015.

Warsaw is investing in the development of Rapid City Railway, 
which makes access to the capital from the neighbouring towns 
easier. It is one of the most important means of agglomeration 
transportation and it alleviates the traffic on congested streets. 
To integrate SKM with city transportation, nearly 20 car park of 
“Park and Ride” type were created in the recent years, which make 
it possible to park cars on the outskirts of the city. In November 
2014 PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP SA and the Office of 
the Capital City of Warsaw signed a letter of intent, where they 
declare that railway projects and city projects carried out in 2015-
2022 will be coordinated. Moreover, the railway companies and 
carriers are going to cooperate with the cities on issues such as: 
mutual recognition of tickets, integrated passenger information or 
changes in public transport during modernization works. Railway 
plays a key function in the transportation system of the capital city  
The modernization works will increase the efficiency of this branch 
of transport significantly, which in the future will allow to start new 
connection lines of Rapid City Railway and to integrate it with the 
underground, trams and buses  The passengers will benefit from 
that – says Hanna Gronkiewicz-Waltz, the Mayor of Warsaw.

The number of 
bus lines:  
236

The number of 
tram lines:  
27

Underground:  
I line: Kabaty –
Młociny,  
II line: Rondo 
Daszyńskiego – 
Dworzec Wileński

Airports:  
Warsaw Frederic 
Chopin Airport;  
Warsaw Modlin 
Airport

Railway: 4 SKM lines  
(City Fast Railway);  
WKD (Warszawska Kolej 
Dojazdowa — Warsaw 
Commuter Railway) 
Warszawa Srodmiescie-
Opacz; KM (Koleje 
Mazowieckie)

Warsaw subway, second line

Warszawa-Okecie, located only 10 km from the very centre of the 
city, which is also the biggest airport in Poland. The Chopin Air-
port takes an area of more than 830 ha and it includes 4 passenger 
terminals, a railway station and a military airport. The year 2014 
for Okecie was marked by a broad restructuring program. As a 
result, the employment here decreases by 800 people. The decrease 
of employment and the new structure will allow to improve the eco-
nomical effectiveness of the company and make it more competi-
tive in comparison to similar airports in the region  The standard 
of passenger service quality has remained on the same high level, 
and the standard of airlines service has improved significantly – in-
forms us Michal Kaczmarzyk, the director of Chopin Airport in 
Warsaw. Despite the changes, in 2014 Okecie provided service to 
10.6 million passengers, which is the second best result in the air-
port’s history. The vast majority of people who used the airport 
travelled mostly to London, Paris, Frankfurt and Amsterdam and 
chose airlines such as: LL LOT, Wizz Air, Lufthansa, Enter Air and 
Travel Service. The reports published at the turn of the year 2014 
and 2015 were very positive for the airport. “OAG Punctuality Re-
port” shows that as much as 90 per cent of the flights take place on 
time, and a poll carried out by “Business Traveller Poland” reveals 
that Okecie is considered the best airport in Poland. Moreover, the 
completed and newly taken initiatives also show the effectiveness 
of the airport. These initiatives include new aprons for planes and 
two taxiways, as well as free and unlimited access to the Internet.

The second airport in Warsaw is Warszawa-Modlin Airport, 
which has been operating since July 2012, excluding a few months 
of break, when the runway was being repaired. This airport is much 
smaller than the Chopin Airport, in 2014 it provided service to 1 
703 219 passengers and carried out 11 135 air operations. It was an 
exceptionally good year for our airport  Since January passengers’ 
traffic was increasing regularly here and practically each month 
brought something new  In April new connections were opened to 
Gdansk and to Wroclaw, in May, as the first regional airport in Po-
land we implemented the ILS system in the second category and in 
October we started a Ryanair base with two airplanes  This year 
we are planning to open and find the winner of a competition for 
lease of land in front of the terminal in order to build and manage a 
building in *** standard, to accept the design of the terminal exten-
sion and to create infrastructure for to provide service for the whole 
cargo – as Piotr Okienczyc sums up.

In Warsaw, cycle lanes are expended step by step. In 2014 the to-
tal length of cycle lanes was 400 km (with 275 km completed at the 
end of 2010), and the cycle lanes density coefficient is much higher 
than in Cracow or Gdansk. Alongside cycle lanes, the bike rental 
system Veturilo is developing as well. The system has become the 
seventh biggest public bikes system in the world.

Not only Okecie any more

The business is flourishing in the capital also due to very good 
international connections, ensured by two airports existing in 
the capital, which operate passenger flights. The oldest airport is 
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Transport makes it more dynamic 

Rafal 
Mazurczak 
Director of the 

Office and Hotel 

Department at Echo 

Investment

plans and plans which are being created for the 

new areas. These are very important issues in 

the discussion on city development, not only 

when it comes to office sector, but also in the 

development of other industries. 

The development of the office market in 

Warsaw, in turn, depends on a few important 

factors. Surely, the one that increases the dy-

namics of a city is transport. In case of Warsaw, 

already at the moment we can witness how the 

first fragment of the second line of the under-

ground influenced the commercial real estate 

market in the capital. An example can be the 

development of Wola, where this investment 

project was especially important. Opening the 

new fragment of the underground meant that 

the capital city became more attractive, and 

this, in turn, increased the number of commer-

cial projects here and makes retail and services 

develop more. This way the extension of M2 

line planned for the next year will be one of the 

most important factors influencing the devel-

opment of the office sector in Warsaw. Road 

investments will be equally important, espe-

cially the extension of the bypass road and the 

NS route. These two projects will significantly 

influence the development of our industry in 

a positive way.

When we discuss factors which im-

prove the office market in Warsaw, 

it is worth mentioning the necessity 

of changes in the existing area development 

The Warsaw office market
At the end of 2014 the total supply of office space in Warsaw 

was nearly 400 000 sqm. During the whole year nearly 280 
000 sqm new offices were commissioned and a significant 

part of them (nearly 70 per cent) is located outside the city centre. 
Among the biggest projects completed last year we can mention 
the first part of Gdanski Business Center (47 194 sqm.) and Euro-
centrum Office Complex I (38 700 sqm). In January 2015 around 
760 000 sqm office space was under construction. The most of it 
is located in the centre and in Wola. The pace at which Warsaw is 
gaining new supply will remain the same, as in the years 2015-2016 
approximately 650 000 sqm will still be commissioned.

In 2014 the vacancy rate in Warsaw increased to 13.3 per cent, 
which means it was 1.6 per cent higher than the end of 2013. The 
most spaces that were leased are located outside of the centre: in 
the Poludniowa Gorna zone (183 300 sqm) and in the Poludniowa 
Zachodnia zone (137 900 sqm). 

Rental rates in the very centre of Warsaw fell to 24 EUR/sqm/ 
month and in the districts outside of the centre they stayed on the 
level of 12-16 EUR/sqm/month. If we take into account the rela-
tively high amount of office space which is still under construc-
tion or is being planned for the nearest years in the centre, we can 
expect that rental rates in this area will be gradually decreasing. 
As a result, we can assume that more and more tenants will be able 
to afford to rent an office in the vicinity of Warsaw Srodmiescie.

Developers like skyscrapers  

The spatial development of Warsaw gives rise to many controver-
sies among specialists. Some think that the urban chaos is caused 
by developers who raise buildings of different height, neglecting 
their neighbourhood and the character of the district. According 
to architects and planning consultants, a big problem here are the 
Warsaw skyscrapers raised in different parts of the city which do 
not follow any homogenous concept.

Although the first Warsaw building of over 50 m was created as 
early as in 1908, the next one in 1933 (66 m high and at that time it 

Supply:  
4 391 900 sqm

New supply in 2014:  
280 000 sqm

Demand in 2014:  
612 000 sqm

Spaces under construction:  
760 000 sqm

Vacancy rate:  
13,3 per cent

Rental rates in the Central Area of 
Business: 18–24 €/sqm/month 
Rental rates outside the centre:  
12–16 €/sqm/month

was the second highest building in Europe), high-rise buildings re-
ally started to be put up here in the 50s. Today in Warsaw we have 
approximately 50 buildings which are bigger than 65 m, including 
two skyscrapers of over 200 m above the ground (Palace of Culture 
and Science – 237 m including the Spire and Warsaw Trade Tower 
– 208 m). Warsaw Spire skyscraper still remains under construction 
(220 m tall in total). Thanks to them, Warsaw belongs to the group 
of ‚tallest” cities in Europe, just behind Moscow, London, Paris and 
Frankfurt am Mein. However, it is worth noticing that the last two 
metropolises are often given as an example of correct land develop-
ment. This has to do with designating specific locations where high-
rise buildings can be built.
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Warsaw — 
administrative 
division

Gdanski Business Center II

Office 
districts  
of Warsaw
Since 2003 the capital of Poland has been divided into 18 dis-

tricts. The biggest area is taken by Wawer, and Mokotow can 
praise itself on the biggest population. Other districts are: 

Bemowo, Bialoleka, Bielany, Ochota, Praga Poludnie, Praga Pol-
noc, Rembertow, Srodmiescie, Targowek, Ursus, Ursynow, Weso-
la, Wilanow, Wlochy, Wola and Zoliborz.

This publication presents only chosen districts of Warsaw, 
where developers completing, starting or planning new office pro-
jects were the most active in 2014. Because of the enormous supply 
of office space in Warsaw, in this overview we only describe some 
districts and the most representative office projects.

SRODMIESCIE (THE INNER CITY)

The oldest district of Warsaw, which includes Stare and Nowe Mi-
asto, is characterized by dense layout of buildings, well-developed 
infrastructure, high activity of developers and high rental rates. 
Investors are carrying out new buildings on land which so far had 
not been developed and they are revitalizing historical tenement 
houses. Tenants are ready to pay much higher rates for offices in 
such a prestigious location.

l  Projects commissioned in 2014

In 2014 the revitalization works of Plac Malachowskiego were 
completed — a historical tenement house from the early 20th cen-
tury, which once belonged to count Raczynski. Thanks to the car-
ried out works and to the construction of the new part, the pro-
ject which belongs to Kulczyk Silverstein Properties, offers a total 
of 13 0564 sqm office space and 1368 sqm for services, retail and 
catering functions. The tenants will have 100 parking places in a 
two-storey underground garage at their disposal.

 In the historical part of Warsaw the renovation of Jasna 26 
tenement house was completed. The real estate, which belongs to 
Mermaid Properties, was transformed into a 7-storey A-class of-
fice building with 5500 sqm leasable space. Commercial premises 
are located on the ground floor and in the basement, whereas a 
two-level underground car park offers 49 parking places. The main 
tenant of the building is Soltysinski Kawecki & Szlezak Kancelaria 
Radcow Prawnych i Adwokatow.

At the end of March 2014 also an office building of PHN 
Group received an occupancy permit — Foksal City, which of-
fers 2825 sqm office space on 5 storeys. The project was subject 

to the BREEAM certification procedure and received the grade 
Very Good.

In September 2014 the official opening of the first phase of the 
complex Gdanski Business Center I took place. The project was car-
ried out by HB Reavi and it is located at the junction of Andersa and 
Inflancka streets. The two buildings have 48 000 sqm modern useable 
space rented out by such companies as SNC Lavalin, Provident, Colo-
plast and KPMG. The last one will move into an office of 10 000 sqm 
in building A in the middle of 2015. At the moment, the second stage 
of the project is taking place, which includes completion of two other 
buildings offering a total of more than 51 800 sqm. The buildings will 
be commissioned in the second quarter of 2016 and they will be certi-
fied in the BREEAM system with the grade Excellent.

In Powisle, a part of Srodmiescie, GD&K Group developer 
completed the construction of Carpathia Office House — a five-
storey A-class building, which refers to the modernistic style of 
the capital city. When designing Carpathia we were inspired by the 
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Hala Koszyki

architecture of Powisle from the 50s and 60s  We wanted to give this 
building a character which would suit its location and, at the same 
time, we wanted to obtain a level of comfort which would meet the 
requirements of all engaged entities — tenants, neighbours of the 
building and the investors themselves  I am convinced that with the 
current project we have found a common ground for this place and 
designation of the building — says Szymon Duda, the architect and 
the main designer of the building. The project will contribute 4440 
sqm office space to the Warsaw market, as well as a two-storey un-
derground car park with 36 parking places.

l  Projects under construction and planned projects

Since October 2013, the company Senatorska Investment has been 
raising the office building Plac Zamkowy — Business with Herit-
age. According to the schedule, its construction should be com-
pleted in the first half of 2015. The ground floor of the building has 
been covered with shell-bearing limestone, whereas the windows 
and glass panes in the building are made of glass with a special, 
grey tint. The roof of Palac Zamkowy was provisionally laid with 
patinated steel, which with time will turn the colour of bluish-grey 
patina under the influence of weather conditions. Plac Zamkowy 
— Business with Heritage will offer 9500 sqm space, including 
4071 sqm for offices. The project also includes construction of the 
only two-storey car park in the Old City for 27 places.

In autumn 2014, the company Budizol started renovation and 
construction works in tenement house of the Barnicki family, 
situated at Smolna 40 in Warsaw. The historical building of a total 
area of 8500 sqm will be transformed into a modern A+ class build-
ing with the support of funds from Bank Gospodarstwa Krajowego 
within the JESSICA initiative. The villa was constructed in 1901-
1903 at the request of the count Ksawery Branicki and it is one of 
five tenement houses designed by Bronislaw Brochowicz-Rogoyski 
which were built on the initiative of the Branicki family at Smolna 
Street. During World War II, in 1944 the building was bombarded 
and partially burnt. It was reconstructed in the 70s and since then 
there has been no renovation. The design of the revitalized building 
was prepared by the studio Kulczynski Architekt Sp. z o.o. The com-
pletion of works should be planned for the end of 2015.

Between the business centre and the Old Town, in October 2014 
the company STRABAG Real Estate GmbH (SRE) started to raise 
an office and retail building Astoria. The cost of the project has 
been evaluated for about 75 million EUR. The project of 28 000 
sqm (including 17 600 sqm and 1400 sqm for retail) will be char-
acterized by a facade made of glass, metal and stone. Thanks to the 
reflection of a part of stylish elements of the surrounding build-
ings, it will perfectly match its surroundings. The tenants will have 
100 parking places in an underground car park at their disposal. 
Astoria is being created in accordance with the rules of sustainable 
development and the requirements of LEED at the level Gold. It 
will be commissioned in the first half of 2016.

Since October 2014 Griffin Group has also been carrying out 
a project in Warsaw Srodmiescie. Hala Koszyki designed by the 
architectural studio JEMS Architekci will offer 6000 sqm space for 
retail and services (in a renovated main part and two preserved 
manor outbuildings) and 15 000 sqm office space in three A-class 
office buildings. The building will also have 200 parking places and 
85 cycle racks. There will also be a square available to general pub-
lic of approximately 600 sqm, situated on the side of Koszykowa 

Street. We tried to recover as many original elements from the Hall 
as possible — starting from steel beams, which in the past created 
its structure, through the tiles and ending up with bricks taken out 
from the basement  Of course everything was done in consultation 
with the conservation officer  All these elements will be exposed in 
the new building — says Michal Swierczynski, the President of 
Hala Koszyki. The project is the first one in Mazovia which is car-
ried out within the Polish Investments Programme, cofinanced by 
funds from JESSICA initiative. The project will be commissioned 
in the second half of 2016.

In December 2014, Green Property Group started demoli-
tion works for the construction of the office building SZUCHA 
Premium Offices, situated in Jana Christiana Szucha Avenue in 
Warsaw. The building will have 7 floors and it will offer 8000 sqm 
to its tenants, a three-storey underground car park and three cas-
cade terraces of the total area of 1200 sqm, as well as an area for 
services, conference spaces and restaurants. Moreover, within the 
project the 19th century Palacyk Generalowej Marii Agapijew will 
be renovated and 1000 sqm spaces for restaurants and clubs will be 
created here. It will be surrounded by a garden of a few hundred 
meters, available to general public. The designer of SZUCHA Pre-
mium Offices is Boleslaw Stelmach, the author of the architectural 
concept of such projects the Chopin Centre in Warsaw, the exten-
sion of Sejm of Republic of Poland and extension of the Frederic 
Chopin Museum in Zelazowa Wola. SZUCHA is an offer for de-
manding tenants, who value its noble location and perfect architec-
ture  The 650 m long Szucha Avenue is one of the most beautiful and 
prestigious places in Warsaw  It retained nearly the complete struc-
ture and now it is headquarters of key state and diplomatic institu-
tions — says Artur Nowakowski, the President of the Management 
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retail space certified in the LEED system at the Platinum level, 
rented by Bank Zachodni WBK, Pramerica and Skanska. In May 
2014, the construction of another building started, which also be-
longs to the Atrium complex. The building will offer more than 20 
00 sqm leasable area on 15 storeys. Atrium 2 will be completed at 
the turn of the first and second quarter of 2016.

l  Projects under construction and planned projects

Since 2013 until the beginning of 2015 the complex Karolkowa 
Business Park was under construction. The complex offers 15 000 
sqm A-class office space on 12 storeys. Moreover, in the building 
space of 3000 sqm was created for a retail and services zone, locat-
ed on the ground floor with a renovated historical facade. Above 
it, there will be 2500 sqm green terraces. The project is a part of a 
bigger business centre created in Wola and it was subject to certi-
fication in the BREEAM system. The owner of Karolkowa Busi-
ness Park is ASBUD Group, and the tenants of the complex include 
Agencja Rynku Rolnego, which rented nearly 10 000 sqm.

In 2014 Ochnik Development continued the modernization 
and extension of Dzielna 60, started in 2011. The investor was 
successively renovating particular buildings, which have the 
names of different districts of Warsaw. The office building Srod-
miescie was significantly modernized. As it was designed by 
Biuro Projektow Kazimierski i Ryba, the building has a 3-sto-
rey, glass upward extension. Dzielna 60, which was completed 
at the beginning of 2015, includes 5 buildings, offering a total 
of approximately 20 000 sqm modern office space and 200 park-
ing places. The architectural conception, prepared by Bohdan 
Ufnalewski and Zbigniew Orlinski, refers to the history of Mu-
ranow, which is related to the Warsaw Uprising and the build-
ings from the old times. It was our aim to transform the complex 
Dzielna 60 into a place which would be attractive for tenants, 
offering not only high quality office spaces but also conditions fa-
vourable for integration and relaxation in leisure time. As a result 
of modernization works, not only the buildings gained a new look. 
We wanted to arrange the common parts of the complex in a way 
which is unusual for office projects so that it gains a special char-
acter and an unusual ambience. As a consequence, Dzielna 60 
has become one of the more interesting office projects in Warsaw 
— says Jacek Ochnik, the President of the Management Board in 
Ochnik Development.

In the direct vicinity of the second line of the underground 
(Daszynskiego roundabout station) the company Ghelamco con-
tinues to raise the complex Warsaw Spire. It includes a 220 meters 
skyscraper (building A) and two 55 m buildings. The building B 
(Twarda 2) has already been commissioned and the completion 
of building C is planned for the third quarter of 2015. The tower 
will be ready at the beginning of 2016. The buildings certified in 
BREEAM at the level Excellent will contribute about 100 000 sqm 
office space and a car park for 1300 cars.

A 155 m tall skyscraper Q22 is being raised at the junction of 
Jana Pawla II Avenue with Grzybowska Street, in the place where 
hotel Mercure was demolished. The building will have over 50 000 
sqm office space. The design of the project was prepared by archi-
tects from Kurylowicz & Associates  studio in cooperation with 
Buro Happold Polska. In 2014 the building received a temporary 
BREEAM certificate Interim Excellent with a result of 79.1 per 
cent. This result allowed the building to take the first place among Atrium 2
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Board in Green Property Group. The project will be completed in 
September 2016.

Grupa PHN is planning to build an A-class building for offices 
and services at Swietokrzyska 36. City Tower is going to be car-
ried out together with Hochtief Company in a joint venture co-
operation form. PHN will ensure the land for the project, whereas 
Hochtief will be responsible for the whole realization of the com-
plex, which will be carried out in two stages — phase A for the 
smaller building and phase B — for the bigger one. Their gross 
leasable area will exceed 40 000 sqm. At the moment in City Tower 
we have a number of preparations including an analysis of optimal 
development of the plot at Swietokrzyska 36 and the possibility to 
divide the project into stages. The commencement of construction 
works is planned for the year 2017 and the completion — for 2019 — 
informs Agata Nalecz from PHN SA.

WOLA

Wola, a district which borders with Srodmiescie, is going through 
a real siege of office developers. The plots located near to ONZ 
and Daszynskiego roundabouts, by the streets Kasprzaka, Grzy-
bowska, Towarowa and Jana Pawla Avenue are especially popular. 
The second line of the underground, which is now under construc-
tion, surely encourages to invest in this place. The line will connect 
Wola with every part of Warsaw, making it significantly more at-
tractive for investment.

l  Projects commissioned in 2014

The year 2014 began for Wola with commissioning of the build-
ing Atrium 1, which was raised by Skanska Property Poland and 
later sold to Deka Immobilien fund. The office building is located 
at ONZ Roundabout and it offers a total of 18 000 sqm office and 
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At the junction of Prosta and Przyokopowa streets, close the 
Daszynskiego roundabout station, the company Hines has been 
raising the office building Proximo since June 2014. The con-
struction should be completed in May 2016 and the first tenants 
will be able to move in the building just one month later. The 
office building offers 28 385 sqm of A-class building, including 
about 2000 sqm for retail and services and 435 parking places 
in a three-storey underground car park. With its 13 floors, the 
southern part of the office building will become a landmark and 
it will ensure good visibility of the building from the main roads 
of the city. The architectural design of Proximo was prepared by 
Rolfe Judd, whereas the reception lobby and the public space in a 
form of an interior courtyard were designed by the architectural 
studio Pininfarina from Italy. At the beginning of 2015 Proximo 
received BREEAM Certificate with the grade Very Good.

Warsaw Spire

Proximo

Q22

ten Polish projects with such a distinction. Such a high evaluation 
of Q22 is a reason for a lot of satisfaction for us and, at the same 
time, it is a confirmation of the highest standard of this office pro-
ject  Only a few buildings in Poland have BREEAM certificates at 
the level Excellent  This is why I am happy that the office building 
Q22 has a place in this prestigious group on the highest position — 
says Igor Grabiwoda, the director of the Architects Team of the 
Offices and Hotels Department in Echo Investment.  The comple-
tion of this project, worth 500 million PLN, is planned for the first 
quarter of 2016.
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In the second quarter of 2014 the construction of the office 
building PRIME Corporate Center at Grzybowska 78 Street start-
ed. The architectural design was prepared by Solomon Cordwell 
Buenz (SCB) from Chicago, which cooperates with Epstein Com-
pany. It was created to fulfil the requirements of the BREAAM cer-
tificate at the level Very Good. The building will be distinguished 
by a glass elevation and spaces fully customized to the needs and 
requirements of the tenant in terms of arrangement, safety and 
other factors that influence the comfort of its users. The office 
building is 83 m tall and it will be the headquarters of Raiffeisen 
Polbank, which will take more than 90 per cent of spaces, includ-
ing the whole space for retail and services on the ground floor. Al-
together, at the end of first quarter of 2016, the building will offer 
over 21 000 sqm useable space.

An interesting project which is being carried out in Wola is a 
multifunctional building of the company Art Norblin, which be-
longs to Capital Park. The revitalization of the Norblin Factory 
together with its historical old factory halls will cost about 40 mil-
lion PLN. Altogether, 10 buildings will be modernized and a new 
structure will be created above them. In the central place of the 
complex there will be a cobbled street, without a roof, with shops 
and restaurants. The Norblin Factory will offer a total of 64 000 
sqm divided into office space (40 000 sqm) and space for services, 
retail and cultural events (24 000 sqm). The project is being carried 
out at Zelazna 51/53 in Warsaw.
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In Wola in Warsaw, Grupa Warynski is preparing an office project. 
The project EQlibirium carried out by the group will be raised at the 
junction of Jana Kazimierza and Ordona Streets. It will include about 
10 500 sqm A class usable space and 113 parking places on a two-storey 
underground car park.  The complex was designed by the studio S.A.M.I 
Architekci Mariusz Lewandowski i Wspolnicy Sp. z o.o. and it will com-
prise two connected blocks: an 11-storey one and a 16-storey one. It will 
be equipped with modern technical solutions, which make it possible 
to receive the BREEAM certificate with the grade Very Good.  Wola is 
a district which has gone through significant changes recently  Today it is 

building was designed by JSK Architekci and it will feature a slender, 
glass main building with a double facade and openable windows, as 
well as a five-storey brick wing further to the back of the plot. The de-
veloper, Green Property Group, has also planned the development of 
the area around the building, including the area of Mlocinska Street. 
The construction of the skyscraper should start in 2015. 

Mennica Legacy Tower is also being created in Wola. The build-
ing is being raised by two companies: Mennica Polska SA and Golub 
GetHouse. The complex will include two buildings: a tower of 130 
metres and a 36-metres tall adjacent building. The first one will offer 
49 600 sqm spaces located on 32 storeys and the adjacent nine-storey 
building will have 14 200 sqm space. Between the buildings there will 
be a square available to the general public, with elements of small ar-
chitecture. Its space will be 4759 sqm. Additionally, the complex will 
have a four-storey underground car park for 620 cars and 300 places 
for bikes. The project will be created at the junction of Prosta and 
Zelazna streets in the place of the former Mennica Polska. The author 
of the architectural design of the high-rise building is the studio Goe-
ttsh Partners, based in Chicago. Mennica Legacy Tower is a project 
based on partnership, tradition, long-term experience and respect for 
future generations of users  The people who stand behind the project 
embody these values — experienced entrepreneurs, developers and ar-
chitects  Together we make an effective team with a vision that we share 
— to build a modern, architecturally beautiful building of the highest 
quality and functionality for tenants — says Czarek Jarzabek, the co-
owner and the President of the Management Board Golub GetHouse. 
In the third quarter of 2015 we are planning to find the general con-
tractor and the construction will start the turn of the year 2015 and 
2016. It should be completed in 2018.

MOKOTÓW

Mokotow belongs to one of the most prestigious districts of War-
saw. On the one side, we have a large panel residential estate from 
the Polish People’s Republic period, on the other side — we have 
luxurious villas where over 30 countries have their embassies. The 
area for office projects is mostly Sluzewiec Przemyslowy, situated 
on the south West and known for Galeria Mokotow.

l  Projects commissioned in 2014

Among office projects commissioned in the first quarter of 2014 it is 
worth mentioning Park Rozwoju I, built by Echo Investment at Kon-
struktorska 100. There will be 15 553 sqm office space in the building, 

EQlibrium

Norblin Factory Mennica Legacy Tower
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perceived by young people as an attractive place to live, for example with 
a family  We are convinced that the advantages of Wola, such very good 
and convenient infrastructure, as well as quick access to the city bypass 
and motorway will also be more and more appreciated by businesses  The 
office building EQlibrium, located just 3 5 km from the Palace of Culture 
and Science, is therefore an attractive option for companies which are look-
ing for prestigious and modern office spaces in well-communicated part of 
Warsaw — says Jaroslaw Jankowski, the President of the Management 
Board of Grupa Warynski.

The plot between the streets Mlocinska and Burakowska, in the 
place Srodmiescie, Zoliborz and Wola meet, will be developed for a 
120 m high office building B4 Design & Office. The building will have 
28 000 sqm office space and a four-storey underground car park. The 

vi
s.

 C
ap

ita
l P

ar
k



P O L I S H  O F F I C E  M A R K E T    W a r s a w 129

The construction of Corner House was completed in 2014. It is 
located in Warsaw Mokotow, in the vicinity of Park Arkadia, Palac 
Krolikarnia and the water park Warszawianka, at Pulawska 113. 
The A-class office building has 3500 sqm space to lease. The owners 
of the project are shareholders of Universal Properties Group and 
Real Management SA, and the tenants include such companies as 
Bank Pocztowy, LendOn and Jeronimo Martins.

l  Projects under construction and planned projects

In Mokotow in Warsaw, at the junction of Marynarska and Postepu 
Street, HB Reavis developer is continuing the construction of the Of-
fice building Postepu 14. In June 2015, the project will deliver 34 500 
sqm A-class office space, located on 10 storeys above the ground. Apart 
from the office part, the building will also have a services and retail 
zone, a green patio, a 2-storey car park and an electric vehicles charg-
ing station. The project, which was designed by the architectural studio 
Hermanowicz Rewski Architekci, meets the requirements of the eco-
logical certificate BREEAM Excellent.

Park Rozwoju

Domaniewska 45

Postepu 14

two underground levels with 374 parking places and 7 floors above the 
ground. Currently, the building Park Rozwoju II is under construction. 
It is connected with the first building with a connector building desig-
nated for a restaurant. The total space offered in the complex is over 32 
800 sqm and it was enriched by relaxation zones, a courtyard with a can-
teen and inner squares, green terraces on roofs, an outdoor gym and car 
parks with 740 parking places. The cyclists will be also able to use a ga-
rage with cycle racks and cloakrooms with showers. The building is sur-
rounded by a well-developed public transportation network — two tram 
loops and a bus depot, and the investor built a bus stop directly by the 
building. Thanks to Warsaw bypass and Marynarska node, the building 
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is also easily accessible by car. According to the schedule, a legally binding 
occupancy permit for Park Rozwoju II should be granted in May 2015.

At the beginning of 2014 the office project Rakowiecka City 
was commissioned. It was a renovation of a tenement house from 
1936, which once belonged to PHN Group. Since September 2014 
the building has been owned by the Embassy of the Republic 
of Turkey. The building is located in the northern part of Stary 
Mokotow and it offers 1820 sqm office space. 

At Domaniewska Street 45 we have an office building with 
9846 sqm leasable area, 150 parking places and a conference cen-
tre. The owner of Domaniewska 45 is ASD Real Estate and the ten-
ants include such companies as Grupa Polskapresse and a cafeteria 
Goraco Polecam Nowakowski.

In Sluzewiec at Domaniewskiego 37c, PHN Group is raising the 
Domaniewska Office Hub complex, which will be commissioned at 
the turn of the second and third quarter of 2015 as an A-class office 
building with seven floors above the ground and two underground 
floors, offering around 27 000 sqm office space and accompanying 
space, located in independent functional buildings A and B. The 
building will be connected with a two-storey underground car part 
with nearly 400 parking places for cars and 60 bicycle racks. The 
building block of one of the buildings is a bit further from the street, 
which made it possible to create a green square before the entrance 
with elements of small architecture. Both buildings have separate 
entrances and spacious, representative reception halls. The complex 
was designed basing on high standards of sustainable construction 
and it will be certified in the BREEAM system at the level Excellent.

The companies UBM and CA Immo are continuing the extension 
of the Poleczki Business Park complex, located at Poleczki Street in 
Warsaw. Four buildings from the first and second stage of the project 
have already been put up and the third stage of the project has been 
going on since September 2014. The third stage will include two office 
buildings of a total area of 8500 sqm. Eventually the complex will in-
clude 15 buildings for office and services with a multi-storey car park, 
which will offer a total of 210 000 sqm modern office space.

At the beginning of March 2015 the construction of the office 
complex belonging to the company Yareal started. It will be located 
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at the junction of Cybernetyki and Wynalazek streets. The two 
4-storey buildings of Neopark will have 24 000 sqm A-class office 
space. The architectural design of the project features a glass fa-
cade, which enables access to daylight for the interiors. Each build-
ing has representative, protected reception halls, a greed courtyard 
and terraces with natural greenery. An additional offer dedicated 
to the employees working in the building includes among others: 
a restaurant, retail and services units, a conference room, a fitness 
club, bicycle racks, a car wash and concierge service. Moreover, the 
employees of companies which will have their offices in Neopark 
will be able to use a bus line running between Neopark and the 
nearest underground station in the morning and afternoon rush 
hours. The building will use a number of environmentally friendly 
and cost-saving solutions, confirmed by a BREEAM certificate 
at the level Excellent. Neopark was designed by the architectural 
studio JEMS Architekci. The completion of the first stage of the 
project is planned for the third quarter of 2016.

its energy efficiency, ending up with functionality and the highest quality 
— comments Ronnie Richardson, the president of OKRE Develop-
ment. The tenants include such companies as: CFE Polska, Fagerhult, 
Tavola, Goodyear Dunlop Tires Polska, M.P. Polska and Xella Polska.

For the developer Real Management SA the first quarter of 
2014 brought the completion of the first phase of the Bolero Of-
fice Point complex, which is being raised at Rownolegla Street 4. 
The design of the building, prepared by the studio PRC Architekci, 
is characterized by simple shapes and a glass facade and it offers 
11 301 sqm office space on 7 floors above the ground and 162 park-
ing places in an underground car park. Eventually, the complex 
will comprise three buildings carried out in three phases. The last 
one will be created in the second half of 2017. 

l  Projects under construction and planned projects

In 2014 the second stage of the project Business Garden Warszawa 
started at Zwirki i Wigury Street. According to the design, 5 office 
buildings will be created in this stage and they will be included in 
the existing part of the complex, which was raised in the first stage of 
the project. Within this project the investor will put to commission 
around 56 000 sqm space for tenants. The architectural conception 
was prepared by the team of architects JSK, who signed a contract to 
rent a part of the spaces in May 2014. The designers decided that the 
building will have 7 floors and an underground space, whereas the 
other four buildings will be divided into 7 levels above the ground 

Business Garden Warszawa

Tasmowa

GreenWings Offices
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The newest office complex Echo Investment will be located at 
Tasmowa Street in Warsaw. The project will include four 9-storey 
office buildings of a total space of 60 000 sqm. 14 975 sqm total space 
and 316 underground parking places will be created within the first 
stage. The good location in the office part of Mokotow and very well-
developed public transportation will ensure an easy access to the 
city centre as well as to other parts of Warsaw. Another advantage 
of the location at Tasmowa Street is the short distance from Okecie.

WLOCHY

The district Wlochy, located in the south-west part of Warsaw, is at-
tracting more and more interest, both from developers building flats 
and those who plan commercial projects, including office projects. 
On the one side, the district features boutique, low-rise buildings, on 
the other side, it has the biggest Polish Airport — the Chopin Airport.

l  Projects commissioned in 2014

In May 2014 the office building GreenWings Offices received an oc-
cupancy permit. The building is located at 17 Stycznia Street 48, not 
far away from Okecie Airport. The project is certified in the BREEAM 
system at the level Very Good and it offers 10 850 sqm office space on 7 
floors, as well as modern spaces of a conference centre. We have com-
mitted to the highest quality of sustainable construction  GreenWings Of-
fices turned out to be attractive for tenants in every respect, starting from 

and 2 underground levels with a garage and technical rooms. The 
construction of the buildings will be carried out in accordance with 
LEED certification Platinum requirements. Additionally, within this 
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project the developer decided to develop the areas in the direct vicin-
ity of the buildings — 60 per cent of the plot will be used for elements 
of landscape architecture. According to the schedule, construction 
works should start at the beginning of 2017.

On the area of Okecie a construction of a new training and 
administration building of the Polish Air Navigation Services 
Agency is being planned. It will include among others Aviation 
Training Centre equipped with two modern air traffic control 
simulators and professional lecture rooms to give training to can-
didates for air traffic controllers and upskilling for employees who 
already have an ATC licence. The building will also house tech-
nical equipment for radio communications as well as rooms and 
equipment for the weather services. The new building makes use 
of energy efficient technological solutions and it will be connected 
with the Air Traffic Control Centre (the current headquarters of 
the Polish Air Navigation Services Agency). The total area of the 
building will be 14 734 sqm and its usable area — 11 376 sqm. The 
building will have four floors above the ground and one under-
ground floor. The general contractor of the project is Mostostal 
Warszawa. The works should be completed in September 2016

OCHOTA

In the centre of Warsaw, in the district Ochota we have the prem-
ises of a dozen of departments and rectors’ offices of higher edu-
cation institutions, including the Medical University of Warsaw, 
the University of Warsaw, the University of Ecology and Manage-
ment and the Polish Academy of Science, as well as the premises of 
Krajowa Szkola Administracji Publicznej (the National School of 
Public Administration). Moreover, in this district we have several 
areas of urban greenery, including a part of Pola Mokotowskie

l  Projects commissioned in 2014

On 28th of August 2014 the official opening ceremony of the first stage 
of Eurocentrum Office Complex took place. The complex was com-
pleted within almost 2 years. The A+ class office building is environ-
mentally friendly, which is confirmed by the certificate grated to the 
building: LEED CS Gold. The author of the design is PRC Architekci. 
Eventually,  Eurocentrum will offer 69 578 sqm leasable space, includ-
ing 67 005 sqm for offices. The rest of the space will be designated for 
restaurants, delicatessen, a drugstore with Health and Beauty articles, 
rehabilitation centre, manicure and pedicure services, a laundry facil-
ity and car parks: an underground car park with 612 places and one 

on the ground level with 158 parking places. The companies which 
decided to rent spaces in Eurocentrum include: Unilever Polska, AB 
Foods Polska, Group One, Imtech Polska, Tebodin, Qumak, CEPD 
Management and Randstad Polska. The investor of the project is the 
Capital Park Group.

Eurocentrum Office Complex West Station

Nimbus
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In 2014 the construction of Nimbus was completed, an office 
building belonging to IMMOFINANZ Group, located at Jerozo-
limskie Avenue 98, close to Zawisza Square. The project offers 
19 000 sqm for offices and commercial space. The building has 
a LEED certificate and its tenants include: Marsh & McLennan 
Companies (MMC) and Omnitec.

l  Projects under construction and planned projects

At the end of 2014, the construction of the railway station Warsaw 
West and the Office complex West Station was started. Within the 
project, two 13-storey buildings, offering 68 200 sqm total space, with 
spacer for retail and services and a 3-storey underground garage. 
Both projects are a result of cooperation between PKP SA and the de-
veloper group HB Reavis. The perfect location of West Station complex, 
in the direct vicinity of railway station Warsaw West, close to the bus 
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station and many bus stops, guarantees ideal transportation connec-
tions, not only with all the districts of Warsaw, but also with other cities 
in Poland — says Stanislav Frnka, the president of the Management 
Board of HB Reavis Poland. West Station office buildings will be sup-
plied solely with energy from renewable sources. HB Reavis is going 
to apply for the BREEAM certification on the level Excellent for the 
buildings. The first stage of the project will be commissioned in the 
third quarter of 2016, and the second one — in the first half of 2018.

the requirements of sustainable construction, which has been re-
flected in BREEAM certification at the level Excellent.

WILANOW

Wilanow is situated further from the centre and, just as Bialoleka 
and Wlochy, it features numerous green areas. This is the least 
populated district of Warsaw, characterized by the lowest regis-
tered unemployment rate (444 people), but recently we could ob-
serve a rise in population here, which results from the extension of 
Miasteczko Wilanow, as well as an increased activity of developers 
who decide to carry out office projects here.

l  Projects commissioned in 2014

In the heart of Warsaw Wilanow at Rzeczpospolitej Aenue 14, the 
residential projects cooperative ‘URSYNOW’ has raised a modern 
office builsing Alto Wilanow, characterized by a clear architec-
tural form, high ceilings reaching over 3.40 m, large windows and 
an elevation made of sandstone. The ground floor is designated for 
services and retail, including delicatessen, a pharmacy, a cafeteria 
and a restaurant. Higher floors are intended for office spaces of 
4600 sqm. The complex also has 160 parking places in an under-
ground and ground level car park. Moreover, on the area of the 
building we have cycle racks and there is also the bike rental sta-
tion Veturilo nearby.

l  Projects under construction and planned projects

Royal Wilanow, raised by Capital Park, will be a five-storey build-
ing with a fully integrated city space and 29 787 sqm modern office 
space. The underground part of the building includes a car park 
for 915 parking places and bicycle racks. It is worth noticing that 

Warsaw investors are looking into the future with optimism

Michal 
Olszewski
the Deputy Mayor 

of Warsaw 

saturated markets of the Western cities, we 

still have very attractive and undeveloped 

investment areas to offer in central locations. 

These include plots at Emilii Plater, Prozna 

and Marianska streets and at Wybrzeze Ko-

sciuszkowskie. At the moment we have ano-

ther 760 thousand sqm new office space, 

including Warsaw Spire, Q22, Domaniewska 

Office Hub and Postepu 14. What is more, a 

few more high-raised buildings have appro-

val for construction and they are waiting to 

start construction. This is definitely a proof 

that, when it comes to Warsaw, investors are 

looking into the future with optimism.

We had similar reactions during the last 

international investment fair in Cannes, whe-

re Warsaw is a regular participant. We could 

observe a substantial growth of interest 

among potential investors in our city and our 

region. This is a result of the geopolitical situ-

ation, as well as the intensive cooperation of 

business partners and common efforts taken 

to promote Warsaw economy. Investors per-

ceive Warsaw in the light of their experience 

and contacts in this place, as well as business 

results which they achieve. Moreover, a defi-

nite advantage of the city are its well-educa-

ted inhabitants. Thanks to their creativity and 

innovative approach, they are highly appre-

ciated by foreign investors. This is why the 

city takes care to develop the basis for entre-

preneurship. They create entrepreneurship 

incubators, creativity centres and support all 

initiatives in this field. With the support of Eu-

ropean Union, the local government is going 

to invest about 82 million EUR.Warsaw is becoming more and 

more popular among foreign 

investors. As opposed to the 
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At Grojecka Street 206/208 the company OKRE Grojecka is 
planning to build an A-class office building Grojecka Office, de-
signed by architects from the Kurylowicz & Associates studio. The 
8-storey usable space of the total area of 7400 sqm will be comple-
mented with 134 parking places in an underground garage and 64 
roofed bicycle racks. The building is designed taking into account 
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l  Raiffeisen Polbank Ý 19 500 sqm Ý Prime Corporate Center
Raiffeisen Polbank signed a lease agreement of office space with the company Golub 
GetHouse – the investor of the building is PRIME Corporate Center. The tenant will move 
into the 19 500 sqm office space and some additional space for retail and services in 
the first half of 2016, in this way taking 90 per cent of the available offices, as well as all 
additional space on the ground floor.

l  Deloitte Ý 11 000 sqm Ý Q22
Deloitte company, which provides consulting services, has rented 11 000 sqm in Q22 
office building, which is being raised by Echo Investment. The company will move into 
the building in the second quarter of 2016. The new premises of the company will be 
beneficial both for team work and for individual tasks. In Q22 we are preparing modern 
and functional zone for meetings with customers, who appreciate the central location 
of our premises. We decided to move into Q22 because of the substantial improvement 
in quality of location without a significant change of place, as well as the prestige of the 
project, which will be the best business card for Deloitte  – says Marek Metrycki, the CEO 
of Deloitte in Poland.

l  Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Chief 
Inspectorate of Road Transport) Ý 7054 sqm Ý Equator

Główny Inspektorat Transportu Drogowego has rented 4054 sqm space in Equator 
office building, which belongs to Immofinanz Group. The contract signed by GITD in 
the building of IMMOFINANZ confirms the raising interest of the public sector in lease 
of commercial spaces. Equator is the second of three buildings which comprise the 
office complex in Aleje Jerozolimskie. The gross leasable area of the building is over 
19 000 sqm.

l  LHI sp. z o.o.  Ý Chmielna 25 Ý IVG
IVG Fund and the company LHI sp. z o.o. have signed a purchase agreement of the 
Chmielna 25 building. This transaction was the first contract in Poland concerning a 
high-street retail building with an office part. The building offers 4500 sqm offices 
on six storeys and 1800 sqm retail space. We have set ourselves an aim to have a 
prestigious project of an approximate value of 30 million EUR in each commercial district 
of Srodmiescie. The districts are diversified in commercial and urban terms and they 
include: the Old Town Centre, Prime, Small City, South-West Centre, Core, West Centre and 
Highstreet. Thanks to the purchase of Chmielna 25, we have successfully achieved our aim – 
says Maciej Zajdel, the President of the Management Board in IVG Poland.

L E A S E

S A L E

l  Liebrecht & wooD and BBI Development Ý Plac Unii Ý  
Invesco Real Estate

In 2014 Liebrecht & wooD and BBI Development completed the sales contract of Plac 
Unii to the company Invesco Real Estate (IRE), which provides services of project 
administraction on the real estate market. The value of the contract is 226 million 
EUR. The complex is located at Unii Lubelskiej square and it comprises three buildings, 
which offer 41 300 sqm A+ class office space and 15 500 sqm retail space. The funds 
raised thanks to this transaction will be used by developers to carry out new projects, 
including the next project that they will carry out together - the commercial part of the 
Koneser Praga Center in Warsaw.

as many as 270 parking places will be available to general public. 
The author of the architectural design of the building is JEMS Ar-
chitekci and Sygnity is one the companies which already decided 
to rent space there, taking 5500 sqm. The project will be commis-
sioned in August 2015.

ZOLIBORZ

This smallest district in Warsaw, which makes up only 2 per cent of 
the whole area of the city, is clearly different from the other parts. 
It features a lot of green areas (Kepa Potocka Park, Sady Zolibor-
skie, Bulwary Wislane), buildings scattered here and there and 
historical buildings from the World War II, including the famous 
Cytadela. The vicinity of Srodmiescie makes this district an attrac-
tive place for investors who raise office buildings.

l  Projects commissioned in 2014

In 2014, the office building Garden Plaza belonging to SGB For-
tune MA was commissioned here, which was certified in the 
BREEAM system and is located at Elblaska Street. The building of-
fers 8520 sqm total leasable space, including 6730 sqm office space, 
4 floors above the ground and an underground garage with 111 
parking places. In the vicinity of the building we also have roofed 
spaces for bikes.

BIALOLEKA

In the recent years new office projects have also started to appear 
in Bialoleka — the area which is dominated by residential estates, 
both those which are very densely built as those which are scat-
tered around the rural areas and farmland. Industrial buildings 
have started to appear here as well. In the recent years in this area 
commercial projects started to appear here too, including modern 
office buildings.

l  Projects commissioned in 2014

At the turn of the years 2014 and 2015 the office building Nord 
Point in Annopol Business Park complex was commissioned. The 
B+ class building has 5556 sqm gross leasable area for offices and 
services on five floors, as well as 153 parking places. The building is 
the sixth stage of ECI SA project in Bialoleka in Warsaw.

URSYNOW

The southernmost district of the city, which was so far considered 
the commuter district of Warsaw, features dense housing, domi-
nated by large panel block of flats. At the moment, however, more 
and more commercial projects appear in Ursynow. They include 
retail and entertainment centres, public institutions, higher edu-
cation institutions and office buildings.

l  Projects commissioned in 2014

In the second quarter of 2014 the project Pileckiego was commis-
sioned, which included about 6436 sqm total space on four floors 
above the ground designated for office and services and one un-
derground floor for a garage, with 56 parking places. The design of 
the building is characterized by an original corrugated block. The 
investor is the company Arche.

Transactions of 2014
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2014 as a year of real estate investments 
Cracow is not only a cultural and tourist centre of Poland and a 
distinguished science centre but it is also a vibrantly developing 
city, where each year near projects are commissioned.

In terms of business, an especially important project for Cracow 
is the second biggest airport in Poland. In 2014 it provided service 
to 3.8 million passengers on 66 regular flight connections with 
other 62 airports in 20 countries. Carriers started 8 new scheduled 
flights (Shannon and Gdańsk — Ryanair; Bruksela — Brussels 
Airlines; Barcelona El Prat — Vueling; Hamburg — easyJet; Split, 
Heringsdorf i Zielona Góra — Eurolot), and tour operators opened 
two new destinations for charter flights (Bodrum and Lanzarote). 
It is worth mentioning that Cracow airport is currently carrying 
out the biggest investment project in the history — it includes ex-
tension of the passengers terminal, redevelopment of the interior 
communication system, redevelopment of the apron, moderniza-
tion of taxiway and a new hotel. When combined with existing 
facilities, the extended passengers terminal should ensure better 
standards of passengers traffic services for coming and leaving 

Cracow Airport 

Cracow is one of the most famous cities in Poland. Wonder-
ful monuments of architecture and art make it one of the 
most visited cities. A British agency for market research, 

Euromonitor International, has put Cracow and Warsaw among 
100 most visited cities in the world, whereas Malopolska Organi-
zacja Turystyczna estimated that in 2014 as many as 9.9 million 
tourists visited this city.

Cracow –  
a worldwide leader
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Area:  
327 sq km

The number of 
students (2014): 
170 500

Population:  
758 940

Unemployment:  
5,9 per cent

The number of 
higher schools 
in total: 22

We have 5 universities and 17 other higher education schools 
in Cracow. In 2013, they provided education to 170 500 students. 
Thanks to such institutions as: Centrum Transferu Technologii, 
Międzynarodowy Klaster Innowacyjnych Technologii (MINAT-
ECH), Klaster LifeScience Kraków, Małopolski Klaster Tech-
nologii Informacyjnych, National Science Centre or the Jagellon-
ian Centre of Innovation, opened in 2014, the city has become a 
place for cooperation between science and business, ensuring also 
development in such innovative industries as IT or R&D.
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ICE Congress Centre

planes. Ultimately, the terminal will reach the capacity of 1800 
passengers in incoming flights and 1800 in outcoming flights dur-
ing peak hours. It will also become possible to have at least two 
transatlantic airplanes at the same time in the peak hour. 

In 2014 the construction of entertainment and sports hall at the 
newly created Stanislawa Lema street was completed. At the end of 
2015 Cracow City Development Agency started sponsorship coop-
eration with TAURON Polska Energia — the official name of the 
project is therefore TAURON Arena Kraków. The building has 
15 000 sitting places. So far a few cultural, entertainment and sports 
events have taken place here and next events are being planned. 
Apart from functioning as an entertainment, sports and relaxation 
spot, TAURON Kraków Arena also features additional congress, 
exhibition and fair spaces, including two large conference rooms in 
VIP zone. The construction works started in May 2011. 
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Park and go — the development of eco-infrastructure 

Cracow does not stay behind when it comes to the development 
of infrastructure either. On the one hand, the city strategy is to 
develop and modernize important transport nodes, on the other 
hand they want to alleviate traffic congestion in the city centre. 
Among other ways, this will be done by promoting public trans-
port, which is aligned with Cracow’s strategy „city centre by tram”. 
The solutions implemented in the city centre should not only the 
traffic, but should also address problems with smog, communica-
tion noise and the lack of parking places. Here we can mention 
the extension of paid parking zone. The city authorities decided to 
implement that in 2014. The zone marked with D-44 was divided 
into three subzones. Parking is paid here on working days between 
10 a.m. and 8 p.m. 

In the history of Cracow’s public utility architecture, an impor-
tant date last year was the 17th of October, when the official open-
ing ceremony of ICE Congress Centre took place at Konopnicka 
street 17, near the Grunwaldzkie roundabout. The construction of 
the centre started in October 2012. The contract price has been 
estimated for 258 million zloty net. The architectural design of the 
building was prepared by the architectural studio Ingarden & Ewy 
Architekci, which also consulted a Japanese company Arata Iso-
zaki & Associates. The Congress Centre has been built in such a 
way, that at the same time — on the surface of 36 000 sqm — three 
types of events can be taking place. So far, the following have been 
organized here: 6. A European Conference on aviation and space 
sciences, MCE Central & Eastern Europe (CEE), Career EXPO fair 
as well as many cultural events.  

An interesting project started now in Cracow which will enrich 
its utility architecture near Mogilskiego roundabout is the new 
building of the Criminal Divisions of the District Court and Re-
gional Courts in Cracow. The ceremony of groundbreaking plaque 
took place in January 2015, and the commissioning of the building 
has been planned for the second quarter of 2018. A nine-storey, 
modern building, which makes use of renewable energy, will be 
located in a complex of former court buildings at Rondo street 7. 
The building surface will amount to 11 096 sqm. The new building 
will house the Criminal Division of the District Court and Re-
gional Courts in Cracow. The author of the architectural design 
is Biuro Architekt Kaczmarczyk from Sucha Beskidzka, and the 
general contractor is the company ROSA-BUD SA from Radom, 
chosen for the project in an open tender. 

Last year also proved fruitful for the Cracow Technology Park. 
Fourty five permits for economical activity were issued, thanks to 
which 1700 workplaces will be created. Among activities of Cra-
cow Technology Park in 2014 we can list a common project of KPT, 
Malopolskie province, Cracow City Office, Forum Virium from 
Helsinki and Vienna University of Technology — a Smart City 
concept for the Krakow Metropolitan Area. The aim of the devel-
oped strategy is to plan a right way to use modern technologies in 
Cracow and in its neighbourhood so that they can influence life of 
its residents in a positive way. The aspects analysed here were con-
nected with different areas of city functioning, such as environ-
ment protection, transport and healthcare.Tauron Arena
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Substantial communication changes are about to take place 
in the coming months in the centre as well. The area Straszews-
kiego—Podwale—Basztowa will have one-way traffic only. This 
should contribute to alleviating through-traffic and improve 
conditions for pedestrians, cyclists and public transport vehicles, 
mainly trams. In February 2014 Zarząd Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu announced a tender to redevelop the tram 
and road system between Pilsudzkiego and Karmelicka streets. 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol 
Sp.  z  o.o. was chosen among seven offers. It will carry out the 
works for the price of 7 675 000 PLN gross. The initiative to alle-
viate traffic on the first Cracow ring road was very well received, 
both in ecological organizations and among residents. Still, it does 
cause some concerns, for example about moving around Planty by 
taxi’s — this will take more time, which means higher fares.

Cracow is trying to encourage its residents not only to use pub-
lic transport, but also to cycle, which is why many new cycle lanes 
and bike rentals are being created. Another city transport system 
which is being developed are „Park and Go” car parks, which allow 
people to park their car free of charge in case they want to con-
tinue their journey using public transport. At the moment there 
are two „Park and Go” car parks in Cracow: Czerwone Maki and 
Giełda Balicka, and next ones are being planned, for example one 
in Bieżanowo.

Cracow Olympic Games

The turn of 2013 and 2014, as well as the months after, were marked 
by sensational news — the authorities of Cracow, Zakopane and 
Malopolskie province created Cracow 2022 Competition Com-
mittee, which applied for the possibility to organize 24th Winter 
Olympic Games in Cracow. Cracow’s application was officially 
announced on 7 November 2013. The idea was that most of ice 
events, as well as the opening and closing ceremonies would take 
place in the capital of Malopolska. Mountain sports events would 
take place in Slovakia and other sports events — in Zakopane. 
The whole Poland debated whether Olympic Games in Cracow is 
a good idea — if it would bring more profits or loss. Eventually, it 
was decided to hold a local referendum on this issue on 25th of May 
2014 — the day of European Parliament Elections. The question 
Are you for organizing and having Winter Olympic Games 2022 
in Cracow? was answered by 69.72 per cent of voters as NO, even 
though the members of the Committee persuaded that the Olym-
pic Games would allow to develop infrastructure in Malopolska in 
an significant way, mainly in terms of roads and sports facilities, as 
well as to attract the world’s attention to Cracow, including inves-
tor with a lot of capital. Some arguments against organizing Olym-
pic Games in Cracow sounded convincing too. These included the 
risk of getting the city, or even the wole country, into debt, a price 
hike, an increase of rental prices or felling trees for new sport fa-
cilities which after Olympics Games would only be used by a small 
number of people.

Nowa Huta invites investors 

Nowa Huta, located in the eastern part of the city, was created 
in 1949. It is famous mainly for metallurgy and cursed with the 
reputation of the most dangerous district. For some it is an embar-
rassing relic of Polish People’s Republic, other call it „a younger 
sister of Cracow”. Although it existed as a separate city only for 

two years, for many Cracovians it still remains a separate city, with 
a completely different culture and mentality. In the recent years, 
however, we have been hearing calls for more integration and revi-
talization of postindustrial areas, where modern enterprises could 
develop now. It is even more the case as Maloposlkie Province and 
the city of Cracow are going to cooperate on setting up legal and 
infrastructural conditions, which will allow to create an Economic 
Zone in Nowa Huta in the future. 

In November 2014 The city of Cracow and Maloposkie province 
set up a joint-stock company „Krakow Nowa Huta Przyszlosci”, 
which is responsible for the implementation of a long term project 
of the same name. The project concerns an enormous area and it 
belongs to many entities. The aim of the organisation is to high-
light investment areas, find strategic investors and raise funds, as 
well as take on any activities to create economic zones or technol-
ogy parks. Currently, after registration was completed in March 
2015, the authorities of the company are going to start activities 
aimed at finding investors, as well as real estate and land necessary 
to carry out the project.

The concept of the project „Kraków Nowa Huta Przyszłości” is 
to enliven the eastern part of Cracow by revitalization and devel-
opment of land of approximately 585 ha. The district will become 
a more attractive place for investors, for the residents of the city 
and for the neighbouring municipalities. The area should include 
an economic zone, relaxation areas and organization of cultural 
events. In the long run, it is expected that even as many as 40 000 
new workplaces might be created on the now deserted and ne-
glected area of Nowa Huta. A part of them will create Logistics 
and Industrial Centre and Science and Technology Park Bran-
ice. The latter will include a complex offering office, laboratory, 
workshop, conference and exhibition spaces. The Park will be 
especially aimed at innovative technological enterprises, which 
carry out research and development projects. Moreover, a Patent 
Information Centre will be created here, which will give support 
in applying for patents, and a Centre for Design and Ergonomics. 

It is estimated that the costs of the project „Krakow Nowa 
Huta Przyszłości” will amount to approximately 2 billion PLN, 
where the most funds come from the European Union and were 
admitted to Poland for the years 2014–2020. „Kraków Nowa Huta 
Przyszłości” is a urban project, which was chosen in an internatio-
nal competition in 2012  Thanks to the project it was possible to 
define the programme idea and the form of social and economic 
activation of the eastern part of Cracow  A concept of area deve-
lopment plan and later also functional programmes for particular 
tasks of the project and a feasibility plan were prepared on request 
of the municipality in 2013  The concept implemented in 2014 for 
„A study of land use conditions and directions” assumes that a 
new urban entity will be created in such a way that the postindu-
strial areas can be revitalized on the infrastructural, functional 
and social level and that the area can be developed so that the 
district becomes more attractive for investors, the society of the 
city and Cracow municipality, as well as for tourists  In order to 
make it feasible, a concept for roads with technical infrastructure 
network was prepared as well  There is no other area in Cracow 
which would have the same potential and, at the same time, would 
remain so uninvested  Activization of this area is a priority not 
only for the city authorities but for the whole region — said Artur 
Paszko, The President of Nowa Huta Przyszłości SA.
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Cracow Office Market

Supply:  
728 496 sqm

New supply in 2014:  
120 096 sqm

Demand in 2014:  
144 000 sqm

Office spaces:  
123 600 sqm

Vacancy rate:  
4 per cent

Average rental rates:  
13,5–14,5 €/sqm/per month  
in A-class buildings

In 2014 the capital city of Malopolska was a vibrantly developing 
office centre and, next to Wroclaw and Katowice, it became one 
of the biggest and the most dynamic regional office real estate 

market. Cracow features the lowest vacancy rate among all region-
al cities — it is below 4 per cent, whereas at the end of 2013 it was 
about 5 per cent. It means that office surface is being well adopted 
by the market and that the demand for office projects is still very 
high. 2014 was a record year in terms of rented office space — it 
was approximately 144 000 sqm. At the end of 2014, the office re-
sources of the city were approximately 728 496 sqm, and the new 
supply of office space after three quarters of 2014 reached the high-
est level ever — 120 096 sqm.

BPO generates the demand

The demand for office spaces in Cracow is generated mostly by 
the BPO/SSC sector. The capital of Malopolska remains the best 
Polish and European venue to locate companies from BPO sec-
tor, which is clearly visible in the rating prepared by Tholons 
„Top 100 Outsourcing Destinations 2015”. The rating presents 
100 best locations for outsourcing in the world. Cracow got the 
ninth place in the rating. Yet again Asian cities turned out to be 
the biggest competition for Cracow — the first place was taken 
by Bangalore in India. The good position of Cracow in the rat-
ing is reflected in numerical data — in 2014 there were around 
6 thousand new workplaces created in Cracow modern services 
sector. At the moment we have nearly 100 companies in Cracow 
where 38 thousand people are employed. Cracow provides ser-
vices for 94 countries in 36 languages and the yearly aggregate 
economical value created by this sector in Cracow amounts to 
4 655 million PLN.

The outsourcing industry in Cracow is constantly developing. 
It features a high level of employment in BPO, SCS, IT and R&D 

sectors, which results in a high demand for office spaces, generated 
by the biggest international enterprises. The companies operating 
on Cracow market at the moment include: Capgemini, IBM, Shell, 
Nokia Siemens Network, State Street, UBS, HSBC, Cisco and Sa-
bre. The employment in modern business services at the end of 
2014 reached the number of 33 500 people. According to Associa-
tion of Business Service Leaders in Poland (ABSL), it is 24 per cent 
of the whole employment in this sector in Poland — which is the 
highest level both in Poland and in the whole East and Central 
Europe region.

Cracow is a strong brand

Konrad 
Dziewonski
The President 
of the 
Management 
Board Buma 
Group

other cities, such as Wroclaw, Tricity, Poznan, 

which are more and more actively fighting 

for investors. Small regional cities, such as 

Rzeszow and Szczecin, are also becoming 

more attractive. The cities of the Far East, such 

as Bangalore, are of course also a competitive 

market but not all investors decide for such a 

change, because of different time zones and 

cultural differences. We must not forget that 

Cracow in the world market is a strong brand, 

attractive in terms of culture, education and 

touristic aspects. The BPO/SS sector market is 

a good market for the city, it opens the pos-

sibility to start and developer for new people 

and it generates new workplaces.

Outsourcing is wrongly associated only 

with call center and invoicing. This sector in-

cludes more complicated processes, which 

require specialized and qualified employees, 

knowledge of foreign languages and IT pro-

grammes. We cannot speak of BPO sector 

taking into account just one perspective. This 

specialized sector is difficult to transfer to 

other locations in a simple way. The educa-

tion area is developing very well in the city. 

Cracow education institutions open new fac-

ulties to meet the needs of the market, which 

is a bait for outsourcing companies, and the 

broad cultural offer attracts young people to 

the city.

In our opinion Cracow is still developing. Of 

course, we can exclude certain risks. For ex-

ample, one of the risks would be shrinking 

human capital. We can also speak of internal 

competition as a risk. Cracow competes with 
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Office  
districts in Cracow
Office buildings in Cracow are spread throughout the city 

in an irregular way. It is therefore difficult to point to one 
business centre and one of the key factors contributing to 

the choice of a project location is the access to transport infra-
structure. It is even more important taking into account that many 
people resign from car transport and choose public or bicycle 
transport. The places with the biggest number of new projects are 
Pradnik Czerwony and Podgorze. There is also a great potential in 
Grzegorzki — in the years to come 140 000 sqm office space might 
be created here.

PRADNIK CZERWONY 

Pradnik Czerwony, located in the northern part of Cracow is, in 
terms of space, one of the smallest districts in the city. However, 
thanks to good communication with the city centre, it attracts in-
vestors who complete and commercialize office projects here. In 
this area we have some big office buildings, such as Alma Tower 
and Quattro Business Park complex. In 2014, 24 800 sqm office 
space was commissioned and some other projects are still under 
construction, including the Opolska Business Park complex.

l  Projects commissioned in 2014

In June 2014 the official opening of Alma Tower took place — the 
first office building in Malopolska to be certified in the LEED sys-
tem. The building, located in the close vicinity of Mlynski rounda-
bout, has 10 700 sqm space. It was completed by UBM Company at 
the initiative of Alma Market, which rents here 5000 sqm together 
with its subsidiaries (Vistula and Krakchemia). Among other ten-
ants we can name companies such as: Onet Group (5400 sqm), 
PZU and Gastromall — the Olimp restaurant operator. The design 
project of this building was prepared by Piotr Nawara and Bartlo-
miej Lobaziewicz from nsMoon Studio and Stanislaw Denko from 
Wizja Biuro Architektoniczne. The building is characterized by 
green, vertical stripes and a cuboid structure, with notches used 
as terraces. The users can park on 150 parking places in an under-
ground garage and on 50 places on an outside car park.

Among Cracow office projects completed in 2014 we can also 
list the fourth and the biggest stage of the Quattro Business Park 
office complex, raised by Buma Group at Bora-Komorowskiego 25. 
Building D offers 12 500 sqm office space for rent, and since June 
2014 the building can also congratulate itself on a temporary 
BREEAM Interim Certificate, with the grade Very Good. The first 
stage of Quattro Business Park with 12 000 sqm was commis-
sioned in 2010. In 2011 building B was completed, with 11 800 sqm. 

Quattro Business Park
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Opolska Business Park

Bonarka for Business E

45 000 sqm. The newest building — E — the construction of which 
commenced the second phase of the project, was completed in De-
cember 2014. With a total of eight floors, the building has a total of 
10 000 sqm of office space. The next building in second phase (F) 
is under construction and is scheduled to open in Q4 2015. There 
continues to be strong demand for modern office space in Kraków  We 
know not only know this from our tenants, but also companies that 

At the beginning of September 2014 Benaco Company, created 
by a developer company DK-Development, started the construc-
tion of the office building located at Pilotow Street 2E. The A-class 
office building should be ready in December in 2015. Benaco will 
offer 3225 sqm office space on five storeys. The ground floor will 
serve as a showroom and other storeys will make up office spaces. 
The building will have a reception area, 24 hours security guard-
ing, lifts, air-conditioning, raised flooring and suspended ceilings. 
The users will have access to 60 parking places on two under-
ground car parks and 7 places on an outside car park.

PODGORZE I PODGORZE DUCHACKIE

Thanks to good transport connections between Podgorze and the 
city centre, this is an intensely developed area. Recently, Avestus 
Real Estate and East-West Development Office located their of-
fice projects in Podgorze. In Podgorze Duchackie in turn, we have 
Bonarka for Business complex, which is being carried out by Tri-
Granit Development and IPR. Altogether in 2014 investors com-
pleted 35 230 sqm for office space and retail and services in dis-
tricts marked with administrative numbers XI and XII.

l  Projects commissioned in 2014

Situated on Puszkarska Street, Bonarka for Business consists of five 
office buildings (A, B, C, D, E) with a combined gross leasable area of 

intend to open their head offices in the city  If the trend is sustained, 
the construction of another office buildings in B4B (G,H, I, J, K) is 
only a matter of time   B4B will eventually total eleven office buildings 
with a combined area of 100,000 sqm, with a development value of 
EUR 200 mln  — states Tomasz Lisiecki, Chief Development Officer, 
TriGranit Development Corporation. The buildings in the second 
phase of Bonarka for Business are expected to obtain BREEAM cer-
tification at the Very Good Level. The project is being developed by 
TriGranit Development Corporation and IPR Ltd.

Last year Avestus Real Estate completed the construction of the 
second stage of Enterprise Park complex — the third building of 
the complex, located at Powstancow Wielkopolskich in Podgorze 
district. The building offers 14 000 sqm — this means that the sur-
face of the whole complex amounts to 30 000 sqm. All the tenants 
were found even before the official opening. At the moment, the 
third stage of the Enterprise Park is under construction — build-
ing D, which will deliver around 5800 sqm office space. The build-
ing will feature solutions adapted to the needs of companies in 
advanced technologies sector and in BPO/SSC. There will be four 
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Another investment project completed in Pradnik Czerwony 
district in 2014 is Futuro — a boutique, six-storey A-class building 
at Ksieży Pijarow 5. The building belongs to a limited partnership 
Profuturo and offers 1600 sqm total space.

l Projects under construction and planned projects

Opolska Business Park complex is being completed on the plot at 
Opolska, next to the junction with 29th November Avenue. Eventu-
ally, it will comprise three 12-storey buildings and underground 
and ground level car parks. The total office space of the complex 
will be 57 000 sqm. The project is being carried out in three stag-
es, and the completion of the first stage (the surface of more than 
18 000 sqm) is planned for the fourth quarter of 2015. The complex 
of buildings, characterized by a classical, timeless form and white 
elevation designed by DDJM studio from Cracow, will be certified 
in the BREEAM system.
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l  Projects commissioned in 2014
In January 2014 the company Balmoral Properties commissioned 
the first stage of Browar Lubicz, which comprises residential, re-
tail and services spaces. Moreover, it offers 1900 sqm office space, 
located in the renovated Palac Goetzow. At the moment, as a part 
of the second phase of this project, a boutique office building is 
being raised. It will have 4236 sqm useable space and two apart-
ment buildings. Construction works should be completed in the 
third quarter of 2016. The project is located in the centre of Cracow 
at Lubicz street, just a few minutes’ walk from the Main Market 
Square, on the area of the former Okocim brewery.

l  Projects under construction and planned projects

The office building belonging to BUMA Group is still under con-
struction. The building is being raised at Pokoju Avenue 5, at the 
place where Ruch building was demolished. The building will have 
9 storeys above the ground and 2 storeys below the ground, and 
the tenants will have a total of 13 000 sqm rental space at their dis-
posal. Aleja Pokoju 5 is being certified in the BREEAM system 
and the expected grade is Very Good. The design project was cre-
ated in UCEES architectural studio. According to the schedule, the 
construction should be completed in the third quarter of 2015.

Another project carried out in District II, in the office part of 
Oficerskie estate, is a retail and services building Zaleskiego 1. The 
building was originally built in the Interwar period as a tenement 
house with a spacious services part on the ground floor. It is now 
being thoroughly renovated and expanded so that it gains 735.7 
sqm rental space at the turn of the third and fourth quarter. The 
investor of this enterprise is Kuczek-Maruta Kancelaria Radcow 
Prawnych.

Close to Pokoju Avenue, in the vicinity of Mogilskie roundabout, 
Skanska Property Poland started to raise the Axis office building in 
2014. Within this project around 20 000 rental space will be created. 
According to the architectural concept, Axis will be an eight-storey 
office building with 3 underground storeys. A services zone cus-
tomized to the needs of the tenants will occupy the ground floor, 

l  Projects under construction and planned projects

In Podgorze Duchackie at Walerego Slawska 3, an 8-storey office 
building G.O. Center is under construction. The building will fea-
ture 4670 sqm rental space and an underground garage with 60 
parking places, as well as 20 parking places next to the building.
The office building is located in an area with very good transport 
connections, access to Cracow’s ring road and to A4 motorway. 
The commissioning is planned for the third quarter 2015.

GRZEGORZKI

On the office investment projects map Grzegorzki is one of the 
best recognized parts of the city. This is mostly due to two sky-
scrapers located in this area — “Skeleton”, which will turn into an 
elegant office building Treimorfa and the 77 m high K1 building, 
commonly referred to as Blekitek. In 2014 a few new projects were 
started and nearly 2000 sqm were commissioned.

storeys above the ground as well as an underground garage with 
102 parking places. According to the schedule, the works should 
be completed in the fourth quarter of 2015. All buildings of the 
complex meet ecological standards in accordance with BREEAM 
at the level Very Good 

In 2014 East-West Development Office completed the construc-
tion of two buildings in Orange Office Park complex, located at 
Klimeckiego and Powstancow Wielkopolskich streets. The first 
stage of the project was commissioned in December — Amster-
dam building, which offers over 11 230 sqm office, retail and ser-
vices space. Companies such as Brown Brothers Harriman, Apply 
Poland, Sappi Europe Polska and Getinge Shared Services found 
their premises in this office building. At the end of 2014 the second 
stage was completed — Rotterdam building, which will enrich the 
complex with 8496 sqm gross office space for rent. The developer 
is also planning a third office building — Den Hague, as well as 
a multi-storey car park. Altogether the complex will offer 25 000 
sqm office space and 2500 sqm retail space.
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Orange Office Park

Aleja Pokoju 5



P O L I S H  O F F I C E  M A R K E T    C r a c o w 141

whereas the underground storeys will serve as interior car parks 
and technical rooms. The energy efficient building will be certi-
fied in LEED system at the level Gold. The construction should be 
completed in the fourth quarter of 2016. At the beginning of March 
2015 Skanska Property Poland put the building on sale.

CZYZYNY

Year by year Czyzyny are developing their potential more and 
more vibrantly when it comes to accessible office space. In 2000 
Centrum Biurowe AZBU was completed here, in 2013 — Nautilius 
office building and in 2014 — AVIA building, which enriched 
Czyzny business offer with nearly 14 000 sqm office space.

l  Projects commissioned in 2014

On 10th February 2015 in Cracow Technology Park in Czyzyny the 
opening ceremony of the A-class office building under the name 
AVIA took place. A five storey building, offering nearly 14 000 
sqm gross rental spaces is located at Zyczkowskiego street 20. In a 
two-storey underground car park, there will be 173 parking plac-
es. The project also includes roofed bicycle racks. Cracow head-
quarters of the BPH SA Bank and GE Healthcare relocated their 
premises here. The investor of the project is GD&K Group and the 
investment fund CA Immo.

In 2014 the common project of GD&K Group and Verity De-
velopment gained a final and binding construction permit to build 
a skyscraper Treimorfa — one that the famous and controversial 
“Skeleton” will transform into. Treimorfa, a building of 85 500 sqm, 
which will feature office, hotel, residential, services and retail func-
tions, was designed by DDJM studio. It is known that the build-
ing will be expended to reach the height 102.5 m (26 storey’s and 2 
underground storeys) and four other buildings with a varied num-
ber of stories will be built around it. The smallest one will be 25 m 
high and the biggest — 40 m. We are planning to keep the whole 
steel structure of the “Skeleton”, whose condition is perfect  We will, 
however, exchange reinforced concrete and prefabricated elements  
The elevation will be made of stone elements and plaster, whereas the 
windows and facades will be made of aluminum  A detailed schedule 
of construction works will be prepared after the general contract has 
been chosen  First of all, we will begin with demolition works  The 
area of investment is very big, so we are not expecting any problems 
organizing construction facilities and storage area to store elements 
and products, or any difficulties for drivers or residents of Grzegorzki 
— says Jakub Wazowicz from GD&K Consulting Sp. z o.o.

Close to Mogilskie roundabout, in the vicinity of Chopin hotel, 
the construction of Chopin Office is being planned — an office 
building of Warimpex Company. At the moment the project is in 
the design phase.

Another building is being planned on the plot located at Pokoju 
Avenue 1a, between the skyscraper K1 and the office building Aleja 
Pokoju 5 — in the place where currently there is a services and 
retail building with a Lobos ship. It will be an office and services 
building or a hotel with 10 storeys, offering a total useable area of 
24 000 sqm. The land development conditions The current owner 
of the plot, LOBOS Group, is looking for a purchaser of the plot or 
a co-investor.
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l  Projects under construction and planned projects

In Czyzyny in Cracow Comarch is carrying out an A-class office 
building with an underground garage for its own purposes. The 
building will be divided into an administrative part, located on 
three storeys round a central staircore, an office part, designed 
as a two-storey block bridge above the third part, and a part for 
services. Each part is accessible from the main entrance hall, as 
well as by a dedicated staircase. The programme of the entrance 
hall was enriched with a set of conference rooms with all neces-
sary facilities. In the building there will also be a modern tech-
nological laboratory with a production hall for preparation and 
prototyping of new products and serial production of modules 
and electronic appliances based on new production technologies. 
The construction of the building will be completed at the end of 
June 2015.

The office building Ellipsis has been in the design phase for 
a few years. Esco Development is planning to raise the building 
at Jana Pawla II. Originally, it was supposed to be a 22 m high, 
six-storey building with nearly 3000 sqm rental space. The pro-
ject should have been commissioned at the end of 2012. However, 
the new land development plan, which has been in force in Cra-
cow since 2013, made the developer stop construction works and 
change his architectural conception of the building. The current 
project aims at a much bigger office building, with nine storey’s 
above the ground and two underground storeys. It will offer 7000 
sqm gross leasable area for office and services functions. At the 
moment, redesigning works are being completed. Commencement 
of construction works is planned for the second half of 2015 and, 
according to the schedule, they should be completed in the second 
half of 2016.

BRONOWICE

District Bronowice, well communicated with the city centre, Cra-
cow Airport and with A4 motorway, has gained a few business pro-
jects, both office and retail ones, including Galeria Bronowice and 
Centrum Biurowe Korona. How Bronowice will look like in the 
future will turn out when the works on the local land development 
plan of “Bronowice–Wesele” area, which started in March 2015, 
have been completed. The resolution taken by councilors to start 
drawing up a plan to establish the directions of future activities 
has introduced the necessary formal and legal conditions to carry 
out new projects, protect greenery and ensure communication and 
parking services. Area Development and Planning Office of the 
City Government has already started working on the project de-
sign. We will surely learn about the effect in the months to come.

l  Projects commissioned in 2014

The fourth building located in Centrum Biurowe Korona, be-
longing to GTC Company was opened in 2014. The building 
under the name Pascal is located in the area of Armii Krajowej 
Street and it offers 5500 sqm office space on seven storeys. Its ten-
ants include Centrum Uslug Finansowo-Ksiegowych IBM BTO 
Business Consulting Services, which has rented 1700 sqm and 
CB Korona, which takes 15 000 sqm in the whole complex. Pas-
cal project was prepared by architects from DDJM architectural 
studio. Other office buildings which belong to the complex are: 
Newton, Edison and Galileo.
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Between Jana Pawla II and Medewieskiego streets in Czyzyny, 
the company Lobos Nieruchomosci started the construction of 
the Business Centre Lobos Czyzyny. According to the schedule, 
it should be completed in the fourth quarter of 2016. The A-class 
building will offer tenants 5600 sqm space on 4 storeys above the 
ground and one underground storey for the garage and storage 
areas. The plans for the building interior foresee an elegant lobby 
with reception area and functional storeys, with 1400 sqm space 
each.
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KROWODRZA

Until recently Krowodrza was a district which was mainly associ-
ated with Miasteczko Studenckie AGH, park Jordan and Henryk 
Reyman Municipal Stadium, utilized by Wisla Krakow, which 
are located here. Now, however, thanks do BIUROMAX building 
which was commissioned in 2014 and a few other office buildings, 
it can become attractive for investors too.

l  Projects commissioned in 2014

In this area, at the junction of Wroclawska and Radzikowskiego 
streets, a four-storey building BIUROMAX was commissioned in 
2014. The building offers a total space of 3 053.22 sqm. The project 
is distinguished by a modern elevation in euronit system, made of 
glass and aluminum.

l  Projects under construction and planned projects

In Cracow at Pradnicka Street 20A, in the vicinity of Kleparski 
Park the Regent Office building has been under construction since 
September 2014. The building is being raised by Herbewo Inter-
national SA. The building offers around 5000 sqm office space lo-
cated on 5 storeys above the ground. The users will have 100 park-
ing places in a two-storey underground garage at their disposal, 
as well as bicycle racks, cloakrooms and showers for cyclists. This 
office building will be an environment-friendly one, distinguished 
by a green roof with relaxation zone for the tenants and Regent 
vines growing on its elevation and roof. The architectural design 
was prepared by BS-Arch studio from Cracow, which is coordi-
nated by an architect Adam Bielanski. According to the schedule, 
the office building should be commissioned in the second quarter 
of 2016. In the future, Herbowo company is going to raise a com-
plex of two office buildings and Regent Office will constitute the 
northern part of the complex.

At the end of 2016, the project Park Club will also contribute new 
office space to Krowodrza. The project is carried out by Prestige Prop-
erty Group in the vicinity of Oleandry — the House of Jozef Pilsudski, 
at the place where formerly the company PETROINFORM.NET had 
its premises. Demolition works were started at the beginning of 2014. 
The works were first stopped because of formal and legal requirements 
but started again in December. The ten-storey ParkClub will offer 

Kapelanka 42

l  Projects under construction and planned projects

At the beginning of 2015, the construction of Vistula Business 
Garden started. The building will offer tenants over 14 000 sqm of-
fices on six floors, a representative two-storey, fully glazed reception 
lobby, an underground car park and an underground garage with 
parking places for cars and bicycles. The office building features 
the maximal amount of glass in elevation of the building, which 
will ensure that each floor has an optimal level of day light. The 
building is also very well-situated — near Grunwaldzki Bridge and 
Bulwary Wislane, on the opposite of Zamek Krolewski on Wawel. 
The building was designed by PRC Architekci, and it is undergoing 

BREEAM certification with the grade very good. The commission-
ing is planned for the third quarter of 2016.

DEBNIKI

More than 30 000 sqm office space was commissioned in 2014 in 
Debniki — one of the biggest districts in Cracow, taking an area of 
4671,11 ha. The space is located in Kapelanka 42 complex. More-
over, in this part of Cracow we have Green Office complex with 
21 300 sqm office space.

l  Projects commissioned in 2014

In 2012 at the junction of Kapelanka and Kobierzynska Street 
Skanska company began the construction of their first office 
building in Cracow — the Kapelanka 42 complex, certified in 
the LEED system on the level Gold. Two buildings belonging to 
this complex were commissioned in the second and third quarter 
of 2014, offering more than 30 000 sqm A-class office space. They 
are both nearly completely rented out, mainly by companies pro-
viding business services, such as: SAB Miller company, Apriso (a 
part of Dassault Systèmes brand), Syginity, Tesco, Skanska and 
the Olimp restaurant. The design of the buildings was prepared 
by a Silesian architectural studio Medusa Group. At the begin-
ning of November Kapelanka 42B building was sold to the Pol-
ish fund REINO Dywidenda FIZ, managed by REINO Partners. 
Currently the developer is planning to sell the second building 
— Kapelanka 42A.

Vistula Business Garden
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around 6200 sqm of modern office space for rent, equipped with air-
conditioning and air humidification, a spacious entrance lobby and a 
canteen on the ground floor, bicycle racks in the garage part, a three-
storey underground garage and separate entrances to the office and 
residential parts of the building. The comfort of work of the future ten-
ants will be ensured by interior technical devices which guarantee qual-
ifying for ecological certificates and by maximum access to light. The 
architectural studio nsMoon Studio is responsible for the architectural 
design of ParkClub. It features large glass panels’ elevation, which is not 
ideally vertical, and harmonious layout with non-transparent elements.

PRADNIK BIAŁY

Pradnik Bialy, neighboring with Bronowice, is a region which is 
attracting a lot of new companies due to the new communication 
projects, such as the three-level Ofiar Katynia roundabout and 

a fragment of Cracow ring road. The buildings of housing estate 
Ukryte Pragnienia were completed in this area in 2014 and the 
Sosnowiecka 75 project is still under construction.

l  Projects commissioned in 2014

Pradnik Bialy is the place where housing estate Ukryte Pragnienia 
is being created — a project of AWIM Investment Group. Apart 
from residential spaces, the project also has spaces for office and 
services and retail. These are mainly located in building H, where 
on each of the four storeys there is a commercial open space tak-
ing about 330 sqm. Particular storeys can be freely divided and 
arranged in a way that will suit the needs of the tenants. The total 
surface of the building is 1669 sqm.

l  Projects under construction and planned projects

In August 2014, the developer MIX Biura started construction 
works of Jasnogorska 9 project. According to the schedule, the 
office building will be ready for tenants in the third quarter of 
2016. There will be 12 000 sqm modern space on 5 storeys above 
the ground. The users will also have 410 parking places at their 
disposal in a 2-storey underground garage and a car park situ-
ated next to the building. Moreover, there will be bicycle racks 
and showers for cyclists in the building. The location in the vi-
cinity of Ofiar Katynia Roundabout is a huge advantage of this 
location, as it is one of the most important transportation nodes 
in Cracow. 

In Pradnik Bialy at Sosnowiecka 75 a modern, four-storey office 
building is being raised. It will offer 2284 sqm rental space. The 
office building is characterized by a very good location in direct 
vicinity of the main exit roads and important transport nodes. Its 
tenants will have 20 parking places in an underground garage at 

Park Club
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Cracow is an investment in prestige

Jacek 
Majchrowski
The Mayor 

of Cracow 

investors themselves say about us. We attract 

new companies, because Cracow is an invest-

ment in prestige. Still, keeping the city on this 

level, a metropolis of a European significance, 

requires a series of activities which improve 

the quality of each aspect of its functioning. 

Cracow is consequently creating its economic 

image and brand by taking part in the most 

prestigious fairs and exhibitions. This is what 

allows us to eliminate one of the biggest ob-

stacles to economic growth of Cracow, which 

is the lack of modern office space. Thanks to 

meetings with developers, showing them 

how attractive a city Cracow is, each year the 

amount of office space is rising. And this fac-

tor, apart from human capital, is one of the 

most important ones from the perspective of 

outsourcing companies.

However, we do not rest on our laurels — 

we know that the more a city gives, the more 

it can receive in exchange. The increasing 

number of companies means that the level of 

employment is rising too. It is important that 

these companies belong to different sectors 

— diversification of economic activity allows 

the city to develop in a more stable way. It 

is true that we are competitive especially in 

terms of prices — but this not only true for 

Cracow, it is generally true for Poland. Inves-

tors can save money on remuneration for 

employees and rental rates for office spaces. 

The basis of running a business, also for inter-

national companies, is cost-effectiveness and, 

at the same time, keeping a high level of qual-

ity of business process services. This is what a 

company is for: to make money. But economy 

is not a bunch of separated elements, it is a 

whole. Financial institutions, global brands 

which invest in our city, make it possible to 

explore new, fledgling areas of development.

Human capital, relatively low costs and 

stable situation are the basic factors 

taken into account when looking for 

a location for modern services centres. How-

ever, brand and image are important in the 

final decision — and this something Cra-

cow does have — more than any other Pol-

ish, and even European city. This is what the 
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their disposal. The investor of Sosnowiecka 75  is P&W Develop-
ments Sp. z o.o.

STARE MIASTO

On the one hand, the historical nature of Stare Miasto means that 
the vast majority of new projects are located outside the centre of 
Cracow. On the other hand, investors started to appreciate the 
potential of empty land plots, located next to the Main Market 
Square or the main bus and railway stations. The plans to devel-
op the empty land mean that we can expect even a few thousand 
square metres of new supply in this historical district.

l  Projects under construction and planned projects

At the beginning of 2015 Capital Park has started the construc-
tion of the office building Topos, located at Pawia street 24. The 
project design foresees the completion of the street frontage by 
adapting the building in such a way that it suits the existing 
buildings in the direct vicinity of Galeria Krakowska and Kra-
kow Glowny station. The project design was prepared by archi-
tectural studios from Cracow: DDD Architekci and MZ Studio, 
and it is a combination of traditional and modern accents, which 
is especially visible in the facade of the building. Ceramic facade 
with elements that are typical for Cracovian architecture is com-
bined with modern solutions of glass and steel. According to the 
plan, the building should be commissioned in the first quarter 
of 2016. Stare Miasto district will be then enriched by nearly 560 
sqm new supply of office and services space.

Another project at Pawia Street is planned by Skanska Company: 
two office buildings will be raised on the plot purchased from ECE, 
between Galeria Krakowska and Ibis hotel. We are a developer of 
innovative, sustainable office buildings and we are planning to raise 
such buildings here too  We will soon begin the standard formal pro-
cess of project preparation  We will ensure that the buildings created 
in this crucial point of the city match their surroundings — said Mari-
usz Krzak, Regional Director at Skanska Property Poland.

GD&K Consulting  company and Xcity Investment, created by 
PKP, will develop the 1,4 ha plot located next to Main Station in Cra-
cow. Krakow Bosacka project will be carried out in the period 2015–
2019 in two stages, which will together deliver a total office space of 
21 000 sqm. The first stage of the project will include two modern 
office buildings with an underground garage. One of the buildings 
will be located above the panel of Malopolskie Dworce Autobusowe. 
The completion of the first stage and commissioning of the building 
is planned to take place at the end of 2018. The second stage of the 
project includes construction of another office building and redevel-
opment of the buildings of the printing house, water tower and loco-
motive depot. The estimated value of the project is 55 million EUR.

l  Grupa Onet Ý 5400 sqm  Ý Alma Tower
Onet Group rented 5400 sqm in the Alma Tower office building, raised by UBM at 
Pilotow 10 Street in Cracow. Earlier, for seven years the company used to rent space in 
Centrum Biznesu Brama Bronowicka at Gabrieli Zapolskiej 44.

l  BBH Ý 2000 sqm Ý Orange Office Park
In 2014 Brown Brothers Harriman - an international financial company - decided to 
extend the space rented in Orange Office Park complex by over 2000 sqm. The premises 
rented by the company have a total of over 6800 sqm.

l  Lundbeck Ý 1700 sqm Ý Quattro Business Park
In the complex Kapelanka 42, raised by a Cracow Buma Group, a Danish pharmaceutical 
company will open Business Services Centre, providing services in financial, HR and 
IT sectors, as well as operating purchase processes for other European branches. The 
Lundbeck office will take 1700 sqm space and about 130 will be employed there.

l  HCBL I & II Ý Centrum Biurowe Lubicz I and II Ý Griffin Group
On 16 April 2014 a deal was completed thanks to which the Griffin Group portfolio was 
enlarged by two A-class buildings - Centrum Biznesowe Lubicz I and Centrum Biurowe 
Lubicz II, offering a total of over 21000 sqm space. The complex is located in the very 
centre of the city, at the junction of Rakowiecka and Lubicz streets.

l  HSBC Service Centre Ý 10 000 sqm Ý Kapelanka 42
HSBC Service Delivery, an outsourcing company which belongs to HSBC Group, moved 
its whole division from Krakow Business Park to the office complex Kapelanka 42, where 
it started a support services centre for other entities from the Group, especially in the 
IT sector. The project required investment of at least 600 000 PLN and it resulted in 
creation of at least 150 new workplaces.

l  Tawstock Estates Ý CBE Ý Bluehouse Capital
Tawstock Estates concluded a sale deal of the Cracow Centrum Biurowe Euromarket. The 
new owner of the property is a company managed by Bluehouse Capital. The project 
is located at Jasnogorska Street in Cracow and it offers around 10 600 sqm office space 
and over 1600 sqm retail space on 5 floors. The building was commissioned in 2001

Transactions of 2014

L E A S E 

S A L E

l  Skanska Ý Kapelanka 42 Ý REINO Dywidenda FIZ
In autumn 2014 Skanska sold one of the buildings of the Cracow complex Kapelanka 42. 
The sold building has about 11700 sqm modern office space, nearly wholly rented by 
Tesco, Apriso and Sygnity. The building was purchased by REINO Dywidenda FIZ - the 
first Dividend Real Estate Investment Trust in Poland, wholly comprised of individual 
investors.

Jasnogorska 9
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As we learn from the fourth edition of research prepared by Antal 
International, the capital of Lower Silesia is the most attractive city in 
Poland in terms of relocation and more and more foreigners decide to 
move in here — at the moment about 3 700 citizens of other countries 
are registered in the city.

Wroclaw pearls of architecture

In 2014, it was for the 24th time that Towarzystwo Milosnikow Wroc-
lawia (Wroclaw Enthusiasts Society) and the President of Wroclaw or-
ganized the competition „Piekny Wroclaw” (Beautiful Wroclaw) aimd 
at distinguishing and promoting Wroclaw artistic activities in the field 
of architecture, with a particular emphasis on the functional, utilitarian, 
spatial and architectural values. The first place in the category „Public 
Utility Building” and the highest Grand Prix price was granted to the 
Musical Theatre Capitol, renovated in the years 2011–2013. Already in 
2014 the building was granted the first award of distinction in a poll 

Wroclaw is one of the oldest and the biggest cities in Po-
land. The beginnings trace back to the ancient times and 
the official foundation of the city took place around the 

year 1000. Such a long history means that the capital of Lower Sile-
sia has a diverse architecture, formed over the centuries and it con-
tinuously attracts interest of tourists. It is thanks to them the city 
has become internationally famous. In the 17th century it gained 
the name of „the flower of Europe” and later, when the numerous 
bridges were built, „Venice of the North”.

Wroclaw is an important university centre in the country. In terms 
of the number of students, it is on the third place among the Polish cit-
ies (just after Warsaw and Cracow) with 24 universities. In 2014, thirty 
four thousand students graduated from their studies here, which is 
4 thousand more than the year before. According to a Knight Frank 
report, which was prepared for Invest Wroclaw, as many as 99.7 per 
cent of students declares to speak English, 84.7 per cent — German, 
and only 0.1 per cent does not speak any foreign language. Moreover, 
the city is the place where Wroclaw Centrum Badan EIT+ operates, 
an enterprise much appreciated by investors, aimed at creation and 

Wroclaw – the Polish Silicon Valley

The Musical Theatre Capitol
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Area:  
293 sq km

Population:  
632 000

Unemployment:  
5 per cent

Number of 
students:  
126 000

Number of 
higher schools in 
total: 24

development of new cooperation methods for the science and educa-
tion sector with the regional government and innovative businesses. 
The aim of the Centre is to organize and conduct interdisciplinary re-
search in four areas of a considerable social utility and major influence 
on economic development: biomedicine, nanotechnology, ICT and 
climate change prevention. We must not forget about the influence 
of Wroclaw University of Technology in development and innova-
tion support, whose employees are members of international research 
teams. This institutions also files for the biggest number of patents.

The pro-social character of the city is also influenced by its cul-
tural and leisure activities — the philharmonic orchestra which is 
open here, galleries and musea, periodically organized festivals and 
manifold recreation areas.
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However, Wroclaw did not avoid internal communication 
problems. A  report prepared by a  consulting company Deloitte 
and Targeo.pl service shows that it is the most congested city in 
Poland. In 2014, an average Wroclaw resident wasted about 8 
hours and 35 min. per month in traffic jams, which is nearly 1 
hour more than in 2013. To alleviate the traffic on the roads, the 
authorities of the city are implementing the Intelligent Transport 
System, which includes traffic control and setting up a privilege for 
type „plus” trams (for example around  Legnicka street), imple-
menting Dynamic Passenger Information on chosen stops, a sub-
system of Traffic Conditions Information, a subsystem of Parking 
Information and video supervision on chosen junctions. What is 
more, the city is encouraging its inhabitants to travel using public 
communication or a bike, and MPK organizes different actions to 
make the travel more attractive for the passengers. Additionally, 
in 2014 MPK started to publish lists of tram lines where on a given 
day one could come across ticket control. This trick, as well as the 
integrated ticket for public communication and agglomeration 
railway (holders of Urban card with a  valid ticket can travel by 
train without any additional fares) could influence the rising num-
ber of passengers from 193 million in 2013 to 197 million in 2014. 
Wroclaw also offers a possibility to use a city bike. Currently, there 
are 30 stations in the city equipped with 200 bikes.

Main Railway Station

which enables connections with over thirty destinations in Europe. 
In 2014 the Nicolas Copernicus Airport provided service to 2 mil-
lion 85 thousand passengers, taking the first place in the world in 
Lufthansa global rating on the quality of services and flight opera-
tions among airports which operate this carrier. We always care about 
a  rich offer and the highest standards of service  Thanks to this, our 
passengers come back to the Wroclaw Airport and they recommend it 
to their acquaintances  We notice a growing surge of travellers from out-
side of Lower Silesia, as well as from abroad  The carriers noticed these 
trends as well and they offer new connections — says Dariusz Kus, the 
President of the Management Board Wroclaw Airport. An additional 
advantage of the airport is its location, not too far away from the city 
centre and from the most important streets, including Wroclaw Mo-
torway Bypass, which can take you to the airport both from the side 
of Wroclaw from the road S8 and from the side of Poznan, from the 
national road number 5, as well as from the national road nr 8 and 
A4 motorway. 
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of the Year Award 2013 organized by Stowarzyszenie Architektow Pol-
skich (The Association of Polish Architects) with the title „The Con-
struction of the Year” and the golden statue in a national competition 
of the Polish Association of Construction Engineers and Engineering 
Technicians, as well as the Honorary Award of the President of Wro-
claw in the Lower Silesia Competition „Laur Konserwatorski 2014” 
(Conservation Laurel 2014) for the best revitalization of a  historical 
building. All this shows how special a character the building has.

The modernization of the building of the Musical Theatre was suc-
cessful. However, many historical buildings in Wroclaw are still wait-
ing to be renovated. One of them is Swiebodzki Station, the oldest, 
fully preserved railway station in the city.  The first revitalization plans 
for the building started in 2009 but they were not carried out. PKP 
Company came back to the topic of modernization at the beginning 
of 2014, when it included the whole railway station and the neigh-
bouring areas in a development project. The first stage of the works 
will be commenced in the second quarter of 2015. 

The authorities of the city also started to invest in the historical, di-
lapidated architecture of Wroclaw. In the years 2007–2011, within the 
programme „100 tenement houses” around 109 buildings of this type 
were renovated. As the symbolic number of one hundred was exceeded 
in 2012, Zarzad Zasobu Komunalnego, which is responsible for the 
project, changed the name of the programme into: „Revitalization of 
Wroclaw Tenement Houses”. Since then, 30 more buildings have been 
included in the programme. Tenement houses renovated by Wroclaw 
Zarzad Zasobu Komunalnego (Municipal Reources Management Board) 
do not only gain a beautiful facade  They are also thoroughly renovated 
inside and rebuilt in such a way that, wherever possible, they meet mod-
ern standards and can guarantee comfort for the residents — said Ag-
nieszka Korzeniowska from Zarzad Zasobu Komunalnego.

The global success of Wroclaw

At the moment Wroclaw is one of the most dynamically develop-
ing cities in the country. Its infrastructure is growing at a rapid rate, 
gaining both residential and commercial buildings. To a large extent, 
this has to do with investors who come here from different countries, 
attracted by a favourable location at the crossroads of Europe, with 
an access to international and national transit routes. Moreover, the 
capital of Lower Silesia as the first city in Poland gained a connection 
with the European road network, which has enhanced communica-
tion with other countries of the Old Continent substantially. Apart 
from a  well developed road network, this city also has an airport, 

Wroclaw Airport
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Entrepreneurship Incubator created by Lower Silesia Agency of Economic Cooperation
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Przedsiebiorczosci), AIP Business Link and the newly opened En-
trepreneurship and Technology Incubator of Wroclaw Technology 
Park — an institution which was set up to create conditions to use 
the scientific and industrial potential of Lower Silesia. 

When compared to other cities, Wroclaw is distinguished by nu-
merous investments in the area of IT and new technologies. This is 
why more and more often it is called the Polish Silicon Valley. What is 
more, the capital of Lower Silesia is very attractive for such sectors as: 
SSC (E&Y, Becton, Dickinson and Company), BPO (IBM, Casus Fi-
nance, Impel Business Solutions), R&D (for example Redknee, Nokia 
Networks, Tieto, Siemens) or KPO — Knowledge process outsourc-
ing (for example HP, Crisil, McKinsey). According to a report of the 
Association of Business Sector Leaders, it is Wroclaw that is the most 
dynamically developing centre in Poland when it comes to project in 
these sectors. 

The Polish Silicon Valley

The authorities of Wroclaw are deeply engaged in gaining new 
entrepreneurs and in the development of regional enterprises. In 
2005, Wroclaw Agglomeration Development Agency was created 
on the initiative of the President of Wroclaw Rafal Dutkiewicz and 
the representatives of the municipalities around the metropolis. 
Among other activities, it deals with gaining new international 
projects. Business Support Centre, which is a part of it, offers com-
prehensive services for companies interested in starting their pro-
jects in the agglomeration. The services include help with prepar-
ing an investment offer and support in administrative processes. 
Investors from Lower Silesia can also use help from the Invest in 
Wroclaw project: a joint initiative of Wroclaw Agglomeration De-
velopment Agency and a consulting company JP Weber. The aim 
of the programme is to support entrepreneurs in key issues on par-
ticular stages of setting up a business in Poland, including advice 
on accessible public support and issues relate to the Polish tax law. 

In Wroclaw we also have a few vibrant entrepreneurship incuba-
tors, which provide office space and offer support in areas such as: 
accountancy, law, administration, networking and B2B relations. 
It is worth mentioning here Entrepreneurship Incubator created 
by Lower Silesia Agency of Economic Cooperation (Dolnoslaska 
Agencja Wspolpracy Gospodarczej), Lower Silesia Academic En-
trepreneurship Incubator (Dolnoslaski Akademicki Inkubator 

Number of  
bus lines:  
89

Number of 
tram lines:  
22

Number of railway 
lines within Wroclaw: 
6

Airports:  
Wroclaw Airport

Although Wroclaw public communication is developing suc-
cessively, access to many, especially new housing estates, is still 
very limited. However, MPK monitors the development of the 
outskirts and the need for new connections systematically. Among 
other projects, the programme from public communication devel-
opment in Wroclaw until 2020 includes the project of extending 
the tram line along Bardzka Street, from the junction from Swi-
eradowska and Buforowa streets up to the tram loop in Jagodno. 
A new line is also planned on the streets Jegielly to Milenijna along 
the streets: Dluga, Starogroblowa and Popowicka, and a  railway 
and tram node will be created in Popowice. The concept of pub-
lic communication development also includes implementation of 
the so-called metrobus: a  fast means of transport isolated from 
vehicle traffic, with hybrid or electric engine, which will connect 
the western districts with the centre of the city. The plans also en-
visage implementation of the agglomeration railway. By 2020, the 
authorities of Wroclaw want to purchase 15 dual-mode trams and 
they want to create about six new rail and tram stops. However, 
these are not the only projects of MPK and city magistrate — some 
bus and tram lines are now running more often, the routes have 
been extended and some new stops have been created. Wroclaw is 
planning more such changes in the years to come.

In 2014 the capital of Lower Silesia received a lot of recognition 
in international ratings presenting the best locations to run a project. 
For examples, in the summary „Global cities of the future 2014/2015”, 
prepared by a research centre fDi, Wroclaw turned out to be the ninth 
city in the world with the best strategy of attracting direct foreign 
investment projects, which means it comes ahead of such cities as 
London, Berlin and Los Angeles. According to the newest rating of 
one hundred best locations in the world for the outsourcing services 
prepared by Tholons, the capital of Lower Silesia has improved its 
position in comparison to the previous year, as it moved up by three 
positions and eventually took the sixty second positions.

Apart from the leading sectors, Wroclaw is also developing in 
the creative industry — graphics, computer animation, mobile ap-
plications and information systems. A cluster of multimedia branch 
Creativro has a big influence here. It brings together companies who 
deal with games production, mobile devices software and elements of 
social networking sites.

Although BPO is developing, Wroclaw is trying to keep balance 
between modern services and traditional industries, which is very 
beneficial for the development of the job market. In this way, it be-
comes attractive for different professional groups. What stands in fa-
vour of this strategy is the fact that at the end of the fourth quarter the 
unemployment rate in Wroclaw was 5 per cent, which is 6 percent-
age point less than the year before. In this way, next to Warsaw and 
Poznan, the capital of Lower Silesia belongs to the three Polish cities 
with the lowest unemployment rate
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Office market in numbers
to 2013 and it was 10.5 per cent (compared to 10.8 per cent). The 
vacancy rate fell to 11.1 per cent, whereas in the third quarter of 
2013 it was 10.8 per cent. In December 2014, there was still about 
62 700 sqm available office space in Wroclaw.

In 2013 it was evaluated that investors will contribute a similar 
amount of space to the Wroclaw office market, that is around 
80 000 sqm. However, in reality the volume of new offices in 2014 

was around 56 000 sqm, which gives a total of 595 000  sqm of-
fice space and put the capital of Lower Silesia on the third position 
among office markets in Poland. The biggest projects carried out 
last year are: Green Day (14 500 sqm) and Wroclawski Park Biznesu 
II B4 (10 500 sqm). At the moment around 170 000 sqm offices are 
still under construction and it is estimated that in 2015 the total 
office space in Wroclaw can reach approximately 700 000  sqm, 
whereas by the end of 2017 it might even reach 960 000 sqm. 

In 2014, the Wroclaw market noted an increased demand for 
office spaces. The lease agreements that were signed included 
95 400 sqm, where the majority were pre-let lease agreements. The 
modern business services sector was dominant when it comes 
to demand, which is clearly visible on the example of the biggest 
contracts: HP Global Business Center prolonged its tenancy agree-
ment  in Renoma  (10 700 sqm) and it signed a pre-let agreement 
in Dominikanski (16 400 sqm). Nokia Networks, in turn, rented 
space in an office building raised by Echo Investment — West Gate 
(14 000 sqm). In 2014 the average rental rates for 1 sqm office space 
in the capital of Lower Silesia oscillated between 12 and 13 EUR, 
whereas the rental rate for A and B-class building in the city centre 
amounted to 15–15.5 EUR on average.

Because of this increased demand and a slightly lower sup-
ply, the rate of unleased space decreased slightly when compared 

Supply:  
595 000 sqm

New supply in 2014.:  
56 000 sqm

Demand in 2014.:  
95 400 sqm

Spaces under construction:  
170 000 sqm 

Vacancy rate:  
11.1 per cent

Average rental rates:  
12–16 €/sqm/monthly

It’s not only about the price

Henryk 
Wojciechowski 
Development and 

Commercialization 

Director at Vantage 

Development SA

of languages and flexibility. Entrepreneurs from 

BPO/SSC sectors are trying to find personnel 

that speak a few foreign languages fluently. Ti-

mes when it was enough to speak English are 

long gone. HR departments are interested in 

people who know German, Norwegian, Spanish 

and even Asian languages. Detailed require-

ments depend on the type and aim of a given 

business. Companies are beginning to compete 

in terms of attracting specialized personnel and 

often they take over employees from competi-

tors. However, to convince a specialist to change 

their job, it is necessary to offer them something 

more than a salary and a training programme. 

This is why a modern, well-equipped office is be-

coming a standard. Typical open spaces, where 

we had a large number of employees gathered 

in a small space, sitting at desks arranged in “six-

-packs”, is changing into a comfortable, modern 

space, equipped with different functions that 

can be used by employees during work.

Tenants do not only consider the standard 

of the office, but also the attractiveness of the 

area around the building which is to beco-

me their premises. It is important that there is 

good transportation, short distance from bus 

and tram stops, a sufficient number of parking 

places and bicycle racks, as well as a possibility 

to rent city bikes. The access to diverse services 

also remains essential, as it allows workers to 

shorten the time needed to handle daily duties, 

such as bringing a child to kindergarten, doing 

shopping, laundry or going out to a cafeteria.

Wroclaw is dealing very well with providing 

modern office space. At the moment, the supply 

of offices in the city is around 600 000 sqm. We 

need to remember that on the other side of the 

Odra River just one district in Munich or Berlin can 

boast about such a supply. This shows how big 

our potential is. Moreover, if we remember that 

it takes less time to get from Wroclaw to Berlin by 

car than from Warsaw, we know why Wroclaw is 

so interesting for the biggest, western investors.

The value of university cities such as Wroc-

law lies in the presence of well-qualified 

human resources. More and more often 

the choice of location of premises depends on 

the possibility to find the right number of em-

ployees. The rental price is not enough, espe-

cially that companies which locate their service 

centres in Poland normally plan to provide more 

advanced services rather than just traditional call 

centres, which mostly employ students. In call 

centres employers do not demand qualifications 

from their employees higher than knowledge 
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Administrative division of Wroclaw has changed several 
times over the last one hundred years. After the adminis-
trative reform in 1950, the city was divided into five dis-

tricts: Stare Miasto, Srodmiescie, Krzyki, Psie Pole and Fabryczna. 
In 1991, in turn, the City Council eliminated districts offices and 
created 48 quarters, which have their own councils and adminis-
tration. However, the residents of Wroclaw are used to the former 
administrative division into five districts and they still use it in 
informal situations.

The centre of the Lower Silesia is formed by two districts — Stare 
Miasto and Srodmiescie. Krzyki is the southernmost part of the city, 
Psie Pole takes the North-East of the city, and Fabryczna is on the 
West. Around 35 per cent of the existing supply is located in the very 
city centre of Wroclaw and its vicinity, but developers also appreciate 
other Wroclaw areas which have a big investment potential and are 
developing dynamically. We are now speaking mostly of the Western 
Area of Business (Zachodni Obszar Biznesu — ZOB), located be-
tween the streets Legnicka and Strzegomska and about the Southern 
Axis of Business (Poludniowa Os Biznesu — POB) along the streets 
Powstancow Slaskich and Karkonoska.

STARE MIASTO

Stare Miasto is the very centre of Wroclaw and it is its most repre-
sentative area, located on the left bank of the river Odra, the old canal 
of Olawa and in the vicinity of the City Moat. This district includes 
such quarters as Stare Miasto, Przedmiescie Swidnickie and Szczepin. 
Stare Miasto continually remains the most attractive business loca-
tion. It is here, among historic architecture, that the most prestigious 
and comfortable A-class office buildings are raised. In 2014, a total 
of 10 000 sqm office space was created here and by 2017, more than 
100 000 sqm should still be created. 

l Projects commissioned in 2014

At the beginning of 2014 a revitalized, modern office building Save 
The World was commissioned. The building is located at the corner 

Districts of Wroclaw

Office districts of 
Wroclaw

of Laciarska and Olawska streets. It offers about 3000 sqm office 
space and about 741 sqm spaces for retail and services. Originally, a 
shopping centre Stefan Esders was located in this building, raised in 
1905. In June 2012 Save The World Real Estates Company renovated 
it thoroughly. Our office project includes renovation and expansion of 
the historical department store, located at the junction of Olawska 
and Laciarska streets and demolition of the adjoining tenement house 
— informed us Gabriela Mackala, the person responsible for the 
commercialization of real estate in Save The World Real Estates. 

In the second quarter of 2014 the project Rybacka 9 was commis-
sioned, which offers 1800 sqm office space. The tenant of the project 
is Allview Electronics, a Polish branch of a Romanian eletronic equip-
ment manufacturer, Allview Mobile.

At the end of 2014 also the rebuilt and extended Dom Handlowy 
Pod Swietym Hieronimem was commissioned, located at Swidnicka 
34. The investor of the modernization, which started in July 2013, was 
Zbigniew Grycan, the owner of business specializing in ice-creams 
production. After renovation, the tenement gained 5300 sqm office 
space. One of the tenants of Centrum Hieronimus will be an Inter-
net browser producer, Opera Software (around 4400 sqm), which will 
move in here at the beginning of 2016.

l Projects under construction and planned projects

As it was announced by Skanska Property Poland, the office building 
Dominikanski should be commissioned in August 2015. The build-
ing is located at the corner of Olawska and Piotra Skargi streets, in 
the place of former printing house Prasowe Zaklady Graficzne. The 
ceremony of laying the cornerstone in the foundations of the project 

Save The World
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PEGAZ

Dominikanski
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tenement houses from the 1930s of the 20th century, was prepared by 
PM Group Polska in cooperation with RKD Architects. The build-
ing will have 4200 sqm rentable space, with 28 parking places on an 
underground car park. The project should be completed in June 2016.

500 m from Stare Miasto, on a plot at the junction of Kazimi-
erza Wielkiego and Ruska, the company UBM is erecting the office 
building PEGAZ. Within this complex the developer is planning to 
raise two buildings of a total office area 16 500 sqm. Additionally, 
there will be 1500 sqm space for services and 370 parking places 
here. The project should be ready in the first half of 2016 but this 
date is not a final one, as the construction was suspended in 2015. 
The provincial administrative court cancelled the construction 
permit because the residents of the neighbouring tenement houses 
had raised objections. They believed the new project will limit the 
amount of daylight in their flats. Currently, the provincial court is 
investigating the issue and the investor has to either redesign the 
buildings or prove that they will not limit the access to daylight for 
the neighbouring tenement houses.

took place on 23rd June 2014. The total space of the office building, 
certified in the LEED system, will amount to 40 000 sqm. Apart from 
the revitalization of a new building, Skanska also reinforced the struc-
ture of the project, neighbouring with the Oppersdorf palace in such 
a way that after renovation it will become an integral part of the mod-
ern complex. In December 2014, the developer sold Dominikanski to 
a German fund Union Investment. At the moment the office building 
has been rented out in 50 per cent by companies HP Global Business 
Center, Deloitte and PKO BP.

In Wroclaw, at the corner of Nowy Swiat and sw.  Mikolaja 
streets, on a plot of land of former Cinema Pokoj, the A-class office 
building Nicolas Business Center is being put up. The building, 
which belongs to Global 2016 and PB Inter-System, will comprise 
two blocks: a higher and expending one, and a lower one, from 
the side of a residential building at Nowy Swiat Street. This trick 
has been used to better adapt the building to its surroundings. 
The six-storey Business Centre will have around 10 500 sqm office 
space and an underground car park, with 120 parking places. The 
construction of the building started in April 2014 and it will be 
completed at the beginning of 2016.

In February 2015, the companies Crownway Investments and Bar-
iela Investments started the construction of a 6-storey office build-
ing Wroclaw 101, situated on the border between Krzyki and Stare 
Miasto. In this place before the war there was Hotel Germania. The 
architectural design of the office building, which makes reference to Times II is not the only project in Stare Miasto that has been sus-

pended. At the end of 2014, at Zamkowa Street close to a free car 
park construction works were started to renovate the street. In the 
third quarter of 2015, a pedestrian area with new lighting, greenery, 
benches and an underground tunnel leading to the car park under 
the National Forum of Music should be created here. Later on, also 
a six-storey building Tekton for offices and services will be raised 
at the junction of Zamkowa and Kazimierza Wielkiego streets. The 
Wroclaw Company bought this plot of land at the end of 2013 for 6 
million PLN. The renovation of the street and construction of the 
office building can, however, be at risk due to medieval tenement 
house basement which was discovered here and which. The house 
existed here just before the World War II.

In the second half of 2015 Dreamriver Development should start 
raising the office building Rzeznicza 16. However, this date has not 
been confirmed. It was originally assumed that the works will be 
started in June 2014 and it happened differently. If everything goes 
according to the plan, in the second quarter of 2016 the building 
will contribute around 3000 sqm A-class office space to the Wroclaw 
market. 
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Bank PLC and GLL Real Estate Partners GmbH. Green Day offers 
a total of 15 930 sqm, where 14 500 will be taken by offices. The 
whole office area was rented by Credit Suisse Center of Excellence. 
The office building is certified in LEED on the level Gold.

l Projects under construction and planned projects

Since March 2014 the construction of a 7-storey office building 
Dubois 41 is taking place, which was designed by a team of ar-
chitects and engineers from Mackow Pracownia Projektowa. The 
investor, Nacarat Polska, is erecting an office building just next to 
another project they are carrying out on Nadodrze — Kurkowa 
14. In the new building, there will be 6800 A-class office building 
for tenants and 700 sqm space for services. The users will be able 
to use an underground car park with 75 parking places and infra-
structure for cyclists. The building should be completed in June 
2015. A part of offices has been already rented out to the company 
Parker, which produce components for automotive, medical and 
aerospace industry. The company will create an accounting and 
financial centre in Dubois 41. 

Green Day

Dubois 41

On the border between Stare Miasto and Fabryczna, at the junc-
tion of Legnicka and Stacyjna, CTE Company has planned a 9-storey 
office building of 5000 sqm space. It would become premises for the 
entities of DSA SA Group. The project will be carried out in the years 
2016-2017.

Another project which is planned on the border between Stare 
Miasto and Fabryczna is InCenter Office building at Robotnicza 42, 
raised by Inwest Grupa. This 7-storey A-class office building of 8900 
sqm will be comissioned at the end of 2016.
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SRODMIESCIE (THE INNER CITY)

The district Srodmiescie is situated on the right bank of Odra, oppo-
site Stare Miasto. Strange as it might seem, it is here, and not in Stare 
Miasto, that the oldest part of the city is located: Ostrow Tumski. The 
western part of the district also has some vibrantly developing quarters: 
Plac Grunwaldzki and the newly revitalized Nadodrze. The Eastern 
part of Srodmiescie comprises the so-called Big Island, which includes 
the quarters: Zacisze, Sepolno, Zalesie and Biskupin. In 2014 in this dis-
trict only one project was commissioned. However, it is estimated that 
by the year 2016 the district will gain nearly 23 000 sqm office space.

l Projects commissioned in 2014

In March 2014 the official opening ceremony of the office building 
Green Day took place, which was completed by Skanska Property 
Poland at Szczytnicka Street. Five months before the construction 
was completed the building was sold to Investec GLL Global Spe-
cial Opportunities Real Estate Fund, which is managed by Investec 

Close to Pasaz Grunwaldzki, at the junction of Mikolaja Reja 
and Marii Curie-Sklodowskiej streets, Echo Investment is raising an 
8-storey office building Nobilis Business House. It will offer around 
16 000 sqm modern A-class space, an underground garage with 63 
parking places, a ground-level car park for 155 cars and 72 places for 
cyclists, together with cloakrooms, showers and drying rooms. The 
office building will be equipped in a safety control system, fast lifts, 
energy efficient air-conditioning and ventilation, as well as an air hu-
midity control system. An architectural studio from Cracow DDJM 
is responsible for the design of the building. According to the plans, 
the project should be commissioned in April 2016. The office space in 
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In Fabryczna the company Archicom has commissioned their 
building West House 1B, a part of West Forum office complex. The 
building offers over 12 000 sqm space rented by Netia Group and 
companies Objectivity Bespoke Software Specialists and Lodestone 
Management Consultants. At the beginning of 2015, the building 
became a property of GNT Ventures, a company which belongs to 
GNT capital group. At the moment the next stage of west forum is 
under construction. It will ultimately offer the biggest office space in 
the capital of Lower Silesia — around 80 000 sqm.

In February 2014 the project Fabryczna Office Park was complet-
ed, which was under construction since November 2012 and was car-
ried out by Ultranet. The offices in the building are rented for example 
by Centrum Innowacji ProLearning.

An interesting office, sports and recreation building was also com-
missioned at Szybowcowa Street. The investor of the building was 
Waldemar Sieminski, the current owner of ASCO Company and the 
former owner of basketball sports club Slask Wroclaw. At the begin-
ning the building which was under construction since 2008 was sup-
posed to be a sports centre, however, as the owner decided to resign 
from leading a ports team, the construction was suspended. It was 
resumed in July 2013 and the function of the building was changed 
then. The space of the building is 7700 sqm.

l Projects under construction and planned projects

According to the schedule, the construction of the office building 
West Gate should be completed in April 2015. The building belongs 
to Echo Investment and it was designed by the architectural studio 
Arcan from Kielce in such a way that it resembles the letter „L”. The 
A-class office building, located at the junction of Legnicka, Milenijna, 
Na Ostatnim Groszu and Lotnicza, offers 16 200 sqm office space, 
awarded with a BREEAM certificate on the level Excellent. Such a 
high grade for West Grade is a reason for great satisfaction for us  Of-
fice building certification is no longer just a new method of design  It 
became a common ground for the users of our projects, who expect very 
good design of office building, just as we do  West Gate is an office build-
ing that has used the full potential of certification  It combines excellent 
parts of design and materials with sustainable and energy efficient solu-
tions, which is a determinant of modern architecture — says Katarzyna 
Murdoch, BREEAM engineer and Breeam International assessor at 
Echo Investment. In March 2015, the developer was granted a credit 
from NP Paribas Bank SA to carry out West Gate project. The value of 
the contract amounts to 25 million EUR investment credit, 19 million 
EUR construction credit and 4 million PLN VAT. The main tenant of 
West Gate is Nokia Networks (14 000 sqm).
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our building attracts a lot of interest  This is why I think that the office 
building will be as successful as the projects that we have carried out so 
far in Wroclaw — says Katarzyna Kubicka, Senior Leasing Manager in 
Offices and Hotels Department of Echo Investment. 

FABRYCZNA

Fabryczna used to be the biggest district of Wroclaw, and its name 
refers to big industrial plants that were once created on this area. 
Due to the increased interest of investors in this area and the dy-
namic growth of office space, Fabryczna is also now called the 
Western Area of Business. Within this area we have the streets that 
are the most popular among developers and tenants: Strzegomska, 
Robotnicza and a part of Legnicka. The district can boast itself on a 
perfectly developed communication infrastructure, which guaran-
tees good transport to the Market Square and an access to the city 
ring road and Wroclaw Motorway Bypass with an exit which takes 
you directly to the Wroclaw Airport — which is also located in this 
district. In 2014 Fabyrczna contributed around 16 700 sqm office 
space to the Wroclaw market and by 2017, developers will create 
over 152 00 sqm here. This makes us decide that the Western Area 
of Business is the best developing investment area in Wroclaw.

l Projects commissioned in 2014

West Gate
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KRZYKI

Krzyki, also called the Southern Axis of Business (POB), is the sec-
ond fastest developing district in Wroclaw after the Western Area of 
Business (ZOB). The investors are mostly interested in Powstancow 
Slaskich and Karkonowska streets. In this district we have Wroclaw 
Main Railway Station PKP, PKS bus Station and a horse racing track 
Partynice. Krzyki are well communicated with the other parts of 
Wroclaw. In 2014 the district gained about 11 3000 sqm office spaces 
and in 2016, over 32 000 sqm offices should be created there.

l Projects commissioned in 2014

 In the middle of 2014, after nearly a year of construction works, 
the office building Partner Point at Zyczliwa Street was com-
pleted. There is around 1000 sqm space in the building and they 
include 7 units for service and offices. A part of this space will be 
taken by the investor — Partner Capital Group.

In September 2014 Rodis Development commissioned the project 
Walbrzyska Center, which was under construction since 1 March 
2013. The total area of the building is 2 670 sqm, where 1680 sqm is 
taken by offices on three storeys, and 580 sqm was designated as space 
for services, situated on the ground floor. An additional underground 
storey is a car park with 25 parking places. The tenants of Walbr-
zyska Center include among others Centrum Organizacji Handlu 
Wewnatrzunijnego Eurotrade Sp. z o.o.

In the vicinity of retail and entertainment centre Magnolia, in 
the place of former Wzgorze Mikolajskie, the construction of Busi-
ness Garden Wroclaw started in autumn 2014 — the third busi-
ness park raised by the company Vastint in Poland. The complex 
will comprise three office buildings, designed in the shape of a letter 
H, erected on a platform of a common, one-storey underground 
car park. A part of the park will be designated as a hotel and an 
interior garden. The project will be carried out in stages. The first 
stage, carried out in 2014-2016, includes three buildings for offices 
and services, located at Jaworska, offering 10 700 sqm office space. 
Altogether in the complex there will be 37 000 sqm rentable space, 
certified in the LEED system.

Business Garden Wrocław

Walbrzyska Center
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At Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 street, in quarter Oporow, a part of 
Fabryczna, Business House will be created — an A-class office building 
with a total usable space of over 6000 sqm. The project is being carried 
out in cooperation with Archimedia studio from Poznan. We are con-
vinced that Business House is the right place for companies which want 
to run their business in a favourable location, not only when it comes 
to communication access but first of all in terms of potential business 
parterns  The building will offer technical solutions which guarantee com-
fort, safety and stability of work, which is extremely important nowadays 
— says Lidia Ciesielska, President of the Management Board at DPIN 
SA. The first tenants will be able to move into Business House in the 
first quarter of 2016. The project will be financed by Bank Gospodarst-
wa Krajowego within the programme „Polish Investments”.

Another project which was delayed is the last building of Mil-
lennium Tower complex. Descont Company planned to complete 
the construction of Millennium Tower III in 2014, yet the works 
have not been started so far. The expected data for the completion 
of the building is the fourth quarter of 2016. The project will offer 
12 300 sqm A-class office space.
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Armii Krajowej streets and it will have 14 200 sqm space. It will be 
built by company Mirbud. 

Another big enterprise in Krzyki district is OVO Wroclaw, which 
belongs to Wings Properties, a part of capital group Star Group Poland. 
This multifunctional complex will include apartments, penthouses, 
offices, a fitness centre and a five star hotel DoubleTree by Hilton, 
which will offer services to the residents and OVO offices owners. The 
general contractor is the company Eiffage Polska Budownictwo SA, 
which conducts works on OVO Wroclaw in the design&build system, 
which means that the working design is completed alongside the con-
struction works. The alleviation of the building will be made of corian 
— a plastic material which makes it possible to give the building an 
aerodynamic shape. According to the schedule OVO Wroclaw will be 
completed in 2016.w

Silver Tower Center

Krzycka Office

On 23 October 2014 the official opening of Silver Tower Center 
took place at Konstytucji 3 Maja. The building was raised on a plot 
of former PKS Bus Station. The project started in 2012 on the initia-
tive of Wisher Enterprise Company. Its total space amounts to 30 
500 sqm, where 7500 sqm are offices. The building comprises two 
complementary segments: the high part, with 12 storeys of offices 
for rent and a lower, six-storey part, with a hotel, conference centre 
and space for retail and services. The design of the office building 
was prepared by Mackow Pracownia Projektowa. One of its biggest 
tenants is the Polish branch of Luxoft, an international IT company.

In September 2014 the project of a six-storey office building PZU 
started. The building is located at the intersection of Komandorska 
and Boguslawskiego streets, on the border between Stare Miasto and 
Krzyki. In the building there will be around 5000 sqm usable space, 
including 3700 sqm designated as A-/B+ office space. The ground 
floor of the building will be used for retail and services units as well 
as office spaces. It has not been decided if PZU will be a tenant of the 
complex.

In Oltaszyn quarter Art-Deweloper is raising an office building 
Art-Business Center distinguished by modern facade, made of glass 
an elements of wooden framework. The 3-storey building with a us-
able mezzanine level will offer 1100 sqm space for services and offices 
for sale. The construction of the building, located at Strachowskie-
go 9, will be completed in the fourth quarter of 2015.

In November 2014 at Krzycka Street the construction of a 4-sto-
rey office building Krzycka Office was completed. The building has 
1100 sqm. The investor, PHU Sajmon Szymon Chmielinski, started 
the works in October 2013 and the general contractor of the project 
was Sirbud-Minari. The companies interested in renting the space 
here are mostly enterprises from the pharmaceutical industry. The 
author of the architectural design of the project is the studio Marcin 
Dziewonski and Bartosz Lukaszewicz.

l Projects under construction and planned projects

On 29th September 2014 we had the ceremony of laying the corner-
stone in the foundations of Kaufland office building, which will 
become Wroclaw headquarters of the company from September 
2015. The building is being raised in the vicinity of Ziebicka and 
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The commencement of construction works of a five-storey office 
building Perydot is also planned for the year 2015. The building will 
be raised at the junction of Wyscigowa Street and Karkonowska Ave-
nue. The investor, Przedsiebiorstwo Budowlane Budotex is planning 
to contribute around 4000 sqm office space to the Wroclaw market.

PSIE POLE

Psie Pole is situated on the right bank of the main part of Odra, Stara 
Odra and the Navigation canal. The district is full of contrasts — on 
the hand we have a lot of detached houses and villas here, on the other 
— there is an industrial complex, including the Volvo bus factory, 
the premises of Polmos and Polifarb, household appliances manufac-
turer Whirlpool Polar and cookers manufacturer FagorMastercook. 
Psie Pole still has a large amount of undeveloped lands, so there is 
an enormous investment potential. In 2014 about 18 100 sqm office 
space were created in this district.

l Projects commissioned in 2014

In the third quarter of 2014, the first stage (building B) of the Promen-
day ZITA Project was commissioned. The building belongs to Vantage 

Development company.  The companies which have found their prem-
ises here include:  Impel Security Polska, Impel Cleaning as well as 
OPM Facility and Services Management. The building is the first com-
pleted building of the complex. Stage C is still under construction and 
the developer is also planning two another buildings — D and A.

Promenady ZITA are a part of a multifunctional Promenady Bu-
siness Park complex, which comprises 5 office buildings carried out 
within the office zone of Promenady Wroclawskie project. The park 
of the total area of 90 000 sqm modern office space is located betwe-
en  the streets A. Slonimskiego, Trzebnicka and the planned street 
Cz. Milosza. A number of facilities have been planned on the area of 

Promenady Business Park

Promenady Wroclawskie, including: canteens, restaurants, cafeterias 
on the ground floor, conference rooms, greenery between the buil-
dings, free wi-fi, facilities for cyclists and a bus line. The first building 
created within Promenady Business Park was Promenady Epsilon. 
Apart from the buildings Promenady Epsilon and ZITA, three other 
projects will be created within the complex — Promenady Sigma, 
Kappa and Omega.

At the end of 2014 also the new premises of Pneumat System were 
completed at Obornicka Street 160. The construction of the building 
started at the beginning of 2014 and it cost 8.2 million PLN. The total 

Perydot

A significant business centre 

Rafal 
Dutkiewicz 
the Mayor  
of Wroclaw 

Developers who raise commercial bu-

ildings have been renovating dilapi-

dated areas of Polish cities and cre-

ating new workplaces for several years. This 

process stimulates the development of diffe-

rent industries. They invest in creating office 

buildings because they believe that they will 

find potential customers market. Thanks to 

the enormous number of such investments 

in infrastructure of the city they are creating 

an image of modern Wroclaw as a significant 

business centre. I hope that we can maintain 

this level of development in the next years. 

Thanks to office buildings, the city gains in-

teresting workplaces. Buildings are rented 

out by Polish and foreign companies, which 

offer jobs to graduates of higher education 

institutions from Wroclaw and outside of it. 

Thanks to this, career development opportu-

nities are created.

Of course, achieving and maintaining 

this position is possible when we care about 

good infrastructure and positive experience 

of developers and companies which open 

their premises in the city. At the moment 

we know that Wroclaw market is the second 

biggest local market in Poland. The interest 

among investors is not fading away. We hope 

that owners of building will have no reasons 

to complain about lack of tenants either.



P O L I S H  O F F I C E  M A R K E T    W r o c l a w 157

L E A S E 

vi
s. 

Pn
eu

m
at

 S
ys

te
m

ph
ot

. D
ev

co

Pneumat System Office

Wroclawski Park Biznesu 2

l  HP Global Business Center Ý 16 400 sqm Ý Dominikański
The biggest lease agreement in Wroclaw was signed by Skanska Property Poland and 
HP Global Business Center. On account of the agreement, at the turn of the years 2015 
and 2016 the company Hewlett-Packard will take 16 500 sqm office space in both 
buildings of Dominikanski complex, as well as 166 parking places. In their plans for 
business in the complex HP has combined two offices located in Globis and Grunwaldzki 
Center.

l  Nokia Networks Ý 14 000 sqm Ý West Gate
The company Nokia Networks rented 14 000 sqm office space in the West Gate building, 
raised by Echo Investment in Wroclaw. The office building will be the fourth location of 
the European Centre for Programming and Engineering Nokia Networks in Wroclaw and 
the third laboratory, where the company conducts research and tests new technologies.

l  OBSS Ý 3160 sqm Ý West House 1B
Last year the company Objectivity Bespoke Software Specialists (OBSS) doubled the 
amount of rented space in West House 1B. The company moved into the first offices 
at the end of 2013, and at the beginning of 2014 it decided to enlarge its premises by 
2000 sqm. In July it rented next 1160 sqm. In this way, the premises of the tenant now 
take over 5000 sqm office space.

l  Skanska Ý Dominikanski  Ý Union investemt
In December 2014 Skanska Property Poland signed a sale agreement of the office 
building Dominikanski in Wroclaw. In this way the biggest building so far carried out by 
the developer will be owned by Union Investment. The complex should be handed over 
to the investor in the fourth quarter of 2015.

l  Gigaset Communications Polska Ý 1439 sqm Ý  
Silver Forum

The company Gigaset Communications Polska rented 1439 sqm office space in Silver 
Forum, located at Strzegomska Street in Wroclaw. In the new premises, the producer 
of telecommunication and ICT systems develops products from the portfolio of the 
company and it employs around 100 workers. Silver Forum offers 15000 sqm leasable 
space on seven floors and the owner is GE Real Estate Poland.

Transactions of 2014

S A L E

l  Echo Investment Ý the 2nd stage of Aquarius Business Ý  
Azora Europe

At the beginning of 2014, Echo Investment signed a sale agreement of the second stage 
of Aquarius Business House project to a Spanish fund Azora Europe. The value of the 
transaction was around 22.7 million EUR. The first stage of the project was sold in July 
2013 for 41.9 million EUR to the same purchaser. The complex is situated at the junction 
of Borowska and Swobodna streets and it has two 7-storey buildings, offering a total of 
25 000 sqm office space.

usable space of the building amounts to 2600 sqm. The complex in-
cludes an office building, a production hall and a storehouse.

At Wolowska Street the fourth stage of Wroclawski Park Biznesu 2 
was completed. After Green Day, it is the second biggest office project 
commissioned in 2014. The investor is Devco Company. The first stage 
of the construction was completed in 2007 and it contributed 5000 sqm 
office space to Wroclaw market. The second stage was finished in 2008, 
also with 500 sqm offices. The third stage included building a kindergar-
ten and a bistro, and it was completed at the beginning of 2012. During 
the fourth stage, we already gained 10 500 sqm A-class office space. The 
main tenant of the new building will be KRUK S.A. Group.

l Projects under construction and planned projects

In 2014 the construction of Volvo Polska office building at Mydla-
na street was still continued, and it was completed at the beginning 
of 2015. The architectural design of the 3-storey building features 
a triangular shape and use of materials with a high rate of solar 
reflectance. This also refers to its roof, whose whole surface will be 
covered with a light gray membrane. In office building, there will 
be 3000 sqm usable space. At the moment the building is undergo-
ing LEED certification on the level Gold.

Wroclawski Parku Biznesu 3 at Bierutowska Street has also been 
under construction since 2013. The investor, Devco Company, de-
cided to renovate the former PZL Hydral plant to address the need for 
offices. The biggest office building with A-class offices will have five 
storeys and 30 000 sqm space. The whole complex should be com-
pleted in 2017.
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Number of 
students:  
95 191

Average monthly 
remuneration:  
4308 zl

Number of higher 
schools in total: 
20

Number of 
graduates: 
25 586

Population: 
747 410

Unemployment: 
6,1 per cent

Tricity – sea of possibilities
Tricity is a complex of three cooperating cities: Gdansk, 

Gdynia and Sopot, all of them having access to the Baltic 
Sea. At the end of 2014 population in these cities exceeded 

740 000 inhabitants, and the unemployment rate oscillated around 
6 per cent. The agglomeration is an important university cen-
tre with 20 higher education institutions, with a total of nearly 
100 000 students.

The biggest city is Gdansk, with nearly half a million population. 
It is the capital of Pomeranian province, famous for interesting ar-
chitecture and enchanting places: restaurants, theatres and musea, 
which attract a large number of tourists. It is in this city that we have 
the most important scientific centres in the region: the University of 
Gdansk, Gdansk University of Technology and Medical University 
of Gdansk.

Since the city was established in the 10th century, Gdansk has been 
a landmark on the commercial map of Europe, mainly because of 
shipbuilding industry and the harbour. At the moment, also the mod-
ern business services sector is developing vibrantly, especially in the 
area of telecommunications industry, electronics and IT.

The situation is similar in Gdynia. The city has undergone a sig-
nificant transformation in the last decades: from a small finishing 
village, it transformed into a modern, infrastructurally and cultur-
ally developed centre and an important place for the Polish industry 
(in the twenties of the 20th century the Polish government decided 
to build a harbour to ensure that the country has access to the Baltic 
Sea in the time when Gdansk was an autonomous fee city). 

The smallest city in this agglomeration is an international re-
sort, with an official status of a spa. It is famous for sandy beaches, 
a wooden pier (the longest one in Europe), Forest Opera, Fishing 
Port and the Hippodrome. In July 2014 hotels’ occupancy rate in 
Sopot was 95 per cent, which shows just how popular Sopot is. Al-
though it is not a significant office centre, it can pride itself on a 
very low unemployment rate, which is only 4.9 per cent.

The attractiveness of the region for investors

The attractiveness of Tricity for investors is not only conditioned 
by its tourist potential and access to qualified personnel, but also 
by the developing technical and transport infrastructure, includ-
ing the Pomeranian Metropolitan Railway, Rapid Urban Railway, 
Tunnel under Martwa Wisla, the Northern Tricity Agglomeration 
rind road and the harbours, which made Gdansk and Gdynia the 
powerful cities that they are.

Tricity is a part of the Pomeranian Special Economic Zone, 
whose area includes more than 1859 ha. In the three cities of the 
region we have numerous institutions which support enterprises 
when it comes to accessible office space, warehouses and laborato-
ries. In Gdansk it is: Gdansk Science and Technology Park, which 
belongs to Pomeranian Special Economic Zone, as well as Gdansk 
Entrepreneurship Incubator; in Gdynia: Baltic Port of New Tech-
nologies, which is under construction on the area of the former 
Gdynia Shipyard in Gdynia and will be administered by Gdynia 
Centre of Innovation — the Pomeranian Science and Technology 
Park; and in Sopot: the Centre for Enterprise and the Entrepre-
neurship Microincubator.

The Pomeranian agglomeration has a very well-developed 
road network, including A1 highway, a bypass, which makes up 
a part of S6 road, and national roads nr 1 and 7. One of the big-
gest projects in Tricity is the Pomeranian Metropolitan Railway 
(PKM), which will eventually connect Gdansk and Gdynia with 
Rebiechowo Airport. Opening the railway will shorten commut-
ing time for the workers in this region to Tricity, which means that 
indirectly PKM will contribute to the development of Pomeranian 
business and it will integrate other means of transport in Tricity, 
especially rail transport.

An important transportation project in Gdansk is the tunnel 
under Martwa Wisla, which has been under construction since 
2011 (the width of the river in this place is around 200 m). It is 
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planned to be commissioned in June 2015. The tunnel is a part of 
Slowaskiego track and it is positioned below the outfall of Kaszub-
skiego Canal into Martwa Wisla. The entrance to the Canal from 
the western side is in the area of Wielopole street, and from the 
eastern side — near Kujawska street. The underwater track will 
connect the western part of the city with the Port Island. The tun-
nel was drilled out using a German machine TBM (the biggest 
machine of this type which was used in Poland at the time, with 
the disc diameter of 12.6 m) in October 2014. At the moment, con-
struction works inside the structure are taking place. The tunnel 
turned out to be much more expensive a project that the alterna-
tive option, that is building a bridge. However, this option was 
necessary as Martwa Wisla is a water track which leads directly to 
Gdansk Shipyard. Initially, the city planned to spend 510 million 
PLN on it. Eventually the cost of the project amounted to 1450 

billion PLN and 1150 billion PLN of that sum was granted by the 
European Union. The general contractor was a Spanish company 
OHL.

We keep the dynamics

Mieczyslaw 
Struk
Pomeranian 
Province Marshal 

We are also broadening our investment 

offer for overseas companies just as conse-

quently. For these investors we have office 

space and an incentive scheme, both on a na-

tional and on a regional scale. Well-qualified 

human resources fulfill a key role here. Their 

presence guarantees potential employers the 

possibility to choose from a wide range of 

qualified personnel. What shows how the at-

tractiveness of the region is developing is the 

fact that in 2014 and at the beginning of 2015 

six more companies announced their start 

on the Pomeranian market. The companies 

included: ThyssenKrupp, Proservarner, MOL 

Europe, PwC, Staples and Coleman Research. 

Thanks to these investments, more than 1000 

new workplaces have been created. 

As we know, at the turn of the 20th and 21st 

century, the office market in Tricity practically 

did not exist. At the moment, it has approxi-

mately 500 000 sqm space, which gives us 

the third place in Poland among regional 

markets. The Gdansk Airport, in turn, in 2000 

provided service to a bit more than 260 thou-

sand passengers a year. Now, it is the third 

biggest airport after Warsaw and Cracow in 

Poland and the number of passengers ex-

ceeds 3 million. And the harbours — at the 

beginning of this century Tricity terminals 

operated around 350 thousand TEU each 

year. Now they reload over 2 million contain-

ers, making Pomerania the logistic gate of 

the Middle East Europe. 

I believe that thanks to this pace of 

development of Pomeranian province 

more companies will invest in our region, 

which will improve the quality of life of its 

inhabitants.

The next years will bring our province 

further development of the Pomerani-

an railway, road and business infrastruc-

ture. The best example will be commissioning 

the newly built Pomeranian Metropolitan 

Railway line in September 2015. This will revo-

lutionize the transport system in the region, 

which is so important in terms of the labour 

market.

Pomeranian Metropolitan Railway, Osowa Station
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The attractiveness of Gdynia should also rise due to the con-
struction of the airport. The airport that was formerly a military 
port was supposed to eventually become a passengers airport. 
However, in February 2014 the European Commission issued a 
negative decision on financial support given to Gdynia-Kosakowo 
Airport from its shareholders and it decided that financial support 
of 85 million PLN granted by Gdynia and Kosakowo was a non-
compliant form of public funding. As a result of that, in March 
2014 the president of Gdynia-Kosakowo airport filed for bank-
ruptcy liquidation.

Harbours as an important link in Polish transportation

When we write about Tricity, it would be impossible not to men-
tion sea harbours in Gdansk and Gdynia. According to the strat-
egy of the European Union the Port of Gdansk plays an essential 
role as a link of Trans-European transport network, corridor of 
project nr 1, which connects Scandinavian countries with the 
South Eastern Europe. Transshipment results of the biggest Pol-
ish port and one of the biggest ports in Europe have risen by over 
70 per cent in the recent six years. The year 2014 was especially 
fruitful here — not only when it comes to transshipment but also 
in relation to any started projects. In the first quarter, the corner-
stone was laid in the foundations of the new oil terminal of Pern 
„Przyjazn” SA; in March, a contract was signed with the Centre 
for European Transportation projects for funding of the expan-
sion of the container terminal near Szczecinski quay and in June 
the company Starbag and consortium of Portico Project Manage-
ment and ECM Group Polska signed a contract to carry out works 
for this project. One of the most important events for the Port of 
Gdansk took place in December, when the Pomeranian province 
governor granted an official construction permit to DCT Gdansk 
SA to build the second quay for container service. The value of this 
project is 290 million EUR. 

Also the Port of Gdynia ended the year 2014 successfully. It 
had a profit of 110.1 million PLN gross, which is 64 million PLN 
more than in 2013. Such a good result was achieved due to pri-
vatization of Baltic General Cargo Terminal Gdynia, thanks to 
which the port enriched by 45.4 million PLN, and due to the huge 
cargo turnover — in 2014 it rose by nearly 10 per cent and reached 
a record-breaking level of 19.4 million tons. It is also worth men-
tioning that in 2003–2014 the expansion and modernization of 
the harbour took place. Last year a new high storage warehouse 
was commissioned and the Port of Gdynia road and railway pro-
ject were completed as a part of this project.
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The project design of the Northern Tricity Agglomeration bypass 
(OPAT) in Gdynia still remains a controversial issue. This would 
be a fast traffic road, an extension of Tricity Bypass, which would 
increase the traffic on the national road nr 6 and the same time it 
would improve the connection with Hel. The problem which pre-
vents the project from being started is the funding — the struggle 
for funding has been going on for more than a decade. The cost of 
construction of the 14.3 km track is estimated at approximately 1.6 
billion PLN. According to the authorities of Tricity municipalities 
and the regional government, the project should be financed from 
the national budget, whereas the Polish government thinks this is 
a regional project and should therefore be financed from province 
budget and European Union funding. Even if Gdynia is granted the 
maximal possible funding from the EU, it would still mean all other 
project would have to be suspended.

Not only does Tricity have very good transportation within the 
region, but the connection with other parts of the country and with 
other countries are gaining popularity as well. In 2014 Gdansk Lech 
Walesa Airport provided services to 3 288 180 passengers — that is 
15.6 per cent more than the year before. Year 2014 was naturally 
a historical year for our airport  In May we celebrated the 40th an-
niversary of the airport as it was created in its current location, the 
20th anniversary of the company and the 10th anniversary of naming 
the airport after Lech Walesa  The most important fact in the rich 
history of Gdansk airport is that it was in 2014 that we had exceeded 
the number of 3 million passengers for the first time  This a special 
number because Gdansk Airport has become one of the only three air-
ports in our country which in have more that 3 million passengers in 
one year — said Tomasz Kloskowski, the President of Gdansk Lech 
Walesa Airport Management Board, during a conference. The high 
level of traffic results from the expanding offer of flight connections 
— in 2015 Gdansk network of connections was enriched by seven 
connections (to Modlin, Cracow, Wroclaw, Pisa, Groningen, Malta 
and Helsinki). As a result, from Gdansk in regular traffic it was pos-
sible to get to 57 places located in 15 countries. 

Lech Walesa Gdansk Airport
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Number  
of bus lines:  
85

Number  
of tram lines:  
11

Airport:  
Lech Walesa Gdansk Airport
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Tricity office market
In terms of office real estate development, 2014 was an intensive 

year for Tricity, mainly because of a new group of big investors 
who decided to rent out a dozen thousands square metres in new 

buildings, raised usually by regional or sometimes by internation-
al developers.

At the end of 2014, office resources in Tricity amounted to ap-
proximately 450 000 sqm. As a result, next to Cracow, Wroclaw and 
Katowice, the Pomeranian agglomeration became one of those re-
gional markets where the amount of new space to be commissioned 
last year was the highest — it was about 50 000 sqm. Nearly the half 
of it was completed as early as in the first quarter of the year.

Data characterizing the Tricity market, including the number of 
70 000 rented out square metres (around 40 000 of these are for new 
tenants) allows us to believe that at least two cities by the Gdansk 
bay (Gdansk and Gdynia) are becoming a strong market with a 
decreasing vacancy rate. In 2014 it was approximately 12 per cent, 
whereas in 2013 it was 13 per cent. For Pomeranian developers 
those datas are very positive. It suggests that the market will succes-
fully grow. Its life-blood are still for sure companies from BPO / SSC 
sector as well as new technologies and IT branch, which in Gdansk 
and Gdynia are more and more — just to mention to mention such 
companies as Arla Foods, Ivona Software — a part of Amazon 
Group, or HK Finance.

The development of transport infrastructure, universities, air-
port, next business and services centers — it’s part of the great Tri-
City boom, the best time to invest in this region. I am convinced 

Supply:  
396 800 sqm

New supply:  
46 700 sqm

Demand.:  
65 600 sqm

Space under construction:  
95 000 sqm (73 000 in Gdansk)

Vacancy rate:  
12,6 per cent

Average rental rates:  
12,7–15 €/sqm per month

that in the face of such intense progression, TriCity can compete 
with Warsaw, Krakow or Poznan on the status of the metropolis 
most conducive to business development — says Adam Sikorski, a 
management consultant in Olivia Business Centre.

Tricity is not slacking off

Maciej Brozek
The Leasing Director 

in Torus

sector. Importantly, the development of the 

office market in our region is sustainable all 

the time. The new office spaces find their 

tenants in conditions which are healthy for 

the market and the participants of compe-

tition. The supply of modern office space is 

rising dynamically, which is mainly caused by 

the bigger projects, such as Alchemia or Oliv-

ia Business Centre, carried out by local devel-

opers. We also have bigger players, although 

they carry out somewhat smaller buildings, 

such as Neptun or Tryton. This proves that 

our region is becoming more and more at-

tractive. Soon Tricity will exceed the limit of 

500 thousand sqm, which places our market 

on a slightly higher position, also in terms of 

interest from investment funds. This can in-

fluence the financing conditions for projects 

in a positive way and it can make investment 

more profitable.

What we still miss in Tricity seems to be 

a matter of time — it would be a few big 

tenants with a perspective of renting out 

more than 5 thousand sqm at once. When 

it comes to office resources, as well as to hu-

man capital and infrastructural conditions, 

the region is already ready for that. Such 

projects could in the future attract more in-

terest in our agglomeration and they could 

make its development more dynamic. Apart 

from the advantages of the market itself, ef-

fective activity of Invest in Pomerania, a local 

entity responsible for relations with investors 

and creating favourable conditions for their 

development, plays a key role in attracting 

investors. International agencies which me-

diate transactions that include investment 

processes effectively are also very active. We 

have, therefore, a lot of work to do, but the 

perspectives are very optimistic.

The development of the office market 

in Tricity started relatively late in com-

parison to Cracow or Wroclaw. It was 

only in 2007 that Torus and Allcon Invest-

ment, created the basis of this development 

by raising Arkonska Business Park and Luzy-

cka Office Park and in the years 2007–2010 

they contributed over 60 thousand meters 

A-class office space. These were the first 

professional office parks in Tricity. We could 

say that these projects opened the Pomera-

nian market to the modern business services 
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The biggest city of the Pomeranian agglomeration is becom-
ing the most developed office centre. Around 37 564 sqm 
were commissioned here in 2014. Most of the projects were 

completed by local developers and they were located in Oliwa, 
Jasien and Wrzesz Gorny. New projects are also being started in 
industrial districts, such as Stogi or Mlyniska, which also shows 
how Gdansk office market is developing.

OLIWA

Among 34 administrative units of Gdansk, Oliwa, a district 
neighbouring with Sopot, is still the most interesting for devel-
opers. It is a well-communicated district with a railway station 
and a Fast Urban Railway (SKM) stop, road number 468 and the 
Pomeranian Metropolitan Railway (PKM) station, which is being 
built here at the moment. It also has an abundance of green ar-
eas: Lasy Oliwskie, Zoological Garden or Adam Mickiewicz Park, 
as well as higher education institutions, shopping centers, musea 
and many historical buildings. In 2014, 12 500 sqm office space 
were commissioned here.

l  Projects commissioned in 2014

In 2014 the fourth building of Olivia Business Centre office com-
plex was completed. The building is located at Grunwaldzka 

Office 
districts of 
Gdansk

Avenue 472. Olivia Four offers 12 500 sqm A-class office space on 
11 storeys. The project includes many facilities for tenants, such as 
cloakrooms and showers for cyclists, as well as special systems and 
solutions which comply with the idea of sustainable development. 
The spaces in the building are rented by such companies as: Play-
soft, Asunto Group, Moore Stephens, Alnet System, HK Finance 
and Schibsted Tech Polska.

l  Projects under construction and planned projects

On 11th June 2014 the foundation stone laying ceremony for 
the second stage of the multifunctional complex Alchemia took 
place. The complex contributes to the market 21 000 sqm office 
space and over 2600 sqm space for retail and services, a part of 
which will be taken by a medical centre and a kindergarten with 
a green square. According to the plan, the project carried out by 
Torus since December 2013 should be completed in the fourth 
quarter of 2015. Alchemia is located at Grunwaldzka Avenue 411. 
Within the first stage, 16 7000 sqm office space was created, as 
well as an entertainment and sports centre, which took 4600 sqm 
space. It offers, among others, swimming pools, a fitness club, 
climbing zone and a sports hall. The complex also features a 
restaurant.

In February 2014 the construction of Olivia Six office building 
in Olivia Business Centre complex began. The building will offer 
tenants 15 000 sqm A-class office space on 14 storeys. Additionally, 
the building will feature three storeys for underground car parks, 
ground level car parks and a floor intended for retail and services. 
The construction works should be completed in the second quar-
ter of 2015. This Gdansk business centre will be then extended by 
more than 70 000 sqm space. The construction of Olivia Six fol-
lows the strategy of commissioning one building each year. At the 
moment, the construction permits for the two following buildings 
have already been granted. 

In Gdansk at Opacka Street, Korporacja Budowlana Doraco Sp. 
z o.o. is carrying out Saltzmann Manor project. With its archi-
tecture it refers to the existing homestead buildings of an abbey 
farm from 18–19th century. The project comprises four A-class of-
fice buildings. The first stage of the construction was completed 
in June 2014 and the completion of the second stage is planned to 
take place in August 2015. The total usable space of the buildings 
is nearly 5000 sqm. Moreover, the historical Saltzmann manor is 
a part of the complex — a building which was raised in 1760 and 
renovated by Doraco in 2012.Alchemia

OSOWA

OLIWA

WRZEŚĆ 
GÓRNY

KRAKOWIEC–GÓRKI 
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JASIEN

Jasien, located in the south-western part of Gdansk, is dominated 
by residential housing, mainly multi-family housing. However, 
thanks to a project of Euro Styl the district has recently begun to 
develop in office context as well and it gained nearly 20 000 sqm of-
fice space rented by Bank BPH. The commissioning of Pomeranian 
Metropolitan Railway stop planned for May 2015 could addition-
ally foster the development of this administrative unit.

l  Projects commissioned in 2014

On January 17th, one of the three buildings of BPH Office Park 
complex was commissioned, with 8806 sqm office space. As 
a result, the project will offer 19 000 sqm space, all rented by 
Bank BPH. It is worth noticing that the complex was built in 

the build-to-suit system, which means that it is customized to 
the needs of the tenant. All buildings offer modern A-class of-
fice space with modern solutions, including ecological heating 
technologies and an energy efficient facade. The complex was 
completed by EURO STYL developer and the company sold the 
project to GNT Gdansk at the beginning of 2015, a company with 
Irish capital.

WRZESZCZ GORNY I WRZESZCZ DOLNY

In 2010 the City Council introduced a new administrative division 
of Gdansk, where Wrzeszcz was divided into Wrzeszcz Dolny and 
Wrzeszcz Gorny. The former is located in the north middle part 
of the city, at river Strzyzna. The latter, Wrzecz Gorny is located 
in the southern middle part of the city and it is famous for a feew 
recognizable buildings — Opera Baltycka, Teatr Lesny, Galeria 
Baltycka and Garnizon, as well as modern office space.

l  Projects commissioned in 2014

Gdansk office project of the company Hines — Centrum Bi-
urowe Neptun was commissioned in March 2015 as the first 
office skyscraper in Gdansk. The building is located at Grun-
waldzka Avenue 103A, it offers 15 300 sqm usable space and it is 
86 m high, which means it has 18 storeys. On the ground floor of 
the building we have a representative reception area and spaces 
for retail and services, whereas the first floor was designed to 
hold conference rooms. The architectural design of  CB Nep-
tun was created in Aedas studio, which belongs to an interna-
tional group Aedas CE. The project received an international 
BREEAM certificate on the level Very Good. Among tenants we 
have: CBRE, Call Center Inter Galactica, Arla Foods, Xplan and 
Bank City Handlowy.

Saltzmann Manor
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SRODMIESCIE (THE INNER CITY)

Well connected, distinguished by many historical buildings and 
historical architecture Srodmiescie is one of the most representa-
tive parts of Gdansk and it is divided into a few smaller morpho-
genic units, including Stare Miasto, Glowne Miasto, Nowe Ogrody, 
Stare Przedmiescie and Szafarnia. In 2014, 958.70 sqm office space 
was created here and a several dozen more is under construction 
or is being planned.

l  Projects commissioned in 2014

A ten-storey office building Amber Tower was built in the seven-
ties of the 20th century and after a fundamental renovation, which 
was started by Domotel on 1 March 2014, it will again become an 
attractive place to run a business. It is located at Szafrania street, at 

l  Projects under construction and planned projects

At Szymanowskiego street 12 300 m from Grunwaldzka Avenue, 
Capital Park group is building Piano Hause — A-class office 
building designed by the architectural studio B&G, which re-
flects the character of traditional Gdansk architecture. The total 
space of the building is 5404 sqm. On the five storeys we have 
office and 630 sqm space for retail and services, whereas two un-
derground storeys will be designated for a garage with 100 park-
ing places.

In Gdansk Wrzecz the Garnizon project is being carried 
out on an area of nearly 20 hectares — this will be a multifunc-
tional district, offering workplaces in modern office buildings, 
apartment housing and space for entertainment and relaxation, 
characterized by historical buildings and a protected old growth 
forest. Eventually there will be 150 000 sqm office space in Garni-
zon, supplemented by retail and services spaces — both in the fu-
turistic A-class buildings and in the revitalized historical build-
ings classified as B+. In the last years buildings such as Omega 
and Gamma were already commissioned. They offer a total of 
11 000 sqm usable space and four modernized buildings at Grun-
waldzka Street 184–190, and at the end of 2014 the construction 
of a four-storey office building YOKO started. The building will 
offer 12 3000 sqm total space, including 5 000 sqm for offices. 
Thanks to its central location, YOKO will become an important 
landmark on the Garnizon’s map  The surface of a typical floor 
will have 1600 sqm  The ground floor will be wholly designated for 
services units  Two underground storeys will be designated for a 
garage hall, offering more than 300 parking places  The building 
block of YOKO makes references to the buildings which surround 
it: Omega, Gamma and to the planned building Gato, and the 
distinct character of the building architecture will be even more 
visible thanks to elevation cladding — glass, corten metal sheets 
and granite — explains Justyna Glazar from Grupa Inwestycyjna 
Hossa, which Garnizon belongs to. According to the plans, the 
building should be opened at the turn of the years 2016 and 2017.
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river Moltawa, close to Stare Miasto, and it offers more than 3000 
sqm usable B+ space divided into three functional zones — a ca-
tering services area, office spaces  (958.70 sqm) and hotel apart-
ment (114.60 sqm).

l  Projects under construction and planned projects

In Gdansk Srodmiescie at the junction of Jana z Kolna and Walow 
Piastowskich streets the company Echo Investment is raising an 
A-class office building Tryton Business House. In the building 
there will be 22 000 sqm usable space, an underground car park 
with parking places for 262 cars and 72 roofed places for bicycles. 
Moreover, within this project a public city car park will be created. 
The architectural design of the office building, which was certi-
fied in the BREEAM system, was prepared by Arch-Deco from 
Gdynia. The building will have 6 storeys from the side of Jana z 
Kolna Street and in the middle part it will have 11 storeys. A com-
mon part of the building will be a one-storey hall, which will con-
nect the spaces for services with the office spaces. The hall will also 
be a passage accessible to general public, serving as a passageway 
leading to the station. The completion of Tryton Business House is 
planned for the fourth quarter of 2015.

Also UNIMOR Development SA is planning a modern office 
project in Gdansk Srodmiescie. The office building Pomerania Of-
fice will be raised in technical standard B+ and it will have four 
storeys, offering 4600 sqm rentable space, as well as 90 parking 
places on an interior separated courtyard. The project includes an 
inclusive modernization of the boutique office and service build-
ing at Zabi Kruk Street 16, with an access to varied communica-
tion infrastructure, including the new SKM station Srodmiescie 
and the key thoroughfares — Tricity bypass and A1 highway. 
The office project carried out by us attracts a lot of attention of the 
tenants, who appreciate the innovative value of the project and its 
unique location in the historical part of Gdansk  Thanks to its loca-
tion in the very centre of the city, Pomerania Office will constitute 
a perfect offer both for companies and for public sector institutions 

— says Krzysztof Paul, the President of the Management Board 
in UNIMOR Development SA. Pomerania Office building, which 
will be ready for tenants in the first quarter of 2016, is a part of a 
revitalization project of a complex of UNIMOR buildings located 
in the very centre of Gdansk Srodmiescie, between the streets Zabi 
Kruk, Wilcza and Rzeznicka. Eventually, within a few years a crea-
tion of a complex is planned here, which would be comprised of 
modern office and services buildings Pomerania Office Park. Its 
total space could even exceed 15 000 sqm.

STOGI

District Stogi is located on a harbour island between Gdansk Bay 
and Martwa Wisla. It is surrounded by Miejski forest and Saczki 
(coastal meadows). On the area of Stogi we have the Pusty Staw 
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designed with regard to the principles of energy efficiency. It will 
include commercial spaces, a canteen, kindergarten and a relaxa-
tion area located outside the building. 

MATARNIA

Matarnia is located in the western part of Gdansk and it neigh-
bours with Oliwa and Jasien. It is here that Lech Walesa Airport is 
located. The Tricity bypass and a tourist track Wzgorza Szymbar-
ski go through this district, where an office complex housing an 
international IT company was raised. In 2015, three PKM stops 
will be completed here.

l  Projects under construction and planned projects

Close to the Airport, at Slowackiego Street 175, two next B-
class office buildings are being built — ALLCON@park 4 and 
ALLCON@park 5, which belong to ALLCON@park complex. 
The project was completed for the needs of its sole tenant (Intel 
Technology Poland) in the build-to-suit system and it will of-
fer 5150 sqm usable space. The tailor-made building meets non-
standard technological requirements for ventilation, air con-
ditioning and power supply systems (a dedicated transformer 
station, energy power systems), teletechnical systems (copper and 
fibre structural network), fire prevention systems and BMS. The 
design of complex extension was prepared by the studio METT 
Michal Byczkowski. The investor of the real estate is Slowackiego 
Plus Investment — a special purpose vehicle of Allcon Invest-
ment. The first building of ALLCON was raised in 1998. Since 

Lake and sea bathing area, as well as a sea harbour. It turns out that 
this area is not only attractive for tourists, but also for investors.

l  Projects under construction and planned projects

Centrum Administracyjno-Uslugowe Koga is being created by 
Gdansk Economic Development Agency InvestGDA in the vicin-
ity of the sea harbour and Pomeranian Logistics Centre. The six-
storey will contribute 7060 sqm rentable space to the Tricity mar-
ket. Within this project, administration and services facility will 
be created for the Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT 
Gdansk), for the Border Guard and for entities from the transpor-
tation, logistics and freight forwarding sectors. The construction 
of the building started in the middle of 2014. The building was 

then, three office building have been commissioned, with a total 
rentable space of 20 000 sqm.

MLYNISKA

Mlyniska is an industrial and residential district of Gdansk, lo-
cated in the central part of the city, at river Martwa Wisla, from 
the South neighbouring with Srodmiesce. The national road nr 91 
goes through this district and there is also Rapid Urban Railway 
stop Gdansk Stocznia on its outskirts. Just as it is with other in-
dustrial districts of Gdansk investors are attracted here by unused 
buildings which formerly belong to the shipyard.

l  Projects under construction and planned projects

In 2014 Euro Styl started the project C200 Office, that is the re-
construction of the former office building of the Northern Ship-
yard built in the seventies at Marynarki Polskiej street 169.3 km 
from the communication node Gdansk Glowny. Within the 
modernization of the existing buildings the investor is planning 
17 500 sqm rentable space on 7 storeys. The ground floor and 
the first floor will be adapted for A-class office spaces and higher 
storeys will offer B+ office spaces. The modernization of C200 Of-
fice can be an interesting example of new development of a postin-
dustrial area  The new building should be innovative, comfortable 
and it should meet standards of the current commercial real estate 
market — says Mikolaj Konopka, Vicepresident of the Manage-
ment Board at Euro Styl.
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Gdynia, the second biggest office market in Tricity, is the place 
where approximately 25 per cent of the office resources of the 
region is located. One of the biggest projects, that is Luzycka Of-
fice Park complex is located at Luzycka street in Maly Kack and 
it comprises five buildings, which altogether offer 22 500 sqm 
gross office space. Moreover, the area of Srodmiesice is very at-
tractive for investors. In 2014 only one office building was com-
missioned in Gdynia — it was Luzycka Plus with the total area of 
5 806 sqm. However, the fact that many projects are still under 
construction and the construction of other buildings is going to 
be started in the years to come proves the investment potential 
of this city.

SRODMIESCIE (THE INNER CITY)

Gdansk Srodmiescie, neighbouring with the Balitc Sea, is famous 
for its harbour, the representative Swietojanska Street and a sum-
mer bathing place. In this district, so well communicated with the 
railway station Gdynia Glowna and with the bus stations, many 
institutions have their premises, including the City Council, the 
Regional Court, Gdynia Aquarium of the National Marine Fisher-
ies Research Institute and Polish Ocean Lines.

l  Projects under construction and planned projects

In Gdansk Srodmiescie the office and hotel project Gdynia Wa-
terfront of Vastint is still under construction. The total space of 
the building will be 90 000 sqm and it will offer office spaces, a 
hotel, residential buildings and buildings for retail and services, 
as well as for cultural functions and relaxation. The first stage is 
planned to be completed in the middle of 2015, featuring hotel 
Mariott Courtyard with a conference centre, whose operator is 
Scandinavian Hospitality Management, as well as a building office 
planned as the headquarters of Nordea Bank Polska. The architec-
tural design of the first stage of Gdynia Waterfront was created in 
the architectural studio FORT.

Srodmiescie is also a district where Dalmor SA Company, a 
part of the Polski Holding Nieruchomosci Group SA, and the com-
pany mLocum SA are going to raise the Port Rybacki complex 
on area of the Fishing Pier. The companies are preparing together 
documentation related to the commencement of the first part of 
the project, which includes raising 6 residential buildings on real 
estate belonging to Dalmor SA. Next stages of construction will 

Office  
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project is 700 million EUR and the total residential and commercial 
space of the building can amount up to 345 000 sqm.

MALY KACK

Maly Kack is a southern district of Gdansk, close to Sopot and 
Redlowo district. It is known for example for its bathing area, cliff 
shore and forest fortifications from the times of war. The area of 
both districts is dominated by residential architecture and it fea-
tures good transport connections with other parts of Tricity, in-
cluding the new PKM stations — Gdynia Karwiny and Redlowo. 
Luzycka Street, which is on the boarder of these two administra-
tive units, definitely stands out when it comes to office projects.

l  Projects commissioned in 2014

In August 2014 the construction of an A-class office building Luzy-
cka Plus was completed. This is a continuation of the office com-
plex Luzycka Office Park. The boutique office building, certified 
in the BREEAM system, has been equipped with glass elevation 
with a maximally low heat transfer coefficient, openable windows, 
raised floors and suspended ceilings, three high-speed, low-noise 
lifts and office space of open space type. On the highest, third floor 
of the building there is a green terrace of around 300 sqm space. 
Altogether, the project carried out by ALLCON Investment has 
5806 sqm total space, 3430 sqm of which will be rented out.

include office and retail spaces. The estimated gross leasable area 
will amount to app. 70 734 sqm commercial space and 121 776 sqm 
for flats. The office and residential complex will be erected on a plot 
at Hryniewickiego Street 10, which is an artificial pier protruding 
into the Gdansk Bay and surrounded by the sea from three sides.

Miedzytorze, also called City Centre Development Zone, is a 
part of Gdynia Srodmiescie. This place between the harbour and 
the very centre of Gdynia, about 1 km from Kosciuszki Square and 
Kaszubski Square, takes an area od 100 ha. A wide trackway goes 
through this area, which was earlier used by the harbour and today it 
is dilapidated and overgrown with wild vegetation. In the future this 
area should change into a modern district. The European Commis-
sion has granted 50 000 EUR to draw up a revitalization programme 
initiated by PKP SA. SEMEKO Grupa Inwestycyjna SA was chosen 
as a partner for the commercial development of this area. The con-
cept of the real estate development includes residential, retail office 
and hotel buildings. The housing in Miedzytorze should fit into the 
urban surroundings and it should become an important landmark in 
the centre of Gdynia  The concept that we have chosen does meet these 
criteria  It is important for us to carry out a project which will bring 
profits not only to PKP SA and to the private investor, but first of all, 
that will be advantageous for all residents of Gdynia — says Jaroslaw 
Bator, a member of PKP SA Board. The project has been divided 
into particular stages and it should be completed in 2026. The first 
construction works could start in 2017. The estimated value of the 
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l  Projects under construction and planned projects

At Luzycka Street 8 the Tensor office complex is being raised by 
Euro Styl developer. Eventually, the project will comprise three 
buildings — X,Y, Z — offering offices and commercial spaces. The 
construction of the first stage of the project — that is building X, 
offering 4 960 sqm office space, started in December 2014 and the 
completion is planned for the first quarter of 2016. Altogether 
the complex will have nearly 20 000 sqm A-class office space, 446 
parking places, grocery shops, a cafeteria, a canteen, an interior 
patio with elements of small architecture and water architecture as 
well as a relaxation zone with a track for playing boule. The project 
makes use of such solutions as BMS, Uninterruptible Power Sup-
ply (UPS), power generator, air-conditioning with individual tem-
perature control, telephone switchboard in IP technology, access Miedzytorze
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l  Arla Foods  Ý 3500 sqm Ý Centrum Biurowe Neptun
Global Financial Centre Arla Foods took over 3500 sqm space in Gdansk Centrum 
Biurowe Neptun, which belongs to Hines Company. The new premises house the only 
Shared Services Centre in the international dairy products company which plays a key 
role in the coordination of its business processes.

l  Compuware Ý 3100 sqm Ý Alchemia
In September 2014 IT company Compuware moved into a multifunction complex 
Alchemia in Gdansk, where it has 3000 sqm office space on the 7th, 8th and 9th floor of 
the Platinum tower. The employees of the company operate all stages of the produced 
software — from the market analysis, to the creation of documentation for the users 
and technical support.

l  Ivona Software  Ý 2700 sqm Ý Olivia Business Centre
Ivona Software, which was taken over by Amazon in 2013, opened an office in Olivia 
Business Centre complex in Gdansk. The premises will have 2700 sqm space in Olivia 
Point and Olivia Tower. Ivona Software offer includes products which can speak several 
dozen voices and languages, characterized by innovative technological solutions.

l  Euro Styl  Ý BPH Office Park  Ý GNT Gdańsk 
At the end of 2014 the developer Euro Styl signed a sale agreement of the BPH Office 
Park building in Gdansk. It was sold to GNT Gdansk, a company with Irish capital.
After a series of successful residential projects, we carried out our first sale transaction in 
commercial real estate market. The sale of the office complex BPH Office Park confirms that 
our development strategies are effective — says Mikolaj Konopka, the Vice President in 
Euro Styl.

l  Nearshoring Solutions  Ý 170 sqm Ý GIP Starter
Nearshoring Solutions software house extended its office space taken in Gdansk 
Entrepreneurship Incubator STARTER. The company specializes in IT solutions for 
the insurance sector and it employs 80 specialists in designing Internet services and 
applications, as well as well- developed corporation portals.  In 2014, the enterprise 
extended its office space by 170 sqm.

Transactions of 2014

L E A S E

S A L E

l  Young Digital Planet  Ý ALLCON@park Ý Allcon 
Investment

In June 2014 Allcon Investment purchased the office building situated in the direct 
vicinity of ALLCON@park complex. Thanks to this transaction, the office centre was 
extended by a fourth building. The purchased building will be modernized and 
extended. As a result, it will offer 4800 sqm usable space (at the moment it has 
2700 sqm). So far, the owner and tenant of the building was the company Young Digital 
Planet. The modernized space will be allocated to the needs of the sole tenant of the 
complex, the company Intel Technology Poland.

Luzycka Plus
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control system, intrusion detection and fire detection systems, and 
CCTV. The buildings will also be equipped with energy efficient 
facades and recuperation systems (for heat recovery). Degutis Stu-
dio is the author of the complex design and the first tenant will be 
the company Maersk Line.

In Maly Kack at Spokojna Street 22 the company Millennium 
Developer is raising an office and services building Millennium 
Office. The building will have three storeys above the ground and 
an underground garage for 12 cars, 5 parking places outside and a 
public car park with 170 parking places. On the ground floor, there 
will be three commercial units, two of which will be connected with 
underground storage areas. The first and second storey will include 
eight offices having from 59 to 148 sqm space. It will be possible to 
connect the offices.

DZIALKI LESNE

Although one office project is now being carried out in Dzialki 
Lesne, a district adjacent to Srodmiescie, office developers reco-
gnized the value of this district in the last years, as they comple-
ted such projects here as Baltic Business Center, Gdynia House 
and Prokom headquarters. Moreover, in this district we have two 
buildings which belong to higher education institutions: Riwie-
ra shopping centre and Gdansk Arena stadium. Through Dzial-
ki Lesne leads Slaska Street, one of the main thoroughfares of 
Tricity.

l  Projects under construction and planned projects

The construction of Enter office building of the company Ekolan 
has been taking place since March 2014. The project is located at 
Slaska Street 47 and it will have 6 storeys offering 4 450 sqm space 
for office and services. 600 sqm on the ground floor will be inden-
ted for commercial services. The users will be able to use parking 
places in the garage hall and on an outside car park, as well as 
bicycle racks. The building will be customized to the needs of a 
medical company. The project design was created in an architec-
tural studio BJK Architekci. The construction will be completed 
in the second quarter of 2015.
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Cities should demand  
high quality
The Office market in Poland has been developing dynamically in 

the recent years. In Warsaw, Cracow, Wroclaw, Tricity and other 
locations new office buildings are created each year, which are 

more and more often becoming premises of foreign investors. It might 
seem that we can only be pleased about this state of affairs should — 
foreign companies employ thousands of young, educated Polish peo-
ple and in many cases they stimulate the development of the city or 
the whole agglomeration. Indeed, this is true but when raising build-
ings we must not forget about the thing which is the most beautiful 
in Polish cities and which attracts millions of people from around the 
world — the unique atmosphere, created by our historical architec-
ture. Although the authorities of the biggest Polish cities notice the 
need to create a coherent policy of agglomeration development, a lot 
must change in this respect. We should be sure today that within sev-
eral years in Poland we will have modern, multifunctional business 
complexes, which attract investors and are friendly for the inhabitants 
of the city — both those employed in such complexes and those who 
live in the neighbourhood. 

The basic document which determines the spatial development 
policy is the study of land use conditions and directions. On the basis 
of this document, area development plans are created — the most im-
portant documents which describe the scope of possible activities for 
investors and determine the conditions of a construction permit. The 
plans created by city authorities refer mostly to particular regions, less 
often to particular buildings and they are not prepared for all areas 
located in the city. They determine the purpose of a particular land 
or some designated area. They also regulate issues related to creation 
and protection of spatial order, environment and greenery protec-
tion, as well as historical buildings and technical infrastructure. As a 
result, these documents often impose requirements on potential in-
vestors, such as specific dimensions of a building, use of specific ma-
terials, the colour of elevation and many others. This is why, already 
at the design stage, we come across issues that limit designers in their 
choices. However, we need to remember that area development plans 
can impose limitations on investors; they force them to choose high-
er quality and, therefore, influence prices of materials. On the other 
hand, for local authorities they are a guarantee that new building will 
suit the existing structure of the city and that it will create a coherent 
and functional whole. Planning must precede implementation  Profes-
sional investors are satisfied when there are area development plans for 
lands where they are planning a project  It is not their aim to build, sell 
and disappear  If am a serious investor, I want to know where the road 
will be and who the neighbours of the building will be in a couple of 
years  This is why we need area development plans — explains PhD 
Maciej Zawadzki, from the Chair of Architecture, workplaces and 
Recreation PK. 

In each city we need to have a planning policy, the authorities must 
determine where buildings can be raised and what kind of buildings can 
be raised — each issue should be analyzed separately  We need to re-
member that each city is different  On the one hand, we need to take into 
account the identity of a city — not to destroy its cultural and natural 

assets  On the other hand, we need to think about accessibility: what kind 
of building should be raised and can we put up a multifunctional build-
ing in a given place — adds Katarzyna Zawada-Pęgiel from the Chair 
of Architecture, Workplaces and Recreation PK. 

Though in Warsaw these issues look differently, because as a cap-
ital it is a typical business city, where attracting new investors and 
raising high-rise buildings seems to be a priority, in regional cities 
the historical architecture dominates the public space and we need 
to be especially careful to maintain spatial order. It is the area devel-
opment plans that are the main instrument of the local authorities 
in creating public space. In the recent years, Cracow has been taking 
decisive actions in this aspect. In Cracow there are 136 area devel-
opment plans, which cover nearly the half (49.4 per cent) of the 
total area of the city. The capital of the Pomeranian province looks 
just as well in this respect. If we look closely at the area development 
plans in force, we can notice that authorities have a clear vision of 
the business development of the metropolis. In Gdansk, 88 per cent 
of investment areas have an area development plan  We would like 
office buildings to be raised on the line between Grunwaldzka Avenue 
within the so-called Central Services Track, reaching from Srodmi-
esce, through Wrzesz to Oliwa, by the airport in the new location, the 
so-called Silicon Valley and in the vicinity of the Stadium in Letnica  
We are expecting that the interest of investors in this area will rise as 
a result of completion of the tunnel under Martwa Wisla  An interest-
ing fact is the construction of an office building in the harbor area  
The building will provide premises for companies from the logistics 
and maritime industries  In area development plans themselves, we 
can find details about specific buildings and their parameters (for ex-
ample the height, area dominants, and the area of land to be devel-
oped)  New projects must be carried out in accordance with the plans  
However, we must remember that area development plans cannot 
determine the time of commencement of construction works — says 
Marek Piskorski, the director of Biuro Rozwoju Gdanska (Gdansk 
Development Office).

How do cities create the public space?

A flagship example of use of an area development plan in relation 
to an Office building is the plan for the area Lubomirskiego-Beli-
ny-Prażmowskiego in Cracow, which is the location of the famous 
“Skeleton” — a building whose reconstruction is one of the most 
debated topics in the capital of Malopolska. The document laid out 
requirements of modern architecture and suitable elevation mate-
rials, as well as issues related to environment protection, protection 
of cultural heritage, historical buildings and technical infrastruc-
ture. Recommendations and requisitions included in the plan are 
reflected in the design and purpose of the planned skyscraper Tre-
imorfa. The architectural studio DDJM designed a building 102.5 m 
tall, which was inspired by buildings from New York and Chicago 
art deco. The design of the building is characterized by simplicity 
and minimalism and the whole building is adapted to the neigh-
bouring buildings. The high-rise building will be surmounted by 
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a tower with steel elevation, complemented with glass, which is in 
accordance with the recommendations included in the plan.

Another example of use of an area development plan during de-
sign works is a plot in Gdansk where Tryton Business House is being 
raised. According to the resolution taken on 29 September 2011, this 
land of 2.52 ha is designated for services. However, some specific func-
tions of buildings that could be built here have been excluded. Moreo-
ver, the document also determines the line, height and form of the 
structure, rules for transportation system and technical infrastructure 
as well as protection of historical buildings and the environment. The 
office building Tryton Business House created in Gdansk is supposed 
to be a large city building, which will perfectly suit this area of the city. 
The use of glass elevation of the building will make it look more mod-
ern and simple at the same time. There will also be a number of energy 
efficient solutions implemented in the office building. 

Modern architecture promotes minimalism 

One of the common denominators of office buildings which are being 
created or planned is simplicity and minimalism of shapes, forms and 
used materials. This concept works well not only with modern buil-
dings raised in business districts, but also with buildings put up among 
historical tenement houses. The principle of minimalism, especially 
related to shapes and forms, makes it possible to adapt a completely 
new office building to the surrounding of historical tenement houses, 
without disturbing their harmony and layout. 

Each new architectural design has to go with the image of the city 
where it is being raised, not to disturb its spatial order. More and more 

Tryton Business House, Gdansk

metropolises decide to combine history with modernity, as respect for 
the past and care to maintain historical buildings in the city centre 
coexists with the need of the inhabitants of the vibrantly developing 
centres.

The focus on development, also on technological development, 
is especially visible in the office real estate sector. The energy of a 
vibrant city is emphasized by the high quality and innovation of 
construction materials, and the prestige related to the location in 
close vicinity of the historical centre is even more impressive thanks 
to the original shape of newly constructed buildings. Wroclaw is 
an example of a city where these issues belong to factors that influ-
ence the public space. For examples, in the capital of Lower Silesia, 
the project OVO Wroclaw is now being carried out. The architec-
tural concept of this office building is based on the idea of a friendly 
multicultural European metropolis. The essential aspects here are: 
multifunctionality and use of construction materials. For example 
French Corian, which is durable and flexible, was used to finish the 
rounded elevation of the building. It is worth noticing that the Wro-
claw project already stands out, as the design has been inspired by 
modern construction from many countries. The general contractor 
is Eiffage Polska, but other enterprises engaged in the implementa-
tion of the project as well, including enterprises from Brazil, Italy, 
China, Belgium, the United States, Germany, France and Israel. Al-
though the project is clearly focused on the architecture of the fu-
ture, because of its location near Wroclaw market square, one of the 
key objectives of the project is also to make the building correspond 
to the historical buildings. 
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