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Najlepszy Produkt Roku 2013
Centrala kompaktowa SupraBox DELUXE 500V produkcji Rosenberg, 
przeznaczona do wentylacji pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych 
otrzymała prestiżową nagrodę PLUS X AWARD.

Nasza 33-letnia nieprzerwana obecność na światowych rynkach
to najlepsza rekomendacja oraz gwarancja 

jakości, kompetencji i rzetelności.
Dziękujemy za zaufanie.

Sprawdzona jakość

PLUS X AWARD to największy na świecie konkurs dla innowacyjnych produktów z dziedziny techniki, sportu i stylu 
życia. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu to szczególne wyróżnienie dla producentów, którzy z myślą o przyszłości 
tworzą produkty wysokiej jakości, zdecydowanie lepsze od innych. 

Doceniona w 4 z 7 kategorii:
 � innowacyjność
 � wysoka jakość
 � funkcjonalność
 � ekologia
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Drodzy Czytelnicy, 

rok 2013 nie był dla Polski okresem kryzysowym, lecz cechował 
się zauważalną stagnacją gospodarczą  Wysokie bezrobocie, duża 
liczba bankructw, zła sytuacja w systemie opieki zdrowotnej oraz 
wciąż wymagająca modernizacji infrastruktura drogowa wzbu-
dzały, zresztą nie po raz pierwszy, wiele dyskusji  Oczywiście, nie 
można zapominać również o pozytywach: Polska pozostała naj-
większym beneficjentem Unii Europejskiej w kolejnej perspekty-
wie budżetowej, a wzrost PKB w kraju utrzymał się na stosunkowo 
wysokim poziomie w porównaniu z innymi państwami europej-
skimi  Jeśli Polsce uda się pozostać odpornym na zawirowania 
zewnętrzne oraz uniknąć ewentualnych szoków wewnętrznych, 
w 2014 r  możemy oczekiwać oznak ożywienia gospodarczego 

Jak natomiast sytuacja gospodarcza w krajach europejskich i na 
rodzimym rynku wpływa na sektor biurowy? Zaskoczyć mogą 
rekordowe wyniki, odnotowane zarówno pod względem podaży 
nowych powierzchni biurowych, jak i popytu na nie  Aktywność 
deweloperów i  inwestorów widoczna jest nie tylko w Warszawie, 
największym polskim rynku biurowym, ale także na rynkach 
regionalnych 

Budowę nowych obiektów biurowych napędza szczególnie 
sektor nowoczesnych usług dla biznesu  Firmy z branż BPO, SSC, 
ITO oraz R&D coraz chętniej lokują swoje centra właśnie w Pol-
sce  Atutami są dla nich wykwalifikowane zasoby kadrowe, czasa-
mi zachęty od władz poszczególnych miast, możliwość obniżenia 
kosztów działalności, a także atrakcyjne powierzchnie biurowe 

Jak kształtowała się sytuacja w  2013 r  w  sektorze biurowym 
w  poszczególnych miastach Polski? Jak wyglądają prognozy na 
kolejne lata? Czy rynek, będący pod presją stagnacji gospodarczej 
w Europie, będzie w stanie przyjąć tak wysoki wolumen zasobów 
biurowych, ukończonych w ubiegłym roku czy będących obecnie 
w budowie?

o d  r e d a k c j i

Aby odpowiedzieć na te i  inne pytania, przygotowaliśmy dla 
Państwa kolejną edycję publikacji e-biurowce podsumowującej 
rynek biurowy, tym razem w  2013 r  Tegoroczne opracowanie: 
„Inwestycje, Architektura, Produkty” jest kontynuacją i  dopeł-
nieniem wydania z  roku ubiegłego: „Architektura, Transakcje, 
Inwestycje” 

Nasz zespół dokonał obszernej analizy czterech największych lo-
kalizacji pod względem wolumenu powierzchni biurowych w Pol-
sce — Warszawy, Krakowa, Wrocławia i, po raz pierwszy, Trójmia-
sta  W celu przybliżenia sytuacji na tych rynkach, opracowaliśmy 
zestawienie obiektów biurowych oddanych w  2013 i  na początku 
2014 r , pozostających w budowie, a także tych w fazie planowania  
Aby ułatwić przegląd inwestycji, poszczególne lokalizacje zostały 
zaprezentowane według podziału administracyjnego na dzielnice 

Naszą publikację wzbogaciliśmy o  wypowiedzi ekspertów 
komentujących sytuację na rynku, największe transakcje najmu 
oraz umowy kredytowe w segmencie biurowym  Dział Architek-
tura został w tegorocznej edycji rozbudowany o „Biurowiec Roku” 
— publikujemy wyniki pierwszego plebiscytu na najładniejszy 
biurowiec, który przeprowadziliśmy w marcu 2014 r  na portalu  
www e-biurowce pl 

W tym wydaniu prezentujemy również nowy dział: Budujemy 
i  aranżujemy biurowce, który zawiera prezentacje firm związa-
nych z realizacją obiektów biurowych  Mamy nadzieję, że będzie 
to pomocna lektura dla architektów, inwestorów oraz zarządców 

Oddając w Państwa ręce publikację „Inwestycje, Architektura, 
Produkty”, mamy nadzieję, że stanie się ona kompleksowym prze-
wodnikiem po rynku biurowym w Polsce  

   
   Życzymy przyjemnej lektury!
   Zespół e-biurowce pl

PARTNER 

GŁÓWNY

PARTNERZY 

BRANŻOWI

PARTNERZY 

MERYTORYCZNI

N I E R U C H O M O Ś C I

GROUP
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coraz bardziej konkurencyjna nie tylko na arenie europejskiej, ale 
również światowej 

Polska a Europa

Wśród gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej Pol-
ska wypada korzystnie  Ogółem PKB państw UE w 2013 r  zmniej-
szyło się o  0,4 proc , w  Polsce natomiast odnotowano wzrost na 
poziomie 1,6 proc  Warto podkreślić, że sytuacja w  krajach UE 
jest bardzo zróżnicowana, a poszczególne państwa w różny spo-
sób przechodzą obecne spowolnienie gospodarcze  Można w tym 
segmencie zauważyć podział krajów na trzy grupy: o najwyższym 
wzroście PKB, o umiarkowanym wzroście oraz te, w których wy-
stąpiła stagnacja lub wręcz skurczenie się gospodarki  W trzecim 
kwartale 2013 r  poziom PKB wśród krajów członkowskich UE 
najbardziej wzrósł na Łotwie i w Rumunii (o 4,1 proc )  Polska, po-
dobnie jak Luksemburg, Litwa, Malta, Wielka Brytania i Irlandia, 
znajduje się w grupie krajów, które mogą pochwalić się umiarko-
wanym wzrostem PKB  Najgłębszy spadek natomiast odnotowały: 
Cypr, Grecja, Włochy, Słowenia, Czechy oraz Hiszpania 

Polska gospodarka w 2013 r.

Na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej Polska charaktery-
zowała się w 2013 r  bardzo niską stopą inflacji (na poziomie po-
niżej 1 proc  w czwartym kwartale), a także znacznym spadkiem 
stóp procentowych  Tak niska inflacja nie jest dobrym sympto-
mem dla gospodarki, a także, wbrew pozorom, dla społeczeństwa  
Wiąże się np  ze spowolnieniem gospodarczym, a co za tym idzie 
problemami na rynku pracy związanymi m in  z zastojem w pod-
wyżkach pensji  W konsekwencji obniżone zostają wpływy do bu-
dżetu państwa  Prawidłowy poziom inflacji powinien znajdować 
się na poziomie wyznaczonym poprzez cel inflacyjny Rady Polity-
ki Pieniężnej (RPP), który wynosi 2,5 proc  (plus/minus 1 proc )  

Porównując Polskę do pozostałych członków Unii Europej-
skiej, a  szczególnie do państw śródziemnomorskich, ta-
kich jak Hiszpania, Grecja czy Cypr, uznać można, że kraj 

nad Wisłą w dobie szeroko komentowanego kryzysu radzi sobie 
bardzo dobrze  Polska gospodarka nie doświadczyła ujemnego 
przyrostu PKB, w przeciwieństwie do wielu państw europejskich  
Nie oznacza to jednak, że wskaźniki koniunktury gospodarczej 
w 2013 r  były korzystne  W Polsce odczuwalne jest spowolnienie 
gospodarcze, jeszcze silniejsze niż w roku 2012  Jak krajowa go-
spodarka wypada na tle Europy i świata?

Według raportu „Global Competitiveness Report 2013–2014”, 
opracowywanego corocznie przez Światowe Forum Ekonomicz-
ne, Polska pod względem konkurencyjności gospodarki znajduje 
się na 42  pozycji wśród 148 badanych krajów  Oznacza to spadek 
o  jedną pozycję w porównaniu z rokiem wcześniejszym  W ran-
kingu Polskę wyprzedzają takie państwa jak m in  Malezja, Izrael, 
Estonia, Hiszpania, Tajlandia, Panama i  Malta  Natomiast kraje 
ze słabszą niż Polska gospodarką to m in  Czechy, Litwa, Włochy, 
Portugalia i Węgry  Na pierwszej pozycji w rankingu utrzymała 
się Szwajcaria 

Autorzy raportu zwracają uwagę na silne i  słabe strony pol-
skiej gospodarki  Wśród atutów wyróżnić można wielkość rynku 
i wysoką jakość edukacji  Dobrze rozwinięty jest również sektor 
finansowy — działalność banków została dużo lepiej oceniona 
niż przed czterema laty  Eksperci Światowego Forum Ekonomicz-
nego twierdzą, iż w celu poprawy konkurencyjności polskiej go-
spodarki należy przede wszystkim unowocześnić infrastrukturę 
transportową oraz poprawić efektywność sektora rządowego  Ko-
nieczne jest również zwiększenie nakładów na sektor R&D (Rese-
arch and Development, czyli Badania i Rozwój) oraz wzmocnienie 
współpracy między uniwersytetami a  sektorem prywatnym  Po 
spełnieniu tych kryteriów polska gospodarka powinna stawać się 

Polska 
konkurencyjność
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Obecnie odnotowywany poziom jest zdecydowanie niższy  Odpo-
wiedzią RPP na spadek inflacji były obniżki stóp procentowych 
w celu pobudzenia inwestycji, wielu ekspertów uważa jednak, iż 
działanie to podjęte zostało zbyt późno 

Problemem Polski w 2013 r  była utrzymująca się wysoka licz-
ba bankructw  Upadłość ogłosiło aż 926 przedsiębiorstw  Jest to 
co prawda mniej niż w  2012 r , ale różnica jest niewielka — je-
dynie o 15 przedsiębiorstw  Jeszcze w 2008 r  liczba ta była o po-
łowę mniejsza  Najwięcej upadłości kolejny raz odnotował sektor 
budownictwa, jednak jego sytuacja poprawiła się w stosunku do 
2012 r , z 273 bankructw do 253 w 2013 r  Jak podaje Euler Hermes, 
łączny obrót firm, które upadły w 2013 r , wyniósł ok  14,1 mld zł, 
a ich zatrudnienie — 42 400 osób  W 2012 r  bankructwa ogłaszały 
przede wszystkim duże spółki budowlane i produkcyjne, w 2013 r  
natomiast — sektor dystrybucji i usług, a w branży budowlanej — 
wyspecjalizowani podwykonawcy i główni wykonawcy  Najwięk-
szy wzrost upadłości odnotowano w województwie małopolskim, 
kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim 

Powodem tak wysokiej liczby upadłości była m in  zmiana 
w prawie dotycząca korekty VAT, która niekorzystnie wpłynęła na 
sytuację wielu dłużników i wierzycieli  Problem stanowiły również 
zmniejszone przychody (związane z  niskim popytem konsump-
cyjnym), które obniżały rentowność przedsiębiorstw, wpływając 
na bardziej restrykcyjną politykę instytucji finansowych, a w kon-
sekwencji — trudniejszy dostęp do finansowania 

W 2013 r  w Polsce odnotowano wzrost poziomu bezrobocia re-
jestrowanego, co wiązało się m in  z dużą liczbą upadłości  W ciągu 
pierwszych trzech kwartałów 2013 r  na rynku pracy utrzymywała 
się trudna sytuacja, która zaczęła się poprawiać dopiero w ostat-
nim kwartale  Stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym 
wysokim poziomie co w 2012 r  i w grudniu wyniosła 13,4 proc  
Oznacza to, że bez pracy pozostaje ponad dwa miliony Polaków  

Najniższe bezrobocie, na poziomie 9,6 proc , odnotowano w wo-
jewództwie wielkopolskim, natomiast najwyższe — 21,7 proc  — 
w warmińsko-mazurskim  Pozytywnym sygnałem jest natomiast 
wzrost o 11,1 proc  liczby ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzę-
dów pracy  Liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła 
o 0,6 proc  (rok do roku), natomiast o 1 proc  obniżyło się zatrud-
nienie w sektorze przedsiębiorstw  Największy spadek zatrudnie-
nia zaobserwować można było w budownictwie (o 8,7 proc ) 

Dynamika wzrostu wynagrodzeń w  2013 r  była niższa niż 
w  roku poprzedzającym  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w  sektorze przedsiębiorstw wzrosło o  2,9 proc , osiągając 
poziom 3837,20 zł  W  2012 r  wzrost ten był wyższy, wynosząc 
3,4  proc  Należy jednak zwrócić uwagę, że dynamika wzrostu 
w drugiej połowie roku była wyższa niż w pierwszej, co daje dobre 
prognozy na rok 2014  Najmniej wzrosły płace w budownictwie — 
o  0,7 proc , a  także w  górnictwie i  wydobywaniu — o  1,5 proc  
Najwyższy przyrost odnotowano natomiast w  administrowaniu 
i działalności wspierającej — o 5,3 proc 

Sektor budowlany

W  trudnej sytuacji w  2013 r  znalazł się sektor budownictwa  
Produkcja budowlano-montażowa w Polsce spadła o ok  11 proc  
w porównaniu z rokiem 2012  Jedynie w grudniu odnotowano jej 
wzrost, co można powiązać z  dogodnymi warunkami atmosfe-
rycznymi  Wzrost udziału w ogólnej produkcji budowlano-mon-
tażowej (z  3,8 proc  w  2012 r  do 4 proc  w  2013 r ) odnotowały 
obiekty biurowe 

Skąd wynikają problemy polskich przedsiębiorców w sektorze 
budowlanym? Za główne bariery w prowadzeniu działalności w tej 
branży uznaje się wysokie koszty zatrudnienia oraz dużą konku-
rencję na rynku, związaną z niewielką liczbą nowych inwestycji  
Realizacja wielu projektów budowlanych przeciąga się w  czasie, 
firmy mają również problemy z zachowaniem płynności finanso-
wej  Nie bez znaczenia są również często niejasne przepisy prawne 
oraz trudności w zdobyciu finansowania 

Bezrobocie w województwach w Polsce — dane na grudzień 2013 r 
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Rok 2012 na polskim rynku nieruchomości biurowych zakoń-
czył się pozytywnym wnioskiem, iż wysoka podaż, stosunko-
wo niski wskaźnik pustostanów oraz duże zainteresowanie 

inwestorów, które utrzymywały się w tym roku, korzystnie progno-
zują na przyszłość  Rok 2013 nie tylko spełnił te oczekiwania, ale na-
wet je przewyższył  W Warszawie był to rok rekordowy, zarówno pod 
względem wolumenu nowej powierzchni biurowej, jak i aktywności 
najemców  Również rynki regionalne przeżywały rozkwit, przede 
wszystkim w  kontekście liczby rozpoczynanych budów  Eksperci 
przewidują, że jeszcze w 2014 r  całkowite zasoby powierzchni biuro-
wej w Polsce przekroczą 7 mln mkw 

Deweloperzy w akcji

Najbardziej rozwiniętym rynkiem biurowym w Polsce jest Warszawa, 
która z wolumenem powierzchni na poziomie 4,1 mln mkw  (dane 
na koniec 2013 r ) pozostaje niekwestionowanym liderem w Polsce  
Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, stolica nie była w ubiegłym 
roku zagrożona zastojem, wręcz przeciwnie — deweloperzy odda-
li rekordową ilość powierzchni biurowych (ok  300 000 mkw )  Tak 
wysoki wynik nie był notowany od 2000 r  Imponujące są również 
rozmiary powierzchni w budowie — ok  600 000 mkw 

Największe rynki regionalne w Polsce również mogą pochwalić 
się bardzo dobrymi wynikami podażowymi za 2013 r  W sześciu lo-
kalizacjach, będących największymi polskimi rynkami biurowymi 
poza Warszawą, czyli w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, 
Poznaniu i Katowicach, przybyło w ubiegłym roku ok  250 000 mkw  
biur  Deweloperzy najbardziej aktywni byli w Trójmieście i we Wro-
cławiu, jednak liderem wśród rynków regionalnych pozostaje nadal 
Kraków, charakteryzujący się wolumenem powierzchni na pozio-
mie 580 000 mkw , przy ok  110 000 mkw  biur w budowie  Obec-
nie najmniej powierzchni biurowych wśród tych sześciu lokalizacji 
znajduje się w Katowicach (ok  290 000 mkw ), lecz wysoka aktyw-
ność takich deweloperów jak Skanska, LC Corp czy GTC może 
wkrótce zmienić pozycję tego miasta w rankingu 

Rekordowa podaż w 2013 r  nie pozostała bez wpływu na wskaźnik 
pustostanów w stolicy, który wzrósł o 3 proc  do poziomu 11,5 proc  
Na rynkach regionalnych natomiast poziom powierzchni niewynaję-
tych okazał się względnie stabilny  Najmniej dostępnej powierzchni 
znajduje się w Krakowie, gdzie poziom pustostanów wynosi jedynie 
5 proc , natomiast najwięcej — w Łodzi (ok  16 proc ) 

Bez wątpienia zarówno Warszawę, jak i  pozostałe analizowane 
lokalizacje można nazwać rynkami najemcy  Wysoka podaż i wciąż 
dostępne wolne powierzchnie biurowe, a także olbrzymia liczba biur 
w budowie wpływa na silniejsze możliwości negocjacyjne najemców  
W 2014 r  trend ten prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej wyraź-
ny, co może wpływać na obniżanie poziomów czynszów  Co więcej, 
deweloperzy będą konkurować o potencjalnych najemców również 
jakością oddawanych powierzchni, dzięki czemu obiekty kończone 
na przestrzeni kolejnych lat charakteryzować się będą atrakcyjnymi 
projektami architektonicznymi i licznymi udogodnieniami 

Tendencje po stronie popytowej

Trendem zaobserwowanym w 2013 r  zarówno na rynku warszaw-
skim, jak i na rynkach regionalnych, była dominacja nowych umów 

oraz pre-letów w strukturze transakcji najmu  Jest to potwierdzenie 
zaobserwowanego już w  2012 r  zainteresowania najemców możli-
wością relokacji  Oznacza to trudne warunki rynkowe dla budynków 
klasy B, położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, w stosunko-
wo dużej odległości od centrum 

Firmy poszukują również możliwości skoncentrowania swoich 
rozproszonych oddziałów w jednym obiekcie, co oznacza, iż są zain-
teresowane dużymi powierzchniami w dobrym standardzie  Przykła-
dem tego trendu była decyzja o ulokowaniu oddziałów firmy Orange 
Polska w kompleksie Miasteczko Orange w Warszawie 

Aktywność najemców w  2013 r  można tłumaczyć wykorzysta-
niem ich silnej pozycji negocjacyjnej, a  także względnie niskimi 
stawkami efektywnymi czynszów  Oczekiwana poprawa sytuacji go-
spodarczej w Polsce niewątpliwie wpłynie pozytywnie na wolumen 
transakcji najmów w  nadchodzących latach  Jednak wspomniana 
znaczna liczba nowych obiektów biurowych w nadchodzących 2–3 
latach wzmocni istniejącą już na rynku walkę konkurencyjną między 
wynajmującymi, a także nasili presję na czynsze 

MIASTA REGIONALNE W 2013 ROKU

POZNAŃ

Stolica Wielkopolski stanowi jeden z  największych regionalnych 
rynków biurowych w Polsce  Poznań charakteryzuje się najniższym 
poziomem bezrobocia w kraju (na poziomie 4,1 proc  w grudniu 
2013 r ) oraz silną gospodarką  Potencjał miasta leży w sektorze no-
woczesnych usług biznesowych i kapitale ludzkim, który cechuje się 
wysokim poziomem wykształcenia oraz wielojęzycznością  Za atut 
Poznania uznaje się również dogodne połączenia komunikacyjne 
z innymi polskimi miastami i Europą, a także dużą różnorodność, 
jeśli chodzi o dostępne powierzchnie biurowe 

Podaż:  
316 000 mkw.

%

W  2013 r  całkowity wolumen powierzchni biurowej w  stolicy 
Wielkopolski przekroczył 300 000 mkw  Podaż powierzchni biuro-
wych napędzana jest zarówno przez popyt ze strony inwestorów za-
granicznych, jak i  poszukujących biur aktywnych przedsiębiorców 
lokalnych  W 2013 r  pojawiło się wielu inwestorów z sektora BPO/
SSC, takich jak DFDS Seaways czy Rule Financial  Widoczny był rów-
nież silny trend relokacji najemców (np  Ciber, PwC czy Żabka) 

Pod względem podaży roku 2013 nie można nazwać owocnym  
W  Poznaniu zakończono budowę zaledwie ok  21 000 mkw  po-
wierzchni  Największym oddanym projektem był biurowiec Malta 

Nowa podaż 
w 2013 r.:  
20 900 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
60 000 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
13 proc.

Średnie stawki czynszów:  
14–16 €/mkw./m-c

Biurowce w Polsce
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House, zrealizowany przez firmę Skanska Property Poland  Dzię-
ki tej inwestycji całkowity wolumen podaży w  Poznaniu wzrósł 
o 14 700 mkw  powierzchni spełniającej wymagania certyfikatu eko-
logicznego LEED na najwyższym, platynowym poziomie  W budyn-
ku powierzchnie wynajęły firmy z  branży IT: Sygnity, Wikia oraz 
Ciber, a także producent opakowań szklanych Owens-Illinois (O-I), 
ING Bank Śląski i  spółka inwestycyjna Franklin Templeton Invest-
ments  Siedzibę w Malta House będą miały również lokalne oddziały 
Skanska  Innymi inwestycjami oddanymi do użytku w 2013 r  w Po-
znaniu były: Galeria MM (2400 mkw  biur na ostatnim piętrze gale-
rii), Piątkowska Office (2000 mkw ) oraz Roch Office (1800 mkw ) 

Obecnie w budowie w Poznaniu pozostaje kilka projektów, wśród 
których największym jest Business Garden Poznań realizowany 
przez SwedeCenter  Pierwsza faza kompleksu wzbogaci poznański 
rynek w 2015 r  o ponad 41 000 mkw  powierzchni  W dalszej przy-
szłości na biurowej mapie Poznania pojawią się również takie punkty 
jak Bałtyk przy rondzie Kaponiera czy Andersia Silver przy placu 
Andersa 

KATOWICE

Katowice charakteryzują się stosunkowo niewielkim wolumenem 
powierzchni biurowych wśród największych rynków regionalnych 
(ok  290 000 mkw )  Jednak zainteresowanie deweloperów tą lokali-
zacją nieustannie rośnie, co przełoży się na znaczny wzrost podaży 
w  najbliższych latach  Miasto zachęca przede wszystkim inwesto-
rów z  sektora BPO/SSC, którzy cenią atrakcyjne stawki czynszów 
oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej  Nie bez znaczenia 
jest również bliskość trzech portów lotniczych: Katowice-Pyrzowi-
ce, Kraków-Balice i Ostrawa  Atrakcyjność miasta determinują tak-
że liczne inwestycje, m in  przebudowa reprezentatywnej al  3 Maja 
(ukończona w  pierwszym kwartale 2014 r ), modernizacja dworca 
PKP zakończona w 2012 r  oraz budowa Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego, na które miasto w 2013 r  otrzymało dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej 

2013 rok w  Katowicach charakteryzował się niewielką podażą 
w segmencie biurowym, lecz dużą dynamiką w zakresie rozpoczyna-
nia nowych budów  O realizacji projektu w stolicy Śląska zdecydowa-
ła Skanska, dla której będzie to nie tylko pierwsza inwestycja biurowa 
w  tym mieście, lecz również największa spośród dotąd zrealizowa-
nych przez firmę  Silesia Business Park powstanie przy ul  Chorzow-
skiej i docelowo oferować będzie 46 000 mkw  w czterech budynkach  

W pierwszym z biurowców swoją siedzibę zdecydowała się ulokować 
firma PwC, która na ok  6800 mkw  utworzy PwC Service Delivery 
Center  Inną inwestycją rozpoczętą w  2013 r  jest Silesia Star, po-
wstająca przy al  Roździeńskiego 10  Projekt, realizowany przez LC 
Corp, zakłada budowę dwóch 8-kondygnacyjnych budynków połą-
czonych pasażem handlowo-usługowym  Rok 2013 oznaczał również 
rozpoczęcie budowy drugiego etapu kompleksu A4 Business Park, 
powstającego przy ul  Francuskiej  Inwestorem kompleksu jest firma 
Echo Investment, która docelowo chce stworzyć trzy budynki  Pierw-
szy z biurowców, oferujący 9000 mkw , ma zostać oddany do użytku 
w 2014 r  i już został w całości wynajęty przez IBM  O rozpoczęciu 
budowy kolejnych obiektów biurowych poinformował w  2013 r  
również Górnośląski Park Przemysłowy  W ramach kompleksu GPP 
Business Park powstaną kolejne dwa budynki o powierzchni 7800 
mkw  każdy 

Zainteresowanie Katowicami wykazał także inny duży deweloper — 
Globe Trade Centre S A , który najprawdopodobniej jeszcze w 2014 r  
rozpocznie budowę Centrum Biurowego Mikołowska  Kompleks 
będzie się składał z dwóch budynków — 9- i 8-kondygnacyjnego 

ŁÓDŹ

Łódź jest trzecim największym miastem Polski, pod względem 
liczby ludności ustępując jedynie Warszawie i  Krakowowi  Mia-
sto charakteryzuje się jednak silnym ujemnym przyrostem natu-
ralnym, a co za tym idzie starzejącą się strukturą społeczeństwa, 
a także coraz bardziej wyraźnym trendem emigracyjnym  W Ło-
dzi obserwowana jest również wysoka stopa bezrobocia, wynoszą-
ca w grudniu 2013 r  12,3 proc 

Na łódzkim rynku biurowym obserwowany jest stosunkowo wy-
soki wskaźnik pustostanów, który przekłada się na spadek dynami-
ki nowej podaży  W  2013 r  deweloperzy ukończyli budowę mniej 
niż 20 000 mkw , przy czym większość tej powierzchni przypadła 
na jeden projekt — drugi etap kompleksu Green Horizon, oferu-
jący ok   14 000  mkw  Inną inwestycją zakończoną w  tym roku był 

Podaż:  
290 000 mkw.

%

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Nowa podaż 
w 2013 r.:  
23 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
80 000 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
8 proc.

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

Business Garden Poznań
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biurowiec przeznaczony pod potrzeby firm z sektora IT — Media-
HUB, który dostarczył na rynek ok  4000 mkw  powierzchni biurowej 

Można przewidywać, iż wysoki poziom powierzchni niewynaję-
tej spowoduje, iż w najbliższych latach wolumen powierzchni biuro-
wych w Łodzi nie ulegnie znacznemu zwiększeniu  W budowie pozo-
staje obecnie ok  37 000 mkw , realizowanych m in  w ramach takich 
projektów jak biurowiec firmy Ericpol czy budynek C kompleksu 
Centrum Biurowe Synergia  W planach są również inne inwestycje: 
m in  kolejny biurowiec firmy HAMMERMED, który powstać ma 
przy ul  Kopcińskiego  Oferować będzie 3000 mkw  powierzchni biu-
rowej na sześciu kondygnacjach  Prace budowlane mają rozpocząć 
się na wiosnę 2014 r 

Przez wiele lat Szczecin nie uczestniczył w  walce o  inwestorów 
z powodu niedostatku powierzchni biurowych, szczególnie klasy A  
Ikoną miasta pozostawał biurowiec Pazim, który jako jedyny ofero-
wał duże powierzchnie biurowe dobrej jakości  Obecnie jednak zaob-
serwować można wzmożoną aktywność deweloperów, którzy wycho-
dzą naprzeciw oczekiwaniom zagranicznych i lokalnych najemców 

Łódź, ze względu na niskie stawki czynszów oraz stosunkowo 
dużą liczbę ośrodków akademickich, jest często wybierana przez 
firmy z  sektora BPO/SSC oraz IT  Wśród najemców powierzch-
ni biurowych w mieście wymienić można takie firmy jak Samsung 
Electronics, Infosys BPO, Hawkeye, KPMG, Nordea oraz Accenture  
Najchętniej lokują się oni w nowoczesnych łódzkich biurowcach, ofe-
rujących powierzchnie klasy A, takich jak University Business Park, 
Łodź 1 czy też wspomnianych już Green Horizon oraz MediaHUB 

SZCZECIN

Stolica województwa zachodniopomorskiego kojarzy się głównie 
z przemysłem, przede wszystkim stoczniowym, mimo iż ten w ostat-
nich latach mocno podupadł  Szczecin powoli jednak zachęca firmy 
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, branży IT, a także zaawan-
sowanych technologicznie gałęzi przemysłu  Eksperci uznają, iż to 
właśnie branża BPO będzie generować nowe miejsca pracy w mie-
ście, obniżając wysokie bezrobocie  Firmy z  tego sektora doceniają 
atrakcyjną lokalizację miasta, dobrej jakości ośrodki edukacyjne oraz 
wiele możliwości spędzania czasu wolnego 

Podaż:  
310 000 mkw.

%

Nowa podaż 
w 2013 r.:  
18 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
37 000 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
16 proc.

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

Podaż:  
165 000 mkw.

%

Nowa podaż 
w 2013 r.:  
32 900 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
30 000 mkw.

Wskaźnik 
pustostanów:  
18,5 proc.

Średnie stawki czynszów:  
13–15 €/mkw./m-c

W  2013 r  w  Szczecinie ukończono budowę kilku dużych pro-
jektów biurowych  W centrum miasta, przy ul  1 Maja, oddano do 
użytku Baltic Business Park C, czyli drugi z biurowców pierwszego 
etapu kompleksu Baltic Business Park  Dostarczył on na szczeciński 
rynek ok  11 000 mkw  nowoczesnej powierzchni biurowej  W poło-
wie 2013 r  odbyło się również oficjalne otwarcie pierwszego z trzech 
budynków wchodzących w skład kompleksu Piastów Office Center  
Biurowiec oferuje 8500 mkw  powierzchni, a całość kompleksu ma 
docelowo dysponować ponad 40 000 mkw  biur  Najemcami Piastów 
Office Center zostały m in  takie firmy jak IAI S A , Konica Minolta 
Business Solutions, Aviva i Tebodin Poland  Również bezpośrednio 
nad Odrą, na terenie tzw  Łasztowni, powstała kolejna inwestycja 
biurowa — Lastadia Office  Obiekt należy do firmy SGI i  oferuje 
13 400 mkw  powierzchni  W biurowcu siedziby mają takie firmy jak 
home pl i Business Link 

Nowe, wysokiej jakości powierzchnie biurowe sprawiają, iż 
w Szczecinie działa coraz więcej firm z sektora BPO/SSC  Wymienić 
wśród nich można m in  Genpack, Tieto, Unicredit i Arvato Services 

Baltic Business Park

Kopcińskiego 79
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Park Rozwoju

Pascal

Warta Tower

Warsaw Spire

Aktywność deweloperów w  dużej 
mierze uzależniona jest od finan-
sowania  W  przypadku realizacji 

dużych inwestycji w sektorze nieruchomo-
ści biurowych właściwie zawsze niezbędne 
jest finansowanie zewnętrzne  Na euro-
pejskim rynku najbardziej popularnym 
rozwiązaniem wciąż są umowy kredyto-
we zawierane z  bankami  Wzrasta jednak 

związaną z wymogami regulacyjnymi presję 
na rentowność banków udzielających kredy-
tów na nieruchomości komercyjne przewi-
dujemy, że towarzystwa ubezpieczeniowe, 
fundusze dłużne i firmy private equity przy-
spieszą opracowywanie własnych strategii 
udzielania pożyczek — powiedział Michael 
Lindsay, dyrektor działu ds  finansowania 
korporacyjnego, Cushman & Wakefield 

Umowy kredytowe w 2013 r.
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zainteresowanie alternatywnymi sposoba-
mi finansowania, np  funduszami dłużnymi 
lub kredytodawcami typu private equity 

W  ostatnich 12 miesiącach odnotowali-
śmy postępującą dywersyfikację rynku kre-
dytowego w  Europie, który powoli upodab-
nia się do modelu amerykańskiego, gdzie 
na banki przypada taka sama liczba alter-
natywnych kredytodawców . Ze względu na 

Ghelamco, 904 mln zł, Warsaw Spire Kulczyk Holding S.A., 59 mln euro 
(ok. 245,4 mln zł), Warta Tower

Niemiecki bank Helaba udzielił refinan-
sowania firmie Chmielna Inwestycje 
Sp   z  o o , spółce specjalnej Kulczyk Hol-
ding S A  Fundusze przeznaczone są na 
zrefinansowanie biurowca Warta Tower  
Obiekt zlokalizowany jest w  Warszawie, 
przy ul  Chmielnej 

Echo Investment, 22,4 mln euro  
(ok. 93,2 mln zł), Park Rozwoju

sukces, gdyż to pierwsza umowa dotycząca 
finansowania projektu zawarta przez naszą 
spółkę z  tą instytucją bankową . Pomimo 
wcześniejszej, długoterminowej współpracy 
w innych obszarach rynku finansowego, na-
sze podmioty dotychczas nie działały wspól-
nie przy finansowaniu projektowym — wy-
jaśnił Grzegorz Iwański, dyrektor Działu 
Finansowania Echo Investment 

Globe Trade Centre, 45 mln zł, Pascal

Finansowania firmie Ghelamco udzieli-
ły cztery banki: Bank Polska Kasa Opie-
ki S A , Bank Zachodni WBK S A , Po-
wszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
S A  oraz BRE Bank S A  Kwota blisko 
904 mln zł jest rekordowa w  historii pol-
skiego rynku nieruchomości  Udzielony 
kredyt przeznaczony został na realizację 
warszawskiego projektu Warsaw Spire  
Warsaw Spire jest obiektem wyjątkowym 
w skali Warszawy oraz całej Europy — je-
steśmy dumni z  przyznania finansowania 
dla naszej inwestycji, szczególnie w obecnej 
sytuacji makroekonomicznej, która znaczą-
co wpłynęła na politykę banków w  zakre-
sie kredytowania inwestycji komercyjnych 
— powiedział Jeroen van der Toolen, Dy-
rektor Zarządzający Ghelamco na Europę 
Środkowo-Wschodnią 

Bank Zachodni WBK S A  udzielił 22,4 
mln euro kredytu spółce Echo Invest-
ment  Finansowanie przeznaczone jest 
na realizację I  etapu kompleksu biurowe-
go Park Rozwoju, zlokalizowanego przy 
ul   Konstruktorskiej w  Warszawie  Pod-
pisanie tej umowy kredytowej to obopólny 

Firma Globe Trade Centre podpisała umo-
wę kredytową z Bankiem Zachodnim WBK 
S A  Pozyskane fundusze, w  wysokości 45 
mln zł, GTC przeznaczy na refinansowanie 
zadłużenia i  ukończenie projektu biuro-
wego Pascal w Krakowie  Podpisanie umo-
wy z  BZ WBK na korzystnych warunkach 
potwierdza wysoką jakość aktywów GTC . 
Kredyt posłuży refinansowaniu istniejących 
budynków oraz poprawi bieżącą kondycję 
finansową GTC . Pozyskane finansowanie 
zostanie również przeznaczone na ukończe-
nie biurowca Pascal, którego budowę rozpo-
częliśmy w tym roku, po tym jak podpisali-
śmy umowy najmu z pierwszymi najemcami 
i  zabezpieczyliśmy dostępność wymaganych 
środków finansowych — skomentował Erez 
Boniel, Członek Zarządu GTC 

PRZYKŁADOWE UMOWY W 2013 R.
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Położona w sercu Polski Warszawa jest jej największym i naj-
prężniej działającym ośrodkiem biznesowym  Usytuowa-
nie miasta powoduje, że stolica pełni rolę pomostu łączą-

cego Europę Zachodnią i Wschodnią  W dużym stopniu właśnie 
dzięki takiemu położeniu Warszawa jest gospodarzem prezyden-
cji w Unii Europejskiej, EURO 2012 oraz szczytu klimatycznego 
COP 19  Odwiedzają ją głowy państw, prezesi dużych korporacji, 
a także osoby poszukujące zatrudnienia 

Ze względu na silnie scentralizowany charakter polskiej sieci 
osadniczej, stolica dystansuje inne miasta zarówno pod względem 
liczby ludności, rozmiaru rynku pracy, liczby studentów, jak i ogól-
nego potencjału rozwojowego  Nie dziwi więc fakt, że wyższe jest tu 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsię-
biorstw — w styczniu 2014 r  w Warszawie wyniosło ono 4995,41 zł, 
natomiast średnia dla kraju osiągnęła poziom 3805,28 zł 

Wszystkie te czynniki powodują, że miasto jest ważnym cen-
trum gospodarczo-finansowym  Swoje siedziby lokują tutaj 

największe firmy zajmujące się obsługą innych podmiotów  Pol-
skie centrale w  Warszawie ma tzw  Wielka Czwórka, czyli naj-
większe na świecie firmy audytu i doradztwa biznesowego: Deloit-
te, EY (Ernst&Young), KPMG i PwC  W stolicy mieści się również 
kilkadziesiąt największych polskich kancelarii prawnych, m in  
Dentons, Domański Zakrzewski Palinka czy Baker & McKenzie, 
a także giełda papierów wartościowych oraz centrale największych 
banków komercyjnych  Stąd zarządza się rynkiem usług transpor-
towych, pocztowych i telekomunikacyjnych 

Ze wschodu na zachód

Warszawa często nazywana jest miastem kontrastów, gdyż na jej 
mapie odnaleźć możemy zestawione obok siebie przykłady archi-
tektury klasycystycznej, dworkowej, socrealistycznej i postmoder-
nistycznej  Na terenie stolicy znajdują się również ogromne areały 
niezagospodarowanych przestrzeni, które po wojnie nie zostały 
jeszcze w  pełni wykorzystane  Przykładem może być dzielnica 
Wola, która położona w  bliskiej odległości od centrum oferuje 
liczne, postindustrialne tereny, przeznaczone do rewitalizacji i po-
nownej zabudowy  Na renowację czekają także stare kamienice 
zlokalizowane w Śródmieściu  Szerokie spektrum nieruchomości 
oraz stosunkowo niski wskaźnik ilości nowoczesnej powierzch-
ni biurowej przypadającej na mieszkańca powodują, że w stolicy 
drzemie znaczny potencjał inwestycyjny 

Na międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM w Can-
nes w  marcu 2014 r  Warszawa prezentowała się jako miasto 

Warszawa 2.0 – 
Europejska Stolica 
Nowoczesności

Liczba 
studentów: 
268 555

Liczba ludności:  
1 715 517

Liczba szkół wyższych 
ogółem: 81
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nowoczesne i otwarte na inwestorów  Włodarze miasta zachęcali 
deweloperów do inwestycji poprzez prezentacje istniejących biu-
rowców, które w  ostatnim dwudziestoleciu zmieniły krajobraz 
stolicy  Podczas targów na nabywcę czekały m in  Pałac Szaniaw-
skich przy ul  Miodowej, teren w bliskim sąsiedztwie Portu Pra-
skiego, czy działka przy ul  Emilii Plater, gdzie wcześniej mieściło 
się liceum Hoffmanowej  W miejscu szkoły przewiduje się budowę 
dwóch wieżowców o wysokości 160 i 180 m 

Zainteresowanie deweloperów stolicą zostało potwierdzone 
w 2013 r , kiedy to miastu udało się sprzedać prawo użytkowania 
wieczystego siedmiu działek na pl  Defilad  Atrakcyjność Warsza-
wy potwierdzają również badania rynku nieruchomości komer-
cyjnych  Według najnowszego rankingu perspektyw na rynku 
nieruchomości, przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC 
i  Urban Land Institute, stolica pozostaje najbardziej atrakcyjną 
lokalizacją nieruchomości komercyjnych w  Europie Środkowo-
-Wschodniej  Zgodnie z raportem Emerging Trends in Real Estate 
Europe 2014 Warszawa wyprzedziła wszystkie miasta z  naszego 
regionu, zajmując 11  miejsce w ogólnoeuropejskim zestawieniu  
Dla porównania: Moskwa znalazła się na 13  pozycji w  rankin-
gu, Pradze przypadła 16  pozycja, a  Budapesztowi 27  Atutem 
naszego rynku jest silna pozycja Polski na tle innych krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, bliskość geograficzna z  Niemcami 
oraz największy w  tym regionie rynek konsumencki — wyjaśnia 
Kinga Barchoń, dyrektor w zespole ds  nieruchomości PwC  Bu-
dowana od lat marka miasta ukierunkowanego na rozwój, które 

stwarza wiele możliwości inwestycyjnych, przyczyniła się do tego, 
że stolica Polski zaczyna być postrzegana jako rynek dojrzały 
i  coraz częściej porównywana jest z Europą Zachodnią, a nie ze 
Środkowo-Wschodnią  
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Dzięki stabilnej sytuacji rynkowej oraz relatywnie dobrym wskaźnikom 
makroekonomicznym Polska, a szczególnie Warszawa, wygląda 
obiecująco i wciąż przyciąga firmy zagraniczne. 

Colin Waddell, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce

Plac Zamkowy
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Transport w ciągłej rozbudowie 

Stolica charakteryzuje się stosunkowo dobrą dostępnością komu-
nikacyjną  Transport międzynarodowy zapewnia przede wszyst-
kim Port Lotniczy im  Fryderyka Chopina  Lotnisko ma za sobą 
bardzo udany okres — po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad 
10 mln pasażerów w ciągu roku  Na tak dobry wynik z pewnością 
wpłynęły problemy położonego nieopodal portu lotniczego w Mo-
dlinie  Zlokalizowane ok  40 km na północny-zachód od centrum 
Warszawy lotnisko w Nowym Dworze Mazowieckim w założeniu 
miało odciążyć Okęcie i  stać się głównym portem dla przewoź-
ników niskokosztowych (LCC — Low Cost Carriers)  Po kilku 
miesiącach funkcjonowania obiektu, ze względu na zniszczenie 
drogi startowej, nastąpiło jego zamknięcie przez Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, a główni przewoźnicy — linie 
lotnicze Ryanair oraz Wizz Air, przenieśli wszystkie loty na Lotni-
sko Chopina  Wprawdzie po kilku miesiącach lotnisko Modlin zo-
stało na nowo uruchomione i Ryanair wznowił z niego loty, jednak 

Liczba linii  
autobusowych:  
236

Liczba linii  
tramwajowych:  
26

Metro:  
linia Kabaty-
Młociny, II linia 
w budowie

Lotniska:  
Port Lotniczy im. 
Fryderyka Chopina; 
Warsaw Modlin 
Airport

Kolej:  
4 linie SKM  
(Szybka Kolej Miejska);  
WKD (Warszawska Kolej 
Dojazdowa) Warszawa 
Śródmieście-Opacz;  
KM (Koleje Mazowieckie)

straty związane z czasowym wyłączeniem lądowiska z użytku były 
znaczne  W 2013 r , który dla portu formalnie rozpoczął się 2 lipca 
(ruch regularny przywrócono 30 września), obsłużonych zostało 
344 500 pasażerów i wykonano 2400 operacji lotniczych 

Półtora roku po otwarciu zakończone zostały wszystkie prace 
na budowie autostrady A2  Po nieudanych zmaganiach z inwesty-
cją chińskiego Covecu i Dolnośląskich Surowców Skalnych, słyn-
ny 20-kilometrowy odcinek C w rejonie Żyrardowa został dokoń-
czony przez czesko-niemiecką firmę Bögl & Krysl  W 2013 r  udało 
się również oddać oczekiwaną od kilkudziesięciu lat południową 
obwodnicę Warszawy (odcinek od autostrady w Konotopie do wę-
zła Puławska) 

W  analizowanym roku ratusz wykonał szereg remontów  Do 
ważniejszych zaliczyć można prace przy wiaduktach na ul  Mar-
sa czy ul  Nowolazurowej w  Ursusie oraz związane z  realizacją 
drugiej jezdni ul  Górczewskiej ze skrzyżowaniem z ul  Lazuro-
wą, a  także poszerzenie ul  Kasprowicza  Zakończono również 

Aleje Jerozolimskie nocą
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remonty wiaduktu na ul  Łopuszańskiej i mostu Łazienkowskiego  
Co więcej, przygotowano bardzo ważną inwestycję poszerzenia 
ul  Prostej, która połączy Wolę ze Śródmieściem, oraz przebudowę 
ul  Wołoskiej — wąskiego gardła biurowej części Mokotowa  Naj-
ważniejszą inwestycją samorządową była budowa II linii metra  
W obrębie centralnego odcinka udało się wybudować platformy 
peronów, widoczne są także wejścia do stacji 

Przykładem skutecznych działań miasta w  zakresie popra-
wy jego dostępności komunikacyjnej jest rozwój Szybkiej Kolei 
Miejskiej, która usprawnia dojazd do Warszawy z  okolicznych 
miejscowości  Za pośrednictwem kilku linii łączy ona centrum 
miasta z  przedmieściami i  niektórymi miejscowościami-sateli-
tami: m in  Pruszkowem, Legionowem i  Otwockiem  To jeden 
z  ważniejszych środków komunikacji aglomeracyjnej, dlatego 
szybko postępuje jego włączanie w system transportu miejskie-
go  SKM pozwala na odciążenie zakorkowanych ulic Warszawy  
W  tym samym celu stworzono również kilkanaście parkingów 
funkcjonujących w systemie „Parkuj i Jedź” (Park & Ride)  Umoż-
liwiają one bezpłatne parkowanie samochodów na obrzeżach 
miasta, gdzie bez problemów można przesiąść się do środków 
komunikacji zbiorowej, aby dotrzeć do centrum  System P&R zy-
skuje coraz większą popularność: od 2008 r  w aglomeracji war-
szawskiej wybudowano blisko 20 tego typu parkingów  Alterna-
tywą dla komunikacji miejskiej może być także funkcjonujący 

w mieście od 2012 r  system bezobsługowych wypożyczalni ro-
werów miejskich — Veturilo  Miejski rower można wypożyczyć 
w 14 dzielnicach Warszawy, na blisko 200 stacjach  Wdrożenie 
systemu okazało się dużym sukcesem — tylko w 2013 r  liczba 
wypożyczeń sięgnęła niemal 1,8 mln 

Drugi zryw stolicy

Rozbudowywany system transportu i  infrastruktury technicznej 
stwarza w stolicy podstawy wzrostu gospodarczego i poziomu życia 
mieszkańców  Jednocześnie przyczynia się do rozwoju miasta, a co 
za tym idzie — napływu nowych mieszkańców z kraju i zagrani-
cy  Potencjalna chłonność miasta szacowana jest na ok  2,5–3 mln 
mieszkańców  W związku z  tym Warszawa nie tylko jest, ale i na 
długo pozostanie największym polskim rynkiem pracy  Rosnąca 
liczba inwestycji, zwłaszcza zagranicznych firm, przyczynia się do 
tworzenia nowych etatów, dzięki czemu Warszawa charakteryzuje 
się jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju — w grudniu 2013 r  
wyniosła ona 4,8 proc 

Jesienią ubiegłego roku władze miasta ogłosiły, że stolica wstę-
puje w  kolejny etap rozwoju  W  ramach projektu „Zmieniamy 
Warszawę  Warszawa 2 0” prezydent Warszawy, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, zaprosiła do debaty nad przyszłym kształtem 
stolicy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe  Cykl debat 
jest elementem przygotowań do wypracowania strategii rozwoju 

Warszawa nadal największa, ale potencjał jest w całym kraju

Paulina Misiak
Partner, Dyrektor 

Usług Reprezentacji 

Najemców z działu 

powierzchni biurowych, 

Cushman & Wakefield

i  Poznania) jest dwa i  pół razy większa niż 
Warszawy, podczas gdy zasoby powierzchni 
biurowej w tych miastach są niemal o poło-
wę mniejsze. Regionalna średnia powierzch-
ni biurowej na mieszkańca, wynosząca 0,7 
mkw., pozostaje daleko za warszawską (2,4 
mkw. na mieszkańca), która jednak jeszcze 
nie dogoniła średniej europejskiej. 

Rynek biurowy w Polsce to jednak nie tylko 
Warszawa. Siłą Polski są utalentowani ludzie 
i  duża populacja. Jesteśmy liderem w  sekto-
rze outsourcingu (BPO/SSC/R&D/ITO), zajmu-
jąc pierwszą pozycję w  Europie Centralnej 
i  Wschodniej, drugą w  Europie oraz szóstą 
globalnie. Naszymi wschodzącymi rynkami 
są miasta regionalne, którym coraz uważniej 
przyglądają się fundusze inwestycyjne.

Rynek najmu powierzchni biurowych i ry-
nek inwestycyjny są niezwykle wrażliwe na 
zmiany koniunktury ekonomicznej. Mimo 
tego, poza pamiętnym 2009 r., kiedy odno-
towano gwałtowny, ale krótkotrwały spadek 
popytu, będący reakcją na niepewność na 
rynkach, kryzys finansowy nie wpłynął na 
wolumen transakcji. Również podaż, pomi-
mo ograniczeń związanych z finansowaniem 
inwestycji, pozostaje na wysokim pozio-
mie, co odzwierciedla wzrost pustostanów 

w 2013 r. To, co się jednak z pewnością zmie-
niło w  efekcie kryzysu, to struktura popytu 
i  podaży. Kryzys mocno ograniczył liczbę 
spekulacyjnych inwestycji oraz zwiększył 
udział renegocjacji i  transakcji przednajmu. 
Skłonił najemców do szukania oszczędności, 
a deweloperów do optymalizacji kosztów.

Rynek cały czas ewoluuje w  kierunku 
przyjaznego środowiska pracy — takiego, 
w  którym nie tylko trzeba, ale chce się być. 
Dotyczy to każdej sfery — nie tylko aranża-
cyjnej i  wizerunkowej, ale również funkcjo-
nalnej. Biuro ma sprzyjać pracy zespołowej 
i  łączyć. Ma odzwierciedlać filozofię firmy 
i pracujących w niej ludzi. Ma być przyjazne 
zdrowiu i  środowisku. Ma przyciągać talen-
ty i  ułatwiać identyfikację z  firmą. Efektem 
zmieniających się oczekiwań najemców jest 
nie tylko zmiana sposobu aranżowania po-
wierzchni i rosnąca popularność usług w tym 
zakresie (tzw. workspace solutions), ale rów-
nież inne podejście do projektowania bu-
dynków. Praktycznie każdy nowy biurowiec 
posiada zielony certyfikat. Deweloperzy co-
raz częściej wdrażają przyjazne środowisku 
rozwiązania i  zasady zrównoważonego bu-
downictwa. Biurowce powoli zmieniają obli-
cze i nabierają charakteru. 

Warszawa niezmiennie pozostaje 
największym ośrodkiem biznesowym 
w Polsce. Rynek biurowy stolicy  skupia 
ponad 60 proc. zasobów nowoczesnej 
przestrzeni biurowej w Polsce, która jest 
jednym z najmłodszych i jednocześnie 
jednym z najszybciej rozwijających 
się rynków na mapie Europy. Dzięki 
relatywnie dużej skali i silnej konkurencji 
podażowej nasze standardy jakości 
nowoczesnej powierzchni nie ustępują 
standardom najbardziej wymagających 
rynków Europy Zachodniej.

O  tym, jak duży jest potencjał wzro-
stowy miast regionalnych świad-
czy m.in. fakt, że populacja sześciu 

głównych miast regionalnych Polski (Kra-
kowa, Wrocławia, Trójmiasta, Łodzi, Katowic 
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Po latach intensywnej pracy nad odbudową Warszawy w obszarze 
infrastrukturalnym przyszedł czas na projekt, który nazwaliśmy 
„Warszawa 2.0”. To drugi krok w cywilizacyjnym zrywie naszej stolicy.

Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz

wielkoformatowych reklam zakrywających architekturę stolicy po-
ruszany jest w mediach oraz na miejskich spotkaniach i debatach 

Szczególnie intensywne dyskusje rozgorzały w  sieci  Na por-
talach społecznościowych powstają profile zrzeszające przeciw-
ników reklamowych bilbordów  To właśnie za pośrednictwem 
internetu można było złożyć podpis pod petycją w sprawie zdjęcia 
wielkoformatowych reklam m in  z Dworca Centralnego 

Przełom w  kwestii walki z  reklamami nastąpił po rezygnacji 
ze stanowiska Grzegorza Piątka, szefa wydziału estetyki w  war-
szawskim ratuszu  Architekt wygrał konkurs na to stanowisko 
tuż przed referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-
-Waltz, jednak obowiązki urzędnika pełnił jedynie przez 3 miesią-
ce  W listopadzie złożył rezygnację, m in  w geście protestu prze-
ciwko reklamom na Pałacu Kultury  Publicznie poinformował, że 
jego nominacja posłużyła do ocieplenia wizerunku rządzących 
miastem przed referendum, natomiast wiele decyzji w  sprawie 
kształtowania wyglądu miasta nie było z  nim konsultowanych  
Nowym naczelnikiem Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej 
został Wojciech Wagner  Po objęciu przez niego stanowiska urzęd-
nicy stołecznego ratusza postawili sobie za cel usunięcie z miasta 
nielegalnych reklam  Jak podkreślili przedstawiciele magistratu, 
kontynuacja porządkowania przestrzeni miasta w  kwestii wiel-
koformatowych i  chaotycznych reklam wymaga dodatkowych 
uregulowań prawnych na poziomie krajowym  Wydaje mi się, że 
nadszedł wreszcie taki moment, że niezadowolenie społeczne z tak 
masowej obecności anarchicznej reklamy w przestrzeni publicznej 
przełoży się na zmiany prawne — powiedział Wojciech Wagner, 
nowy naczelnik wydziału estetyki  Zapowiedział również wspar-
cie miasta dla działań zmierzających do ustanowienia odpowied-
niego prawa na tej płaszczyźnie 

Tym żyła stolica

Jesienią 2013 r  ruszyła najbardziej kontrowersyjna inwestycja 
w  Warszawie  Na Starym Mieście, ok  100 metrów od Kolumny 
Zygmunta, rozpoczęły się prace przy budowie obiektu biurowego  

Plac Zamkowy — Business with Heritage
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Warszawy na lata 2015–2020  Razem możemy sprawić, że Warsza-
wa stanie się Europejską Stolicą Nowoczesności . Razem możemy 
pracować nad nową strategią rozwoju stolicy — mówiła prezydent 
Warszawy  Według prezydent miarą nowoczesności miasta jest 
stopień udziału mieszkańców w jego zarządzaniu  Wzmocnienie 
mechanizmów partycypacji ma również przyczynić się do zapo-
biegania konfliktom społecznym, które mogą hamować podejmo-
wane przez stołeczny magistrat decyzje i działania inwestycyjne 

Walka z reklamowym chaosem

Na decyzję miasta o potrzebie partycypacji mieszkańców w kiero-
waniu jego rozwojem wpływ miały m in  oddolne inicjatywy nieza-
dowolonych z wyglądu stolicy warszawiaków  Ostatnie kilkanaście 
miesięcy upłynęło w Warszawie pod znakiem wojny z wszechobec-
nymi banerami, plakatami i  innymi nośnikami reklamy  Problem 
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Inwestor, spółka Senatorska Investment, przygotował projekt, któ-
rego koszt realizacji miał wynieść 130 mln zł  Wątpliwości poja-
wiły się w  kontekście wpasowania biurowca w  istniejącą tkankę 
miejską  Inwestycja wzbudziła sprzeciw kilku społecznych or-
ganizacji, takich jak m in  Ogród Warszawa i Miasto Jest Nasze, 
które urządziły protestacyjny happening  Co więcej, Polski Ko-
mitet ds  UNESCO wydał oświadczenie dementujące doniesienia 
o konsultowaniu inwestycji ze specjalistami UNESCO, o których 
zapewniał inwestor  Kolejnym punktem zapalnym były informa-
cje ujawnione przez „Wprost”, iż współtwórcą projektu biurowca 
Plac Zamkowy — Business with Heritage jest Bartosz Naperty, 
natomiast zgodę na budowę wydała jego matka, Jolanta Zdziech-
-Naperty, naczelniczka wydziału architektury i budownictwa na 
warszawskim Śródmieściu  Urzędniczka, która zatwierdziła budo-
wę, podała się do dymisji  Po przeprowadzeniu kontroli przez pro-
kuraturę uznano jednak, iż pracownicy Urzędu m st  Warszawy 
zachowali się prawidłowo, a zarzuty wobec inwestora są nieuza-
sadnione  Głos w  sprawie zabrał również stołeczny konserwator 
zabytków, Piotr Brabandera, potwierdzając, że inwestycja została 
przygotowana według konserwatorskich wytycznych i jest w peł-
ni legalna  Pomimo medialnego zamieszania, biurowiec powstaje 
zgodnie z harmonogramem 

W minionym roku nieprzerwanie uwagę przyciągała inwesty-
cja Warsaw Spire firmy Ghelamco  Po rozwiązaniu problemów 
związanych z roszczeniami byłych właścicieli gruntów, na których 
powstaje kompleks, w  listopadzie 2013 r  wmurowano kamień 
węgielny pod inwestycję  Uroczystości towarzyszyło wyjątkowe 
show z  trójwymiarowym pokazem multimedialnym, w  którym 
aktor gestami kontrolował animację  W pokazie zaprezentowany 
został nie tylko powstający kompleks, ale także Warszawa  Inwe-
stycja Ghelamco otrzymała rekordowe w historii polskiego ryn-
ku nieruchomości finansowanie w wysokości blisko 904 mln zł  
Kredytu na budowę obiektu udzieliły cztery banki: Bank Polska 
Kasa Opieki S A , Bank Zachodni WBK S A , Powszechna Kasa 
Oszczędności Bank Polski S A  oraz BRE Bank S A 

 poleca

Budowa Warsaw Spire
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Spotkania biznesowe  
w Warszawie  

gdzie i z jakiej okazji?

è KONFERENCJE, SZKOLENIA
Gdzie w stolicy możesz urządzić event dla większej liczby osób?

à Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
à Centrum Biznesowe Horizon
à Hotel Boss

è BIZNES ŚNIADANIE
Chcesz umówić się na poranną kawę z partnerem biznesowym?

à The Lounge

è BIZNES LUNCH
Pora obiadowa odpowiednia będzie do dłuższej rozmowy biznesowej.

à Restauracja Dom Smaków
à Tamka 43

è BIZNES KOLACJA FORMALNA
W celu poznania kluczowego klienta lub kontrahenta warto wybrać się na wystawną kolację.

à   Sowa i Przyjaciele, ul. Gagarina 2  
  tel.: +48 22 840 70 71, mobile: +48 795 50 51 52   
  restauracja@sowaiprzyjaciele.pl | www.sowaiprzyjaciele.pl

à Atelier Amaro

è BIZNES KOLACJA NIEFORMALNA
Domknięciu interesów sprzyjać będzie mniej formalna kolacja.

à Restauracja włoska Castello
à Strefa Restauracja & Bar

è KOKTAJL PARTY
Spotkanie biznesowe czy konferencja może zakończyć się w mniej oficjalnej atmosferze podczas 
sprzyjającego networkingowi koktajl party.

à Panorama Bar & Lounge

µ 
miejsce roku
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Stolica miastem alfa
Warszawa to bezsprzecznie największy rynek biurowy w Polsce  Po-
wierzchnia biurowa znajdująca się w stolicy stanowi ponad 60 proc  
łącznego wolumenu na dziewięciu największych rynkach w kraju  
Pod koniec 2013 r  sięgnęła ok  4,12 mln mkw , dzięki oddaniu do 
użytku ok  300 000 mkw  nowoczesnej powierzchni biznesowej  
Wśród największych ukończonych projektów wymienić można: 
Konstruktorska Business Center (48 000 mkw ), Miasteczko Orange 
(45 000 mkw ) oraz Plac Unii (41 300 mkw ) 

Warszawa znajduje się wśród pięciu miast o  największej ak-
tywności deweloperów z  sektora biurowego w  Europie, za m in  
Paryżem i  Londynem  W  budowie znajduje się ok  600 000 mkw  
nowoczesnej przestrzeni biznesowej w ponad 40 obiektach  Wśród 
największych z nich wymienić można Warsaw Spire (100 000 mkw ), 

Q22 (52 000 mkw ) oraz Gdański Business Center (49 000 mkw )  
Po ukończeniu wszystkich rozpoczętych inwestycji stolica prze-
kroczy granicę 4,5 mln mkw  Tak wysoka podaż pociągnie za sobą 
zapewne wzrost wskaźnika pustostanów  W 2013 r  współczynnik 
powierzchni niewynajętej osiągnął wartość 11,5 proc , czyli o 3 pkt  
proc  więcej niż w roku poprzednim 

Duża podaż przyczyniła się do presji zniżkowej na stawki najmu  
W minionym roku ceny najmu powierzchni biurowych w centrum 
stolicy znajdowały się na poziomie 22–26 euro/mkw  za miesiąc  
Poza centrum wyniosły 14-16 euro/mkw  Warszawski rynek staje 
się coraz bardziej konkurencyjny, szczególnie w lokalizacjach poza 
centrum  Pod tym względem wyróżniają się przede wszystkim dwie 
dzielnice: Mokotów (w części Służewca Przemysłowego) oraz Wola  
Konkurują one z  lepszymi lokalizacjami dostępnością nowocze-
snych powierzchni, oferując wyraźnie niższe ceny 

Poprawa ogólnych prognoz gospodarczych wpływa na oży-
wienie i polepszenie perspektyw rynku biurowego  Z dorocznego 
badania najemców European Occupier Survey, przeprowadzonego 
przez firmę doradczą CBRE, wynika, że poprawiają się nastroje 
wśród kadr międzynarodowych korporacji odpowiedzialnych za 
decyzje związane z powierzchniami biurowymi  Popyt na nowo-
czesne biura generuje zwłaszcza sektor usług  Prym wiodą firmy 
związane z  IT i  nowoczesnymi usługami dla biznesu  Zapotrze-
bowanie na powierzchnie biurowe deklarują również tzw  usługi 
wspólne (shared services)  Największy udział w  wynajmie po-
wierzchni biurowej w  Warszawie, tak samo jak w  całej Europie 
Środkowej, mają firmy zagraniczne  Doceniają one wysoko wy-
kwalifikowaną kadrę, dobre standardy budynków, konkurencyjne 
koszty najmu i stabilność gospodarczą  Nastroje najemców nie są 
jeszcze tak optymistyczne, jak przed kryzysem, można jednak za-
uważyć, iż na decyzję o wyborze biura coraz większy wpływ mają 
czynniki poza kosztowe (mniej istotne w czasach gorszej koniunk-
tury gospodarczej), takie jak np  centralna lokalizacja czy sąsiedz-
two dodatkowych usług  Trend ten potwierdzają również najwięk-
sze transakcje 2013 r 

Podaż:  
4 120 000 mkw.

Nowa podaż w 2013 r.:  
300 000 mkw.

Popyt w 2013 r.:  
630 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
600 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  
11,5 proc.

Czynsze w COB: 22–26 €/mkw./m-c 
Czynsze poza centrum:  
14–16 €/mkw./m-c
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WYBRANE TRANSAKCJE W WARSZAWIE

Rok 2013 charakteryzował się wysokim popytem na rynku 
warszawskim  Silna aktywność najemców zaowocowała podpi-
saniem umów dotyczących ok  630 000 mkw  powierzchni biu-
rowej  Tym samym został pobity wynik, rekordowego pod tym 

podpisana została na 12 lat  Oprócz zajmowanych powierzchni 
biurowych, na parterze zostanie otwarty oddział banku  Biurowiec 
Atrium 1 powstał przy rondzie ONZ w Warszawie i  jest sztanda-
rowym projektem Skanska Property Poland  W listopadzie 2013 r  
deweloper sprzedał budynek za 94 mln euro otwartemu funduszowi 
nieruchomościowemu Deka Immobilien-Global  W biurowcu po-
wierzchnie wynajęły również takie firmy jak Pramerica Życie Towa-
rzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S A  oraz Bravura Solutions Pty 
Limited  Atrium 1 łącznie oferuje 18 000 mkw  powierzchni biuro-
wej i handlowej i został oddany do użytku na początku 2014 r 

l KPMG  
       8300 mkw. — Gdański Business Center

Największą transakcją najmu przeprowadzoną w  2013 r  była 
umowa podpisana przez firmę Polkomtel  Operator Plusa wpro-
wadzi się do biurowca powstającego przy ul  Konstruktorskiej na 
Mokotowie we wrześniu 2015 r  Sześciopiętrowy budynek powsta-
je według projektu pracowni architektonicznej Kuryłowicz & As-
sociates  Za inwestycję odpowiada firma deweloperska White Sto-
ne Development oraz spółka MF Capital, zarządzająca aktywami 

l Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
       Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
       13 000 mkw.  — Agdar Park West 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wynajął 13 000 mkw  powierzchni biu-
rowej w kompleksie biurowym zlokalizowanym przy Al  Jerozo-
limskich  Projekt został w czerwcu 2013 r  kupiony przez Grupę 
Adgar, która przeprowadziła modernizację obiektu, a także doko-
nała zmiany nazwy z Ochota Office Park na Agdar Park West  In-
westycja składa się z trzech połączonych ze sobą budynków, które 
łącznie dysponują 43 000 mkw  powierzchni na wynajem 

l BZ WBK 
      12 200 mkw. — Atrium 1

Międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich — KPMG 
— wynajęła 8300 mkw  powierzchni w  nowo powstającym kom-
pleksie biurowym Gdański Business Center w  Warszawie  Kom-
pleks powstaje u  zbiegu ul  Andersa i  Inflanckiej  W  ramach in-
westycji realizowane są dwa budynki o łącznej powierzchni najmu 
ok  47 000 mkw  Inwestorem Gdański Business Center jest firma HB 
Reavis  Kompleks ma zostać oddany do użytku w 2014 r , a KPMG 
wprowadzi się do swojej nowej siedziby w drugiej połowie 2015 r 

l Procter & Gamble 
       7500 mkw. — Konstruktorska Business Center

Procter & Gamble, jedna z  największych globalnych korpora-
cji, otwiera nowy oddział w  warszawskim biurowcu zrealizowa-
nym przez HB Reavis  Biura firmy zajmą 7500 mkw  powierzchni 
w Konstruktorska Business Center, zlokalizowanym przy ul  Kon-
struktorskiej  W siedzibie pracować będzie 500 specjalistów  Nowo 
otwarte centrum planowania jest trzecim takim ośrodkiem Proc-
ter & Gamble na świecie  W Konstruktorska Business Center po-
wierzchnie wynajęły również takie firmy jak Grupa Żywiec, OTIS, 
Carrier, IMS Health oraz inwestor obiektu — HB Reavis 
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względem, roku 2012 — wzrost wolumenu transakcji wyniósł 
ok  4 proc  Największą transakcją sfinalizowaną w  2013 r  była 
umowa wyłącznego najmu inwestycji powstającej przy ul  Kon-
struktorskiej 4 

l Polkomtel  
       22 600 mkw. — Multimedialny Dom Plusa

Bank Zachodni WBK z Grupy Santander będzie głównym najem-
cą Atrium 1 i  zajmie ponad 12 200 mkw  powierzchni  Umowa 
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Warszawa — podział 
administracyjny

Plac Unii

Foksal City

Biurowe 
dzielnice 
Warszawy

Stolica Polski podzielona jest na 18 jednostek — dzielnic  Najwięk-
szą pod względem liczby mieszkańców jest Mokotów, natomiast 
powierzchniowo — Wawer  Pozostałymi dzielnicami są: Białołęka, 
Ursynów, Wilanów, Bielany, Włochy, Bemowo, Targówek, Weso-
ła, Praga Południe, Wola, Rembertów, Śródmieście, Praga Północ, 
Ochota, Ursus i Żoliborz  Dzielnice różnią się między sobą rodzajem 
zabudowy, stopniem rozwoju gospodarczego i  infrastrukturalnego 
oraz strukturą mieszkańców 

Według Rankingu dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjno-
ści warunków życia, opublikowanego w 2013 r  przez GUS, najlepiej 
mieszka się w Śródmieściu  Wysokie miejsce uzyskały również Mo-
kotów, Ochota i  Wola  Najniżej w  rankingu znalazły się natomiast 
Bemowo, Ursus i Białołęka  Pozycje dzielnic różnią się w zależności 
od doboru grupy docelowej (np  dla singli najbardziej atrakcyjny jest 
Mokotów, Śródmieście znajduje się na miejscu drugim) 

Niniejsza publikacja prezentuje wybrane inwestycje biurowe 
ukończone w  2013 r , pozostające w  trakcie budowy lub na etapie 
projektowym, uwzględniając podział miasta na dzielnice  Zważyw-
szy na niezwykle wysoką podaż w Warszawie, kompletne zestawienie 
budynków biurowych w stolicy byłoby niezwykle trudne do stworze-
nia, z tego względu szczególny nacisk położony zostanie na te rejony 
miasta, w których aktywność deweloperów była w 2013 r  największa 

Śródmieście

Śródmieście jest najstarszą dzielnicą w  Warszawie, charakteryzują-
cą się gęstą zabudową, dobrze rozwiniętą infrastrukturą i siecią ko-
munikacyjną  Najemcy powierzchni biurowych są w stanie zapłacić 
wysokie stawki czynszów, by móc poszczycić się prestiżowym ad-
resem w tym rejonie miasta  Śródmieście to również obszar ciągłej 
aktywności inwestorów  Tereny tej dzielnicy penetrowane są przez 
deweloperów zarówno w  poszukiwaniu wolnych terenów pod bu-
dowę nowoczesnych wieżowców, jak i zdegradowanych kamienic do 
renowacji 

l Inwestycje oddane w 2013 r. i na początku 2014 r.

W październiku ubiegłego roku, przy placu Unii Lubelskiej, do użyt-
kowania został oddany Plac Unii  Inwestycja ta od samego początku 
budziła wiele kontrowersji, gdyż zaplanowano ją na działce po kul-
towym Supersamie — podręcznikowym przykładzie polskiej archi-
tektury PRL-u  Jednak po wielu zmaganiach inwestorowi udało się 
z  sukcesem wybudować nowoczesny kompleks, z  częścią biurową 

o powierzchni 41 300 mkw  oraz handlową liczącą 15 500 mkw  Za-
projektowany przez pracownię Kuryłowicz & Associates Plac Unii 
otrzymał certyfikat ekologiczny BREEAM z oceną Very Good 

Pod koniec marca 2014 r  pozwolenie na użytkowanie otrzymała 
nowa inwestycja biurowa Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości 
(PHN) — Foksal City  Biurowiec znajduje się przy ul  Foksal 10A 
i oferuje 2825 mkw  powierzchni biurowej rozmieszczonej na 5 pię-
trach  Budowa obiektu rozpoczęła się w  trzecim kwartale 2012 r  
Projekt biurowca przygotowała pracownia architektoniczna Juvenes, 
która nadała fasadzie wygląd nawiązujący do estetyki art déco  Obiekt 
ubiega się o certyfikat BREEAM na poziomie Very Good 

l Inwestycje w budowie i planowane

W marcu 2013 r  wmurowano kamień węgielny pod budowę Gdański 
Business Center  Zlokalizowany u zbiegu ul  Andersa i Inflanckiej, 
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Kamienica rodziny Branickich

NC2

bezpośrednio przy wyjściu z metra, kompleks ma składać się z dwóch 
budynków  Wzbogacą one stołeczny rynek o  ok  47 000 mkw  po-
wierzchni najmu  Dzięki strategicznemu położeniu kompleks szybko 
zdobywa nowych najemców  Jako swoją przyszłą siedzibę wybrały tę 
inwestycję m in  firmy KPMG i Provident Polska  Inwestorem jest HB 
Reavis, natomiast za projekt odpowiada pracowania E&L Architects 

Przy ul  Smolnej 40 zrewitalizowana zostanie kamienica rodzi-
ny Branickich  Wpisany do rejestru zabytków budynek będzie do-
stosowany do działalności biurowej  Przewidziano także stworzenie 
powierzchni przeznaczonej na działalność kulturalną  Inwestor pod-
pisał list intencyjny z miastem, na mocy którego część powierzchni 
udostępni nieodpłatnie na prowadzenie działalności przez wskazaną 
organizację pozarządową  Projekt zostanie zrealizowany przy wspar-
ciu finansowym Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2007–2013 

ambasady ponad 30 krajów  Szacuje się, że ponad połowa najwyższej 
klasy apartamentowców w kraju znajduje się właśnie na warszawskim 
Mokotowie  Obszar inwestycji biurowych to przede wszystkim Słu-
żewiec Przemysłowy, usytuowany na południowym zachodzie dziel-
nicy  Rejon ten słynie co prawda z zakorkowanych ulic, jednak jest 
to miejsce, gdzie chętnie lokują się najemcy poszukujący tańszych 
lokalizacji poza centrum 

l Inwestycje oddane w 2013 r. i na początku 2014 r.

Wśród inwestycji biurowych oddanych do użytku w 2013 r  na szcze-
gólną uwagę zasługuje zrealizowany przez Ghelamco Poland T-Mo-
bile Office Park, położony przy ul  Marynarskiej 12  Jest to pierwszy 
oddany do użytku w Polsce budynek biurowy, który otrzymał certy-
fikat ekologiczny BREEAM na poziomie Excellent  T-Mobile Office 
Park, oferujący 40 000 mkw  powierzchni biurowej, został oddany 
do użytku w  maju 2013 r  Oprócz operatora sieci komórkowej —  
T-Mobile, jego przestrzeniami dysponują m in  pracownicy Citibank 
International plc 

Na początku 2013 r , przy ul  Postępu 14, do użytku oddany zo-
stał drugi z biurowców w kompleksie New City — NC2  Oferuje on 
4000 mkw  powierzchni biurowo-usługowej na czterech kondygna-
cjach nadziemnych i jednej podziemnej  Budynek w całości wynajęty 
jest firmie Eniro Polska Sp  z o o  Kompleks New City łącznie, w ra-
mach dwóch budynków, dysponuje ok  44 000 mkw  powierzchni  
Deweloper, firma ECI, sprzedała inwestycję funduszowi Hines Glo-
bal REIT, Inc  w marcu 2013 r 

Dużo emocji w  2013 r  wzbudziły plany Griffin Group, która 
w miejscu salonu mebli „Meble Emilia” przy ul  Emilii Plater chce 
zrealizować nowoczesny wieżowiec biurowo-handlowy — Nowa 
Emilia  Po wielu dyskusjach stoczonych z konserwatorem zabytków 
oraz złożeniu obietnicy długoletniej i preferencyjnej umowy najmu 
powierzchni na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, inwestor 
mógł zająć się przygotowaniem szczegółowego projektu  W ramach 
kompleksu oferowanych będzie ok  25–30 000 mkw  powierzchni 
biurowej  Inwestycja ma być gotowa w 2016 r 

Oddany do użytku w marcu 2014 r  Foksal City nie jest jedyną in-
westycją Grupy PHN w Śródmieściu  Przedsiębiorstwo w planach ma 
również budowę projektu biurowego przy ul  Świętokrzyskiej 36  PHN 
Tower powstanie przy współpracy w  formie joint venture ze spółką 
HOCHTIEF Development Poland Sp  z o o  PHN ma zapewnić grunt 
pod inwestycję, natomiast Hochtief będzie odpowiadać za całościo-
wą realizację kompleksu  PHN Tower powstanie w  dwóch etapach 
— faza A  obejmować będzie mniejszy budynek, faza B — większy  
Łączna wielkość powierzchni najmu brutto wynosić będzie ponad 
40 000 mkw  Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją projektu 

Mokotów

Ta prestiżowa dzielnica uważana jest za jedną z najbardziej przyja-
znych do życia w Warszawie  Obok osiedli wielkopłytowych zloka-
lizowanych jest tutaj wiele luksusowych willi, w których mieszczą się 

Również w  marcu 2013 r  pozwolenie na użytkowanie zdobył 
projekt Grupy HB Reavis, zlokalizowany przy ul  Konstruktorskiej  
Do siedmiopiętrowego budynku Konstruktorska Business Center 
wprowadził się deweloper realizujący obiekt — firma HB Reavis, dla 
której była to pierwsza biurowa inwestycja w Polsce  Biurowiec oferu-
je 48 000 mkw  powierzchni najmu  Za jego projekt architektoniczny 
odpowiada pracownia Epstein  Konstruktorska Business Center zdo-
była certyfikat BREEAM  Inwestycja pozyskała wielu prestiżowych 
najemców, takich jak Procter & Gamble, Grupa Żywiec, Otis, Carrier, 
Comperia pl i IMS Health 

W centrum Mokotowa, przy ul  Domaniewskiej, w marcu 2013 r  
oddano do użytku biurowiec Ambassador, należący do kompleksu 
Ocean Business Park  Inwestorem obiektu jest Kronos Real Estate  
Projekt oferuje 14 900 mkw  nowoczesnej powierzchni biurowej oraz 
1000 mkw  powierzchni handlowo-usługowej  Siedziby w  Ambas-
sadorze mają takie firmy jak: Electronic Arts, Aecom, Gras Savoye, 
DSV, Coty, Ipsos, CBRE Corporate Outsourcing, ACC Advanced So-
lutions czy też Yusen Logistics 
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W 2013 r  Mokotów wzbogacił się o jeszcze jedną inwestycję biu-
rową — Sky Office Center — powstałą na rogu ul  Rzymowskiego 
i  Modzelewskiego  Kameralny biurowiec oferuje 4700 mkw  po-
wierzchni na sześciu kondygnacjach  Inwestorem projektu jest 1 Sky 
Office Center S A , spółka celowa z grupy 5th Avenue Holding S A  
Budowa obiektu rozpoczęła się w czerwcu 2012 r  a zakończyła jesie-
nią 2013 r 

W marcu 2014 r  pozwolenie na użytkowanie uzyskała inwestycja 
biurowa należąca do Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S A  
Rakowiecka City jest odrestaurowaną kamienicą, zmienioną przez 
inwestora w  biurowiec klasy A  Obiekt znajduje się przy ul  Rako-
wieckiej 19, w północnej części Starego Mokotowa  Budynek oferuje 
1820 mkw  powierzchni biurowej 

l Inwestycje w budowie i planowane

Przy ul  Konstruktorskiej 4 powstaje Multimedialny Dom Plusa, 
czyli przyszła siedziba sieci komórkowej Plus GSM  Za realizację 
kompleksu odpowiedzialna jest spółka White Stone Development 
wraz z siostrzaną firmą MF Capital  Projekt przygotowała pracownia 
Kuryłowicz & Associates  Multimedialny Dom Plusa będzie liczył ok  
23 000 mkw  powierzchni biurowej klasy A  Umowa długotermino-
wego najmu z Plusem została podpisana jeszcze przed rozpoczęciem 
budowy  Inwestycja jest kontynuacją powstającego na Mokotowie 
„komórkowego zagłębia”, gdzie swoje siedziby mają też T-Mobile (ul  
Marynarska 12) oraz operator sieci Play (ul  Taśmowa 7) 

Również przy ul  Konstruktorskiej, pod numerem 10, trwa budo-
wa Parku Rozwoju, inwestycji Echo Investment  Pierwszy etap kom-
pleksu został ukończony w  marcu 2014 r , natomiast zakończenie 
drugiej fazy planowane jest na drugi kwartał 2015 r  Park Rozwoju 
oferować będzie łącznie 32 000 mkw  w dwóch budynkach  W łącz-
niku między nimi znajdzie się restauracja  Pierwszym najemcą 
kompleksu została firma Schneider Electric Polska, która wynajęła 
7000 mkw  powierzchni  W grudniu 2013 r  zakończono także prze-
budowę układu komunikacyjnego wokół obiektu, w  tym m in  bu-
dowę ronda  Przeprowadzono również remont istniejących ulic wraz 
z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem 

ok  10 000 mkw  powierzchni biurowej  Biurowiec ma zostać oddany 
do użytku w pierwszym kwartale 2014 r 

U zbiegu Mokotowa i Ursynowa powstaje kompleks biurowy, 
który docelowo oferować będzie ok  210 000 mkw  powierzchni – 
Poleczki Business Park  Do tej pory do użytku oddane zostały dwa 
pierwsze etapy, czyli cztery budynki  Trzeci etap, w ramach którego 
powstaną budynki Lisbon i Dublin oraz teren rekreacyjny, jest w fazie 
planowania  Całkowita powierzchnia najmu w każdym z dwóch biu-
rowców wynosić będzie ok  8500 mkw  Kompleks, realizowany przez 
firmy UBM oraz CA Immo przy ul  Poleczki, powstaje zgodnie z wy-
maganiami certyfikatu ekologicznego LEED 

Wola

Jeszcze niedawno postrzegana za nieatrakcyjną Wola przeżywa obec-
nie swój renesans  Najwięcej obiektów biurowych zlokalizowanych 
jest na terenach graniczących ze Śródmieściem  W okolicach przy-
szłych stacji metra Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego wrą prace bu-
dowlane  Szczególnie oblegane przez deweloperów są rejony ul  Ka-
sprzaka, Przyokopowej i Grzybowskiej 

l Inwestycje oddane w 2013 i na początku 2014 r.

Przy ul  Przyokopowej 33, vis-à-vis Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, jesienią 2013 r  oficjalnie został otwarty kompleks Wola Cen-
ter  Inwestycja składa się z czterech budynków, połączonych obszer-
nym patio  Najwyższy z nich ma 11 pięter  Oddając biurowiec, firma 
LC Corp S A  wzbogaciła warszawski rynek biurowy o 31 000 mkw  
powierzchni  Projekt budynku powstał w konwencji monochroma-
tyzmu, grafitu i  szarości  Ściany wewnętrznego patio składają się 
z ustawionych pod różnymi kątami tafli szkła refleksyjnego  Wygląd 
i barwa budynku zmieniają się w zależności od pory dnia i stopnia 
nasłonecznienia  Projekt przygotowała pracownia Kuryłowicz & As-
sociates  W  dniu oficjalnego otwarcia biurowca przed budynkiem 
odsłonięto także pomnik Stefana Kuryłowicza, autorstwa rzeźbiarza 
Krzysztofa Bednarskiego 

U zbiegu ul  Chłodnej i Wroniej firma Skanska Property Poland 
zakończyła w 2013 r  budowę kompleksu biurowego Nordea House/
Green Corner  Uroczystość otwarcia obiektu miała miejsce pod 
koniec maja  Projekt składa się z  dwóch biurowców o  łącznej po-
wierzchni najmu 27 000 mkw  Najemcami kompleksu są takie firmy 
jak Grupa Nordea, od której pochodzi nazwa jednego z budynków, 
Grant Thornton, Jones Lang LaSalle Group Services, CHI Polska czy 

Domaniewska Office Hub

Atrium 1

W  marcu 2014 r  rozpoczęła się budowa Domaniewska Office 
Hub, nowej inwestycji Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości  
Projekt powstaje przy ul  Domaniewskiej 37c  Na siedmiu kondygna-
cjach budynku znajdzie się 22 000 mkw  powierzchni biurowej  Inwe-
stycja realizowana jest zgodnie z wymaganiami certyfikatu ekologicz-
nego BREEAM na poziomie Very Good  Domaniewska Office Hub ma 
zostać ukończony na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2015 r 

W bliskim sąsiedztwie inwestycji PHN zmierza do końca budo-
wa biurowca Domaniewska 45, należącego do firmy ASD Real Es-
tate  Budynek jest kameralnym obiektem, który dysponować będzie 
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też Ruch S A  Kompleks został pod koniec 2012 r  sprzedany dwóm 
funduszom nieruchomościowym RREEF za 94,6 mln euro 

W styczniu 2014 r  do użytku został oddany biurowiec Atrium 1  
Inwestycja zlokalizowana jest przy rondzie ONZ, na skraju Woli 
i  Śródmieścia  Takie usytuowanie zapewnia jej dogodne połącze-
nia komunikacyjne — oprócz kilkunastu linii autobusowych i kilku 
tramwajowych, powstaje tutaj stacja II linii metra  Budynek zreali-
zowany przez Skanska Property Poland oferuje 18 000 mkw  łącznej 
powierzchni najmu  Główny najemca, Bank Zachodni WBK z Grupy 
Santander, zajmuje 12 200 mkw  Umowa podpisana została na okres 
12 lat  Innymi najemcami budynku są Skanska Property Poland, 
CBRE, Bravura Solutions Pty Limited i Pramerica Życie Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji S A 

l Inwestycje w budowie i planowane

W  kwartale ul  Grzybowskiej, Łuckiej, Wroniej i  Towarowej trwa 
budowa Warsaw Spire — kompleksu realizowanego przez firmę 
Ghelamco  Jego elementem charakterystycznym będzie 49-kondy-
gnacyjny budynek, którego najwyższe piętra sięgną wysokości 180 m 
(obiekt będzie miał 220 m wysokości z iglicami)  Do dyspozycji na-
jemców zostaną oddane również dwa 55-metrowe biurowce sąsiadu-
jące, z których każdy będzie liczył 15 kondygnacji  Inwestor zamie-
rza stworzyć otwartą przestrzeń między budynkami, którą odda do 
użytku publicznego  Spółka złożyła wniosek do stołecznych radnych 
o nazwanie tego terenu Placem Europejskim 

kompleks o  charakterze usługowo-handlowo-kulturalnym oraz 
biurowym  W  biurowcu liczącym siedem kondygnacji planowa-
nych jest 40 000 mkw  powierzchni biurowej klasy A  Obok biur 
spółka zaaranżuje przestrzeń publiczną z bazarami, sklepami i ka-
wiarniami — do dyspozycji nie tylko przyszłych najemców, ale 
także okolicznych mieszkańców  Obecnie trwa oczekiwanie na uzy-
skanie pozwolenia na budowę  Kompleks Art Norblin powstanie 
w przeciągu ok  2–3 lat od rozpoczęcia prac 

Żoliborz

Żoliborz to najmniejsza dzielnica Warszawy  Jej obszar stanowi za-
ledwie 1,6 proc  powierzchni miasta  Dzielnica posiada cechy ty-
powe dla dużych aglomeracji, jednak różni się wyraźnie od innych 
rejonów miasta  Wyróżnia ją duża ilości zieleni, rozrzucona zabu-
dowa i  bezpośrednie sąsiedztwo Wisły  Urok dzielnicy podkreśla 
jego nazwa, która pochodzi od francuskiego Joli Bord (wym  Żoli 
Bor), czyli „piękny brzeg” 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

Apricot Capital Group zakończył budowę Żoliborz One przy ul  Sza-
mockiej 8  Obiekt został oddany do użytkowania w czerwcu 2013 r  
Na dziesięciu kondygnacjach budynku znajduje się 8940 mkw  po-
wierzchni  Budynek zdobi prosta elewacja z kamienia, stali i szkła  Do 
głównych najemców należą: Hoogwegt Poland Sp  z o  o  oraz Axalta 
Coating System Poland Sp  z o  o 

l Inwestycje w budowie i planowane

We wrześniu 2013 r  ukończono stan surowy powstającego przy ul  El-
bląskiej biurowca Garden Plaza  Inwestorem obiektu jest firma SGB 
Fortune MA, a generalnym wykonawcą — FB Antczak  Garden Plaza 
realizowany jest zgodnie z wymaganiami certyfikatu ekologicznego 
BREEAM  Obiekt oferować będzie ok  9000 mkw  powierzchni naj-
mu na czterech kondygnacjach naziemnych  Pierwsi najemcy będą 
mogli wprowadzić się do budynku w drugim kwartale 2014 r  Najem-
cy powierzchni biurowej coraz chętniej szukają na mapie Warszawy 
miejsc nie tylko dobrze zlokalizowanych i skomunikowanych, ale także 
nieco spokojniejszych oraz posiadających dodatkowe atuty, jak choćby 
zielone otoczenie obiektu . Nowym kierunkiem dla najemców jest także 
Żoliborz, który ze względu na duży potencjał ponownie staje się celem 
inwestorów — powiedział Marcin Antczak, prezes SGB Fortune MA 

Karolkowa Business Park

Budowa Garden Plaza

Do przemysłowego charakteru dzielnicy nawiązuje inwestycja 
Karolkowa Business Park  W 2013 r  ruszyły prace budowlane przy 
projekcie, który ma zostać ukończony w trzecim kwartale 2014 r  Po-
wierzchnia biurowa (ponad 14 000 mkw ) oraz handlowo-usługowa 
powstaje na terenie hali przemysłowej Polskich Zakładów Phillips 
z 1922 r  Ściany zewnętrzne dawnej fabryki zostały wkomponowane 
w projekt elewacji kompleksu na Karolkowej  Inwestycja certyfikowa-
na jest w systemie BREEAM 

Na Woli zdecydowała się zainwestować również spółka Golub  
GetHouse, która zbuduje wysoki na 83 m biurowiec PRIME Corpo-
rate Center  Biurowiec powstanie przy ul  Grzybowskiej 78 i oferować 
będzie 20 148 mkw  powierzchni biurowej na 23 kondygnacjach na-
ziemnych i 5 kondygnacjach podziemnych  Obiekt certyfikowany jest 
w systemie ekologicznym BREEAM  Zgodnie z planem PRIME Cor-
porate Center zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2015 r  
Wcześniej inwestycja nosiła nazwę Grzybowska Corporate Center 

Ciekawą inwestycję na Woli, przy ul  Żelaznej, planuje także 
Art Norblin Sp  z  o o  Na terenie dawnej fabryki Norblina stanie 
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Włochy

Położone w  południowo-zachodniej części miasta Włochy zyskują 
coraz większą popularność wśród deweloperów działających zarówno 
na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym  Oddalona od centrum 
dzielnica charakteryzuje się kameralną, niską zabudową, a inwesto-
rów przyciąga przede wszystkim sąsiedztwem największego w kraju 
portu lotniczego  Samo Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze 
planuje stworzenie pierwszego w Polsce lotniczego miasteczka bizne-
sowego z funkcjami komercyjnymi — Chopin Airport City 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

Spółka Ghelamco oddała do użytkowania w maju minionego roku 
inwestycję Łopuszańska Business Park  Kompleks składa się 
z dwóch niezależnych budynków A i B, które oferują odpowiednio 
8200 i 8400 mkw  Razem zwiększyły zatem podaż powierzchni do 
wynajęcia o  blisko 17 000 mkw  Inwestor zadbał, aby inwestycja 
spełniała standardy stawiane przez wymogi zrównoważonego bu-
downictwa  Projekt jest już siódmym obiektem biurowym Ghe-
lamco, który zdobył certyfikat BREEAM  Łopuszańska Business 
Park jest również partnerem programu Komisji Europejskiej — 
GreenBuilding Programme  Najemcami kompleksu zostali m in  
Alior, Allianz oraz Cemex 

uzyskał już wstępny certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie 
Very Good  Biurowiec będzie oferować 10 850 mkw  na siedmiu 
kondygnacjach  Za projekt architektoniczny budynku odpowiada 
pracownia JEMS Architekci 

U zbiegu ul  Orzechowej i Krakowiaków powstaje kompleks biu-
rowy The Park Warsaw  Pierwszy etap inwestycji zakończony zo-
stał w 2012 r  Obecnie inwestor, AIG/Lincoln, planuje rozpoczęcie 
kolejnego  Docelowo kompleks oferować będzie ok  110 000 mkw  
powierzchni użytkowej w dziesięciu biurowcach 

Białołęka

Położona przy trasach wylotowych na Białystok, Gdańsk, Ostrołękę 
i  Suwałki Białołęka to obszar aktywności przede wszystkim dewe-
loperów rynku mieszkaniowego  Obok wysokich bloków oraz osie-
dli domków jednorodzinnych zaczynają się tu pojawiać inwestycje 
biurowe 

l Inwestycje w budowie i planowane

Jesienią 2013 r  firma ECI SA otrzymała pozwolenie na budowę 
obiektu biurowego Nord Point  Biurowiec powstanie przy ul  Anno-
pol i oferować będzie 5556 mkw  powierzchni biurowej i usługowej 
brutto na pięciu kondygnacjach  Projekt zakłada realizację budynku 
klasy B+, z fasadą w tynku, elementami żaluzji aluminiowych i uchyl-
nymi oknami  Stanowi on już szósty etap inwestycyjny firmy ECI SA 
w tej części miasta 

Przy Al  Jerozolimskich do dyspozycji najemców oddany został 
Oxygen Park, również realizowany zgodnie z założeniami zrów-
noważonego budownictwa  Inwestor, firma Yareal Polska, zdobył 
międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Very Good  
Dzięki tej inwestycji warszawski rynek wzbogacił się łącznie o ok  
18 400 mkw  powierzchni najmu  Mieści się ona na sześciu kon-
dygnacjach w dwóch budynkach połączonych patio  Na parterze 
znajdują się powierzchnie handlowo-usługowe, w  tym restau-
racja typu bistro z  tarasem zewnętrznym na dziedzińcu między 
budynkami 

l Inwestycje w budowie i planowane

W ostatnią fazę budowy wkroczyła inwestycja realizowana przez 
OKRE Development  Kompleks GreenWings Offices, zlokalizo-
wany przy ul  17 Stycznia, ma zostać oddany do dyspozycji najem-
ców w czerwcu 2014 r  W obiekcie znajdą się nie tylko przestrzenie 
biurowe, ale również centrum konferencyjne  GreenWings Offices 

Łopuszańska Business Park Nord Point

Wilanów 

Oddalony od centrum Wilanów cechuje się licznymi terenami zie-
lonymi i dużymi przestrzeniami  Jak dotąd jest to jedna z najmniej 
zaludnionych dzielnic stolicy, jednak atuty tego rejonu przyciągają 
nowych mieszkańców  W ostatnich latach można również zaobser-
wować wzrost zainteresowania Wilanowem wśród deweloperów 
z segmentu biurowego 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

W 2013 r  do użytkowania została oddana pierwsza faza komplek-
su Robyg Business Center  Zlokalizowany u zbiegu al  Rzeczypo-
spolitej i Południowej Obwodnicy Warszawy obiekt ma charakter 
biurowo-handlowo-usługowy  Trzypiętrowy budynek oferuje po-
nad 8000 mkw  powierzchni użytkowej  Docelowo kompleks obej-
mować będzie dwa budynki o łącznej powierzchni ok  35 000 mkw  
Inwestorem obiektu jest Grupa Robyg 
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Ochota

Ochota położona jest w  bezpośrednim sąsiedztwie centrum War-
szawy i jest czasem nazywana dzielnicą literatów, gdyż mieszkali tu 
i tworzyli znani pisarze, m in  Marek Hłasko, Tadeusz Borowski oraz 
Jan Parandowski  Na terenie tej dzielnicy znajduje się część Pól Mo-
kotowskich, jednych z najbardziej znanych w stolicy terenów zielo-
nych  W 2013 r  ukończono tu jedną z największych inwestycji biu-
rowych tego roku 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

We wrześniu 2013 r  przecięto symboliczną wstęgę podczas uroczy-
stego otwarcia Miasteczka Orange w Warszawie  Projekt znajduje się 

przy Al  Jerozolimskich 160 i składa z pięciu 6-kondygnacyjnych bu-
dynków, połączonych ze sobą na poziomie parteru i pierwszego piętra  
Łącznie Miasteczko Orange oferuje 45 000 mkw  powierzchni użyt-
kowej i  ma zapewnić pełną infrastrukturę, która służyć będzie 3300 
pracownikom  Historia inwestycji rozpoczęła się pod koniec 2009 r , 
kiedy to Orange Polska oraz Bouygues Immobilier Polska podpisały 
umowę najmu obiektu zrealizowanego na zasadach build-to-suit  Pro-
tokół odbioru inwestycji został natomiast podpisany w lipcu 2013 r  Za 
budowę Miasteczka odpowiadała firma Bouygues Immobilier Polska, 
właścicielem jest spółka Qatar Holding należąca do Qatar Investment 
Authority, a głównym najemcą — Grupa Orange 

l Inwestycje w budowie i planowane

Przy ul  Grójeckiej 206 w dzielnicy Ochota powstanie biurowiec Gró-
jecka Offices, który oferować będzie 7400 mkw  powierzchni najmu 
brutto  Inwestor, OKRE Grójecka sp  z o o , w listopadzie 2013 r  zdo-
był prawomocne pozwolenie na budowę  Decyzja w sprawie daty roz-
poczęcia prac ma zostać podjęta w pierwszej połowie 2014 r , a sama 
budowa potrwa 18 miesięcy  Za projekt architektoniczny Grójecka 
Offices odpowiada pracownia Kuryłowicz & Associates, natomiast za 
zarządzanie i  najem odpowiedzialna będzie firma OKRE Develop-
ment, która w swoim portfolio ma już inwestycję GreenWings Offi-
ces  Inwestycja otrzymała ocenę Excellent w ramach wstępnego cer-
tyfikatu BREEAM  Procesem certyfikacji budynku zajmuje się firma 
Grontmij Polska 

Royal Wilanów

Grójecka Offices

Miasteczko Orange

l Inwestycje w budowie i planowane

Na skrzyżowaniu ul  Klimczaka i  Przyczółkowej trwa budowa in-
westycji Royal Wilanów  W  5-kondygnacyjnym budynku znajdzie 
się 29 787 mkw  powierzchni biurowej klasy A  Według zapewnień 
inwestora, Grupy Capital Park, dzięki dostępności komunikacyj-
nej i wysokiemu wskaźnikowi miejsc podziemnych (ponad 900 na 
trzech kondygnacjach) Royal Wilanów ma być alternatywą dla za-
korkowanego i  zastawionego przez samochody Mokotowa  Firma 
Erbud, wybrana na generalnego wykonawcę inwestycji, zdecydowała 
się również na najem powierzchni w obiekcie  Według założeń inwe-
stora i pracowni JEMS Architekci, Royal Wilanów będzie obiektem 
multifunkcyjnym, otwartym dla okolicznych mieszkańców  Oddanie 
inwestycji do użytku planowane jest na sierpień 2015 r 

Ursynów

Najdalej wysunięta na południe dzielnica Warszawy — Ursynów — 
jeszcze niedawno uznawana była za „sypialnię Warszawy”, charaktery-
zując się licznymi osiedlami mieszkaniowymi i blokami z wielkiej płyty  
Obecnie jednak na jej terenie powstają centra handlowe i rozrywkowe, 
instytucje publiczne oraz szkoły wyższe  Zainteresowanie tym obsza-
rem zaczynają wykazywać również inwestorzy z sektora biurowego 

l Inwestycje w budowie i planowane

U zbiegu ul  Rotmistrza Pileckiego i Zięby trwa budowa biurowca Pi-
leckiego, inwestycji biurowej obejmującej ok  6436 mkw  powierzchni 
całkowitej  Projekt ma zostać ukończony w drugim kwartale 2014 r  
i  charakteryzuje się oryginalną, falistą bryłą  W czterech nadziem-
nych kondygnacjach znajdą się pomieszczenia biurowe i usługowe, 
natomiast na jednej kondygnacji podziemnej — parking  Inwestorem 
biurowca Pileckiego jest spółka Arche 
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Biurowce w Warszawie  
Office buildings in Warsaw

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

Adgar Business Centre I  . ul. Konstruktorska 11 A
Adgar Plaza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Postępu 17 A
Agora HQ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Czerska 8/10
Airtech Business Park. . . . . . . ul. Kolejowa 5/7
Alfa Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Matuszewska 20
Alma. . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Marynarska 13
Ambassador . . . . . . . . . . ul. Domaniewska 34A
Antares .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Marynarska 11 
Atrium International Business Center .  .  .  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Jana Pawła II 23
Babka Tower  . . . . . . . . . . Al. Jana Pawła II 80
Batory Office Building  . . Al. Jerozolimskie 212 A
Bitwy Warszawskiej Busienss Center. . . . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
Biurowiec Grzybowska 81 .  .  . ul. Grzybowska 81
Biurowiec Olkuska . . . . . . . . . . . ul. Olkuska 7
Blue Point  .  .  .  .  .  Al. Stanów Zjednoczonych 61A
Błękitny Wieżowiec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pl. Bankowy 2
BTA i BTB Office Center .  .  . ul. Rzymowskiego 34
BTC Office Center . . . . . . . Al. Niepodległości 69
BTD Office Center  . . . . . . Al. Niepodległości 18
Business Garden Warszawa I .  ul. Żwirki i Wigury 12
Business House Płocka .  .  .  .  .  .  .  . ul. Płocka 5A
Catalina Office Center  . . . . . . Al. Wyścigowa 6
Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat  . .   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Nowy Świat 6/12
Centrum Królewska .  .  .  .  ul. Marszałkowska 142
Centrum Biurowe LIM  . . Al. Jerozolimskie 65/79
Chmielna 134 Business Office Center. . . . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Chmielna 134
Chmielna 25 . . . . . . . . . . . . . ul. Chmielna 25
Cirrus  . . . . . . . . . . . . . . ul. Rzymowskiego 53 
City Gate Ogrodowa . . . . . . . . ul. Ogrodowa 58
Company House II  .  .  .  .  .  Al. Jerozolimskie 195A
Concept Tower  . . . . . . . . . . ul. Grzybowska 87
Corner House Puławska 113  . .ul. Puławska 113
Cristal Park  . . . . . . . . . . . ul. Mszczonowska 4
Crown Point .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Prosta 70
Crown Tower  . . . . . . . . . . ul. Hrubieszowska 2
CTA Plaza . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Ruchliwa 15
Cybernetyki Office Park  . . . . . ul. Cybernetyki 8
Dom pod Gryfami  . . . . . . Plac Trzech Krzyży 18
Empark Mokotów  . . . . . . .ul. Domaniewska 41
Equator I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Al. Jerozolimskie 94
Equator II  . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 128
Feniks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Żelazna 32

Flanders Business Park A i B  . . . . . . ul. Flisa 4
Galaxy  . . . . . . . . . . . . ul. Domaniewska 41 A
Grzybowska Park. . . . . . . . . ul. Grzybowska 5A
Heroldów Moje Biuro .  .  .  .  .  . ul. Kolumbijska 38
Horizon Plaza .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Domaniewska 39A
International Business House  . ul. Armii Lud. 14
Intraco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Stawki 2
IO-1  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Puławska 182
Jerozolimskie Point .  .  .  .  .  Al. Jerozolimskie 216
JM Tower .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Żelazna 59
Jupiter  . . . . . . . . . . . . . ul. Domaniewska 41B
Kompleks Adgar Plaza  .  .  .  .  .  ul. Postępu 15-17
Konstruktorska Business Center. . . . . . . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Konstruktorska 13
Koszykowa 54 Trade Center . . .ul. Koszykowa 54
Krucza House  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Krucza 24/26
Libra Business Center. . . . . . . . ul. Daimlera 2 
Lipiński Passage  .  .  .  .  .  . Al. Jerozolimskie 61-63
Le Palais  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Próżnej 7-9
Lipowy Office Park. . . . . . ul. Żwirki i Wigury 31
Łopuszańska Business Park . ul. Łopuszańska 38 b
Mars    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wołoska 7
Marsa Park. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Marsa 56
Marynarska 21  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Marynarska 21
Marynarska Business Park  . . . .  ul. Taśmowa 7
Marynarska Point  .  .  .  .  .  .  .  ul. Marynarska 15B
Marynarska Tower . . . . . . . ul. Marynarska 19A
Mercury. . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wołoska 3
Miasteczko Orange  . . . . . Al. Jerozolimskie 160
Millenium Plaza  . . . . . . .Al. Jerozolimskie 123a
Mokotowska Square  . . . . .  ul. Mokotowska 49
Mokotów Business Park  .  .  .  .  .  .  . ul. Wołoska 5
Nefryt . . . . . . . . . . . . . . .ul. Domaniewska 39
Neptun  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Postępu 18
NC2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 14
New City  . . . . . . . . . . . . . . ul. Marynarska 15
Nordea House/Green Corner  . ul. Chłodna 52/54
North Gate . . . . . . . . . . . . ul. Bonifraterska 17
Ochota Office Park . . . . . . Al. Jerozolimskie 181
Okęcie Business Park (Aeropark)   ul. 17 Stycznia 45
Orion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Postępu 18B
Orco Tower . . . . . . . . . . . . Al. Jerozolimskie 81
Oxford Tower  . . . . . . . . .  ul. Chałubińskiego 8
Oxygen Park. . . . . . . . . . . . . ul. Jutrzenki 137
Pałac Młodziejowskiego . . . . . .ul. Miodowa 10
Park Postępu  . . . . . . . . . . . . .  ul. Postępu 21

Istniejące  Existing                 Oddane w 2013 roku Commissioned in 2013
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1

53 98

76 122

84 130

62 108

54 99

77 123
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63 109

55 100
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64 110
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40

50 95

73 119

81 127

59 105

24

34

44 89

67 113
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11

51 96

74 120
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18
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15

22

32

42

26

36
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57 103
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17
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21
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52 97
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23

33
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37

47 92

70 116
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29

39

49 94

72 118

80 126

58 104
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Parkur Tower  . . . . . . . . . . . . .ul. Kłobucka 25
Plac Bankowy 1. . . . . . . . . . . Plac Bankowy 1
Plac Unii  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Puławska 2
Platinium Business Park ul. Domaniewska 42/44
Poleczki Business Park etap I i II . ul. Poleczki 35
Postępu 22. . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 22
Prosta 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Prosta 69
Prosta Tower  . . . . . . . . . . . . . . ul. Prosta 32
Puławska Financial Center  . . . ul. Puławska 15
PZU Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Jana Pawła II 24
Racławicka Point   . . . . . . . . ul. Racławicka 93
Renaissance . . . . . . . . . . . ul. Mokotowska 19
Riverside Park  . . . . . . . . . . ul. Fabryczna 5/5A
Robyg Business Center I etap. Al. Rzeczypospolitej 1
Rondo 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rondo ONZ 1
Royal Trakt Offices . . . . . . . .Al. Ujazdowskie 41
Saski Crescent. . . . . . . . . . . . ul. Królewska 16
Saski Point . . . . . . . . . . ul. Marszałkowska 111
Senator . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Bielańska 12
Siedziba MetLife Amplico  .  .  ul. Przemysłowa 26
Sienna Center . . . . . . . . . . . . . . ul. Sienna 75
Sirius  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 18A
Skylight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Złota 59
Sky Office Center . . . . . . . ul. Rzymowskiego 31
Stratos Office Center  . . . . . .ul. Ks. I. Skorupki 5
T-Mobile Office Park. . . . . . . ul. Marynarska 12
Taifun .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Jutrzenki 183
Taurus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wołoska 5
Topaz  . . . . . . . . . . . . ul. Rodziny Hiszpańskich
Twarda Tower . . . . . . . . . . . . . . ul. Twarda 18
Ufficio Primo  . . . . . . . . . . . . . ul. Wspólna 62
Warsaw Corporate Center .  .  . ul. Emilii Plater 28
Warsaw Financial Center  . . . ul. Emilii Plater 53
Warsaw Towers . . . . . . . . . . . . . ul. Sienna 39
Warsaw Trade Tower  . . . . . . . . ul. Chłodna 51
Warta Tower. . . . . . . . . . . . . ul. Chmielna 85
Wilanów Office Park. . . . . Al. Rzeczypospolitej 3
Wiśniowy Business Park .  .  .  .  .  . ul. 1 Sierpnia 8
Wola Center .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Przyokopowa 33
Wolf Marszałkowska  . . . ul. Marszałkowska 103
Wolf Nullo  .  .  .  .  .  ul. gen. Franciszka Nullo 11-13
Wolf Zielna  . . . . . . . . . . . . . ul. Zielna 45-49
Wspólna 47/49  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Wspólna 47/49
Wynalazek Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wynalazek 4
Zebra Tower .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Mokotowska 1
Żoliborz One . . . . . . . . . . . . . . ul. Szamocka 8
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T-Mobile Office Park Nordea House/Green CornerŁopuszańska Business Park
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11362 78
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Biurowce w Warszawie  
Office buildings in Warsaw

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych 
w Warszawie . Stan na styczeń 2014 r .   

Factsheet include selected building in Warsaw . List made in January 2014 .

Amber Mokotów ............................................................ul. Konstruktorska 7

Atrium 1 ............................................................................Al. Jana Pawła II 17

Astrum Business Park .........................................................ul. Łopuszańska

Biurowiec Konsalnetu ......................................... ul. Jana Kazimierza 53/55

Biurowiec na Białołęce .............................................ul. Pawła Włodkowica

Bolero Office Point ............................................................. ul. Równoległa 4

CBF Nowy Świat 2.0 ...................................................... ul. Nowy Świat 6/12

Copernicus Square ........................................................... ul. Elektryczna 2A

Corner House ...................................................................... ul. Puławska 113

Domaniewska 45 ..........................................................  ul. Domaniewska 45

Eurocentrum Office Complex I etap ...................Al. Jerozolimskie 124/134

Flanders Business Park C .............................................................  ul. Flisa 6

Foksal ........................................................................................ ul. Foksal 10A

Garden Plaza...................................................................... ul. Elbląska 15/17

GreenWings Offices ........................................................... ul. 17 Stycznia 48

Jasna 26 ........................................................................................ul. Jasna 26

Karolkowa Business Park ................................................. ul. Karolkowa 30

NC3 ........................................................................................ ul. Cybernetyki 4

Nimbus Office .................................................................Al. Jerozolimskie 98

Pacific ..............................................................................ul. Domaniewska 32

Park Rozwoju ............................................................... ul. Konstruktorska 10

Pileckiego ........................................................................ul. Pileckiego/Zięby

Plac Zamkowy – Business with Heritage ....................... ul. Senatorska 2

Poleczki Business Park III  .................................................... ul. Poleczki 35

Postępu 14 ................................................................................ul. Postępu 14

Prime Corporate Center ..................................................ul. Grzybowska 78

Q22 .................................................................................... Al. Jana Pawła II 22

Rakowiecka City ............................................................. ul. Rakowiecka 19A

Royal Wilanów ................................................. ul. Klimczaka/Przyczółkowej

Sobieski Business Park ....................................ul. Sobieskiego/Sikorskiego

The Park Warsaw............................................. ul. Krakowiaków/Orzechowa

Warsaw Spire ................................................ Łucka/Towarowa/Grzybowska

X2 Boutique Office .................................................................. ul. Czerska 12

Art Norblin ............................................................................. ul. Żelazna 51/53

Biurowiec Nowogrodzka  ...........................................ul. Nowogrodzka 35/41

BTE Office Center ......................................... Al. Niepodległości/Domaniewska

Business Garden Warszawa II i III ................................ul. Żwirki i Wigury 12

Business Park Marywilska.................................................. ul. Marywilska 34

Carpathia ........................................................................................... ul. Cicha 8

Centrum Marszałkowska ..................................... ul. Marszałkowska 126/134

Chopin Airport City ..................................................Okolice: Lotnisko Chopina

Domaniewska Office Hub ............................................. ul. Domaniewska 37C

Eurocentrum Office Complex II etap .................... Al. Jerozolimskie 124/134

EQlibrium ...............................................................ul. Jana Kazimierza/Ordona

Flanders Business Park D, E ........................................ ul. Flisa/Łopuszańskiej

Grójecka Offices .......................................................................ul. Grójecka 206

Heroldów ..................................................................ul. Kolumbijska/Heroldów

Kompleks na Bielanach ....... ul.: Nocznickiego/Zgrupowania AK „Kampinos”

Łopuszańska 36 .................................................................. ul. Łopuszańska 36

Mennica Tower ............................................................................. ul. Pereca 21

Mokotów One.................................................................... ul. Domaniewska 49

Nord Point .................................................................................. ul. Annapol 17

Nowa Emilia .............................................................................. ul. Emilii Plater

PHN Tower .........................................................................ul. Świętokrzyska 36

Polna 40 ...........................................................................................ul. Polna 40

Porta Varsovia ......................................u zbiegu Emilii Plater i Nowogrodzkiej

Robyg Business Center/ kolejne etapy.........................Al. Rzeczpospolitej 1

Solano .....................................................................................ul. 17 Stycznia 45 

West Station ....................................................  Al. Jerozolimska/ ul. Tunelowa

Wilanowska 372 ................................................................ Al. Wilanowska 372

Wola House .............................................................. Al. Prymasa Tysiąclecia 79

W budowie  Under construction Planowane Planned
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dzięki takim miejscom jak Rynek Główny czy Kazimierz, a także te-
renom zielonym, np  Lasowi Wolskiemu czy Zakrzówkowi  

Jednak stolica Małopolski jest już nie tylko sercem kultural-
nym Polski, lecz stanowi prężnie rozwijające się centrum bizne-
sowe  W  sektorze nieruchomości biurowych Kraków pozostaje 
liderem wśród miast regionalnych, dysponując najbogatszą ofertą 
powierzchni 

Zakrzówek

Kraków jest miastem rozpoznawalnym nie tylko w kraju, ale 
również w Europie i na całym świecie  Głównym powodem 
są wspaniale zachowane zabytki architektury i sztuki, a także 

doskonałe zaplecze kulturowe i naukowe  Bogata oferta edukacyjna, 
rozwinięty transport, dogodny dostęp do innych miast europejskich 
oraz ośrodki naukowo-badawcze przyciągają do Krakowa przedsię-
biorców, zarówno tych z  kraju, jak i  zagranicy  Stolica Małopolski 
liczbą mieszkańców i powierzchnią wśród polskich miast ustępuje 
jedynie Warszawie 

Omawiając atrybuty Krakowa, nie można zapomnieć o walorach 
turystycznych i  licznych możliwościach spędzania wolnego czasu  
Potwierdzeniem tego może być światowa lista dziedzictwa UNE-
SCO, do której wpisane jest m in  Stare Miasto  Bogata baza muze-
ów, teatrów, kin, restauracji, kawiarni, terenów zielonych i ośrodków 
sportowych czyni z miasta atrakcyjne miejsce do życia  Natomiast tu-
ryści odwiedzający Kraków mogą poznać jego wyjątkową atmosferę, 

Kraków – siedziba 
kultury i biznesu

fo
t.

: 
JL

L

Powierzchnia:  
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Liczba ludności:  
758 940

Bezrobocie:  
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Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków stanowi również jeden z głównych ośrodków badawczo-
-rozwojowych (B+R) w  Polsce  W  wyspecjalizowanych centrach 
pracuje wielu doświadczonych naukowców oraz absolwentów krajo-
wych i zagranicznych uczelni  W Krakowie swoje centra B+R zakła-
dają m in  koncerny transnarodowe  Wśród największych wymienić 
można ośrodki założone przez takie firmy jak: ABB, Capgemini, 
Delphi Automotiv, IBM czy Motorola  Objęcie danego przedsię-
biorstwa statusem centrum badawczo-rozwojowego daje mu wiele 
korzyści, m in  zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz zmniej-
szenie podstawy opodatkowania o kwotę przeznaczoną na fundusz 
innowacyjności  Ulgi te stanowią dużą zachętę inwestycyjną nie tyl-
ko dla miasta, ale również dla Polski  

Rok 2013 był okresem wyjątkowym dla krakowskiej specjalnej strefy 
ekonomicznej — 32 zezwolenia na działalność gospodarczą, ponad 
648 mln zł deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz 1288 
nowych miejsc pracy. 

Wiesława Kornaś-Kita, prezes zarządu KPT 
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Liczba 
studentów  
(2012 r.): 181 924

Atrakcyjność inwestycyjna Krakowa

Stolica Małopolski przyciąga inwestorów wieloma atutami  Jed-
nym z nich są kształcące na wysokim poziomie ośrodki akademic-
kie, których obecność bezpośrednio łączy się z wykwalifikowaną 
siłą roboczą  W rankingu uczelni akademickich 2013, opracowa-
nym przez portal perspektywy pl, pierwsze miejsce zajmuje poło-
żony właśnie w Krakowie Uniwersytet Jagielloński  W zestawieniu 
wysokie miejsca zajmują również: Akademia Górniczo-Hutnicza 
im  Stanisława Staszica, Uniwersytet Rolniczy im  Hugona Kołłą-
taja, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Ekono-
miczny  Nie dziwi więc olbrzymia rzesza studentów przyjeżdżają-
cych do Krakowa ze wszystkich miast w Polsce, a także znaczna 
liczba studentów zagranicznych  

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 22

Niewątpliwym atutem dla firm inwestujących w danej lokaliza-
cji jest obecność parków naukowo-technologicznych oraz specjal-
nych stref ekonomicznych  Te pierwsze gromadzą w jednym miej-
scu firmy i wspierające je placówki badawczo-rozwojowe, w celu 
pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości  Specjalne strefy 
ekonomiczne natomiast pozwalają inwestorom na korzystanie 
z ulg podatkowych, a  także dają możliwość rozpoczęcia działal-
ności na przygotowanym, uzbrojonym terenie  W Krakowie pręż-
nie działa Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna, zarządzana 
przez Krakowski Park Technologiczny (KPT)  

Warto wspomnieć również o dogodnych połączeniach komuni-
kacyjnych charakteryzujących Małopolskę — połączenia kolejowe 
(np  TINA III) oraz autostrada A4, która stanowi główny korytarz 
tranzytowy prowadzący z zachodu Europy na Ukrainę  Atutem Kra-
kowa jest również dostęp do międzynarodowego lotniska Kraków 
Airport, które w 2014 r  świętuje swoje 50 urodziny  W 2013 r  lotni-
sko pobiło swój rekord, przekraczając liczbę 3,6 mln odprawionych 
pasażerów  Najbardziej istotnymi wydarzeniami w tym okresie było 
rozpoczęcie budowy nowego terminalu oraz otwarcie bazy operacyj-
nej linii Ryanair  W 2013 r  stolica Małopolski posiadała regularne 
połączenia z 63 portami w 22 krajach, m in  z Londynem, Rzymem, 
Frankfurtem, Monachium i Dortmundem  

Rok wielu zmian

Ustawa śmieciowa, remonty torowisk, walka ze smogiem, uda-
ne i  nieudane inwestycje w  sektorze nieruchomości — rok 2013 
w Krakowie obfitował w niejednokrotnie budzące sporo kontro-
wersji wydarzenia i zmiany 

1 lipca 2013 r  w całej Polsce weszła w życie tzw  ustawa śmiecio-
wa, zgodnie z którą za odbiór śmieci odpowiedzialne są samorządy  
To one muszą w przetargu wyłonić firmy zajmujące się wywozem 
odpadów  W założeniach ustawy jest również promowanie segrego-
wania śmieci — wywóz nieposortowanych odpadów kosztuje więcej  
W wyniku wejścia w życie ustawy ceny odbioru odpadów w Krako-
wie wzrosły  Wiele kontrowersji wzbudził wybór firmy zajmującej 
się wywozem i  zagospodarowaniem odpadów, które wygrało kon-
sorcjum firm w składzie: Van Gansewinkel, ASA, Sita i Małopolskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp  z o o  (MPGO)  Wciąż 
żywa jest również dyskusja o niedostatecznej liczbie pojemników na 
odpady sortowane 

Liczba linii  
autobusowych:  
150

Liczba linii  
tramwajowych:  
23

Lotniska:  
Kraków Airport

Kraków Airport
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Z początkiem sierpnia miasto żyło protestem przeciwko zmianie 
nazw kluczowych przystanków w Krakowie  W planach było prze-
mianowanie takich przystanków jak m in  Jubilat, Biprostal, Hala 
Targowa czy Dworzec Towarowy  Celem zmiany miało być ułatwie-
nie poruszania się po mieście dla turystów  W  wyniku protestów 
mieszkańców władze miasta zrezygnowały ze zmian 

Sprzeciwy krakowian nie zmieniły jednak decyzji Rady Miasta 
Krakowa o  rozszerzeniu strefy płatnego parkowania  Radni zrezy-
gnowali ponadto z wprowadzenia tzw  strefy buforowej, w granicach 
której opłaty byłyby niższe  Przed zmianami strefa obejmowała Stare 
Miasto, Kazimierz oraz część Grzegórzek  Od marca 2014 r  obszar 
powiększył się o Stare Podgórze, Grzegórzki, Zwierzyniec, Krowo-
drzę i  osiedle Oficerskie  Mieszkańcy stref objętych płatnym par-
kowaniem mogą wykupić abonamenty postojowe  Na jeden adres 
przysługują dwa abonamenty po 10 zł miesięcznie i jeden kosztujący 
100 zł miesięcznie  

Walka o czystsze powietrze

Krakowskie powietrze jest nadal jednym z najbardziej zanieczysz-
czonych w Polsce  W stolicy Małopolski przez większą część roku 
znacznie przekroczone są normy dopuszczalnego poziomu dla 
stężenia pyłu PM10, PM2,5 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu  
W 2013 r  Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wielo-
krotnie alarmował o ograniczenie przebywania na otwartej prze-
strzeni  Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są piece na 
paliwa stałe, przemysł lokalny oraz samochody  Zapylenie stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi  Walkę z  zanieczysz-
czeniem powietrza prowadzi m in  miasto  W listopadzie 2013 r  
radni sejmiku województwa uchwalili zakaz palenia węglem na 
terenie Krakowa  Z przyjętej uchwały wyłączono kominki  Zakaz 
ma wchodzić stopniowo w życie do 2018 r  

Wielki plac budowy 

Rok 2013 upłynął w  Krakowie pod znakiem licznych inwestycji 
infrastrukturalych  Rozpoczęto m in  prace związane z rozbudo-
wą linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju  W ramach inwesty-
cji powstać ma estakada, która ma skrócić czas podróży między 
ul  Lipską a  Wielicką  W  2013 r  rozpoczęto również przygoto-
wania do przebudowy ul  Mogilskiej, jednej z  głównych arterii 
komunikacyjnych miasta  Ulica została zamknięta dla ruchu 

tramwajowego z  początkiem lutego 2014 r  Budowa znacznie 
wpłynęła na drożność w mieście, utrudniając komunikację przede 
wszystkim mieszkańcom Nowej Huty  Znacznym ułatwieniem 
było natomiast zakończenie przebudowy ul  Conrada, zlokalizo-
wanej w pobliżu ronda Ofiar Katynia  Wiele kontrowersji w 2013 r  
wzbudziła kolejna inwestycja drogowa — budowa ul  Lema, która 
docelowo połączyć ma al  Jana Pawła II i al  Pokoju, a także sta-
nowić dojazd do Kraków Arena, czyli nowej hali widowiskowo-
-sportowej zlokalizowanej w  Czyżynach  Nowa ulica wzbudziła 
protesty okolicznych mieszkańców  Ukończenie budowy blokuje 
właściciel warsztatu samochodowego, który musi być wyburzony, 
aby zakończyć inwestycję  

W  2013 r  trwały prace przy budowie podziemnego dwor-
ca kolejowego Kraków Główny  Inwestycję wycenioną na ponad 
130 mln zł oddano do użytku 15 lutego 2014 r  Została ona pozy-
tywnie oceniona przez mieszkańców  
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W 2013 r  nie ustawały również prace przy budowie wspomnianej 
już hali widowiskowo-sportowej w  Czyżynach  Kraków Arena ma 
być jednym z największych tego typu obiektów w Polsce  Inwesty-
cja powinna zakończyć się w 2014 r  Prace budowlane prowadzone 
były również w Dębnikach  Od 2010 r  przy rondzie Grunwaldzkim 
powstaje Centrum Kongresowe ICE, którego otwarcie planowane 
jest na październik 2014 r  Natomiast do użytku w 2013 r  oddano 
Galerię Bronowice, która dołączyła do długiej już listy krakowskich 
centrów handlowych  

Dworzec Kraków Główny
Nowy dworzec w Krakowie to jedna z największych inwestycji 
zrealizowanych przez PKP S.A. Jest nie tylko jednym z najnowocze-
śniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce, ale także wizytówką 
miasta. Oprócz tradycyjnych punktów związanych z obsługą podróż-
nych, takich jak poczekalnie i kasy, są tu także miejsca, gdzie można 
po prostu miło spędzić czas: zrobić zakupy czy zjeść obiad. A wszyst-
ko to w pięknej i unikalnej przestrzeni architektonicznej.           

Jakub Karnowski, Prezes Zarządu PKP S.A. 

Nieudane inwestycje?

Nie wszystkie krakowskie inwestycje umieścić można na liście 
udanych  Na mapie miasta szczególnie wyróżniają się te, które 
od wielu już lat szpecą swoim wyglądem okolicę  Przykładami są 
straszący przy rondzie Mogilskim Szkieletor oraz zlokalizowany 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Błoń hotel Cracovia  W  2013 r  na 
nowo rozgorzały dyskusje na ich temat  

W  lipcu 2013 r  ponownie pojawiła się szansa na dokończenie 
feralnego biurowca przy rondzie Mogilskim  Radni miasta przyjęli 

Centrum Kongresowe ICE Kraków
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bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzię-
ki któremu inwestor mógłby przebudować obiekt  Według planu, 
biurowiec może zostać nadbudowany do wysokości 102,5 m, czyli 
takiej, na jaką wyraził zgodę Wojewódzki Konserwator Zabytków  
W  sąsiedztwie obiektu mogą powstać także niższe, 40-metrowe 
obiekty  Plan zakłada również powstanie ogólnodostępnego placu 
przed wieżowcem TreiMorfa, otwartego od strony ul  Lubomirskie-
go  Nie zapomniano o ciągach dla pieszych, m in  o tym łączącym 
biurowiec ze znajdującymi się w pobliżu budynkami Uniwersytetu 
Ekonomicznego i ul  Lubomirskiego  Po ogłoszeniu planu rozpoczę-
ło się oczekiwanie na pozwolenie budowlane  Pozytywnym sygna-
łem było wydanie zgody przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, by 
krakowski Wydział Architektury przy wydawaniu pozwolenia na bu-
dowę mógł dokonać pewnych odstępstw od przepisów techniczno–
budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej  Prawomocne 
pozwolenie budowlane nie zostało jednak wydane ani w 2013, ani na 
początku 2014 r  Inwestor boryka się również z problemem naliczo-
nych na niego przez miasto kar za niedokończenie budowy na czas  

Inną krakowską historią potyczek między inwestorem i  magi-
stratem jest hotel Cracovia  Obecnie budynek należy do spółki Echo 
Investment, która chciała obiekt zburzyć, a na jego miejsce posta-
wić nowoczesny dom handlowy  Zdaniem inwestora, hotel nie może 
już pełnić funkcji użytkowych, m in  dlatego, że został wybudowany 
z  materiałów zawierających azbest — szacuje się, że ściany hotelu 
Cracovia kryją 18 ton tej rakotwórczej substancji  Kolejnym argu-
mentem jest sama konstrukcja obiektu, a dokładnie brak możliwości 
ingerencji w nią, co sprawia, że niewykonalne jest stworzenie w mu-
rach starego hotelu obiektu spełniającego wymagania nowoczesnej 
architektury  W budynku nie da się m in  zamontować wymaganych 
prawem systemów przeciwpożarowych oraz centralnej klimatyza-
cji  W celu przeprowadzania inwestycji, Echo Investment w 2013 r  
wniosło poprawki do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Błonia Krakowskie  Zostały one jed-
nak odrzucone przez miasto  Na początku 2014 r  inwestor przed-
stawił kolejny projekt Nowej Cracovii, przygotowany w konsultacji 
z  przedstawicielami władz Krakowa  Realizacja inwestycji będzie 
możliwa, jeśli miasto wprowadzi zmiany do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, jednak takie rozwiązanie ma sporo 
przeciwników 
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Wieżowiec TreiMorfa i  hotel Cracovia to przykłady obrazujące 
problemy w osiągnięciu porozumienia na linii miasto-inwestor  Aby 
w przyszłości Kraków mógł dalej skutecznie przyciągać nowe inwe-
stycje, konieczna jest poprawa tych stosunków, bowiem konflikty 
tego typu negatywnie rzutują na wizerunek miasta  

Nowa Cracovia — wizualizacja

Spotkania biznesowe  
w Krakowie  

gdzie i z jakiej okazji?

è KONFERENCJE, SZKOLENIA
Gdzie w stolicy Małopolski możesz urządzić event dla większej liczby osób?

à Hotel Galaxy
à Centrum Kongresowe ICE (w budowie, data oddania październik 2014)

à Centrum Konferencyjne Hotelu Aspel
à Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek

è BIZNES ŚNIADANIE
Chcesz umówić się na poranną kawę z partnerem biznesowym?

àSTUDIO Qulinarne
àVidok Restaurant&Cafe

è BIZNES LUNCH
Pora obiadowa odpowiednia będzie do dłuższej rozmowy biznesowej.

à Restauracja Da Pietro
à No 7 Restaurant

è BIZNES KOLACJA FORMALNA
W celu poznania kluczowego klienta lub kontrahenta warto wybrać się na wystawną kolację.

à Wierzynek

à   Scandale Royal Restauracja & Bar  
  Plac Szczepański 2 | tel. 12 422-13-33 | www.scandale.pl

è BIZNES KOLACJA NIEFORMALNA
Domknięciu interesów sprzyjać będzie mniej formalna kolacja.

à Restauracja Pod Aniołami
à Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva

è KOKTAJL PARTY
Spotkanie biznesowe czy konferencja może zakończyć się w mniej oficjalnej atmosferze podczas 
sprzyjającego networkingowi koktajl party.

à Baroque Cuisine & Cocktail Bar

 poleca

µ 
miejsce roku
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w ramach czterech projektów  Nie oznacza to jednak, iż byli mało 
aktywni — uwagę zwraca olbrzymia liczba projektów biurowych 
w budowie  W trakcie realizacji jest ok  110 000 mkw  powierzch-
ni, które ukończone zostaną głównie w 2014 i 2015 r  

Kraków charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem pustostanów 
wśród wszystkich miast regionalnych  W 2013 r  wartość ta wynio-
sła zaledwie 5 proc , czyli mniej niż w  roku wcześniejszym (wtedy 
osiągnęła ona 5,9 proc)  Oznacza to, że oddawane powierzchnie są 
dobrze wchłaniane przez rynek, a zapotrzebowanie na kolejne pro-
jekty biurowe wciąż jest wysokie  Poziom powierzchni niewynajętej 
wzrośnie zapewne w latach 2014-2015, w związku z planowaną wy-
soką podażą  

Stolica Małopolski pozostaje konkurencyjna cenowo  Za najlep-
sze powierzchnie biurowe w mieście zapłacić trzeba od 13,5 do 14,5 
euro/mkw  miesięcznie  Stawki czynszów pozostają stabilne, mimo 
niskiego wskaźnika pustostanów, a w przyszłości powinny utrzymać 
się na podobnym poziomie lub nawet, w związku z dużym wolume-
nem oddawanej do użytku powierzchni, nieco się obniżyć 

Gwiazda outsourcingu 

Od kilku lat Kraków pnie się w  górę zestawienia najbardziej 
atrakcyjnych lokalizacji dla outsourcingu przygotowywanego 
przez firmę Tholons  Według raportu 2014 Tholons Top 100 Out-
sourcing Destinations, stolica Małopolski awansowała z 10  miej-
sca w poprzedniej edycji na 9 , wyprzedzając tym samym Dublin  
Wyżej na liście znajdują się jedynie miasta z Indii i Filipin  Ozna-
cza to, że Kraków na arenie międzynarodowej uznawany jest za 

Podaż:  
580 000 mkw.

Nowa podaż w 2013 r.:  
29 100 mkw.

Popyt w 2013 r.:  
65 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
110 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  
5 proc.

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

%

Lider wśród miast regionalnych
Krakowski rynek biurowy pod względem całkowitego wolumenu 
powierzchni biurowych jest największy ze wszystkich miast re-
gionalnych  Na tle całego kraju ustępuje jedynie Warszawie  Rok 
2013 nie przyniósł znacznego wzrostu powierzchni biurowych 
w mieście  Deweloperzy oddali niemal 30 000 mkw  powierzchni 
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najbardziej atrakcyjną lokalizację dla firm BPO/SSC na terenie 
Europy  

Tak wysoką pozycję potwierdza liczba firm z  branży nowo-
czesnych usług biznesowych, lokujących swoje siedziby właśnie 
w Krakowie  Wśród największych wymienić można takie korporacje 
jak: Bayer, Amway, Capgemini, Delphi Automotive, Electrolux, EY, 
Google, Hitachi, HSBC, IBM, Indesit, International Paper, KPMG, 
Lufthansa, Motorola, Shell, State Street Corporation, Philip Morris, 
UBS i  inne  Obecnie szacuje się, że firmy z  branży BPO stanowią 
70–80 proc  najemców powierzchni biurowych w stolicy Małopolski  
Kraków jest i pozostanie jednym z najważniejszych rynków biurowych 
w Polsce, zwłaszcza dla najemców z sektora BPO, ITO i SSC — po-
twierdza Paul Blackman, International Director, szef działu obsłu-
gującego najemców z  sektora BPO na terenie Europy Wschodniej 
w Colliers International  

Obecność licznych firm z  sektora BPO/SSC oznacza dla miasta 
duży popyt na wykwalifikowaną, wielojęzyczną kadrę oraz na nowo-
czesne powierzchnie biurowe  W centrach usług wspólnych w Kra-
kowie pracuje ponad 35 000 osób, a liczba ta wciąż rośnie  Najemcy 
z tego sektora cenią sobie nie tylko wysoką jakość zasobów ludzkich 
dostępnych w stolicy Małopolski, ale również wciąż konkurencyjne 
koszty zatrudnienia, a także stosunkowo atrakcyjne warunki najmu 
biur 

WYBRANE TRANSAKCJE W KRAKOWIE

Najemcy obecni na krakowskim rynku biurowym charakteryzu-
ją się dużą aktywnością  Popyt generują przede wszystkim firmy 
z sektora BPO/SSC  W strukturze umów dominują umowy nowe 
i pre-lety, co potwierdza trend relokacji i przenoszenia się firm do 
bardziej nowoczesnych budynków  Wśród największych transak-
cji można wymienić te zawarte przez m in  Lufthansa Global Busi-
ness Services, Cisco Poland czy UBS  

l Lufthansa Global Business Services  
       8000 mkw.  — Bonarka for Business, bud. D

Firma Cisco Poland wynajęła 7000 mkw  w budynku C, powsta-
jącym w ramach drugiego etapu kompleksu Enterprise Park  In-
westycja realizowana jest przez Avestus Real Estate przy al   Po-
wstańców Wielkopolskich w  dzielnicy Podgórze  Pierwszy etap 
kompleksu (budynki A  i  B) został ukończony w  2012 r  W  dru-
gim etapie powstaje budynek C, nad którym w  listopadzie 2013 
r  zawisła wiecha  Obiekt ma zostać ukończony w sierpniu 2014 r  
W budynkach pierwszej fazy Enterprise Park znajdują się siedziby 
takich firm jak Delphi Poland i Cisco Systems Poland 

l UBS Service Centre Poland 
       4700 mkw. — Green Office C

6 pięter, czyli 8000 mkw  powierzchni biurowej netto, w najnow-
szym budynku kompleksu Bonarka for Business w Krakowie wy-
najęła firma Airline Accounting Center, obecnie przekształcana 
w  Lufthansa Global Business Services (LGBC)  W  nowej siedzi-
bie pracę rozpocznie ok  500 osób  W przyszłości LGBC planuje 
zwiększyć zatrudnienie do 800 specjalistów  Kompleks realizowa-
ny jest przez firmę TriGranit Development i składa się z czterech 
wolnostojących budynków biurowych klasy A, które sumarycz-
nie oferują ok  35 000 mkw  powierzchni  Inwestycja znajduje się 
w pobliżu stacji kolejowej Bonarka, przy ul  Puszkarskiej  

Ostatni z trzech biurowców wchodzących w skład kompleksu Gre-
en Office, budynek C, został w 2013 r  wynajęty w całości  Głów-
nym najemcą, zajmującym 4700 mkw  powierzchni, została firma 
UBS Service Centre Poland Sp  z o o  Ponad 4000 mkw  powierzch-
ni zajmuje także Motorola Solutions System Sp  z o o  W budynku 
na przestrzeni 500 mkw  ulokowana jest również firma CC Poland, 
a ok  250 mkw  wynajął CRIF Sp  z o o  Na parterze biurowca ulo-
kowano salonik prasowy Krakpress  Kompleks Green Office znaj-
duje się przy ul  Czerwone Maki  Budynek C oferuje 10 000 mkw , 
natomiast wcześniejsze dwa (A i B) — łącznie 11 300 mkw  
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l CISCO Poland  
       7000 mkw.  — Enterprise Park C 
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Nowa siedziba Banku BPH w  Krakowie znajdować się będzie 
w  biurowcu Avia  Najemca wprowadzi się na 3100 mkw  po-
wierzchni w grudniu 2014 r  Decyzja o wynajmie wiąże się ze stra-
tegią banku polegającą na konsolidacji nieruchomości w celu osią-
gania lepszych wyników  Biurowiec realizowany jest przy al  Jana 
Pawła II przez spółkę joint venture CA Immo oraz GD&K Group  
Avia oferować będzie ponad 11 500 mkw  powierzchni biurowej 
brutto  

Firma Tesco wprowadzi się do kompleksu biurowego Kapelanka 42 
w grudniu 2014 r  Inwestycja realizowana jest przez Skanska Proper-
ty Poland i składać się będzie z dwóch budynków klasy A, z których 
każdy oferować będzie 9 kondygnacji naziemnych i 3 podziemne  
Łącznie kompleks dysponować będzie ok  30 000 mkw  powierzchni 
i zostanie przekazany do dyspozycji najemców w trzecim kwarta-
le 2014 r  Siedzibę w obiekcie będzie miała również firma Apriso, 
a  także lokalne oddziały firmy Skanska  Kantynę w Kapelanka 42 
otworzy Olimp Arena 

Kierunki rozwoju rynku biurowego w Krakowie 

Rafał Oprocha 

Dyrektor Oddziału 

JLL w Krakowie 

i Katowicach 

rozpoczynają tu nowi inwestorzy, a  już ist-
niejący się rozwijają, wprowadzając coraz 
bardziej zdywersyfikowane i  zaawansowane 
usługi, obsługując coraz więcej procesów, 
prowadząc intensywne działania rekrutacyjne, 
a co za tym idzie — szukając większych biur 
dla nowych pracowników. Trend ten utrzyma 
się również w 2014 r. 

Z  naszych obserwacji wynika również, 
że deweloperzy wynajmujący nowoczesne 
powierzchnie biurowe mają coraz większą 
wiedzę na temat wymagań dotyczących śro-
dowiska pracy firm z sektora BPO, SSC i R&D. 
Potrafią oni dostarczyć rozwiązania wycho-
dzące naprzeciw oczekiwaniom swoich klien-
tów, szczególnie w sferze elastycznej aranżacji 
wnętrza, bezpieczeństwa energetycznego 
i  teletechnicznego oraz możliwości ekspansji 
w danej lokalizacji.

Spodziewamy się, że rok 2014 będzie re-
kordowym od kilku lat pod względem skali 
nowej podaży. Deweloperzy planują oddanie 
do użytku ok. 100 000 mkw. biur w  ramach 
takich projektów jak m.in. Kapelanka 42, 

Quattro Business Park bud. D czy Enterpri-
se Park bud.  C. Przy tak dużym wolumenie 
powstającej powierzchni możliwe są pewne 
przesunięcia w terminie dostarczenia na ry-
nek, aczkolwiek należy podkreślić, że więk-
szość deweloperów bardzo profesjonalnie 
planuje harmonogramy robót budowla-
nych i  wykończeniowych w  celu uniknięcia 
ewentualnych opóźnień. O  ile w  zeszłym 
roku nie było spektakularnych migracji — co 
oczywiście może mieć związek z  niewielką 
liczbą projektów oddanych do użytku — to 
w 2014 r. możemy być świadkami zmiany sie-
dzib niektórych firm. 

Ze względu na duże zainteresowanie na-
jemców, a  także małą liczbę nowych inwe-
stycji biurowych w  całym 2013 r., wskaźnik 
pustostanów w Krakowie pozostawał na ni-
skim poziomie ok. 5 proc. Biorąc pod uwagę 
wolumen ok. 100 000 mkw. planowany na 
ten rok, spodziewamy się, że rynek stanie 
się bardziej zrównoważony, a najemcy będą 
mogli liczyć na szereg nowych, ciekawych 
opcji najmu. 

W 2013 r. umocniła się pozycja sektora 
usług dla biznesu jako głównego 
odbiorcy nowych projektów biurowych 
w Krakowie. Firmy poszukiwały 
dodatkowych powierzchni ze względu 
na rozwój swoich struktur.

Co istotne, od początku funkcjonowa-
nia sektora BPO/SSC nie odnotowa-
liśmy przypadku, żeby centra usług 

zmniejszyły zajmowaną powierzchnię czy 
relokowały swoje usługi poza Kraków lub do 
innego kraju. Wręcz przeciwnie — działalność 
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l BANK BPH 
       3100 mkw. — Avia

l Tesco 
       2570 mkw. — Kapelanka 42
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Biurowe dzielnice Krakowa
Kraków nie ma jednego centrum biznesowego  Powierzchnie 
biurowe powstają na terenie całego miasta, co spowodowane 
jest charakterystyką krakowskiej zabudowy oraz ograniczo-
ną dostępnością terenów pod większe inwestycje  W  mieście 
brak jest właściwie budynków wyższych niż 100 m, a  liczne 
obiekty o  historycznej, zabytkowej wartości determinują wy-
gląd i lokalizację nowych projektów, również tych w segmencie 
biurowym  

PRĄDNIK CZERWONY

Prądnik Czerwony jest zlokalizowany w północnej części Krako-
wa i, mimo iż jest jedną z mniejszych dzielnic pod względem po-
wierzchni, cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów z sek-
tora biurowego  W  rejonie tym zlokalizowany jest m in  Rondo 
Office Park oraz Quattro Business Park, prowadzone są również 
prace przy kolejnych projektach biurowych  W 2013 r  w Prądniku 
Czerwonym przybyło 12 200 mkw  powierzchni biurowej  

l Inwestycje ukończone w 2013 r. 

We wrześniu ukończono budowę trzeciego biurowca wchodzą-
cego w  skład kompleksu Quattro Business Park, zlokalizowa-
nego przy al  Gen  Bora-Komorowskiego  Budynek dostarczył na 
krakowski rynek 12 200 mkw  powierzchni biurowej  Inwestycja 
realizowana jest przez Grupę Buma  W pierwszym etapie Quat-
tro Business Park, zakończonym w 2010 r , do użytku został od-
dany budynek A o powierzchni 12 000 mkw  Rok później zakoń-
czono realizację budynku B, dysponującego 11 800 mkw  oraz 
wielopoziomowym parkingiem  W  budowie pozostaje ostatni 
i największy biurowiec należący do kompleksu, który oferować 
będzie 12 500 mkw  Wśród najemców budynku C wymienić 
można takie firmy jak: restauracja Quchnia, Gothaer, Mikomax, 
Tradcom, Samsung, Google oraz PerkinElmer  Powierzchnie we 
wcześniej ukończonych biurowcach zajmują m in  Capgemini, 
Motorola Mobility, FMC, Oracle, Open Finance i Tax Care  Pro-
jekt Quattro Business Park opracowany został przez pracownię 

architektoniczną Kuryłowicz & Associates  Ukończony w 2013 r  
budynek certyfikowany jest w systemie BREEAM 

l Inwestycje w budowie i planowane

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod pierwszą inwe-
stycję biurową firmy UBM w Krakowie odbyło się 22 maja 2013 r  
Alma Tower powstaje przy ul  Pilotów 10, a jego budowa rozpoczę-
ła się we wrześniu 2012 r  Biurowiec oferować będzie 10 000 mkw  
powierzchni, z czego połowa wynajęta została już firmie Alma Mar-
ket S A  oraz jej spółkom zależnym  Realizujemy obiekt o 14 kondy-
gnacjach naziemnych, który będzie wyróżniać innowacyjna elewacja . 
Planujemy oddać budynek do użytkowania w maju 2014 r . W trosce 
o komfort przyszłych najemców, wszystkie zastosowane przy budowie 
Alma Tower materiały będą przyjazne środowisku i użytkownikom 
obiektu . Budynek już na etapie budowy zdobył precertyfikat LEED — 
CS 2009 na najwyższym, platynowym poziomie — powiedział Peter 
Obernhuber, członek zarządu UBM Polska  

Alma Tower

Stolica Małopolski jest od 1991 r  
podzielona na 18 dzielnic  
Pod względem liczby stałych 
mieszkańców  największą 
jest Prądnik Biały, natomiast 
powierzchniowo — Nowa Huta  
Pozostałe dzielnice to: Stare Miasto, 
Grzegórzki, Prądnik Czerwony, 
Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, 
Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki, 
Swoszowice, Podgórze Duchackie, 
Bieżanów-Prokocim, Podgórze, 
Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce 
i Wzgórza Krzesławickie 
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Kolejna faza B4B

najemcą jest przedszkole „Pod Magnolią”, które znajdzie się na 
parterze  Inwestorzy, po analizie lokalnego rynku, zdecydowali 
się na rozpoczęcie kolejnej fazy projektu Bonarka for Business  
Trzy budynki — E, F i G — oferować będą łącznie 30 000 mkw  po-
wierzchni  Rozpoczynając kolejną fazę projektu B4B nie mieliśmy 
żadnych wątpliwości . Budynek E, którego oddanie zaplanowano na 
1 kwartał 2015 r ., już cieszy się dużym zainteresowaniem wśród po-
tencjalnych najemców . Liczymy, że nasze kolejne budynki odniosą 
podobny sukces jak te z poprzedniej fazy — skomentował Tomasz 
Lisiecki, Prezes Zarządu TriGranit Development Polska  Budynki 
E, F i G certyfikowane będą w systemie BREEAM  W bezpośred-
nim sąsiedztwie kompleksu znajduje się centrum handlowe Bo-
narka City Center, a nieopodal wjazd na autostradę A4 

l Inwestycje w budowie i planowane

Przy ul  Klimeckiego 1 w dzielnicy Podgórze w 2013 r  rozpoczęła 
się budowa kompleksu Orange Office Park, realizowanego przez 
firmę East-West Development Office sp  z o o  Inwestycja składać 
się będzie z trzech budynków, które łącznie dostarczą na rynek 
ok  27 000 mkw  powierzchni biurowej  Projekt powstaje w  eta-
pach — jako pierwszy budowany jest biurowiec Amsterdam, który 
oferować będzie ok  11 230 mkw  powierzchni biurowej oraz ok  
2500 mkw  powierzchni handlowej  Budynek ma zostać oddany 
do użytku w marcu 2014 r  Wśród najemców Orange Office Park 
wymienić można takie firmy jak Brown Brothers Harriman, Sappi 
oraz Apply Poland Sp  z o o 

Na granicy dzielnic Prądnik Czerwony i Prądnik Biały inwesty-
cję biurową planuje spółka Echo Investment  Dla firmy będzie to 
już drugi projekt z tego segmentu nieruchomości w Krakowie — 
pierwszym był biurowiec Avatar przy ul  Armii Krajowej  Opolska 
Business Park zakłada budowę trzech nowoczesnych, 10-kondy-
gnacyjnych biurowców klasy A na działce przy ul  Opolskiej, obok 
skrzyżowania z al  29 Listopada  Pierwszy etap kompleksu, obej-
mujący jeden budynek o powierzchni 19 200 mkw , według pier-
wotnych planów miał być realizowany od drugiej połowy 2013 r  
i zakończyć w pierwszej połowie 2015 r  Fazy druga i trzecia, zakła-
dające łącznie budowę 38 400 mkw  biur, zgodnie z planem, mają 
wystartować w pierwszej połowie 2015 r  Kompleks powinien być 
gotowy w 2018 r  Spółka Echo Investment podaje, iż start realizacji 
zaplanowany jest na wiosnę 2014 r 

PODGÓRZE I PODGÓRZE DUCHACKIE

Zlokalizowane tuż nad Wisłą Podgórze przyciąga inwestorów do-
brym skomunikowaniem z  centrum miasta  Po drugiej wojnie 
światowej ta dzielnica Krakowa była bardzo zaniedbana, ale obec-
nie charakteryzuje się licznymi odrestaurowanymi zabytkami, ni-
skimi kamieniczkami oraz pięknym rynkiem  Wyróżnikiem Pod-
górza Duchackiego są natomiast duże osiedla mieszkaniowe, takie 
jak Kurdwanów, Wola Duchacka czy też Piaski Nowe  Na terenie 
Podgórza zlokalizowany jest m in  kameralny biurowiec Dekerta 18, 
ukończona w 2012 r  pierwsza faza kompleksu Enterprise Park oraz 
biurowiec Onyx przy al  Powstańców Śląskich  W 2013 r  do użytku 
w tym rejonie miasta oddano 9500 mkw  powierzchni biurowej 

l Inwestycje ukończone w 2013 r.

Przy ul  Puszkarskiej w dzielnicy Podgórze Duchackie ukończono 
budowę czwartego biurowca należącego do kompleksu Bonarka 
for Business  Budynek o powierzchni 9500 mkw  zamyka realiza-
cję pierwszej fazy projektu, która łącznie dostarczyła na krakowski 
rynek 35 000 mkw  biur  Inwestycja realizowana jest przez firmy 
TriGranit Development oraz IPR  Głównym najemcą otwartego 
w  2013 r  biurowca jest firma Lufthansa Global Business Servi-
ces (LGBC), która zajęła 8000 mkw , czyli sześć pięter  Drugim 
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Enterprise Park

W  2013 r  rozpoczęła się budowa drugiego etapu kompleksu 
Enterprise Park, zlokalizowanego przy al  Powstańców Wielko-
polskich w dzielnicy Podgórze  Inwestycja, realizowana przez fir-
mę Avestus Real Estate, ma zostać ukończona w sierpniu 2014 r  
Pierwszy etap, składający się z budynków A i B, oferujący ponad 
15 000 mkw  powierzchni, został oddany do użytkowania w paź-
dzierniku 2012 r  Powstający obecnie biurowiec C dysponować 
będzie ponad 14 000 mkw  powierzchni  7000 mkw  w  najnow-
szym budynku wynajęła firma Cisco  Najemcami pierwszego eta-
pu kompleksu są m in  Cisco Systems i Delphi Poland  Enterprise 
Park powstaje zgodnie z wymaganiami certyfikatu BREEAM  
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CZYŻYNY

Sąsiadujące z  Grzegórzkami i  Nową Hutą Czyżyny są rejonem 
Krakowa o  dużym potencjale w  sektorze biurowym  Na terenie 
tej dzielnicy zlokalizowany jest Krakowski Park Technologiczny, 
który zarządza krakowską specjalną strefą ekonomiczną  W Czy-
żynach znajduje się również malowniczy Park Lotników Polskich, 
Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz zakłady tytoniowe należącego 
do koncernu Philip Morris  W  dzielnicy zlokalizowane są także 
oddziały dwóch krakowskich uczelni: Akademii Wychowania Fi-
zycznego oraz Politechniki Krakowskiej  Rok 2013 zakończył się 
wzbogaceniem oferty biurowej tego obszaru miasta o 6000 mkw  
powierzchni 

l Inwestycje ukończone w 2013 r.

Pod koniec 2013 r  zakończono budowę biurowca zlokalizowanego 
na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego SSE Kraków-
-Czyżyny  Nautilus to pierwszy budynek, który powstał w ramach 
zespołu biurowego Nautilus-Aquarius  Oferuje ok  6000 mkw  
powierzchni biurowej klasy A na czterech kondygnacjach  W pro-
jekcie uwzlędniono ponadstandardową wysokość pomieszczeń 
oraz podwyższoną nośność stropów, co pozwala na montowanie 
ciężkich sprzętów i  aparatury  Najemcy Nautilusa, którzy speł-
niają odpowiednie wymagania, będą mogli korzystać z  pomocy 
publicznej w ramach specjalnej krakowskiej strefy ekonomicznej  
Inwestorem, a także właścicielem nieruchomości, jest krakowska 
spółka ABP Investments, natomiast głównym najemcą powierzch-
ni biurowych i medycznych w obiekcie jest firma DIAGNOSTY-
KA, która zajęła 3600 mkw  Projekt budynku opracowało biuro 
architektoniczne Q ARCH 

Comarch

Nautilus

Inwestycją, która już od dawna miała wzbogacić metrażowo 
dzielnicę Czyżyny, jest Ellipsis przy al  Jana Pawła II 74, na skraju 
Krakowskiego Parku Lotników  Pierwotny projekt zakładał budowę 
22-metrowego budynku z  parkingiem podziemnym, oferującego 
ok  3000 mkw  powierzchni na sześciu kondygnacjach  Inwestycja 
miała zostać oddana do użytku pod koniec 2012 r  W związku z wej-
ściem w życie w połowie 2013 r . nowego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dającego możliwość realizacji trzykrotnie 
większego obiektu o  powierzchni 7000–10 000 mkw . najmu brutto, 
prace budowlane aktualnego budynku (3000 mkw . powierzchni naj-
mu brutto) zostały wstrzymane . Spółka rozważa zaprojektowanie 
nowego obiektu i  zmianę aktualnego pozwolenia na budowę, bądź 
sprzedaż inwestycji z nowymi możliwościami zabudowy — poinfor-
mował Sławomir Kozek, Prezes Zarządu Komplementariusza z fir-
my Esco Development Sp  z o o 

ZWIERZYNIEC

Znajdująca się na zachodzie Krakowa dzielnica Zwierzyniec koja-
rzona jest głównie jako obszar wielu terenów zielonych: pięknego 
Lasu Wolskiego oraz rozsławionych Błoń Krakowskich, goszczą-
cych wiele największych wydarzeń plenerowych w mieście  Rejony 
te są chętnie odwiedzane również ze względu na takie atrakcje jak 
krakowskie ZOO, Kopiec Tadeusza Kościuszki i  obserwatorium 
astronomiczne  W  dzielnicy, obok historycznej zabudowy kom-
pleksów klasztornych, znajdują się również wille, pałace i  liczne 
budynki jedno- oraz wielorodzinne  Na obrzeżach Zwierzyńca 
zlokalizowany jest także hotel Cracovia oraz Dom Handlowy Ju-
bilat  W 2013 r  dzielnica wzbogaciła się o 1400 mkw  powierzchni 
biurowej 

l Inwestycje ukończone w 2013 r.

Wyczółkowski Business Center zlokalizowany jest w  sąsiedz-
twie Parku Jordana i krakowskich Błoń, przy ul  Wyczółkowskie-
go 7  Kameralny biurowiec oferuje 1400 mkw  powierzchni na 
czterech kondygnacjach  Autorem projektu jest Marcin Stelmach 
z  biura architektonicznego Architektura Pasywna Pyszczek 
i Stelmach sp j  Właścicielem Wyczółkowski Business Center jest 
Wawel Business Center, dla którego jest to drugi projekt biurowy 
w  Krakowie  Pierwszym był Wawel Business Center, biurowiec 
zlokalizowany u  podnóża Wawelu, przy Placu na Groblach 21  
Wyłącznym najemcą Wyczółkowski Business Center została fir-
ma Get Base, zajmująca się nowoczesnym oprogramowaniem dla 
biznesu 
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l Inwestycje w budowie i planowane

W kwietniu 2015 r  ma zostać ukończony biurowiec firmy Comarch 
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Kraków-Czyżyny, które-
go budowa rozpoczęła się w listopadzie 2013 r  W nowo powstałym 
budynku Comarch zamierza prowadzić działalność polegającą na 
produkcji oprogramowania i  systemów teleinformatycznych i elektro-
nicznych, a  także na świadczeniu usług w  zakresie informatyki i  te-
leinformatyki — powiedział Paweł Kozyra z firmy Comarch  Nowy 
budynek ma służyć zarówno jako wygodne miejsce pracy dla pra-
cowników Comarch S A , jak i jako nowoczesne Data Center  Biuro-
wiec, którego budowa kosztować będzie ponad 60 mln zł, oferować 
będzie ok  11 700 mkw  powierzchni  Głównym architektem budynku 
jest Architecture Studio Jose Casquet we współpracy z Buro Happold  
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KROWODRZA

Sąsiadująca z  dzielnicą Zwierzyniec Krowodrza kojarzona jest 
przede wszystkim z Miasteczkiem Studenckim AGH, parkiem Jor-
dana oraz Stadionem Wisły  Na terenie dzielnicy znajduje się m in  
ukończony w 2012 r  biurowiec Fronton  W 2013 r  nie oddano do 
użytku nowych inwestycji biurowych w tym rejonie 

l Inwestycje w budowie i planowane 

W budowie pozostaje budynek biurowy przy ul  Radzikowskiego 3 
— Biuromax  Obiekt oferować będzie ponad 3000 mkw  na czterech 
kondygnacjach naziemnych i  jednej podziemnej, tworzącej garaż 
z 30 stanowiskami  Inwestorem jest Biuromax, firma z branży me-
blarskiej  Zakładaną datą ukończenia budowy był wrzesień 2013 r  

Przy al  3 Maja 9, w pobliżu krakowskich Błoń, na miejscu biu-
rowca Petroinform, którego rozbiórka rozpoczęła się z początkiem 
lutego 2014 r , ma powstać nowy obiekt biurowy, którego inwesto-
rem jest katowicka firma Nieruchomości Komercyjne Barbara Żu-
rek  Kontrowersje wzbudził projekt obiektu, którego ściany mają być 
niesymetryczne, pochylone, a kolorystyka utrzymana w odcieniach 
zieleni  Inwestycja została oprotestowana również ze względu na 
lokalizację biurowca w bezpośrednim sąsiedztwie Domu im  Józefa 
Piłsudskiego  Na budowę nie chce się zgodzić Obywatelski Komitet 
na Rzecz Oleandrów, który uważa, że odważna architektura budyn-
ku to bezczeszczenie miejsca pamięci, z którego w 1914 r  wyruszyła 
Pierwsza Kompania Kadrowa w celu wzniecenia powstania przeciw-
ko zaborcom  Inwestor posiada już prawomocne pozwolenie na bu-
dowę, lecz prowadzone będą rozmowy o zmianie projektu biurowca   

DĘBNIKI

Dębniki to najbardziej wysunięta na zachód dzielnica Krakowa  
W rejonie tym powstaje Centrum Kongresowe ICE, które ma zo-
stać ukończone w 2014 r  W segmencie biurowym Dębniki są jed-
ną z najprężniej rozwijających się dzielnic Krakowa  Na ich obsza-
rze znajduje się m in  kompleks Green Office, ukończony w 2012 r  
przez Grupę Buma  Trwają również ostatnie prace budowlane przy 
dużej inwestycji należącej do firmy Skanska  

l Inwestycje w budowie i planowane

W 2012 r  rozpoczęły się prace budowlane przy pierwszym projekcie 
biurowym firmy Skanska Property Poland w Krakowie — komplek-
sie Kapelanka 42  Obiekt powstaje u zbiegu ulic Kapelanka i Kobie-
rzyńskiej i składa się z dwóch budynków, które łącznie oferować będą 

30 000 mkw  powierzchni biurowej  Każdy z nich będzie miał 9 kon-
dygnacji naziemnych i 3 podziemne  Pierwszy z budynków ma zostać 
ukończony w drugim kwartale 2014 r  Za projekt architektoniczny od-
powiada pracownia Medusa Group  Pierwszymi najemcami Kapelan-
ka 42 są: Tesco, które w grudniu 2014 r  wprowadzi się na 2500 mkw  
powierzchni biurowej; Apriso, należące do Dassault Systèmes, które 
zdecydowało się na najem 2440 mkw  oraz lokalne oddziały Grupy 
Skanska, które zajmą 1400 mkw  Nasi nowi najemcy to firmy z różnych 
branż, o  różnych modelach działania . Odzwierciedla to dynamiczny 
rozwój Krakowa jako ośrodka biznesowego . Niezmiernie cieszy nas, że 
mamy wkład w  rozwój miasta poprzez dostarczanie świetnych miejsc 
do pracy w lokalizacjach, które są najlepszą bazą do dalszego wzrostu 
— powiedział Arkadiusz Rudzki, dyrektor ds  wynajmu i zarządzania 
wartością budynków w Skanska Property Poland  

Wyczółkowski Business Center

Kompleks biurowy przy ul  Bobrzyńskiego

Kapelanka 42
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W fazie projektowej pozostaje inwestycja planowana przez fir-
mę Capital High  W okolicy ul  Skotnickiej inwestor chce stworzyć 
nową dzielnicę biznesowo-mieszkalną  Projekt Capital High ma 
składać się z  55-metrowych biurowców, budynków mieszkalnych 
oraz hoteli  Nie zostały podane konkretne daty rozpoczęcia budowy, 
inwestor deklaruje jednak, iż pojawili się pierwsi chętni najemcy 

Inną inwestycją, która może powstać w dzielnicy Dębniki, jest 
kompleks biurowy przy ul. Bobrzyńskiego  Na sprzedaż wystawio-
na została działka sąsiadująca z otwartą niedawno pętlą tramwajo-
wą i autobusową Czerwone Maki  Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego pozwala na budowę w tym miejscu 35 000 mkw  
powierzchni biurowej na wynajem w ramach sześciu budynków 
o pięciu kondygnacjach naziemnych i dwóch podziemnych  Obec-
nie firma Knight Frank, jako wyłączny agent Nokia Solutions and 
Networks (NSN), prowadzi rozmowy z deweloperami zaintereso-
wanymi zakupem i zabudową działki na użytek firm BPO/SSC 



49I N W E S T Y C J E ,  A R C H I T E K T U R A ,  P R O D U K T Y    K r a k ó w

GRZEGÓRZKI

Zlokalizowana w centrum miasta dzielnica Grzegórzki słynie z dwóch 
najwyższych obiektów w Krakowie — Błękitka oraz kontrowersyjne-
go Szkieletora, czyli przyszłego wieżowca TreiMorfa  W tym rejonie 
miasta znajdują się również takie projekty jak Centrum Biurowe 
Lubicz czy NAFTA  Na początku 2014 r  zakończyła się tu realizacja 
jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji biurowych w Krakowie 

l Inwestycje oddane na początku 2014 r.

Na początku 2014 r  oddano do użytku pierwszy etap Browaru 
Lubicz  W  ramach inwestycji firma Balmoral Properties odre-
staurowała zabytkowy Pałac Goetzów, zmieniając go w  eksklu-
zywny biurowiec  W  kompleksie zrewitalizowano również inne 
pofabryczne budynki, takie jak dawna Portiernia, Susznia Słodu, 
Słodownia, a także Maszynownia i Kotłownia z kominem  W bu-
dynku Maszynowni i Kotłowni znajdują się przestrzenie handlo-
wo-usługowe  Łącznie inwestycja dostarczyła na krakowski rynek 
4600 mkw  powierzchni handlowej i 1900 mkw  powierzchni biu-
rowej  W drugiej fazie inwestycji powstaną trzy budynki aparta-
mentowe, oferujące 130 mieszkań  

W  fazie planowania pozostaje Wieżowiec TreiMorfa, czyli nie-
chlubnie rozsławiony Szkieletor, który nadal oczekuje na pozwolenie 
budowlane  W  2013 r  pracownia architektoniczna DDJM zapre-
zentowała nowy projekt Centrum Kongresowego Nauki i  Techniki  
TreiMorfa  Według planu zabudowy dla terenu, na którym znaj-
duje się budynek, obiekt może zostać nadbudowany do wysokości 
102,5 m, czyli takiej, na jaką zgodę wyraził Wojewódzki Konserwator 
Zabytków  W otoczeniu wieżowca powstaną również niższe, 40-me-
trowe budynki, a  także ogólnodostępny plac, otwarty od strony ul  
Lubomirskiego  Obecnym właścicielem krakowskiego Szkieletora 
jest spółka TreiMorfa, w której udziały mają Fundusz Eurozone re-
prezentowany przez Verity Development oraz GD&K Group 

BRONOWICE

Dzielnica Bronowice jest dogodnie skomunikowana zarówno 
z centrum miasta, jak i lotniskiem Kraków Airport oraz autostra-
dą A4  W  tym rejonie miasta znajduje się m in  nowo powstała 
Galeria Bronowice, obecnie wyburzany motel Krak oraz Centrum 
Biurowe Korona 

l Inwestycje w budowie i planowane

W rejonie ul  Armii Krajowej, Przybyszewskiego, Lea oraz Kołowej 
powstanie ostatni, czwarty budynek wchodzący w skład krakow-
skiej inwestycji Centrum Biurowe Korona  Biurowiec Pascal ma 
zostać ukończony w kwietniu 2014 r  Pascal oferuje 5500 mkw . no-
woczesnej powierzchni biurowej w doskonałej lokalizacji . Wierzy-
my, że zarówno IBM, który wprowadzi się do budynku już w kwiet-
niu, jak i inni najemcy, docenią jakość wykonania i funkcjonalność 
oferowanych przez nas biur — powiedział Jacek Wachowicz, Dy-
rektor Leasingu i Sprzedaży, Członek Zarządu Globe Trade Centre 
S A , firmy będącej inwestorem projektu  Projekt obiektu powstał 
w  biurze architektonicznym DDJM  Centrum Biurowe Korona 
składa się obecnie z  czterech budynków: ukończonych Newton, 
Edison i Galileo oraz powstającego Pascala  Siedziby w komplek-
sie mają firmy takie jak IBM, Genpack, Hitachi, Deloitte, KPMG 
czy State Street  Aleja Pokoju 5

Pałac Goetzów

Wieżowiec TreiMorfa
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l Inwestycje w budowie i planowane

W  bliskim sąsiedztwie ronda Grzegórzeckiego, przy al  Poko-
ju  5, na początku lutego 2014 r  rozpoczęło się wyburzanie biu-
rowca Ruchu  Na jego miejscu ma powstać obiekt, który zaoferuje 
ok  13 000 mkw  na dziewięciu kondygnacjach  Za jego realizację 
odpowiada Grupa Buma  Biurowiec Aleja Pokoju 5 ma zostać 
ukończony w trzecim kwartale 2015 r  Projekt inwestycji powstał 
w krakowskiej pracowni architektonicznej UCEES  Obiekt certy-
fikowany będzie w systemie BREEAM 
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Biurowce w Krakowie   
Office buildings in Cracow
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Archetura  . . . . . . . . . . . . . . . ul. Cystersów 9
Avatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lea 210
Biprostal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Królewska 57
Biurowiec G21  . . . . . . . . . ul. Grzegórzecka 21
Biurowiec Budomat . . . . . . ul. Kamińskiego 47
Biurowiec Hochtief  . . . . . . . . . . ul. Lubicz 27
Biurowiec Inter-Bud  . . . . ul. Czerwone Maki 65
Biurowiec Skotnicka  . . . . . . ul. Skotnicka 252a
Biznes Park Wielicka  . . . . . . . ul. Wielicka 250
Bocianie Gniazdo  . . . . . . . . . . ul. Bociana 4a 
Bonarka for Business A/ B/ C/D . ul. Puszkarska 9
Buma Square  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Wadowicka 6/8
Centrum Administracyjne Teva  . ul. Mogilska 80
Centrum Biurowe Alstar .  .  .  .  .  .  .  ul. Zawiła 61
Centrum Biurowe AZBUD  . . . . . . al. Pokoju 78
Centrum Biznesu Brama Bronowicka  . . . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Gabrieli Zapolskiej 44
Centrum Biurowe Drukarnia Związkowa  . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Mikołajska 13
Centrum Biurowe Etiuda  . . . . . . ul. Pilotów 2
Centrum Biurowe Fronton  . . . ul. Kamienna 21
Centrum Biurowe Kazimierz  .  . ul. Podgórska 34
Centrum Biurowe Lubicz I + II  .  .  .  ul. Lubicz 27
Centrum Biurowe VINCI  . . . . . .ul. Opolska 100

Alma Tower .............................................................................. ul. Pilotów 10
Aleja Pokoju 5 ..............................................................................al. Pokoju 5
Avia ....................................................................................al. Jana Pawła II 41
BIUROMAX .................................................................... ul. Radzikowskiego 3
Bonarka for Business, E/F/G ...............................................ul. Puszkarska 9
Browar Lubicz .......................................................................... ul. Lubicz 17g
Enterprise Park II ................................... ul. Powstańców Wielkopolskich 13
Kapelanka 42 .......................................................................ul. Kapelanka 42
Orange Office Park .............................................................ul. Klimeckiego 1
Pascal ....................................................................... ul. Przybyszewskiego 70
Sosnowiecka 75 ...............................................................ul. Sosnowiecka 75
Quattro Business Park, bud. D ............... al. Gen. Bora-Komorowskiego 25
Ukryte Pragnienia, bud. H ............................................. ul. Kluczborska 17

Benaco .........................................................................................  ul. Pilotów 2e
b14 .........................................................................................  ul. Biskupińska 14 
Biurowiec MARR ............................................................ ul. Kordylewskiego 11
Biurowiec  Brożka .............................. ul.: Brożka/Cegielnianej/ Zakopiańskiej
Capital High .................................................................................. ul. Skotnicka
Centrum Kongresowe Nauki i Techniki Treimorfa .........ul. Lubomirskiego
Consultronix ........................................................................... ul. Przemysłowa
Ellipsis .................................................................................. al. Jana Pawła II 74
Opolska Business Park ......................................... ul. Opolska/al. 29 listopada
Quattro Business Park, bud. FIVE .............al. Gen. Bora-Komorowskiego 25
Topos ............................................................................................... ul. Pawia 24
Wielicka Business Park ............................................................ ul. Wielicka 44

Centrum Jasnogórska 44. . . . ul. Jasnogórska 44
Colosseum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Miłkowskiego 3
Conrada 63. . . . . . . . . . . . . . . ul. Conrada 63
Copernicus Centrum Biznesu i Innowacji  .  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . al. Jana Pawła II 41c
Cracovia Business Center  . . . . . . . al. Pokoju 1
Dekerta 18 . . . . . . . . . . . . ul. Jana Dekerta 18
Diamante Plaza  . . . . . . . . . . . ul. Dekerta 24
Enterprise Park I .  .  . ul. Powst. Wielkopolskich 13
Euromarket Office Center  .  .  .  .ul. Jasnogórska 1
Excon  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Babińskiego 69
FHU Auto Center  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wielicka 250
Frax Office  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Walerego Sławka 8a
Green Office .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Czerwone Maki 84
Halicka 9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Halicka 9
Havre  . . . . . . . . . . . . . ul. Walerego Sławka 3a
Herbewo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .al. Słowackiego 64-66
Inkubator Krakowski Park Technologiczny .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Jana Pawła II 41
INSAP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Ładna 4-6
Jasnogórska 11 . . . . . . . . . . ul. Jasnogórska 11
Korona Office Complex .  .  .  al. Armii Krajowej 18
Kraków Business Park  . . . . . ul. Krakowska 280
Łagiewnicka 33A . . . . . . . . ul. Łagiewnicka 33a

W budowie  Under construction Planowane Planned
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M65 Meduza. . . . . . . . . . . . .  ul. Mogilska 65
Nautilus  . . . . . . . . . . . . . al. Jana Pawła II 41
Nowe Herbewo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Lubelska 29
Onyx . . . . . . . . . . . ul. Powstańców Śląskich 26
Parkowa 11  . . . . . . . . . . . . . . ul. Parkowa 11
Pałac Goetzów  . . . . . . . . . . . . ul. Lubicz 17H
Petroinform . . . . . . . . . . . . . . . . al. 3 Maja 9 
Piastowska 44  . . . . . . . . . . ul. Piastowska 44
Platinum . . . . . . . . . . . . ul. Kordylewskiego 1
Portus . . . . . . . . . . . . . .  ul. Kamieńskiego 51
Quattro Business Park, bud. A/B/C  .  .  .  .  .  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Gen. Bora-Komorowskiego 25
Rondo Business Park I+II  . . . . ul. Lublańska 38
Spółdzielnia Kłos. . . . . . . . . . . . . ul. Szlak 65
Tęczowy biurowiec  . . . . . . . . . . . ul. Lea 124
W22  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wielicka 22a
Wadowicka 8A  . . . . . . . . . . ul. Wadowicka 8a
Wadowicka 8W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Wadowicka 8
Wielicka 181A . . . . . . . . . . .  ul. Wielicka 181a
Wielicka 72 I + II . . . . . . . . . . . ul. Wielicka 72
Wyczółkowski Business Center . . . . . . . . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Wyczółkowskiego 7
Zasada Centrum  .  .  .  .  .  .  .  ul. Armii Krajowej 19

Istniejące  Existing                 Oddane w 2013 roku Commissioned in 2013
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43

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Krakowie . Stan na styczeń 2014 r .     

Factsheet include selected buildings in Cracow . List made in January 2014 .
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Jak wrocławianie oceniają miasto?

Corocznie Prezydent Wrocławia wraz z Towarzystwem Miłośni-
ków Wrocławia organizuje konkurs „Piękny Wrocław”, którego 
celem jest wyłonienie architektonicznych perełek w mieście  Sta-
rannie wyselekcjonowana kapituła przyznaje nagrody i  wyróż-
nienia, zwracając szczególną uwagę na walory architektoniczne, 
przestrzenne i funkcjonalno-użytkowe 

W 2013 r  Grand Prix — oraz pierwsze miejsce w kategorii „bu-
dynek lub obiekt użyteczności publicznej” — otrzymał Terminal 
Pasażerski Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu  
Autorami jego projektu architektonicznego są: Zbigniew Pszczul-
ny, Mariusz Rutz oraz Michał Lah z warszawskiego biura JSK Ar-
chitekci  Grand Prix w konkursie „Piękny Wrocław” to nie jedy-
na nagroda nowego terminalu pasażerskiego — ma on na swoim 
koncie również nagrodę dla „Najbardziej Przyjaznego Lotniska 
w Polsce”, „Platynowe Wiertło” oraz wyróżnienie tytułem „Budo-
wa Roku 2012” 

Wrocław jest piątym pod względem wielkości i czwar-
tym, biorąc pod uwagę liczbę ludności, miastem 
w  Polsce  Od początku swego istnienia prężnie się 

rozwijał, aż w XVII wieku zyskał miano „kwiatu Europy”  Okre-
ślenie to, cztery stulecia później, pożyczył Norman Davies, brytyj-
ski historyk, nazywając tak książkę poświęconą stolicy Dolnego 
Śląska  O Wrocławiu mówi się również, że jest „Wenecją Północy”, 
ponieważ zdobi go ponad sto mostów, nazywa się go też „miastem 
spotkań”, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem  Mieszkańcy są 
aktywnie zaangażowani w  życie miasta i  doceniają jego dyna-
miczny rozwój, dzięki któremu tworzone są nowe miejsca pracy  
Turystów przyciąga tysiącletnia historia i otwartość Wrocławia na 
inne kultury i wyznania, a inwestorów — niezwykle dogodne po-
łożenie na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych Europy, obec-
ność ok  30 000 absolwentów kończących edukację każdego roku, 
rozrost ośrodków badawczo-naukowych, doskonale rozbudowana 
infrastruktura oraz bardzo duży udział Dolnego Śląska i jego sto-
licy w eksporcie i imporcie z Czechami i Niemcami  Mimo że to 
Kraków zajmuje drugie miejsce wśród polskich miast pod wzglę-
dem wolumenu nowoczesnej powierzchni biurowej, dystans mię-
dzy nim a Wrocławiem zmniejsza się z roku na rok  Inwestorzy 
biurowi stają się coraz bardziej aktywni na wrocławskim rynku, 
a 2013 r , choć nie tak spektakularny jak 2012, okazał się dla sto-
licy Dolnego Śląska korzystny — zarówno pod względem podaży 
powierzchni biurowych, jak i popytu na nie 

Wrocław – kwiat Europy
Powierzchnia:  
293 km kw.km2

Liczba ludności:  
631 188

Bezrobocie:  
5,6 proc.
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Wciąż nierozpoczęty jest natomiast remont wiaduktu nad tora-
mi kolejowymi przy ul  Chociebuskiej, która znajduje się blisko 
ul  Strzegomskiej, będącej jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji 
biznesowych w mieście  Wiadukt został zamknięty dla ruchu sa-
mochodowego, a jako że nadal brak jest planu remontu, w najbliż-
szej przyszłości nie można spodziewać się rozpoczęcia prac 

 Stolica Dolnego Śląska wybrana została Europejską Stolicą 
Kultury 2016 i nosi to miano wraz z hiszpańskim San Sebastian  
W rywalizacji o ten tytuł Wrocław wygrał z Białymstokiem, Byd-
goszczą, Gdańskiem, Lublinem, Łodzią, Katowicami, Poznaniem, 
Szczecinem, Toruniem i Warszawą  Oznacza to, że w 2016 r  mia-
sto stanie się kulturalnym centrum Europy, organizując liczne 
festiwale, koncerty, konferencje i  inne wydarzenia artystyczno-
-kulturalne  Jest to wyróżnienie i  promocja dla Wrocławia, lecz 
również sprawdzian  Podsumowanie dotychczasowych działań 
miasta w celu właściwej organizacji Europejskiej Stolicy Kultury 
2016 zawarte zostało w sprawozdaniu Komisji Monitorująco-Do-
radczej  Doceniła ona starania i wysiłek włożony do tej pory przez 
miasto Wrocław, lecz wyraziła również kilka obaw  Największym 
problemem, który zauważyła komisja, jest brak zapewnionego 
źródła finansowania ze strony rządowej  Komisja radzi również, 
by w  programie uwypuklić różnorodność mieszkańców miasta, 
a  także skupić się na mniejszościach, z  których słynie Wrocław  
Udana organizacja ESK 2016 i pokonanie wspomnianych proble-
mów pozwoli miastu na wyróżnienie się na tle innych polskich 
i europejskich miast  

Osiedle Nadodrze

Solpol w latach 90  był najnowocześniejszym domem handlowym we Wrocławiu

W edycji konkursu „Piękny Wrocław” z 2013 r  nie przyznano 
nagród i wyróżnień w kategoriach „budynek produkcyjny, prze-
mysłowy” i „obiekt inżynierski”, rekompensując tę sytuację pierw-
szą w historii konkursu nagrodą specjalną dla najlepszej moderni-
zacji obiektu historycznego  Uzyskał ją Dworzec Wrocław Główny 
za odtworzenie zabytkowego, historycznego kompleksu 

Wrocławskie inwestycje doceniane są również na arenie mię-
dzynarodowej  W 2013 r  osiedle Nadodrze znalazło się w gronie 
26 finalistów konkursu „City to City Barcelona FAD Award”  
Wyróżniono je za kompleksowe działania w  ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Wrocławia na lata 2005–2013, czyli za dia-
metralną zmianę wizerunku jednej z najbiedniejszych, najbardziej 
zaniedbanych i niebezpiecznych dzielnic w dzielnicę artystyczną, 
przyjazną dla mieszkańców i przyszłych inwestorów  

Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska, jakkolwiek doceniają swoje 
miasto i najczęściej mówią o nim w samych superlatywach, zwra-
cają jednak uwagę na kilka problemów  Jednym z nich jest brak wy-
starczającej liczby miejsc parkingowych, zarówno przy osiedlach 
mieszkaniowych, jak i  w  samym centrum  W  sercu Wrocławia 
właściwie nie istnieją już darmowe parkingi  Ostatnim był teren 
przy ul  Zamkowej, lecz jedna jego część została sprzedana firmie 
Tekton (która w tym miejscu zbuduje obiekt biurowo-usługowy), 
a druga — konsorcjum firm Space4U Development i Piotr Bazylko 
Doradztwo (które planuje budynek mieszkalno-usługowy)  

We Wrocławiu z  sukcesem przeprowadzonych zostało wiele 
remontów, wśród których wymienić można odnowiony odcinek 
ul  Bolesława Chrobrego, remont ul  Zwycięskiej czy przebu-
dowę odcinka ul  Wyszyńskiego, które zakończyły się w  2013 r  
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Port lotniczy im  Mikołaja Kopernika

1. DOGODNA LOKALIZACJA

Wrocław leży w samym sercu Europy, na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków komunikacyjnych  Województwo dolnośląskie graniczy 
z Czechami i z Niemcami, dlatego też jego stolica ma duży udział 
w eksporcie i imporcie z tymi państwami  

Liczba linii  
autobusowych:  
90

Liczba linii  
tramwajowych:  
22

Liczba linii kolejowych 
w obrębie Wrocławia: 
7

Lotniska:  
Port Lotniczy im. 
Mikołaja Kopernika

Dzięki dogodnej lokalizacji inwestorzy oszczędzają czas i pieniądze, 
zapewniając jednocześnie najwyższe standardy logistyki dostaw. 

Patryk Czernik, główny specjalista ds. wynajmu Archicom

wzrosła pięciokrotnie, a jego przepustowość wynosi obecnie 7 mln 
pasażerów rocznie, co daje wrocławskiemu lotnisku drugie miej-
sce w Polsce pod tym względem  Położone jest w niewielkiej od-
ległości od centrum i  najważniejszych ulic miasta — w  pobliżu 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, którą można dostać się na 
lotnisko zarówno od strony Warszawy z  drogi S8, od Poznania 
z drogi krajowej nr 5, jak i od południa z drogi krajowej nr 8 i auto-
strady A4  Ponadto Wrocław posiada dobrze rozwiniętą komuni-
kację miejską pozwalającą na komfortowy przejazd przez miasto, 
szczególnie w godzinach szczytu  Co więcej, w 2013 r  połączono 

2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

Pozwala ona na komfortowe i, w  miarę możliwości, szybkie po-
dróżowanie oraz na wygodny transport towarów  Wrocław cha-
rakteryzuje się dobrymi połączeniami z najważniejszymi lokaliza-
cjami w Europie  Jako pierwsze miasto w Polsce zyskał połączenie 
z  europejską siecią autostrad, co znacznie usprawniło komuni-
kację drogową z  innymi państwami  Port lotniczy im  Mikołaja 
Kopernika obsługuje połączenia z ponad trzydziestoma miastami 
w Europie  W ciągu pięciu lat liczba obsługiwanych tu pasażerów 

Co przyciąga inwestorów do Wrocławia? fo
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transport kolejowy z komunikacją miejską  Dzięki temu rozwią-
zaniu posiadacze karty Urbancard z wykupionym aktualnym bi-
letem mogą bez dodatkowych opłat podróżować po mieście także 
pociągami  

3. ODPOWIEDNIA LICZBA DOBRZE WYKSZTAŁCONEJ KADRY

Oferta wrocławskich uczelni wyższych, również w zakresie nauk 
ścisłych i technicznych, decyduje o stosunkowo dużych zasobach 
absolwentów  Na rynku pracy nie brakuje również osób o znacz-
nym doświadczeniu zawodowym  Co więcej, zgodnie z raportem 
instytutu badawczego TNS Pentor, 98 proc  wrocławskich studen-
tów posługuje się językiem angielskim, a ponad 40 proc  dodatko-
wo niemieckim  

Liczba 
studentów  
(2012 r.): 134 383

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 25

Wybraliśmy Wrocław na lokalizację naszego centrum ze względu na 
szeroki rynek pracy i dostępne tu wysokie kwalifikacje techniczne 
i lingwistyczne. Ludzie to fundament rozwoju naszej firmy.  
Decyzja ta odzwierciedla strategię IBM realizowaną w krajach  
całego świata, zorientowaną na rozwój i inwestowanie w rynki 
o najwyższym poziomie wzrostu. 

Tomasz Stachera, External Relations Leader — Poland & Baltics 
w firmie IBM

4. WSPARCIE ZE STRONY WŁADZ MIASTA I INSTYTUCJI  
      LOKALNYCH

1 marca 2013 r  otwarto wrocławską siedzibę AIP Business Link  
AIP BL to innowacyjny akcelerator biznesu i naturalne środowisko 
start-upów, udostępniający młodym przedsiębiorcom powierzch-
nię biurową oraz wsparcie w takich dziedzinach jak: księgowość, 
prawo, administracja, networking czy relacje B2B, a także służący 
radą najlepszych mentorów i trenerów w Polsce  Na terenie miasta 
funkcjonuje również Wrocławski Park Technologiczny, którego 
celem jest kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego 
i  przemysłowego potencjału Wrocławia i  regionu oraz stymula-
cja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii  Ponadto 
inwestorzy mogą skorzystać z pomocy „Invest in Wroclaw”, czyli 
wspólnej inicjatywy Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 
oraz firmy JP Weber mającej na celu promowanie Aglomeracji 
Wrocławskiej jako doskonałej lokalizacji inwestycyjnej zarówno 
dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz logistycznych, jak i  do-
stawców nowoczesnych usług biznesowych 

5. SILNA I STABILNA GOSPODARKA

We Wrocławiu zachowany jest balans między sektorem usługo-
wym a tradycyjnym przemysłem  Dzięki temu miasto rozwija się 
równomiernie i stwarza odpowiednie warunki dla kształtowania 
bazy nowoczesnych powierzchni biurowych oraz dla krajowych 
i zagranicznych inwestycji 

è KONFERENCJE, SZKOLENIA, BANKIETY
Gdzie w stolicy Dolnego Śląska możesz urządzić event dla większej liczby osób?

à Stadion Wrocław
à Restauracja Pod Gryfami
à Restauracja Pieprz i Wanilia

è BIZNES ŚNIADANIE
Chcesz umówić się na poranną kawę z partnerem biznesowym?

à Restauracja Patio

è BIZNES LUNCH
Pora obiadowa odpowiednia będzie do dłuższej rozmowy biznesowej.

à Good Food Restaurant
à Restauracja Wieża Ciśnień

è BIZNES KOLACJA FORMALNA
W celu poznania kluczowego klienta lub kontrahenta warto wybrać się na wystawną kolację.

à Piwnica Świdnicka 

è BIZNES KOLACJA NIEFORMALNA
Domknięciu interesów sprzyjać będzie mniej formalna kolacja.

à   Restaurant & Coctail Bar „Pod Papugami” 
  ul. Sukiennice 9a, tel. +48 71 3439275 | +48695102939 
  info@podpapugami.com.pl | www.podpapugami.com.pl

è KOKTAJL PARTY
Spotkanie biznesowe czy konferencja może zakończyć się w mniej oficjalnej atmosferze podczas 
sprzyjającego networkingowi koktajl party.

à Restauracja Novocaina

Spotkania biznesowe  
we Wrocławiu  

gdzie i z jakiej okazji?

 poleca

µ 
miejsce roku



56 I N W E S T Y C J E ,  A R C H I T E K T U R A ,  P R O D U K T Y    W r o c ł a w

Biurowy 
Wrocław 
wciąż trzeci

pustostanów stały się przyczyną spadku cen najmu powierzchni 
biurowych  Nie pozostało to bez wpływu na właścicieli obiektów 
biurowych — w korzystniejszej sytuacji znaleźli się ci posiadający 
nowoczesne budynki, natomiast trudności w zatrzymaniu i przycią-
gnięciu nowych najemców odczuli właściciele biurowców starszych  
Firmy chętniej przenosiły swoją działalność do biur w  lepszej lo-
kalizacji i o wyższym standardzie  Decyzję o przeprowadzce pod-
jął m in  jeden z  największych operatorów telekomunikacyjnych 
w  Polsce — Grupa Netia  Na przełomie października i  listopada 
2013 r  firma zakończyła przeprowadzkę ze swojej dotychczasowej 
wrocławskiej siedziby w Cuprum przy pl  Jana Pawła II do nowego, 
ekologicznego biurowca klasy A — West House 1B 

Duże firmy lubią Wrocław

Popyt we Wrocławiu utrzymuje się na wysokim poziomie, co wią-
że się z faktem, iż jest on obecnie w czołówce polskich miast pod 
względem przyciągania nowych inwestycji biznesowych  Stolica 
Dolnego Śląska szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród ta-
kich sektorów jak: Business Process Outsourcing (BPO), czyli cen-
trów outsourcingu procesów biznesowych, Shared Services Centers 
(SSC), czyli centrów usług wspólnych oraz Research and Develop-
ment (R&D), czyli centrów badawczo-rozwojowych  Międzynaro-
dowa firma doradcza Tholons, sporządzająca rankingi stu najlep-
szych na świecie lokalizacji dla branży usług outsourcingowych, 
w najnowszym zestawieniu sklasyfikowała Wrocław na 65  miejscu  
Miasto dokonało skoku w tej klasyfikacji: gdy po raz pierwszy po-
jawiło się na liście w 2010 r , plasowało się na 84  miejscu, w 2012 r  
zajmowało już 78  pozycję, a w 2013 r  — 75  

Stolica Dolnego Śląska stała się siedzibą wielu międzynarodo-
wych koncernów m in : Bosch, Credit Suisse, Dolby, FagorMa-
stercook, Google, HP, IBM, LG, Qatar Airways, NSN, Toshiba, 
Volvo, Whirlpool, Nokia Solutions and Networks  Do tego grona 
niedługo dołączy Amazon, który w 2013 r  podjął decyzję o wybu-
dowaniu dwóch, spośród trzech w Polsce, centrów logistycznych 
na Bielanach Wrocławskich  Tym samym spowodował wzrost za-
interesowania miastem wśród podmiotów branży produkcyjnej  

Podaż:  
540 000 mkw.

Nowa podaż w 2013 r.:  
79 629 mkw.

Popyt w 2013 r.:  
71 000 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
108 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  
10,8 proc.

Średnie stawki czynszów:  
10–16 €/mkw./m-c

%

Wrocław plasuje się obecnie na trzecim miejscu wśród 
rynków biurowych w Polsce, tuż za Warszawą i Krako-
wem  Stolica Dolnego Śląska charakteryzuje się wysoką 

dynamiką przyrostu powierzchni biurowych oraz niesłabnącym za-
interesowaniem ze strony inwestorów i najemców  Rok 2013 w kon-
tekście podaży powierzchni biurowej nie był tak spektakularny jak 
rok 2012, ale mimo tego do użytku oddano prawie 80 000  mkw  
(ze znaczną przewagą biur klasy A)  Pozwoliło to przekroczyć po-
ziom 500 000 mkw  całkowitej powierzchni biurowej w  mieście  
Największe ukończone projekty to: Sky Tower (28 500 mkw ), któ-
ry dał Krzykom znaczną przewagę nad pozostałymi dzielnicami; 
drugi etap Green Towers (10 800 mkw ); drugi budynek kompleksu 
Aquarius Business House (9190 mkw ) oraz Millennium Tower IV 
(7800 mkw )  W budowie wciąż znajduje się niemal 110 000 mkw , 
dlatego szacuje się, że w 2014 r  nadal utrzymywać się będzie dyna-
miczny wzrost podaży i na wrocławski rynek dostarczonych zosta-
nie, w optymistycznej wersji, ok  80 000 mkw  nowych powierzchni 
biurowych  Jak przewiduje Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia: 
Doganiamy Kraków i wkrótce go przegonimy 

Wysoka podaż w  2013 r  przełożyła się na wzrost wskaźnika 
pustostanów  Tendencja wzrostowa obserwowana była przede 
wszystkim w pierwszym półroczu, natomiast w ostatnich miesią-
cach roku trend ten zaczął się odwracać  

W ciągu całego roku najemcy podpisali umowy na łączną po-
wierzchnię ponad 71 000 mkw , przy czym niemal połowę wolume-
nu stanowiły transakcje typu pre-let  Duża podaż i wysoki wskaźnik 

Biurowiec Delta 44
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Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w 2014 r  spodziewa 
się jeszcze większego popytu ze strony tego sektora, a szczególnie 
firm motoryzacyjnych i produkujących sprzęt AGD 

Co więcej, w  2013 r  przy ul  Tynieckiej 12 siedzibę otworzył 
koncern FANUC Robotics, producent automatyki przemysłowej 
i dystrybutor robotów przemysłowych  Na stolicę Dolnego Śląska 
postawiły również takie firmy jak: Redknee z branży telekomuni-
kacyjnej, tworząc oddział we Wrocławskim Parku Biznesu; BNY 
Mellon, globalny lider w dziedzinie usług inwestycyjnych, lokując 
swoje biuro w Aquarius Business House; Balluf, stanowiąca część 
międzynarodowej grupy zajmującej się wdrażaniem nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, ogłaszając budowę Centrum Inżynie-
ryjno-Aplikacyjnego niedaleko lotniska oraz Viessmann, producent 
systemów techniki grzewczej, otwierając Centrum Badawczo-Roz-
wojowe Oprogramowania i Elektroniki na terenie Wrocławskiego 
Parku Technologicznego  Natomiast w  lecie 2013 r  firma Sumika 
Ceramics Poland, produkująca glinowo-tytanowe filtry cząstek sta-
łych do silników Diesla, oraz Walki Group, tworząca materiały do 
opakowań ochronnych, przecięły wstęgi w nowych fabrykach  Bu-
dowę fabryki zapowiedział z kolei koncern Nestlé  Zakład produk-
cyjny we Wrocławiu otworzyła także spółka Foundation Breakers 
Poland produkująca hamulce  Nowe inwestycje przełożyły się na 
znaczny wzrost liczby miejsc pracy 

WYBRANE TRANSAKCJE WE WROCŁAWIU

Najemcy na wrocławskim rynku biurowym byli w 2013 r  bardzo 
aktywni, podpisując umowy najmu ok  71 000 mkw  powierzchni  
W strukturze popytu dominowały umowy pre-let, a firmy chętnie 
zmieniały starsze siedziby na biura w nowoczesnych budynkach, 
których we Wrocławiu powstaje coraz więcej  Wśród największych 
transakcji w 2013 r  wymienić można te zawarte przez m in  firmę 
Kruk, Bank of New York Mellon, Grupę Netia czy też Redknee  

l Kruk  
       10 000 mkw.  — Wrocławski Park Biznesu 2 

Firma windykacyjna Kruk wynajęła prawie 10 000 mkw  we 
Wrocławskim Parku Biznesu 2, zlokalizowanym przy ul  Wo-
łowskiej  Kompleks składa się z czterech dwuczęściowych, trzy-
kondygnacyjnych zespołów budynków biurowych klasy A  Po-
wierzchnia wynajmowanych biur w  ramach inwestycji wynosi 
ok  25 000 mkw 

Największy depozytowy bank na świecie, Bank of New York 
Mellon, wynajął 6250 mkw  we wrocławskim biurowcu Aqu-
arius Business House, zrealizowanym przez Echo Investment  Na 
tej powierzchni planuje utworzyć od 700 do 1000 miejsc pracy  
Kompleks znajduje się u zbiegu ul  Borowskiej i Swobodnej i ofe-
ruje łącznie 25 000 mkw  powierzchni  Projekt architektoniczny 
obiektu powstał w pracowni Arcad z Kielc  W obiekcie najemca-
mi są również takie firmy jak Tieto Poland, PwC i AXIT 

l Grupa Netia 
       4000 mkw. — West House 1B

Netia S A  podpisała umowę z  Grupą Archicom, na mocy któ-
rej wprowadziła się do budynku biurowego będącego czę-
ścią kompleksu West Forum  Nowa siedziba firmy znajduje się 
przy ul   Strzegomskiej 142A  Grupa Netia wynajęła w  obiekcie 
4000 mkw , na których pracować będzie 450 pracowników Dia-
logu, Netii i Internetii  Pracownicy wprowadzili się do nowej sie-
dziby w ostatnim kwartale 2013 r 
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       6250 mkw.  — Aquarius Business House



58 I N W E S T Y C J E ,  A R C H I T E K T U R A ,  P R O D U K T Y    W r o c ł a w

Firma Redknee, jeden z  liderów w sektorze dostaw oprogramo-
wania i  rozwiązań telekomunikacyjnych na światowym rynku, 
wynajęła prawie 3300 mkw  powierzchni we Wrocławskim Parku 
Biznesu I  Kompleks oferuje powierzchnię klasy A w niskiej, ka-
meralnej zabudowie  Na centrum biurowe składa się 15 700 mkw  
powierzchni biurowej oraz 500 mkw  powierzchni handlowo-
-usługowej w dwunastu 3-kondygnacyjnych budynkach 

Firma Medicover zdecydowała się na przedłużenie umowy najmu 
1400 mkw  powierzchni biurowej w budynku Globis we Wrocła-
wiu  Obiekt znajduje się u zbiegu ul  Powstańców Śląskich i Swo-
bodnej, w centrum Wrocławia — naprzeciwko Arkad Wrocław-
skich  Obiekt oferuje łącznie 15 476 mkw  powierzchni biurowej 
i  850 mkw  powierzchni handlowo-usługowej na parterze  Me-
dicover znajduje się w gronie takich najemców jak: Hewlett Pac-
kard, Bank Citi Handlowy, Raiffeisen Bank czy HDF  Właścicie-
lem biurowca jest Globe Trade Centre S A 

Wrocław magnesem dla deweloperów i centrów biznesowych 

Dorota 
Kościelniak
Dyrektor Regionalna 

i Partner Knight Frank

się na następnym miejscu Krakowie była ona 
o ponad połowę mniejsza.

Niemalejące zainteresowanie firm stolicą 
Dolnego Śląska jako atrakcyjną lokalizacją biz-
nesową pozwala formułować optymistyczne 
prognozy na 2014 r. Popyt niezmiennie zdo-
minowany jest przez firmy z  sektora BPO/
SSC oraz przez firmy badawcze, a także przez 
instytucje finansowe i  firmy z  branży infor-
matycznej. Najemcy często są skłonni pod-
pisywać umowy najmu w  budynkach, które 
są w  trakcie realizacji lub dopiero na etapie 
projektowania. Według naszych szacunków 
33  proc. powierzchni biurowej wynajętej 
w  2013 r. przypadało właśnie na takie umo-
wy (pre-let). Natomiast nowe umowy najmu 
w  gotowych już biurowcach obejmowały 
37  proc. ubiegłorocznego wolumenu wyna-
jętej powierzchni. Renegocjacje stanowiły ok. 
20 proc., a umowy podnajmu i ekspansji od-
powiednio 6 i 4 proc.

Rok 2013 na wrocławskim rynku to okres 
względnej stabilizacji ofertowych stawek 
czynszów. Czynsze wywoławcze w  obiektach 
klasy A  utrzymują się między 13 a  16 euro/
mkw./miesiąc, natomiast w budynkach klasy B 

w granicach 10-13,5 euro/mkw./miesiąc. Efek-
tywne stawki czynszu w  niektórych budyn-
kach mogą być o  15-20 proc. niższe aniżeli 
stawki ofertowe. Oczekuje się, że wobec wy-
sokiej dostępności powierzchni biurowych 
w  istniejących budynkach oraz w projektach 
w budowie, elastyczność deweloperów w ne-
gocjacjach z potencjalnymi najemcami może 
wzrosnąć. W  konsekwencji poziom efektyw-
nych stawek czynszu w części projektów biu-
rowych może ulec obniżeniu.

Wrocławski rynek biurowy oferuje po-
tencjalnym najemcom bogaty wybór po-
wierzchni na wynajem, zróżnicowanych pod 
względem kluczowych parametrów. Po-
dobnie jak na pozostałych rynkach, kryteria 
wyboru nieruchomości przez potencjalnych 
najemców różnią się w zależności od profilu 
i skali ich działalności. W większości przypad-
ków główny czynnik wpływający na wybór 
stanowi cena, choć ważna jest również loka-
lizacja. Coraz większego znaczenia nabierają 
także nowe elementy, jak np. nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, sposoby zarzą-
dzania, doświadczenie inwestycyjne dewe-
lopera czy certyfikacja ekologiczna.

Wrocław to jedno z najdynamiczniej 
rozwijających się miast w Polsce. W ciągu 
ostatniej dekady stało się jednym 
z największych i najważniejszych 
ośrodków usług BPO/SSC oraz R&D 
w kraju. W tym czasie zasoby powierzchni 
biurowej w stolicy Dolnego Śląska 
zwiększyły się ponad pięciokrotnie.

Wrocław cieszy się dużym zaintereso-
waniem deweloperów. Podaż no-
wych powierzchni w 2013 r. była na 

najwyższym poziomie od rekordowego 2008 r. 
Stolica Dolnego Śląska (razem z Trójmiastem) 
zajęła w  ubiegłym roku pierwszy stopień na 
podium wśród miast regionalnych pod wzglę-
dem wielkości nowej podaży. W  plasującym 
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l Redknee 
       3300 mkw. — Wrocławski Park Biznesu 1 

l Medicover 
       1400 mkw. — Globis 
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W 1991 r  Rada Miejska Wrocławia zlikwidowała urzędy 
dzielnicowe, w zamian tworząc 48 osiedli posiadają-
cych rady osiedlowe i zarządy  Wrocławianie jednak, 

przyzwyczajeni do dawnego podziału administracyjnego, wciąż 
korzystają z klasyfikacji opartej na pięciu dzielnicach  Na centrum 
miasta składają się dwie dzielnice — Stare Miasto i Śródmieście  
Najbardziej na południe wysunięte są Krzyki, w części północno-
-wschodniej znajduje się Psie Pole, a zachód to dzielnica Fabryczna 

Dla inwestorów najbardziej atrakcyjne są trzy wyraźnie zary-
sowane ośrodki: ścisłe centrum i  jego okolice; Zachodni Obszar 
Biznesu (ZOB) ograniczony ul  Legnicką i Strzegomską oraz Po-
łudniowa Oś Biznesu (POB) rozciągająca się wzdłuż ul  Powstań-
ców Śląskich i  Karkonoskiej  Mimo że największym skupiskiem 
biur pozostaje centrum miasta i jego okolice, inwestorzy docenia-
ją również inne wrocławskie tereny, w szczególności należące do 
ZOB i POB, ze względu na dynamikę rozwoju i większą dostęp-
ność gruntów  

W  2013 r  na wrocławskim rynku deweloperów biurowych 
zadebiutowali dwaj gracze: UBM Polska, austriacki inwestor od-
powiedzialny za powstający przy ul  Kazimierza Wielkiego biu-
rowiec Times II, oraz Wisher Enterprise, budujący Silver Tower 
Center przy Dworcu Głównym PKP  

Poniżej przedstawiamy charakterystykę rynku biurowego 
w 2013 r  dla pięciu wrocławskich dzielnic 

Stare Miasto

Stare Miasto, mimo rosnących w siłę dwóch ośrodków inwestycyj-
nych — Zachodniego Obszaru Biznesu i Południowej Osi Bizne-
su — pozostaje najbardziej atrakcyjną lokalizacją biurową stolicy 
Dolnego Śląska  To właśnie tu zlokalizowanych jest ok  34 proc  
istniejącej powierzchni biurowej  Najemców przyciąga prestiż, 
który niosą ze sobą nowoczesne biurowce ulokowane w  samym 
sercu miasta, a także historyczna architektura  W 2013 r  w dziel-
nicy Stare Miasto przybyło niecałe 11 000 mkw  powierzchni biu-
rowej, natomiast znaczna część podaży znajduje się w budowie 

Dzielnice Wrocławia

Biurowe dzielnice 
Wrocławia

l Inwestycje oddane w 2013 r. i na początku 2014 r.

W 2013 r  w dzielnicy Stare Miasto do użytku oddano drugi biu-
rowiec kompleksu Green Towers, dysponujący powierzchnią 
ok   10 800 mkw  Oficjalne otwarcie tego pierwszego w  Polsce 
obiektu z  certyfikatem środowiskowym LEED na najwyższym, 
platynowym poziomie miało miejsce 22 maja 2013 r  Kompleks 
biurowy Green Towers, ulokowany przy ul  Strzegomskiej, 
składa się z  dwóch dziesięciokondygnacyjnych budynków kla-
sy A  o  łącznej powierzchni ok  24 000 mkw  Biurowiec zajmują 
głównie firmy z  branży IT i  medycznej, takie jak m in : Grupa 
Medicover, Grupa Allegro, Nokia Solutions and Networks, Do-
lby, EY, Becton, Dickinson and Company oraz Talex  Pod koniec 
2012 r  Skanska Property Poland sprzedała obiekt spółce fundu-
szu z  grupy PZU za 64 mln euro  Jeśli chodzi o  budynek Green 
Towers, czyli naszą siedzibę we Wrocławiu, ważne jest dla nas to, 
że dzięki bardzo dobrej lokalizacji oferuje łatwy dojazd wszystkimi 
środkami transportu . Ma prostokątny, łatwo adaptowalny kształt 
piętra i stosunkowo dobry współczynnik wykorzystania powierzch-
ni, a współpraca z deweloperem oraz firmą zarządzającą budyn-
kiem przebiegała bardzo dobrze — skomentował Dariusz Sus, Szef 
Centrum Usług Wspólnych EY 

W grudniu 2013 r  powoli dobiegała końca przebudowa i mo-
dernizacja zabytkowego domu handlowego Stefan Esders z 1905 r  
Spółka Save The World Real Estates w  czerwcu 2012 r  poddała 
gruntownemu remontowi dzieło architekta Alvina Wedemanna  
Nasz projekt inwestycji biurowej zakładał przebudowę i  rozbu-
dowę historycznego domu handlowego, mieszczącego się u  zbiegu 
ul . Oławskiej i Łaciarskiej, oraz wyburzenie przylegającej do niego 
kamienicy — poinformowała Gabriela Maćkała, odpowiedzialna 
za komercjalizację nieruchomości w Save The World Real Estates  
Nowoczesny biurowiec Save The World oddano do użytku na po-
czątku 2014 r  Oferuje ok  3000 mkw  powierzchni biurowej 

l Inwestycje w budowie i planowane

Pod koniec marca 2013 r  ruszyło przygotowanie terenu pod bu-
dowę inwestycji Skanska Property Poland  Biurowiec Domini-
kański ulokowany będzie na rogu ul  Oławskiej i  Piotra Skargi  
Budynek, certyfikowany w systemie LEED i oferujący 40 000 mkw  
powierzchni, powinien być gotowy w  trzecim kwartale 2015 r  
Skanska nie tylko wypełni charakterystyczną dla tego miejsca 
dziurę w  ziemi, ale także zajmie się wzmocnieniem konstrukcji 

Green Towers
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Rzeźnicza 16

sąsiadującego z inwestycją pałacu Oppersdorfów, który stanie się 
integralną częścią nowoczesnego kompleksu, zachowując jedno-
cześnie historyczny charakter 

Dominikański

Nicolas Business Center

Times II
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Kolejną inwestycją biurową, która powstanie pod koniec 2015 r  
w  dzielnicy Stare Miasto, jest InCenter Office  Za jej realizację 
odpowiedzialna jest InwestGrupa  Rozpoczęcie prac budowlanych 
zaplanowano na drugi kwartał 2014 r  Do wynajęcia dostępnych 
będzie tu 8852 mkw  powierzchni biurowej 

W trzecim kwartale 2015 r , przy ul  Kazimierza Wielkiego, tuż 
obok biurowca Times, zakończy się realizacja nowej inwestycji 
UBM — Times II  W ramach kompleksu biurowo-usługowego po-
wstaną dwa budynki oferujące ok  17 000 mkw  powierzchni biu-
rowej  W styczniu 2014 r  archeolodzy odkryli na działce należącej 
do inwestycji pozostałości po dawnej zabudowie z XII wieku oraz 
piwnice kamienicy Pod Szczęśliwą Gwiazdą, zniszczonej w czasie 
II wojny światowej 

Times II nie jest jedynym biurowcem, który pojawi się w 2015 r  
w  okolicach ul  Kazimierza Wielkiego  Na rogu sąsiadujących 
z nią ul  Nowy Świat i św  Mikołaja zostanie wybudowany nowy 
obiekt biurowy — Nicolas Business Center  Budynek powstanie 
na działce po dawnym kinie Pokój, a za jego realizację odpowiada 
Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System S A , związane także 
z  budową Narodowego Forum Muzyki i  Afrykarium na terenie 
wrocławskiego ogrodu zoologicznego 

W czerwcu 2014 r  firma Dreamriver Development zapowiada 
rozpoczęcie prac nad nowoczesnym biurowcem Rzeźnicza 16, 
który we wrześniu 2015 r  dostarczy ok  3000 mkw  przestrzeni 
biurowej klasy A  

Śródmieście

Nieopodal Starego Miasta, na prawym brzegu Odry, znajduje się 
Śródmieście  Wbrew pozorom to tutaj, a  nie na terenie Starego 
Miasta, zlokalizowana jest najstarsza część Wrocławia — Ostrów 
Tumski  W granicach Śródmieścia leżą dwa intensywnie rozwija-
jące się osiedla: Plac Grunwaldzki i, docenione w międzynarodo-
wym konkursie „City to City Barcelona FAD Award”, Nadodrze  
Mimo tego w 2013 r  Śródmieście było jedyną dzielnicą Wrocławia 
pominiętą przez inwestorów  Natomiast obiecująco zapowiada się 
rok 2014 

l Inwestycje w budowie i planowane

Green Day, zlokalizowany przy ul  Szczytnickiej, to kolejny pro-
jekt realizowany przez Skanska Property Poland we Wrocławiu  
15 października 2012 r  miało miejsce uroczyste wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod budowę biurowca  We wrześniu 2013 r  in-
westor sprzedał obiekt, z precertyfikacją LEED na poziomie Gold, 
funduszowi Investec GLL Global Special Opportunities Real Esta-
te Fund za kwotę 43,4 mln euro  Biurowiec o łącznej powierzchni 
15 900 mkw  będzie dostępny dla najemców już w 2014 r  
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już w całości wynajęta  4000 mkw  wynajmuje firma telekomuni-
kacyjna Netia, a 2000 mkw  — firma Objectivity Bespoke Software 
Specialists 

Pod koniec 2013 r , przy ul  Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, na 
granicy z  Krzykami, zakończono budowę Dolnośląskiego Parku 
Innowacji i Nauki  Na inwestycję składają się: park technologicz-
ny, inkubator technologiczny i inkubator przedsiębiorczości  Oferta 
DPIN dedykowana jest nowym przedsiębiorstwom z sektora MŚP 
mającym w  planach wprowadzanie innowacji i  przeprowadzanie 
badań nad nowymi technologiami  Pomieszczenia: biurowe w stan-
dardzie klasy B, administracji inkubatorów i  firm inkubowanych 
zajmują 1639 mkw  Nasz park ma być platformą organizacyjną 
i technologiczną, która umożliwi przedsiębiorcom i naukowcom reali-
zację ich celów . Naszym zaś celem jest „przewodzenie w technologii”, 
czyli poszukiwanie nowych rozwiązań i ich implementacja w przed-
siębiorstwach . W pierwszej kolejności lokalnie, aby na późniejszym 
etapie działać w środowisku międzynarodowym — powiedział o pla-
nach firmy Edward Chlebus, Prezes Zarządu DPIN 

W  lutym 2014 r  oddano do użytku pierwszy etap biurowca 
klasy A  o  niskiej zabudowie — Fabryczna Office Park  Projekt 
znajduje się u zbiegu ul  Fabrycznej i Wagonowej  Inwestorem jest 
firma Ultranet  Zrealizowany etap (czyli wybudowane segmenty 
C, D, E) dostarczył na wrocławski rynek 2800 mkw  powierzchni 
najmu Fabryczna Office Park 

Green Day

Millennium Tower IV

Fabryczna

Prawdziwy duch biznesu drzemie w  dzielnicy Fabryczna, nazy-
wanej również Zachodnim Obszarem Biznesu  W  jej granicach 
zlokalizowane są cieszące się największą popularnością wśród 
deweloperów i najemców ul  Strzegomska i Robotnicza oraz część 
ul  Legnickiej  Dzielnica ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę 
komunikacyjną, gwarantującą dobry dojazd do centrum miasta  
Przecinają ją obwodnica śródmiejska tzw  Gądowianka i Autostra-
dowa Obwodnica Wrocławia ze zjazdem zapewniającym bezpo-
średni dojazd do Portu Lotniczego Wrocław, również położonego 
w  obszarze Fabrycznej  Charakterystyczna nazwa dzielnicy na-
wiązuje do powstałych na jej terenie dużych zakładów przemysło-
wych  W  2013 r  dzielnica Fabryczna dostarczyła na wrocławski 
rynek ok  16 000 mkw  powierzchni biurowych 

l Inwestycje oddane w 2013 r. i na początku 2014 r.

Wśród inwestycji ukończonych w  2013 r  w  dzielnicy Fabryczna 
dominuje Millennium Tower IV, ulokowany przy ul  Strzegom-
skiej  Za inwestycję odpowiedzialna jest spółka Descont, a za jej 
projekt architektoniczny — Wojciech Jarząbek, wrocławski ar-
chitekt i  autor domu handlowego Solpol, kontrowersyjnej ikony 
postmodernizmu  Millennium Tower IV to jeden z  budynków 
tworzących nowoczesny kompleks biurowy klasy A  Millennium 
Tower  I  ukończono w  2001  r , Millennium Tower II w  2009 r , 
a trzeci z kolei 14-kondygnacyjny biurowiec, o łącznej powierzch-
ni biurowej 7800 mkw , oddano do użytku w październiku 2013 r  
Inwestor w  planach ma również budowę Millennium Tower III 
o powierzchni 11 800 mkw  Do tej pory na wynajem powierzchni 
biurowej w Millennium Tower IV zdecydowała się firma Capge-
mini, jeden z wiodących dostawców usług konsultingowych, tech-
nologicznych i  outsourcingowych  To już drugie biuro firmy we 
Wrocławiu — główny wrocławski oddział ulokowany jest w Mil-
lennium Tower II  

Grupa Archicom dostarczyła w  2013 r  na wrocławski rynek 
6000 mkw  powierzchni biurowej  W trzecim kwartale oddała do 
użytku pierwszy z budynków West House 1B, wchodzący w skład 
kompleksu biurowego West Forum przy ul  Strzegomskiej  Cały 
kompleks docelowo osiągnie powierzchnię 100 000  mkw  West 
House 1B to inwestycja klasy A realizowana w dwóch etapach — 
po zakończeniu budowy tworzące go dwa budynki zostaną połą-
czone wspólną recepcją  Oddana do użytku część inwestycji jest 
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2014 r  zapowiada się obiecująco także dla inwestycji Fabryczna 
Office Park  Firma Ultranet planuje w tym roku rozpocząć drugi 
etap budowy kompleksu, obejmujący segmenty A i B o łącznej po-
wierzchni 2200 mkw  Inwestor przewiduje zakończenie budowy 
na 2015 r 

Jedną z odkładanych w czasie inwestycji w dzielnicy Fabryczna 
jest Synergy Business Park  Inwestor, firma Ghelamco, od dwóch 
lat zapowiada rozpoczęcie budowy tego 14-kondygnacyjnego biu-
rowca klasy A  Na razie jednak na skrzyżowaniu ul  Horbaczew-
skiego i  Na Ostatnim Groszu widać tylko symboliczną dziurę 

l Inwestycje w budowie i planowane

Na trzeci kwartał 2014 r  przewidziane jest oddanie do użytku dru-
giego budynku West House 1B wchodzącego w skład kompleksu 
West Forum  Termin ten nie zgadza się z terminami określonymi 
w umowie — prace adaptacyjne bowiem wyprzedzają harmono-
gram i budynek ma być gotowy przed czasem  West House 1B łącz-
nie zaoferuje 12 300 mkw  powierzchni biurowej w  standardzie 
klasy A  

W  trzecim kwartale 2014 r  powstanie także inna inwestycja 
biurowa — West Gate  We wrześniu 2013 r  odbyło się uroczyste 
podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę biurowca zlokalizowa-
nego na skrzyżowaniu ul  Legnickiej, Milenijnej, Na Ostatnim 
Groszu i  Lotniczej  Inwestor, firma Echo Investment, do końca 
2014 r  powinna oddać do użytku 16 000 mkw  powierzchni biuro-
wej w standardzie klasy A  Za projekt architektoniczny West Gate 
odpowiedzialna jest pracownia Arcad z  Kielc  Proces wynajmu 
powierzchni nowego wrocławskiego projektu biurowego Echo In-
vestment zainaugurowała umowa podpisana z firmą Deichmann  

w ziemi  Docelowo obiekt powinien składać się z  trzech budyn-
ków o łącznej powierzchni biurowej 60 000 mkw  Optymistyczna 
data rozpoczęcia budowy podana przez inwestora to druga poło-
wa 2014 r  Projekt budowlany biurowca jest gotowy, złożono także 
wniosek o pozwolenie na budowę  Aktualnie trwają poszukiwania 
głównego najemcy, w porozumieniu z którym będzie opracowy-
wany projekt wykonawczy 

Na rozpoczęcie budowy czeka także inwestycja Grupy Vantage 
Development — Gamma Office przy ul  Fabrycznej  Początkowo 
start planowano na pierwszy kwartał 2013 r , później przesunię-
to go na jesień 2013 r , a  teraz inwestor zapowiada, że realizacja 
projektu ruszy w 2014 r  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
dewelopera, wrocławski rynek zyska w  trzecim kwartale 2015 r  
ok  14 000 mkw  powierzchni biurowej 

Kolejną odkładaną nieco w  czasie inwestycją jest Business 
Garden Wrocław przy ul  Legnickiej, czyli jeden z trzech parków 
biznesowych w Polsce realizowanych przez SwedeCenter (spółka 
należąca do Grupy Inter IKEA) pod marką Business Garden  Po-
zostałe dwa znajdują się w  Warszawie i  Poznaniu  Projekt kom-
pleksu, za który odpowiedzialna jest pracownia architektoniczna 
APA Wojciechowski, zakłada wybudowanie ośmiu budynków biu-
rowych, hotelu i centrum konferencyjnego o łącznej powierzchni 
100 000 mkw  W październiku 2013 r  Business Garden Wrocław 
otrzymał precertyfikację LEED Gold  Inwestor planuje rozpoczę-
cie pierwszego etapu pod koniec pierwszego kwartału 2014 r , a za-
kończenie na przełomie 2015 i 2016 r  W  jego ramach powstaną 
dwa biurowce o całkowitej powierzchni ok  22 000 mkw 

w
iz

. : 
Ec

ho
 In

ve
st

m
en

t

w
iz

. : 
G

he
la

m
co

W maju 2014 r  także ul  Szybowcowa zyska ciekawy budynek 
biurowo-sportowo-rekreacyjny  Inwestorem obiektu jest Walde-
mar Siemiński, obecny właściciel firmy ASCO i  były właściciel 
koszykarskiego Śląska  Budowa rozpoczęła się w 2008 r , a obiekt 
miał służyć koszykarzom Śląska, ale biznesmen zrezygnował 
z prowadzenia zespołu i realizacja została wstrzymana  Wznowio-
no ją w lipcu 2013 r , zmieniając jednocześnie funkcję obiektu 

Krzyki

Krzyki to druga wrocławska dzielnica z  największą dynamiką 
rozwoju w  sektorze biurowym  Najbardziej atrakcyjnymi lokali-
zacjami Południowej Osi Biznesu, bo tak też się o niej mówi, są 
ul  Powstańców Śląskich i  Karkonoska  Co więcej, na jej terenie 
ulokowany jest Dworzec Główny PKP, Dworzec PKS oraz tor 

West Gate

Business Garden Wrocław

Synergy Business Park
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korporacje — Samsung  We Wrocławiu, w okresie poszukiwania 
przez nas powierzchni biurowej, nie było zbyt dużego wyboru . Wy-
braliśmy Sky Tower przede wszystkim ze względu na lokalizację, 
dostęp do komunikacji publicznej oraz miejsc parkingowych . Nasi 
Klienci i  Kandydaci są pod wrażeniem siedziby i  widoku . Budy-
nek ten w pewien sposób określa prestiż firmy, jej wielkość i jakość . 
Podsumowując, o wyborze zadecydowały czynniki praktyczne, ale 
także wizerunkowe — wyjaśniła Anna Harmacińska, Kierownik 
Rekrutacji Sii Wrocław 

Echo Investment, rok po oddaniu pierwszego etapu Aquarius 
Business House, otrzymało pozwolenie na użytkowanie drugiego 
etapu o powierzchni ok  9100 mkw  Obiekt, ulokowany u zbiegu 
ul  Swobodnej i Borowskiej, jest nowoczesnym kompleksem klasy 
A składającym się z dwóch 7-kondygnacyjnych budynków oferują-
cych szereg najnowszych rozwiązań technologicznych  Całkowita 
powierzchnia biurowa pierwszego i  drugiego etapu liczy 25 000 
mkw  W  lipcu 2013 r  Echo Investment sfinalizowało sprzedaż 
pierwszego etapu biurowca  Nowym właścicielem został hiszpań-
ski fundusz Azora Europa, który wydał na ten cel 41,9 mln euro  
Drugi etap inwestycji sprzedano temu samemu nabywcy w lutym 
2014 r  za kwotę 22,7 mln euro  Biurowiec jest wynajęty w 98 proc  
Wśród najemców dominują firmy z sektora BPO  Siedziby w kom-
pleksie mają już m in : Tieto Poland, PwC, BNY Mellon, AXIT, 
Randstad, Lux Med, BOŚ Bank, Expander Advisors, Credit Agri-
cole i Farmacja Plus 

wyścigów konnych Partynice  Dzielnica posiada również dobre 
połączenia autobusowe i tramwajowe  W 2013 r  Krzyki wzbogaci-
ły się o ok  48 000 mkw  powierzchni biurowej 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

Największą inwestycją oddaną do użytku w 2013 r  był drapacz 
chmur Sky Tower  Najwyższy tego typu obiekt w Polsce (212 m) 
został wybudowany w  bardzo prestiżowej lokalizacji — przy 
ul   Powstańców Śląskich należącej do Południowej Osi Bizne-
su, w  niedalekiej odległości od Dworca Głównego PKP i  PKS  
Inwestorem kompleksu jest spółka LC Corp  Budowa inwestycji 
biurowo-handlowo-mieszkalnej rozpoczęła się w 2008 r  Pod ko-
niec 2012 r  miało miejsce oficjalne otwarcie kompleksu, oddano 
galerię handlową oraz zakończono prace budowlane  W  2013 r  
sfinalizowano natomiast prace wykończeniowe w biurach i apar-
tamentach, a w konsekwencji w marcu 2013 r  lokale te uzyskały 
pozwolenie na użytkowanie  Całkowita powierzchnia Sky To-
wer wynosi 171 000 mkw  z  czego 28 500 mkw  to powierzch-
nie biurowe w standardzie klasy A+  Wysoka jakość wykończeń 
i  atrakcyjna lokalizacja szybko przyciągnęły najemców, do któ-
rych należą m in : firmy z sektora finansowego — Getin Holding, 
Getin Noble Bank, Idea Bank oraz TU Europa; kancelarie praw-
ne — Wardyński i  Wspólnicy, Kancelaria Notarialna Karolina 
Warczak-Mańdziak; przedsiębiorstwa z  sektora IT — IT Kon-
trakt, Sii; firmy HR — Work Service, a  także międzynarodowe 

Sky Tower
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W  bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP i  PKS, 
przy ul  gen  Henryka Dąbrowskiego, powstał kompleks han-
dlowo-usługowo-biurowy Delta 44 zrealizowany przez Vanta-
ge Development  Biurowiec, ukończony w  lipcu 2013 r , ma pięć 
kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną  Jego całkowita po-
wierzchnia to 5810 mkw , z czego 2768 mkw  przeznaczonych jest 
na biura w standardzie B+  Powierzchnię biurową zajmuje m in  
inwestor, który właśnie tutaj ulokował swoją siedzibę; amerykań-
sko-polskie towarzystwo ubezpieczeń na życie — Amplico Life 
oraz Pramerica TUiR Życie 

l Inwestycje w budowie i planowane

W  2012 r  rozpoczęły się przygotowania do inwestycji na tere-
nie dawnego Dworca PKS  Teren przy pl  Konstytucji 3 Maja 
kupiła spółka Wisher Enterprise  Do końca 2014 r  powinien tu 
powstać nowoczesny obiekt biurowo-hotelowy według projektu 
Maćków Pracowni Projektowej  Silver Tower Center zaoferuje 
ok  7000 mkw  powierzchni biurowej 

w
iz

. : 
Va

nt
ag

e 
D

ev
el

op
m

en
t

w
iz

. : 
M

ać
kó

w
 P

ra
co

w
ni

a 
Pr

oj
ek

to
w

a
w

iz
. : 

Ro
di

s D
ev

el
op

m
en

t

fo
t.:

 D
ek

a 
In

w
es

ty
cj

e

Delta 44

Wałbrzyska CenterHubska Center

Silver Tower Center

W sierpniu 2013 r  oddano do użytku inwestycję Racławicka 
Biznes Centrum o powierzchni 5500 mkw  Inwestorem 12-kon-
dygnacyjnego obiektu była firma Invest Group DI  Nowy obiekt 
biurowy przy ul  Racławickiej przylega do starego biurowca, które-
go elewacja przy okazji budowy została wyremontowana  Dotych-
czasowymi najemcami są Golden Drop i Bank Pekao 

Na Krzykach powstał także mniejszy kompleks biurowo-usłu-
gowy — Hubska Center, ukończony w  sierpniu 2013 r  przez 
Deka Inwestycje  Część biurowa zajmuje 1700 mkw  powierzch-
ni  Wszystkie biura są wykonane w standardzie A  W gronie na-
jemców znajduje się m in  kancelaria prawna WFP Wojtysiak, 
Dubrownik-Winnicka  

W drugim kwartale 2014 r  planowane jest natomiast otwarcie 
inwestycji Wałbrzyska Center realizowanej przez Rodis Develop-
ment  Budowa obiektu rozpoczęła się 1 marca 2013 r  Powierzch-
nia biurowa docelowo obejmie 1680 mkw 
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Naprzeciwko Dworca Głównego, u  zbiegu ul  Piłsudskiego 
i Peronowej, pod koniec kwietnia 2014 r  rozpocznie się budowa 
6-kondygnacyjnego biurowca — Wrocław 101  W 2010 r  dział-
kę przy ul  Piłsudskiego 101 kupiła irlandzka firma Logan In-
vestments  Realizację obiektu pierwotnie zaplanowano na 2013 
r , jednak budowa się nie rozpoczęła  Firma Crownway Invest-
ments, spółka-matka Logan Investments, zapowiada, iż biuro-
wiec zostanie ukończony pod koniec 2015 r  Obecnie trwają pra-
ce rozbiórkowe i przygotowawcze  Obiekt ma oferować ok  6700 
mkw  powierzchni 

wodnych, środowiska naturalnego i  budownictwa; Grupa Le-
grand, światowy specjalista w rozwiązaniach infrastruktury elek-
trycznej i cyfrowej w budynkach; Buzil, przedstawiciel handlowy 
na Europę Południowo-Wschodnią producenta profesjonalnych 
środków czystości marki Buzil oraz WZRT-eco, działająca w sek-
torze energii odnawialnej  

Wrocław 101

Promenady Zita

Psie Pole

Psie Pole łączy w  sobie tereny zajęte przez domy jednorodzinne 
i wille z dużym zespołem przemysłowym  Na terenie dzielnicy po-
wstała m in  fabryka autobusów Volvo, siedziba firmy Polmos i Po-
lifarb oraz wytwórnia sprzętu gospodarstwa domowego Whirlpool 
Polar i kuchenek FagorMastercook  Wiele gruntów pozostaje jed-
nak niezagospodarowanych, przez co Psie Pole ma duży potencjał 
inwestycyjny  W 2013 r  w dzielnicy pojawiło się ok  5800 mkw  
nowych powierzchni biurowych 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

Już na początku roku Psie Pole wzbogaciło się o nowy biurowiec 
— Długosza Business Park  Inwestorem była Triada Dom, firma 
znana z  projektów w  segmencie mieszkaniowym  Budowa Cen-
trum Komercyjnego Długosza Business Park przebiegała dwueta-
powo  Pierwszy został ukończony w 2010 r  — wtedy oddano do 
użytku budynek magazynowo-biurowy, który dostarczył na rynek 
720 mkw  powierzchni biurowych  Finisz drugiego etapu miał 
miejsce w styczniu 2013 r  i wówczas Wrocław zyskał obiekt stricte 
biurowy o powierzchni 4800 mkw  W gronie najemców Centrum 
Komercyjnego znalazły się takie firmy jak: Inter Cars, największy 
dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, do-
stawczych i ciężarowych; Onninen, ogólnopolska hurtownia elek-
trotechniczna, instalacyjno-sanitarna, grzewcza i  wentylacyjna; 
Baltson, dostawca fabrykantów budowlanych i stolarki drzwiowej; 
Dolnośląskie Linie Autobusowe; ARCADIS, międzynarodowa 
firma specjalizująca się w konsultingu, projektowaniu, inżynierii 
oraz zarządzaniu projektami w obszarze infrastruktury, zasobów 

W czerwcu 2013 r  firma Clearsoft otworzyła niewielki biuro-
wiec (1000 mkw ) klasy B przy ul  Kwidzyńskiej  Kwidzyńska 11 
posiada trzy piętra, a oferta najmu skierowana jest przede wszyst-
kim do firm z  sektora nowoczesnych technologii  Obecnie po-
wierzchnie biurowe zajmują: Talke Polska (obsługa logistyczna 
i transport dla branży chemicznej) i Konsalnet (rynek security) 

l Inwestycje w budowie i planowane

Promenady Wrocławskie to nowo powstająca dzielnica Wrocła-
wia, która na przełomie 2014 i 2015 r  dostarczy, dzięki realizacji 
obiektu Promenady Zita, 22 000 mkw  powierzchni biurowej  No-
woczesny biurowiec ulokowany będzie w sąsiedztwie ul  Jedności 
Narodowej i  Trzebnickiej  Projekt obiektu powstał w  Pracowni 
Maćków, a za jego realizację odpowiada spółka Vantage Develop-
ment  Inwestor w 2012 r  oddał do użytku pierwszy z biurowców 
należących do Promenad Wrocławskich — Promenady Epsilon 

Długosza Business Park
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Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych 
we Wrocławiu . Stan na styczeń 2014 r .      

Factsheet include selected buildings in Wroclaw . List made in January 2014 .

Alfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Klecińska 123
Aquarius Business House  . . . . .ul. Swobodna 1
Arkady Wrocławskie. . . . ul. Powst. Śląskich 2-4 
Asco Business Centre  .  .  .  .  .  .ul. Piłsudskiego 13
Apartamenty Szewska  .  .  .  .  .  .  . ul. Szewska 72
Bema Plaza  . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Prusa 1
Beta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Klecińska 125
Beta Centre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Szczepińska 10A
Biurowiec BGW DWA  . . . . . . . Pl. Strzelecki 25
Biurowiec Pod Złotym Dębem  . . .Pl. Wolności 7
Biurowiec przy Żmigrodzkiej 93b Żmigrodzka 93b
Biurowiec Tal&Co  . . . . . . . . ul. św. Mikołaja 12
Biurowiec Ultranet  . . . . . .ul. Strzegomska 138
Black&White Office  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Mokronoska 2
Botanica Residence .  .  .  ul. Sienkiewicza/Matejki
Borowska 272. . . . . . . . . . . ul. Borowska 272
Budynek biurowy 56  .  .  .  .  .  . ul. Wyścigowa 56i 
Budynek konferencyjno-biurowy al. Wiśniowa 47
BZWBK Centrum Usług Oddział. Strzegomska 8-10
Centrum Biurowe Globis . . ul. Powst. Śląskich 7a
Centrum Biznesu Grafit  . . . .ul. Namysłowska 8
Centrum Biznesu Magdalena. . . . ul. Szewska 8
Centrum Orląt. . . . . . . . . Pl. Orląt Lwowskich 1
Centrum Prawnicze Platon  .  .  .  ul. Krupnicza 13
Cuprum Novum. . . . ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
Delta 44  . . . . . . . . . . . . .ul. Dąbrowskiego 44
Delta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Duńska 9
Długosza Business Park  . . . . . .ul. Długosza 60
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki .  .  .  .  .  .  .  .   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4

Business Garden Wrocław  .................................................. ul. Legnicka 48
Dominikański .........................................................................ul. Oławska 33
Global Center .................................................................ul. Dmowskiego 17B
Green Day .............................................................................ul. Szczytnicka 9
Promenady Zita........................................ul. Antoniego Słonimskiego 1–1A
Silver Tower Center .....................................................Pl. Konstytucji 3 Maja
Times II ...................................................................................ul. Ruska 24-31
Wałbrzyska Office Center .............................................. ul. Wałbrzyska 6-8
West House 1B/ II faza ........................................... ul Strzegomska 140/148
West Gate ................................................................................ ul. Lotnicza 12

Biurowiec przy Kwidzyńskiej ........................................... ul. Kwidzyńska 3-5
Biurowiec przy Traugutta .........narożnik ulic Traugutta, Pułaskiego, Bosaka
Biurowiec przy Zamkowej .......................................................... ul. Zamkowa
Drobnera Office Center .............................................................ul. Drobnera 9
Dubois 41 ....................................................................................... ul. Dubois 41
Fabryczna Office Park, II etap ...............................................ul. Fabryczna 17
Gamma Office ........................................................................ ul. Fabryczna 6-8
InCenter Office  .................................................................... ul. Robotnicza 42a
Millenium Tower III ........................................................... ul. Strzegomska 42
Nicolas Business Center ............................................... ul. Św. Mikołaja 18-20
Plac Orląt Lwowskich.................................................Pl. Orląt Lwowskich 20 F
Rzeźnicza 16............................................................................. ul. Rzeźnicza 16
VBC ................................................................................................... ul. Legnicka
Wrocław 101 .......................................................................ul. Piłsudskiego 101

Fabryczna Office Park . . . . . . . ul. Fabryczna 17
Focus Plaza  . . . . . . . . . . . . . ul. Kościuszki 29
Gamma . . . . . . . . . . . . . . ul. Muchoborska 18
Green Towers A/B  . . . . . . . ul. Strzegomska 36
Grunwaldzki Center . . . . .ul. Plac Grunwaldzki 7
Heritage Gates  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Rzeźnicza 28-31
Hubska Center  . . . . . . . . . . .ul. Hubska 52-54
Kameleon  . . . . . . . . . . . . . . ul. Szewska 6/7
Kamienica pod Złotą Koroną  .  .  .  .  ul. Rynek 29
Kiełbaśnicza 28 . . . . . . . . . . ul. Kiełbaśnicza 28
Kwidzyńska 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Kwidzyńska 11
Legnicka 52  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Legnicka 52
Legnicka 62  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Legnicka 62
Legnicka Business House  . . . . . ul. Legnicka 56 
Legnicka Park Popowice   . . . . . ul. Legnicka 55
Liskego . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Liskego 7
Lofty Platinum . . . . . . . . ul. Inowrocławska 21
Millennium Tower I  .  .  .  .  .  .  ul. Strzegomska 42 
Millennium Tower II   . . . . . ul. Strzegomska 42 
Millennium Tower IV  . . . . . ul. Strzegomska 42
New Point Offices  .  .  .  .  .  .  .  ul. Białoskórnicza 1
Office Interiors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Szwedzka 5
Oławska Prestige  . . . . . . . . . . . ul. Oławska 9
Omega  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Duńska 7
Oniro  . . . . . . . . . . . ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Pod Złotym Dębem  . . . . . . . ul. Plac Wolności 7
Pod Złotą Koroną. . . . . . ul. Oławska 2/Rynek 29
Pokoyhof . . . . . . . . ul. Świętego Antoniego 2/4
Promenady Epsilon  .  .  .  .  .  .  . ul. Słonimskiego 6 
Quantum Projekt  . . . . . . . . . . ul. Oławska 11

W budowie  Under construction Planowane Planned
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Quattro Forum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Legnicka 51-53
Racławicka Biznes Centrum. . ul. Racławicka 2-4
Racławicka Center . . . . . . .ul. Skarbowców 23A
Renaissance Business Centre   ul. Św. Mikołaja 7
Rodis Center. . . . . . . . . . . . . ul. Zaolziańska 4
Ruska 20/21 . . . . . . . . . . . . . .ul. Ruska 20/21
Rynek 1/Św. Mikołaja 81 . . . .ul. Św. Mikołaja 81
Save The World Business Center . ul. Oławska 13
Silver Forum. . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 2/4
Sky Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Powst. Śląskich 73-95
Szewska 72  . . . . . . . . . . . . . . ul. Szewska 72
Szewska Centrum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Szewska 3A
Szkocka Point . . . . . . . . . . . . . . ul. Klecińska
Św. Elżbiety 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Św. Elżbiety 4
Temida I  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Tęczowa 11
Temida II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Tęczowa 13
Times  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Traugutta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Traugutta 80-90
Ultranet  . . . . . . . . . . . . .ul. Strzegomska 138
Vega Centre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Grabiszyńska 251A
Wall Street House  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Włodkowica 10
West House 1A  .  .  .  .  .  . ul. Strzegomska 140/148
West House 1B/ I faza. . ul. Strzegomska 140/148
Wojdyła Business Park . . . . . ul. Muchoborska 8
Wratislavia Center. . . . . . . .ul. Św. Mikołaja 72
Wratislavia Tower  .  .  .  .  .  .  ul. Św. Antoniego 11
Wrocławski Park Biznesu 1 ul. Strzegomska 46-56
Wrocławski Park Biznesu 2  .  .  . ul. Wołowska 4-20
Wrocławski Park Biznesu 3 ul. Bierutowska 57-59

Istniejące  Existing                 Oddane w 2013 roku Commissioned in 2013
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Trójmiasto to jedna z dwóch konurbacji w Polsce, składająca 
się z trzech miast — Gdańska, Gdyni i Sopotu  Dawniej po-
tęga stoczniowa, obecnie centrum turystyczne chlubiące się 

pięknymi przykładami architektury, terenami zielonymi, atrakcyj-
nymi plażami i wieloma możliwościami spędzania czasu wolnego  
Jednak Trójmiasto to nie tylko przemysł turystyczny i wydarzenia 
kulturalne, lecz również szybko rozwijający się ośrodek biznesowy 

charakteryzując się jednocześnie jednym z najniższych wskaźni-
ków bezrobocia w kraju na poziomie 4,9 proc 

Trójmiasto, ze względu na swoje położenie, było i zawsze będzie 
atrakcyjnym turystycznie miejscem . Na przestrzeni ostatnich kilku-
-kilkunastu lat zmienił się jednak diametralnie jego gospodarczy 
charakter . Dzisiaj nie jest to już ośrodek, którego wartość opiera 
się tylko na przemyśle stoczniowym czy morskim . Aglomeracja 
trójmiejska rozwija się w wielu kierunkach . Powstały nowoczesne 
gałęzie przemysłu związane z branżą ICT oraz nowoczesnymi usłu-
gami dla biznesu (BPO/SSC) . Realizowany jest szereg inwestycji 
zagranicznych podmiotów, które zatrudniają już dziesiątki tysięcy 
młodych, wykształconych osób . Równie prężnie rozwijają się też lo-
kalne podmioty . Pociąga to za sobą kolejne zmiany, jak chociażby 
rozwój budownictwa czy całego wachlarza usług dla mieszkańców . 
W regionie realizowane są potężne inwestycje infrastrukturalne, 
zwłaszcza transportowe, co sprawia, że Trójmiasto staje się jeszcze 
bardziej atrakcyjne, zarówno jako miejsce do życia, jak również 
rozwoju biznesu — komentuje Maciej Brożek, dyrektor ds  komer-
cjalizacji w firmie Torus 

Oficjalnie termin Trójmiasto użyty został dopiero w  2007 r , 
w tzw  Karcie Trójmiasta, która stanowiła o konieczności współpra-
cy i wspólnego rozwoju Gdańska, Gdyni i Sopotu  Podróżując po 
Trójmieście, czasem trudno zauważyć, gdzie znajdują się granice 
między poszczególnymi miastami  Bilety metropolitalne pozwalają 
na swobodne podróżowanie autobusami, tramwajami, trolejbusami 
i Szybką Koleją Miejską na terenie całego Trójmiasta i okolic  Ko-
munikacją miejską na tym obszarze zarządza Metropolitalny Zwią-
zek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej  Mieszkańcy tego regionu 
mogą mieszkać w Sopocie, pracować w Gdańsku, a na wieczorną 
kolację udać się do Gdyni  Jednak błędem byłoby stwierdzenie, iż 
miasta te niczym się nie różnią  Sopot, położony między Gdań-
skiem a Gdynią, to miasto najmniejsze pod względem powierzchni 
oraz liczby ludności  Za centrum biznesowe, przyciągające kolej-
nych inwestorów, w  dużej mierze z  sektora BPO/SSC, uznawany 
jest Gdańsk, natomiast Gdynia w dalszym ciągu kojarzy się głównie 
z przemysłem morskim 

fo
t.

: 
M

. 
Sz

aj
ew

sk
i, 

U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 G
da

ńs
ku

Powierzchnia:  
Gdańsk: 262 km kw. 
Gdynia: 135 km kw. 
Sopot: 17 km kw.

km2

Liczba 
studentów:  
98 699

Liczba szkół 
wyższych 
ogółem: 22

Liczba ludności: 747 191 
Gdańsk: 460 815 
Gdynia: 248 362 
Sopot: 38 014

Bezrobocie: podregion trójmiejski: 6,5 proc.  
          Gdańsk: 6,6 proc. 
          Gdynia: 6,4 proc. 
          Sopot: 4,9 proc.

Perły pomorza – Trójmiasto

Inwestorzy doceniają świetną lokalizację, dobre warunki do 
życia i  dostęp do wykwalifikowanych zasobów ludzkich  Przed-
stawiciele biznesu szczególnie chętnie wybierają Gdańsk, będący 
centrum komunikacyjnym północnej Polski oraz stolicą woje-
wództwa pomorskiego  Coraz częściej inwestorzy kierują się rów-
nież w  stronę Gdyni, gdzie nieustannie wzrastają zasoby nowo-
czesnych powierzchni biurowych  Sopot stanowi natomiast przede 
wszystkim kurort nadmorski i  miejscowość uzdrowiskową, 
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GDAŃSK
Historia morskiej stolicy Polski sięga X wieku  To blisko półmilio-
nowe miasto stanowi duży ośrodek naukowy, kulturalny i gospo-
darczy, od stuleci będąc ważnym punktem wymiany handlowej 
na mapie Europy  W mieście nie brakuje urokliwych kamieniczek, 
luksusowych hoteli i eleganckich restauracji  Funkcjonuje tu kil-
ka teatrów, scena operowa, filharmonia, trzy multipleksy kinowe 
i liczne muzea  Gdańsk w okresie tzw  złotego wieku stał się swo-
istym tyglem etnicznym  Kwitnący handel pozwolił na szybki roz-
wój kultury, sztuki, nauki, a także architektury, obecnej do dzisiaj 
dzięki licznym zabytkom  Gdańsk to również miasto związane 
z walką o wolność — to tutaj powstał pierwszy Niezależny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” 

Miasto kojarzy się w znacznej mierze z przemysłem stocznio-
wym i innymi tradycyjnymi sektorami, lecz obecne rozwijają się 
tu również inne branże, które systematycznie zwiększają swój 
udział w gospodarce Gdańska  Należą do nich m in   telekomuni-
kacja, elektronika czy informatyka 

Wśród największych atutów miasta wymienić należy położenie 
na skrzyżowaniu ważnych szlaków tranzytowych, rozwiniętą in-
frastrukturę gospodarczą oraz bogate zaplecze naukowo-badaw-
cze  Nie bez znaczenia są również dobrze wykształcone kadry i sze-
roka oferta terenów inwestycyjnych  Inwestorzy mają duży wybór 
obiektów do zagospodarowania, również tych zabytkowych 
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Liczba linii  
autobusowych:  
84

Liczba linii  
tramwajowych:  
11

Lotnisko:  
Port Lotniczy 
Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy

Miniony rok był pod wieloma względami trudnym okresem.  
Kryzys gospodarczy w Europie, spowolnienie gospodarcze w Polsce 
i bardzo wysoka, 18-procentowa dynamika ruchu pasażerskiego 
w roku poprzedzającym to zjawiska, które miały wysoki wpływ na 
wyniki roku 2013. Analizując strukturę ruchu lotniczego, cieszy nas 
obserwowana od kilku lat stabilizacja na poziomie ponad 30 proc. 
udziału przewoźników tradycyjnych w przewozach pasażerskich. 
Świadczy to o silnej pozycji rynkowej w Gdańsku takich linii 
lotniczych, jak SAS, Lufthansa, LOT, Eurolot czy Air Berlin.

Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu  
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im  Lecha Wałęsy

Marina Gdańsk

Na szczególne zainteresowanie zasługują Park Przemysłowo- 
-Technologiczny Maszynowa oraz powstające Pomorskie Centrum 
Logistyczne. W obu przypadkach, niezagospodarowane przez 
lata  tereny przeobrażają się obecnie w centra inwestycyjne, 
zapewniające dynamiczny rozwój miasta. Lokalizacjom tym zaufali 
m.in. Jeronimo Martins, Weyerhouser, Kuehne+Nagel. Gdańsk może 
poszczycić się  szeregiem korzyści inwestycyjnych — lokalizacyjnych, 
ekonomicznych, społecznych czy nawet kulturalnych. Dynamiczny 
wzrost odnotowany w liczbie nowo powstałych przedsięwzięć 
potwierdza, iż  inwestorzy zauważają i doceniają  szerokie spectrum 
możliwości jakie oferuje „Miasto wolności”.

Alan Aleksandrowicz, prezes Gdańskiej Agencji  
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

W  Gdańsku dużą rolę odgrywa dostępność transporto-
wa: drogowa, lotnicza i  morska  Miasto, znajdujące się na 
licznych trasach prowadzących z  południa na północ i  ze 
wschodu na zachód Europy, musi sprostać dużemu natężeniu 
ruchu  W Gdańsku spotykają się takie trasy europejskie jak 
m in  E28 czy E75, a także drogi krajowe, ekspresowe i woje-
wódzkie  Miasto posiada również dwie obwodnice tranzyto-
we  Przebiega tędy także tzw  główna arteria komunikacyjna 
Trójmiasta, łącząca trzy miasta  Obecnie infrastruktura dro-
gowa nie jest jeszcze wystarczająca, lecz, z pomocą funduszy 
unijnych, Gdańsk opracowuje i wdraża programy rozbudowy 
sieci drogowej, tworząc tzw  główną ramę komunikacyjną 

Za komunikację lotniczą w mieście odpowiada Port Lotni-
czy Gdańsk im  Lecha Wałęsy, który w 2013 r  został wyróż-
niony nagrodą „Bursztynowy Kompas”  Nagrodę specjalną 
w  kategorii „Inwestycja Turystyczna” zdobył Nowy Termi-
nal Pasażerski T2  W roku 2013 gdańskie lotnisko obsłużyło 

2,842 mln pasażerów, dzięki czemu utrzymało 3  pozycję w Polsce 
pod względem liczby odprawionych pasażerów 

Gdańsk ma dobrze rozbudowaną komunikację miejską  
Oprócz linii tramwajowych i autobusowych w mieście funkcjonu-
je Szybka Kolej Miejska, dzięki której dotrzeć można również do 
Sopotu, Gdyni, Słupska, Lęborka, Wejherowa i innych pobliskich 
miejscowości 
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Bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym w mieście jest Port 
Gdańsk, stanowiący istotną część Transeuropejskiego Korytarza 
Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południo-
wo-Wschodnią Europą 

Gdańsk jest ponadto miastem bardzo przyjaznym dla rowe-
rzystów  Dwa fakty powinny wzbudzić naszą refleksję: aż 44 proc . 
gospodarstw domowych w Gdańsku nie posiada samochodu, a śred-
nie zapełnienie samochodu poruszającego się po gdańskich ulicach 
wynosi zaledwie 1,37 osoby . Promocja ruchu pieszego i rowerowego 
kosztem indywidualnego ruchu zmotoryzowanego jest w tej sytuacji 
najważniejszym wyzwaniem Gdańska na najbliższe lata — powie-
dział Remigiusz Kitliński, gdański oficer rowerowy  Gdańsk podpi-
sał tzw  Kartę Brukselską, która zobowiązuje m in  do zwiększenia 
do 15 proc  udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 
2020 r , opracowania systemu parkingów rowerowych oraz zmniej-
szenia o 50 proc  ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r 

W 2013 r  w mieście prowadzonych było wiele inwestycji  Roz-
poczęto m in  budowę linii tramwajowej na gdańską Morenę, co 
spowodowało zmiany w organizacji ruchu drogowego na ul  Ra-
koczego  Nie ustawały również prace przy budowie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej, która jest jednym z najważniejszych i naj-
większych projektów komunikacyjnych na terenie województwa 
pomorskiego  Założeniem inwestycji jest wdrożenie systemu kolei 
regionalnej, zintegrowanego z  układem komunikacji publicznej 
Metropolii Trójmiejskiej  W  maju 2013 r  PKM S A  podpisała 
umowę na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z  konsor-
cjum firm Budimex i Ferrovial Agroman  W ramach kontaktu po-
wstanie m in  17-kilometrowy odcinek dwutorowej linii kolejowej 

od stacji Gdańsk Wrzeszcz, przez Port Lotniczy im  Lecha Wałęsy, 
do połączenia z  linią kolejową nr 201 Gdynia-Kościerzyna oraz 
budynek Lokalnego Centrum Sterowania  Całkowita wartość pro-
jektu PKM wynosi 907 mln zł netto 

Innymi inwestycjami prowadzonymi w  tym roku były budo-
wa przystanku SKM Śródmieście oraz realizacja wzbudzające-
go kontrowersje wielofunkcyjnego kompleksu Forum Radunia 
w centrum miasta  Projekt zakłada budowę galerii handlowej z ze-
społem kinowym, parkingu wielopoziomowego i  budynku biu-
rowego, a  także adaptację historycznego budynku zakonu sióstr 
elżbietanek  Protest przeciwko inwestycji wystosowało Forum 
Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej (FRAG), w  liście otwartym do 
Prezydenta Miasta Gdańska, pisząc: Nasze stowarzyszenie dotarło 
do materiałów, według których, bez żadnej informacji i konsulta-
cji społecznych, odstąpiono od realizacji oficjalnie prezentowane-
go projektu zabudowy Targu Siennego i  Rakowego, zastępując go 
pospolitą wielkogabarytową galerią handlową  FRAG podkreśla, iż 
koncepcja jest „skrajnie niekorzystna” zarówno dla samego Śród-
mieścia, jak i całej aglomeracji  Jednak Wiesław Bielawski, zastęp-
ca prezydenta ds  polityki przestrzennej, w odpowiedzi na list, za-
pewnił, iż od momentu podpisania umowy pierwotna koncepcja 
nie została poddana żadnym istotnym zmianom 

Do użytku w 2013 r  oddano m in  centrum handlowe Gildia 
oraz pierwszy hotel w Airport City Gdańsk — Hampton by Hil-
ton Gdańsk Airport  Airport City ma być nową dzielnicą biznesu 
w mieście, powstałą w gdańskim Rębiechowie  Projekt ten opraco-
wali przedstawiciele gdańskiego portu l otniczego, miasta Gdańsk, 
urzędu marszałkowskiego oraz lokalnego biznesu 

GDYNIA
Śledząc historię Gdyni, zaobserwować można transformację z ma-
łej wioski rybackiej w nowoczesne, rozwinięte infrastrukturalnie 
i kulturowo miasto, będące ośrodkiem gospodarki morskiej  Gdy-
nia dysponuje wieloma atutami, takimi jak: nadmorskie położenie, 
lokalizacja na przecięciu szlaków łączących kraje skandynawskie 
z południową Europą oraz kraje zachodnie ze wschodnimi, dobre 
szkolnictwo i wykształcone kadry oraz duży udział sektora pry-
watnego w gospodarce  Potencjałem miasta są liczne tereny prze-
znaczone pod inwestycje, m in  tzw  Nadmorska Strefa Prestiżu 

Miejskiego oraz Gdynia Zachód  Walorem lokalizacji jest także 
niewątpliwa atrakcyjność krajobrazowa — prawie połowę teryto-
rium Gdyni obejmują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  
Charakterystyką miasta jest duża liczba mieszkańców zatrudnio-
nych w sektorze morskim, co związane jest ze specyfiką lokalizacji 
i infrastruktury Gdyni  W mieście funkcjonują jednak liczne fir-
my z branż takich jak m in  high-tech, finanse, ubezpieczenia, ra-
chunkowość, prawo, konsulting i doradztwo  Prężnie rozwijają się 
również przedsiębiorstwa z branży budowlanej  Wśród firm, które 
zdecydowały się rozpocząć działalność na terenie Gdyni, wymie-
nić można m in  Allcon S A , Cemex Polska, Coca-Cola HBC Pol-
ska sp  z o o , Multimedia Polska S A , Nordea Bank Polska S A , 
Reuters Europe S A , Saint-Gobain Weber Terranova sp  z  o o , 
Sony Pictures Entertainment oraz Thomson Reuters 

Inwestorzy znajdą w Gdyni wsparcie m in  za sprawą Pomor-
skiego Parku Naukowo-Technologicznego, zarządzanego przez 
Gdyńskie Centrum Innowacji  Oferta PPNT kierowana jest 
przede wszystkim do firm, które w swojej działalności wykorzy-
stują, lub chcą wykorzystać, innowacyjne rozwiązania oraz wyso-
ko zaawansowane technologie, przede wszystkim w dziedzinach 
biotechnologii, ochrony środowiska, informatyki i  wzornictwa 
przemysłowego, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeń-
stwa dla środowiska naturalnego  W 2013 r  oferta Parku została 
znacznie rozszerzona, dzięki otwarciu nowej, rozbudowanej czę-
ści PPNT  Całkowita powierzchnia parkowych budynków wynosi 
obecnie ok  76 347 mkw , czyli sześć razy więcej niż dotychczas  ORP „Błyskawica”
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Rozbudowa była największą, po Trasie Kwiatkowskiego, gdyńską 
inwestycją dofinansowaną z funduszy UE — jej całkowita wartość 
wyniosła ok  208 mln zł, z czego ok  137 mln zł pochodziło z Unii 

Atrakcyjność Gdyni zwiększyć miała również budowa Portu 
Lotniczego Gdynia-Kosakowo  Lotnisko, pełniące funkcję lotniska 
wojskowego, docelowo miałoby posłużyć również do celów pasażer-
skich  Jednak w lutym 2014 r  Komisja Europejska nakazała, by port 
lotniczy Gdynia-Kosakowo zwrócił 21,8 mln euro dofinansowania, 
jakie otrzymał od samorządów Gdyni i gminy Kosakowo  Według 
KE, pomoc państwa stanowi nienależną przewagę konkurencyjną, 
szczególnie nad lotniskiem w Gdańsku, oddalonym od inwestycji 
o 25 km  W odpowiedzi na decyzję Komisji, Prezes Zarządu Por-
tu Lotniczego Gdynia-Kosakowo, Janusz Stateczny, wystosował 
oświadczenie: Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo uważa, że 
decyzja Komisji Europejskiej jest nieuzasadniona, blokuje możliwość 

Gdynia charakteryzuje się doskonale rozwiniętym transportem 
miejskim  W mieście funkcjonują autobusy, trolejbusy oraz tram-
waj wodny, których punktualność i czystość zauważają nie tylko 
mieszkańcy  W październiku 2013 r  Gdynia została wyróżniona 
w konkursie CIVITAS AWARD 2013 w kategorii „zaangażowanie 
społeczne” — doceniono osiągnięcia miasta właśnie w dziedzinie 
transportu miejskiego  W Gdyni podróżni korzystać mogą rów-
nież z działającej na terenie Trójmiasta Szybkiej Kolei Miejskiej 

Kluczową rolę w rozwoju miasta pełni Port Gdynia  Rok 2013 
był pomyślny i, pod wieloma względami, rekordowy: osiągnięto 
najwyższą w 91-letniej historii portu wielkość przeładunków (na 
poziomie 17,66 mln ton), a  także podpisano największą liczbę 
umów o  dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków 
unijnych (na łączną kwotę powyżej 210 mln zł)  Port w Gdyni jest 
istotny nie tylko dla infrastruktury i dostępności komunikacyjnej 
miasta, ale również kraju, stanowiąc ważne ogniwo VI Korytarza 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T 

Liczba linii  
autobusowych:  
84

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

W 2013 r  Gdynia zdobyła drugie miejsce w rankingu najbar-
dziej atrakcyjnych dużych miast dla biznesu miesięcznika „For-
bes”  Pod uwagę brane były miasta liczące od 150 000 do 300 000 
mieszkańców  Pierwsze miejsce otrzymał Rzeszów, natomiast 
trzecie: Bielsko-Biała  Miejsce w  rankingu determinowane było 
liczbą spółek założonych w mieście w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców (bez uwzględnienia upadłości i likwidacji)  Autorzy ran-
kingu zwrócili uwagę, że w Gdyni wiele inwestycji prowadzonych 
lub planowanych jest w centrum oraz na terenie stoczni  Przykła-
dowo, rewitalizację przechodzi Stocznia Gdynia (dawna Stocznia 
im  Komuny Paryskiej), w  której ulokowała się Pomorska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, realizująca projekt Bałtyckiego Portu 
Nowych Technologii  Jego celem jest przyciągnięcie firm, które 
planują wdrażać innowacyjne pomysły i  technologie, przenosząc 
je na grunt komercyjny 

Liczba linii  
trolejbusowych:  
11

SOPOT
Początkowo wieś chłopska, następnie miejsce letniego wypoczyn-
ku gdańskich patrycjuszy, a  w  XVIII wieku miasto doszczętnie 
zniszczone przez wojska rosyjskie, Sopot — bo o nim mowa — 
w XIX wieku rozpoczął drogę w kierunku stania się prawdziwym 
kurortem na skalę krajową i  międzynarodową  Obecnie miasto 
ma oficjalnie nadany status uzdrowiska i słynie m in  z pięknych 
plaż, najdłuższego w  Europie drewnianego molo, Opery Leśnej, 
Przystani Rybackiej i Hipodromu  Charakter miasta wyznaczają 
secesyjne kamieniczki, otoczone zielenią wille, parki oraz ogrody  
Aż 66 proc  powierzchni Sopotu zajmują tereny zielone  Walory 
krajobrazowe, a także liczne ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe 
i  mnogość wydarzeń kulturalno-rozrywkowych czynią z  miasta 
kurort, odwiedzany przez dwa miliony turystów rocznie 

Mimo iż Sopot słynie głównie z turystyki, jest także atrakcyj-
nym miejscem do rozwoju biznesu  Poziom bezrobocia w mieście 
jest jednym z najniższych w Polsce, a władze miasta starają się po-
magać przedsiębiorcom  W Sopocie działa Centrum Przedsiębior-
czości i Mikroinkubator Przedsiębiorczości, pomagający powsta-
jącym firmom  Natomiast zagraniczni inwestorzy liczyć mogą na 
pomoc Asystenta Inwestycji Strategicznych  W mieście dostępna 
jest również wysoko wykwalifikowana kadra — najczęściej są to 
absolwenci szkół wyższych funkcjonujących w Gdańsku 

Komunikacyjnie Sopot w dużej mierze zależny jest od Gdań-
ska, przede wszystkim w zakresie transportu lotniczego i morskie-
go  Bliskie sąsiedztwo Portu Lotniczego Gdańsk im  Lecha Wałęsy 
oraz Portu Gdańsk zwiększa dostępność komunikacyjną Sopotu  

rozwoju samego lotniska oraz całego regionu . Władze Spółki wspól-
nie z miastem Gdynia i gminą Kosakowo nadal uznają projekt prze-
budowy lotniska za rentowny i  uzasadniony ekonomicznie . Jednak 
konieczność zwrotu kwoty dokapitalizowania, uznanej przez Komi-
sję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną, może sprawić, że 
projekt ten będzie droższy, a  jego realizacja potrwa dłużej  Władze 
miasta Gdyni oraz gminy Kosakowo chcą zaskarżyć decyzję KE 
i wnieść skargę do Sądu w Luksemburgu 
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Miasta Sopotu, inwestora prywatnego — Bałtyckiej Grupy Inwesty-
cyjnej S A , PKP S A  oraz Banku Gospodarstwa Krajowego  Projekt 
ma zostać ukończony w pierwszym kwartale 2015 r 

W Sopocie nie działa osobny organizator komunikacji miejskiej 
— miasto podlega pod Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku 
i Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni  Te dwie organizacje za-
rządzają transportem autobusowym w Sopocie  Na terenie miasta 
działa również jeżdżąca z dużą częstotliwością Szybka Kolej Miej-
ska, funkcjonująca w obrębie całego Trójmiasta  

W Sopocie obecne są przede wszystkim firmy z sektora turystyki, 
gastronomii i hotelarstwa  Miasto przyciąga również inwestorów z in-
nych branż, takich jak m in  ubezpieczenia, pośrednictwo finansowe, 
doradztwo prawne, marketing oraz usługi audytorskie  Na terenie 
miasta działają takie zagraniczne podmioty jak: Grupa ERGO Hestia 
(ubezpieczenia), grupa kapitałowa NDI S A  (budownictwo i obrót 
nieruchomości) czy SMT Shipmanagment & Transport Gdynia Ltd  
(przemysł morski)  Głównym atutem dla inwestorów jest dogodne 
położenie miasta — w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska 

Miasto jest dobrze skomunikowane z  innymi regionami kraju: 
w jego pobliżu krzyżują się cztery ważne drogi krajowe (nr 1, 5, 6 
i 7) wiodące na zachód oraz południe i wschód Polski  Sopot ma 
także dostęp do autostrady A1, a przebiegająca przez niego linia 
kolejowa łączy międzynarodowe szklaki kolejowe 

W 2013 r  rozpoczęła się przebudowa dworca PKP w Sopocie oraz 
przylegających do niego terenów  Projekt pod nazwą Nowe Centrum 
Sopotu zakłada wybudowanie kompleksu łączącego funkcje biuro-
we, usługowe i handlowe oraz lokalu dworca PKP i hotelu  W zakres 
inwestycji wchodzi również modernizacja układu komunikacyjnego 
ul  Dworcowej i Podjazd łączących się z ul  Bohaterów Monte Cassi-
no  Powstanie także, wyłączona z ruchu kołowego, promenada, która 
stanowić będzie centralną część kompleksu z  zielenią miejską, ele-
mentami małej architektury, ogródkami restauracji i kawiarni oraz 
interaktywną fontanną  Koszt przebudowy to ok  100 mln zł, z czego 
42 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego w ramach schematu zwrotnego finansowania 
rozwoju miast (JESSICA)  Inwestycja powstaje we współpracy Gminy 

Nowe Centrum Sopotu

Ważny rynek  

Błażej Kucharski
Dyrektor Regionalny  

Colliers International w Trójmieście

Pomimo dobrego roku deweloperzy wie-
le z  zaplanowanych inwestycji przesu-
nęli w czasie, uzależniając wbicie łopaty 

od zawarcia umów typu pre-let. W najbliższym 
czasie można jednak spodziewać się zwięk-
szonej aktywności najemców biurowych 
w Trójmieście, głównie za sprawą firm z sekto-
ra BPO, SSC i ICT. W kwestii oceny rynku, obec-
ny poziom pustostanów może świadczyć, że 
jest to rynek najemcy. Wyjątkiem jest tu mia-
sto Sopot, które ze względu na niską podaż 

nowoczesnej powierzchni ma wyższe stawki. 
Z  pewnością pozytywnie nastraja bieżący 
2014 r. — według nas średnia wielkość trans-
akcji zwiększy się o  ok. 15 proc. Przemawia 
za tym kilka czynników — stabilność eko-
nomiczna regionu oraz wysoka ocena trój-
miejskiego rynku pracy przez zewnętrznych 
inwestorów. Duże znaczenie ma również ak-
tywność władz samorządowych i działalność 
organizacji takich, jak Invest in Pomerania czy 
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego.

Trójmiasto kolejny rok z rzędu udowodniło, że jest bardzo ważnym rynkiem 
nieruchomości komercyjnych w Polsce. Dominacja lokalnych deweloperów jest bardzo 
charakterystyczna dla tego rynku i zdecydowanie nadaje mu rytm inwestycyjny.
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Biurowce w Trójmieście
Trójmiasto przez wiele lat nie konkurowało na polskiej arenie 
lokalizacji biurowych  Region ten nie był skutecznie promo-
wany jako centrum biznesowe, inwestorom kojarząc się z  trze-
ma ośrodkami turystycznymi, bazującymi na branży morskiej 
i przemyśle stoczniowym  Lokalne władze podjęły jednak walkę 
o inwestorów, a wraz z nimi regionalni deweloperzy, którzy zde-
cydowali się na budowę większych niż do tej pory obiektów biu-
rowych, takich jak Łużycka Office Park czy Arkońska Business 
Park  W 2006 r  wolumen powierzchni biurowych w Trójmieście 
przekroczył 200 000 mkw  i  od tego czasu intensywnie rośnie  
Obecnie w  Gdańsku, Gdyni i  Sopocie łączne zasoby biurowe 
osiągnęły poziom ok  450 000  mkw , co czyni z  tej lokalizacji 
czwartą pod względem wielkości w Polsce 

Rok 2013 był rekordowy dla trójmiejskiego rynku biurowego  
Deweloperzy oddali ponad 80 000 mkw  powierzchni, plasując 
Trójmiasto w czołówce lokalizacji regionalnych pod względem no-
wej podaży  Na rynku dominują przede wszystkim doświadczeni 
deweloperzy lokalni, tacy jak m in  Torus, Allcon, BCB, Euro Styl, 
TPS czy Hossa  Jednak od 2008 r  zauważyć można coraz szybszy 
napływ podmiotów ogólnokrajowych oraz międzynarodowych, 
które realizują lub planują tu swoje inwestycje (m in  SwedeCenter, 
Echo Investment, Hines) 

Wśród trzech miast regionu, w  kontekście zasobów biuro-
wych zdecydowanie dominuje Gdańsk, odpowiadający za ponad 
60 proc  całkowitego wolumenu  Najmniej biur zlokalizowanych 
jest w Sopocie (ok  6 proc  ogólnych zasobów Trójmiasta) 

Wraz z rozwojem rynku powierzchni biurowych, w Trójmie-
ście zaczęły pojawiać się pierwsze duże centra outsourcingowe, 
które obecnie coraz chętniej wybierają tę lokalizację, docenia-
jąc szeroki wybór biur, konkurencyjne ceny, świetne położenie 
oraz liczne możliwości spędzania czasu wolnego  W  mieście 
funkcjonują takie firmy jak m in  Thomson Reuters, Arla Foods, 
Lufthansa, Sony Pictures, Bayer, Geoban, Meritum Bank, Nor-
dea Bank, Intel, Contact Center czy Bank BPH  Nowe inwestycje 
realizowane są przez deweloperów z  przekonaniem, że kolejni 
przedsiębiorcy z  branży BPO/SSC będą decydować się na wy-
najem, najczęściej dużych, przestrzeni biurowych w  Gdańsku, 
Gdyni lub Sopocie 

Trójmiasto charakteryzuje stosunkowo wysoki wskaźnik pu-
stostanów, spowodowany bardzo dużą podażą  Dzięki temu na-
jemcy mają duże możliwości negocjacyjne, a  właściciele obiek-
tów biurowych starają się ich zachęcić jakością i  dodatkowymi 
usługami, jakie oferują w danej inwestycji  Projekty biurowe za-
pewniają nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale często również 
dodatkowe udogodnienia, takie jak punkty usługowo-handlowe, 
gastronomiczne, sportowe oraz medyczne  Szczególnie konkuren-
cyjne w  tym zakresie są duże parki biurowe, na których terenie 
użytkownicy mogą pójść na lunch, zrobić zakupy, wybrać się na 

Podaż:  
450 000 mkw.

Nowa podaż w 2013 r.:  
80 100 mkw.

Popyt.:  
42 500 mkw.

Powierzchnie  
w budowie:  
78 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  
13 proc.

Średnie stawki czynszów:  
12–15,5 €/mkw./m-c
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WYBRANE TRANSAKCJE W TRÓJMIEŚCIE

W 2013 r  najemcy na trójmiejskim rynku nie byli tak aktywni jak 
w rekordowym 2012 r , kiedy to podpisali umowy najmu niemal 
70 000 mkw  powierzchni, a popyt zamknął się w ok  43 000 mkw  
Wśród najemców dominują firmy z sektora BPO/SSC  Wśród naj-
większych transakcji wymienić można te zawarte przez Nordea 
Bank, Sii, Kemirę oraz Bayer 

l Nordea Bank 
       11 500 mkw.  — Gdynia Waterfront, Gdynia

l Sii 
       2700 mkw.  — Olivia Business Centre:  
       budynki Point i Tower, Gdańsk

Trójmiejski rynek nieruchomości komercyjnych faktycznie szybko się 
rozwija. Współczynnik pustostanów na tle innych miast regionalnych 
jest jednak całkiem atrakcyjny z punktu widzenia deweloperów, 
a doświadczenie jakie posiadamy w dotychczasowej komercjalizacji 
pozwala nam planować nowe inwestycje. Wierzymy, że również nasz 
kolejny projekt — biurowiec Tensor w Gdyni — odniesie sukces,  
m.in. dzięki bardzo dobrej lokalizacji.

 Bartosz Podgórczyk, Dyrektor Działu Marketingu EURO STYL

Działająca w branży IT firma Sii prawie dwukrotnie zwiększyła po-
wierzchnię wynajmowaną w  Olivia Business Centre w  Gdańsku  
Powiększone biuro firmy w  kompleksie zajmuje 2700 mkw  Jest to 
już czwarte rozszerzenie powierzchni biurowej Sii w  Trójmieście  
Początkowo, w 2008 r , firma zajmowała 80 mkw  w wieżowcu przy 
ul  Heweliusza, gdzie, wraz z rozwojem, wynajmowała kolejne metry 
kwadratowe  W 2010 r  zdecydowała się na przeprowadzkę do Biała-
-Office  Ostatecznie Sii przeniosła się do budynku Olivia Gate, gdzie 
początkowo wynajęła 1200 mkw, a po około roku siedziba rozrosła 
się do 1800 mkw  Najnowsza transakcja oznacza, że firma zajmie 
3  piętro w połączonych budynkach Olivia Point i Olivia Tower 

l Kemira  
       2600 mkw.  — Alchemia faza I, Gdańsk

siłownię lub basen, zostawić dziecko w przedszkolu, a także umó-
wić na wizytę do lekarza 

W kolejnych latach spodziewać się można dalszego intensywne-
go wzrostu inwestycji biurowych w regionie trójmiejskim  W budo-
wie pozostaje niemal 80 000 mkw , a deweloperzy planują kolejne 
inwestycje  Nasuwa się pytanie, czy rynek będzie w stanie przyjąć 
tak wysoką podaż biurową, szczególnie uwzględniając stosunkowo 
wysoki poziom pustostanów, i jakie odczucia mają deweloperzy de-
cydujący się na realizację kolejnych projektów w tym regionie 
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Nordea Bank jest pierwszym i  głównym najemcą powierzchni 
biurowej w powstającym w Gdyni kompleksie Gdynia Waterfront  
Siedziba firmy znajdzie się w  biurowcu, który wraz z  hotelem 
Marriott Courtyard wchodzi w skład pierwszego etapu inwestycji  
Jego zakończenie zaplanowano na 2015 r  Docelowo całkowita po-
wierzchnia kompleksu wynieść ma ok  90 000 mkw  i oprócz ho-
teli oraz biur znajdą się tu powierzchnie komercyjne, mieszkania, 
a także zaplecze kulturalne i wypoczynkowe  12 czerwca 2013 r  
Nordea Bank został przejęty przez PKO Bank Polski, który na ba-
zie banku Nordea w Trójmieście chce stworzyć bank hipoteczny 

Działająca w  branży chemicznej firma Kemira zdecydowała się 
wynająć 2600 mkw  powierzchni w  gdańskim kompleksie biu-
rowym Alchemia  Firma zajęła tym samym 8  i 9  piętro w wie-
ży Aurum  Umowa podpisana została na 7 lat  Budowa Alchemii 
rozpoczęła się pod koniec 2011 r  W  ramach pierwszego etapu 
inwestycji powstały dwie biurowe wieże — Aurum i Platinum — 
połączone wspólną podstawą  Dostarczyły one ponad 16 700 mkw  
powierzchni biurowej 
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l Bayer 
       1200 mkw.  — Olivia Business Centre: Olivia Tower, Gdańsk

Bayer Service Center Gdańsk znajduje się w Olivia Business Cen-
tre od września 2012 r , gdzie początkowo zajmował ok  400 mkw  
powierzchni w Olivia Gate  Docelowa siedziba firmy znajduje się 
w  Olivia Tower i  liczy 1200 mkw  Najpóźniej do końca 2014  r  
firma wprowadzi się na następne 1200 mkw  Łącznie siedziba 
firmy obejmować będzie dwa piętra połączone klatką schodową 
przeznaczoną wyłącznie do użytku najemcy  W skład kompleksu 
Olivia Business Centre wchodzą trzy budynki: Olivia Gate, Olivia 
Tower i Olivia Point  W marcu 2014 r  ukończona zostanie budo-
wa Olivia Four, a kolejne trzy biurowce w lutym 2014 r  otrzymały 
prawomocne pozwolenie na budowę 

l Ekolan 
       325 mkw. — Good Point 761, Sopot

è KONFERENCJE, SZKOLENIA, BANKIETY
Gdzie w Trójmieście możesz urządzić event dla większej liczby osób?

à Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO
à PGE Arena
à Dwór Oliwski

è BIZNES ŚNIADANIE
Chcesz umówić się na poranną kawę z partnerem biznesowym?

à Zatoka Sztuki

è BIZNES LUNCH
Pora obiadowa odpowiednia będzie do dłuższej rozmowy biznesowej.

à Restauracja VNS
à Petit Paris

è BIZNES KOLACJA FORMALNA
W celu poznania kluczowego klienta lub kontrahenta warto wybrać się na wystawną kolację.

à Strefa Kuchnie Świata
à Restauracja Mercato 

è BIZNES KOLACJA NIEFORMALNA
Domknięciu interesów sprzyjać będzie mniej formalna kolacja.

à  Restauracja Malinowy Ogród Wojciech Utschik 
  ul. Pegaza 2, 80-299 Gdańsk (blisko lotniska Lecha Wałęsy) 
  tel. 58 554 61 43, 662 01 48 55 | www.malinowyogrod.pl

à Brovarnia

è KOKTAJL PARTY
Spotkanie biznesowe czy konferencja może zakończyć się w mniej formalnej atmosferze podczas 
sprzyjającego networkingowi koktajl party.

à Restauracja Kokieteria

w
iz

.:
 E

ko
la

n

w
iz

.:
 T

P
S

Firma Ekolan zajęła całą kondygnację w zrealizowanym przez sie-
bie butikowym biurowcu Good Point 761 w Sopocie  Budynek sta-
nowi połączenie zrewitalizowanej XIX-wiecznej kamienicy oraz 
nowoczesnego obiektu biurowego  Znajduje się przy al  Niepodle-
głości 761 i  oferuje 1300 mkw  powierzchni biurowej  Do Good 
Point 761 wprowadzili się wszyscy pracownicy firmy Ekolan, 
wcześniej działający w biurze sprzedaży przy ul  Armii Krajowej 
w Sopocie oraz w Gdyni, przy ul  Wielkokackiej  Kolejny projekt 
butikowego biurowca Ekolan planuje zrealizować w  Gdyni przy 
ul  Śląskiej 

Spotkania biznesowe  
w Trójmieście  

gdzie i z jakiej okazji?

 poleca

µ 
miejsce roku
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Gdańsk jest najbardziej rozwiniętym pod względem biuro-
wym miastem spośród trzech wchodzących w skład Trójmia-
sta  W  2013  r  oddano tu zdecydowanie najwięcej powierzchni, 
a znaczna część inwestycji w budowie i planowanych pozwala są-
dzić, iż pozycja miasta nie zmieni się w najbliższych latach 

Prawdziwym centrum biznesowym Gdańska są rejony Oliwy 
i Wrzeszcza  Znajdują się tu takie projekty jak m in  Alchemia, Ar-
końska Business Park, Olivia Business Centre oraz Garnizon biz  
Pozycję tego obszaru miasta wzmocni zakończenie budowy Cen-
trum Biurowego Neptun  Duże inwestycje biurowe, m in  Allcon 
Park i BCB Business Park, powstają także w okolicy portu lotni-
czego  Przyciągają one inwestorów, którzy cenią sobie doskonałą 
dostępność komunikacyjną z innymi krajami Europy i świata 

Gdańsk od 2010 r  podzielony jest na 34 jednostki pomocnicze: 
dzielnice lub osiedla  Pomimo różnego nazewnictwa nie różnią się 
one między sobą ani kompetencjami, ani zadaniami  Status dziel-
nic przyznany jest jednostkom z ponad 20 000 mieszkańcami, na-
tomiast status osiedli — z ponad 2000  Pod względem powierzch-
ni największa jest Wyspa Sobieszewska, natomiast najmniejsze 
— Wzgórze Mickiewicza  Najwięcej mieszkańców znajduje się 
w dzielnicy Chełm, a najmniej na osiedlu Letnica  Pozostałe jed-
nostki pomocnicze to: Śródmieście, Przymorze Wielkie, Wrzeszcz 
Dolny, Wrzeszcz Górny, Piecki-Migowo, Żabianka-Wejhera-Jelit-
kowo-Tysiąclecia, Ujeścisko-Łostowice, Oliwa, Orunia-Św  Woj-
ciech-Lipce, Przymorze Małe, Siedlce, Zaspa-Młyniec, Brzeźno, 
Osowa, Zaspa-Rozstaje, Stogi, Suchanino, Nowy Port, Jasień, Brę-
towo, Kokoszki, Matarnia, Strzyża, Aniołki, Przeróbka, VII Dwór, 
Młyniska, Olszynka, Krakowiec-Górki Zachodnie, Rudniki 

Oliwa

Granicząca od północy z  Sopotem Oliwa jest jedną z  najszybciej 
rozwijających się dzielnic Gdańska w  kontekście powierzchni biu-
rowych  Inwestorów zachęca dobrze rozwinięta komunikacja w tym 
regionie: stacja kolejowa i  przystanek SKM, a  także przebiegająca 
przez dzielnicę główna arteria komunikacyjna Trójmiasta — droga 
wojewódzka nr 468  Na terenie Oliwy znajdują się m in  trzy szkoły 
wyższe, centra handlowo-usługowe, muzea i liczne zabytki, takie jak 
Pałac Opatów czy Archikatedra Oliwska  Dzielnicy nie brakuje rów-
nież terenów zielonych, wśród których wymienić można m in  Lasy 
Oliwskie, Ogród Zoologiczny oraz Park im  Adama Mickiewicza  
W 2013 r  to właśnie w tej dzielnicy skupiła się aktywność dewelo-
perów, którzy oddali łącznie ok  45 700 mkw  powierzchni biurowej 

Biznesowe 
dzielnice 
Gdańska

l Inwestycje oddane w 2013 r.

Na początku stycznia 2013 r  przy al  Grunwaldzkiej 472 oddano 
do użytku dwa biurowce należące do kompleksu Olivia Business 
Centre: Olivia Tower oraz Olivia Point  Dołączyły one do ukoń-
czonego na początku 2011 r  biurowca Olivia Gate, dysponującego 
15 000 mkw  powierzchni biurowej  Olivia Tower, nowa siedziba 
Bayer Service Center Gdańsk, oferuje 15 000 mkw , natomiast Oli-
via Point — 9000 mkw  Wszystkie trzy obiekty były poddane pro-
cesowi certyfikacji BREEAM i otrzymały ocenę Very Good  Olivia 
Point i Olivia Tower zaliczają się do grupy tzw . inteligentnych bu-
dynków . Posiadają zaawansowane systemy zmniejszające energo-
chłonność i koszty zarządzania budynkiem oraz maksymalizujące 
funkcjonalność i bezpieczeństwo . Oświetlenie parkingów zewnętrz-
nych sterowane jest czujkami zmierzchu, a podziemnych — czujka-
mi ruchu . Elewacje wykonane zostały w technologii różnicowanego 
przewodnictwa cieplnego i  światła, w zależności od ekspozycji na 
światło słoneczne — opisuje Maciej Kotarski z  firmy TPS, która 
jest operatorem Olivia Business Centre  Prócz firmy Bayer, w kom-
pleksie siedziby mają m in  Allianz, Grupa Tax Care, Cameron, 
Noble Bank, Starbucks, Sii, PwC, PKO BP, Meritum Bank, Energa 
SA oraz American Bureau of Shipping 

Olivia Business Centre

OSOWA
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WRZEŚĆ 
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KRAKOWIEC–GÓRKI 
ZACHODZNIE

ORUNIA–ŚW. 
WOJCIECH–LIPCE

VII DWÓR

BRĘTOWO

JASIEŃ

STOGI

RUDNIKI

WYSPA SOBIESZEWSKA

ŚRÓDMIEŚCIE

OLSZYNKA

CHEŁM

MŁYNISKA

LETNICA

ANIOŁKI

SIEDLCE

MATARNIA

KOKOSZKI

W bliskim sąsiedztwie Olivia Business Centre powstała jeszcze 
jedna nowoczesna inwestycja biurowa, potwierdzając tym samym 
atrakcyjność Oliwy jako dzielnicy biznesu  W styczniu 2013 r  od-
było się oficjalne otwarcie pierwszego etapu kompleksu wielofunk-
cyjnego Alchemia, zlokalizowanego przy al  Grunwaldzkiej 411  
Inwestor, firma Torus, rozpoczął budowę pod koniec 2011 r  W ra-
mach pierwszej fazy inwestycji powstały dwie biurowe wieże — 
8-kondygnacyjna Aurum oraz 6-kondygnacyjna Platinum — po-
łączone wspólną podstawą, które dostarczyły ponad 16 700 mkw  
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powierzchni biurowej  W  kompleksie znajduje się również ogól-
nodostępne centrum rekreacyjno-sportowe, które zostało otwarte 
w styczniu 2014 r  Zajmuje ono blisko 4600 mkw  powierzchni, na 
której zlokalizowane są m in  baseny, sauny, sale fitness czy strefa 
wspinaczki  Pierwsi najemcy, wśród których wymienić można fir-
my takie jak Kemira, Grupa Progres oraz Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe, rozpoczęli pracę w  Alchemii w  lutym 2014 r  Kom-
pleks certyfikowany jest w systemie oceny LEED i  jako pierwszy 
budynek w  Trójmieście otrzymał precertyfikat na najwyższym 
poziomie — Platinum 

Do użytku w 2013 r  oddano również budynek Alfa, wchodzący 
w skład Oliva Business Park, znajdujący się przy ul  Piastowskiej 7  
Obiekt został w całości wynajęty przez Meritum Bank  Budowa biu-
rowca rozpoczęła się w marcu 2012 r , a jego inwestorem jest spółka 
Alfa Investments sp  z o o  S K A  Budynek oferuje 10 000 mkw  po-
wierzchni całkowitej, z czego ok  5700 mkw  stanowią biura 

l Inwestycje w budowie i planowane

W  połowie 2013 r  rozpoczęła się budowa czwartego biurowca 
w ramach kompleksu Olivia Business Centre: Olivia Four  Budy-
nek oferować będzie 12 500 mkw  powierzchni użytkowej, a  za-
kończenie jego budowy planowane jest na marzec 2014 r  Zgodnie 
z  informacjami dewelopera, z  powodu dużego zainteresowania 
potencjalnych najemców zmieniono projekt biurowca i  zamiast 
planowanych sześciu kondygnacji budynek będzie miał ich dwa-
naście  Pierwszym najemcą Olivia Four została informatyczna fir-
ma Playsoft  Kolejne trzy budynki w ramach kompleksu otrzyma-
ły w lutym 2014 r  prawomocne pozwolenie na budowę  Pierwszy 

gruntowną renowację tego obiektu, który pełni aktualnie funkcję 
siedziby Korporacji Budowlanej Doraco  Obecnie trwają prace 
wykończeniowe pierwszego budynku  Drugi z biurowców jest w 
stanie surowym, a budowa dwóch kolejnych rozpocznie się w nie-
długim czasie 

Jasień

Jasień znajduje się w południowo-zachodniej części Gdańska  Za-
budowa tego osiedla administracyjnego zdominowana jest przez 
budownictwo wielorodzinne  Komunikacyjnie Jasień połączony 
jest z  innymi częściami miasta poprzez linie autobusowe, w pla-
nach jest również realizacja linii tramwajowej, a obecnie trwa bu-
dowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z  przystankiem Gdańsk 
Jasień  W kontekście rynku biurowego dzielnica powoli zaczyna 
się rozwijać: w  2012 r  powstał tu kompleks biurowo-usługowy 
Nordika, oferujący 10 214 mkw  powierzchni całkowitej  Inwesty-
cja znajduje się przy ul  Jabłoniowej i została zrealizowana przez 
firmę Murapol  Największym projektem biurowym w Jasieniu jest 
natomiast kompleks zrealizowany przez firmę Euro Styl 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

6 września 2013 r  odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu BPH 
Office Park, zlokalizowanego przy ul  płk  Jana Pałubickiego  

Olivia Four

Dworek Saltzmanna 

Alchemia

ponad 50 000 mkw  powierzchni  Oznacza to, iż wraz z  wybu-
dowanymi już obiektami powierzchnia biurowa Olivia Business 
Centre przekroczy 100 000 mkw 

Pod koniec grudnia 2013 r  rozpoczęła się realizacja drugiego 
etapu kompleksu Alchemia  Ma on architektonicznie nawiązy-
wać do pierwszego i  oferować blisko 21 000 mkw  powierzchni 
biurowej, a  także ponad 2600 mkw  powierzchni towarzyszącej  
W ramach tej drugiej ma powstać centrum medyczne, przedszkole 
z własnym zieleńcem oraz część handlowo-usługowa  Inwestycja 
certyfikowana jest w systemie LEED, a jej zakończenie planowane 
jest na ostatni kwartał 2015 r 

Od kwietnia 2013 r  Korporacja Budowlana Doraco realizuje 
w Gdańsku przy ul  Opackiej projekt, którego celem jest odtwo-
rzenie znajdującej się w tym miejscu od XVIII wieku zabudowy 
Folwarku Saltzmanna  Cała inwestycja, na którą składać się będą 
cztery nowo wznoszone budynki biurowe klasy A, ma zakończyć 
się w sierpniu 2015 r  i dostarczy blisko 3000 mkw  powierzchni 
biurowej  Częścią kompleksu stanie się również zabytkowy Dwo-
rek Saltzmanna, powstały w 1760 r  W sierpniu 2012 r  zakończono 

z  nich zostanie oddany pod koniec pierwszego kwartału 2015 r  
i będzie mieć dwanaście kondygnacji nadziemnych oraz trzy pod-
ziemne  Natomiast dwa kolejne, których oddanie do użytkowania 
jest planowane na 2016 r , będą wyższe  Łącznie oferować będą 
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Inwestycja, składająca się z  trzech czteropiętrowych budynków, 
została w całości wynajęta przez Bank BPH  Przed podpisaniem 
umowy najmu projekt realizowano pod nazwą Euro Office Park  
W  2013 r  do dyspozycji najemcy oddano dwa budynki (A  i  B) 
o  łącznej powierzchni najmu ok  10 000 mkw  Trzeci z  biurow-
ców — C — został przekazany bankowi w styczniu 2014 r  Łącznie 
kompleks dysponuje ok  19 000 mkw  powierzchni najmu  W no-
wej siedzibie BPH docelowo pracować będzie ok  2700 osób, do tej 
pory rozlokowanych w kilku biurowcach na terenie Gdańska 

ma stworzyć z budynku centrum części biurowej Garnizonu  Inwe-
stor nie podał jeszcze potwierdzonych dat rozpoczęcia inwestycji 

Śródmieście

Położone na obu brzegach rzeki Motławy Śródmieście stanowi 
reprezentacyjną i historyczną część Gdańska  Dzielnica dzieli się 
na kilka jednostek morfogenicznych, wśród których wymienić 
można m in  Stare Miasto, Główne Miasto, Nowe Ogrody oraz 
Stare Przedmieście  Śródmieście jest doskonale skomunikowane, 
wyróżnia się również licznymi zabytkami, piękną architekturą 
i atrakcjami turystycznymi 

l Inwestycje w budowie i planowane

W jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Gdańska, 
przy skrzyżowaniu ul  Jana z Kolna i Wałów Piastowskich, w są-
siedztwie ścisłego centrum miasta, powstaje Tryton Business 
House  Projekt składa się z  wieży oraz dwóch niższych budyn-
ków, spiętych łącznikiem, który umożliwia poruszanie się mię-
dzy nimi bez wychodzenia na zewnątrz  Elewacja inwestycji jest 
w całości przeszklona  Łącznie Tryton Business House zaoferuje 
ok  24 000 mkw  powierzchni  Pod koniec 2013 r  inwestor, firma 
Echo Investment, przekazał plac budowy wykonawcy ścian szcze-
linowych — firmie Keller Polska 

Wrzeszcz Górny

W  południowo-środkowej części Gdańska znajduje się dzielnica 
Wrzeszcz Górny, która rozciąga się wzdłuż głównej arterii komu-
nikacyjnej Trójmiasta  Wrzeszcz, głównie dzięki dobrze rozwi-
niętej komunikacji tramwajowej i autobusowej, a także dworcowi 
kolejowemu na granicy z Dolnym Wrzeszczem, stanowi atrakcyj-
ną lokalizację dla inwestycji biurowych  W dzielnicy znajdują się 
dobrze rozpoznawalne obiekty, takie jak Opera Bałtycka, Teatr 
Leśny, Galeria Bałtycka, Garnizon i mieszkalny wieżowiec Olimp 

l Inwestycje w budowie i planowane

Pod koniec marca 2014 r  zaplanowane jest uroczyste otwarcie 
Centrum Biurowego Neptun, powstającego przy al  Grunwaldz-
kiej 103A  Biurowiec jest pierwszą inwestycją firmy Hines w Gdań-
sku  Projekt obiektu powstał w  pracowni architektonicznej Aedas 
CE  W ramach inwestycji zrealizowany został biurowiec z funkcja-
mi usługowymi, oferujący blisko 16 000 mkw  powierzchni w stan-
dardzie klasy A na 18 kondygnacjach  CB Neptun jest pierwszym 
wysokościowym (86 m) budynkiem w Gdańsku  Na parterze znaj-
duje się reprezentacyjny hol recepcyjny i punkty usługowo-handlo-
we, natomiast na pierwszym piętrze zaprojektowano sale konferen-
cyjne przeznaczone dla przyszłych użytkowników budynku 

W  przygotowaniu jest rozbudowa kompleksu Garnizon.biz, 
w  ramach którego w 2012 r  powstały biurowce Gamma i Ome-
ga, oferujące po 4500 mkw  powierzchni biurowej każdy  W skład 
kompleksu wchodzą również zmodernizowane cztery budynki 
przy al  Grunwaldzkiej 184–190  Inwestor — Grupa Inwestycyjna 
Hossa SA — przygotowuje kolejne projekty biurowe: Gato, Nano, 
Yoko i rewitalizację budynku przy ul  Słowackiego 13  Biurowce 
Gato i Nano mają oferować ponad 22 000 mkw  powierzchni biu-
rowej klasy A+ na ośmiu kondygnacjach naziemnych  Bryła biu-
rowca Yoko ma architektonicznie nawiązywać do otaczających go 
pozostałych obiektów biurowych kompleksu — Omegi, Gammy, 
Nano i Gato  Centralne położenie Yoko i połączenie ceramicznych 
okładzin, szklanych elewacji oraz ozdobnej blachy na elewacjach 

BPH Office 
Park

Centrum Biurowe 
Neptun

Tryton Business House
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Biurowa 
Gdynia
Gdynia jest drugim największym rynkiem biurowym Trójmiasta, 
odpowiadającym za ok  30 proc  całkowitych zasobów regionu  In-
westorzy doceniają przede wszystkim okolice ul  Łużyckiej  Znaj-
duje się tam jedna z największych inwestycji biurowych w regionie 
— Łużycka Office Park, czyli kompleks pięciu budynków biuro-
wych klasy A, rozlokowanych na obszarze 2,3 ha, z 22 500 mkw  
łącznej powierzchni biurowej netto  Dla inwestorów atrakcyjny 
jest również rejon dzielnicy Śródmieście 

Gdynia była jednym z  pierwszych polskich miast, które 
w 1991 r  wprowadziło podział na jednostki pomocnicze — dziel-
nice  Przez kolejne lata ich liczba ulegała zmianie, by w  2004 r  
ustalić obowiązujący obecnie podział na 22 dzielnice  Największą 
powierzchniowo jest Chwarzno-Wiczlino, natomiast ludnościowo 
— Chylonia  Pozostałe dzielnice to: Babie Doły, Cisowa, Dąbrowa, 
Działki Leśne, Grabówek, Kamienna Góra, Karwiny, Leszczynki, 
Mały Kack, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Pogórze, Pustki Cisow-
skie-Demptowo, Redłowo, Śródmieście, Wielki Kack, Witomino 
Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Wzgórze Św  Maksymiliana 

Śródmieście

Granicząca z Morzem Bałtyckim dzielnica Gdyni — Śródmieście 
— najbardziej znana jest z reprezentacyjnej ul  Świętojańskiej oraz 
portu  Ten rejon miasta jest bardzo dobrze skomunikowany, m in  
dzięki obecności dworca kolejowego Gdynia Główna i  dworca 
autobusowego PKS  Na terenie Śródmieścia znajdują się również 
ważne instytucje miejskie, takie jak Urząd Miasta Gdyni i budy-
nek Sądu Rejonowego  Charakterystycznym obiektem tego rejonu 
miasta jest składający się z  dwóch wież kompleks mieszkalno-
-usługowo-biurowy Sea Towers 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

23 stycznia 2013 r  nastąpiło uroczyste otwarcie biurowca Bałtyc-
kiego Portu Nowych Technologii w Gdyni  Ten budynek to symbol 
dla tych, którzy nie wierzyli, że te tereny będą jeszcze żyły, że będzie 
tu kwitnący przemysł rodzący nowoczesne miejsca pracy — powie-
działa podczas uroczystości otwarcia Teresa Kamińska, prezes 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp  z  o o  Biurowiec 
G-330 zwany Akwarium, położony przy ul  Czechosłowackiej 3, 
został otwarty niespełna rok po wmurowaniu kamienia węgielne-
go  Obiekt, oferujący niemal 6000 mkw  powierzchni biurowej na 
piętrach 1–9, służyć ma jako zaplecze biurowo-administracyjne 
dla firm planujących inwestycje na terenie Bałtyckiego Portu No-
wych Technologii  Na parterze zlokalizowano bar, restaurację oraz 

sale konferencyjne  Zmodernizowany budynek znajduje się na te-
renie dawnej Stoczni Gdynia i wcześniej pełnił funkcję siedziby jej 
władz, nazywanych potocznie „grubymi rybami” 

W niedalekiej odległości od biurowca Akwarium, przy ul  Pol-
skiej 13A, w maju zakończyła się przebudowa sześciopoziomowego 
magazynu, znanego mieszkańcom jako budynek Posti  Inwestycja 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia trwała półtora roku  Powstały 
w  jej ramach biurowiec oferuje niemal 9000 mkw  nowoczesnej 
powierzchni użytkowej  Projekt kosztował 23 mln zł brutto  Bu-
dynek magazynowo-biurowy powstał w 1959 r , służąc jako siedzi-
ba Przedsiębiorstwa handlowo-wytwórczego „POSTI” S A  Nowa 
bryła obiektu oraz dobre połączenia komunikacyjne z  centrum 
Gdyni, autostradą A1 oraz Portem Lotniczym im  Lecha Wałęsy 
spowodowały duże zainteresowanie wśród potencjalnych najem-
ców  Na parterze oraz 1  piętrze powierzchnie wynajęła Szkoła 
Morska, której siedziba do tej pory mieściła się na terenie Dalmo-
ru  Innymi najemcami są głównie firmy z branży transportowo-
-spedycyjnej, m in Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka Sp  
z o o , należąca do francuskiej grupy CMA CGM 

l Inwestycje w budowie i planowane

3 września 2013 r , przy nabrzeżu Basenu Prezydenta w  Gdyni, 
miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod 
nową inwestycję biurowo-hotelową należącą do SwedeCenter — 
Gdynia Waterfront  Pierwszy etap kompleksu, obejmujący hotel 
Mariott Courtyard z centrum konferencyjnym, którego operato-
rem jest Scandinavian Hospitality Management, a  także biuro-
wiec, który stanowić będzie siedzibę Nordea Bank Polska, ma zo-
stać ukończony w połowie 2015 r  Obiekt biurowy będzie oferował 

Akwarium
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Redłowo

Redłowo to nadmorska dzielnica Gdyni, zdominowana przez 
budownictwo mieszkalne  Na jej terenie położone jest letnie ką-
pielisko, a także zlokalizowana nad klifowym brzegiem morskim 
Jaskinia Goryla  W  2013 r  zakończyła się tu rozbudowa Parku 
Naukowo-Technologicznego, dzięki czemu dzielnica zyskała naj-
większy powierzchniowo Park tego typu w Polsce 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

W lutym 2013 r , po niespełna 2,5 roku od wmurowania kamie-
nia węgielnego, pozwolenie na użytkowanie otrzymał rozbudo-
wany Pomorski Park Naukowo-Technologiczny  W  rezultacie 
powstały dwa budynki: biurowo-laboratoryjny oraz wystawien-
niczo-konferencyjny  Ich łączna powierzchnia całkowita wynosi 
ponad 60 000 mkw , przy czym powierzchnia samych biur to 13 
535 mkw  Wartość przedsięwzięcia oszacowana została na ok  208 
mln zł, z czego ok  137 mln zł to środki pozyskane z funduszy Unii 
Europejskiej  Pozostała część finansowana jest przez miasto Gdy-
nia  Rozbudowa PPNT jest największą, po Trasie Kwiatkowskiego, 
gdyńską inwestycją dofinansowaną z  funduszy unijnych  Dzięki 
inwestycji PPNT rozrosło się sześciokrotnie (do ok  76 000 mkw ), 
co pozwala na przyjęcie do Parku ok  300 nowych firm 

l Inwestycje w budowie i planowane

W  Redłowie trwają również ostatnie prace budowlane przy biu-
rowcu powstającym przy ul  Łużyckiej 3 — Łużycka Plus  Firma 
Allcon Investment realizuje 6-kondygnacyjny budynek klasy A+, 
uczestniczący w  procesie certyfikacji BREEAM  Biurowiec jest 
również objęty pierwszą w skali kraju certyfikacją Obiekt Bez Ba-
rier  Budynek oferować będzie 7270 mkw  powierzchni użytkowej, 
z czego powierzchnia biurowa netto wyniesie ok  5770 mkw  Inwe-
stycja została zaprojektowana jako kontynuacja kompleksu biuro-
wego Łużycka Office Park, znajdującego się po przeciwnej stronie 
ulicy  Budowa rozpoczęła się pod koniec 2012 r , natomiast jej za-
kończenie planowane jest na koniec marca 2014 r 

10 000 mkw  powierzchni biurowej na jedenastu kondygnacjach  
Na parterze, wzdłuż ciągu dla pieszych łączącego al  Jana Pawła 
z  budynkiem Sea Towers, otwarte zostaną kawiarnie i  restaura-
cje  Jestem przekonany, że Gdynia Waterfront to przyszłe centrum 
biznesu, usług, rekreacji i spotkań mieszkańców miasta oraz licznie 
odwiedzających to miejsce turystów . Prestiżowa lokalizacja w  są-
siedztwie Skweru Kościuszki, nowoczesna architektura i  dobrze 
rozplanowana przestrzeń publiczna z  bezpośrednim dostępem do 
wody stworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca i  sprawią, że 
kompleks stanie się wielobarwnym, tętniącym życiem sercem mia-
sta — powiedział Roger Andersson, Dyrektor Zarządzający Swe-
deCenter  Gdynia Waterfront docelowo będzie wielofunkcyjnym 
kompleksem o łącznej powierzchni 90 000 mkw  Oferować będzie 
powierzchnie biurowe, hotel, budynki mieszkalne oraz obiekty 
handlowe i usługowe  Dopełnieniem mają być funkcje kulturalne 
i wypoczynkowe 

Przy ul  Łużyckiej 8 powstanie również najnowsza inwestycja 
firmy Euro Styl — park biurowy Tensor  Składać się on będzie 
z trzech budynków — X, Y, Z – oferujących biura i lokale usługo-
we  Budowa pierwszego etapu inwestycji, czyli budynku X oferu-
jącego ok  4960 mkw  powierzchni biurowych, ma rozpocząć się 
w drugim kwartale 2014 r , a zakończyć w drugiej połowie 2015 r  
Łącznie kompleks dysponować będzie niemal 20 000 mkw  biur  
Posiadamy doświadczenie w realizacji obiektów biurowych, co po-
twierdzają sukcesy takich inwestycji jak BPH Office Park i Opera 
Office w Gdańsku . Teraz podejmujemy próbę zmierzenia się z biu-
rowym rynkiem w Gdyni, gdzie już od lat jesteśmy obecni z projek-
tami mieszkaniowymi — powiedział Mikołaj Konopka, wiceprezes 
Euro Styl 

Gdynia Waterfront

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Łużycka Plus
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Działki Leśne

Granicząca ze Śródmieściem dzielnica Gdyni — Działki Leśne — 
również jest doceniana przez inwestorów biurowych  Znajdują się 
tu m in  takie inwestycje jak Baltic Business Center, siedziba firmy 
Prokom czy Gdynia House  Najbardziej atrakcyjne dla dewelope-
rów są okolice ul  Śląskiej, stanowiącej część głównej arterii komu-
nikacyjnej Trójmiasta  Na terenie dzielnicy zlokalizowane są tak-
że uczelnie wyższe, Centrum Handlowe Riwiera i Gdańsk Arena  
Dużą część dzielnicy zajmują również tereny zielone 

l Inwestycje w budowie i planowane

Firma Ekolan rozpoczęła w  2014 r  prace budowlane na działce 
przy ul  Śląskiej 47  Powstanie tu 6-kondygnacyjny biurowiec En-
ter, który oferować będzie 4500 mkw  powierzchni biurowo-usłu-
gowej  Na parterze 600 mkw  przeznaczonych będzie na ogólnodo-
stępne usługi, natomiast na ostatniej kondygnacji znajdą się tarasy  
Biurowiec ma być przystosowany do wymagań firm medycznych  
Towarzyszy nam koncepcja biurowca otwartego na miasto . Takiego, 
w którym nie tylko dobrze się pracuje, ale który służy też swojemu 
otoczeniu . Nazwa „Enter” to decyzje, nowoczesność, ale też wejście 
— w  nowe możliwości, rozwiązania, idee — skomentowała Kin-
ga Panufnik, Członek Zarządu Ekolan  Budowa zakończyć ma się 
w pierwszym kwartale 2015 r 

Sopot znajduje się w  samym centrum Trójmiasta, będąc jedno-
cześnie najmniejszym powierzchniowo i ludnościowo miastem tej 
aglomeracji  Gospodarka miasta oparta jest przede wszystkim na 
sektorze turystycznym i wypoczynkowo-rekreacyjnym, lecz zauwa-
żyć można również obecność firm z  branży finansowej  Najwięk-
szymi działającymi tu przedsiębiorstwami z tego sektora są Hestia 
i Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im  F  Stefczyka 

Rynek biurowy w  Sopocie jest stosunkowo słabo rozwinięty, 
a powstające w mieście inwestycje są przeważnie niewielkie  Inwe-
storzy decydujący się na realizację projektów w tym mieście, cenią 
przede wszystkim bliskość Gdańska i Gdyni oraz liczne możliwo-
ści spędzania czasu wolnego  W 2013 r  Sopot wzbogacił się o jed-
ną inwestycję biurową 

l Inwestycje oddane w 2013 r.

Na mapie Sopotu w 2013 r  pojawił się butikowy biurowiec Good 
Point 761, nowa inwestycja firmy Ekolan  Obiekt zlokalizowany 
jest w centrum miasta, przy al  Niepodległości 761 i jest zmoder-
nizowaną XIX-wieczną kamienicą połączoną z  nowoczesnym 
budynkiem  Połączenie starego z  nowym tworzy wyjątkowy cha-
rakter naszej inwestycji . Zależało nam na stworzeniu propozycji 
dla firm, które szukają dla siebie prestiżowego miejsca z  klima-
tem — powiedział Andrzej Biernacki, Prezes Zarządu Ekolanu  

W ramach inwestycji powstało ok  1300 mkw  powierzchni biuro-
wej  Do obiektu wprowadził się m in  deweloper, który zajął pół-
torej kondygnacji 

Biznes w Sopocie

Tensor

Enter

Good Point 761
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Biurowce w Trójmieście  
Office buildings in Tricity

GDAŃSK
Alchemia etap I. . . . . . . . Al. Grunwaldzka 411
Abrahama Office Building . . . . ul. Abrahama 1A
Alfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Piastowska 7 
Allcoln @ Park 1, 2, 3  . . . . . ul. Słowackiego 173
AmberExpo  . . . . . . . . . . . . . . ul. Żaglowa 11
Arkońska Business Park  . . . . . . ul. Arkońska 6
Artus Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Długie Ogrody 8-14
 BCB Business Park. . . . . . . . .ul. Azymutalna 9
Biała Office  . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Biała 1
Biurowiec Aleja Jana Pawła II  Al. Jana Pawła II 20
Biurowiec HAXO  . . . . . . . . . . ul. Strzelecka 7B
BPH Office Park . . . . .ul. Jana Pałubickiego 2-4-6
Budynek Biurowo-Parkingowy  . . . . . . . . . .   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Powstańców Warszawy 19
Budynek biurowy KA5  . . . . . . .  ul. Kartuska 5
Bukowy Park  . . . . . . . . . . . Al. Zwycięstwa 48
Centromor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Okopowa 7
Centrum Biurowe Gnilna  . . . . . . . ul. Gnilna 2
Centrum Biurowe Grunwaldzka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Al. Grunwaldzka 184-190
Centrum Biurowe Heweliusza  . ul. Heweliusza 9
Centrum Biurowe MP100  .  Marynarki Polskiej 100

GDAŃSK
Amber Tower  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Szafarnia 10
Centrum Biurowe Neptun . .Al. Grunwaldzka 103A
Kokoszki Office Park  . . . . . ul. Budowlanych 31
OBC: Olivia Four  . . . . . . . Al. Grunwaldzka 472
Piano House. . . . . . . . ul. Szymanowskiego 12
Tryton Business House. . . . . ul. Jana z Kolna 11

GDYNIA
Biurowiec Kielecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ul. Kielecka 5
Enter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Śląska 47
Gdynia Waterfront  .  .  .  .  .  .  ul. Waszyngtona 1
Łużycka Plus  . . . . . . . . . . . . . .  ul. Łużycka 3
Millennium Office . . . . . . . . . ul. Spokojna 22

GDAŃSK
Alchemia II etap .  .  .  .  .  .  .  Al. Grunwaldzka 411
Biurowce Nano i Gato  . . . Al. Grunwaldzka 172
Biurowiec Polimeni. . . . . Al. Grunwaldzka 238
Biurowiec Yoko. . . . . . . . . . . . .ul. Norwida 1
Chmielna Office Point  . . . . ul. Chmielna 81/82
Granary Island Business Centre . ul. Chmielna 64
Neptun House  . . . . . . . . . . . ul. Długa 57/58
Olivia Business Centre: Olivia Star .  .  .  .  .  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Grunwaldzka 472
Siedziba Daas Polska . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  .  .  .  .  . ul. Nowy Świat w Gdańsku – Barniewicach
Słowackiego 13  . . . . . . . . ul. Słowackiego 13
Żaglowa Office Park  . . . . . . . . . .ul. Żaglowa

Centrum Biurowe Tartaczna  . . . ul. Tartaczna 2
Centrum Biurowe VIGO . . ul. Szymanowskiego 2
Centrum Biznesu Zieleniak  .  Wały Piastowskie 1
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego  . . . . .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Jelitkowska 23
Dmowskiego Center. . . . . . ul. Dmowskiego 12
Dyrekcyjna. . . . . . . . . . . . . . ul. Dyrekcyjna 6
GARNIZON.biz (Centrum Biurowe Omega 
Gamma)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. C.K. Norwida 2–4
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER   
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Lęborska 3B
Grunwaldzka 413  . . . . . . ul. Grunwaldzka 413
Grunwaldzka 417  . . . . . . ul. Grunwaldzka 417
Grunwaldzka 48-50  .  .  .  .  ul. Grunwaldzka 48-50
Kartuska 201  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Kartuska 201
Marina 2 i Marina 3  .  .  .  .  .  .  .  ul. Jelitkowska 20
Morena Skwer  . . . . . . . ul. Jaśkowa Dolina 132
Nordika . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jabłoniowa 2
Office Island . . . . . . . . . . Al. Grunwaldzka 163
Olivia Business Centre: Gate/Tower/ Point  .  .  .  
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Grunwaldzka 472
Opera Office .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Grunwaldzka 13A
Organika .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Heweliusza 11

W budowie  Under construction Planowane Planned
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Podwale Grodzkie 4 . . . . ul. Podwale Grodzkie 4
Polon Park .  .  .  .  .  . ul. Marii-Skłodowskiej Curie 3
Rakietowa Office . . . . . . . . . ul. Nowatorów 26
Siedziba Główna Grupy Lotos. . ul. Elbląska 135

GDYNIA
Alfa Plaza Business Center  Stefana Batorego 28-32
Baltic Business Center  . . . . . . ul. Śląska 23/25
Biurowiec ZMPG  . . . . . . . . . . . ul. Polska 13A
Budynek biurowo-usługowy  .  .  .  ul. Spokojna 2
Centrum Biurowe Hossa  .  .  ul. Władysława IV 43
Centrum Kwiatkowskiego . . . . ul. 10 Lutego 16
City Arcade. . . . . . . . . . . . . . . . ul. Śląska 21
G-330 „Akwarium” . . . . . . ul. Czechosłowacka 3
Łużycka Office Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Łużycka 6
PPNT. . . . . . . . . . . . . . . Al. Zwycięstwa 96/98
Sportowa Centrum  . . . . . . . . . ul. Sportowa 8
TPS C133  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Chwaszczyńska 133
TPS K12 . . . . . . . . . . . . . .ul. Krzywoustego 12

SOPOT
Centrala Grupy Ergo Hestia  .  .  .  .  .  .   ul. Hestii 1
Good Point 761 .  .  .  .  .  .  .  Al. Niepodległości 761

GDYNIA
Port Rybacki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Hryniewickiego 10
Śląska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Śląska
Tensor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Łużycka 8

Gdańsk

Sopot

Gdynia

Istniejące  Existing                 Oddane w 2013 roku Commissioned in 2013
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Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Trójmieście . Stan na styczeń 2014 r . 

Factsheet include selected buildings in Trojmiasto . List made in January 2014 .
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I etap Alchemii to dwa budynki biurowe - 
sześcio- i ośmiokondygnacyjny, połączone 
wspólną czterokondygnacyjną podstawą. 
Powierzchnia użytkowa do wynajęcia to 
21.651 metrów kwadratowych. Prawie 16.700 
metrów kwadratowych zajmują powierzchnie 
biurowe najwyższej klasy. Blisko 4.600 
metrów kwadratowych zajmuje kompleks 
rekreacyjno-sportowy, oferujący 25 metrową 
pływalnię, salę sportową do gier 
zespołowych, strefę wspinaczki, a także 
fitness, siłownię, salę cardio oraz inne 
atrakcje.
 

Główne funkcje inwestycji uzupełnia 
dwupoziomowa restauracja o łącznej 
powierzchni 550 mkw., oferująca 4 kuchnie 
świata. Alchemia jest jedynym obiektem w 
Trójmieście z tak bogatą ofertą usług 
towarzyszących funkcji biurowej. 
Dopełnienie oferty stanowi niemal 400 
miejsc parkingowych zlokalizowanych 
na czterech poziomach.
 

www.alchemia.gda.pl
Deweloper: 
Torus Sp. z o.o. Sp. k.

Kontakt: 
Maciej Brożek, Leasing Director 
58 764 61 91, mbrozek@torus.pl
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Architektura
ponadczasowa i unikalna
Architekci projektujący obiekty biurowe stają obecnie przed ol-

brzymim wyzwaniem  Z jednej strony deweloperzy, dążąc do 
szybkiej komercjalizacji budynku, oczekują jego wysokiego 

standardu, jednocześnie obniżając koszty  Z drugiej, nasila się presja 
społeczności lokalnych, które równie łatwo projektem się zachwycają, 
jak i krytykują go  Nie bez znaczenia pozostaje także uwzględnienie 
wymagań zrównoważonego budownictwa, które w  ostatnich latach 
przestało być wyróżnikiem, a  stało się standardem  Wysoka podaż 
w sektorze biurowym powoduje natomiast, że projekt nijaki i bez cha-
rakteru obniża jego konkurencyjność i nie spełnia wysokich wymagań 
inwestorów i  najemców  Architekci muszą więc tworzyć koncepcje 
społecznie akceptowalne, nisko kosztowe, ekologiczne, ale jednocze-
śnie — charakterystyczne  Jak przekłada się to na praktykę?

Przeszklenia i funkcjonalność

Większość nowoczesnych obiektów biurowych scharakteryzować 
można kilkoma słowami: funkcjonalne, przestrzenne i  minimali-
styczne  Dzięki przeszklonym elewacjom o wysokiej przejrzystości, 
wnętrza są jasne, z dużą dostępnością do naturalnego światła  Ob-
serwowalnym trendem jest również projektowanie dużych, wydaj-
nych powierzchni na poszczególnych piętrach  Przykładem może być 
ukończony w 2013 r  projekt Konstruktorska Business Center, który 
dysponuje największym piętrem biurowym w Polsce o powierzchni 

7341 mkw  Zaletą takiego rozwiązania są dowolne możliwości 
aranżacyjne, ważne szczególne dla dużych firm, chcących zmieścić 
wszystkie swoje działy na jednym poziomie 

Bryła współczesnego budynku biurowego cechuje się oszczędno-
ścią formy i lekkością  Prostota i minimalizm doskonale wpasowują 

Trendy w projektowaniu architektonicznym 

Agnieszka Kalinowska-Sołtys
architekt, Dyrektor w pracowni APA Wojciechowski

W  przypadku budynków biurowych 
ten trend nie był już tak wyraźny. 
W  naszej pracowni, gdzie obec-

nie jest zatrudnionych ok. 80 osób, cały czas 
opracowywane są nowe projekty biurowców. 
W 2013 r. nie zauważyliśmy, aby powierzchnia 
zaprojektowanych przez nas biur zmniejszyła 
się względem projektów w  poprzednich la-
tach. Wyraźniej jednak widoczne są zmiany 
w  podejściu do projektowania, wynikające 
z  oczekiwań inwestorów i  chęci podnosze-
nia standardów. Kryzys ekonomiczny na 
świecie wymusił na inwestorach poszukiwa-
nia nowych strategii, przyjęcia odmiennego 

podejścia do realizacji projektów niż kilka lat 
temu. Inwestorzy chcą, aby wznoszone przez 
nich budynki były konkurencyjne, bardziej 
nowoczesne, szybciej zaprojektowane, ale też 
tańsze w budowie i eksploatacji niż te sprzed 
kilku lat.

Wyzwaniem, jakie inwestorzy stawiają 
przed nami w  ostatnich latach, jest dążenie 
do przyspieszenia procesu projektowania 
i zmniejszenia liczby ewentualnych kolizji mię-
dzybranżowych, przy jednoczesnym zachowa-
niu wysokiej jakości dokumentacji. Szukając 
rozwiązań w APA Wojciechowski wprowadzo-
ne zostało nowe oprogramowanie. Dotychczas 

W 2013 r. wiele biur architektonicznych w Polsce odczuło wyraźne spowolnienie na 
rynku nowych inwestycji budowlanych. W dużej mierze wynikało to z ograniczenia 
przez deweloperów zleceń na nowe projekty budynków mieszkaniowych.

Konstruktorska Business Center
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projekty tworzyliśmy używając głównie dwu-
wymiarowych rysunków CAD, wspomaganych 
szkicami 3D. Teraz w  dużym stopniu wyko-
rzystujemy modelowanie parametryczne. Ko-
rzystając z programu Revit, tworzymy od razu 
model 3D, który w  rzeczywistości jest szcze-
gółową bazą danych, wygodnych do dalszego 
przetworzenia.

BIM, którego częścią jest wspomniany Re-
vit, to jedno środowisko pracy dla architek-
ta, konstruktora i  instalatora pozwalające na 
ich kompleksową współpracę oraz sprawne 
wykrywanie kolizji już na wczesnym etapie 
projektowania. Modelowanie budynku 3D 
wymusza na architektach zastosowanie szcze-
gółowych rozwiązań budowlanych i dobrania 
konkretnych materiałów o  zdefiniowanych 
parametrach. Ponieważ platforma BIM cały 
czas jest ulepszana, nie obywa się bez kłopo-
tów wynikających z niedoskonałości obecnej 
wersji Revit. Zmusza nas to do poświęcania 

więcej czasu, a nieraz uzbrojenia się w cierpli-
wość, zanim wymodelujemy to, co rzeczywi-
ście było naszym zamiarem. Niemniej jednak 
mamy nadzieję, że z czasem program ten bę-
dzie udoskonalany, a jego zalety będą w pełni 
docenione przez wszystkich uczestników pro-
cesu inwestycyjnego.

Podczas certyfikacji zielonych budynków, 
wirtualny model 3D jest wykorzystywany do 
szczegółowego oszacowania zapotrzebowa-
nia budynku na media. Przeprowadzana sy-
mulacja termodynamiczna obiektu pomaga 
w  optymalizacji pasywnych rozwiązań lub 
sprawdzeniu poziomu oświetlenia światłem 
dziennym wewnątrz budynku. Podczas pro-
cesu przetargu, z  takiego modelu zaczynają 
coraz częściej korzystać wykonawcy. Przy-
stosowując parametryczny obiekt do swoich 
potrzeb, mogą w  szybki, sprawny sposób 
generować zestawienia materiałów, wyko-
nać szczegółowe obmiary i  wyceny, a  nawet 

przygotować plan budowy. Zaplanowanie 
otworów tymczasowych, ustawienie barierek 
BHP, wskazanie miejsc na składowanie mate-
riałów oraz wiele innych elementów można 
szczegółowo przewidzieć jeszcze przed roz-
poczęciem budowy. Tak przygotowany pro-
jekt organizacji budowy z  pewnością może 
przyczynić się do większego bezpieczeństwa 
na budowie i oszczędności czasu.

Gdy budynek zostanie już oddany do 
użytkowania, zaktualizowany model 3D, który 
jest wirtualnym odzwierciedleniem realnego 
budynku, staje się świetnym narzędziem dla 
właściciela lub zarządcy, ponieważ może na 
bieżąco pokazywać zużycie mediów lub zdal-
nie lokalizować awarie.

Projektowanie zintegrowane 3D powoli 
staje się nie tylko trendem, ale również stan-
dardem, który zaczyna obowiązywać więk-
szość branż związanych z procesem powsta-
wania nowych budynków biurowych.

się w  wizję architektury promowaną przez zrównoważone budow-
nictwo, nagradzające ograniczenie wykorzystywanych materiałów 
i wprowadzanie rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną  
Projekty o eleganckiej i ponadczasowej formie powstają obecnie na 
terenie całej Polski  Wymienić wśród nich można m in  gdańską Al-
chemię, zaprojektowaną przez pracownię APA Wojciechowski, czy 
też warszawski kompleks Domaniewska Office Hub, projektu kon-
sorcjum Juvenes–Projekt Sp  z o o  oraz DDJM Biuro Architektonicz-
ne  Inwestycje te nie pozostają bez wpływu na wygląd miasta, a ich 
czysta forma gwarantuje, że jeszcze przez wiele lat będą uznawane za 
przykłady architektury wysokiej jakości 

Innowacyjność i wyjątkowość

Mnogość projektów biurowych powstających zarówno w Warszawie, 
jak i w miastach regionalnych, wymusza na deweloperach zastoso-
wanie rozwiązań, które wyróżnią obiekt wśród konkurencji  Jeszcze 
kilka lat temu w tym celu adaptowano wymagania certyfikatów eko-
logicznych BREEAM lub LEED, które zapewniały m in  efektywność 
energetyczną budynku  Obecnie jednak właściwie każdy większy 
projekt biurowy jest certyfikowany w  jednym z  tych schematów  
Oznacza to, że inwestycje, które chcą kreować tkankę miasta i stać się 
nowymi miejskimi ikonami, muszą wyróżniać się czymś więcej niż 
tylko wysoką jakością i proekologicznymi rozwiązaniami 

By spełnić wymagania najemców oraz lokalnych mieszkańców, 
niektórzy deweloperzy decydują się rozszerzyć funkcjonalność swo-
ich inwestycji  Na uwagę niewątpliwie zasługuje projekt realizowany 
w centrum Warszawy przez firmę Ghelamco, która w unikalny spo-
sób chce połączyć nowoczesny kompleks biurowy z aranżacją prze-
strzeni publicznej  Między certyfikowanymi w  systemie BREEAM 
biurowcami powstanie miejski plac wypełniony elementami małej 
architektury oraz zielenią  Za projekt architektoniczny Warsaw Spire 
odpowiedzialna jest belgijska pracownia architektoniczna M  & J-M  Warsaw Spire
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Jaspers — J  Eyers & Partners we współpracy z polsko-belgijską Pra-
cownią Architektoniczną Projekt 

Spośród innych projektów wyróżnili się także architekci z  pra-
cowni Gottesman–Szmelcman Architecture, którzy stworzyli obiekt 
będący przykładem tzw  blobitektury, czyli nurtu architektoniczne-
go inspirowanego obłymi i miękkimi formami  OVO Wrocław, bo 
o  projekt tego obiektu chodzi, ma być nowoczesnym budynkiem 
łączącym w sobie biura, pięciogwiazdkowy hotel, luksusowe aparta-
menty oraz lokale usługowe  Osiągnięcie niezwykłego, opływowego 
kształtu możliwe będzie dzięki wykorzystaniu Corianu  Zastosowa-
nie tego materiału zostało w Polsce dopuszczone dopiero w 2013 r 

Niezwykłe projekty powstają również w miastach, które dopiero 
rozwijają się w segmencie biurowym  W 2013 r  na mapie Łodzi wiele 

zainteresowania wzbudził projekt pracowni Kuryłowicz & Associates  
Kompleks BusinessHUB Congress Centre, w skład którego wchodzi 
m in  biurowiec MediaHUB, nawiązuje do historii lokalizacji, czyli 
dawnych hal Wytwórni Filmów Fabularnych  Architekci stworzyli 
szklaną elewację, która układa się w kadr z filmu „Zakazane piosen-
ki”, czyli pierwszego pełnometrażowego polskiego filmu nakręconego 
po II wojnie światowej 

Czerpanie z historii

Łódzki projekt nie jest jedynym, który bezpośrednio nawiązuje do 
historii miejsca, w którym powstaje  We współczesnej architekturze 
rysuje się wyraźny trend rewitalizacji i  modernizacji zabytkowych 
budynków, które często od wielu lat pozostają zniszczone i  nieza-
gospodarowane  Projekty takie są ryzykowne, kosztowne i narażają 
zarówno dewelopera, jak i architekta, na sporą krytykę  Wiele sprze-
ciwów wzbudziła chociażby inwestycja przy ul  Senatorskiej w War-
szawie, realizowana w  bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Królew-
skiego oraz Kolumny Zygmunta III Wazy  Pracownia RKW Rhode 
Kellermann Wawrowsky stworzyła projekt nowoczesnego biurowca, 
który jako jedyny w  bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta jest 
w  całości przeznaczony pod użytek komercyjny  Plac Zamkowy 
— Business with Heritage, mimo starań inwestora i projektantów, 
wzbudził liczne kontrowersje i  protesty, zarówno wśród mieszkań-
ców, jak i społeczności architektów 

Inwestycja w  zabytkowe budynki może jednak się opłacać  
W Krakowie, w odległości 800 m od Rynku i otaczających go zabyt-
ków Starego Miasta, na początku 2014 r  ukończony został pierwszy 

MediaHUB, Łódź

OVO Wrocław
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Rejestru Zabytków Architektury i Budownictwa  Decyzję o rewita-
lizacji obiektu podjęła firma Rzeźnicza Development  Pracownie 
Chachaj–Rozmuski, Pandastudio oraz pracownia Anny Morasie-
wicz stworzyły projekt, dzięki któremu przywrócono blask neore-
nesansowej kamienicy  Obecnie Heritage Gates oferuje 3200 mkw  
powierzchni komercyjnej na wynajem, z czego piętra od pierwszego 
do czwartego przeznaczone są pod powierzchnie biurowe, natomiast 
parter i kondygnacja podziemna — na punkty handlowo-usługowe 

Biurowe metropolie

Grzegorz A. 
Buczek
architekt , Wiceprezes 

Towarzystwa 

Urbanistów Polskich 

wielofunkcyjność, jakość przestrzeni publicz-
nej, infrastruktura i  dostępność transportu 
publicznego. Oczywistym jest, że same biu-
rowce nie kształtują śródmieść, mają jednak 
ogromny wpływ na ich wygląd i  funkcjo-
nowanie. Tymczasem tylko część tego typu 
inwestycji jest realizowana w  rejonach śród-
miejskich, i  to pomimo znacznych rezerw te-
renowych w centrach największych miast, co 
można zaobserwować w Warszawie.

Przykładowo, uchwalony ponad trzy 
lata temu plan zagospodarowania prze-
strzennego otoczenia Pałacu Kultury, często 
nazywany planem Nowego Centrum War-
szawy, ustala możliwość realizacji ponad 
700 000 mkw. powierzchni całkowitej, z cze-
go ponad połowa to biurowce. Niestety, do 
tej pory na jego podstawie nie wydano ani 
jednego pozwolenia na budowę. Koncentra-
cja połowy inwestycji tego typu w granicach 
owego planu zmieniłaby zasadniczo obraz 
stolicy w kilka lat, wypełniając istniejącą pust-
kę w samym jej centrum.

Według powszechnej opinii, biurowce to 
głównie zgrupowania nowych miejsc pracy, 
określane również jako „office parks”, realizo-
wane zazwyczaj bez planów miejscowych, 
a na podstawie powszechnie krytykowanych 
decyzji o  warunkach zabudowy. Powstają 
zwykle (poza pojedynczymi budynkami) nie 
w  granicach CDB, a  w  peryferyjnych dzielni-
cach poprzemysłowych, z  wykorzystaniem 
istniejących w nich rezerw infrastrukturalnych.

Budynki biurowe istniejące w śródmieściach 
cechuje brak szerszej funkcjonalności. Są one 
zbyt często jednofunkcyjne, z  hallami recep-
cyjnymi służącymi głównie pracownikom oraz 
firmom wynajmującym wyższe piętra. Okazjo-
nalnie występują biurowce z  ogólnodostęp-
nymi sklepami, kawiarniami czy restauracjami 
w parterach. Jednak coraz częściej bezpośred-
nie otoczenie budynków jest urządzone jako 
wysokiej jakości przestrzeń publiczna, ujawnia-
jąc jeszcze nie w pełni wykorzystany potencjał 
pozytywnego wpływu zabudowy biurowej na 
centra naszych miast. 

Nowoczesne budownictwo biurowe to 
istotny czynnik współtworzący największe 
polskie miasta na początku XXI w. Powstaje 
wiele nowych budynków biurowych, 
czego odzwierciedleniem są liczby. 
Jednak, czy biurowce te zmieniają miasta 
w nowoczesne, przyjazne, odpowiadające 
naszym oczekiwaniom europejskie 
metropolie?

O  postrzeganiu miast w  dużym stop-
niu decyduje obraz śródmieść, 
a  zwłaszcza centralnych dzielnic 

biznesu (CDB). Istotna jest ich zabudowa, 

etap prestiżowego osiedla Browar Lubicz  Projekt, przygotowany 
przez krakowską pracownię MOFO Architekci, zakładał odrestau-
rowanie niszczejących budynków dawnego browaru  W  ramach 
kompleksu zrewitalizowano m in  Pałac Goetzów, który przemie-
niono w nowoczesny biurowiec, a także stworzono nowe budynki  
Ich elewacja i kolorystyka nawiązuje do obiektów zabytkowych  In-
westycja nie stanowi zamkniętej enklawy, a na jej terenie zaplano-
wano ogólnodostępne place miejskie 

Wiele wyczucia od architekta i  dewelopera wymagała rów-
nież rewitalizacja wrocławskiej kamienicy powstałej w 1901 r  przy 
ul  Rzeźniczej 28-31  Budynek początkowo służył jako siedziba pocz-
ty  Pierwotny projekt wyszedł spod rąk znanego architekta Karla 
Grossera  Z czasem kamienica zaczęła niszczeć i została wpisana do 

Browar Lubicz, Kraków

Heritage Gates, Wrocław
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Po raz pierwszy w tym roku portal 
e-biurowce zorganizował dla swoich 
użytkowników plebiscyt na najciekawszy 
według nich  BIUROWIEC ROKU 2013! 
O tytuł ubiegało się 16 inwestycji 
z całej Polski. Warunkiem zgłoszenia 
projektu był ich status: musiały zostać 
wybudowane lub zrewitalizowane 
w 2013 roku. 

Przez 30 dni czytelnicy oddawali 
głosy na swoich faworytów. Walka 
o pierwsze miejsce trwała do ostatnich 
chwil głosowania i każdy z projektów 
biorących udział w rywalizacji zyskał 
swoje grono zwolenników. 

Jednak zwycięzca może być tylko jeden 
i pragniemy ogłosić, że tytuł BIUROWIEC 
ROKU 2013 zdobył pochodzący 
z Wrocławia biurowiec West House 1B! 

Serdecznie gratulujemy!

For the first time this year e-biurowce 
website organized a competition for the 
users for the most interesting OFFICE 
BUILDING OF THE YEAR 2013! 16 projects 
from all over Poland took part in the 
competition. There was a condition that 
the projects had to meet: they had to be 
built or revitalized in 2013. 

Our readers could vote on their favourites 
for 30 days. The fight for the first place 
continued until the last minutes of the 
voting and each of the projects that took 
part in the contest gained a group of 
advocates. 

However, there can only be one winner. 
We wish to announce that the building 
which gained the title of the OFFICE 
BUILDING OF THE YEAR 2013 is 
West House 1B from Wroclaw! 

Congratulations! 
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West House 1B 
Wrocław, ul. Strzegomska 142a

proj./design: Archicom

pow. biurowa w wysokim standardzie  
dostępna w  III kwartale 2014 r. /  
high standard office space available  
in Q3 2014: 
6000 mkw. / 6000 sq m 

ilość miejsc parkingowych/  
total numbers of parking lots:  
ok. 335 / ca. 335

ilość miejsc parkingowych w garażu/ 
number of parking lots in the garage: 
ok. 75 / ca. 75

budynek w trakcie certyfikacji LEED/ 
building under LEED precertification process 

rzuty kondygnacji/ 
layouts
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Nawierzchnie Prestige  
firmy Bruk-Bet — 
wzornictwo i funkcjonalność

Najnowsze propozycje małopolskiego 
producenta wyrobów betonowych zmie-
niają tradycyjne postrzeganie kostki 
brukowej jako małych, kwadratowych 
elementów układanych w  jednostaj-
ne mozaiki  Projektanci firmy Bruk-Bet 
wzbogacili ofertę szlachetnych kostek 
brukowych o  nawierzchnie, których wy-
gląd i  możliwości aranżacyjne doskonale 
wpisują się we współczesne rozwiązania 
architektoniczne 

Duże formaty elementów oraz proste, 
geometryczne kształty to podstawowe wy-
różniki nowych kostek brukowych firmy 
Bruk-Bet  Ich projekt współgra z realiza-
cjami wokół obiektów użyteczności pu-
blicznej, w tym biurowo-konferencyjnych  
Doskonale sprawdzą się zarówno w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynku — na pla-
cykach czy ścieżkach — jak i wewnątrz na 
patio czy w przejściach między poszczegól-
nymi strefami  

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
e-mail: biuro@bruk-bet.pl 
Infolinia: 0 801 209 047

www.bruk-bet.pl 
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Inspirowane minimalizmem

Kostkę Novator zaprojektowano w  na-
wiązaniu do nowoczesnych rozwiązań 
urbanistycznych  Dostępna jest w  dwóch 
stonowanych wersjach kolorystycznych 
— beżach, szarościach — oraz w  wykoń-
czeniu śrutowanym — w kolorach granit, 
granodioryt i  andezyt  Duże, prostokątne 
elementy kostki Novator najlepiej prezen-
tują się w regularnych ułożeniach o stałym 
rytmie 

Kreślone smukłą linią

Kostka Parkiet wyróżnia się wydłużoną, 
prostokątną formą elementów  Ich sfazo-
wane krawędzie uwydatniają symetryczną 
siatkę spoin na powierzchni  Nawierzchnie 
wykonane z  kostki Parkiet nadają prze-
stronności i  lekkości aranżowanej prze-
strzeni  Doskonale komponują się z archi-
tekturą inspirowaną modernistycznymi 
bryłami 

W rytmie miasta

Model Urbanit został zaprojektowany 
z  myślą o  często uczęszczanych szlakach  
Dzięki regularnym kształtom, wąskim 
spoinom i  gładkiej powierzchni uła-
twia przemieszczanie się w  zatłoczonych 
przejściach  Urbanit stanowi ciekawe tło 
dla budynków o  nietypowej bryle  Może 
być stosowany w  miejscach obciążonych 
ruchem kołowym — na parkingach czy 
podjazdach 

Novator

Parkiet

Urbanit
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Sufit podwieszany 
w nowoczesnej przestrzeni 
biurowej
Firma Armstrong, światowy lider w  dzie-
dzinie projektowania, produkcji i sprzedaży 
sufitów podwieszanych, od wielu lat dostar-
cza rozwiązań, dzięki którym przestrzeń 
biurowa staje się coraz bardziej komfortowa, 
funkcjonalna, bezpieczna i przyjazna zarów-
no dla użytkowników, jak i  środowiska na-
turalnego  Oferuje kompleksowe systemy su-
fitów podwieszanych wraz z dedykowanymi 
rusztami nośnymi, które spełniają najwyższe 
wymagania w  zakresie akustyki pomiesz-
czeń, higieny, ognioodporności, odporności 
na wilgoć, trwałości oraz dekoracyjności  
Produkty są estetyczne, praktyczne w mon-
tażu i  użytkowaniu oraz przyjazne dla śro-
dowiska  Idealne do zastosowania we wnę-
trzach użytkowych, m in  nowobudowanych 
i modernizowanych obiektów biurowych 

Współczesna przestrzeń biurowa

— Nowoczesny obiekt musi wpisywać się 
w  najnowsze trendy, nie tylko wizualnie . 
Zmieniająca się rzeczywistość kierunkuje 
współczesne inwestycje w  stronę budownic-
twa zrównoważonego, gdzie liczy się kom-
pleksowe podejście do projektowania i budo-
wania, zgodnie z potrzebami użytkowników 
oraz środowiska — tłumaczy Anna Bacz-
kowska z  firmy Armstrong  Wymaga to 
stosowania coraz bardziej zaawansowanych 
technologicznie materiałów — atrakcyjnych 

wizualnie, trwałych, bezpiecznych i  eko-
logicznych jednocześnie  — Sufity podwie-
szane Armstrong są cenione przez inwesto-
rów i architektów na całym świecie, również 
w Polsce . To zasługa nie tylko wysokiej jakości 
produktów, ale również fachowego doradz-
twa ekspertów . Każdy projekt realizowany 
jest kompleksowo i  według indywidualnych 
rozwiązań — dodaje Anna Baczkowska 

Komfort akustyczny i wizualny

Współczesna przestrzeń biurowa to często 
kompromis pomiędzy kreatywną wizją pro-
jektanta, efektem wizualnym i  funkcjonal-
nością wnętrza  Tę równowagę dobrze od-
daje rozwiązanie wykorzystane w biurowcu 
Hortus (Warszawa), gdzie wizja architekta 
dążącego do uzyskania estetycznej, gładkiej 
i monolitycznej powierzchni sufitu spotkała 
się z  koniecznością zastosowania trwałego 
materiału, o  optymalnych właściwościach 
akustycznych  — W odpowiedzi na wymaga-
nia inwestora, zaproponowaliśmy użycie pły-
ty mineralnej ULTIMA VECTOR, spełnia-
jącej idealnie zarówno potrzeby akustyczne 
(dobre pochłanianie dźwięku i  odpowiednia 
dźwiękoizolacyjność), jak i  estetyczne (kra-
wędź VECTOR umożliwiła ukrycie rusztu 
nośnego i  osiągnięcie efektu monolitycznej, 
jednolitej powierzchni) — opowiada Anna 
Baczkowska  

Biuro inteligentne i nowoczesne

Siedziba firmy Strabag (Pruszków) to przy-
kład realizacji pokazującej, jak ważne jest 
indywidualne podejście do projektu  Inwe-
storowi zależało na stworzeniu prawdziwie 
inteligentnego i  komfortowego budynku, 
sterowanego automatycznie i  pełnego tech-
nologicznych udogodnień  Konieczne było 
zatem zintegrowanie z  sufitem wszystkich 
systemów, a  także ukrycie zbędnych kabli, 

czujników oraz innych elementów serwiso-
wych  — Zastosowany został sufit metalowy 
Clip-In . Na potrzeby tej inwestycji wyprodu-
kowaliśmy aż 42 różne wymiary płyt oraz spe-
cjalny profil, który rozwiązał problem monta-
żu sufitu w korytarzu ze szklanymi ściankami 
działowymi — mówi Anna Baczkowska  Za-
proponowane rozwiązanie doskonale współ-
gra z liniowym oświetleniem, szklanymi de-
talami i prostą kolorystyką wnętrz  

Jakość i komfort z ekologią w tle

W  projekcie siedziby firmy Bizon METAL 
(Piaseczno) ważne było uzyskanie wnętrza 
prostego i przytulnego, ale także funkcjonal-
nego i bezpiecznego, również dla środowi-
ska naturalnego, czyli energooszczędnego  

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

— Najlepszym rozwiązaniem dla tej inwe-
stycji było zastosowanie we wnętrzach całe-
go obiektu sufitu PERLA OP 0,95 w różnych 
wymiarach i  z  różnymi krawędziami . To 
niezwykle użyteczny i trwały sufit, zapewnia-
jący doskonałe właściwości akustyczne oraz 
wysoki współczynnik odbicia światła — tłu-
maczy Anna Baczkowska  PERLA OP 0,95 
to pierwsza płyta sufitowa, która otrzymała 
srebrny certyfikat Cradle to Cradle® (w skła-
dzie posiada aż 53% materiałów pochodzą-
cych z  odzysku i  jest w  100% przetwarzal-
na)  — Jeśli za kilka lat inwestor postanowi 
zmienić sufit na nowy, bezpłatnie odbierze-
my płyty z  obiektu i  przetransportujemy do 
naszej fabryki, gdzie zostaną poddane recy-
klingowi i przerobione na nowe . Dzięki pro-
gramowi recyklingu, nasi klienci unikają 
kosztów wywozu odpadów i przyczyniają się 
wraz z nami do ochrony środowiska — pod-
kreśla Anna Baczkowska 

I N W E S T Y C J E ,  A R C H I T E K T U R A ,  P R O D U K T 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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ArchiCAD 17 offers the best BIM-based documentation  workflow available on the 

market today. It simplifies the modeling and documentation of buildings even 

when the model contains a high level of detail. ArchiCAD’s end-to-end BIM 

workflow allows the model to stay live until the very end of the project. 

www.archicad.pl

www.graphisoft.com



F r o m  t h e  e d i t o r i a l  t e a m

Dear readers, 

The year 2013 was not a critical time for Poland, but it was char-
acterized by significant economic stagnation  It was not the first 
time that high unemployment, big number of bankruptcies, bad 
situation in the healthcare system and road infrastructure, which 
still demands modernization, aroused a lot discussion  Of course, 
we cannot forget about the positive aspects: Poland became the 
biggest beneficiary of the European Union in the next budget per-
spective and GDP growth remained on a relatively high level in 
comparison to other European countries  If Poland manages to 
resist the external turmoil and avoids internal shocks, in 2014 we 
can expect signs of economic recovery 

But how does the situation in the European countries and on the 
domestic market influence the office sector? We can be surprised 
by exceptional results, both in terms of suppy of office spaces and 
in terms of demand  The activity of developers and investors is vis-
ible not only in Warsaw, which is the biggest Polish office market, 
but also on the regional markets 

The construction of new office buildings is generated mostly by 
the sector of modern services for business  Companies from BPO, 
SSC, ITO and R&D sectors are locating their centres in Poland 
more and more eagerly  The advantages that they find here include 
qualified human resources, sometimes incentives from the au-
thorities of particular cities, the possibility to lower costs of opera-
tion and attractive office spaces 

What was the situation of the office sector in particular Polish 
cities in 2013? What are the forecasts for the following years? Will 
the market, in times of economic stagnation in Europe, be able to 
absorb the high volume of office space which was completed last 
year and which is still under construction?

To answer these and other questions we have prepared for you 
another edition of our publication e-biurowce, summing up the 
office market in 2013  This year’s edition: “Investments, Architec-
ture, Products” is a continuation of the edition from the last year: 
“Architecture, Transactions, Investments” 

Our team has carried out an extensive analysis of the four big-
gest locations in terms of the volume of office spaces in Poland: 
Warsaw, Cracow, Wroclaw and, for the first time, Tricity  To pre-
sent the situation on these markets we have prepared a set of of-
fice buildings commissioned in 2013 and at the beginning of 2014, 
buildings under construction and those in the planning phase  To 
make the overview of projects clearer, particular locations were 
presented according to the administrative division into districts 

We enriched our publication by opinions of experts who com-
ment on the situation on the market, the biggest lease transactions 
and credit facilities agreements in the office sector  In this edition, 
the section Architecture has been extended by “The Office Build-
ing of the Year”  We are publishing the results of the first plebiscite 
for the most beautiful office building, which was conducted by us 
in March 2014 on www e-biurowce pl website 

In this edition we are also presenting a new section: We are 
building and arranging office buildings  This section includes 
presentations of companies related to the implementation of office 
projects  We hope that this will be helpful information for archi-
tects, investors and administrators  

Presenting you with the publication “Projects, Architecture, 
Products”, we hope that it will become a comprehensive guide to 
the office market in Poland 

   We wish you enjoyable reading,
   The e-biurowce pl team
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should become more competitive, not only as for Europe, but 
also in the world 

Poland and Europe

Among economies of the members of the European Union Poland 
compares favourably  In general, GDP in the EU in 2013 fell by 
0 4 per cent, whereas in Poland we could notice an increase of 0 6 per 
cent  We should emphasize here that the situation in EU countries 
varies a lot, and particular countries go through the current economic 
slowdown in various ways  In this segment, we can divide countries 
into three groups: with the highest GDP growth, with a moderate 
growth and those where stagnation or even economic contraction 
was visible  In the third quarter of 2013, the GDP level among the 
members of EU grew the most in Latvia and Romania (by 0,41 per 
cent)  Poland, just as Luxemburg, Lithuania, Malta, Great Britain and 
Ireland belong to the group of countries which can be proud of their 
moderate GDP growth  The biggest fall could be noticed in: Cyprus, 
Greece, Italy, Slovenia, Czech Republic and Spain 

Polish economy in 2013

When compared to the rest of East-Central Europe in 2013 Poland 
was characterized by a very low inflation (at a level below 1 per cent 
in the third quarter), but also by a substantial decrease in interest 
rates  Such a low inflation is not a good sign for economy, and, 
contrary to appearances, it is also not a good sign for the soci-
ety  This is among others, related to the economic slowdown, and 
subsequently also to problems on the labour market, related for 
example to salaries stagnation  As a consequence, the income to 
the budget is lowered  Proper inflation should be at a level similar 
to the inflation aim of the Monetary Policy Council (MPC), which 
is 2 5 per cent (plus/minus 1 per cent)  Currently, this level is much 
lower  The Monetary Policy Council reacted to the inflation fall by 

When we compare Poland to other members of the Eu-
ropean Union, especially to Mediterranean countries 
such as Spain, Greece or Cyprus, we can say that, in 

the times of much-discussed crisis, country over the Wisla river is 
doing very well  As opposed to many European countries, Polish 
economy has not suffered from a negative GDP growth  However, 
this does not mean that the economic indicators for the year 2013 
were favourable  An economic slowdown can be noticed in Poland, 
and it is stronger than in 2012  How does national economy look 
like when compared to Europe and the world?

According to “Global Competitiveness Report 2013–2014”, 
which is prepared annualy by World Economic Forum, in terms 
of economic competitiveness Poland takes 42  position among 148 
countries which were taken into account  This means a fall by one 
position when compared to the previous year  In this rating Po-
land was taken over by such countries as: Malesia, Israel, Estonia, 
Spain, Thailand, Panama and Malta  Countries where economy is 
weaker than in Poland are: Czech Republic, Lithuania, Italy, Por-
tugal and Hungary  The first place in the rating was again taken by 
Switzerland 

The authors of the report pay attention to the strengths and 
weaknesses of the Polish economy  Among the advantages, we 
can mention the size of the market and high quality of educa-
tion  The financial sector is also well-developed — the activity of 
banks has been evaluated much more positively than four years 
ago  According to the experts from the World Economic Forum, 
to improve its economic competitiveness Poland should first of 
all modernize transport infrastructure and improve the effec-
tiveness of the government sector  It is also necessary to increase 
expenditures on R&D (Research and Development) sector and 
to reinforce the cooperation between the universities and the 
private sector  After having met these criteria, Polish economy 

Polish competitiveness



113I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S   P o l a n d

lowering interest rates in order to stimulate investment  However, 
many experts think that this measure was taken too late 

The problem that Poland had in 2013 was the persistently high 
number of bankruptcies  As many as 926 enterprises filed for 
bankruptcy  This is less then in 2012, but the difference is not big — 
just 15 enterprises  As recently as in 2008, it was half that number  
The biggest number of bankruptcies was again noted in construc-
tion sector, but the situation here has improved since 2012 from 
273 bankruptcies to 253 bankruptcies in 2013  As Euler Hermes 
informs, the total turnover of the companies which went bank-
rupt in 2013 was around 14 1 million PLN, and their employment 
— 42 400 people  In 2012, it were mostly large construction and 
production companies that filed for bankruptcy, whereas in 2013 
it were also distribution and services sectors and — in construc-
tion industry — specialized subcontractors and general contrac-
tors  The biggest increase in bankruptcies number was noted in 
maloposkie, kujawsko-pomorskie and swietokrzystkie provinces 

The reason for such a high number of bankruptcies was, among 
other things, the change related VAT adjustment, which had a 
negative impact on the situation of many debtors and creditors  
Decreased income was also a problem here (which was related to a 
low consumption demand)  It contributed to the reduction of sales 
profitability of enterprises and influenced the policy of financial 
institutions making it more restrictive and, as a result, making ac-
cess to financing more difficult 

In 2013 in Poland we saw an increase in registered unemploy-
ment, which was related to a big number of bankruptcies  In the first 
three quarters of 2013, the situation on the labour market was con-
tinuously difficult, and it started to improve in the last quarter  The 
rate of unemployment remained at the same high level as in 2012 
and in December it was 13 4 per cent  This means that more than 
two million Poles are without work  The lowest unemployment, 

at the level of 9 6 per cent, was registered in wielkopolskie prov-
ince, and the highest — 21 7 per cent — in warminsko-mazurskie 
province  However, the increase in employment offers submitted 
to Emplyement Office by 11 1  per cent is a positive sign  The num-
ber of people employed in national economy sectors increased by 
0 6 per cent (YoY), whereas employment in the private sector fell 
by 1 per cent  The biggest decrease in employment could be noticed 
in construction (by 8 7 per cent) 

The dynamics of salaries increase in 2013 was lower than the 
year before  Average monthly gross salary in the private sectors 
grew by 2 9 per cent, reaching the level of 3837 20 PLN  In 2012 
there was a bigger increase and it reached 3 4 per cent  However, 
we need to remember that the dynamics of increase in the sec-
ond half of the year was higher than in the first one, which allows 
for promising forecasts for the year 2014  The lowest increase was 
noted in construction — by 0 7 per cent, and in mining and quar-
rying — by 1 5 per cent  The highest increase was registered in 
administration and supporting activities — by 5 3 per cent 

Construction sector

In 2013 construction sector got into difficulties  Construction and 
assembly production in Poland fell by approximately 11 per cent 
in comparison to the year 2012  Only in December there was an 
increase here, which can be related to convenient weather condi-
tions  Office buildings noted an increase in overall construction 
and assembly production (from 3 8 per cent in 2012 to 4 per cent 
in 2013) 

Where do the problems of Polish entrepreneurs in construc-
tion sector stem from? The main obstacles when doing business in 
this sector are high employment costs and a lot of competition on 
the market, which is related to a small number of new construc-
tion projects  Completion of many construction projects is taking 
longer and companies also have problems with financial liquid-
ity  Legal regulations, often unclear, and difficulties in obtaining 
financing are significant here as well 

Unemployment by provinces in Poland — as of December 2013 

Poznań viewed from 15th floor of Collegium Altum building
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The year 2012 on the Polish office real estate market ended 
with a positive conclusion — that a high demand, relatively 
low vacancy rate and a lot of interest from investors which 

persisted throughout the year allow for positive forecasts  Not only 
did the year 2013 meet those expectations but it also exceeded 
them  In Warsaw it was an exceptionally good year, both in terms 
of volume of new office space and in terms of activity of tenants  
Also regional markets were flourishing, especially when it comes to 
the number of new constructions  Experts predict that in 2014 the 
overall resources of office space in Poland will exceed 7 million sqm 

Developers in action

The best developed office market in Poland is Warsaw  With the 
volume of spaces at the level of 4 1 million sqm (data as of end of 
2013), it remains unrivaled among other cities  Just as the experts 
had predicted, the capital city was not endangered by stagnation last 
year  On the contrary — developers commissioned an exceptional 
number of office spaces (about 300 000 sqm)  Such as high result has 
not been registered since the year 2000  The volume of spaces under 
construction is also impressive — around 600 000 sqm 

The biggest regional markets in Poland can also boast about very 
good supply results in 2013  In six locations which are the biggest 
office markets in Poland apart from Warsaw, that is in Cracow, Wro-
claw, Tricity, Lodz, Poznan and Katowice, around 250 000 sqm of-
fice were created  Developers were the most active in Tricity and 
Wroclaw, but the leader among regional markets is still Cracow, 
which is characterized by a 580 000 sqm of spaces, where around 
110 000  sqm are still under construction  Currently, the smallest 
volume of office space is in Katowice (about 290 000 sqm) but in-
tense activity of such developers as Skanska, LC Corp and GTC can 
soon change the position of this city in the ratings 

An exceptionally high supply in 2013 was not without influence 
on vacancy rate in the capital city — it grew by 3 per cent, reaching 
the level of 11 5 per cent  The number of unrented spaces in re-
gional cities remained relatively stable  There is least available space 
in Cracow, where the vacancy rate is merely 5 per cent  The most 
available space can be found in Lodz (around 16 per cent) 

Undoubtedly, we can call both Warsaw and the other analysed 
locations “tenants markets”  High supply and office spaces which 
are still available, as well as the enormous number of offices un-
der construction have an impact on the negotiation possibilities 
of tenants  In 2014, this tendency will probably be even more clear 
and it can influence rental rates  What is more, developers will 
compete for potential tenants also by the quality of the spaces  
Thanks to that, buildings which will be completed in the next few 
years will be characterized by attractive architectural designs and 
many facilities 

Demand tendencies

A trend which could be observed in 2013, both on the Warsaw 
market and on regional markets, was the predominance of new 
and pre-let agreements in the rental transaction structure  This is 
a confirmation of tenants interest in relocation, which was already 
observed in 2012  This means difficult market conditions for B class, 

less attractively located buildings – those located at a relatively large 
distance from the centre 

Companies also look for possibilities to concentrate their branches 
in one building, which means that they are interested in large high 
quality spaces  An example for this tendency was the decision to lo-
cate Orange Polska in Miasteczko Orange complex in Warsaw 

The activity of tenants in 2013 can be explained by their use of 
their strong negotiating position as well as by relatively low effective 
rental rates  The expected improvement of the economical situation 
in Poland will surely have a positive impact on the volume of rent-
al transaction in the nearest years  However, the abovementioned 
number of new office spaces in the nearest 2–3 years will strengthen 
the existing competitive struggle between tenants and it will also 
increase pressure on rental rates 

REGIONAL CITIES IN 2013

POZNAN

The capital of Wielkopolska is one of the biggest regional office mar-
kets in Poland  Poznan is characterized by the lowest unemployment 
in the country (at the level of 4 1 per cent) and a strong economy  The 
potential of this city lies in the modern business services sector and in 
its human resources — well-educated and multilingual  An advantage 
of Poznan is also its good transport connections with the rest of Po-
land and Europe, as well as a variety of available office spaces 

In 2013 the total volume of office spaces in the capital of 
Wielkopolska exceeded 300 000 sqm  The supply of office spaces 
is generated both by demand from foreign investors and active lo-
cal entrepreneurs who are looking for offices  In 2013 many inves-
tors from BPO/SSC sector appeared here, such as DFDS Seaways 

Supply:  
316 000 sqm

%

or Rule Financial  A strong relocation trend was also visible among 
tenants (for example Ciber, PwC and Zabka) 

When it comes to supply, the year 2013 cannot be considered 
fruitful  As little as 21 000 sqm space was completed in Poznan  The 
biggest completed project was the office building Malta House, car-
ried out by Skanska Property Poland  Thanks to this investment, the 
total volume of supply in Poznan grew by 14 700 sqm space con-
forming to the requirements of LEED ecological certificate at the 
highest Platinum level  The spaces in the building were rented by 
companies from the IT sector: Sygnity, Wikia and Ciber, as well as a 

New supply 
in 2013:  
20 900 sqm

Space under 
construction:  
60 000 sqm

Vacancies:  
13 per cent

Rents:  
14–16 €/sqm per month

Office buildings in Poland
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producer of glass packaging Owens-Illinois (O-I), ING Bank Slaski 
and an investment company Franklin Templeton Investments  Lo-
cal branches of Skanska will also have their headquarters in Malta 
House  Other projects commissioned in 2013 in Poznan were: Gale-
ria MM (2400 sqm offices on the last floor of the department store), 
Piatkowska Office (2000 sqm) and Roch Office (1800 sqm) 

Currently in Poznan a few projects are under construction  The 
biggest one is Business Garden Poznan carried out by SwedeCenter  
In 2015 the first stage of the complex will provide the Poznan mar-
ket with 41 000 sqm space  In more distant future, the office map of 
Poznan should also gain such points as Baltyk at Kaponiera rounda-
bout and Andersia Silver at Andersa square 

KATOWICE

Katowice is characterized by a relatively low volume of office spaces 
compared to the biggest regional markets (about 290 000 sqm )  How-
ever, the interest of investors in this location is continuously growing, 
which will result in an increase in supply in the next years  The city 
is encouraging mostly for investors from BPO/SSC sector, which ap-
preciate attractive rental rates and availability of qualified manpower  
The vicinity of three airports is not insignificant too: Katowice-Pyrzo-
wice, Kraków-Balice and Ostrawa  The attractiveness of he city is also 
determined by many projects, including the redevelopment of 3 Maja 
avenue (completed in the first quarter of 2014), modernization of the 
Railway Station completed in 2012 and the construction of an Inter-
national Congress Centre, for which the city obtained subsidy from 
the European Union in 2013 

The year 2013 in Katowice was marked by a small supply in the 
office sector but high dynamics of new construction  Skanska decided 
to carry out a project in the capital of Slask  For them it will be the 
first office project in this city and, at the same time, it will also be 
the biggest project ever completed by this company  Silesia Business 
Park will be raised on Chorzowska street and it will eventually offer 
46 000 sqm space in four buildings  In the first of the office buildings 
the company PwC decided to locate their office  On approximately 
6800 sqm space they will create PwC Service Delivery Center  An-
other project started in 2013 is Silesia Star, which is being put up at 
Rozdzieskiego avenue 10  The design project, which is being carried 
out by LC Corp, includes construction of two 8-storey buildings con-
nected by a shopping arcade  In 2013 also the second stage of A4 
Business Park complex on Francuska street started  The investor of 
the complex is Echo Investment, which will eventually raise three 

buildings  The first of the office buildings, offering 9000 sqm, should 
be commissioned in 2014 and it has already been fully rented by IBM  
In 2013 Gornoslaski Park Przemyslowy informed that they had start-
ed construction of new office buildings as well  Within the complex 
GPP Business Park, next two buildings will be raised, 7800 sqm each 

Another big developer also got interested in Katowice — Globe 
Trade Centre S A  They will probably begin the construction of 
Mikolowska Office Centre as early as in 2014  The complex will com-
prise two buildings — one with 9 and one with 8 storeys 

LODZ

Lodz is the third biggest city in Poland when it comes to population 
— only Warsaw and Cracow are bigger in this respect  However, the 
city is characterized by a strong negative rate of natural increase, sub-
sequently, by ageing society, and by more and more a clear migration 
trend among the population  In Lodz we can also observe a high un-
employment rate — 12 3 per cent in December 2013 

On Lodz office marker we can observe relatively high vacancy 
rate, which results in a fall in new supply dynamics  In 2013, develop-
ers completed construction of less than 20 000 sqm, where most of 
this space was provided by one project — the second stage of Green 
Horizon complex, offering about 14 000 sqm  Another investment 
completed this year was an office building intended for IT companies 
— MediaHUB, which provided the market with approximately 4000 
sqm office space 

We can predict that the high level of rented space will cause the 
volume of office spaces in Lodz to grow significantly  At the moment 
37 000 sqm space is under construction within projects such as the 
office building of Ericpol or building C of the Centrum Biurowe Syn-
ergia complex  There are also plans for more projects: another office 

Supply:  
290 000 sqm

%

International Congress Centre

New supply 
in 2013:  
23 000 sqm

Space under 
construction:  
80 000 sqm

Vacancies:  
8 per cent

Rents:  
13.5–14.5 €/sqm per month

Business Garden Poznań
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building of the company HammerMED, which will be raised on 
Kopcinskiego street  It will offer 3000 sqm office space on six storeys  
Construction works will begin in spring 2014 

Because of low rental rates and a relatively big number of universi-
ties, Lodz is often chosen by companies from BPO/SSC sector and 
by IT companies  Among the tenants of office spaces in this city we 
can mention such companies as Samsung Electronics, Infests BPO, 
Hawkeye, KPMG, Nordea and Accenture  They are most eager to 
choose modern office buildings — such that offer A class spaces, for 
example University Business Park, Lodz 1 or the abovementioned 
Green Horizon and MediaHUB 

Baltic Business Park complex  It provided the Szczecin market with 
approximately 11 000 sqm modern office space  In the middle of 
2013, there was also the official opening of the first out of three build-
ings belonging to Piastow Office Center complex  The office building 
offers 8500 sqm space and the whole complex will eventually offer 
more than 40 000 sqm offices  The tenants of Piastow Office Center 
are such companies as IAI S A , Konica Minolta Business Solutions, 
Aviva and Tebodin Poland  On the Odra river, on the area of the so-
called “Lasztownia”, a new office building was raised — Lastadia Of-
fice  The building belongs to SGI company and it offers 13 400 sqm 
space  Companies which have their headquarters in this office build-
ings include home pl and Business Link 

SZCZECIN

The capital of zachodniopomorskie province is mainly associated 
with industry, first of all shipbuilding industry, although its situation 
has deteriorated a lot in the recent years  Szczecin is slowly starting 
to attract companies from the sector of modern business services, IT 
industry and technologically advanced industries  Experts claim that 
it is BPO sector that will generate new places of work in this city and 
that it will lower the high unemployment in this city  The compa-
nies form this sector appreciate the attractive location of the city, high 
quality of education centres and the numerous possibilities to spend 
free time 

For many years Szczecin did not take part in the competition for 
investors, as it did not have enough office spaces — especially A class 
spaces  The icon of the city was the office building Pazim, which was 
the only one to offer big office spaces of good quality  Now, however, 
we can notice an increased activity of developers who are trying to 
meet expectations of foreign and local tenants 

In 2013 in Szczecin a few large office projects were completed  In 
the city centre, on 1 Maja street, Baltic Business Park C was com-
missioned — that is the second office building of the first stage of 

Supply:  
310 000 sqm

%

New supply 
in 2013:  
18 000 sqm

Space under 
construction:  
37 000 sqm

Vacancies:  
16 per cent

Rents:  
12–14 €/sqm per month

Supply:  
165 000 sqm

%

New supply 
in 2013:  
32 900 sqm

Space under 
construction:  
30 000 sqm

Vacancies:  
18.5 per cent

Rents:  
13–15 €/sqm per month

Thanks to new high-quality spaces, there are more and more BPO/
SSC companies in Szczecin  We can mention here among others: 
Genpack, Tieto, Unicredit and Arvato Services 

Pazim

MediaHUB
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Ghelamco, 904 million PLN, Warsaw 
Spire

Kulczyk Holding S.A., 59 million euros 
(around 245,5 million PLN), Warta Tower

Loan agreements in 2013
Activity of developers depends 

largely on financing  In case of big 
projects in office real estate sector, 

financing is practically always necessary  
On the European market, loan agreements 
with banks are still the most popular solu-
tion here  However, there is also a growing 
interest in alternative ways of financing, 

such as debt funds and private equity 
creditors 

In the last 12 months we registered a 
progressive diversification of the credit 
market in Europe, which slowly begins to 
resemble the American model — the num-
ber of banks is equalled by the number of 
alternative creditors . Because of pressure 

on profitability of banks that give loans for 
commercial buildings, which is related to 
legislative requirements, we predict that in-
surance companies, debt funds and private 
equity companies will speed up prepara-
tions of their own strategies to grant loans . 
— said Michael Lindsay, Head of Corpo-
rate Finance in Cushman & Wakefield .

The German bank Helaba granted financ-
ing to the company Chmielna Inwestycje 
Sp  z o o , a special company of Kulczyk 
Holding S A  The funding is intended for 
refinancing the office building Warta Tow-
er  The building is situated in Warsaw on 
Chmielna street 

Echo Investment, 22.4 million euros 
(around 93.2 million PLN), Park Rozwoju

both parties, as this is the first agreement 
on financing of a project signed by our com-
pany with this bank institution . Although 
we cooperated for many years in other ar-
eas of the financial market, earlier our en-
tities did not operate together to finance a 
project — explained Grzegorz Iwanski, di-
rector of the Funding Department at Echo 
Investment 

Globe Trade Centre, 45 million PLN, 
Pascal

Park Rozwoju

Pascal

Warta Tower

Warsaw Spire

The company Ghelamco received financ-
ing from four banks: Bank Polska Kasa 
Opieki S A , Bank Zachodni WBK S A , 
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pol-
ski S A  and BRE Bank S A  Nearly 904 
million PLN is a record in the history of 
the Polish real estate market  The facility 
was used to carry out the Warsaw project 
Warsaw Spire  Warsaw Spire is a unique 
building, both as for Warsaw and as for the 
whole Europe — we are proud of financing 
that we received for our investment, espe-
cially taking into account the current mac-
roeconomic situation . It has influenced the 
policy of banks significantly when it comes 
to financing of commercial projects — said 
Jeroen van der Toolen, Managing Director 
in Ghelamco for the East-Central Europe 

Bank Zachodni WBK S A granted 22 4 
million euros loan to Echo Investment  Fi-
nancing is intended to carry out the first 
stage of the office complex Park Rozwoju, 
located on Konstruktorska strret in War-
saw  This loan agreement is a success for 

The company Globe Trade Centre signed 
a facility agreement with Bank Zachodni 
WBK S A  GTC will spend the funding 
in the amount of 45 million PLN on refi-
nancing debt and completion of the office 
project Pascal in Cracow  Signing the agree-
ment with BZ WBK on favourable condi-
tions is a confirmation of the high quality 
of GTC assets . The loan will be used to re-
finance the existing buildings and it will 
improve current financial situation of GTC . 
The granted financing will be also used to 
complete the office building Pascal, whose 
construction started this year — after we 
signed rental agreements with the first ten-
ants and secured availability of the required 
financial resources — commented Erez 
Boniel, a member of the board at GTC 

SELECTED LOAN AGREEMENTS IN 2013
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Located in the heart of Poland, Warsaw is the largest and the 
most dynamically developing business centre  The location 
of the city makes it a bridge between Western and Eastern 

Europe  Consequently, it has been chosen to host the Presidency 
of the European Union, the 2012 UEFA European Championship 
and the United Nations Climate Change Conference COP 19  The 
city is visited by the heads of states, the CEOs of large corporations 
as well as individuals seeking employment 

Due to the highly centralized nature of the Polish settlement 
network, the capital of the country is ahead of the rest of the cities 
in terms of population, the labour market, the number of students 
and the overall development potential  It is not surprising that the 
average monthly salary in the enterprise sector is the highest in 
the country — in January 2014 it amounted to 4,995 41 PLN in 
Warsaw, while the national average is 3805 28 PLN  

 All these factors make the city an important economic and 
financial centre  It is chosen as the headquarters of the biggest 

companies dealing with services for other entities  The representa-
tives of the Big Four (the largest international professional services 
networks, offering audit and consulting services, including De-
loitte, EY — Ernst & Young, KPMG and PwC) have their Polish 
headquarters in this city  Warsaw is also a home to a several dozen 
of the largest Polish law firms, including: Dentons, Domanski 
Zakrzewski Palinka or Baker & McKenzie  The city may also pride 
itself on the stock exchange and several headquarters of the biggest 
commercial banks  The transport and the postal and telecommu-
nication services are managed from Warsaw too 

From east to west

Warsaw is often called a city of contrasts because different styles of 
architecture meet in one place: the neoclassical style may be seen 
next to the manor houses, the architecture of Socialist realism 
meets Postmodern one  A lot of free space left after the war is yet 
to be put to use  An example might be the district of Wola  Located 
in the close proximity to the city centre, it offers numerous post-
industrial areas designed for revitalization and reconstruction  
The old tenement houses located in the city centre are also waiting 
for being modernized  The big real estate stock and the relatively 
low amount of office space per dweller makes the city a promising 
investment target 

On the International Real Estate Show for Professionals 
MIPIM in Cannes (March 2014), Warsaw presented itself as a 
modern city open to investors  The city authorities encouraged 

Warsaw 2.0 – 
The European Capital 
of Modernity

Number of 
students: 
268 555

Population:  
1 715 517

The total number of 
high schools: 81
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the developers to invest their money in Warsaw by presenting 
them the existing office buildings which in the last two decades 
have changed the landscape of the capital city  The properties 
waiting for the buyers included i e  Szaniawski Palace at Mio-
dowa Street, areas in close proximity to the Port of Prague or the 
parcel at Emilia Plater Street, housing Klementyna Hoffman sec-
ondary school in the past  Two high-rise buildings (one will be 
160 m high and the other 180 m) are planned to be built instead 
of the school  

The interest of developers in the city was confirmed in 2013 
when Warsaw sold the right of perpetual usufruct of the seven 
parcels at Defiliady Square  The attractiveness of the city is also 
reflected by the commercial real estate surveys  According to the 
latest ranking of prospects for the real estate market conducted 
by the consulting companies PwC and Urban Land Institute, the 
capital city remains the most attractive location for the commer-
cial real estate in Central and Eastern Europe  As reported by the 
Emerging Trends in Real Estate Europe 2014, Warsaw is ahead 
of all the cities of the region, placed 11th in the European rank-
ing  For comparison: Moscow was placed 13th, Prague — 16th, and 
Budapest — 27th  The advantage of our market is a strong position 
of Poland compared to other countries of Central and Eastern Eu-
rope . The superiority of Warsaw lies in the geographical proximity 
of Germany and the largest consumer market in the region — says 
Kinga Barchoń, the director of the department of real estate in 
PwC  The brand of the city built on the development-oriented 

policy, offering many investment opportunities, made Warsaw a 
leading competitor closer to Western European standards rather 
than Central and Eastern European ones  

Thanks to the stable market conditions and relatively good 
macroeconomic indicators, Poland and Warsaw attract foreign 
companies. 

Colin Waddell, the managing director of CBRE in Poland
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Public transport service is still being developed  

The capital city has a relatively well developed public transport  
The international connections are provided primarily by the War-
saw Chopin Airport  The airport has been recently very success-
ful — for the first time in the history it was able to serve over 10 
million passengers a year  Such a good result was, among others, 
achieved due to the problems faced by the nearby Warsaw Mod-
lin Airport  Located about 40 km north-west of Warsaw, Warsaw 
Modlin Airport in Nowy Dwor Mazowiecki was supposed to pro-
vide relief to Warsaw Chopin Airport in Okecie and become a ma-
jor port for low-cost carriers (LCC — Low Cost Carriers)  After a 
couple of months of operation, the airport was closed by the Pro-
vincial Construction Supervision Inspector and the major carriers 
— Ryanair and Wizz Air — moved all flights to Warsaw Chopin 
Airport  Several months later Modlin Airport was re-launched 

The number 
of bus lines:  
236

The number 
of tram lines:  
26

Underground: 
the line Kabaty-
Mlociny, the 
second line under 
construction

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)

and Ryanair flights were restored, but the losses born due to the 
close-down were significant  The year 2013 was officially inaugu-
rated on 2 July and regular flights were restored on 30 September  
Since then, the airport has served 344 500 passengers and made 2 
400 flight operations 

Eighteen months after the official opening, all the construc-
tion works of the A2 motorway have been completed  After 
unsuccessful investment of Chinese Covecu and Dolnoslaskie 
Surowce Skalne (Mineral Resources of Lower Silesia), the famous 
20-kilometre part of C motorway Zyrardow was completed by 
the Czech-German company Bögl & Krysl  Also the southern 
bypass of Warsaw (the section of the highway in Konotopa to 
Pulawska transport node) was completed in 2013  

 The same year the city authorities undertook a series of 
renovations, including the modernization of viaducts at Mars 
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Street and Nowolazurowa Street in Ursus or the renovation of 
the road at the crossing of Gorczewska Street with Lazurowa 
Street  Kasprowicza Street was also expanded at the same time  
The viaduct at Lopuszanska Street and Lazienkowski Bridge were 
completed  What is more, a very important project was prepared 
consisting of widening Prosta Street connecting Wola district 
with the City Centre  The construction works of Woloska Street 
(a bottleneck connection of the business area in Mokotow) were 
commenced too  The most important local government project, 
however, was the construction of the second underground line  
New platforms and entrances to the stations were built in the 
central section 

 The access to public transit is enhanced by the rapid develop-
ment of the City Fast Railway which connects the city with the 
suburban towns, including Pruszkow, Legionowo and Otwock  
The City Fast Railway constitutes one of the most important 
means of transport  Consequently, the process of its connection 
with the urban transport system is very dynamic  The City Fast 
Railway provides a relief to the congested streets of Warsaw  For 
the same purpose, several car parks operating as “Park & Ride” 
were made available for the car users  The car parks are free of 
charge and make it possible to leave a car on the outskirts of the 
city and to take bus or tram to the centre  P & R system is gaining 
popularity: since 2008 nearly 20 car parks of this type were built  
Another alternative to traditional public transport is offered by a 

system of the city bikes — Veturilo  Urban bikes can be hired in 
14 districts of Warsaw from nearly 200 stations  The implementa-
tion of the bike system turned out to be a great success — in 2013 
the number of bike hiring’s reached nearly 1 8 million 

The second life of the capital city

The expansion of the transportation system and the development 
of the technical infrastructure create a starting point for economic 
growth and improving life standard in the city  Warsaw is still de-
veloping and attracts more dwellers both from Poland and from 
abroad  The potential population capacity of the city is estimated 
at about 2 5–3 million dwellers  Therefore, Warsaw constitutes and 
will for a long time constitute the largest Polish labour market  
A growing number of investments (especially undertaken by for-
eign companies) contribute to the creation of new work positions, 
so that Warsaw has one of the lowest unemployment rates in the 
country — in December 2013 it amounted to 4 8 per cent 

Last Autumn, the city government announced that the capital 
started a new phase of development  As part of the project “We 
are Changing Warsaw”, the Mayor of Warsaw, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, initiated a debate on the future shape of the capital  
City dwellers and non-governmental organizations were in-
vited to share their opinions  A series of such debates is part of 
the Warsaw’s development strategy for the period 2015–2020   
Joint efforts are expected to make Warsaw the European Capital of 

Warsaw still the largest, but there’s growth potential in the whole country 

Paulina Misiak
Partner, Head of Tenant 

Representation Services, 

Office Department of 

Cushman & Wakefield

Wroclaw, Tricity, Lodz, Katowice and Poznan) is 
two and a half times that of Warsaw while the 
regional office stock accounts for less than half 
of the capital city’s stock. The regional office 
space provision per capita averaging 0.7 sq m 
is far behind Warsaw’s rate standing at 2.4 sq 
m per capita, which however remains below 
the European average. 

Poland’s office market, however, comprises 
more than just Warsaw. The key strengths of 
Poland are its talented labour pool and large 
population. As a leading provider of outsourc-
ing services, including BPO/SSC/R&D/ITO, 
Poland is number one in Central and Eastern 
Europe, ranked second in Europe and sixth 
globally. Polish regional cities emerging as 
major outsourcing markets are increasingly 
targeted by investment funds.

The office leasing and investment mar-
kets remain extremely susceptible to vola-
tility in the economy. However, despite the 
sharp but short-lived decline in take-up in 
2009 in response to market uncertainty, the 
financial crisis did not impact deal volumes. 
In addition, regardless of the limited avail-
ability of financing for development pro-
jects, office space supply remains high, as 

evidenced by rising vacancies in 2013. The 
financial crisis did, however, cause changes 
to the take-up and supply structure. It led 
to a strong decline in speculative devel-
opment and the rising share of renegotia-
tions and pre-lets in leasing volumes. It also 
forced tenants to seek savings and develop-
ers to optimize costs.

The market is evolving to provide friendly 
workplaces where employees do not only 
have to, but also want to be. This applies to 
both office fit-out and appearance, as well as 
functionality. The office is to be a collabora-
tive workplace reflecting the philosophy of 
both the employer and employees. It should 
be health- and environment-friendly, and it 
should attract talent and facilitate employee 
identification with the company. Changing 
tenant expectations have led to new office fit-
out concepts, increasing popularity of work-
place solutions and an alternative approach 
to building design. Nearly all new office build-
ings are now certified as green. Developers 
are implementing environment-friendly and 
green solutions more and more often. Office 
buildings are gradually transforming and tak-
ing on a new dimension. 

Warsaw remains the largest business 
centre in Poland. It accounts for more 
than 60 per cent of the total modern 
office stock of Poland, which is one 
of the youngest and fastest growing 
markets in Europe. Thanks to Poland’s 
relatively large size and strong 
competition on the supply side, its 
modern office space is equal in quality 
to that of the most demanding Western 
European markets.

The strong growth potential of Poland’s 
regional cities is underpinned, among 
others, by the fact that the combined 

population of its six key regional cities (Cracow, 
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Modernity . Together we can work on a new strategy for the develop-
ment of the capital — said the Mayor of Warsaw  According to the 
Mayor, the level of the city modernity is determined by the dwell-
ers’ engagement in the city management  The strengthening of the 
participation mechanisms is expected to prevent social conflicts 
that may block the decisions and actions undertaken by the city 
authorities 

dozen months in Warsaw there was a war against the omnipresent 
banners, posters and other advertisements  The problem of large 
adverts which cover the city architecture is discussed in the media 
and on the city meetings and debates 

The most heated discussions can be observed on the Internet  
Special profiles which group opponents of billboards are created 
on social networking sites  It was via Internet that a petition could 
be signed against large format advertising on the Main Railway 
Station 

A breakthrough in the fight against advertisement was the res-
ignation of Grzegorz Piatek, the head of Aesthetics Department 
of the Warsaw city hall  The architect won a competition for this 
position just before the referendum on the dismissal of Hanna 
Gronkiewicz-Waltz but he held his position only for 3 months  In 
November he resigned, partially as a protest against advertisement 
on The Palace of Culture  He informed the public that his nomi-
nation was meant to improve the image of the city authorities be-
fore the referendum but many decisions on the appearance of the 
city were not consulted with him  The new head of Aesthetics of 
Public Space Department is Wojciech Wagner  After he has been 
appointed the officials of the capital city hall set their sights on re-
moving illegal advertisement from the city  As the representatives 
of the city hall emphasized, in order to continue organizing the 
city in terms of large format, chaotic advertisement, it is necessary 
to create an additional regulatory framework on a national level  
I think it is time that the social discontent about such a massive pres-
ence of anarchic advertisement was reflected in legal changes — said 
Wojciech Wagner, the new head of Aesthetic Department  He also 
announced that the city would support activities aimed at setting 
suitable regulations in this area 

What kept the attention of the capital city

In autumn 2013, the most controversial investment project in 
Warsaw started  A construction of the office building started in 
the Old Town, approximately 100 meters from Sigismund’s Col-
umn  The investor, Senatorska Investment company, prepared the 

Plac Zamkowy — Business with Heritage

Struggle against advertisment chaos

Grassroots initiatives of the residents of Warsaw, who were dis-
satisfied with the appearance of the capital city, were one of the 
factors that influenced the decision of the city council to give resi-
dents a say when it comes to the development of the city  In the last 

After years of intensive work on the reconstruction of Warsaw in 
terms of its infrastructure, we started the project called “Warsaw 2.0”. 
This is the second step in the development of the city. 

Mayor of Warsaw, Hanna Gronkiewicz-Waltz
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design whose implementation cost was estimated at 130 million 
PLN  There were doubts about the suitability of the office building 
in the existing urban structure  The project triggered protests of a 
few social organizations, such as Ogrod Warszawa and Miasto Jest 
Nasze, which organized a protest happening  What is more, the 
Polish Committee for UNESCO issued a declaration denying that 
the project was consulted with UNESCO specialists, as the inves-
tor assured  The second tinderbox was the news given by “Wprost” 
which informed that a co-author of the design of the office build-
ing Plac Zamkowy — Business with Heritage is Bartosz Naperty, 
whereas the construction permit was given by his mother, Jolanta 
Zdziech-Naperty — the head of architecture and construction 
department in Warsaw Srodmiescie  The official who approved 
the construction resigned  However, as a result of public pros-
ecutor’s inspection it was stated that the officials of the Warsaw 
Office behaved properly and that charges against the investor are 
unjustified  The provincial conservation officer, Piotr Brabandera, 
also spoke on this matter  He confirmed that the project had been 
prepared according to conservation guidelines and that it is fully 
legal  In spite of the confusion in the media, the office building is 
being raised as scheduled 

Last year the project Warsaw Spire of the company Ghelamco 
continuously attracted our attention  After the problems related 
to the claims of former owners of the land were solved, in Novem-
ber 2013 the cornerstone was ceremoniously laid in the founda-
tion of the building  The ceremony was accompanied by a special 
three-dimensional multimedia show, where the actor controlled 
animation by his gestures  This show presented not only the com-
plex but also the city of Warsaw  The credit facility for the con-
struction of the building was granted by four banks: Bank Polska 
Kasa Opieki S A , Bank Zachodni WBK S A , Powszechna Kasa 
Oszczednosci Bank Polski S A  and BRE Bank S A 

è CONFERENCES, TRAININGS, BANQUETS 
Where in the capital city can you organise an event for a bigger number of people??

à MT Polska Trade Fair and Congress Center
à Horizon Business Center
à Hotel Boss

è BUSINESS BREAKFAST
Would you like to make an arrangement for a morning coffee with a business partner?

à The Lounge

è BUSINESS LUNCH
Lunch time will be suitable for a longer business conversation.

à Restaurant Dom Smakow 
à Tamka 43 

è A FORMAL BUSINESS DINNER 
In order to get to know tour key client or a key contracting party it is worth trying a lavish dinner.

à   Sowa i Przyjaciele, ul. Gagarina 2  
  phone: +48 22 840 70 71, mobile: +48 795 50 51 52   
  restauracja@sowaiprzyjaciele.pl | www.sowaiprzyjaciele.pl

à Atelier Amaro

è AN INFORMAL BUSINESS DINNER 
When sealing a deal you could choose a less formal dinner.

à Restaurant Castello
à Strefa Restaurant & Bar

è COCKTAIL PARTY
A business meeting or a conference can be concluded in a more relaxed atmosphere, during a 
cocktail party which will promote networking.

à Panorama Bar & Lounge

recommends

Construction of Warsaw Spire
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The capital     city as an Alpha city 

Warsaw is unquestionably the biggest office market in Poland  The of-
fice space in the capital city constitutes 60 per cent of the total volume 
on nine biggest markets in the country  At the end of 2013, it reached 
4 12 million sqm, that thanks to commissioning of approximately 
300 000 sqm modern business space  Among the biggest completed 
project we can mention: Konstruktorska Business Center (48 000 sqm), 
Miasteczko Orange (45 000 sqm) and Plac Unii (41 300 sqm )

Warsaw belongs to the group of five cities with the highest ac-
tivity of developers from the office sector in Europe, after such 
cities as Paris and London  Approximately 600 000 sqm modern 
business space is under construction in 40 buildings  Among the 

biggest ones we can mention Warsaw Spire (100 000 sqm), Q22 
(52 000  sqm ) and Gdanski Business Center (49 000 sqm)  After 
completion of all started projects, the capital city will exceed the 
number of 4 5 million sqm  Such a high supply will surely result in 
an increase in the vacancy rate  In 2013, the rate of unrented space 
was 11 5 per cent,  that is 3 percentage points more than in the year 
before  Large supply meant that rental rates had to face a downward 
pressure  Last year rental rates for office spaces in the centre of the 
capital city were between 22–26 euros/ sqm a month  Outside the 
centre it was 14–16 euros/sqm  Warsaw market is becoming more 
and more competitive, especially outside the centre  In this respect 
we can distinguish two districts: Mokotow (in the part of Sluzewiec 
Przemyslowy) and Wola  They compete with better locations thanks 
to availability of modern spaces and noticeably lower prices 

An improvement of general economic forecast has a positive influ-
ence on the perspectives of the office market  The yearly research of 
tenants European Occupier Survey, carried out by a consulting com-
pany CBRE, suggests that the atmosphere among the personnel of in-
ternational corporations responsible for decisions about office spaces 
is improving  The demand for modern spaces is generated mostly by 
the services sector  The leaders here are mostly companies related to 
IT and modern services for business  The so-called shared service 
sector also declares a need for office spaces  Foreign companies con-
tribute the most when it comes to renting modern office spaces, both 
in Warsaw and in the rest of Central Europe  They appreciate highly 
qualified personnel, good standards of buildings, competitive rental 
rates and economic stability  The moods among the tenants are not 
yet as optimistic as before the crisis  However, we can notice that their 
selection of an office is increasingly influenced by factors which are 
not related to costs ( normally less important in the times of econom-
ic downturn)  These factors include central location and the availabil-
ity of other services in the neighborhood  This tendency is confirmed 
by the biggest transactions made in 2013 

Supply:  
4.12 million sqm

Supply in 2013:  
300 000 sqm

Demand:  
630 000 sqm

Space under  
construction:  
600 000 sqm

Vacancies:  
11.5 per cent

Rents in COB:  
22–26 €/sqm/per month 
Rents outside the centre:  
14–16 €/sqm/per month
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SELECTED TRANSACTIONS IN WARSAW

The year 2013 was characterized by a high demand on the Warsaw 
market  Thanks to high activity of tenants agreements were signed 
for approximately 630 000 sqm office space  In this way, the record 
of the year 2012 was broken — the volume of transactions rose by 

The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devic-
es and Biocidal Products has leased 13 000 sqm office space in the 
complex situated on Jerozolimskie avenue  The project was bought 
in June 2013 by Adgar Group, which modernized the building and 
changed the name from Ochota Office Park to Agdar Park West  
The project consists of three connected buildings, which offer a 
total of 43 000 sqm space for lease 

l BZ WBK 
      12 200 sqm — Atrium 1

l Polkomtel  
       22 600 sqm — Konstruktorska 4

The biggest lease transaction conducted in 2013 was the agreement 
signed by the company Polkomtel  The operator of Plus will move 
into the office building which is being raised on Konstruktorska street 
in Mokotow in September 2015  The six-storey building will be put 
up in accordance with the design prepared by the architectural studio 
Kurylowicz & Associates  The companies responsible for the invest-
ment are the developer White Stone Development and MF Capital, 
an asset management company 

l The Office for Registration of Medicinal Products,  
       Medical Devices and Biocidal Products 
       13 000 sqm  — Agdar Park West 

agreement has been signed for the period of 12 years  Apart from of-
fice spaces, on the ground floor a branch of the bank will be opened  
Atrium 1 office building was raised on ONZ roundabout in Warsaw 
and it is a flagship project of Skanska Property Poland  In Novem-
ber 2013, the developer sold the building for 94 million EUR to an 
open real estate fund Deka Immobilien-Global  The space in the of-
fice building was also leased by such companies as Pramerica Zycie 
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji S A  and Bravura Solutions 
Pty Limited  Atrium 1 offers a total of 18 000 sqm office and commer-
cial space and it was commissioned at the beginning of 2014 

l KPMG  
       8300 sqm — Gdanski Business Center

An international consulting and auditing network — KPMG — has 
rented 8300 sqm space in the new office complex Gdanski Business 
Center in Warsaw  The complex is being raised at the intersection 
of Andersa and Inflancka streets  Two buildings are being put up 
within this project, offering a total of approximately 47 000 sqm 
lease space  The investor of Gdanski Business Center is the com-
pany HB Reavis  The complex will be commissioned in 2014, and 
KPMG should move to its new office in the second half of 2015 

l Procter & Gamble 
       7500 sqm — Konstruktorska Business Center
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approximately 4 per cent  The biggest transaction carried out in 
2013 was the exclusive lease agreement of the building which is 
being raised at Konstruktorska 4 by Polkomtel, the operator of the 
mobile network Plus 

Procter & Gamble, one of the biggest global corporations, is open-
ing a new branch in a Warsaw office building which is being raised 
by HB Reavis  The offices of the company will take 7500 sqm space 
in Konstruktorska Business Center, situated on Konstruktorska 
street  500 specialists will work in this office  The newly opened 
planning centre is the third such branch of Procter & Gamble in 
the world  Other companies which have leased space in Konstruk-
torska Business Center include: Grupa Zywiec, OTIS, Carrier, IMS 
Health and the investor of the project — HB Reavis 

Bank Zachodni WBK from Santander Group will be the main ten-
ant of Atrium 1 and it will take more than12 200 sqm space  The 
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Warsaw — 
administrative 
division

Plac Unii

Gdanski Business Center

Office 
districts 
of Warsaw 

The capital of Poland is divided into 18 entities: districts  In terms 
of number of residents, Mokotow is the biggest one, whereas in 
terms of area, it is the district Wawer  Other districts are: Bialoleka, 
Ursynow, Wilanow, Bielany, Wlochy, Bemowo, Targowek, Wesola, 
Praga Poludnie, Wola, Rembertow, Srodmiescie, Praga Polnoc, 
Ochota, Ursus and Zoliborz  There are differences between the 
districts in terms of buildings type, the level of economic and in-
frastructural development and residents 

According to the Ranking of Warsaw districts in terms of attrac-
tive living conditions, which was published by GUS in 2013, Srodmi-
escie is the most attractive district  High positions were also taken 
by Mokotow, Ochota and Wola  Bemowo, Ursus and Bialoleka were 
lowest in the ranking  The positions of the district differ depending 
on the choice of target group (for example Mokotow is the most at-
tractive for singles and Srodmiescie is on the second place)  

This publication presents selected office projects completed 
in 2013, projects which are still under construction and projects 
in the design stage  We take into account the division of the city 
into districts  Because the supply in Warsaw is so high, it would be 
extremely difficult to create a complete presentation of all office 
buildings in the capital city  This is way we focus mostly on the 
areas where the activity of developers in 2013 was the most intense 

Srodmiescie

Srodmiescie is the oldest district of Warsaw, and it is characterized by 
a well-developed infrastructure and transport network  The tenants 
of office spaces are able to pay the high rents to enjoy the prestige of 
having an address in this area of the city  Srodmiescie is an area of a 
continuous activity of investors  This part of the city is searched by 
developers both for free land to build new modern skyscrapers as well 
as for neglected tenement houses to renovate 

l Projects commissioned in 2013 and at the beginning of 2014

The complex Plac Unii on Unii Lubelskiej square was commis-
sioned in October last year  From the very beginning this project 
aroused much controversy, as it was planned on the land where 
a cultural landmark Supersam used to be — a course book ex-
ample of Polish architecture from the communist era  However, 
after much struggle the investor managed to successfully build a 
modern complex with an office part of 41 300 sqm and a commer-
cial part of 15 500 sqm  It was designed by the architectural studio 

Kurylowicz & Associates and it received a BREEAM ecological 
certificate with the evaluation Very Good 

At the end of March 2014, Foksal City, the new office project of 
Polski Holding Nieruchomosci group (PHN) received an occupan-
cy permit  The office building is situated at Foksal street 10A and it 
offers 2825 sqm office space on 5 storeys  The construction of the 
building started in the third quarter of 2012  The design of the bu-
ilding was prepared by the architectural studio Juvenes, which de-
signed the facade referring to the art déco aesthetics  The building 
is applying for the BREEAM certification on the level Very Good 

l Projects under construction and planned projects

In March 2013 the foundation stone was laid under Gdanski Bu-
siness Center  The complex situated at the intersection of Andersa 
and Inflancka streets, just by the exit from the underground, will 

vi
s.

: 
H

B
 R

ea
vi

s
ph

ot
.:

 L
ie

br
ec

ht
&

w
oo

D
/B

B
I 

D
ev

el
op

m
en

t



127I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S    W a r s a w

Tenement house of the family Braniccy

NC2

consist of two buildings  They will enrich the market of the capital 
city with approximately 47 000 sqm lease space  Thanks to its stra-
tegic location, the complex is quickly acquiring new tenants  This 
project has been chosen as the seat of such companies as KPMG 
and Provident Polska  The investor is HB Reavis, and the architec-
tural studio E&L Architects is responsible for its design  

At Smolna 40, in turn, the tenement house of the family Bran-
iccy will be revitalized  This building, which was entered into the 
register of historical buildings, will be adjusted to office operation  
There are also spaces planned for cultural activity  The investor has 
signed an intent letter with the city, on the basis of which a part of 
the spaces will be made available free of charge for the activities of 
an NGO organization  The project will be carried out with financial 
support of JESSICA initiative, which is being implemented within 
Regional Operational Programme of Malopolskie province for the 
year 2007-2013  

It is estimated that more than a half of the highest class apartments 
of the country is situated in Mokotow  The area of office buildings is 
mostly Sluzewiec Przemyslowy, situated on the southern west of the 
district  This region is famous for congested streets, but tenants who 
look for cheaper locations outside the centre choose this part of the 
city eagerly 

l Projects commissioned in 2013 and at the beginning of 2014

Among office projects commissioned in 2013, T-Mobile Office Park 
carried out by Ghelamco Poland situated at Marynarska 12 is espe-
cially interesting  This is the first available office building in Poland 
which received ecological certificate BREEAM on the level Excellent  
T-Mobile Office Park was commissioned in May 2013 and it offers 
40 000 sqm office space  Apart from the mobile network operator  
T-Mobile, it also houses Citibank International plc 

At the beginning of 2013, at Postepu street 14, the second office 
building belonging to New City complex was commissioned — NC2  
It offers 4000 sqm office and services space on four storeys above the 
ground and one below the ground  The building is fully rented by 
the company Eniro Polska Sp  z o o  New City complex offers a total 
of approximately 44 000 sqm space in two buildings  The developer, 
the company ECI, sold the project to Hines Global REIT, Inc  fund in 
March 2013  

In 2013, a lot of emotions were aroused by the plans of Griffin 
Group, which wants to raise a modern office and commercial sky-
scraper Nowa Emilia in the place of a former furniture department 
store “Meble Emilia”, on Emilii Plater street  After many discussions 
with the conservation officer and giving a promise of a long-term 
preferential lease agreement for the Museum of Modern Art, investor 
could start to prepare a detailed design project  The complex will of-
fer approximately 25-30 000 sqm office space  The project should be 
ready in 2016  

Foksal City, which was commissioned in March 2014, is not the 
only project of PHN Group in Srodmiescie  The company is also 
planning to raise an office building at Swietokrzyska street 36  PHN 
Tower will be raised in a joint venture cooperation with the company 
HOCHTIEF Development Poland Sp  z o o  PHN should ensure the 
land for the project, whereas will be responsible for the overall im-
plementation of the project  PHN Tower will be raised in two stages 
— the phase A will include the smaller building, phase B — the bigger 
one  The total gross lease space will amount to more than 40 000 sqm  
Currently, works are taking place on the final version of the design 

Mokotow

This prestigious district is considered one of the most comfortable to 
live in Warsaw  Apart from large panel housing estates, there is a lot 
of luxurious villas here, housing embassies of more than 30 countries  

The project of HB Reavis group located on Konstruktorska street 
received an occupancy permit in March 2013 too  The company HB 
Reavis, which was the developer of the building, moved into Kon-
struktorska Business Center  For this developer it was the first of-
fice project in Poland  The office building offers 48 000 sqm space for 
lease  The architectural studio Epstein was responsible for the archi-
tectural design of the building  Konstruktorska Business Center was 
granted a BREEAM certificate  The project attracted many prestig-
ious tenants, such as Procter & Gamble, Grupa Zywiec, Otis, Carrier, 
Comperia pl and IMS Health 

In March 2013 the office building Ambassador was commis-
sioned  It is located in the centre of Mokotow, on Domaniewska street 
and it belongs to Ocean Business Park complex  The investor of the 
building is Kronos Real Estate  The project offers 14 900 sqm modern 
office space and 1000 sqm space for commerce and services  Among 
the companies which have their seat in Ambassador we can mention: 
Electronic Arts, Aecom, Gras Savoye, DSV, Coty, Ipsos, CBRE Cor-
porate Outsourcing, ACC Advanced Solutions and Yusen Logistics  

In 2013 Mokotow gained one more office project: Sky Office 
Center. It was raised on the junction of Rzymowskiego and Mod-
zelewskiego streets  The boutique office building offers 4700 sqm 
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office space on six storeys  The investor of the project is 1 Sky Office 
Center S A , a special purpose entity from 5th Avenue Holding S A  
group  The construction of the building started in June 2012 and it 
was completed in autumn 2013 

In March 2013 the project belonging to Warszawski Holding 
Nieruchomosci S A  Rakowiecka City received an occupancy per-
mit  It is a renovated tenement house, changed by the investor in a A 
class office building  It is situated at Rakowiecka 19 in the northern 
part of Stary Mokotow  The building offers 1820 sqm office space 

l Projects under construction and planned projects

Multimedialny Dom Plusa is being raised at Konstruktorska 4  
This is the future seat of the mobile network Plus GSM  The compa-
ny which is carrying out the complex is White Stone Development 
company together with a sister company MF Capital  The design 
was prepared by the architectural studio Kurylowicz & Associates  
Multimedialny Dom Plusa will offer about 23 000 sqm A class office 
space  The long term lease agreement with Plus was signed before 
the construction works were commenced  The project is a continu-
ation of the “mobile valley” which is being created in Mokotow  
T-Mobile (Marynarska 12) and the operator of Play network (Tas-
mowa 7) have their seat here as well 

On the same street, at Konstruktorska 10, the construction of 
Park Rozwoju is taking place  The first stage of the complex of Echo 
Investment was completed in March 2014  The completion of the 
second stage is scheduled for the second quarter of 2015  Park Ro-
zwoju will offer a total of 32 000 sqm in two buildings  The connec-
tor between the two buildings will serve as a restaurant  The first 
tenant of the complex is the company Schneider Electric Polska, 
which rented 7000 sqm space  In December 2013 the redevelop-
ment of a communication layout around the building took place, 
including the construction of the roundabout  The existing streets 
and pavements, cycle lanes and lightening were renovated too  

On the border between Mokotow and Ursynow, Poleczki Busi-
ness Park is under construction  This office complex will eventu-
ally offer 210 000 sqm space  So far the two first stages have been 
commissioned – that is four buildings  The third stage includes the 
buildings Lisbon and Dublin as well as recreation area and it is now 
in the planning phase  The total lease space in each of the office 
buildings will amount to approximately 8500 sqm  The complex 
is being raised by the companies UBM and CA Immo on Poleczki 
street and it is carried out in accordance with the requirements of 
LEED ecological certificate 

Wola

Not long time ago Wola was considered unattractive, now it seems 
it has its second life  The most office complexes are located on the 
areas adjacent to Srodmiescie  Construction works are pending in the 
neighborhood of the future underground station ONZ roundabout 
and Daszynskiego roundabout  The areas of Kasprzaka, Przyokopowa 
and Grzybowska street are the most popular among the developers 

l Projects commissioned in 2013 and at the beginning of 2014

In Autumn 2013 the complex Wola Center was officially opened 
at Przyokopowa 33, vis-à-vis the Warsaw Uprising Museum  
The project consists of four buildings connected by a large patio  
The tallest building has 11 storeys  With this office building the 
company LC Corp S A  enriched the Warsaw office market by 
31 000 sqm space  The design of the building follows the conven-
tion of monochromatism, graphite and gray colour  The walls of 
the interior patio are made of reflective glass panes positioned at 
different angles  The appearance and hue of the building change in 
relation with the time of the day and the degree of sunlight  The 
architectural design was prepared by Kurylowicz & Associates  On 
the day of the opening ceremony the monument of Stefana Kury-
lowicza, sculptured by Krzysztof Bednarski was also uncovered 

In 2013 the company Skanska Property Poland completed the 
construction of the office complex Nordea House/Green Corner 
at the intersection of Chlodna and Wronia streets  The opening cer-
emony took place at the end of May  The project consists of two build-
ings of a total lease space of 27 000 sqm  The tenants of the complex 
include: Nordea Group (whose name served as the name of one of the 
buildings), Grant Thornton, Jones Lang LaSalle Group Services, CHI 
Polska and Ruch S A  At the end of 2012, the complex was sold to two 
real estate funds of RREEF for 94 6 million EUR 

Domaniewska Office Hub

Atrium 1

In March 2014 the construction of Domaniewska Office Hub be-
gan, which is the new project of Polski Holding Nieruchomsci  It is 
being carried out at Domaniewska 37c  There will be 22 000 sqm office 
space on the seven storeys of the building  The project is carried out 
according to the requirements of the ecological certificate BREEAM 
on the level Very Good  Domaniewska Office Hub is scheduled for 
completion at the turn of second and third quarter of 2015  m

In close vicinity of the PHN project, the construction of the of-
fice building Domaniewska 45 is coming to an end  The building 
belongs to ASD Real Estate  It is a small building which will offer 
around 10 000 sqm office space  It should be commissioned in the 
first quarter of 2014 
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In January 2014 the office building Atrium 1 was made available  
The building is situated at ONZ roundabout, on the edge of Wola 
and Srodmiescie  Such location ensures convenient transport con-
nections — apart from a few bus and tram lines, there will also be 
a second underground station here  The building is being raised by 
Skanska Property Poland and it offers 18 000 sqm total space for 
lease  The main tenant, Bank Zachodni WBK from Santander group, 
takes 12 200 sqm space  The agreement has been signed for the period 
of 12 years  Other tenants in the building include: Skanska Property 
Poland, CBRE, Bravura Solutions Pty Limited and Pramerica Zycie 
Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji S A 

l Projects under construction and planned projects

In the quarter between the streets Grzybowska, Lucka, Wronia and 
Towardowa, the construction of Warsaw Spire is taking place  It is a 
complex carried out by Ghelamco company  The characteristic ele-
ment of the complex will be a 49-storey building, which will be 180 m 
tall (the building will be 220 m tall, including the spires)  Apart from 
that, two 55 m tall neighbouring office buildings will be available, 
each with 15 storeys  The investor is going to create an open space 
between the buildings, which will be given to public use  The com-
pany filled an application to the capital city council to call this area 
“the European Square” 

and office function  In a seven-storey office building there will be 
40 000 sqm A class office space  Apart from the offices, the company 
will arrange public space with bazaars, shops and cafes — not only 
for the future tenants but for the residents of the neighboring areas  
Currently the company is waiting for construction permit  From the 
moment that construction works start, Art Norblin should be raised 
within 2–3 years 

Zoliborz

Zoliborz is the smallest district of Warsaw  Its area constitutes merely 
1 6 per cent of the city area  This district has some characteristics of 
big agglomerations but it differs clearly from other areas of the city  It 
is distinguished by a lot of green areas, scattered buildings and direct 
neighborhood of the Wisla river  The charm of this district is empha-
sized by its name, which comes from French Joli Bord (pronounced 
Zoli Bor), that is “beautiful waterfront” 

l Projects commissioned in 2013 

Apricot Capital Group finished the construction of Zoliborz One at 
Szamocka 8  The building was commissioned in June 2013  On ten 
storeys of the building there is 8940 sqm space  The building is deco-
rated by simple elevation made of stone, glass and steel  The main ten-
ants include: Hoogwegt Poland Sp  z o  o  and Axalta Coating System 
Poland Sp  z o  o 

l Projects under construction and planned projects

In September 2013 the shell of the office building Garden Plaza on 
Elblaska street was completed  The investor of the building is the 
company SGB Fortune MA, and the general contractor — FB Antc-
zak  Garden Plaza is being raised according to the requirements of 
the ecological certificate BREEAM  The building will offer about 
9000 sqm space on four storeys above the ground  The first tenants 
may move into the building in the second quarter of 2014  The tenants 
of the office space are more and more interested in places on the map 
of Warsaw which are not only well situated and well communicated 
but also a bit quieter and having additional assets, such as green areas 
around the building . Zoliborz is also a new direction for tenants — be-
cause of its potential, it is becoming a target for investor — said Marcin 
Antczak, the president of SGB Fortune MA 

Karolkowa Business Park

Construction of Garden Plaza

The project Karolkowa Business Park refers to the industrial 
character of the district  In 2013 construction works for this project 
were started and the building should be finished in the third quarter 
of 2014  The office space (more than 14 000 sqm) and the space for 
commerce and services will be created on the area of the industrial 
hall of Polskie Zaklady Phillips from 1922  The exterior walls of the 
former factory were integrated with the elevation of Karolkowa com-
plex  The project is certified in the BREEAM system  

Also the company Golub GetHouse decided to invest in Wola  
They are going to build a 83 m tall office building PRIME Corporate 
Center  It will be raised at Grzybowska 78 and it will offer 20 148 sqm 
office space on 23 storeys above the ground and 5 storeys below the 
ground  The building is certified in the ecological system BREEAM  
According to the schedule, PRIME Corporate Center should be com-
missioned in the fourth quarter of 2015  Earlier the project existed 
under the name Grzybowska Corporate Center 

Art Norblin Sp  z o o  is also planning an interesting project in 
Wola, on Zelazna street  On the area of the former Norblin factory, 
a complex will be created fulfilling a services, commercial, cultural 
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Wlochy

Wlochy is located in the southern-west part of the city and it is be-
coming more and more popular both among developers on the resi-
dential and on the commercial market  This district, remote from the 
centre, is characterized by low-rise intimate buildings  Investors are 
attracted mostly by the vicinity of the biggest airport in the country  
Przedsiebiorstwo Panstwowe Porty Lotnicze is planning the first in 
Poland business airport city with commercial functions — Chopin 
Airport City 

l Projects commissioned in 2013 

Last year in May Ghelamco company commissioned Lopuszan-
ska Business Park  The complex consists of two independent 
buildings A and B, which offer respectively 8200 and 8400 sqm 
space  Together they enriched the supply of lease space by nearly 
17 000 sqm  The investor ensured that the project meet the require-
ments of sustainable construction  This project is the seventh office 
building of Ghelamco which obtained a BREEAM certificate  Lo-
puszanska Business Park is also a partner of the European Com-
mission programme — GreenBuilding Programme  The tenants of 
the complex include: Alior, Allianz andCemex 

seven storeys  The architectural studio JEMS Architekci is responsi-
ble for the architectural design of the building 

The office complex Park Warsaw is being raised at the intersec-
tion of Orzechowa and Krakowiakow streets  The first stage of the 
project was completed in 2012  Currently the investor, AIG/Lin-
coln, is planning to start the next one  The complex will eventually 
offer around 110 000 sqm usable space in ten office buildings 

Bialoleka

Bialoleka is situated close to exit roads to Bialystok, Gdanks, Ostrole-
ka and Suwalki  It is an area where residential developers are the most 
active  Apart from high-rise blocks of flats and one family houses, 
some office projects are beginning to appear here too 

l Projects under construction and planned projects

In autumn 2013 the company ECI SA received construction permit 
for the office building Nord Point  The building will be raised on An-
nopol street and it will offer 5556 sqm gross space on five storeys for 
offices and services  The design includes the construction of a B+ class 
building with plaster facade, elements of aluminum blinds and tilted 
windows  It is the sixth stage of the investment project of ECI SA in  
this part of the city 

On Jerozolimskie avenue the Oxygen Park was made available 
to tenants  It was also carried out according to the principles of 
sustainable development  The investor, Yareal Polska, obtained the 
international BREEAM certificate on the level Very Good . This 
project provided the Warsaw market with a total of 18 400 sqm 
space for lease  It has six storeys in two buildings, connect by a pa-
tio  On the ground floor there are commercial and services spaces, 
including a bistro restaurant with an exterior terrace on the yard 
between the buildings 

l Projects under construction and planned projects

The project carried out by OKRE Development is in its last stage  
The GreenWings Offices complex located on 17 Stycznia street, 
should be made available to tenants in June 2014  Not only will the 
building house office spaces but also a conference centre  Green-
Wings was granted a preliminary ecological certificate BREEAM on 
the level Very Good  The office building will offer 10 850 sqm on 

Oxygen Park

Nord Point

Wilanow 

Wilanow is remote from the centre and it is characterized by green 
areas and big spaces  So far, it has been one of the least populated 
districts of the capital city but the assets of this area are attracting 
new residents  In the latest years we could observe an increasing in-
terest of developers from the office sector in Wilanow 

l Projects commissioned in 2013 

In 2013, the first phase of Robyg Business Center complex was 
commissioned  It is located on the intersection of Reczypospolita 
avenue and the Southern Warsaw Bypass and it will fulfill office, 
commercial and services functions  The three storey building of-
fers more than 8000 sqm usable space  Eventually the complex will 
have two buildings of a total area of approximately 35 000 sqm  
The investor is Robyg Group 

l Projects under construction and planned projects

On the junction of Klimczaka and Przyczolkowa streets the con-
struction of Royal Wilanow is now taking place  On 5 storeys of the 

ph
ot

.:
 Y

ar
ea

l P
ol

an
d

vi
s.

: 
EC

I



131I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S    W a r s a w

Ochota

Ochota is situated in direct neighborhood of the centre of Warsaw  
Sometimes it is called the districts of writers, because it was here that 
some famous writers, such as Marek Hlasko, Tadeusz Borowski and 
Jan Parandowski lived and wrote their books  A part of Pola Moko-
towskie is located in this district, which are one of the most famous 
green areas of the capital city  In 2013, one of the biggest office pro-
jects this year was completed here 

l Projects commissioned in 2013 

In September 2013 the ceremony of symbolic ribbon cutting in Mi-
asteczko Orange took place in Warsaw  The building is situated at 
Jerozolimskich avenue 160 and it has five buildings 6 storeys each  
The buildings are connected on the level of the ground floor and first 
floor  Miasteczko Orange offers a total of 45 000 sqm usable space and it 

includes full infrastructure, which will serve 3000 workers  The history 
of this project dates back to 2009 when Orange Polska and Bouyques 
Immobilier Polska signed a lease agreement on build-to-suit princi-
ples  The commissioning report was signed in July 2013  The company 
Bouygues Immobilier Polska is responsible for the construction of the 
building, the owner is Qatar Holding, which belongs to Qatar Invest-
ment Authority, and the main tenant is Orange Group 

l Projects under construction and planned projects

At Grojecka 206 in Ochota, the Grojecka Offices is going to be 
raised  It will offer 7400 sqm space for lease gross  The investor, 
OKRE Grojecka sp  z o o , obtained a legally binding construction 
permit in November 2013  The decision about the commencement 
of construction works should be taken in the first half of 2014 and 
it will take 18 months  Th architectural studio Kurylowicz & As-
sociates took care of the architectural design of Grojecka Offices 
and OKRE Development will be responsible for the management 
and lease of the building  This company already has the building 
GreenWings Offices in their portfolio  The project was given the 
grade Excellent within preliminary BREEAM certification  The 
company responsible for the certification of the building is Gront-
mij Polska 

Royal Wilanów

Grojecka Offices

Miasteczko Orange

building there will be 29 787 sqm A class office space  According to 
the investor, Capital Park Group, thanks to availability of transport 
and numerous underground parking places (more than 900 on three 
storeys) Royal Wilanow will be an alternative to Mokotow, whose 
streets are congested and packed with cars  The company Erbud was 
chosen for the general contractor and it also decided to rent space 
in the building  According to the plan of the investor and JEMS 
Architekci studio, the building will be multifunctional and open to 
residents in the neighborhood  The commissioning of the building is 
scheduled for August 2015 

Ursynow

Not so long time ago the southernmost district of Warsaw, Ursynow, 
was considered a bedroom suburb of Warsaw  It is characterized by 
numerous housing estates and large panel blocks of flats  Currently, 
however, many shopping and entertainment centers, public institu-
tions and high schools are being created here  Also investors from 
the office sector are beginning to show interest in this area 

l Projects under construction and planned projects

At the intersection of Rotmistrza Pileckiego and Zieby streets the 
construction of Pileckiego office building is taking place  This of-
fice project will offer approximately 6436 sqm total space  The project 
is scheduled for completion in the second quarter of 2014 and it is 
characterized by an original, corrugated block  Four storeys above the 
ground will house spaces for offices and services and the one storey 
below the ground will serve as a parking lot  The investor of Pileck-
iego office building is the company Arche 
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in turn, can enjoy the unique atmosphere of places such as the Main 
Market, Kazimierz or the green areas, for example Las Wolski and 
Zakrzowek  

However, the capital of Malopolska is no longer only the cultural 
heart of Poland, but also a vibrantly developing business centre  In 
office real estate sector Cracow still remains a leader among regional 
cities, offering the widest range of spaces 

View at Bonarka City Center

Cracow is recognized not only in the whole country, but 
also throughout Europe and in the whole world  The main 
reason for that are the beautifully preserved monuments 

of architecture and art, as well as perfect cultural and scientific 
facilities  The rich education offer, well-developed transport, con-
venient access to other European cities and R&D centres attract 
both domestic and foreign investors  In terms of population and 
area, the capital of Malopolska is the second biggest Polish city 
after Warsaw 

Describing advantages of Cracow we cannot forget about its tour-
ist values and numerous possibilities to spend free time  This can be 
confirmed by UNESCO World Heritage list, which includes, among 
other, The Old Town (Stare Miasto)  The rich offer of museums, 
theatres, cinemas, restaurants, cafes, green areas and sports centres 
makes this city an attractive place to live  Tourists who visit Cracow, 

Cracow – the headquarters 
of culture and business
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Population:  
758 940

Unemployment:  
5.9 per cent
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AGH University of Science and Technology

Cracow is one of the main Research and Development centres 
in Poland  Many experienced scientists and graduates of both 
Polish and foreign universities work in those specialized cen-
tres  Among others, many international consortia are choosing 
Cracow for their R&D centres  Among the biggest ones we can 
mention centres of such companies as: ABB, Capgemini, Delphi 
Automotive, IBM and Motorola  If a given enterprise obtains the 
status of a research and development centre, it can enjoy many 
benefits, for example exemption from property tax and lowering 
the taxable income by the amount for the innovation fund  These 
tax reliefs are a big incentive to invest, not only for the city, but 
also for Poland  

The year 2013 was a special year for Cracow Special Economic 
Zone — 32 business licences, more than 648 million zloties declared 
expenditure and 1288 new workplaces. 

Wiesława Kornas-Kita, CTP President of the Board 
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The number of 
students (2012 r.): 
181 924

Investment attractiveness of Cracow

The capital of Malopolska attracts investors thanks to many of its 
advantages  One of them are high quality academic institutions, 
providing education on a high level and ensuring well-qualified 
manpower  In the ranking of academic institutions 2013, prepared 
by perspektywy pl, the Jagiellonian University of Cracow took the 
first place  Other high positions were taken by: Stanislaw Staszic 
AGH University, Hugo Kolataj University of Agriculture, Pontifi-
cal University of John Paul II and the University of Economy  The 
enormous group of students who come to Cracow from all Polish 
cities and a substantial number of foreign students is, therefore, 
not surprising  

The number of 
higher schools 
in total: 22

A definite advantage for companies investing in this location 
is the presence of science and technology parks and special eco-
nomic zones  The first ones gather companies and R&D centres 
supporting them in one place in order to stimulate innovation and 
entrepreneurship  Special economic zones, in turn, allow investors 
to use tax reliefs and give them a possibility to start operations on 
a prepared, developed area  Cracow is the city where the vibrant 
Cracow Special Economic Zone operates, which is managed by 
Cracow Technology Park (CTP)  

It is also worth mentioning convenient communication connec-
tions which are characteristic for Malopolska — railway connections 
(e g  TINA III) and A4 motorway, which is the main transit route 
connecting the west of Europe with Ukraine  Another advantage 
of Cracow is the easy access to the international Kraków Airport, 
which will celebrate its 50th anniversary in 2014  In 2013, the airport 
broke its own record by going above the number of 3,6 million pas-
sengers who checked in  The most important events in this time was 
the opening of the construction of the new terminal and opening of 
operation base for Ryanair  In 2013, the capital of Malopolska had 
regular connections with 63 ports in 22 countries, including Lon-
don, Rome, Frankfurt, Munich and Dortmund  

A year of many changes

The new law on waste, renovation of trackways, fight against smog, 
some successful and some unsuccessful investments in real east 
sector — 2013 in Cracow often abounded in controversial events 
and changes 

On 1 July 2013 in whole Poland the new law on waste came into 
force  According to this law, local authorities are responsible for col-
lecting the waste  By means of a tender they have to find companies 
who deal with waste transport  The law also assumes promotion of 
waste segregation — transport of unsegregated waste is more expen-
sive  As a result of this law, the prices of waste collection in Cracow 
have risen  The choice of the company dealing with transport and 
management of waste was also controversial  The tender was won by 
a consortium of companies, including: Van Gansewinkel, ASA, Sita 
and Malopolskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp  z o o  
(MPGO)  The discussion about the insufficient number of contain-
ers for segregated waste is still vivid 

The number of 
bus lines:  
150

The number of 
tram lines:  
23

Airports:  
Kraków Airport 

Kraków Airport
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At the beginning of August the whole city was preoccupied with 
a protest against the change of the names of key bus and tram stops  
in Cracow  The plan was to rename such stops as: Jubilat, Biprostal, 
Hala Targowa and Dworzec Towarowy  The aim of this change was 
to make the travel through the city easier for tourists  As a result of 
protest of the inhabitants, the city resigned from changes 

However, their protests did not change the decision of the Cracow 
City Council to extend the paid parking zone  Councillors resigned 
only from the introduction of the so-called buffer zone, where the 
charge for parking would be lower  Before the changes, the zone 
included the Old Town, Kazimierz and a part of Grzegorzki  Since 
March 2014 this area has been extended to include Stare Podgorze, 
Grzegorzki, Zwierzyniec, Krowodrza and Oficerskie settlement  The 
inhabitants of those zones can buy a subscription for a parking place  
Per one address it is possible to make two subscriptions for 10 PLN 
and one for 100 PLN a month  

The struggle for cleaner air

The air in Cracow is still one of the most polluted in Poland  In 
the capital of Malopolska PM10, PM2,5 dust concentration and 
carcinogen benzopyrene are above the permissible norms for the 
bigger part of the year  During 2013 the Provincial Crisis Man-
agement Team repeatedly warned to limit the time spent in open 
space  The main source of air pollution are solid fuel stoves, local 
industry and cars  Dust poses a direct threat to human health  One 
of the entities engaged in the struggle against air pollution is the 
city  In November 2013 the councillors from the provincial council 
adopted a resolution banning heating with coal in Cracow  Fire-
places were excluded from this resolution  The ban will be gradu-
ally coming into force over the years until 2018  

A big construction site 

The year 2013 was also marked by numerous infrastructural pro-
jects  For example, the works on the development of the Cracow 
Fast Tram System lines  Within this project, an access ramp will 
be built, which should shorten the travel time between the streets 
Lipska and Wielicka  In 2013, preparations were also started to re-
build Mogilska street, one of the main communication routes of 
the city  The street was closed for tram traffic at the beginning of 
February 2014  The construction works have influenced the traffic 

in the city a lot, making it more difficult, especially for the inhabit-
ants of Nowa Huta  However, the reconstruction of Conrada street 
in the vicinity of Ofiar Katynia roundabout was completed, and 
this made communication significantly easier  In 2013, much con-
troversy arose from another road project — the construction of 
Lema street, which will eventually connect Jana Pawla II avenue 
and Pokoju avenue, so that it will provide access to Krakow Arena 
- that is the new entertainment and sports hall located in Czyzyny  
The new street sparked protests of the inhabitants of the area  The 
completion of the construction is blocked by the owner of a garage 
which must be demolished if the project is to be finished  

In 2013, the underground railway station Krakow Glowny was 
under construction  The project, appraised for over 130 million 
PLN, was commissioned on 15 February 2014 and was positively 
evaluated by the residents  
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In 2013, the works were continued on the construction of the al-
ready mentioned entertainment and sports hall in Czyzyny  Krakow 
Arena is supposed to be one of the biggest such facilities in Poland  
The project should be completed in 2014  Also in Debniki there were 
construction works  Since 2010 at Grunwaldzki Roundabout the 
ICE Congress Centre has been under construction  Its opening is 
planned for April 2014  Bronowice Gallery, in turn, was commis-
sioned in 2013 and joined the already large group of Cracow shop-
ping centres  

Kraków Główny Railway Station
The new railway station in Cracow is one of the biggest projects 
carried out by PKP S.A. Not only is it one of the most modern 
transport nodes in Poland, but it is also the business card of the city. 
Apart from traditional places related to travellers’ service, such as 
waiting rooms and cash desks, there are also places where you can 
simply spend time in a nice way: do shopping or eat dinner. And all 
this in a beautiful and unique architectural space. 

Jakub Karnowski, the President of PKP S.A. Board 

Unsuccessful projects?

Not all of the Cracow projects can be put on the list of successful 
ones  On the map of the city, there are some projects which have 
blemished their neighbourhood for many years now  The examples 
here are the skeleton at Mogilskie Roundabout and hotel Craco-
via located in close vicinity of Blonie  In 2013, heated discussions 
about them started anew  

In July 2013, there was again an opportunity to complete this hap-
less office building next to Mogilskie Roundabout  The city councillors 

ICE Congress Centre Cracow
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adopted an area development plan, thanks to which the investor 
could redevelop the building  According to the plan, the office build-
ing could be extended to 102,5 m high, that is the height which was 
approved by the provincial conservation officer  In the vicinity of 
the project, also a lower, 40 metres tall buildings can be put up  The 
plan includes creation of a public square under the skyscraper Trei-
Morfa, which would be open from the side of Lubomirskiego street  
Footways were not forgotten — including a footway leading from the 
office building to the buildings of the University of Economics and 
Lubomirskiego street  After the plan was announced, waiting for the 
construction permit began  A positive sign was the approval from the 
Ministry of Infrastructure and Development to allow the Department 
of Architecture in Cracow to make some exemptions from technical 
and construction regulations related to fire protection when issuing 
their construction permit  However, a legally binding construction 
permit was granted neither in 2013, nor at the beginning of 2014  The 
investor is also dealing with the problem of fines imposed on them by 
the city for failing to complete the construction on time  

Another Cracow story of clash between the investor and the city 
magistrate is Cracovia hotel  Currently the building belongs to Echo 
Investment, which wanted to demolish it and put up a modern de-
partment store there  According to the investor, hotel cannot fulfill 
its function any more  One of the reasons for that is that it was built 
from materials containing asbestos — it is estimated that the walls of 
Cracovia hotel are covered with 18 tons of this carcinogen substance  
Another argument is the very structure of the building — to be more 
precise there is no possibility to interfere in it  Because of that, it is not 
possible to create a building conforming to the demands of modern 
architecture in the walls of this old hotel  It is not possible to install 
fire alarm systems and a central air-conditioning in the building, such 
as those required by the law  In order to carry out the project, in 2013 
Echo Investment made amendments in the draft area development 
plan for Blonie Krakowskie  These, however, were rejected by the city  
At the begining of 2014, the investor presented another design of New 
Cracovia, prepared in consultation with the representatives of Cra-
cow authorities  There will be a chance to put up this building if the 
city adopts the area development plan, but this solution has many 
oponents 
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The TreiMorfa skyscraper and Cracovia hotel are examples show-
ing the problems in reaching an agreement between a city and an 
investor  If Cracow is to attract new investments in the future effec-
tively, it is necessary to improve these relations — such conflicts have 
a very negative impact on the image of the city  

New Cracovia

è CONFERENCES, TRAININGS, BANQUETS
Where in the capital of Malopolska can you organise an event for a bigger number of people?

à Hotel Galaxy
à ICE Krakow Congress Centre (under construction till October 2014)

à The Conference Centre at Hotel Aspel in Cracow
à Witek Hotel-Conference Centre

è BUSINESS BREAKFAST
Would you like to make an arrangement for a morning coffee with a business partner?

à STUDIO Qulinarne
à Vidok Restaurant & Cafe

è BUSINESS LUNCH
Lunch time will be suitable for a longer business conversation.

à Restaurant Da Pietro
à No 7 Restaurant

è A FORMAL BUSINESS DINNER
In order to get to know tour key client or a key contracting party it is worth trying a lavish dinner.

à Wierzynek

à   Scandale Royal Restaurant & Bar  
  Plac Szczepański 2 | tel. 12 422-13-33 | www.scandale.pl

è AN INFORMAL BUSINESS DINNER
When sealing a deal you could choose a less formal dinner.

à Restaurant Under the Angels
à Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva

è COCKTAIL PARTY
A business meeting or a conference can be concluded in a more relaxed atmosphere, during a 
cocktail party which will promote networking.

à Baroque Cuisine & Cocktail Bar

recommends

Business meetings in 
Cracow – where and 
upon which occasion?

µ 
the place of the year
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In terms of office space volume, Cracow market is the biggest 
of all regional cities  Compared to other Polish cities, it is only 
smaller than Warsaw  The year 2013 did not bring a substantial in-
crease in office space in the city  Developers commissioned nearly 
30 000 sqm space within four projects  Still, it does not mean they 
were not active — we should pay attention to the enormous num-
ber of office projects which are under construction: approximately 
110 000 sqm space and they will be completed mainly in 2014 and 
2015  

Cracow is characterized by the lowest vacancy rate of all regional 
cities  In 2013, this rate was merely 5 per cent, that is less that the 
year before (at that time it was 5 9 per cent)  This means that com-
missioned spaces are well absorbed in the market and that the de-
mand for next office projects is still high  The level of vacant space 
will surely rise in years 2014 and 2015, in relation with high supply 
planned for this time  

The capital of Malopolska remains price-competitive  For the best 
office space in the city, it is necessary to pay between 13 5 and 14 5 eu-
ros/sqm per month  Rental rates remain stable, although the vacancy 
rate is low, and in the future they should remain on a similar level 
or even fall slightly in relation with the big volume of commissioned 
space 

The star of outsourcing  

For a few years, Cracow is getting higher on the list of the most 
attractive locations for outsourcing, prepared by the company 
Tholons  According to the report 2014 Tholons Top 100 Outsourc-
ing Destinations, the capital of Malopolska moved from the 10th 
position in the last edition to the 9th position and in this way it 
took over Dublin  The only cities higher on the lists are cities in 
India and Philippines  This means that Cracow is internationally 

Supply:  
580 000 sqm

New supply in 2013:  
29 100 sqm

Demand:  
65 000 sqm

Space under  
construction:  
110 000 sqm

Vacancy rate:  
5 per cent

Average rental rates:  
13.5–14.5 €/sqm/per month

%

Leader among regional cities
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considered the most attractive location for the BPO/SSC sectors 
in Europe  

Such a high position can be confirmed by the number of com-
panies from modern business services sector which are choosing 
Cracow for their location  Among the biggest ones we can mention 
such corporations as Bayer, Amway, Capgemini, Delphi Automo-
tive, Electrolux, EY, Google, Hitachi, HSBC, IBM, Indesit, Interna-
tional Paper, KPMG, Lufthansa, Motorola, Shell, State Street Cor-
poration, Philip Morris, UBS and other  It is currently estimated 
that companies from BPO sector make up about 70–80 per cent of 
tenants of office spaces in the capital of Malopolska  Cracow is and 
will remain one of the most important office markets in Poland, es-
pecially for tenants from BPO, ITO and SSC sector — confirms Paul 
Blackman, International Director — the director of the depart-
ment which deals with BPO tenants on the area of Eastern Europe 
in Colliers International   

The presence of so many companies from BPO/SSC sectors means 
there is a high demand for well-qualified, multilingual staff and mod-
ern office spaces  In shared services centres in Cracow, 35 000 peo-
ple are employed and this number is still rising  Not only do tenants 
from this sector appreciate the quality of staff available in the capital 
of Malpolska, but they also value costs of employment, which are still 
competitive, and a relatively attractive office rent conditions 

SELECTED TRANSACTIONS IN CRACOW

Tenants operating on the Cracow office market are characterized 
by intense activity  The demand is generated mainly by companies 
from the BPO/SSC sector  The majority of agreements are new and 
pre-let agreements, which confirms the tendency of companies to 
relocate and move to buildings which are more modern  Among 
the biggest transactions we can mention deals made by Lufthansa 
Airline Accounting Center, Cisco Poland or UBS  

l Lufthansa Global Business Services  
       8000 sqm  — Bonarka for Business, building D 

l Cisco Poland  
       7000 sqm  — Enterprise Park C  

The company Cisco Poland rented 7000 sqm in building C, which 
is being put up within the second stage of Enterprise Park com-
plex  The project is being completed by Avestus Real Estate on 
Powstancow Wielkopolskich avenue in Podgorze  The first stage 
of the complex (buildings A and B) was completed in 2012  In the 
second stage, building C is being built  The building is to be fin-
ished in August 2014  The buildings of the first stage of  Enterprise 
Park have found such tenants as Delphi Poland and Cisco Systems 
Poland 

l UBS Service Centre Poland 
       4700 sqm  — Green Office C 
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6 storey’s, that is 8000 sqm office space net, in the newest building 
of Bonarka for Business complex in Cracow were rented by Airline 
Accounting Center, now being transformed to Lufthansa Global 
Business Services (LGBC)  Around 500 people will begin work in 
the new office  In the future LGBC is planning to increase number 
of employees to 800 specialists  The complex is being built by Tri-
Granit Development and it comprises four separate A class office 
buildings, which offer a total of approximately 35 000 sqm space  
The project is situated next to railway station Bonarka, on Pusz-
karska street  

The last building out of three buildings of the Green Office com-
plex, building C, was fully rented in 2013  The main tenant, who 
takes 4700 sqm, is  UBS Service Centre Poland Sp  z o o  More than 
4000 sqm space is taken by Motorola Solutions System Sp  z o o  
Also the company CC Poland is located in this building, taking 
500 sqm space and CRIF Sp  z o o  rented 250 sqm  On the ground 
floor of the building, there is a newsagent Krakpress  Green Office 
complex is situated on Czerwone Maki street in Cracow  Build-
ing  C offers 10 000 sqm space wheras the former two buildings 
(A and B) offer a total of 11 300 sqm  
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l Bank BPH 
       Avia, 3100 sqm

l Tesco 
       Kapelanka 42, 2570 sqm

Directions of Cracow’s office market development

Rafal Oprocha 

Head of Cracow and 

Katowice Office, JLL 

volume or relocate their services out of the 
city or abroad. In fact, the contrary is hap-
pening, with new investors looking to locate 
their businesses here. Furthermore, existing 
operations continue to flourish, introduc-
ing increasingly diversified and advanced 
services, operating an increasing number of 
processes, intensifying recruitment activities, 
and, as a consequence, looking for more office 
space for new employees. This trend looks set 
to continue in 2014. 

We have also noticed that developers, leas-
ing new office space, know much more about 
the work environment required by companies 
from the BPO, SSC and R&D sector, providing 
solutions that meet the needs of their clients. 
These solutions may include a flexible interior 
arrangement, energy and tele-technical se-
curity, as well as the possibility of expanding 
space in a given location.

In 2014, we are expecting the largest 
amount of new office space to come onto 

the Cracow market in several years. Devel-
opers are planning to complete 100 000 
sqm of office space, within such projects as 
Kapelanka 42, Quattro Business Park build-
ing D and Enterprise Park building C. Such 
a high volume of new office space under 
construction, may mean the possibility of 
delays in a project’s completion. However, it 
has to be emphasised that most developers 
have rigid construction schedules and finish 
works in order to avoid any delay. Although 
there were no spectacular relocations last 
year, this may well change in 2014 as several 
companies may look to change the address.

High demand and a limited number of 
new office projects in Cracow throughout 
2013 resulted in a low vacancy rate of about 5 
per cent. Considering that this year a volume 
of 100 000 sqm of office space will come on 
stream, the market is expected to become 
more balanced, and tenants should be able 
to enjoy new, attractive lease options. 

In 2013, the business services sector 
acquired an even stronger position as 
the main tenant of new office projects 
in Cracow. As many companies have 
been developing their structures, they 
have sought additional office space.

It must be emphasised that since the begin-
ning of the business services sector opera-
tions in Cracow, we have not witnessed any 

services centre reduce their leased space 

The new seat of BPH Bank in Cracow will be located in Avia office 
building  The tenant will move into a 3100 sqm space in Decem-
ber 2014  The decision to rent premises here is connected with the 
bank’s strategy to consolidate real property, in order to achieve 
better results  The building is being put up on Jana Pawla II avenue 
by the joint venture CA Immo and GD&K Group  Avia will offer 
more than 11 500 sqm office space gross  

Tesco company will move into the office complex Kapelanka 42 
in December 2014  The project is carried out by Skanska Proper-
ty Poland and it will comprise two A-class buildings and each of 
them will offer 9 storey’s above the ground and 3 storey’s below 
the ground  Altogether, the complex will offer around 30 000 sqm 
space and it will be made available for tenants in the third quarter 
of 2014  The company Apriso will also have their seat in this build-
ing, as well as local branches of Skanska company  Olimp Arena 
will open their canteen in Kapelanka 42 
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Office districts of Cracow
Cracow does not have one business centre  Office spaces 

are scattered throughout the city, which is caused by the 
nature of Cracow area development and the limited avail-

ability of areas for bigger investments  Actually, in the city there 
are no buildings higher than 100 m, and the image and location 
of new projects, also on the office market, is determined by the 
numerous historical buildings present here  

PRADNIK CZERWONY

Pradnik Czerwony is located in the northern part of Cracow  Al-
though it is one of the smaller districts, it is very popular among 
investors from office sector  In this area also Rondo Office Park 
and Quattro Business Park are situated  There are also works on 
next office projects here  In 2013, Pradnik Czerwony gained 12 200 
sqm office space  

l Projects completed in 2013 

In September the construction of the third office building within 
the complex Quattro Business Park was completed  It is located 
on Gen  Bora-Komorowskiego avenue  The building provided 
Cracow market with 12 200 sqm office space  The project is being 
carried out by Buma Group  At the first stage of Quattro Business 
Park, completed in 2012, building A with 12 200 sqm space was 
commissioned  A year later, building B was completed, offering 
11 800 sqm space and a multi-storey car park  The last stage of 
the biggest building in this complex is still being prepared for 
construction  It will offer 12 500 sqm space  Among the tenants 
of building C we can find such companies as: Quchnia restau-
rant, Gothaer, Mikomax, Tradcom, Samsung, Google and Perki-
nElmer  The spaces in the buildings completed earlier are taken 
by Capgemini, Motorola Mobility, FMC, Oracle, Open Finance 
and Tax Care  The design of Quattro Business Park was prepared 
by the architectural studio Kurylowicz & ASSCciates  The build-
ing was completed in 2013 and it was certified in the BREEAM 
system 

l Projects under construction and planned projects

On 22nd May 2013 in Cracow there was a ceremony of building 
the cornerston in the foundation of the first building of UBM com-
pany  Alma Tower is being put up at Pilotow 10 street, and its con-
struction began in September 2012  The office building will offer 
10 000 sqm space, where a half of it will be rented to the company 
Alma Market S A  and its subsidiaries  We are rising a building with 
14 storey’s above the ground, which will be distinguished by an inno-
vative facade . We are planning to make the building available in May 
2014 . To ensure comfort of future tenants, all materials used during 
construction of Alma Tower will be friendly for the environment and 
for the occupants of the building . Already at the construction stage the 
building gained LEED precertification CS 2009 at the highest, Plati-
num level — said Peter Obernhuber, a member of the board in UBM 
Poland  

On the boarder between Pradnik Czerwony and Pradnik Bialy, 
the company Echo Investment is planning an office project  For this 
company it will be the second project in this sector of real estate in 

Alma Tower

Since 1991, the capital of Malopolska 
has been divided into 18 districts  
In terms of permanent residents, 
the biggest district is Pradnik Bialy, 
in terms of area — it is Nowa Huta  
Other districts are: Stare Miasto 
(the Old Town), Grzegorzki, Pradnik 
Czerwony, Krowodrza, Bronowice, 
Zwierzyniec, Debniki, Lagiewniki-
Borek Falecki, Swoszowice, Podgorze 
Duchackie, Biezanow-Prokocim, 
Podgorze, Czyzyny, Mistrzejowice, 
Bienczyce and Wzgorza 
Krzeslawickie 



140 I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S    C r a c o w

The next stage of Bonarka for Business

zdjęcie opolskiej?

In 2013, the construction of the second stage of Enterprise Park 
started  The building will be located on Powstancow Wielkopols-
kich avenue in Podgorze  The project, carried out by Avestus Real 
Estate, should be completed in August 2014  The first stage, con-
sisting of buildings A and B, offering more than 15 000 sqm space, 
was already commissioned in October 2012  The office building C, 
which is now under construction, will offer more than 14 000 sqm  
7000 sqm in the newest building has been rented by the Cisco 
company  The tenants of the first stage include: Cisco Systems and 
Delphi Poland  Enterprise Park is being built in accordance with 
the requirements of BREEAM certificate  

Cracow — the first one was Avatar office building on Armii Kra-
jowej street  The new investment will include three modern, 10-sto-
rey A-class office buildings on land on Opolska street, next to the 
junction with 29 Listopada avenue  The first stage of the Opolska 
Business Park, which includes one building of 19 200 sqm space, 
should have begun in the second half of 2013 and it should be com-
pleted in the first half of 2015  According to the plan, the second and 
third stage, offering a total of 38 400 sqm offices should start in the 
first half of 2015  The complex should be ready in 2018  Echo Invest-
ment company informs that they will start to carry out the project 
in spring 2014 

PODGORZE AND PODGORZE DUCHACKIE

Podgorze, a district located just by the Wisla river, attracts investors 
with its good transport connections with the city centre  After World 
War II, this district of Cracow was very neglected, but today it is char-
acterized by numerous, renovated monuments, low-rise tenement 
houses and a beautiful market square  Podgorze Duchackie, in turn, 
is characterized by large housing estates, such as Kurdwanow, Wola 
Duchacka and Piaski Nowe  On the area of Podgorze, we can find 
such projects as the small office building Dekerta 18, the first stage of 
Enterprise Park complex, completed in 2012, and the office building 
Onyx on Powstancow Slaskich avenue  In 2013, 9500 sqm office space 
was made available in this area of the city 

l Projects completed in 2013

On Puszkarska street in Podgorze Duchackie, the fourth building 
belonging to Bonarka for Business complex was completed  The 
building of an area of 9500 sqm finishes the first stage of the pro-
ject, which will provide Cracow market with a total of 35 000 sqm 
offices  The investment is carried out by TriGranit Development 
and IPR  The main tenant of the building opened in 2013 is Luf-
thansa Global Business Services (LGBC), which has taken 8000 
sqm, that is six storey’s  The second tenant is a kindergarten “Pod 

Magnolia”, which will be situated on the ground floor  Having an-
alysed the local market, investors decided to begin the next stage 
of the project Bonarka for Business  Three buildings — E, F, G — 
will offer a total of 30 000 sqm space  When starting the next stage 
of B4B projects we had no doubts . Building E, which is planned to 
be commissioned in the first quarter of 2015, is already attracting 
a lot of interest among potential tenants . We expect the rest of our 
buildings to achieve success similar to the buildings form the pre-
vious phase — commented Tomasz Lisiecki, the President of the 
Management Board, TriGranit Development Poland  Buildings 
E, F and G will be certified in the BREEAM system  In the close 
vicinity to the complex, there is a shopping centre Bonarka City 
Center, as well as an entrance ramp to the motorway A4 

l Projects under construction and planned projects

In 2013, at Klimeckiego 1 in Podgorze, the construction of Or-
ange Office Park complex has started  The project is carried out 
by East-West Development Office sp  z o o  The investment will 
include three buildings, which will provide the market with a to-
tal of approximately 27 000 sqm office space  The project will be 
carried out in three stages: the first one will be the office building 
Amsterdam, offering around 11 230 sqm office space and around 
2500 sqm commercial space  The building will be made available 
in 2014  Among the tenants of Orange Office Park we can mention 
such companies as Brown Brothers Harriman, Sappi and Apply 
Poland sp  z o o 
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CZYZYNY

Neighbouring Grzegorzki and Nowa Huta, Czyzyny is a part of 
Cracow which has a big potential in the office sector  In this dis-
trict Cracow Technology Park is located, which administers the 
Cracow special economic zone  In Czyzyny there is also the pic-
turesque Park Lotnikow Polskich (Polish Airman Park), the Mu-
seum of Polish Aviation and Tobacco plants belonging to Philip 
Morris  In this district, there are also apartments of two Cracow 
universities: the Academy of Physical Education and the Univer-
sity of Techology  The year 2013 resulted in an enrichment of the 
offer of offices in this area of the city by 6000 sqm space 

l Projects completed in 2013

At the end of 2013, the construction of the office building situ-
ated on the area of Cracow Technology Park SSE Krakow-Czyzyny 
was completed  Nautilus is the first building which has been put 
up within Nautilus-Aquarius office complex  It offers around 
6000 sqm A-class office space on four storey’s  In the project, the 
tenants of Nautilus which fullfil certain requirements will be able 
to use public help offered within Cracow special economic zone  
The investor and the owner of the building is a company from Cra-
cow ABP Investments, and the main tenant of the office medical 
space is DIAGNOSTYKA, which has taken 3600 sqm  The design 
was prepared by the architectural studio Q ARCH 

Comarch

Nautilus

An investment which was long supposed to enrich Czyzyny 
district with new space is Ellipsis at Jana Pawla II 74 avenue, at 
the edge of Polish Airmen Park  In the original design the build-
ing had 22 storey’s and a building with an underground car park, 
offering around 3000 sqm space on six storey’s  The building 
was to be commissioned at the end of 2012  In the half of 2013, a 
new area development plan was enforced, which made it possible 
to build a three times higher building, of an area of 7000-10 000 
sqm gross rentable space . As a result, the construction work of the 
existing building (3000  sqm gross rentable space) were held up . 
The company is considering a construction of a new building and 
changing their current construction permit or a sale of the project 
with new possibilities of development — said Slawomir Kozek, the 
President of the general partner board from Esco Development 
Sp  z o o 

ZWIERZYNIEC

The district Zwierzyniec, situated in the west of Cracow, is main-
ly associated with green areas: the beautiful Wolski Forest and 
famous Blonie Krakowskie, which are location for many largest 
outdoor events in the city  These area is popular among visitors, 
also because of such attractions as the Cracow zoo, Tadeusz Ko-
sciuszko Mound and astronomical observatory  Apart from his-
torical buildings of monastery complexes, in this district there 
are also villas, palaces and many one- and multifamily buildings  
Hotel Cracovia and department store Jubilat are also located on 
the outskirts of this district  In 2013, Zwierzyniec gained 1400 
office space 

l Projects completed in 2013

Wyczolkowski Business Center is located in the vicinity of Jor-
dan Park and Blonie, at Wyczolkowskiego 7  The small building 
offers 1400 sqm space on four storey’s  The author of the design 
is Marcin Stelmach from the architectural studio Architektura 
Pasywna Pyszczek i Stelmach sp j  The owner of Wyczolkowski 
Business Center is the company Wawel Business Center, and this 
is the second office project of this company in Cracow  The first 
was Wawel Business Center, an office building located at the foot-
hills of Wawel, at Plac na Groblach 21  The sole owner of Wyc-
zolkowski Business Center is the company Get Base, which deals 
with modern software for business 
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l Projects under construction and planned projects

In April 2015 the office building of the company Comarch is going 
to be completed on the area of the special economic zone Cracow-
Czyzyny, whose construction started in November 2013  In the new 
building, Comarch is going to produce software and ICT and electronic 
systems as well as provide services in IT and ICT — said Pawel Kozyra 
from Comarch  The new building will serve both as a convenient 
place of work for Comarch S A  employees and as a modern Data 
Center  The building, whose construction is going to cost more than 
60 million PLN, will offer around 11 700 sqm space  The main archi-
tect of the building is Architecture Studio Jose Casquet, which pre-
pared the design in cooperation with Buro Happold  
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KROWODRZA

The district Krowodrza next to Zwierzyniec is mainly associated 
with Miasteczko Studenckie AGH, Jordan park and Wisla Sta-
dium  On the area of this district we have for example the office 
building Fronton, which was completed in 2012  In 2013, no new 
office projects were made available 

l Projects under construction and planned projects

The office building at Radzikowskiego 3 — Biuromax — is still under 
construction  The building will offer more than 3000 sqm on four sto-
rey’s above the ground and one undergound storey, which will offer a 
garage with 30 parking places  The investor is Biuromax, a company 
from the furniture industry  According to the plan, the construction 
should have been completed in September 2013  

At 3 Maja 9, in the vicinity of Blonie, in the place were the office 
building “Petroinform” is situated, a new office building will be built  
The demolition of the old building started at the beginning of Febru-
ary 2014  The investor of the new office project is a company from 
Katowice, Nieruchomosci Komercyjne Barbara Zurek  However, the 
design of the building is surrounded by much controversy — it is to 
have unsymmetrical, sloping walls in hues of green  The investment is 
also controversial because of the location of the office building — in 
close vicinity of Jozef Pilsudzki House  Obywatelski Komitet na Rzecz 
Oleandrow (Oleandry Defense Civil Committee), thinks that the brave 
architecture of the building would defile a memorial place, where the 
First Cadre Company started their walk against the occupants in 1914  
The investor already has a legally binding construction permit, but 
there will be negotiation to change the design of the office building  

DEBNIKI

Debniki is the westernmost district of Cracow  In this area ICE 
Congress Centre is being put up and it should be finished in 2014  
In the office sector, this is one of the most vibrantly developing 
districts of Cracow  Among other projects, on the area of Debniki 
we have the Green Office complex, which was completed in 2012 
by Buma Group  Also the last construction works are still pending 
for the big project of Skanska  

l Projects under construction and planned projects

In 2012, construction works started for the first office project of Skan-
ska Property Poland in Cracow — Kapelanka 42 complex  The com-
plex is being put up at the intersection of Kapelanka and Kobierzynska 
streets and it comprises two buildings, which will offer a total of 30 000 
sqm office space  Each of them will have 9 storey’s above the ground 

and 3 underground storey’s  The first of the buildings should be com-
pleted in the second quarter of 2014  The architectural studio Medusa 
Group is responsible for its architectural design  The first tenants of 
Kapelanka 42 are: Tesco, which will move in in December 2014 taking 
2500 sqm office space; Apriso, a company belonging to Dassault Sys-
tèmes, which decided to rent 2 440 sqm and local branches of Skanska 
Group, which will rent 1 400 sqm  Our new tenants are companies from 
different industries and with different business profiles . This reflects the 
dynamic development of Cracow as a business centre . We are extremely 
pleased that we could make a contribution in the development of the city 
by providing great places of work in locations, which are the best starting 
point for further development — said Arkadiusz Rudzki, leasing and as-
set director at Skanska Property Poland  

Wyczolkowski Business Center

The office complex on Bobrzynskiego street

Kapelanka 42
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The investment planned by Capital High is still in the design 
phase  In the vicinity of Skotnicka street, the investor wants to cre-
ate a new business and residential district  The project of Capital 
High is going to include 55 metres tall office buildings, as well as 
residential buildings and hotels  It has not been specifically said 
when the construction should begin, but the investor claims that 
they already have the first tenants 

Another project which can be carried out in Debniki district is 
the office complex on Bobrzynskiego street  The land adjacent to 
the newly opened trams and buses balloon loop Czerwone Maki 
has been put for sale  In this place the local area development plan 
allows to build 35 000 sqm office space for rent in six buildings with 
five storeys above the ground and two storeys below the ground  
At the moment, the company Knight Frank — as the sole agent of 
Nokia Solutions and Networks (NSN) — is negotiating with devel-
opers interested in the purchase and development of this land for 
BPO/SSC companies 
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GRZEGORZKI

The district Grzegorzki, located in the centre of the city, is famous 
for two highest buildings in Cracow — Blekitka and the controver-
sial skeleton, that is the future skyscraper TreiMorfa  In this area of 
the city there are also such projects as Centrum Biurowe Lubicz and 
NAFTA  At the beginning of 2014, one of the most prestigous office 
projects in Cracow was completed 

l Projects completed at the beginning of 2014

At the beginning of 2014, the first stage of Browar Lubicz was com-
missioned  Within this project, the company Balmoral Properties 
renovated the historical Palac Goetzow, changing it into a luxurious 
office building  Post-industrial buildings in the complex, such as the 
former gate house, malt dryer, malthouse, engine room, and boiler 
house with a chimney were also renovated  In the engine room and 
boiler house, there are commercial and services spaces  The pro-
ject provided Cracow with a total of 4600 sqm commercial space 
and 1900 sqm office space  In the second stage of the project, three 
apartment buildings will be built, offering 130 apartments  

The skyscraper TreiMorfa — the infamous skeleton, which has 
not been granted a construction permit yet, is still in the design 
phase  In 2013, architectural studio DDJM presented a new project 
of Treimorfa Science and Technology Congress Centre  According 
to the development plan for the area where Treimorfa will be built, 
the building may be extended upwards to 102,5 m, that is the height 
which was approved by the provincial conservation officer  In the 
neighbourhood of the skyscraper, 40 m tall buildings will be built, as 
well as a public place, which will be open from the side of Lubomir-
skiego street  The current owner of the Cracow skeleton is Treimorfa 
company  Eurozone fund, represented by Verity Development and 
GD&K Group has shares in this company 

BRONOWICE

Bronowice district is convenient for communication both with 
the city centre as with Kraków Airport and A4 motorway  In this 
part of the city, there are, among other buildings, the new Gale-
ria Bronowicka, Motel Krak, which is going to be demolished, and 
Centrum Biurowe Korona 

l Projects under construction and planned projects

In the vicinity of Armii Krajowej, Przybyszewskiego, Juliusza Lea and 
Kolowa street there is the last, fourth building, which makes up the 
Cracow investment Centrum Biurowe Korona  Pascal office building 
should be completed in April 2014 . Pascal offers 5500 sqm perfectly sit-
uated modern office space . We believe that both IBM, which will move 
into the building as early as in April, and other tenants will appreciate 
the quality and functionality of the offices offered by us — said Jacek 
Wachowicz, Leasing and Sales Director, Member of the Management 
Board at Globe Trade Centre S A , the company which is the inves-
tor of the project  The design of the building was prepared in the ar-
chitectural studio DDJM  At the moment, Centrum Biurowe Korona 
comprises four buildings: the completed Newton, Edison and Galileo, 
and Pascal — still under construction  Companies which have their 
seat in this complex include: IBM, Genpack, Hitachi, Deloitte, KPMG 
and State Street  Aleja Pokoju 5

Palac Goetzow

The TreiMorfa skyscraper
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l Projects under construction and planned projects

In close vicinity of Grzegorzeckie roundabout, at Pokoju avenue 5, 
at the beginning of February 2014 the demolition of Ruch office 
building began  In this place, a new office block will be raised, of-
fering about 13 000 sqm space on nine storey’s  Buma Group is 
carrying out this project  The office building Aleja Pokoju 5 is to 
be completed in the third quarter of 2015  The design of the project 
was prepared in an architectural studio from Cracow UCEES  The 
building will be certified in the BREEAM system 
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How does Wroclaw evaluate itself?

Each year the Mayor of Wroclaw and the Wroclaw Admirers So-
ciety organize the “Beautiful Wroclaw” competition, which aims 
at finding architectural treasures of the city  A painstakingly se-
lected committee grants awards and distinctions, paying special 
attention to architectural, spatial and functional qualities of a 
building 

In 2013 Grand Prix — and the first place in the category “public 
utility building or structure” — was granted to the new passen-
ger terminal at Wroclaw International Airport  The authors of the 
architectural design are: Zbigniew Pszczulny, Mariusz Rutz and 
Michal Lah from the Warsaw studio JSK Architekci  Grand Prix in 
the competition “Beautiful Wroclaw” is not the only prize in the 
passenger terminal — it has also won the “Poland’s most passenger 

Wroclaw is the fifth biggest city in Poland in terms of its 
area and the fourth biggest city in terms of population  
From the beginning of its existence it has been develop-

ing vibrantly and in the 17th century it gained the title of “the flower 
of Europe”  Four centuries later this name was borrowed by Norman 
Davis — a British historian who made it the title of a book devoted to 
the capital city of Lower Silesia  Wroclaw is also sometimes called “the 
Venice of the North”, as it is adorned with more than one hundred 
bridges, and “the meeting place”, where the East meets the West  In-
habitants are actively involved in the life of the city and they appreci-
ate its dynamic development which allows for new job opportunities  
Tourists are attracted to Wroclaw by its thousand years old history 
and the openness to new cultures and religions  Investors choose it 
because of its very convenient location at the crossroads of Europe, 
the presence of nearly 30 000 graduates every year, thriving research 
and development centres, well developed infrastructure and the great 
contribution that Lower Silesia and its capital have in export and im-
port with the Czech Republic and Germany  Although it is Cracow 
that now takes the second place in the volume of modern office space, 
the difference between these two cities is diminishing  Investors are 
becoming more and more active on the Wroclaw market  Although 
the year 2013 was less spectacular than 2012, it has proved extremely 
beneficial for the capital of Lower Silesia — both in terms of supply of 
office space and in terms of demand for it 

Wroclaw – the flower 
of Europe

Area:  
293 sq kmkm2

Population:  
631 188

Unemployment:  
5.6 per cent
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Chociebuskiej street near Strzegomska street, which is one of the 
most attractive business locations in the city, has not yet started  
The viaduct has been closed for car traffic  As there is still no plan 
for the renovation, we should not expect the roadworks to begin 
any time soon 

The capital city of Lower Silesia has been chosen as the Europe-
an Capital of Culture 2016 and it shares this title with the Spanish 
San Sebastian  While competing for this title, it has won with Bia-
lystok, Gdansk, Lublin, Lodz, Katowice, Poznan, Szczecin, Toruń 
and Warsaw  This means that in 2016 the city will become a cul-
tural centre of Europe and many festivals, concerts, conferences 
and other cultural and artistic events will be organised here  This 
is a great distinction and it promotes Wroclaw, but it is also a sort 
of a test  To organize the European Capital of Culture 2016 prop-
erly, all the activities done so far have been summarized in a report 
of the Monitoring and Advisory Panel  The panel has appreciated 
the efforts made by Wroclaw so far, but it has also expressed some 
concerns  The biggest problem noticed by the panel is the lack of 
a secure source of funding from the government  The panel also 
advises to highlight the diversity of the inhabitants of the city and 
to focus on minorities, as Wroclaw is famous for them  If Wro-
claw succeeds at organizing European Capital of Culture 2016 and 
overcoming weaknesses, it will allow the city to gain a unique po-
sition among other Polish and European cities  

Osiedle Nadodrze

Solpol was the most modern department store in the 90’s in Wrocław

friendly airport” award, “Platinum Drill” and an award of distinc-
tion in “The Construction of the Year 2012” 

In 2013 edition of the “Beautiful Wroclaw” competition no 
awards were granted in categories “industrial building” and “en-
gineering structure”, but this situation was compensated by a spe-
cial award for the best modernization of a historical building  This 
award was used in the competition for the first time in its history  
It was granted to Wroclaw Main Railway Station for the restora-
tion of a monument and a historical complex 

Investments in Wroclaw are also highly estimated internation-
ally  In 2013 Nadodrze quarter appeared among 26 finalists of the 
competition “City to City Barcelona FAD Award”  It was distin-
guished for comprehensive activities within the Wroclaw Local 
Revitalization Programme for the years 2005–2013, that is for the 
complete change of image — from one of the poorest, most ne-
glected and dangerous districts into an image of an artistic quar-
ter, friendly to its inhabitants and future investors 

Although the residents of the capital city of Lower Silesia value 
their city highly and they usually talk about it in the most positive 
words, they do notice a few problems  One of them is the lack of 
sufficient parking places, both next to housing estates and in the 
very centre of the city  In the heart of the city, there are actually no 
more free car parks  The last one was the area next to Zamkowa 
street, but one part of it has been sold to Tekton company (which 

will build an office and services building there) and the other part 
— to the consortium of companies Space4U Development and 
Piotr Bazylko Doradztwo (which are planning a residential and 
services building there)  

Many renovations were successfully completed in Wroclaw, 
for example the renovated section of Boleslawa Chrobrego 
street, renovation of Zwycieska street and the redevelopment 
of Wyszyńskiego street, which were all carried out in 2013  
However, the renovation of the viaduct above railway track by 
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Wroclaw Main Railway Station

1. A CONVENIENT LOCATION

Wroclaw lies in the very heart of Europe, at the crossroads of impor-
tant transportation routes  Lower Silesia shares the border with the 
Czech Republic and Germany, this is why its capital has a substan-
tial contribution in export and import with these countries  

The number 
of bus lines:  
90

The number 
of tram lines:  
22

The number of railway 
lines within Wrocław: 7

Airports:  
The Nicolaus 
Copernicus Airport 
terminal 

Thanks to this convenient location investors save time and money 
and can insure the highest standards of delivery logistics. 

Patryk Czernik, Main Specialist in Space Renting at Archicom

is now 7 million passengers a year, which makes Wroclaw the 
second biggest airport in Poland when it comes to capacity  It 
is located within a small distance from the city centre and the 
most important streets in the city —  in the vicinity of Wroclaw 
Motorway Bypass, which can be used to get to the airport both 
from the direction of Warsaw, taking the S8 road and from the 
direction of Poznań, taking the national road 5 or the national 
road 8 the motorway A4  Moreover, Wroclaw has a well-devel-
oped public communication which allows you to get through the 

2. MODERN INFRASTRUCTURE  

This enables comfortable and, whenever possible, fast travel and 
convenient transport of goods  Wroclaw has good connections 
with the most important locations in Europe  It has developed 
a connection with the European highways network, which has 
improved communication with other countries significantly  The 
Nicolaus Copernicus Airport terminal serves as a connection be-
tween more than thirty cities in Europe  In five years the number 
of passengers served here has increased fivefold and its capacity 

What attracts investors to Wroclaw?
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city conveniently, especially during rush hours, when driving a 
car is more difficult  What is more, in 2013 railway transport was 
combined with public communication  Thanks to this solution 
holders of a Urbancard who have bought a valid ticket can travel 
through the city also by train, without having to make any ad-
ditional payments  

3. THE RIGHT NUMBER OF SUITABLY QUALIFIED GRADUATES

The offer of Wroclaw universities, including sciences and tech-
nology, results in a relatively large number of qualified graduates  
Also, there is no lack of professionally experienced people on the 
job market  What is more, according to the report of TNS Pentor 
research institute, 98 per cent of Wroclaw students speak English, 
and more than 40 per cent additionally speak German  

The number of 
students (2012 r.): 
134 383

The number of 
higher schools 
in total: 25

We have chosen Wroclaw as the location for our centre because 
of the broad job market and high technical and linguistic 
qualifications which can be found here. People are the foundation 
of our company. This decision reflects the strategy of IBM which 
is followed worldwide — a strategy oriented at development and 
investments in markets with the highest growth. 

Tomasz Stachera, External Relations Leader —  
Poland & Baltics in IBM  

4. SUPPORT FROM THE CITY AUTHORITIES AND LOCAL 
      INSTITUTIONS

On 1 March 2013 the Wroclaw seat of AIP Business Link was 
opened  AIP BL is an innovative business accelerator and a natu-
ral environment for start-ups, which provides young entrepre-
neurs with office space and support in areas such as: accountan-
cy, law, administration, networking and B2B relations, and with 
advice of best mentors and trainers in Poland  Wroclaw Tech-
nology Park also operates in this city  The aim of this organiza-
tion is to create conditions to use scientific and industrial po-
tential of Wroclaw and of the whole region in the right way, and 
to stimulate the development of advanced technologies industry  
Moreover, investors can use help of “Invest in Wroclaw”, which 
is a shared initiative of Wroclaw Agglomeration Development 
Agency and JP Weber company and aims at promoting Wroclaw 
Agglomeration as a perfect investment location, both for produc-
tion and logistics enterprises and for suppliers of modern busi-
ness services 

5. STRONG AND STABLE ECONOMY

Wroclaw keeps a balance between the services sector and tradi-
tional industry  Thanks to that, the city develops steadily and it 
creates suitable conditions to form a base of modern office spaces 
and domestic and foreign investment 

è CONFERENCES, TRAININGS, BANQUETS
Where in the capital city of Lower Silesia can you organise an event for a bigger number of people?

à Stadium Wroclaw
à Restaurant Pod Gryfami
à Restaurant Pieprz i Wanilia

è BUSINESS BREAKFAST
Would you like to make an arrangement for a morning coffee with a business partner?

à Restaurant Patio

è BUSINESS LUNCH
Lunch time will be suitable for a longer business conversation.

à Good Food Restaurant
à Restaurant Wieza Cisnien

è A FORMAL BUSINESS DINNER
In order to get to know tour key client or a key contracting party it is worth trying a lavish dinner.

à Piwnica Swidnicka 

è AN INFORMAL BUSINESS DINNER
When sealing a deal you could choose a less formal dinner.

à   Restaurant & Coctail Bar “Pod Papugami” 
  ul. Sukiennice 9a, phone +48 71 3439275 | +48695102939 
  info@podpapugami.com.pl | www.podpapugami.com.pl

è COCKTAIL PARTY
A business meeting or a conference can be concluded in a more relaxed atmosphere, during a 
cocktail party which will promote networking.

à Restaurant Novocaina

Business meetings in 
Wroclaw – where and 
upon which occasion?

recommends

µ 
the place of the year
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Office Wroclaw 
still on the  
third place

falling prices of the office space renting  This was not without an 
impact on the owners of office buildings  Those who own mod-
ern buildings found themselves in a more beneficial situation, but 
the owners of older office buildings could experience difficulties 
keeping and attracting new tenants  Companies were more eager 
to move their business to offices with better location and a higher 
standard  One of the companies that took such a decision was the 
biggest telephone service provider in Poland — Nokia Group  At 
the turn of October and November 2013, the company completed 
its relocation from the previous Wroclaw headquarters in Cuprum 
on Jana Pawla II square to a new, ecological A-class office building 
— West House 1B 

Big companies like Wroclaw

The demand in Wroclaw remains on a high level as this city is in the 
lead of Polish cities in terms of attracting new business investments  
The capital of Lower Silesia has attracted a special interest of such 
sectors as: Business Process Outsourcing (BPO), Shared Services 
Centers (SSC) and Research and Development (R&D)  In their lat-
est report, the international consulting company Tholons, which 
makes rankings of hundred best locations for the outsourcing ser-
vices sector in the world, has classified Wroclaw at 65th position  
The city has made impressive progress in this classification — it ap-
peared on the list for the first time in 2012 on the 84th position, in 
2012 it already took 78th position and in 2013 — 75th position  

The capital of Lower Silesia has become the seat for many in-
ternational corporations, including: Bosch, Credit Suisse, Dolby, 
FagorMastercook, Google, HP, IBM, LG, Qatar Airways, NSN, 
Toshiba, Volvo, Whirlpool, Nokia Solutions and Networks  Ama-
zon will soon join this group, as in 2013 it decided that two out of 
three logitics centres in Poland will be built in Bielany Wroclawskie  
In this way, it aroused interest among entities from the production 
sector  Wroclaw Agglomeration Development Agency is expect-
ing even more demand from this sector in 2014, especially when it 
comes to automotive companies and companies producing house-
hold equipment 

Supply:  
540 000 sqm

New supply in 2013:  
79 629 sqm

Demand:  
71 000 sqm

Space under 
construction:  
108 000 sqm

Vacancy rate:  
10.8 per cent

Average rental rates:  
10–16 €/sqm/a month

%

Wroclaw is still on the third place in Poland when it 
comes to office markets, just after Warsaw and Cracow  
The capital of Lower Silesia is characterized by high 

dynamics of increase in office space and a continued interest of in-
vestors and tenants  In terms of supply, the year 2013 was not as 
spectacular as 2012, but even though, nearly 80 000 sqm space was 
commissioned (with a considerable surplus of A class offices)  This 
allowed us to go over the level of 500 000 sqm of total office space 
in the city  The biggest projects completed so far are: Sky Tower 
(28 500 sqm) — which gave Krzyki a substantial advantage over the 
other districts; the second stage of Green Towers (10 800 sqm); the 
second building of Aquarius Business House complex (9190 sqm) 
and Millennium Tower IV (7800 sqm )  Nearly 110 000 sqm is still 
under construction  It is therefore expected that in 2014 supply will 
continue to increase dynamically and, in best case scenario, approx-
imately 80 000 sqm new office space will be created on the Wroclaw 
market  As the president of Wroclaw Rafał Dutkiewicz predicts:  
We are chasing Cracow and we are going to overtake them soon 

High supply in 2013 resulted in a high vacancy rate  The upward 
trend could be observed mainly in the first half of the year, while in 
the last months of the year, this trend began to reverse  

During the whole year, tenants signed agreements for a total of 
more than 71 000 sqm, where nearly a half of them were pre-let 
transactions  Big supply and vacancy rate became the reason for 

Office Building Delta 44
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What is more, in 2013 a producer of industrial automatics and 
industrial robots distributor FANUC Robotics consortium opened 
its headquarters at Tyniecka 12  The capital of Lower Silesia was 
also chosen by such companies as: Redknee from telecommuni-
cation sectors, a company which opened its branch in Wroclaw 
Business Park; BNY Mellon, a global leader in investment services, 
which located its office in Aquarius Business House; Balluf, a part 
of an international group dealing with implementation of modern 
technological solutions, which has announced their Engineering 
and Application Centre will be built near the Airport; and Viess-
mann — a manufacturer of heating systems, which opened an 
R&D Centre for Software and Electronics in Wroclaw Technol-
ogy Park  In summer 2013, Sumika Ceramics Poland, a company 
which manufactures Aluminum Titanate — Diesel Particulate 
Filters and Walki Group, which produces materials for protective 
packaging, inaugurated opening of their new plants in a ribbon-
cutting ceremony  Nestlé consortium, in turn, announced con-
struction of a new plant  A new production plant was also opened 
by Foundation Brakers Poland, a manufacturer of brakes  New 
investments resulted in a substantial increase in the number of 
workplaces 

SELECTED TRANSACTIONS IN WROCLAW

The tenants on the Wroclaw office market were very active in 2013 
— they signed agreements for around 71 000 sqm space  Most of 
the demand was generated by pre-let agreements and companies 
were eager to change their older locations for offices in modern 
buildings — and there are more and more such buildings being 
built in Wroclaw   Among the biggest transactions in 2013 we can 
mention those concluded by the company Kruk, Bank of New York 
Mellon, Netia Group and Redknee  

l Kruk  
       10 000 sqm  — Wroclaw Business Park 2 

A debt collection agency Kruk rented nearly 10 000 sqm in 
Wroclaw Business Park 2, located at Wolowska street  The com-
plex includes four two-part, three-storey A class buildings  The 
total surface in the rented offices amounts to approximately 
25 000 sqm 

The biggest deposit  bank in the world,  Bank of New York Mellon, 
rented 6250 sqm in Wroclaw office building Aquarius Business 
House, which belongs to Echo Investment  They are planning to 
create between 700 and 1000 workplaces here  The complex is sit-
uated on the intersection of Borowska and Swobodna streets and 
it offers a total of 25 000 sqm space  The architectural design was 
created in Arcad architectural studio, from Kielce  Other tenants 
in this building include: Tieto Poland, PwC and AXIT 

l Netia Group 
       4000 sqm — West House 1B 

Netia S A signed an agreement with Archicom Group  Under this 
agreement, it moved into an office building which is a part of the 
West Forum complex  The new seat of the company is located at 
Strzegomska  142A  Netia Group rented 4000 sqm in the building, 
which will serve as a workplace for 450 employees of Dialog, Netia 
and Internetia  The workers moved to the new building in the last 
quarter of 2013 
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l Bank of New York Mellon 
       6250 sqm — Aquarius Business House 
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Redknee company, one of the world leaders in software and tel-
ecommunication solutions sector, rented nearly 3300 sqm space 
in Wroclaw Business Park 1  The complex offers A class space in 
low, intimate buildings The complex comprises 15 700 sqm office 
space and 500 sqm space for retail and services in twelve 3-storey 
buildings 

Medicover decided to prolong rental agreement for 1400 sqm 
office space in Globis building in Wroclaw  The building is lo-
cated at the intersection of Powstancow Slaskich and Swobodna 
streets, in the centre of Wroclaw, opposite Arkady Wroclawskie  
The building offers a total of 15 476 sqm office space and 850 sqm 
space for retail and services on thr ground floor  Other tenants in 
the building include: Hewlett Packard, Bank Citi Handlowy, Raif-
feisen Bank and HDF  The owner of the building is Globe Trade 
Centre S A 
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Dorota 
Kościelniak
Regional Director  
and Partner  
Knight Frank

in terms of new supply last year. The second 
place belonged to Cracow where it was less 
than half.

Permanent interest in the capital of Lower 
Silesia as an attractive business locations al-
lows to set up optimistic forecasts for 2014. Of-
fice take-up in Wroclaw has been traditionally 
dominated by companies representing the 
BPO/SSC sector, R&D companies and financial 
and IT firms. Tenants are often willing to sign 
lease agreements in the buildings that are un-
der construction or  in the planning stage. Ac-
cording to our estimates, approx. 33 per cent 
of the total take-up volume recorded in 2013 
was accounted for such lease agreements 
(pre-let). The new lease agreements, however, 
constituted approximately 37 per cent of the 
total take-up.Renewals accounted for some 20 
per cent of the rented stock, sub-leases had an 
6 per cent share while expansions accounted 
for 4 per cent.

The year 2013 saw stabilisation of rental 
rates. Asking rents for office space in A-
class buildings ranged between EUR 13 and  

16/sq m/month, while the level of rents in B-
class buildings varied between EUR 10 and 
13.5/sq m/month. Transactional rents varied 
between EUR 10-16/sq m/month. In some 
office buildings the effective rents may be 
about 15–20 per cent lower than the ask-
ing rents. Taking the substantial new supply 
under construction into consideration, land-
lords are expected to be increasingly flexible 
in lease negotiations leading to a decrease. 
As a result, the effective rent levels in some 
office projects may be reduced.

Wroclaw’s office market provides a wide 
variety of office space, differing in terms of key 
parameters. As on other office markets, the 
decision making process and key selection 
criteria depend on the profile and the scale of 
activities of potential tenants. In most cases, 
the price is the crucial criterion, although lo-
cation also plays an important role. Other is-
sues, such as modern technological solutions, 
management systems, developer’s experi-
ence and adherence to ecological standards 
are becoming increasingly important too. 

Wroclaw is one of the most 
dynamically developing cities in 
Poland. Over the last decade it has 
become one of the largest and most 
important centres for BPO/SSC and 
R&D services. In that time the modern 
office stock in the capital of Lower 
Silesia has increased over fivefold.

Wroclaw is very popular among de-
velopers. The new office supply in 
2013 has achieved the highest level 

since the record in 2008. The Capital of Lower 
Silesia (both with Tricity) took the first place 
on the podium among the regional markets 

Wroclaw is a magnet for developers and business centers

l Redknee 
       3300 sqm — Wroclaw Business Park 1 

l Medicover 
       1400 sqm — Globis
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In 1991 Wroclaw City Council has eliminated district offices, 
and instead it created 48 quarters, which have their own coun-
cils and administration  However, the inhabitants of Wroclaw 

are used to the old administrative division and they still use the clas-
sification based on five districts  The centre of the city includes two 
districts — Stare Miasto (the Old Town) and Srodmieście (the Inner 
City)  Krzyki is the southernmost part of the city, Psie Pole takes the 
North-East of the city, and Fabryczna district is on the West 

There are three clear areas which are most attractive for inves-
tors: the very centre and its vicinity; the western area of business 
(Zachodni Obszar Biznesu — ZOB): the area between Legnicka and 
Strzegomska street, and the southern axis of business (Południowa 
Oś Biznesu — POB), which runs along Powstancow Slaskich and 
Karkonowska street  Although the biggest concentration of offices 
is still the centre of the city and its vicinity, investors also appreciate 
other areas of Wroclaw, especially ZOB and POB — because of their 
dynamic development and higher accessibility of land  

In 2013 two new players made their debut on Wroclaw develop-
ment market  UBM Poland, an Austrian investor responsibile for 
the office building Times II, which is being constructed on Kazi-
mierza Wielkiego street, and Wisher Enterprise, which is building 
Silver Tower Center next to Wroclaw Main Railway Station  

Below we are presenting the characteristics of office building 
market in 2013 for the five districts of Wroclaw 

Stare Miasto (The Old Town)

Although the western business area and the Northern Axis of 
Business are becoming more and more significant, Stare Miasto 
still remains the most attractive office location in the capital of 
Lower Silesia  This is where approximately 34 per cent of existing 
office space is situated  Tenants are attracted by prestige associated 
with modern buildings in the heart of the city and its historical 
architecture  In 2013 Stare Miasto gained nearly 11 000 sqm office 
space and substantial supply is still under construction 

Districts of Wrocław

Office districts  
of Wroclaw

l Projects completed in 2013 and at the beginning of 2014

In 2013 in Stare Miasto the second building of the Green Towers 
complex was commissioned  It offers around 10 800 sqm  The of-
ficial opening of the first Polish building with LEED certificate 
at the highest, Platinum level took place on May 22, 2013  Green 
Towers complex, located on Strzegomska street, comprises two 
ten-storey A-class buildings of a total space of approximately 
24 000 sqm  The majority of tenants in the office buildings are 
companies from IT and medical sectors, including: Medicover 
Group, Allegro Group, Nokia Solutions and Networks, Dolby, EY, 
Becton, Dickinson and Company and Talex  At the end of 2012 
Skanska Property Poland sold the building to a company of PZU 
group fund for 64 million euros  When it comes to Green Towers, 
which is our office in Wroclaw, it is important to us that it can be 
easily accessed by all means of transport thanks to its very conveni-
ent location . It has a rectangular, easy to adapt shape of the storey 
and a relatively good space use ratio . Also, the cooperation with the 
developer and the administrator of the building was very good — 
said Dariusz Sus, the COO at Shared Services Centre EY 

In December 2013 the reconstruction and modernization of the 
historical department house Stefan Esders from 1905 was slowly 
coming to an end  In June 2012 Save The World Real Estates com-
pany completely renovated the work of the architect Alvin Wede-
mann  Our office building project included reconstruction and 
extension of a historical department store, situated at the junction 
of Olawska and Laciarska streets and demolition of the tenement 
house which was adjacent to it — informs us Gabriela Mackala, the 
person responsible for commercialisation of real estate in Save The 
World Real Estates  The modern office building Save The World 
was commissioned at the beginning of 2014  It offers around 
3000 sqm office space 

l Projects under construction and planned projects

At the end of March 2013 the works were started to prepare the 
land for the construction of a building by Skanska Property Po-
land  The office building Dominikanski will be located at the 
junction of Olawska and Piotra Skargi streets  The building, which 
is certified in LEED system and offers 40 000 sqm space, should be 
ready in the third quarter of 2015  Not only will Skanska fill the 
characteristic empty place here, but it will also deal with reinforce-
ment of the construction of Oppersdorf palace, which is located 

Green Towers
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Rzeznicza 16

next to the project and which will become an integral part of the 
modern complex, while still retaining its historical character 

Dominikanski

Nicolas Business Center

Times II
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Another construction project which will be completed at the 
end of 2015 in Stare Miasto is InCenter Office  The company 
responsible for its completion is InwestGrupa  According to the 
plans, the works will be commenced in the second quarter of 2014  
8852 sqm will be accessible for rent here 

In the third quarter of 2015 on Kazimierza Wielkiego street, just 
next to Times office building, a new investment project of UBM 
will be completed — Times II  Within this office and services com-
plex, two buildings will be put up, offering around 17 000 sqm office 
space  In January 2014, on the land belonging to the investment, 
archeologists discovered remains of a previous structure from the 
12th century and the basement of the tenement house “Under the 
Lucky Star”, which was destroyed during World War II 

Times II is not the only office building, which will be built in 
2015 in the vicinity of Kazimierza Wielkiego street  On the corner 
of neighbouring streets Nowy Swiat and sw  Mikolaja, a new of-
fice building will be constructed — Nicolas Business Center  The 
building will be put up on the land of previous Cinema “Pokoj”  It 
will be carried out by Przedsiębiorstwo Budowlane Inter-System, 
which is also involved in the constriction of the National Forum of 
Music and Africarium on the area of the Wroclaw Zoo 

In June 2014 the company Dreamriver Development is going to 
start works on a modern office building Rzeznicza 16, which will 
provide the city with around 3000 sqm A-class office space  

Srodmiescie (The Inner City)

Srodmiescie is situated not far away from Stare Miasto, on the 
right side of the Oder  Despite the appearances, it is here, and not 
in Stare Miasto, that the oldest part of the city (Ostrow Tumski) is 
situated  Within Srodmiescie, there are two dynamically develop-
ing quarters: Grunwaldzki square and Nadodrze — the latter was 
awarded in the international contest “City to City Barcelona FAD 
Award”  Even so, in 2013 Srodmiescie was the only Wroclaw dis-
trict that was ignored by investors  The year 2014, however, is going 
to be interesting 

l Projects under construction and planned projects

Green Day, located on Szczytnicka street, is another project car-
ried out by Skanska Property Poland in Wroclaw  On 15 October 
2012, the ceremony of building the cornerstone in the foundations 
of the office building took place  In September 2013, the investor 
sold the building with LEED precertification on Gold level to In-
vestec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund for 43,4 
million euros  The office building of the total space 15 900 sqm 
will be available for tenants as soon as at the end of February 2014  
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company Netia rents 4000 sqm space, and Objectivity Bespoke 
Software Specialists rents 2000 sqm 

At the end of 2013, at Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, on the bor-
der with Krzyki, the construction of the Lower Silesian Innovation 
and Science Park was completed  The project includes: a technol-
ogy park, technology incubator and enterprise incubator  The offer 
of Lower Silesian Innovation and Science Park (DPIN) is dedicated 
to new small and medium enterprises which are planning to imple-
ment innovations and do research on new technologies  1639 sqm 
is taken by: office B-class spaces, administration of incubators and 
incubated companies  Our park is aimed to be an organizational and 
technological platform, which enables enterprenuers and scientists to 
reach their targets . Our aim, in turn, is to be a leader in technology, 
that is to look for new solutions and to implement them in enterprises . 
At first we want to act locally, at a later stage — in an international 
environment — says Edward Chlebus, the President of the DPIN 
Management Board, about the plans of the company 

In February 2014 the first state of the low-rise A class office 
building was commissioned — Fabryczna Office Park  The pro-
ject is located at the intersection of Fabryczna and Wagonowa 
streets  The investor is Ultranet company  The stage that has been 
completed (that is segments C, D, E) provides Wroclaw market 
with 2800 sqm space to rent 

Green Day

Millennium Tower IV

Fabryczna

The real spirit of business can be found in Fabryczna district, 
which is also called the western area of business  Within this dis-
trict we will find streets which are the most popular among de-
velopers and tenants — Strzegomska street, Robotnicza street and 
a part of Legnicka street  This district has a perfectly developed 
communication infrastructure, which guarantees a good access 
to the city centre  The city ring road, the so called “Gadowianka” 
and Wroclaw Motorway Bypass go through this district — the exit 
from these roads takes you to Wroclaw Airport Terminal, which is 
also situated within Fabryczna district  The characteristic name of 
the district is associated with big industrial plants located within 
its area  In 2013, Fabryczna provided the Wroclaw market with 
about 16 000 sqm office space 

l Projects completed in 2013 and at the beginning of 2014

Among projects completed in 2013 in Fabryczna district we can 
mention Millennium Tower IV, which is located on Strzegom-
ska street  The project was carried out by Descont company, and 
its architectural design was prepared by Wojciech Jarząbek — 
an architect from Wroclaw, the author of the department store 
Solpol, which is a controversial icon of postmodernism  Millen-
nium Tower IV is one of the buildings comprising the modern A-
class office complex  Millennium Tower I was completed in 2001, 
Millennium Tower II — in 2009, and the third fourteen-storey 
building, of a total office space of 7800 sqm, was commissioned 
in October 2013  The investor is also planning to build Millen-
nium Tower III offering 11 800 sqm space  So far, the company 
Capgemini, one of the leaders in consulting, technology and 
outsourcing services, has decided to rent space in Millennium 
Tower IV  This will be already the second office of this company 
in Wroclaw — the main Wroclaw branch is located in Millen-
nium Tower II  

In 2013 Archicom Group provided Wroclaw market with 
6000 sqm office space  In the third quarter it commissioned West 
House 1B, the building belonging to the office complex West Fo-
rum  The whole complex will eventually have 100 000 sqm space  
West House 1B is an A-class investment, carried out in two stages 
— after construction has been completed, the two buildings will 
be connected by a shared reception  The part which was already 
commissioned is now fully rented  The telecommunications 
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2014 also looks promising for the project Fabryczna Office 
Park  Ultranet company is planning to start the new stage of the 
complex this year, which will include segments A and B, offering 
a total of 2200 sqm  The investor expects that construction works 
should be completed in 2015 

One of the most postponed projects in Fabryczna district 
is Synergy Business Park  It is now two years that the investor, 
Ghelamco company, has been promising to start construction of 
this fourteen-storey A class office building  However, so far eve-
rything that can be found at the junction of Horbaczewskiego and 
Na Ostatnim Groszu streets is the symbolic hole in the ground  
Eventually the project should comprise three buildings of a total 

l Projects under construction and planned projects

In the third quarter of 2014, the second building of the West Fo-
rum complex, West House 1B, is expected to be commissioned  
The times do not match with the times provided for in the agree-
ment — adaptation works go faster than they were scheduled and 
the building should be ready ahead of time  West House 1B will 
offer a total of 12 300 sqm A-class office space  

In the third quarter of 2014, another office project will be car-
ried out here — West Gate  In September 2013 the foundation act 
of the building office located at the junction of Legnicka, Mileni-
jna, Na Ostatnim Groszu and Lotnicza streets was ceremoni-
ously signed  The investor, Echo Investment, should commission 
16 000 sqm A-class office space by the end of 2014  The architec-
tural design of West Gate, which has an “L” shape, was provided by 
the architectural studio Arcad from Kielce  The rental process of 
the new Wroclaw office project of Echo Investment was started by 
an agreement signed with Deichmann  

office area of 60 000 sqm  In optimistic version given by the inves-
tor, construction works should begin in the second half of 2014  
The project design of the office building is ready, and the construc-
tion permit has also been submitted  At the moment, the investor 
is looking for the main tenant, so that the detailed design can be 
prepared in agreement with the them 

Another project which is waiting for the commencement of con-
struction works is Gamma Office on Fabryczna street, a project of 
Vantage Development group  It was originally planned for the first 
quarter of 2013, later it was postponed to autumn 2013, now the 
investor predicts that the works will begin in 2014  If everything 
goes according to the plan of the developer, in the third quarter of 
2015 Wroclaw market should gain around 14 000 sqm office space 

Another investment which is also put off in time is Business Gar-
den Wroclaw on Legnicka street — this is one of three business parks 
in Poland which are being created by SwedeCenter (a company which 
belongs to Inter IKEA Group) under the name Business Garden  The 
other two projects are situated in Warsaw and in Poznan  Accord-
ing to the design of the complex, prepared by the architectural studio 
APA Wojciechowski, there will be eight office buildings, a hotel and a 
conference centre of a total area 100 000 sqm  In October 2013 Busi-
ness Garden in Wroclaw received LEED Gold precertification  The 
investor is planning to commence the first stage of construction at the 
end of the first quarter of 2014, and to finish it at the turn of the years 
2015 and 2016  In the first stage, two office buildings will be put up, 
with a total space of approximately 22 000 sqm 
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In May 2014 Szybowcowa street will also gain an interesting 
building for offices, sport and entertainment  The investor of this 
building is Waldemar Sieminski, currently the owner of ASCO com-
pany and the former owner of Slaska basketball team  The construc-
tion began in 2008 and the building was supposed to be used by the 
basketball players but the entrepreneur resigned from leading the 

West Gate

Business Garden Wrocław

Synergy Business Park
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including: companies from the financial sector — Getin Holding, 
Getin Noble Bank, Idea Bank and TU Europa; law offices — War-
dynski i  Wspolnicy, Kancelaria Notarialna Karolina Warczak-
Mandziak; IT enterprises — IT Kontrakt, Sii; HR companies — 
Work Service as well as international corporations — Samsung  
At the time when we were looking for office space in Wroclaw, there 
was not much choice . We have chosen Sky Tower mainly because 
of its location, access to public transport and parking places . Our 
customers and candidates are impressed by these premises and by 
the view . In a way, this building defines the prestige of the company, 
its size and its quality . To sum up, the decision was made based 
on practical factors, as well as factors related to image — explains 
Anna Harmacinska, HR Manager at Sii Wroclaw 

A year after commissioning the first stage of Aquarius Busi-
ness House Echo Investment received the occupancy permit for 
the second stage with 9100 sqm space  The building located at 
the intersection of Swobodna and Borowska streets is a modern  
A-class complex, which comprises two seven-storey buildings, 
offering a wide range of cutting-edge technological solutions  
The whole office space of the first and secons stage amounts to 
25 000 sqm  In July 2013 Echo Investment effected the sale of the 
first stage of the office building  The new owner is a Spanich fund 
Azora Europa, who spend 41,9 million euros on the building  The 
second stage of the investment was sold to the same client in Feb-
ruary 2014 for 22,7 million euros  The office building is rented in 
98 per cent  The tenants are mostly companies from the BPO sec-
tor  The following companies have found their seat in the complex: 
Tieto Poland, PwC, BNY Mellon, AXIT, Randstad, Lux Med, BOS 
Bank, Expander Advisors, Credit Agricole and Farmacja Plus 

team and the project was held up  The works were resumed in July 
2013 and the function of the building was also changed 

Krzyki

Krzyki is the second Wroclaw district with the highest develop-
ment dynamics in the office sector  The most attractive locations 
of the southern axis of business, as this district is also called, are 
Powstancow Slaskich and Karkonowska streets  What is more, 
this is where Wroclaw Main Railway Station, Bus Station and the 
horse racing track Partynice are located  The district has very 
good bus and tram connections too  In 2013 Krzyki gained around 
48 000 sqm office space 

l Projects completed in 2013

The biggest and the most important location commissioned in 
2013 was the skyscraper Sky Tower  The tallest building in Po-
land (212 m) was built in a prestigious location — on Powstańców 
Śląskich street, which belongs to the northern axis of business, in 
a close vicinity of Wroclaw Main Railway Station and Bus Station  
The investor of the complex is LC Corp  The construction of this 
office, retail and residential project began in 2008  At the end of 
2012, an official opening of the complex took place, the shopping 
centre was commissioned and construction works were complet-
ed  In 2013 finishing works in offices and apartments were final-
ized and, as a result, the premises received an occupancy permit 
in March 2013  The total space of Sky Tower is 171 000 sqm, where 
28 500 sqm are office spaces in A+ standard  The high quality of 
finish and the attractive location have quickly attracted investors, 
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In close vicinity of Wroclaw Main Railway Station and Bus Sta-
tion, on Gen  Henryka Dabrowskiego street, an office and com-
merical complex Delta 44 has been put up by Vantage Develop-
ment  The building, completed in July 2013, has five storeys above 
the ground and one below the ground  Its total space is 5810 sqm, 
where 2768 sqm space is intended for B+ standard offices  This of-
fice space is rented, among others, by the investor himself, who 
decided to establish his head office here  Other tenants are the 
American-Polish life insurance company — Amplico Life and 
Pramerica TUiR Zycie 

l Projects under construction and planned projects

In 2012 preparation has start for the project on the area of the former 
Bus Station  The land on Konstytucji 3 Maja street was bought by the 
company Wisher Enterprise  By the end of 2014, a modern office and 
hotel building should be put up here, which will be completed accord-
ing to the design of the architectural studio Mackow Pracownia Pro-
jektowa  Silver Tower Center will offer around 7000 sqm office space 
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Delta 44

Walbrzyska CenterHubska Center

Silver Tower Center

In august 2013 the commissioning of Raclawicka Biznes 
Centrum with 5500 sqm space took place  The investor of this 
twelve-storey building was Invest Group DI  The new building on 
Racławicka street is adjacent to the old office building, whose fa-
cade has been renovated  The tenants so far include Golden Drop 
and Bank Pekao 

In Krzyki there was also a smaller office and services complex 
put up — Hubska Center, which was completed in August 2015 
by Deka Inwestycje  The office part of the building takes 1700 sqm 
space  All offices were carried out in A standard  The tenants in-
clude: the law firm WFP Wojtysiak and Dubrownik-Winnicka  

In second quarter of 2014 Walbrzyska Center, put up by Rodis 
Development, is planned to be openend  The construction works 
began on 1 March 2013  Eventually, the office space will amount 
to 1680 sqm 
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Opposite the Railway Station, at the intersection of Pilsudzk-
iego and Peronowa streets, the construction of a new six-storey 
office building will begin in April 2014 — Wroclaw 101  In 2010, 
the land at Pilsudzkiego 101 was bought by an Irish company 
Logan Investments  The construction of the building was origi-
nally planned for 2013 but it did not start that year  Crownway 
Investments, the parent company of Logan Investments predicts 
that the office building will be completed at the end of 2015  Cur-
rently, demolishing works and preparations are pending  The 
building will offer about 6700 sqm space 

Group, a world specialist in electric and digital infrastructure so-
lutions in buildings; Buzil, a sales representative for Southern and 
Easter Europe of a professional cleaning products manufacturer 

Wrocław 101

Promenady Epsilon

Psie Pole

Psie Pole combines areas with detached houses and villas with in-
dustrial complexes  In this district we have, among others, the Vol-
vo buses production plant, the head offices of Polmos and Polifarb, 
the household appliances production plant Whirlpool Polar and 
the cookers production plant FagorMastercook  However, a lot of 
land here is still undeveloped, so Psie Pole has a big investment 
potential  In 2013, around 5800 sqm new office space was created 

l Projects completed in 2013

Already at the beginning of the year Psie Pole gained a new of-
fice building — Dlugosza Business Park  The investor was Triada 
Dom, a company famous for residential projects  The construc-
tion of the Commercial Centre Dlugosza Business Park had two 
stages  The first one was completed in 2010 — at that time a stor-
age and office building was completed, which provided the market 
with 720 sqm office space  The completion of the second stage took 
place in January 2013 and at that time Wroclaw gained a typical 
office building with 4800 sqm space  The tenants of the Dlugosza 
Business Park include such companies as: Inter Cars, the biggest 
distributor of spare parts for cars, vans and trucks; Onninen, a 
nationwide wholesaler of electrical, plumbing, heating and ven-
tilation system; Baltson, a supplier of construction prefabricates 
and door frame woodwork; Dolnoslaskie Linie Autobusowe; AR-
CADIS, an international company specialising in consulting, de-
sign, engineering and project management within infrastructure, 
water resources, natural environment and construction; Legrand 

Buzil and WZRT-eco, a company which operates in the renewable 
energy sector  

In June 2013, the company Clearsoft opened a small B-class of-
fice house (1000 sqm) on Kwidzynska street  Kwidzynska 11 has 
three storyes and the rental offer is aimed mostly at companies 
specialising in modern technologies  At the moment the offices are 
rented by: Talke Polska (logitics services and transport for chemi-
cal industry) and Konsalnet (security) 

l Projects under construction and planned projects

Promenady Wroclawskie is a new real estate which is being put 
up in Wroclaw and which, at the turn of years 2014 and 2015, 
should provide Wroclaw with 22 000 sqm office space thanks to 
completion of Promenady ZITA building  The modern office 
building will be located in the vicinity of Jedności Narodowej 
and Trzebnicka streets  The design of the building was created in 
Pracownia Mackow and it is being carried out by Vantage Devel-
opment  In 2012 the investor commissioned the first out of five 
office buildings belonging to Promenady Wroclawskie — Prom-
enady Epsilon 

Długosza Business Park



158 I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S    T r i c i t y

Tricity is one of two conurbations in Poland  It consists of 
three cities — Gdansk, Gdynia and Sopot  Earlier it was 
a shipbuilding power, now it is a tourist centre which can 

pride itself on beautiful examples of architecture, green areas, at-
tractive beaches and numerous possibilities to spend free time  
However, Tricity does not only stand for tourist industry and 

primarily a seaside resort and a spa town  At the same time, it is 
characterized by one of the lowest unemployment rates in the coun-
try — 4 9 per cent 

Because of its location, Tricity has always been and it will always 
remain a place attractive for tourists . However, over the last few 
years its economic character has changed dramatically . Today it is 
no longer a city whose value lies only in shipbuilding and maritime 
industry . Tricity agglomeration is developing multidirectionally . We 
have here modern industries related to ICT sector and modern ser-
vices for business (BPO/SSC) . A number of projects is carried out 
for foreign entities, which already employs tens of thousands young, 
educated people . Local companies are developing vibrantly too . This 
results in a number of changes, such as development of construc-
tion and a range of services for residents . Some large infrastructural 
projects are also being carried out in the region, which means that 
Tricity is becoming even a more attractive place — both as a place 
to live in and as a business centre — says Maciej Brozek, Leasing 
Director at Torus  

Officially the name “Tricity” was used for the first time as re-
cently as in 2007, in the so-called Charter of Tricity, which set forth 
the necessity of cooperation and common development of Gdansk, 
Gdynia and Sopot  When we travel through Tricity it is sometimes 
difficult to notice the borders between the particular cities  Metro-
politan tickets allow us to travel by bus, tram, trolley-bus and city 
rail on the area of the whole Tricity and its vicinity  Public transport 
on this area is managed by Metropolitan Communication Associa-
tion of Gdansk Bay  The inhabitants of this region might live in So-
pot, work in Gdansk and for an evening dinner they might go to 
Gdynia  However, it would be a mistake to say that these cities do 
not differ  Sopot, situated between Gdansk and Gdynia, is the small-
est city both in terms of area and in terms of population  Gdansk 
is considered a business centre which is attracting more and more 
investors, mostly from BPO/SSC sector, whereas Gdynia is still as-
sociated mostly with maritime industry 
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Area:  
Gdansk: 262 sq km 
Gdynia: 135 sq km 
Sopot: 17 sq km

km2

Number of 
students:  
98 699

The number of 
higher schools 
in total: 22

Population: 747 191 
Gdansk: 460 815 
Gdynia: 248 362 
Sopot: 38 014

Unemployment in the Tricity region: 6.5 per cent:  
          Gdansk: 6.6 per cent 
          Gdynia: 6.4 per cent 
          Sopot: 4.9 per cent

The pearls of Pomerania

cultural events — it is also a vibrantly developing business centre  
Investors appreciate great location, good living conditions and ac-
cess to qualified manpower  Business representatives are especially 
eager to choose Gdansk, which is a communication centre of the 
northern Poland and the capital of Pomeranian province  More and 
more often investors also choose Gdynia, where the resources of 
modern office spaces are continuously growing  Sopot, however, is 
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GDANSK
The history of the maritime capital dates back to the tenth century  
This city of nearly half a million population is a big education, cul-
tural and economic centre, which is also an important trading point 
on the map of Europe  In this city there is no shortage of charming 
tenement houses, luxurious hotels and elegant restaurants  A few 
theatres are operating here, as well as an opera scene, a philhar-
monic hall, three multiplexes and numerous museums  In the time 
of the so-called golden age, Gdansk became a sort of a melting pot 
of ethnic backgrounds  Flourishing trade allowed for a faster devel-
opment of culture, art, science and architecture, which is present 
here until today thanks to numerous historical buildings  Gdansk is 
also a city associated with the fight for freedom — it was here that 
the first Independent Trade Union “Solidarnosc” was created 

The city is mostly connected with shipbuilding industry and 
other traditional sectors but nowadays also other industries are 
developing here and they are systematically broadening their con-
tribution in Gdansk economy  Such industries are telecommuni-
cations, electronics and IT  

Among the biggest advantages of the city we can mention its 
location at the crossroads of important transit routes, the well-de-
veloped economic infrastructure and extensive research facilities  
Well-educated manpower and a wide offer of investment areas are 
also significant here  Investors have a wide choice of buildings for 
exploitation, also those historical ones 
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The number  
of bus lines:  
84

The number  
of tram lines:  
11

Airport:  
Lech Walesa 
Gdansk Airport

Last year was in many aspects a difficult time. The economic crisis 
in Europe, economic slowdown in Poland and a very high 18 per 
cent dynamics of passenger traffic in the previous years are factors 
that had a lot of impact on the results of the year 2013. When we 
analyze the structure of air traffic we are glad to see that in the 
last few years the participation of traditional carriers in passenger 
transport has remained stable on the level 30 per cent. This shows 
a strong market position of such airlines as SAS, Lufthansa, LOT, 
Eurolot and Air Berlin in Gdansk.

Tomasz Kloskowski, Chairman of the Board  
of Gdansk Lech Walesa Airport

Lech Walesa Gdansk Airport

Gdansk Shiprepair Yard’s Remontowa floating docks

The Industrial and Technology Park Maszynowa and Pomeranian 
Logistic Centre, which is under construction now, are especially 
interesting. In both cases, areas which remained undeveloped for 
years are now turning into investment centres, ensuring dynamic 
development for the city. These locations have been chosen for 
example by Jeronimo Martins, Weyerhouser, Kuehne + Nagel. 
Gdansk can pride itself on a range of benefits for investment projects 
-its location, economy, social and even cultural aspects. The dynamic 
growth visible in the number of new enterprises confirms that 
investors notice and appreciate the wide range of possibilities offered 
by the “Free city”.

Alan Aleksandrowicz, the chairman of Gdanska Agencja  
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. 

Transport availability by road, air and sea also plays a signifi-
cant role in Gdansk  The city, located at the crossroads of many 
routes from South to North and from East to West, has to cope 
with a lot of traffic  It is in Gdansk that such European routes as 
E28, E75 and national, express and regional roads  The city has 
two transit bypasses too  This is also where the main thorough-
fare of Tricity goes, connecting the three cities  Nowadays the road 
infrastructure of the city is not yet sufficient, but with the help of 
European Union funding Gdansk is preparing and implement-
ing programmes to expand road network and create the so-called 
main communication frame 

Air communication is focused round Gdansk Lech Walesa Air-
port, which was distinguished by the “Bursztynowy Kompas” (the 
Amber Compass) award in 2013  The new passenger terminal T2 
received a special award in category “Tourist Project”  Throughout 
the year 2013, the airport had 2 842 million passengers and in this 

way it gained the third position in Poland when it comes to the 
number of passengers who checked in 

Gdansk has well-developed public transport  Apart from trams 
and buses, here is also city rail, which enables people to travel 
to Sopot, Gdynia, Slupsk, Lebork, Wejherowo and other nearby 
towns 
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A very important communication node in the city is the Port 
of Gdansk, which is a significant part of the 6th Corridor of the 
Trans-European Transport Network, connecting Scandinavian 
countries with the south-eastern Europe  

Moreover, Gdansk is a city friendly for cyclists  There are two 
facts which are very thought-provoking: as many as 44 per cent of 
households in Gdansk do not have a car and the average number 
of people in a car driving through Gdansk is merely 1 .37 person . 
In this situation, the promotion of pedestrian and bicycle traffic at 
the cost of individual car traffic is the most important challenge for 
Gdansk in the nearest years — said Remigiusz Kitlinski, a biking 
officer from Gdansk  Gdansk has signed the so-called Charter of 
Brussels, which requires raising the percentage of cycle transport 
in the city traffic by 15 per cent until the year 2020, preparing a 
network of parking places for bikes and lowering the risk of bicycle 
accidents by 50 per cent until the year 2020 

In 2013, there were many projects under construction in the 
city  Among others, the construction of the tram line to Morena 
in Gdansk was commenced  This caused changes in the organi-
zation of traffic on Rakoczego Street  Also the works on the con-
struction of Pomeranian Metropolitan Railway did not stop  It 
is one of the most important and biggest communication pro-
jects on the area of the Pomeranian province  The assumption 
behind this investment is implementation of a regional railway 
system integrated with public transport of the Tricity Metropo-
lis  In May 2013 PKM S A  signed an agreement with a consor-
tium of Budimex and Ferrovial Agroman on the construction of 
Pomeranian Metropolitan Railway  Within the contract a 17 km 

long fragment of a two-track railway from the station Gdansk 
Wrzeszcz, through Lech Walesa Airport, to the connection with 
the railway number 201 Gdynia-Koscierzyna and a building of 
Local Steering Centre  The total value of PKM project is 907 mil-
lion PLN net  

Other projects this year included the construction of a bus stop 
SKM Srodmiescie and the completion of the controversial multi-
functional complex Forum Radunia in the city centre  The design 
includes construction of a shopping mall with a cinema complex, 
a multi-storey parking lot and an office building, as well as adapta-
tion of a historical building of St  Elizabeth convent  Gdansk Ag-
glomeration Development Forum (FRAG) issued a protest against 
this project  In their letter to the Mayor of Gdansk, they wrote: 
Our association has found materials which show that the officially 
presented Targ Sienny i Rakowy development design was given up 
without any information or social consultations and that it was re-
placed with a usual shopping mall of a large size  FRAG emphasizes 
that the concept is “extremely unfavorable”, both for Srodmiescie 
itself and for the whole agglomeration  However, in his answer to 
the letter Wieslaw Bielawski, deputy mayor for spatial policy, as-
sured that since the agreement was signed no essential changes 
have been made in the original concept  

In 2013 such projects as the shopping centre Gildia and the first 
hotel in Airport City Gdansk — Hampton by Hilton Gdansk Air-
port were made available  Airport City is going to be a new busi-
ness district in the city, situated in Rebiechowo in Gdansk  The 
design was prepared by the representatives of Gdansk Airport, the 
city of Gdansk, Marshal’s Office and local businesses 

GDYNIA
Tracing the history of Gdynia, we can observe a transformation 
process from a small fishing village into a modern, infrastructur-
ally and culturally developed city, constituting the centre of mari-
time economy  Gdynia has many advantages, such as its seaside 
location at the intersection of main routes connecting the Nordic 
countries with the southern Europe and western countries with 
eastern ones  It can also pride itself on good schools, skilled work-
force and a large share of the private sector in the economy  The 
potential of the city lies in a number of areas for investments pro-
jects, including the so-called Coastal Zone of the City Prestige 
and Gdynia-West  The location stands out also by its picturesque 

landscape — almost half the territory of Gdynia consists of woods 
belonging to the Tricity Landscape Park  One of the characteristic 
features of the city is a large number of people employed in the 
maritime sector, which has to do with the specific location and 
infrastructure of Gdynia  A number of companies working in the 
fields of high-tech, finance, insurance, accounting, law, consult-
ing and counseling services also function in the city  Companies 
from the construction centre also develop vibrantly here  Among 
the companies that have decided to start a business in Gdynia it is 
worth mentioning the following: Allcon SA, Cemex Polska, Coca-
Cola HBC Polska sp  z o o , Multimedia Polska S A , Nordea Bank 
Polska S A , Reuters Europe SA, Saint-Gobain Weber Terranova 
sp  z o o , Sony Pictures Entertainment and Thomson Reuters 

Investors can expect support from the Pomeranian Science 
and Technology Park, managed by the Gdynia Innovation Cen-
tre  The Park’s offer is primarily addressed to the companies that 
use or plan to use innovative and highly advanced technologies 
in the fields of biotechnology, environment protection, computer 
science, electronics and telecommunication or industrial design, 
while maintaining the safety of the environment  The offer of the 
Park was greatly expanded in 2013 when it opened a new, expand-
ed part  The total area of the Park measures 76 347 sqm, which is 
six times more than it was before  This expansion was the greatest, 
after Trasa Kwiatkowskiego, project in Gdynia co-financed from 
EU funds — its total value amounted to approximately 208 million 
PLN, of which about 137 million PLN came from the Union  ORP “Blyskawica”
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The attractiveness of Gdynia was supposed to be raised by the 
construction of the Gdynia-Kosakowo Airport  Once a military 
airport, the entity was being prepared to be adapted to passengers’ 
needs  However, in February 2014, the European Commission or-
dered the Gdynia-Kosakowo Airport to return EUR 21 8 million 
aid it received from Gdynia and Kosakowo municipalities  Ac-
cording to the Commission, the aid gave Gdynia Airport an unfair 
competitive advantage over nearby Gdansk Airport which is lo-
cated only 25 km from the property  In response to the decision of 
the Commission, the President of the Gdynia-Kosakowo Airport’s 
Board, Janusz Sedate, issued a statement: The Company Gdynia-
Kosakowo Aiport believes that the European Commission’s deci-
sion is unjustified and it blocks not only the development of the 
airport but the entire region  The authorities of the company to-
gether with the city of Gdynia and the municipality Kosakowo 

Gdynia has a well-developed public transport  The city offers 
buses, trolleybuses and river buses — their punctuality and high 
hygienic standard are appreciated both by the city dwellers and 
the tourists  In October 2013, Gdynia won a commendation in the 
competition CIVITAS AWARD 2013 in the category “social com-
mitment” — the city’s achievements in the field of urban trans-
port were appreciated  In Gdynia travellers can also use the Tricity 
Rapid City Railway 

A key role in the development of the city is played by Port 
Gdynia  The year 2013 was a good one and, in many aspects, it 
was exceptional: the highest rate of cargo handlings was achieved 
(17 66 million tons) and the largest number of contracts for financ-
ing investment projects from EU funds were signed (for the total 
amount of more than 210 million PLN)  The Port Gdynia is impor-
tant not only to the city (its infrastructure and transport accessi-
bility) but also to the whole country, acting as a vital part of the 6th 
Corridor of the Trans-European Transport Network TEN-T 

Bus lines:  
84

Pomeranian Science and Technology Park

In 2013 Gdynia won the second place in the ranking of the most 
attractive larger cities announced by a business magazine “Forbes”  
In the ranking, the cities of 150 000 to 300 000 residents were tak-
en into account  The first place was won by Rzeszow and the third 
by Bielsko-Biala  The ranking was determined by the number of 
companies established in the city per 1,000 residents (excluding 
bankruptcy and liquidation)  The authors of the ranking pointed 
out that a lot of projects in Gdynia are conducted or planned in 
the city centre or on the premises of the shipyard  For example, 
the Gdynia Shipyard (formerly the Paris Commune Shipyard) is 
undergoing revitalization process right now  The Shipyard is a 
home to the Pomeranian Special Economic Zone which carries 
out a project of the Baltic Port of New Technologies  Its aim is to 
attract companies that are planning to carry out innovative ideas 
and technologies, taking into account their commercial potential  

Trolley-bus 
lines: 11

SOPOT
Originally a peasant village, then a summer holiday destination 
of the Gdansk patricians, Sopot was completely destroyed in the 
eighteenth century by the Russian army  In the nineteenth cen-
tury, however, the city began its way towards becoming a true 
resort on the national and international level  Currently, the city 
may pride the status of the SPA town and is famous for its beau-
tiful beaches, the longest wooden pier in Europe, the Forest Op-
era, the Fisherman’s Haven and the Hippodrome  The character 
of the city is reflected in the Art Nouveau tenement houses, vil-
las surrounded by greenery, parks and gardens  As many as 66 
per cent of the city constitutes urban greenery  The landscape, 
the numerous recreational centers and a multitude of cultural 
events make Sopot an attractive destination visited by two mil-
lion tourists a year 

Although Sopot is famous mainly for tourism, it is also an attrac-
tive place for business development  The unemployment rate in the 
city is one of the lowest in Poland and the city officials support entre-
preneurs  The Centre for Enterprise and the Entrepreneurship Micro-
incubator operating in Sopot serve to help the emerging companies  
On the other hand, foreign investors can count on the Assistant for 
Strategic Investments  The city is known for its highly qualified staff 
graduating from schools of higher education in Gdansk  

In terms of public transport Sopot largely depends on Gdansk, es-
pecially in respect of air and sea transport  The proximity of the Lech 
Walesa Gdansk Airport and the Port of Gdansk increases Sopot’s ac-
cess to public transit  The city is well connected to other regions of 
the country: four important routes (no 1, 5, 6 and 7) leading to the 
west, south and east of Poland meet here  Sopot has also an access to 

still recognize the airport adaptation project as viable and eco-
nomically justified  However, the need to return the amount of 
the recapitalization recognized by the European Commission as 
unlawful State aid makes the project more expensive  Moreover, 
its implementation will take longer  The authorities of the city of 
Gdynia and Kosakowo municipalities plan to challenge the EC 
decision and make a complaint to the Court of First Instance in 
Luxembourg  
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a private investor — Baltycka Grupa Inwestycyjna S A , PKP S A  
and Bank Gospodarstwa Krajowego  The project is to be com-
pleted by the end of 2014 

Sopot does not own its separate transport organization authori-
ties — the city is subject to the Public Transport Authority in Gdansk 
and the City Transport Authority in Gdynia  These two organizations 
manage the bus transport in Sopot  The city offers also Fast Rail func-
tioning within the whole Tricity  

Sopot is mainly known for companies working in the fields of 
tourism, catering and hotel management  The city also attracts in-
vestors from other industries, among others: insurance, financial in-
termediation, legal advice, marketing and auditing services  Foreign 
companies in the city include, e g  ERGO Hestia Group (insurance), 
NDI S A  (construction and marketing of real estate) or SMT Ship-
managment & Transport Gdynia Ltd  (maritime industry)  The main 
advantage for investors is the convenient location of the city — in the 
immediate vicinity of Gdansk 

the A1 motorway and the railway line crossing the city finally meets 
international ones  

In 2013 the reconstruction of the railway station in Sopot 
and the adjacent areas was undertaken  According to the plan 
a complex of buildings combining the functions of the offices, 
shops, railway station and a hotel will be established  The project 
foresees also the modernization of the transport system of Dwor-
cowa Street and Podjazd Street which cross Bohaterowie Monte 
Cassino Street  A promenade will also be created which will con-
stitute a pedestrian precinct and a central part of the complex, 
covered by the greenery and equipped with landscape architec-
ture, restaurant gardens, cafes and an interactive fountain  The 
reconstruction will cost about 100 million PLN, of which 42 mil-
lion PLN is covered by the Regional Operational Programme for 
Pomeranian Province as part of the return funding scheme for 
the urban development (JESSICA)  The project named the New 
Centre of Sopot is created in cooperation with the City of Sopot, 

New Centre of Sopot
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Important commercial real estate market

Błażej Kucharski
Regional Director in Colliers International, Tricity

Although last year was a good one, de-
velopers postponed a lot of projects, 
wanting to wait for pre-let agreements 

before they start construction works. In the 
nearest time, however, we can expect an in-
creased activity of office tenants in Tricity — 
mainly because of companies from the BPO, 
SSO and ICT sectors. When it comes to market 
evaluation, the vacancy rate shows it is a ten-
ant’s market. An exception here is Sopot, which 
has higher rates because of low supply of 

modern space. The year 2014 definitely looks 
promising, as the average volume of transac-
tions should increase by 15 per cent. A few 
factors are significant here — the economic 
stability of the region and the fact that Tricity 
labour market is highly evaluated by external 
investors. The activity of local authorities and 
organizations such as Invest in Pomerania or 
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego 
(Gdanska Agency fo Economic Development) 
are also of high importance here.

It is one more time in a row this year that Tricity proved it is a very important 
commercial real estate market in Poland. The predomination of local developers is very 
characteristic for this city and it gives it a distinct investment personality.
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Office buildings in the Tricity
For many years Tricity did not strive to compete with other re-
gions as an office location  This region was not effectively pro-
moted as a business centre  The investors associated it mainly with 
tourist attractions based on maritime and shipbuilding industry  
Local authorities, however, have decided to fight for investors, en-
couraging the regional developers to create larger office buildings, 
such as Luzycka Office Park and Arkonska Business Park  In 2006 
the volume of office space in the Tricity exceeded 200 000 sqm and 
since then it has been intensively growing  Currently, the total 

office space in Gdansk, Gdynia and Sopot measures 450 000 sqm, 
which makes it the fourth largest area in Poland 

The year 2013 was exceptionally successful for the Tricity office 
market  Developers commissioned more than 80 000 sqm space, 
placing the city at the forefront of the regional location ranking  
The market is dominated by the experienced local developers, such 
as, among others, Torus, Allcon, BCB, Euro Style, TPS and Hossa  
Moreover, since 2008 we can observe the increasing participation 
of national and international actors who implement or plan their 
projects here (eg  SwedeCenter, Echo Investment, Hines)  

Among the three cities in the region, Gdansk leads the way in re-
spect of office resources (more than 60 per cent of the total surface)  
The least number of offices is located in Sopot (about 6 per cent of 
overall Tricity resources)  

When the office real estate market began to develop, first out-
sourcing centres started to emerge in Tricity  At the moment they 
are increasingly willing to choose this place, as they appreciate the 
wide choice of offices, competitive prices, excellent location and nu-
merous possibilities to spend free time  In the city there are such 
companies as Thomson Reuters, Arla Foods, Lufthansa, Sony Pic-
tures, Bayer, Geoban, Meritum Bank, Nordea Bank, Intel, Contact 
Center or BPH Bank  New projects are carried out by developers 
who believe that next entrepreneurs from BPO/SSC sector will 
mostly decide to rent large office spaces in Gdansk, Gdynia or Sopot 

Tricity is characterized by a relatively high vacancy rate caused 
by a high supply  Thanks to this, tenants have a lot of possibilities 
to negotiate and the owners of office buildings are trying to attract 
them with high quality and additional services offered in their 
buildings  Office projects do not only offer modern solutions but 
also additional facilities, such as services and retail centers, gastro-
nomic, sport and medical facilities  Big office parks are especially 
competitive here  The users of the buildings can go there for lunch, 

Supply:  
450 000 sqm

Supply in 2013:  
80 100 sqm

Demand.:  
42 500 sqm

Space under  
construction:  
78 000 sqm

Vacancies:  
13 per cent

Rents:  
12–15.5 €/sqm per month

%

ph
ot

.:
 M

. 
Sz

aj
ew

sk
i, 

U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 G
da

ńs
ku



164 I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S    T r i c i t y

SELECTED TRANSACTIONS IN TRICITY

In 2013 tenants on the Tricity market were not as active as in 2012, 
when they signed rental agreements for nearly 70 000 sqm space  
The demand then was only about 43 000 sqm  Companies from 
BPO/SSC sector are dominant among the tenants  The biggest 
transactions include those concluded by Nordea Bank, Sii, Kemira 
and Bayer 

l Nordea Bank 
       11 500 sqm  — Gdynia Waterfront, Gdynia

l Sii 
       2700 sqm  — Olivia Business Centre:  
       the buildings Point and Tower, Gdansk

The Tricity commercial real estate market is really growing fast. 
When compared to other cities, this vacancy rate is, however, quite 
attractive from the point of view of developers. Also, the experience 
that we have gained in the commercialization so far allows us to 
plan new investments. We believe that our next project, the office 
building Tensor in Gdynia, will also be successful because among 
any other assets it can pride itself on very good location.

 Bartosz Podgórczyk, Marketing Manager EURO STYL

An IT company Sii has doubled the space they rent in Olivia Business 
Centre in Gdansk  After being enlarged, the office of the company 
takes 2700 sqm in the complex  It is already the fourth enlargement of 
Sii office space in Tricity  At the beginning, in 2008, the company took 
80 sqm in a skyscraper on Heweliusza street, and as it grew bigger, 
it rented more and more square meters there  In 2010 they decided 
to move to Biala-Office  Eventually, Sii moved to the building Olivia 
Gate  Primarily they rented 1200 sqm, and after about a year the space 
of the office grew to 1800 sqm  The newest transaction means that the 
company will take the third floor in the connected buildings Olivia 
Point and Olivia Tower 

l Kemira  
       2600 sqm  — Alchemia faza I, Gdansk

do shopping, visit fitness centres or a swimming pool, leave their 
children in a kindergarten and make an appointment with the 
doctor  

In the next years we can expect further intensive development of 
office projects in the Tricity region  Nearly 80 000 sqm space is still 
under construction and developers are planning next projects  We 
are therefore wondering if the market is able to take up such a high 
office supply, especially when we take into account the relatively 
high vacancy rate and the feelings of investors deciding to carry out 
next projects in this region 
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Nordea Bank is the first and the main tenant of office space in the 
complex Gdynia Waterfront, which is being raised in Gdynia  
The company will have its seat in the office building which, to-
gether with hotel Marriott Courtyard, makes up the first stage of 
the complex  The completion of the project has been planned for 
2015  Eventually the total space of the project should amount to 
approximately 90 000 sqm and, apart from hotels and offices, we 
have commercial spaces, flats and cultural and relaxation facili-
ties here  On 12 of June 2013 Nordea Bank was taken over by PKO 
Bank Polski which wants to create a mortgage bank in Tricity on 
the basis of Nordea bank 

The company Kamira, operating in chemical industry, decided to 
rent 2600 sqm space in Gdansk office complex Alchemia  In this 
way, the company took the 8th and 9th floor in Aurum tower  The 
contract has been signed for the period of 7 years  The construc-
tion of Alchemia started at the end of 2011  Within the first stage 
of the project two office towers were built — Aurum and Platinum  
The towers are connected by a shared foundation  They provided 
the city with 16 700 sqm office space 
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l Bayer 
       1200 sqm  — Olivia Business Centre: Olivia Tower, Gdansk

Bayer Service Center Gdansk is situated in Olivia Business Centre 
since September 2012  Initially, it took around 400 sqm space in 
Olivia Gate  The target head office of the company is situated in 
Olivia Tower and it measures 1200 sqm  The company will take 
next 1200 sqm not later than at the end of 2014  The headquarters 
of the company will take two storeys connected with a staircase, 
which will be intended solely for the use of the tenant  Olivia Busi-
ness Centre complex consists of three buildings: Olivia Gate, Ol-
ivia Tower and Olivia Point  In March 2014, the construction of 
Olivia Four will be completed  The next three office buildings were 
granted a binding construction permit in February 2014 

l Ekolan 
       325 sqm — Good Point 761, Sopot

è CONFERENCES, TRAININGS, BANQUETS
Where in the capital city of Tricity can you organise an event for a bigger number of people?

à Exhibition and Congress Centre AMBEREXPO
à PGE Arena
à Dwor Oliwski

è BUSINESS BREAKFAST
Would you like to make an arrangement for a morning coffee with a business partner?

à Zatoka Sztuki

è	BUSINESS LUNCH
Lunch time will be suitable for a longer business conversation.

à Restaurant VNS
à Petit Paris

è A FORMAL BUSINESS DINNER
In order to get to know tour key client or a key contracting party it is worth trying a lavish dinner.

à Strefa Kuchnie Swiata 
à Restaurant Mercato 

è AN INFORMAL BUSINESS DINNER
When sealing a deal you could choose a less formal dinner.

à  Restaurant Malinowy Ogrod Wojciech Utschik 
  ul. Pegaza 2, 80-299 Gdansk (near Lech Walesa Airport) 
  ph. 58 554 61 43, 662 01 48 55 | www.malinowyogrod.pl

àBrovarnia

è COCKTAIL PARTY
A business meeting or a conference can be concluded in a more relaxed atmosphere, during a 
cocktail party which will promote networking.

à Restaurant  Kokieteria
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The company Ekolan rented a whole storey in a boutique office 
building Good Point 761 in Sopot, which the company is carry-
ing out itself  The building is a connection between the revitalized 
19th century tenement house and a modern office building  It is 
located at Niepodleglosci 761 and it offers 1300 sqm office space  
All the employees of Ekolan have moved to Good Point 761  Earlier 
they used to work in the sales office on Armii Krajowej Street in 
Sopot and in Gdynia, on Wielkokacka street  Ekolan is planning 
to carry out another project of a boutique office building in Gdynia 
on Slaska Street 

Business meetings in 
Tricity – where and 

upon which occasion?

recommends

µ 
the place of the year
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As for offices, Gdansk is the most developed city out of the three 
cities in Tricity  In 2013, by far the most space was made available 
here  The substantial part of planned projects and projects under 
construction mean that the position of the city in the nearest years 
will not change 

The real business centre of Gdansk are the areas of Oliwa and 
Wrzeszcz  Here we have such projects as Alchemia, Arkonska 
Business Park, Olivia Business Centre and Garnizon biz  The po-
sition of this part of the city will be further reinforced when the 
construction of Neptun Business Centre is completed  Large office 
projects, such as Allcon Park and BCB Business Park, are being 
raised in the vicinity of the airport  They attract investors who ap-
preciate their excellent transport connections with the other coun-
tries in Europe and in the world  

Since 2010, Gdansk has been divided into 34 auxiliary entities: 
districts or quarters  In spite of the difference in the name, there 
is no difference between their competence or functions  The sta-
tus of a district is granted to entities with more than 20 000 in-
habitants, whereas a quarter — more than 2000  When it comes 
to area, Wyspa Sobieszewska is the biggest entity, and Wzgorze 
Mickiewicza is the smallest one  The district Chelm has the biggest 
number of residents and the quarter Letnica has the smallest num-
ber  Other auxiliary entities are: Srodmiescie, Przymorze Wielkie, 
Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Gorny, Piecki-Migowo, Zabianka-We-
jhera-Jelitkowo-Tysiaclecia, Ujescisko-Lostowice, Oliwa, Orunia-
Sw  Wojciech-Lipce, Przymorze Male, Siedlce, Zaspa-Mlyniec, 
Brzezno, Osowa, Zaspa-Rozstaje, Stogi, Suchanino, Nowy Port, 
Jasien, Bretowo, Kokoszki, Matarnia, Strzyza, Aniolki, Przerobka, 
VII Dwor, Mlyniska, Olszynka, Krakowiec-Gorki Zachodnie, 
Rudniki 

Oliwa

Oliwa borders with Sopot on the north and it is one of the fastest 
developing districts of Gdansk in terms of office spaces  Investors are 
attracted by well-developed communication in this region: a railway 
station and a city rail stop, as well as the main thoroughfare of the 
Tricity — the regional road nr 468  Oliva has, among others, three 
higher schools, some shopping and services centres, museums and 
numerous historical buildings, such as Abbot’s Palace and Oliwa 
Archcathedral  This district also abounds in green areas — we can 
mention here for example Lasy Oliwskie, Ogrod Zoologiczny and 
Adam Mickiewicz Park  It was in this district that the activity of 

Business 
districts of 
Gdansk

developers was the most intense in 2013  Altogether they made 45 
700 sqm office space available 

l Projects commissioned in 2013

At the beginning of January 2013 at Grunwaldzka avenue 472, two 
office buildings belonging to Olivia Business Centre complex were 
commissioned: Olivia Tower and Olivia Point  They joined the of-
fice building Olivia Gate, which was completed in 2011 and which 
offers 15 000 sqm office space  Olivia Tower, the new seat of Bayer 
Service Center Gdansk, offers 15 00 sqm, whereas Olivia Point — 
9000 sqm  All three buildings were subject to BREEAM certifica-
tion process and they received a certificate on the level Very Good  
Olivia Point and Olivia Tower belong to the group of so-called intel-
ligent buildings . They have advanced systems which reduce energy 
consumption and building management costs and they maximize 
functionality and safety of the building . Lightening of exterior car 
parks is controlled by dim traffic sensors and underground car par 
— by motion detectors . Elevation was made using technology of 
variable thermal conductivity and light, depending on exposure to 
sunlight — says Maciej Kotarski from TPS company, which oper-
ates Olivia Business Centre  Apart from Bayer, companies which 

Olivia Business Centre

OSOWA

OLIWA

WRZEŚĆ 
GÓRNY

KRAKOWIEC–GÓRKI 
ZACHODZNIE

ORUNIA–ŚW. 
WOJCIECH–LIPCE

VII DWÓR

BRĘTOWO

JASIEŃ

STOGI

RUDNIKI

WYSPA SOBIESZEWSKA

ŚRÓDMIEŚCIE

OLSZYNKA

CHEŁM

MŁYNISKA

LETNICA

ANIOŁKI

SIEDLCE

MATARNIA

KOKOSZKI

rented offices in the complex include: Allianz, Tax Care Group, 
Cameron, Noble Bank, Starbucks, Sii, PwC, PKO BP, Meritum 
Bank, Energa SA and American Bureau of Shipping 

One more modern project was carried out in close vicinity of Ol-
ivia Business Centre, which confirms the attractiveness of Oliwa as 
a business district  At the beginning of December, the first stage of 
a multifunctional complex Alchemia was completed  The complex 
is located at Grunwaldzka Avenue 411  The investor, Torus compa-
ny, started construction at the end of 2011  Within the first stage of 
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the project two towers were raised — the 8-storey Aurum and the 
6-storey Platinum  The towers are connected by a common founda-
tion and they provided the market with more than 16 700 sqm of-
fice space  In the complex there is also a recreation and sport cen-
tre open to the public, which was opened in January 2014  It takes 
nearly 5600 sqm space, housing e g  a swimming pool, saunas, fitness 
rooms and a climbing zone  The first tenants include such companies 
as Kemira, Grupa Progres and Gdanskie Wydawnictwo Oswiatowe  
They started working in Alchemia in February 2014  The complex is 
certified in LEED evaluation system and as the first building in Tricity 
it received precertification on the highest Platinum level 

The building Alfa, belonging to Olivia Business Park, was also 
commissioned in 2013  The building is situated at Piastowska 7  It 
has been fully rented by Meritum Bank  The construction of the 
office building started in 2012 and the investor was the company 
Alfa Investments Sp  z o o  S K A  The building offers a total space of 
10 000 sqm, where approximately 5000 sqm is intended for offices 

l Projects under construction and planned projects

In mid 2013, the construction of the fourth office building of Ol-
ivia Business Centre: Olivia Four began  The building will offer 
12 500 sqm usable space and the completion of the construction 
works is planned for March 2014  According to the information 
from the developer, because of large interest from the potential 
tenants, the design of the office building was changed and instead 
of six storeys it will have twelve  The first tenant of Olivia Four is 
an IT company Playsoft  The next three buildings of the complex 
were granted a binding construction permit in February 2014  The 
first of them will be commissioned at the end of the first quarter 

the head office of Doraco Construction Company  Currently the 
finishing works of the first building are taking place  There is al-
ready the shell of the second building and the construction of the 
two following buildings will start soon 

Jasien

Jasien is situated in the southern-west part of Gdansk  The build-
ings in this quarter feature mostly multi-family housing  When it 
comes to public transport, Jasien is connected with the other parts 
of the city with bus lines and there are plans to build tram lines 
too  At the moment the fragment of Pomeranian Metropolitan 
Railway for the station Gdansk Jesien is under construction too  
The district is becoming to develop when it comes to office mar-
ket: in 2012 the office and services complex Nordika was raised 
here  It offers 10 214 sqm total space  The building is located on 
Jabloniowa street and it was carried out by Murapol company  The 
biggest office project in Jasien is, however, the project carried out 
by Euro Styl 

l Projects commissioned in 2013

On 6 September 2013, there was an official opening of the BPH 
Office Park complex, located on plk  Jana Palubickiego street  The 

Olivia Four

Saltzmann Farmstead

Alchemia

will offer more than 50 000 sqm space  This means that together 
with the buildings which are already completed, the office space of 
Olivia Business Centre will exceed 100 000 sqm 

At the end of December 2013 the second stage of Alchemia 
complex began  By its architecture it will refer to the first stage and 
it will offer nearly 21 000 sqm office space and more than 2600 sqm 
accompanying space  The accompanying space will house a medi-
cal centre, a kindergarten with an own green square and a com-
mercial and services part  The project is certified in LEED system 
and its completion is planned for the last quarter of 2015 

Since April 2013 Doraco Construction Corporation has been 
carrying out a project in Gdansk on Opacka street  The aim of 
this project is to restore Saltzmann Farmstead, which has been in 
this place since the 18th century  The whole project is scheduled for 
completion in August 2015 and it will consist of four new A class 
office buildings  It will provide the city with nearly 3000 sqm office 
space  The historical Saltzmann Farmstead, built in 1760, will be 
a part of the complex too  A thorough renovation of this building 
was completed in August 2012 and at the moment it functions as 

of 2015 and it will have twelve storeys above the ground and three 
below the ground  Two other buildings, which, according to the 
plan, should be commissioned in 2016, will be higher  In total, they 
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investment comprises three four-storey buildings and it has been 
fully rented by Bank BPH  Before the rental agreement was signed, 
it was carried out under the name Euro Office Park  In 2013 two 
buildings (A and B) of a total area of approximately 10 000 sqm 
were made available to the tenant  The third of the buildings, 
building C, will be made available to the bank in January 2014  In 
total, the complex offers about 19 000 sqm rental space  Eventually, 
2700 people will be working in the new office of BPH  Earlier they 
were scattered in a few office buildings on the area of Gdansk 

building the central part of Garnizon  Investor has not yet informed 
when the construction works are going to start 

Srodmiescie (the Inner City)

Situated on the both sides of the river Motlawa, Srodmiescie is a 
representative and historical part of Gdansk  This district can be 
divided into a few units, including the Old Town, the Main Town, 
New Gardens and the Old Inner City  Srodmiescie is perfectly 
situated and it is also distinguished by many historical buildings, 
beautiful architecture and tourist attractions 

l Projects under construction and planned projects

In one of the most characteristic places in Gdansk, at the junction 
of Jana z Kolna and Walow Piastowskich streets, in the close vicin-
ity of the centre, Tryton Business House is being raised  The pro-
ject consists of a tower and two lower buildings  The whole eleva-
tion is glazed  In total, Tryton Business House will offer around 24 
000 sqm space  At the end of 2013 the investor, Echo Investment, 
handed over the construction site to the contractor who will carry 
out diaphragm walls — the company Keller Polska 

Wrzeszcz Gorny

The district Wrzeszcz Gorny is situated in south-eastern part of 
Gdansk and it stretches along the main thoroughfare of Tricity  
Thanks to well-developed tram and bus communication, as well as 
the railway station on the border with Dolny Wrzeszcz, Wrzeszcz 
is a very attractive location for office buildings  In this district we 
have numerous recognizable buildings, such as the Baltic Opera, 
Teatr Lesny (Forest Theatre), Galeria Baltycka, Garnizon and a 
residential skyscraper Olimp 

l Projects under construction and planned projects

According to the plans, the ceremonial opening of Neptun Busi-
ness Centre is going to take place at the end of March 2014 at Grun-
waldzka avenue 103A  The office building is the first project of the 
company Hines in Gdansk  The design of the building was prepared 
in the architectural studio Aedas CE  Within this project a services 
office building has been raised, offering nearly 16 000 sqm A class 
space on 18 storeys  Business Centre Neptun is the first high-rise 
building (86 m) in Gdansk  On the ground floor we have a repre-
sentative reception hall and services and retail facilities, and on the 
first storey — conference rooms intended for the future tenants of 
the building 

The enlargement of Garnizon.biz complex is also being prepared 
at the moment  Within this complex the office buildings Gamma 
and Omega were raised in 2012, offering 4500 sqm office space 
each  The complex also has modernized buildings at Grunwaldzka 
avenue 184–190  The investor — Investment Group Hossa SA — is 
preparing next office projects: Gato, Nano, Yoko and revitalization 
of the building at Slowackiego 13  The office buildings Gato and 
Nano will offer more than 22 000 sqm A+ class office space on eight 
storeys above the ground  The block of the office building Yoko is 
supposed to architecturally refer to other buildings of the complex 
which surround it — Omega, Gamma, Nano and Gato  The cen-
tral setting of Yoko as well as the combination of ceramic cladding, 
glass elevation and decorative metal sheet facades are to make the 

BPH Office 
Park

Neptun 
Business 
Centre

Tryton Business House

vi
s.

: 
H

in
es

vi
s.

: 
E
ch

o 
In

ve
st

m
en

t

ph
ot

.:
 E

ur
o 

St
yl



169I N V E S T M E N T S ,  A R C H I T E C T U R E ,  P R O D U C T S    T r i c i t y

CHWARZNO-WICZLINO

WIELKI KACK

MAŁY 
KACK

PUSTKI CISOWSKIE 
– DEMPLOWO

WITOMINO 
– RADIOSTACJA

BABIE 
DOŁY

ORŁOWO

REDŁOWO

GRABÓWEK

DĄBROWA

CHYLONIA

OKSYWIECISOWA

ŚRÓDMIEŚCIE

Gdynia is the second biggest office market of the Tricity and it ac-
counts for approximately 30 per cent of the total resources of this 
area  Investors mainly appreciate the area near Luzycka street  This 
is where one of the biggest office projects in the region is situated — 
Luzycka Office Park, which is a complex of five A class office build-
ings situated on the area of 2 3 ha, offering 22 500 sqm total office 
space net  Also the area of Srodmiescie is attractive for the investors 

Gdynia was one of the first Polish cities which introduced the 
division into auxiliary entities (districts)in 1991  In the subsequent 
years, this number changed and in 2004 the current division into 
22 districts was established  In terms of area, Chwarzno-Wiczlino 
is the biggest district, and in terms of population — Chylonia  
Other districts are: Babie Doly, Cisowa, Dabrowa, Dzialki Lesne, 
Grabowek, Kamienna Gora, Karwiny, Leszczynki, Maly Kack, 
Obluze, Oksywie, Orlowo, Pogorze, Pustki Cisowskie-Demptowo, 
Redlowo, Srodmiescie, Wielki Kack, Witomino Radiostacja, Wito-
mino Lesniczowka, Wzgorze Sw  Maksymiliana 

Srodmiescie (the Inner City)

Srodmiescie is a district which borders with the Baltic Sea and 
it is the most known from its representative street Swietojanska  
This area of the city is has very good transport connections — that 
thanks to the presence of the railway station Gdynia Glowna and 
the bus station  On the area of Srodmiescie we also have important 
institutions of the city, such as Gdynia Town Hall, and the build-
ing of the District Court  A characteristic building for this area of 
the city is the residential, services and office complex Sea Towers, 
consisting of two towers 

l Projects commissioned in 2013

On 23 January there was the opening ceremony of the office build-
ing of Baltycki Port Nowych Technologii in Gdynia  This building 
is a symbol for those who did not believe that this area will be alive 
again, that the industry will be flourishing here, providing new plac-
es of work — said Teresa Kaminska, the president of Pomeranian 
Special Economic Zone Sp  z o o  during the ceremony  The office 
building G-330 called Aquarium, which is situated at Czecho-
slowacka 3, was opened nearly a year after its foundation stone 
was laid  The building, offering nearly 6000 sqm office space on 
storeys 1 to 9, is going to serve as an office and administration fa-
cility for companies which are planning investment on the area of 
Baltycki Port Nowych Technologii  On the ground floor there is a 
bar, a restaurant and conference rooms  The modernized building 

is situated on the area of the former shipyard Gdynia and earlier 
it functioned as the headquarters of its authorities, who were col-
loquially called “big fish” 

In May a redevelopment of a six-storey storage house known 
as the Posti building was finished  The building is situated not 
far away from the office building Aquarium, at Polska 13A  The 
project of Port of Gdynia Authority took one year and a half to 
finish  The building which was raised offers nearly 9000 sqm 
modern usable space  The project cost 23 million PLN gross  The 
storage and office building was created in 1959 and it was the 
seat of a manufacturing and trading company “POSTI” S A  The 
new block of the building and good transport connections with 
the centre of Gdynia by A1 highway and Lech Walesa Airport 
attracted a lot of interest among potential tenants  The space on 
the first floor was rented by a Martime School, which was earlier 
situated in Dalmor  Other tenants are mostly companies from 
transport and freight forwarding industry, for example Polska 
Zjednoczona Korporacja Baltycka Sp  z o o , which belongs to the 
French group CMA CGM 

l Projects under construction and planned projects

The official foundation stone laying ceremony for the new hotel 
and office project belonging to SwedeCenter — Gdynia Water-
front in Gdynia took place on 3 September 2013  The first stage 
of the complex is scheduled to be completed in mid 2015 and it 
will include Mariott Courtyard hotel with a conference centre 
operated by Scandinavian Hospitality Management and an office 
building planned for the headquarters of Nordea Bank Polska  
The office building will offer 10 000 sqm office space on eleven 
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Redlowo

Redlowo is a seaside district of Gdynia where residential buildings 
are dominant  On this area there is bathing site and a cave Jaskinia 
Goryla, located on a cliff coast  The redevelopment of Science and 
Technology Park was completed in 2013, thanks to which this dis-
trict gained the largest such Park in Poland 

l Projects commissioned in 2013

In February 2013, after nearly 2 5 years from lying the foundation 
stone, the enlarged Pomeranian Science and Technology Park ob-
tained an occupancy permit  As a result, we have two buildings: the 
first one is an office and laboratory building, the second one — an exhi-
bition and conference building  Their total space amounts to more than 
60 000 sqm, where the space of the offices is 13 535 sqm  The value of 
this enterprise has been estimated for about 208 million PLN, where 
approximately 137 million PLN are funds obtained from the European 
Union  The other part is financed by the city of Gdynia  After Trasa 
Kwiatkowskiego highway, the enlargement of Pomeranian Science and 
Technology Park is the second biggest project in Gdansk which has 
been financed with European Union funds  Thanks to this project, the 
Park was enlarged sixfold (and now has around 76 000 sqm), which 
allows it to join the group of around 300 new companies 

l Projects under construction and planned projects

In Redlowo the last construction works on the office building 
Luzycka Plus at Luzycka 3 are taking place  The company Allcon 
Investment is carrying out a six-storey A+ class office building, 
which takes part in BREEAM certification process  As the first 
one in the country, the building has been also certified within the 
Building with Barriers scheme  It will offer 7270 sqm usable space, 
including around 5770 sqm net office space  The project has been 
designed as a continuation of the office complex Luzycka Office 
Park, which is situated on the other side of the street  The con-
struction works started at the end of 2012 and they are scheduled 
for completion at the end of March 2014 

storeys  Restaurants and cafes will be opened on the ground 
floor, along the pedestrian zone which connects John Paul II av-
enue with the Sea Towers building  I am convinced that Gdynia 
Waterfront is a future centre of business, services and recreation 
as well as a meeting place of the residents of the city and large 
numbers of tourists visiting this place . The prestigious location 
near Kosciuszki Square, modern architecture and well planned 
public space with a direct access to waters will create a unique cli-
mate of this place . Thanks to them, the complex will become a col-
ourful, vibrant heart of the city — said Roger Anderson, Manag-
ing Director of SwedeCenter  Gdynia Waterfront will eventually 
become a multifunctional complex of a total area of 90 000 sqm  
It will offer office spaces, a hotel, residential buildings and com-
mercial and services buildings  Additionally, it will fulfill cul-
tural and entertainment functions 

The newest project of EURO STYL company, the office build-
ing Tensor, will be carried out on Luzycka 8  It will comprise 
three buildings — X, Y, Z — offering offices and premises for 
services  The construction of the first stage is to begin in the 
second quarter of 2014 and it will include building X, offering 
4960 sqm office space  The building should be completed in the 
second half of 2015  Altogether, the complex will offer nearly 
20 000 sqm offices  We have experience in office buildings, which 
can be confirmed by the success of such projects as BPH Office Park 
and Opera Office in Gdansk . Now, we are making an attempt at 
an office building in Gdynia, where we have operated for years on 
the residential real estate market — said Mikolaj Konopka, Vice 
President of EURO STYL 

Gdynia Waterfront

Pomeranian Science and Technology Park

Luzycka Plus
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Dzialki Lesne

The district Dzialki Lesne which is adjacent to Srodmiescie is also 
appreciated by office investors  We have here such projects as Bal-
tic Business Centre, the seat of the company Prokom and Gdynia 
House  The most attractive for developers are the areas near Slaska 
street, which makes up the main thoroughfare of Tricity  In this 
district there are also universities, Riwiera Shopping Centre and 
Gdansk Arena  Green areas take a big part of the district too 

l Projects under construction and planned projects

In 2014 EKOLAN company started construction works on the 
land at Slaska 47  A six-storey office building ENTER will be raised 
here, offering 4500 sqm space for offices and services  600 sqm on 
the ground floor will house general services, whereas the last sto-
rey will be intended for terraces  The building should be adjusted 
to the requirements of medical companies  It is being created ac-
cording to the concept of a building open to the city — a building 
which is not only nice to work in, but which is also beneficial for 
its surroundings . The name “Enter” stands for decisions, modernity 
but also for going into new possibilities, solutions and ideas — com-
mented Kinga Panufnik, a Board member in EKOLAN  The con-
struction is scheduled for completion in the first quarter of 2015 

Sopot is located in the very centre of the Tricity and, at the same 
time, it is the smallest city of the agglomeration — both in terms 
of area and in terms of population  The economy of the city is 
based mostly on tourist and recreation sector, but we can also no-
tice the activity of financial companies  The biggest enterprises 
from this sector here are Hestia and F  Stefczyk Spoldzielcza Kasa 
Oszczednosciowo-Kredytowa 

The office market in Sopot is relatively undeveloped and pro-
jects which are carried out in this city are usually small  Investors 
who decide for a project in this city usually appreciate the close 
distance to Gdansk and Gdynia, as well as numerous possibilities 
to spend free time  In 2013 Sopot gained one office project 

l Projects commissioned in 2013

In 2013 a boutique office building appeared on the map of So-
pot — Good Point 761  It is a new project of EKOLAN company  
The building is situated in the centre of the city, at Niepodleglosci 
avenue 761  It is a modernized 19th century tenement house, con-
nected with a modern building  The combination of the old and 
new creates a special climate of our project . We found it important 
to create an offer for companies which are looking for a prestigious 
location with a climate — said Andrzej Biernacki, the President of 
EKOLAN  Within this project, around 1 300 sqm office space was 

created  One of the companies that moved to the building is the 
developer itself  The company took a half of a storey 

Business in Sopot
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Architecture 
timeless and unique
Architects who design office building are facing a great chal-

lenge now  On the one hand, developers are striving to com-
mercialize buildings quickly and, although they expect high 

standards, they are also lowering costs  On the other hand, there is a 
lot of pressure from local communities, which can be impressed by 
a design but just as easily they can criticize it  Taking into account 
the requirements of sustainable construction is also significant here  
Within the last year, it has ceased to be a special feature of a build-
ing — it has become a standard  The high supply in the office sector 
means that a mediocre design with no distinctive character will lower 
the competitiveness of the project  It does not meet the requirements 
of investors and tenants  An architect must, therefore, create concepts 
which are socially acceptable, low-cost, ecological and at the same 
time — distinctive  How does this translate into practice?

Glazing and functionality

The most of modern office buildings can be described in a few words: 
functional, spacious and minimalist  Thanks to glazed elevation with 
high transparency, interiors are bright and get a lot of natural light  
We can also observe the trend to design large, effective spaces on par-
ticular floors  An example here might be the design of Konstruktor-
ska Business Center, which was completed in 2013  It has the largest 
office floor in Poland, with 7341 sqm space  The advantage of such a 

solution is that we have numerous possibilities to arrange the space, 
which is especially important to big companies which wish to have all 
their departments on one storey 

The block of a modern office building is characterized by simple 
form and lightness  Simplicity and minimalism are perfectly suited 

Trends in architectural design  

Agnieszka Kalinowska-Sołtys
Architect–director in APA Wojciechowski  

architectural office

In case of office projects, this trend was not 
that clear. In our studio, where approxi-
mately 80 people are employed at the mo-

ment, new designs of office buildings were 
prepared all the time. In 2013 we did not no-
tice a decrease in the number of office spaces 
designed by us when compared to the previ-
ous years. However, changes in the attitude 
to design are very clear. These changes result 
from the expectations of investors and the 
desire to improve standards. The global eco-
nomic crisis forced investors to look for new 
strategies and to adopt a different attitude to 
implementation of projects than a few years 

ago. Investors want the buildings raised by 
them to be competitive, more modern, de-
signed faster but also cheaper in construc-
tion and in exploitation than they were a few 
years ago.

A challenge posed by investors in the 
last years is striving to accelerate the design 
process and lower the number of possible 
conflicts between sectors and, at the same 
time, to maintain a high quality of documen-
tation. While looking for solutions, APA Wo-
jciechowski implemented new software. So 
far we have created our designs using two-
dimensional Cad drawings, supported with 

In 2013 many architectural offices in Poland experienced a clear downturn on the 
market of modern construction projects. This was, to a large extent, caused by a lower 
number of orders for designs of new residential buildings.

Konstruktorska Business Center
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3D sketches. Now we largely use parametric 
modeling. Using the programme Revit, we 
create a 3D model straight away and, in reality, 
it is a detailed database, which is comfortable 
to process.

BIM is a part of the aforementioned Revit. 
It is a workaround for an architect, constructor 
and a plumber, which allows to them coop-
erate in a comprehensive way and to detect 
conflicts effectively at an early stage of de-
sign. Modeling a 3D building forces archi-
tects to apply detailed construction solutions 
and choose specific materials with defined 
parameters. Because the BIM platform is be-
ing improved all the time, we cannot avoid 
problems related to the imperfections of the 
current version of Revit. This forces us to de-
vote more time and exercise a lot of patience 

before we model the thing that was really our 
intention. However, we do hope that this pro-
gramme will be improved and its advantages 
will be fully appreciated by all participants of a 
building process.

During certification of green buildings, a 
virtual 3D model is used to assess the demand 
of a building for utilities in detail. A thermo-
dynamic simulation of a building helps to op-
timize passive solutions or check the level of 
daylight inside a building. More and more of-
ten contractors can use such a model during 
a tender process. When adapting a parametric 
building to their needs, they can generate sets 
of materials, carry out detailed measurements 
and evaluation, and even prepare a plan of a 
construction site in a quick and efficient way. 
Planning temporary openings, construction 

site barriers, selecting places to store materi-
als — this and much more many other ele-
ments are possible to predict in detail before 
the construction works start. A project of con-
struction site organization prepared in such a 
way can surely contribute to increasing secu-
rity on the construction site and time savings.

When a building is commissioned, the up-
dated 3D model, which is a virtual representa-
tion of the real building, becomes a great tool 
for the owner or administrator of a building. It 
can show the use of utilities on an ongoing ba-
sis and it can help to remotely locate failures.

Integrated 3D design is slowly becoming 
more than a trend — it is becoming a stand-
ard, which will apply in most sectors related 
to the process of construction of new office 
buildings.

to the image of architecture promoted by sustainable construction  
It promotes a limited use of materials and implementation of energy 
efficiency raising solutions  We have now projects characterized by 
elegant and timeless form under construction all over Poland  We can 
mention here for example Alchemia in Gdansk, which was designed 
by APA Wojciechowski, or the Warsaw Domaniewska Office Hub 
complex, designed by the consortium Juvenes–Projekt Sp  z o o  and 
DDJM  These project influence the appearance of the city and their 
simple form guarantees that they will remain examples of high qual-
ity architecture for many years 

Innovation and uniqueness 

The multitude of office projects under construction, both in Warsaw 
and in regional cities, means that developers have to apply solutions 
which will distinguish their building among the competitors  As re-
cently as a few years ago the requirements of BREEAM and LEED 
certificates were adapted so as to ensure energy efficiency of a build-
ing  Nowadays, however, each bigger office project is certified in one 
of those schemes  It means that projects which are to co-create the 
very structure of the city and become its new icons have to feature 
something more that high quality and ecological solutions 

To meet the requirements of tenants and local residents some 
developers decide to broaden the functionality of their buildings  
Undoubtedly, it is worth mentioning the project carried out in the 
centre of Warsaw by Ghelamco  The company wants to combine a 
modern office complex with public space arranged in a unique way  
Between the office buildings, which have been certified in BREEAM 
system, there will be a city square filled with elements of small archi-
tecture and greenery  The architectural office M  & J-M  Jaspers — J  
Eyers&Partners in cooperation with the Polish-Belgian Office of Ar-
chitecture Ldt  Projekt are responsible for the architectural design of 
Warsaw Spire  

Trends in architectural design  

Warsaw Spire
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Among other designs, we can also distinguish the architects from 
Gottesman–Szmelcman Architecture office  They created a building 
which is an example of blobitecture — a movement in architecture 
inspired by oval and soft shapes  OVO Wroclaw is going to be a mod-
ern building including offices, a five-star hotel, luxurious apartments 
and service premises  To achieve this extraordinary, ovoid shape the 
material called Corian was used here  The use of this material in Po-
land was approved as recently as in 2013  

Extraordinary projects are also created in cities which are just 
starting their career in the office sector  In 2013, the design of Kury-
lowicz & Associates studio aroused a lot of attention in Lodz  The 
BusinessHUB Congress Centre complex, which includes the office 
building MediaHUB, refers to the history of this location — the halls 

of the Feature Films Studio  The architects created a glazed elevation 
which looks like a scene from the film “Forbidden Songs” — the first 
Polish feature film to be created after the II World War 

Taken from the history 

The project in Lodz is not the only one which refers to the history of 
the place where it is created  In modern architecture there is a clear 
trend of revitalization and modernization of historical buildings, 
which have often been neglected and undeveloped for many years  
Such projects are risky, costly and expose both the developer and the 
architect to a lot of criticism  A lot of protest was aroused for exam-
ple by the project on Senatorska street in Warsaw, which is carried 
out in the direct neighbourhood of the Royal Castle and Sigismund’s 

MediaHUB, Lodz

OVO Wroclaw
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developer too  At the beginning the building served as a post office  
The original design was prepared by a famous architect Karl Grosser  
With time, the tenement house began to decay and it was entered into 
the Register of Historic Monuments of Architecture and Construc-
tion  The decision to revitalize the building was made by the com-
pany Rzeznicza Development  The architectural studios Chachaj — 
Rozmuski, Pandastudio and the studio of Anna Morasiewicz created 
the design which brought the Neo-Renaissance tenement house back 
to its splendour  Currently, Heritage Gates offers 3200 sqm commer-
cial space for lease  The floors from one to four are intended for office 
spaces, whereas the ground floor and the storey below the ground — 
for commercial and services premises 

Office metropolis

Grzegorz A. 
Buczek
architect, Vice 

President of the 

Society of Polish Town 

Planners

space, infrastructure and the availability of 
public transport — these are the essential 
factors. Obviously, office buildings are not the 
only thing which shapes the image of the in-
ner city, but they have an enormous impact 
on their appearance and way of functioning. 
And yet, only a part of this type of projects is 
carried out in the inner city, although there are 
considerable land resources in the centers of 
the biggest cities such as Warsaw. 

For example, the area development plan 
for the area around the Palace of Culture, often 
called the plan of New Warsaw Centre, was 
adopted three years ago. This plan gives the 
possibility to develop more than 700 000 sqm 
total space in this area, where more than a 
half would be intended for office buildings. 
Unfortunately, so far no construction permit 
has been issued under this plan. Concentrat-
ing half of such projects within the borders of 
this plan would radically change the image of 
the capital city within a few years and it would 
fill the emptiness in the city centre.

According to a popular belief, office build-
ings mean new places of work. They are also 
called “office parks” and are often carried out 
without an area development plan – just on 
the basis of a planning permission. Apart 
from a few exceptions, they are usually raised 
outside business districts — on the industrial 
outskirts, using the infrastructural resources 
which are available there. 

Office buildings in the inner city are char-
acterized by a lack of broader functionality. 
Too often do they fulfill only one function. 
They have reception halls which serve mainly 
the employees and companies which rent 
the higher floors. Occasionally, there are of-
fice buildings with shops, cafes and restau-
rants on the ground floor, which are open 
to general public. Nevertheless, surrounding 
buildings with high quality public space is 
becoming a more popular solution. In this 
way, the positive influence of office buildings 
on the centres of our cities is becoming more 
visible.

Modern office construction was an 
important factor in the creation of the 
biggest Polish cities at the beginning 
of the 19th century. Numbers clearly 
show that many new buildings are 
being raised. However, are these office 
buildings changing a city into a modern, 
friendly metropolis, which can meet our 
expectations?

To a large extent, it is the image of the 
inner city that is the decisive factor in 
the perception of a city. It is especially 

visible in central districts of business. The 
buildings, functionality, the quality of public 

Column  The architectural office RKW Rhode Kellermann Waw-
rowsky created a design of a modern office which, as the only one in 
the direct neighbourhood of the OLD Town, has a solely commercial 
function  Despite the efforts of the investor and architects, Plac Zam-
kowy — Business with Heritage gave rise to much controversy and a 
lot of protest both from the residents and architecture communities 

However, it might be worth investing in historical buildings  In 
Cracow, just 800 m from the Market Square and historical buildings 
of the Old Town, the first stage of the prestigious residential estate   
was completed at the beginning of 2014  The design of Browar Lu-
bicz was prepared by an architectural office from Cracow — MOFO 
Architekci and it included renovation of dilapidated buildings of a 
former brewery and construction of new buildings  Their elevation 
and colours refer to historical buildings  The project is not a closed 
enclave — according to the plans there will be public city squares on 
its area too 

The revitalization of the Wroclaw tenement house from 1901 at 
Rzeznicza 28–31 demanded a lot of caution from the architect and 

Browar Lubicz, Cracow 

Heritage Gates, Wroclaw
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PGE ARENA Gdańsk

Maksymalne wykorzystanie możliwości 
jakie posiada stadion to klucz do sukcesu  
PGE ARENA to nie tylko stadion piłkar-
ski, to wielofunkcyjny i  nowoczesny obiekt 
sportowy, pełniący rolę centrum sportu, biz-
nesu i  rozrywki  Nowoczesne, przestronne 
i  różnorodne sale konferencyjne są wyko-
rzystywane przez firmy, które w  tak nieco-
dziennym i atrakcyjnym miejscu chcą orga-
nizować spotkania biznesowe, prezentować 
swoje produkty czy usługi  

— Oferujemy bardzo nowoczesne sale, są 
one wręcz naszpikowane elektroniką . W dzi-
siejszych czasach projektory HD, nagłośnienie 
JBL, klimatyzacja czy Wi-Fi jest standardem 
— mówi Tomasz Kowalski, Prezes Arena 

Gdańsk Operator, spółki zarządzającej sta-
dionem — To w  czym osiągamy przewagę 
konkurencyjną nad standardowymi ofertami 
konferencyjnymi, to m .in . restauracja z tara-
sem i widokiem na murawę, prawie 300 mo-
nitorów LCD na obiekcie, a także możliwe do 
wykorzystywania dla naszych klientów, czte-
ry duże telebimy na trybunach . Proszę sobie 
wyobrazić jak imponująco wyglądają prezen-
tacje dla kontrahentów na takich telebimach . 
Kolejnym przykładem może być przeprowa-
dzenie np . arcypoważnego szkolenia… w szat-
ni piłkarskiej 

Rzeczywiście wspomniane telebimy ro-
bią wrażenie  Każdy ma 70 m2, a ich łączna 
powierzchnia jest największą w  Europie  
Podkreślić należy, że są to bardzo wysokiej 
jakości telebimy amerykańskiej firmy Dak-
tronics  Możliwości jest wiele i  jak mówią 
managerowie PGE ARENY „only sky is the 
limit”  

Bogata i  różnorodna infrastruktura sta-
dionu pozwala na zorganizowanie nieco-
dziennych eventów korporacyjnych, np  
bankietów, uroczystości okolicznościowych, 
finałów konkursów czy finałów programów 
lojalnościowych, a  także imprez integra-
cyjnych  Zakończeniem udanych spotkań 
biznesowych może być turniej piłkarski na 
murawie lub koncert ze sceną na parkin-
gach PGE ARENY  Elementem programu 
rozrywkowego może być dowolna usługa 
oferowana na stadionie: kolej tyrolska, za-
wody na torze wrotkarskim, wyścigi gokar-
tami, czy specjalnie profilowane zwiedzanie 
stadionu z  przewodnikiem  — Prowadzimy 
kompleksową organizację imprez . Doradzimy 
w  wyborze menu, wybierzemy odpowiednią 
lokalizację, ułożymy scenariusz imprezy, za-
pewnimy oprawę artystyczną i  muzyczną . 
Nasze doświadczenie oraz wykwalifikowany 
personel gwarantują niepowtarzalną atmos-
ferę każdej uroczystości — dodaje Kowalski 

Szczególną troską otoczeni są najem-
cy lóż VIP i  miejsc biznesowych zrzeszeni 
w Lechia Gdańsk Prestige Club  Oprócz peł-
nego dysponowania własną lożą, szerokiego 
pakietu praw reklamowych i komercyjnych www.pgearena.gdansk.pl

dla najemców przygotowywane są dedyko-
wane oferty PGE ARENY, m in  mogą li-
czyć na specjalne eventy wyłącznie dla nich 
oraz mają prawo do organizacji własnych 
imprez na stadionie na preferencyjnych wa-
runkach  Dzięki bliskiej współpracy między 
operatorem stadionu, a  zarządcą Między-
narodowych Targów Gdańskich oferta PGE 
ARENY obejmuje także Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowe AMBER EXPO  — 
Naszym celem jest wspieranie prowadzenia 
biznesu naszych najemców, udostępniając im 
szeroki zakres usług dodatkowych . Pragniemy 
stworzyć warunki do tego, by nasi partnerzy 
mogli łatwiej osiągać przewagę konkurencyj-
ną w  coraz bardziej globalnym rynku . Wie-
my, że podczas pierwszego spotkania liczy się 
wrażenie z  pierwszej minuty i  to ono może 
zadecydować o końcowym efekcie . Od wejścia 
w progi PGE ARENY chcemy stworzyć niepo-
wtarzalną atmosferę dla naszych najemców, 
którzy podejmować będą swoich gości, poten-
cjalnych klientów — wyjaśnia prezes Kowal-
ski — Dla nas Lechia Gdańsk Prestige Club 
to coś więcej niż klub biznesu . To platforma 
wymiany nie tylko kontaktów, ale także wie-
dzy, doświadczeń i pomysłów 

Jeszcze więcej!

Wkrótce oferta PGE ARENY wzbogaci się 
o  dodatkowe, nowe atrakcje  W  I  połowie 
2014 roku zostanie otwarte nowe Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe  Na ponad 9000  m2 
Centrum powstaną m in  gokarty elektrycz-
ne, laserowy paintball, squash, bowling, bi-
lard i odnowa biologiczna  Znajdzie się tutaj 
ponadto sklep sportowy oraz strefa gastro-
nomiczna  Oferowane w  ramach Centrum 
atrakcje mogą uświetnić organizowane przez 
Klientów zarówno imprezy prywatne jak 
i eventy korporacyjne, które na długo zapad-
ną w pamięci 

PGE ARENA Gdańsk, jeden z  najpiękniej-
szych i  najnowocześniejszych stadionów 
w Europie, na stałe wpisała się już w krajo-
braz Gdańska stając się nowym symbolem 
miasta  Inspiracją dla projektu PGE ARE-
NY było naturalne piękno bursztynu oraz 
wielowiekowe tradycje portowe Gdańska, 
a  inicjatywa wybudowania go związana 
była z organizacją Euro2012 w Polsce  Jego 
przeznaczenie sięga jednak dużo dalej niż 
imprezy sportowe — obiekt stał się centrum 
biznesu i kultury 

I N W E S T Y C J E ,  A R C H I T E K T U R A ,  P R O D U K T Y      m a t e r i a ł  p r o m o c y j n y






