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Portal e-biurowce.pl stanowi kompleksowe źródło informacji 
na temat rynku biurowego w Polsce. Swoim czytelnikom oferuje 
aktualne informacje, artykuły i komentarze ekspertów oraz 
analizy i raporty. Rozbudowana baza inwestycji biurowych 
pozwala na dotarcie do szczegółowych informacji o planowanych, 
powstających i istniejących już obiektach komercyjnych. 

Interesujesz się branżą biurową? Ten portal jest dla Ciebie.

e-biurowce.pl to serwis przeznaczony dla specjalistów: 
inwestorów, deweloperów, zarządców, pośredników oraz firm 
poszukujących odpowiednich powierzchni biurowych. 
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Ubiegły rok nie był dla sektora nieruchomości okresem łatwym — nie da 
się ukryć, że postępujący kryzys gospodarczy znacznie osłabił rynki euro-
pejskie. Jednak dokładna analiza sytuacji na rodzimym rynku biurowym, 
pozwala na odważne stwierdzenie: polska branża nieruchomości biu-
rowych skutecznie oparła się kryzysowi, pozostając pod tym względem 
zieloną wyspą chętnie wybieraną przez inwestorów. 

Gdzie szukać potwierdzenia tej śmiałej tezy? Okazuje się, że wysoka 
podaż, a przy tym stosunkowo niski poziom pustostanów oraz duże 
zainteresowanie ze strony inwestorów to główne tendencje, które 
oddają nastroje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce 
w 2012 roku. Dodatkowo atrakcyjność polskich miast, potwierdzona 
wysokimi pozycjami w światowych rankingach, zachęciła wielu za-
granicznych inwestorów, którzy właśnie nad Wisłą w ubiegłym roku 
ulokowali siedziby swoich firm. 

Czy od stosunkowo młodego rynku biurowego w Polsce możemy 
oczekiwać więcej? Jak kształtują się prognozy na 2013 rok? Czy 
nadal utrzyma się wysoki popyt, wzrost podaży, a przy tym niski 
wskaźnik pustostanów? 

Aby odpowiedzieć na te pytania, a także inne wątpliwości do tyczące 
rynku nieruchomości biurowych w 2012 roku, nasz zespół przygo-
tował pierwsze tego typu opracowanie: Architektura, Transakcje, 
Inwestycje. Publikacja zawiera analizę rynku biurowego, opinie 
eksperckie, trendy architektoniczne w 2012 roku oraz zestawienia 
zrealizo wanych i planowanych inwestycji w Warszawie, Krakowie 
i Wro cławiu — największych w sektorze biurowym miast w Polsce. 
Przegląd inwestycji w poszczególnych lokalizacjach prezentujemy 
według podziałów administracyjnych na dzielnice. 

o d  r e d a k c j i

Wyniki analizy sytuacji w największych polskich miastach pokazały, 
że ubiegły rok na rynku biurowym należy ocenić pozytywnie, a to 
z kolei rodzi dobre prognozy na przyszłość. Bez wątpienia najmniej 
powodów do obaw ma Warszawa. Stolica jest nie tylko liderem 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale staje się coraz większą 
konkurencją dla miast zachodnich, oferując już ponad 4 mln mkw. 
nowoczesnej powierzchni biurowej, która w najbliższych latach 
wzbogaci się o szereg nowych kompleksów. 

W światowej czołówce w dziedzinie lokalizacji BPO swoją silną 
pozycję potwierdził natomiast Kraków. Stabilny wzrost podaży oraz 
popytu to sygnały, które pozwalają twierdzić, że jest to bezpieczne 
miasto dla lokowanego kapitału.

Wszystko wskazuje na to, że Stolica Dolnego Śląska stanie do walki 
o tytuł największego regionalnego rynku biurowego. Rekordowa 
podaż w 2012 roku oraz bardzo wysoka wartość popytu to czynniki, 
które pokazują, że Wrocław w tej potyczce będzie się liczył. 

Mimo tych pozytywnych sygnałów, płynących do nas z najwięk-
szych rynków biurowych w Polsce, nie możemy pozostać obojętni na 
sytuacje na światowych rynkach, gdzie wciąż odczuwalne są skutki 
spowolnienia gospodarczego. Czy Polska również powinna obawiać 
się pogorszenia sytuacji?

Mamy nadzieję, że polski rynek biurowy nadal pozostanie obojętny 
na wahania światowych gospodarek czego serdecznie sobie i Pań-
stwu życzymy. 

    Zapraszamy do lektury!
    Zespół e-biurowce.pl

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY BRANŻOWI

PARTNERZY MERYTORYCZNI
KUCZEK-MARUTA	
Kancelaria	Radców	Prawnych

Szanowni Czytelnicy, 
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Polski. Inwestorzy chętnie lokowali kapitał, uznając kraj za wy-
różniający się na mapie Europy. 

Dodatkową zachętą dla potencjalnych partnerów biznesowych 
były między innymi specjalne strefy ekonomiczne. Według da-
nych na trzeci kwartał 2012 roku, od początku ich istnienia zre-
alizowano w nich inwestycje warte 83,868 mld zł oraz utworzono 
186 584 miejsc pracy. 

Gdzie	żyje	się	najlepiej?

O poziomie jakości życia w każdym kraju decyduje przede wszyst-
kim wysokość wynagrodzenia. Rok 2012 przyniósł Polsce wzrost 
poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sek-
torze przedsiębiorstw. Wyniosło ono 3728,36 zł, czyli o 3,4 proc. 
więcej niż w 2011 roku. Pracownicy sektora budowlanego w 2012 
roku zarabiali miesięcznie średnio 3702,51 zł brutto. Problemem 
w tym przypadku była dynamika wzrostu płac, która, jak widać na 
wykresie 1, odnotowała spadek w stosunku do poprzedniego roku, 
kiedy wynosiła 5 proc.

Prócz wynagrodzenia na wzrost zadowolenia społeczeństwa 
wpływ ma również wiele innych czynników. Założona przez 
ONZ organizacja, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
(UNDP) co roku opracowuje raport o rozwoju społecznym oparty 
na wskaźniku rozwoju społecznego (HDI).

Wskaźnik rozwoju społecznego jest miernikiem służącym do 
opisu sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju w  skali światowej. 
W ostatnim raporcie UNDP Polska znalazła się na miejscu 39, zaraz 
za Barbadosem, Węgrami i Katarem. Pierwsze miejsca zajęły: Nor-
wegia, Australia i Stany Zjednoczone. Pozytywnym zjawiskiem jest 
fakt, iż raport stawia Polskę w grupie państw o najwyższym wskaź-
niku rozwoju społecznego (Very High Human Development). 

Wskaźnik HDI odnosi się do całych gospodarek, jednak nie 
opisuje lokalnych zależności. Aby zapełnić tę lukę, ONZ na proś-
bę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowało wskaźnik 
LHDI. Podobnie jak szerzej używany pierwowzór, LHDI również 
bazuje na trzech najistotniejszych elementach życia ludzkiego: 
długości życia, czyli zdrowiu; poziomie edukacji oraz standar-
dzie, który zapewnia godny poziom życia. Ten ostatni czynnik 
charakteryzuje poziom zamożności. 

Polskim miastem, w którym, według wskaźnika LHDI, żyje się 
najlepiej, jest Warszawa. Stolica zdobyła 87,63 punkty na 100 moż-
liwych, przy czym uzyskała bardzo wysokie wyniki w kategoriach 

Wyk. 1. Przeciętne wynagrodzenie nominalne brutto w złotych w sektorze 
przedsiębiorstw w Polsce

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

Określenie „zielona wyspa” przylgnęło do Polski od czasów 
pamiętnego wystąpienia premiera Donalda Tuska, który 
przedstawił mapę czerwonych liczb z jednym, wyróżnia-

jącym się, zielonym punktem. Kraj wykazywał wtedy wzrost PKB 
na poziomie 1,7 proc. i był ewenementem w Europie. Czy w roku 
2012 Polska nadal mogła godnie nosić miano „zielonej wyspy”?

Polska	—	kraj,	w którym	warto	inwestować

Według raportu Bloomberg 2013, Polska jest najbardziej atrak-
cyjnym inwestycyjnie krajem w  Europie Środkowo-Wschodniej. 
Podobnego zdania są eksperci z  firmy Ernst  &  Young, którzy 
w swojej publikacji „Atrakcyjność Inwestycyjna 2012” zakładają, 
iż w przeciągu najbliższych lat Polska stanie się drugim, zaraz po 
Niemczech, najbardziej atrakcyjnym krajem w Europie w kontek-
ście lokowania inwestycji.

Czynnikami mającymi największy wpływ na atrakcyjność 
Polski są: stabilność gospodarcza i  polityczna, wykwalifikowana 
kadra oraz duży rynek wewnętrzny. Atutem jest również jej cen-
tralne położenie w  Europie. Dodatkowo, kraj leży na przecięciu 
szlaków inwestycyjnych, pozostając jednocześnie dobrym celem 
eksportowym. Do istotnych należy zaliczyć fakt, że Polska jest 
członkiem organizacji międzynarodowych takich jak NATO czy 
Unia Europejska. Jest to pewnego rodzaju gwarancja bezpieczeń-
stwa dla decydujących się na współpracę inwestorów.

Rok 2012, pomimo wahań w gospodarce światowej oraz widma 
pogłębiającego się kryzysu, sumarycznie okazał się łaskawy dla 

Dlaczego Polska?
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edukacja i  zamożność. Kolejne miejsca przypadły mazowieckim 
powiatom — piaseczyńskiemu, pruszkowskiemu i warszawskiemu 
zachodniemu. Pierwszy z nich uznawany jest za jeden z najbogat-
szych i  najlepiej rozwiniętych powiatów w  Polsce. We wszystkich 
trzech mieszkają głównie osoby dobrze wykształcone, zarabiające 
w  stolicy i  oszczędzające na wysokich kosztach życia w  centrum 
Warszawy. Na miejscu piątym uplasował się Kraków, z wynikiem 
72,05 punktów. Stolica Małopolski może poszczycić się wysokim 
wskaźnikiem edukacji, lecz wypada gorzej w kategorii zamożności 
i  zdrowia. Wrocław zajął miejsce 14, zdobywając 66,53 punktów. 
Wynik ten został zaniżony przez wskaźnik zdrowia, miasto może 
się jednak pochwalić wysokim poziomem edukacji.

Innowacyjne	oblicze	Polski

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) co roku opracowuje ran-
king konkurencyjności światowych gospodarek. Z  edycji 2012-
2013 wynika, iż Polska zajmuje 41 pozycję, za m.in. Czechami 
i Panamą. W czołówce uplasowały się kolejno Szwajcaria, Singa-
pur i Finlandia.

Celem badania jest wskazanie słabych i mocnych stron gospo-
darek. WEF opracowuje Indeks Konkurencyjności (GCI — Global 
Competitiveness Index), który opiera się na 12 filarach — czynni-
kach obrazujących aktualny rozwój kraju. Są to np. infrastruk-
tura, instytucje, innowacyjność i rozmiar rynku. Na ich bazie 
gospodarki dzielone są na trzy grupy, których rozwój oparty jest 
odpowiednio na czynnikach wytwórczych, efektywności oraz 
innowacyjności. 

Pierwszy etap wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-
Wschodniej mają za sobą. Polska została przydzielona do fazy 

przejściowej pomiędzy gospodarkami opartymi na efektywności 
i tymi, które rozwijają się dzięki innowacyjności. W tej samej gru-
pie znajdują się m.in. Argentyna, Meksyk, Turcja i Seszele. 

Eksperci ze Światowego Forum Ekonomicznego zwracają uwa-
gę na potencjał rozwoju, jaki wykazuje Polska. Kraj odnotowuje 
stabilne wyniki we wszystkich 12 filarach. Mocnymi stronami 
polskiej gospodarki są wielkość rynku, wysoki poziom edukacji 
oraz dobrze rozwinięty sektor finansowy. Wykres pokazuje, w ja-
kich sektorach Polska jest silna na tle swojej grupy, a w jakich znaj-
duje się poniżej średniej. 

Wyk. 2. Stopień rozwoju Polski

Źródło danych: The Global Competitiveness Report 
2012-2013, World Economic Forum

POLSKA

gospodarki w okresie przejściowym

(2–3)

Polska może awansować do trzeciej, ostatniej fazy, w któ-
rej znajdują się państwa o  rozwoju opartym na innowacyjności, 
co oznaczać będzie poprawę jej konkurencyjności. Jak sugeruje 
WEF, przede wszystkim musi zwiększyć inwestycje w  sektorze 
infrastruktury transportowej, który, pomimo poprawy w związ-
ku z przygotowaniami do Euro 2012, nadal potrzebuje znacznego 
dofinansowania. Dodatkowo, eksperci ze Światowego Forum Eko-
nomicznego zwracają uwagę na ogólną niską wydajność polskiego 
rządu i administracji. Aby osiągnąć kolejny etap rozwoju gospo-
darki, Polska powinna skupić się na sektorze R&D (Research & De-
velopment) oraz na szeroko pojętym biznesie i powiązaniach mię-
dzy przedsiębiorcami.

Mocnymi stronami polskiej gospodarki są:  
wielkość rynku, wysoki poziom edukacji oraz dobrze 

rozwinięty sektor finansowy.
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Wyk. 3. Produkt krajowy brutto w latach 2002–2012 w mln PLN (ceny bieżące) 

Źródło danych: Departament Rachunków Narodowych GUS

ten obniżył się do 482 000 osób. Jest to spadek o kolejne 8000 w prze-
ciągu zaledwie miesiąca. 

PKB	rośnie	wolniej

W 2012 roku realny wzrost PKB wyniósł 2 proc. Jest to znaczą-
cy spadek w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wskaźnik ten 
osiągnął 4,3 proc. Wyższy wzrost zarejestrowały kraje Europy 
Środkowo-Wschodniej takie jak Litwa, Estonia i Łotwa. 

Przyczyną spowolnienia wzrostu gospodarczego w  roku 2012 
mógł okazać się niepokój związany z sytuacją międzynarodową. 
Rok 2012 był okresem pytań związanych z  prawidłowym funk-
cjonowaniem Unii Europejskiej. Pojawiły się także uzasadnione 
wątpliwości dotyczące strefy euro, z którą Polska jest w znacznej 
mierze powiązana gospodarczo. Niewątpliwie również kraj odczu-
wał nadal skutki międzynarodowego kryzysu z 2008 roku, który 
osłabił wszystkie kraje europejskie. Można jednak stwierdzić, że 
spowolnienie bezpośrednio zostało wywołane przez spadek ogól-
nego spożycia oraz zmniejszenie nakładów na inwestycje i zasoby 
środków obrotowych i  rezerw. Wszystkie te czynniki były przy-
czyną obniżenia popytu krajowego o 0,7 proc. w skali całego roku. 
Natomiast odnotowany wzrost gospodarczy był napędzany głów-
nie przez eksport netto, który, liczony w cenach bieżących, wzrósł 

Pomimo dobrych wyników w światowych rankingach, kry-
zys całkowicie nie ominął Polski. Szeroko omawianymi 
w 2012 roku problemami były bankructwa oraz związane 

z  nimi bezrobocie. Według analizy Euler Hermes w  2012 roku 
odnotowano rekordową liczbę upadłości firm — 941. Jest to o 28 
proc. więcej niż w roku poprzednim. Szczególnie dotknięta zosta-
ła branża budowlana, która odnotowała upadłość 273 firm — czyli 
o 87 proc. więcej w porównaniu do roku wcześniejszego. 

Z  pewnością część bankructw spowodowana była zakończe-
niem Euro 2012. Duża liczba zatrudnień w  branży budowlanej 
została stworzona na potrzeby inwestycji związanych ze zbliżają-
cymi się mistrzostwami. Po zakończeniu wydarzenia w naturalny 
sposób firmy te nie przetrwały, a wraz z ich upadłościami odnoto-
wany został wzrost zwolnień i co za tym idzie — wyższe bezrobo-
cie. Fenomenem w 2012 roku były bankructwa gigantów budow-
lanych, np. PBG (upadłość układowa), firmy będącej generalnym 
wykonawcą Stadionu Narodowego. Upadłości spowodowały duże 
fluktuacje w liczbie pracowników. 

Ostatecznie jednak w grudniu 2012 roku w branży budowlanej 
zatrudnienie wyniosło 490  000 osób, o 8000 mniej w odniesieniu do 
grudnia roku ubiegłego, co nie wydaje się być bardzo znaczącą róż-
nicą. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w styczniu 2013 roku poziom 
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o  8,1 proc. w  stosunku do roku poprzedniego. Należy przy tym 
nadmienić, iż spadła dynamika obrotów handlowych z  krajami 
Unii Europejskiej, najszybciej rozwijała się natomiast wymiana 
z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Coraz	mniej	Polaków?

W Polsce w 2012 roku liczba ludności wyniosła 38 542 000. Ozna-
cza to wzrost o 4 000 w stosunku do roku poprzedniego i utrzymu-
jący się od pięciu lat dodatni przyrost rzeczywisty. Jednakże jego 
tempo spadło i wyniosło jedynie 0,01 proc. Oznacza to, iż na każde 
100 000 mieszkańców przybyła jedna osoba. W latach poprzednich 
wskaźnik ten był niewiele wyższy — w 2011 roku wyniósł 0,02 proc., 
a w 2010: 0,08 proc. Wskaźnik przyrostu naturalnego, uwzględnia-
jący zarówno urodzenia, jak i zgony, również był dodatni. Na każde 
10 000 ludności przybyły w 2012 roku dwie osoby. Niestety, poziom 
ten również okazał się niższy niż przed rokiem i dwoma laty. 

Polska pod względem liczby ludności znajduje się obecnie na 6 
miejscu w Europie i 34 na świecie. Coraz wolniejsze tempo przy-
rostu naturalnego oznacza jednak kurczący się rynek krajowy, 
którego wielkość jest jednym z czynników decydujących o konku-
rencyjności kraju. Wiąże się on z popytem wewnętrznym, który 
stanowi istotny element atrakcyjności inwestycyjnej państwa.

Najbardziej popularnymi uczelniami w  Polsce w  2012 roku 
były politechniki. Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszaw-
ska, gdzie na jedno miejsce przypadało średnio 8,9 kandydata. 

W większości przypadków wybór kierunków studiów jest od-
powiedzią na potrzeby rynku oraz na działania Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, nakierowane na wspieranie studiów 
istotnych dla rozwoju gospodarczego. 

Problem:	bezrobocie

Poziom bezrobocia w  Polsce w  2012 roku osiągnął 14,2 proc. 
Wpływa ono realnie na coraz wolniejsze tempo wzrostu PKB. Rok 
wcześniej wskaźnik ten wynosił 12,4 proc., w 2010 roku 12,1 proc, 
a w 2008 — 9,5 proc. Obecny poziom nadal jest niższy niż w re-
kordowym 2003 roku, gdy wyniósł 20 proc. Wysoki poziom bez-
robocia i  jego ciągły wzrost budzi jednak niepokój, nawet wśród 
optymistów.

Brak etatów w dużej mierze dotyczy mniejszych miejscowości. 
Występuje tu duży kontrast w porównaniu z największymi polski-
mi miastami takimi jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Stopa 
bezrobocia wynosiła w nich odpowiednio 4,6; 6,3 i 6,1 proc.

Warto zauważyć również, że bardzo często zależność aktywno-
ści na rynku i bezrobocia rozpatrywana jest przez pryzmat wieku 
i wykształcenia osób bezrobotnych. Wydaje się to naturalne, gdyż 
niskie wykształcenie, bądź jego brak, mogą powodować problemy 
ze znalezieniem pracy. Podobną sytuację można zauważyć wśród 
osób starszych lub z kwalifikacjami, które nie wpisują się w obecne 
standardy rynku.

Polskie społeczeństwo charakteryzuje wysoki poziom wy-
kształcenia, a  mimo to stopa bezrobocia wzrasta. Paradok-
salnie, spowodowane jest to wysokimi kwalifikacjami i  coraz 
lepszym przygotowaniem kandydatów do pracy, których wy-
dajność jest wyższa. Dzięki temu mogą oni wykonywać pracę 
wcześniej przydzieloną kilku osobom. Dodatkowo, spada po-
trzeba zatrudnienia w  sektorach przemysłu produkcyjnego 

Wyk. 4. Stopa bezrobocia w Polsce, stan na koniec lutego 2013 [%]

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

Ważnym wskaźnikiem dla konkurencyjności kraju jest jego 
struktura demograficzno-społeczna. W Polsce rośnie odsetek osób 
w wieku produkcyjnym: w 2012 roku wyniósł 63,9 proc. W 2000 
roku wartość ta stanowiła 60,8 proc. populacji. Niestety, maleje 
liczba dzieci i młodzieży, co oznacza, że Polacy są społeczeństwem 
starzejącym się. W 2012 roku odsetek osób poniżej 17 roku życia 
wyniósł 18,3 proc, podczas gdy w 2000 roku osiągnął 24,4, proc.

Wykształcenie	przyciąga	inwestorów

Polska jest krajem charakteryzującym się rozwiniętym szkolnic-
twem wyższym i wykształconą kadrą. Stanowi to jeden z czynni-
ków decydujących o atrakcyjności i dojrzałości rynku. Wysoki po-
ziom edukacji to również główny element przyciągający do Polski 
zagranicznych inwestorów. 

W  roku akademickim 2012/2013 na studia przyjęto 549 443 
osób. Większość z  nich, 416 333, zdobyła miejsce na uczelniach 
publicznych. 

Najczęściej wybieranym kierunkiem była informatyka, jedno-
cześnie odnotowując duży wzrost popularności w stosunku do roku 
wcześniejszego. W 2012 roku studia te wybrało 30 639 osób, w 2011 
było to 27 625. Kolejne miejsca na podium zajęły zarządzanie i pra-
wo. Wielu kandydatów zdecydowało się również podjąć studia 
takie jak automatyka i  robotyka, biotechnologia oraz zarządzanie 
i  inżynieria produkcji. Świadczy to o wzroście popularności nauk 
ścisłych i technicznych. Należy również zwrócić uwagę na kierunek 
związany z  sektorem budowlanym: w  ubiegłorocznym rankingu 
najchętniej wybieranych studiów budownictwo znajdowało się na 
miejscu pierwszym, w obecnym spadło na pozycję czwartą. Wiąże 
się to głównie ze zmianą koniunktury w branży budowlanej.

W 2012 roku odnotowano rekordową liczbę upadłości firm 
— 941. Jest to o 28 proc. więcej niż w roku poprzednim.
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i wytwórczego, gdzie coraz większe znaczenie mają nowoczesne 
technologie. 

Problem bezrobocia może również dotknąć nowo powstałą 
grupę, do której zalicza się osoby objęte ustawą wydłużającą 
wiek emerytalny. 11 maja 2012 roku uchwalono ustawę, która 
zobowiązuje kobiety urodzone po 30 września 1973 roku oraz 
mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 roku do obowiązku 
pracy co najmniej do 67 roku życia. Może prowadzić to do pro-
blemu z dostosowaniem kwalifikacji i doświadczenia starszych 
osób do nowych realiów rynku pracy, o których mowa była już 
wyżej. 

Silne	banki

Borykająca się z  kryzysem branża budowlana była największym 
obciążeniem dla banków, powodując wzrost odpisów na utratę 
wartości z tytułu niespłacanych kredytów. Pomimo to, polski sek-
tor bankowy w 2012 roku uzyskał najwyższy w historii łączny zysk 
netto na poziomie 16,21 mld zł. W stosunku do roku poprzedniego 
oznacza to wzrost o 4 proc. Wynik działalności operacyjnej wzrósł 
o 2,3 proc. i osiągnął poziom 20,1 mld zł. Również rezultat banków 
w ramach działalności bankowej polepszył się w stosunku do roku 
2011 i wyniósł 58,56 mld zł.

Banki osiągnęły przychody z tytułu opłat i prowizji na pozio-
mie odpowiednio 18,3 i 35,4 mld zł. Rok 2012 przyniósł także po-
prawę płynności i jakości aktywów. Współczynnik wypłacalności 
sektora bankowego wzrósł z poziomu 13,1 proc. w 2011 roku do 
14,74 proc. 

Luzowana	polityka	monetarna

Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej (RPP) jest utrzymanie sta-
łego, względnie niskiego poziomu inflacji. Cel inflacyjny dla 

Polski ustalony jest na poziomie 2,5 proc., z możliwością wahań 
o 1 punkt procentowy w obie strony.

Rok 2012 wiązał się ze stopniowymi zmianami wysokości 
stóp procentowych. RPP w  listopadzie 2012 roku zdecydowała 
się na ich obniżkę o 25 punktów bazowych. W tym okresie stopa 
referencyjna NBP wyniosła 4,50  proc., stopa lombardowa 6,00 
proc., depozytowa 3,00 proc., a redyskonta weksli — 4,75 proc. 
Kolejna obniżka przeprowadzona została w  grudniu, a  następ-
ne w każdym z pierwszych trzech miesięcy 2013. W marcu 2013 
roku stopa referencyjna kształtowała się na poziomie 3,25 proc., 
lombardowa 4,75 proc., depozytowa 1,75 proc., a redyskonta we-
ksli — 3,50 proc.

Decyzje RPP wiążą się z  luzowaniem polityki monetarnej, co 
jest odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze w Polsce i Europie. 
Cykl obniżek oznacza, iż problem osłabienia koniunktury gospo-
darczej i ryzyka nasilenia się presji inflacyjnej został dostrzeżony. 
Dzięki luzowaniu polityki monetarnej w  2012 roku i  na począt-
ku 2013 roku, znacznie obniżył się poziom inflacji. W  ostatnim 
miesiącu 2012 roku inflacja spadła do 2,4 proc., co było najniższą 
wartością odnotowaną od sierpnia 2010 roku. W roku 2011 i na 
początku 2012 inflacja oscylowała wokół 4 proc., poza dopuszczal-
nym pasmem odchyleń od celu inflacyjnego.

Dzięki niższej inflacji bazowej w polskiej gospodarce zachodzą 
realne zmiany. Prognozowany jest dalszy spadek indeksu cen kon-
sumenckich (CPI) oraz poziomu inflacji. Oznacza to korzystną sy-
tuację dla polskich konsumentów w roku 2013, którzy, zachęceni 
do zwiększenia wydatków, mogą pomóc w ożywieniu gospodarki. 
Powyższy scenariusz umożliwiłby RPP dostosowanie stóp procen-
towych bez obawy o presję inflacyjną.

Kursy	walut

W marcu 2013 roku kurs złotego w stosunku do dolara amerykań-
skiego wynosił 3,20. Oznacza to osłabienie polskiej waluty w po-
równaniu z końcem 2012 roku, kiedy kurs wynosił 3,10 zł. Złoty 

Cykl obniżek stóp procentowych oznacza, iż problem 
osłabienia koniunktury gospodarczej i ryzyka nasilenia 

się presji inflacyjnej został dostrzeżony. Dzięki luzowaniu 
polityki monetarnej w 2012 roku i na początku 2013 roku 

znacznie obniżył się poziom inflacji.

uległ deprecjacji również w stosunku do euro: w marcu 2013 roku 
kurs wynosił 4,15, natomiast w grudniu 2012 — 4,09.

Niewielka zmiana zaszła w stosunku do franka szwajcarskiego. 
Kurs w marcu 2013 roku wyniósł 3,39, natomiast pod koniec 2012 
roku znajdował się na poziomie 3,38. Złoty najsilniejszy był we 
wrześniu 2012 roku, kiedy kurs wynosił nawet 3,33. W stosunku do 
funta szterlinga polska waluta w marcu kształtuje się na poziomie 
4,84. W grudniu 2012 wartość ta wynosiła 5,01. 

Wahania polskiej waluty w zależności od specyfiki firmy mają róż-
ne znaczenie. Słaby złoty sprzyja eksporterom, jednak pod warun-
kiem, że występuje popyt na sprzedawane towary. Dodatkowo sprzy-
jającą dla eksportera sytuacją jest zrezygnowanie z zaopatrywania się 
w produkty importowane. Zmniejsza to ryzyko utraty zysku.
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Warszawa, Krakowskie Przedmieście
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zatrudni 400 osób; Cisco Systems, dostarczająca rozwiązania sie-
ciowe, która w  nowej siedzibie ma zatrudnić 550 pracowników 
oraz Dolby Laboratories, planująca otwarcie we Wrocławiu cen-
trum inżynieryjnego. 

Przyznane przez PAIiIZ nagrody pokazują obecne trendy pro-
wadzenia zagranicznych inwestycji w Polsce, wskazując na dużą 
aktywność firm z sektora produkcyjnego oraz z branży nowocze-
snych usług dla biznesu. Opinie ekspertów na temat napływów 
BIZ w 2013 roku są podzielone.

Co	na	to	przedsiębiorcy?

W  2012 roku przychody polskich firm zatrudniających ponad 
50 osób wyniosły ponad 2 mld zł. Zysk netto natomiast szaco-
wany jest na około 102 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu 
z  rokiem wcześniejszym, gdy wartość ta osiągnęła 103,9 mld zł. 
Rok 2013 wiąże się z  trudną sytuacją ekonomiczną, szczególnie 
w  pierwszym kwartale, dyktowaną spowolnieniem wzrostu go-
spodarczego. Eksperci uznają jednak, iż rok zakończy się wzro-
stem przychodów polskich przedsiębiorstw. Stopniowe ożywienie 
wiązać się może z eksportem, który, pomimo lekkiej aprecjacji zło-
tego, pozostaje konkurencyjny, głównie ze względu na atrakcyjne 
położenie Polski oraz dobre stosunki handlowe z zagranicą.

Pomimo wspomnianych wcześniej problemów związanych 
m.in. z bezrobociem i upadłościami, na początku 2013 roku odno-
towano nieznaczną poprawę nastrojów przedsiębiorców w sekto-
rach przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. W tym pierw-
szym wskaźnik klimatu koniunktury, obliczany przez Główny 
Urząd Statystyczny, wzrósł z poziomu –14 pkt w grudniu 2012 do 
–9 pkt na początku 2013 roku. W budownictwie ogólny wskaźnik 
nastrojów wzrósł w tym samym okresie o 2 pkt, nadal jednak po-
zostając na niskim poziomie –33 pkt. 

Osłabiona waluta sprzyja również firmom, które otrzymują wy-
nagrodzenia w obcych walutach. W Polsce jednak jest to stosunko-
wo niewielka grupa przedsiębiorstw.

Mocny złoty natomiast służy przede wszystkim kredytobior-
com. W przypadku zaciągnięcia kredytu w obcej walucie, dzięki 
umocnieniu złotówki, raty kredytu będą niższe. Przed 2011 ro-
kiem w Polsce zarówno banki, jak i przedsiębiorcy chętnie korzy-
stali z kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Jednak 
po drastycznym ich umocnieniu, zainteresowanie kredytami w tej 
walucie zmalało, gównie ze strony banków. 

Oczywiście mocna polska waluta oznacza również tańszy import. 
Jest to korzystne z punktu widzenia zarówno przeciętnego Polaka jak 
i przedsiębiorstw zajmujących się obrotem produktami importowa-
nymi. Z drugiej strony natomiast rozwój gospodarczy kraju powinien 
być uwarunkowany dodatnim bilansem handlowym, czyli nadwyżką 
eksportu nad importem.

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest krajem rozwijającym się, 
występuje silna potrzeba nowych technologii. Dzięki silniejszej wa-
lucie kraj może pozwolić sobie na tańszy zakup nowych rozwiązań 
od krajów rozwiniętych.

BIZ	w Polsce

Według Polskiej Agencji Informacji i  Inwestycji Zagranicznych 
(PAIiIZ) napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do 
Polski w 2012 roku wyniósł około 11,8 mld USD. Jest to wartość 
o około 5 proc. wyższa niż w roku poprzednim. 

W  2012 roku PAIiIZ wyróżniła trzy transakcje przodujące 
w  kategoriach wartość, zatrudnienie i  nowoczesne technologie. 
Nagrodzonymi firmami zostały: BASF, międzynarodowa grupa 
chemiczna, mająca za 150 mln euro zbudować w Środzie Śląskiej 
zakład produkcyjny katalizatorów samochodowych, w  którym 

Widok z wrocławskiego budynku Thespian
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Ubiegły rok był rekordowy pod względem 
popytu na powierzchnie biurowe (w War-
szawie na poziomie 608 000 mkw.). Rów-

nież liczba transakcji i ich wysokość, a także podaż 
nowych biur (ok. 240 000 mkw.) zachęcały do po-
zytywnego patrzenia w przyszłość. 

Niestety należy zastanowić się, kiedy i w  jaki 
sposób wspomniane wcześniej niekorzystne 
tendencje mogą uderzyć w  Polskę. Co prawda 

Analizę rynku nieruchomości komercyjnych 
w Polsce należy rozpocząć od przyjrzenia 
się ogólnym tendencjom rządzącym 
rodzimą gospodarką. Rok 2012 oraz 
początek obecnego bardzo dobrze opisuje 
powiedzenie o „drzewach skrywających las”. 
Większość osób skupia się przede wszystkim 
na pozytywnych informacjach. Jednak stan 
europejskiej gospodarki, pomijając Niemcy, 
nie był i nadal nie jest w dobrej kondycji. 

Polska nadal liderem

Philippe	Mer
Head of Territories 
— CEE / CEO Poland 
BNP Paribas Real 
Estate 

Arkadiusz	
Rudzki
Dyrektor ds. leasingu 
i asset management 
w Skanska Property 
Poland 

niego zarówno centra usług wspólnych (SSC 
— Shared Service Centers), czyli jednostki wy-
odrębnione w ramach danej firmy i odpowie-
dzialne za obsługę procesów biznesowych 
na rzecz macierzystej organizacji, jak i  centra 
outsourcingu procesów biznesowych (BPO — 
Business Process Outsourcing), które są zoriento-
wane na klientów zewnętrznych. Sektor skupia 
również jednostki outsourcingu usług IT (ITO 
— Information Technology Outsourcing), a także 
centra badawczo-rozwojowe (R&D — Research 
and Development). 

Na koniec 2012 roku sektor outsourcingowy 
w Polsce zatrudniał już ponad 100 000 pracow-
ników, a tylko w tym roku, jak wynika z prognoz 
ABSL, branża urośnie o kolejne 15–20 proc. 

Firmy outsourcingowe należą aktualnie do 
kluczowych najemców nowoczesnych po-
wierzchni biurowych, głównie w  dużych mia-
stach Polski. Skanska Property Poland, szwedz-
ki deweloper innowacyjnych biurowców, 

Jak wskazują eksperci ABSL, rośnie 
zaawansowanie usług świadczonych przez 
centra obecne w Polsce. Oznacza to, że nasz 
kraj staje się jedną z wiodących lokalizacji, 
z której obsługiwane są procesy oparte na 
specjalistycznej wiedzy, a polscy specjaliści 
są odpowiedzialni za opracowywanie 
rozwiązań, które są następnie wdrażane 
w korporacjach na całym świecie. 

wspólnie z firmą doradczą Jones Lang LaSalle 
przeprowadziła badanie wśród 30 działają-
cych w  Polsce firm z  branży outsourcingo-
wej, pytając o  preferencje w  zakresie wyboru 
powierzchni. 

Jak się okazało, kluczowym czynnikiem dla 
przedstawicieli sektora jest lokalizacja. Firmy 
preferują miejsca położone w  aglomeracjach, 
z dobrym dostępem do komunikacji miejskiej. 
Jednocześnie powierzchnia biurowa nie musi 
być usytuowana w  ścisłym centrum miasta, 
a 1/3 firm, które wzięły udział w badaniu stwier-
dziła, że wolałaby lokalizację poza centrum. 

Kolejnym czynnikiem jest również korzystna 
wysokość czynszu najmu, zapewniająca efek-
tywność kosztową. Jest to oczywiście bezpo-
średnio związane z  lokalizacją, ponieważ ceny 
najdroższych działek w ścisłych centrach miast 
generują wyższe stawki czynszu. Przedstawicie-
le sektora chętniej wybierają także powierzch-
nie biurowe w tzw. zielonych budynkach.

Czego oczekują najemcy

wciąż rośnie PKB, ale jednocześnie zwiększa się 
wskaźnik bezrobocia. W  trzecim kwartale 2012 
roku doświadczyliśmy niewielkiego spadku na-
strojów konsumentów, co pokazuje, że nie czu-
ją się zbyt pewnie. Także niewielki wpływ Euro 
2012 na gospodarkę potwierdza brak pewności 
na polskim rynku. Nasuwa się więc pytanie — 
czy rynek może wchłonąć nowe powierzchnie, 
zachowując jednocześnie optymalne stawki 
czynszów? Patrząc na rynek nieruchomości biu-
rowych w Polsce, możemy mieć co do tego wąt-
pliwości. Z pewnością w najbliższym czasie War-
szawie nie grozi załamanie koniunktury i spadek 
cen czynszów. Jest to bez wątpienia najatrakcyj-
niejsze miasto dla tego typu inwestycji nie tylko 
w Polsce, ale i w całym rejonie CEE. Biorąc jednak 
pod uwagę zagrożenia stojące przed Polską, na-
leży już teraz zabezpieczyć się i poszukać właści-
wych rozwiązań. 

Wszystkie powyższe czynniki i zmienne po-
kazują, że znajdujemy się na etapie przejścio-
wym między dwoma cyklami. Ten okres potrwa 
najprawdopodobniej do połowy 2013 roku. Naj-
bliższe miesiące powinny być spokojniejsze niż 
w 2012 roku, natomiast możemy spodziewać się 
dobrej drugiej połowy. 

Ważną kwestią związaną z  branżą biuro-
wą jest ekologia i  energooszczędność. Waga 

zrównoważonego budownictwa na świecie ciągle 
rośnie, a w Polsce, w porównaniu do innych krajów 
regionu CEE, staje się standardem. Ekologiczne 
aspekty projektu poparte certyfikatem — BREEAM 
bądź LEED będą stawały się coraz ważniejszym 
czynnikiem przy wyborze inwestycji. 

Rośnie również liczba inwestorów starają-
cych się o certyfikat dla swoich już istniejących 
biur (np. certyfikacja BREEAM in use). Trend ten, 
który na rynku centrów handlowych stał się wy-
mogiem, w  coraz większym stopniu dotyczyć 
będzie również biur. 

Rok 2013 będzie dla całej Polski okresem, 
w którym inwestycje będą poddawane dłuższej 
i  głębszej analizie. Tylko najlepsze lokalizacyjnie 
i infrastrukturalnie projekty zyskają finansowanie 
oraz zainteresowanie potencjalnych najemców.

Polska nadal jest liderem w  Europie Środ-
kowo-Wschodniej i  w  najbliższym czasie nim 
pozostanie. Siła robocza posiadająca kluczowe 
zalety (niski koszt zatrudnienia i wysoka jakość 
świadczonych usług), duże zapotrzebowanie 
kraju na istotne inwestycje (modernizacja rolnic-
twa, projekty infrastrukturalne itp.) czy wysoki 
poziom dotacji — to czynniki, które cały czas 
wyróżniają rynek nad Wisłą. W  przyszłości jed-
nak Polska musi nadal pracować i rozwijać swoje 
kompetencje, by utrzymać fotel lidera. 

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu 
to aktualnie jedna z najdynamiczniej roz-
wijających się branż w Polsce. Należą do 
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Najważniejsza branża w Polsce?

Polska jest postrzegana jako atrakcyjne 
miejsce dla lokowania usług biznesowych. 
Obecnie około 100  000 osób pracuje 

w  blisko 380 centrach usług wspólnych (SSC) 
i  centrach BPO w  Polsce. Warszawa, Wrocław 
i  Kraków to trzy miasta kluczowe dla tej bran-
ży. Warszawa i  Kraków były pierwsze, i  to tam 
powstało najwięcej centrów usług wspólnych. 
Polska na tle Europy i świata wyróżnia się jednak 
siłą tego sektora w wielu miastach poza stolicą.

Na tle Europy Polska jest atrakcyjną lokali-
zacją ze względu na dobrze wykształconych 
pracowników, wysoką etykę pracy i  relatywnie 
niskie koszty pracy — zwłaszcza w porównaniu 
z  Europą Zachodnią, skąd pochodzi większość 
inwestycji. Ponadto mamy już dostęp do wy-
szkolonych pracowników o  dużym doświad-
czeniu branżowym, którzy potrafią się dzielić 
najlepszymi praktykami i znają dobrze języki eu-
ropejskie — jest to trudne do uzyskania w azja-
tyckich centrach SSC/BPO czy w  mniejszych 
miastach Europy Środkowo-Wschodniej. Po-
nadto Polska należy do Unii Europejskiej, dzięki 
czemu jest krajem o niskim poziomie ryzyka go-
spodarczego i politycznego oraz wysokiej prze-
widywalności, co inwestorzy bardzo cenią. Do-
datkowo, dzięki swojemu położeniu w Europie, 

Aleksandra	Stelmach-Gryszka
Menedżer w zespole doradztwa biznesowego w zakresie 

centrów usług wspólnych i outsourcingu w PwC 

jest krajem łatwo dostępnym geograficznie dla 
firm europejskich, wyeliminowane są różnice 
czasu i znaczące różnice kulturowe. 

Jedną z  przewag Polski w  stosunku do in-
nych krajów Europy Środkowej i Wschodniej są 
rozwijające się miasta średniej i mniejszej wiel-
kości, które tworzą możliwości dla tych inwesto-
rów zachodnich, którzy nie chcą otwierać swo-
ich placówek w  dużych aglomeracjach, takich 
jak Warszawa czy Kraków. Gdańsk (Trójmiasto), 
Łódź, Poznań czy Katowice (aglomeracja śląska) 
są bardzo atrakcyjne jako miejsca zakładania 
ośrodków SSC/BPO i w ostatnim czasie przycią-
gnęły wielu nowych znaczących inwestorów, ta-
kich jak WNS i Bayer w Gdańsku czy HP w Łodzi. 
W przypadku Węgier, Rumunii lub Czech biznes 
skupia się głównie wokół stolic, a mniejsze mia-
sta często nie są w ogóle realistyczną opcją. 

Udział Warszawy w rynku oscyluje na pozio-
mie około 17 proc. i blisko 60 ośrodków. Stolica 
od pozostałych rynków odróżnia się największą 
różnorodnością spółek zagranicznych oraz fak-
tem, iż nie skupia się jedynie na branży SSC/BPO.

Kraków ma większy udział sektora usług 
dla biznesu w  całości usług świadczonych 
w mieście, przy zatrudnieniu na poziomie oko-
ło 25 000 pracowników w  ponad 60 centrach. 
W najnowszym raporcie Tholons „Top 100 Out-
sourcing Cities” Kraków zajął 10 miejsce wśród 
najpopularniejszych lokalizacji outsourcingu na 
świecie (jedynym innym miastem europejskim 
jest Dublin, pozostałe miasta spoza Europy są 
w  Indiach i  na Filipinach). Kraków stał się waż-
nym ośrodkiem SSC/BPO w  całej Środkowej 
i Wschodniej Europie.

Wrocław pozycjonuje się bardzo dobrze 
i stał się niezwykle popularną lokalizacją dla SSC. 
Z zatrudnieniem 15 000 osób w ponad 40 cen-
trach dogania czołówkę.

Wszystkie trzy miasta są uważane za bardzo 
atrakcyjne lokalizacje pod względem inwesty-
cyjnym dla kapitału zagranicznego. Dysponują 
wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą, stałym 
dopływem absolwentów wyższych uczelni i  są 
miastami, w których dobrze się żyje i do których 
przeprowadza się wiele osób z Polski i z zagrani-
cy. Są dobrze skomunikowane z  resztą Europy 
— czy to drogą lotniczą, czy poprzez sieć auto-
strad. Te czynniki przesądzają o przyciąganiu in-
westorów. Inną naprawdę ważną kwestią są udo-
kumentowane sukcesy tych miast. W  każdym 
z nich działają już dobrze znani inwestorzy zagra-
niczni, co dla potencjalnych inwestorów stanowi 
ważną rekomendację. Istotnym czynnikiem jest 

również fakt, iż branża SSC/BPO jest w  Polsce 
bardzo dobrze zorganizowana dzięki obecności 
stowarzyszeń takich jak Aspire czy ABSL — któ-
re nie zawsze działają w  innych krajach — oraz 
może liczyć na wsparcie ze strony władz miej-
skich i samorządów lokalnych. Kreuje to otocze-
nie, w którym inwestorzy mają poczucie, iż dys-
ponują wsparciem i  istnieje współpraca między 
firmami. Obecność komercyjnych powierzchni 
biurowych jest innym ważnym czynnikiem bra-
nym pod uwagę przy tworzeniu centrów SSC, 
które niekiedy potrzebują nawet 10 000 mkw. 
powierzchni biurowej. Jest to kwestia, która dla 
dużych firm szukających powierzchni biurowej 
w danym mieście może stanowić ograniczenie.

Usługi biznesowe stały się jedną z  najważ-
niejszych branż w  Polsce. Według informacji 
PAIiIZ ze stycznia 2013 roku, po raz pierwszy 
w  historii branża SSC/BPO zdobyła większą 
popularność niż przemysł motoryzacyjny. Je-
śli powiodą się aktualnie realizowane projekty, 
doprowadzą do 30 nowych inwestycji o łącznej 
wartości 31 mln EUR i  stworzenia miejsc pracy 
dla 6800 osób. 

Na pewno występują różnice pomiędzy po-
szczególnymi miastami w  Polsce, jeśli chodzi 
o różnorodność inwestorów. Kraków, Warszawa 
i  Wrocław to miasta o  wielkich możliwościach 
i  dokonaniach, które stają się coraz dojrzalsze, 
jeśli chodzi o  świadczenie usług w  formie SSC 
i  BPO. Miasta te dążą obecnie do pozyskania 
usług z  bardziej zaawansowanych dziedzin — 
badań i  rozwoju oraz procesów opartych na 
wiedzy. Znaczna część wzrostu centrów w tych 
miastach będzie pochodzić z ośrodków już tam 
działających, które będą przesuwać się w górę 
łańcucha wartości. Miasta, które są mniej rozwi-
nięte pod względem SSC/BPO, będą starały się 
wykorzystać argument niższych kosztów opera-
cyjnych — zatrudnienia, wynajmu biur — żeby 
przyciągnąć nowych inwestorów rozsądnej 
wielkości. Pozycjonują się one jako interesujące 
lokalizacje dla inwestorów, którzy już są obecni 
w Polsce. Widać to w takich miastach jak Katowi-
ce, Szczecin czy Lublin. 

Oczekuje się, że duża część wzrostu na rynku 
w 2013 roku będzie pochodzić z usług finanso-
wych. Jest to spowodowane wzrostem wyma-
gań regulacyjnych, kosztami firm z sektora usług 
finansowych, niskimi stopami procentowymi 
i  trudnym klimatem rynkowym w  tej branży. 
Znaczący rynek takich usług funkcjonuje obec-
nie głównie w Luksemburgu i Dublinie, a Polska 
może stać się następnym takim miejscem. 

Spodziewamy się, że branża będzie 
rozwijać się pionowo, poprzez przyciąganie 
dodatkowych usług do już istniejących 
ośrodków — zauważamy rosnące 
zainteresowanie usługami dotyczącymi 
procesów kadrowych i zakupów. Widzimy 
również większe zainteresowanie centrami 
usług wspólnych i outsourcingiem ze 
strony polskich spółek oraz spółek średniej 
wielkości.
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Kryzys? 
Nie w architekturze

Architektura	jako	czynnik	budujący	markę
W  ostatnich latach inwestorzy budujący biurowce coraz częściej 
stawiają na poszukiwanie indywidualnego wyrazu architekto-
nicznego. Opierają się na nowoczesnych, intrygujących formach 
i  rozwiązaniach materiałowych. Inwestowaniu w  dobry projekt 
architektoniczny sprzyja także fakt, że rozpoznawalna architek-
tura może łatwo stać się znakiem identyfikującym obiekt. A  jak 
powszechnie wiadomo, w  dzisiejszych realiach rynkowych to 
właśnie konsekwentne budowanie marki jest jednym z  najważ-
niejszych czynników komercyjnego sukcesu. Dzięki temu pienią-
dze zainwestowane w  projekt oraz jego realizację mogą zwrócić 
się w krótkim czasie. Dla podniesienia prestiżu inwestycji dewe-
loperzy sięgają po nazwiska uznanych twórców oraz organizują 

W roku 2012 architektura polskich biurowców, mimo 
nieustannych doniesień medialnych na temat panu-
jącego kryzysu, wcale kryzysowa nie była. Poprzedni 

rok zaowocował bowiem wieloma realizacjami oferującymi dobre 
rozwiązania funkcjonalne, wysoką klasę powierzchni biurowych 
oraz rosnący standard infrastruktury. Aspekty te, choć niezwy-
kle ważne z biznesowego punktu widzenia, nie mają kluczowego 
znaczenia dla użytkowników przestrzeni miejskiej. Tutaj liczy się 
klarowny układ urbanistyczny, rozplanowanie budynków pomię-
dzy ulicami, placami i terenami zielonymi, wreszcie sama forma 
architektoniczna. I  pod tym względem poprzedni rok przyniósł 
wiele ciekawych budynków, które mają szansę trwale wzbogacić 
krajobraz polskich miast.

Wrocławski Sky Tower jest najwyższym biurowcem w Polsce
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konkursy architektoniczne na koncepcje projektowe. Przyciąga to 
uwagę mediów i wzmacnia potencjał reklamowy projektowanych 
biurowców.

Proces ten dotyczy szczególnie miast największych, a więc i bogat-
szych. Trend ten obserwowany jest przede wszystkim w stolicy. Z ra-
cji swej prestiżowej funkcji, Warszawa to z jednej strony miasto o cią-
gle rosnącym zapotrzebowaniu na powierzchnie biurowe, z drugiej 
— miejsce, gdzie konkurencja tego rodzaju obiektów jest największa. 

Trend ten coraz wyraźniej daje się obserwować także w innych 
prężnie rozwijających się ośrodkach. Doskonałym przykładem 
może być tu Kraków, określany mianem lidera dziedziny out-
sourcingu. Miasto to wymienia się w  ścisłej czołówce regionów 
o dużym potencjale biznesowym. Oznacza to w najbliższym czasie 
rozwój inwestycji w zakresie podnoszenia jakości dostępnych biur 
oraz zwiększanie dostępnych powierzchni.

Kolejny na liście, z ambicjami by dogonić, a nawet wyprzedzić 
konkurentów, jest Wrocław. Miasto to dysponuje szeroką ofertą 
powierzchni biurowych — od wyremontowanych stylowych ka-
mienic, po biura ulokowane w nowoczesnych budynkach. Niewąt-
pliwą atrakcją tego miasta jest Sky Tower — wielofunkcyjny zespół 
z najwyższym budynkiem w Polsce (w kategorii „wysokość do da-
chu”). To właściwie samodzielnie funkcjonujący kompleks miej-
ski. W Sky Tower znajdują się mieszkania i lokale usługowe, lecz 
kołem napędzającym całą inwestycję są oczywiście powierzchnie 
wynajmowane na biura. 

Klastry,	parki	i zespoły

Wraz z pojawieniem się na rynku dużych inwestorów coraz wy-
raźniej widoczną tendencją jest skupianie funkcji biurowych 
w  klastrach. Daje to niewątpliwą przewagę nad pojedynczymi 
obiektami tego rodzaju rozsianymi w tkance miasta. Specjalizacja 
zespołów zabudowy biurowej pozwala na stworzenie odpowiednio 
dostosowanej infrastruktury, przede wszystkim w zakresie komu-
nikacji. Eliminuje to najbardziej uciążliwe problemy takie jak brak 
miejsc parkingowych czy utrudnienia w połączeniu miejsca pracy 
z siecią komunikacji miejskiej. 

Przykładem zastosowania dobrych rozwiązań komunikacyj-
nych w skali miasta może być jeden z najdłużej funkcjonujących 
krakowskich kompleksów — zabierzowski Kraków Business Park. 
Zespół ten ma wygodne połączenie samochodowe z  lotniskiem 
oraz węzłem autostrady Kraków–Katowice. Dodatkowo posiada 
dostęp do przystanku kolejowego i linii autobusowych. Komuni-
kacja kolejowa, której największą zaletą jest uniezależnienie od 

natężenia ruchu, to doskonałe udogodnienie dla osób nielubiących 
tracić czasu w korkach. W dodatku pozwala ono osobom zatrud-
nionym w kompleksie na dotarcie do samego centrum Krakowa. 
Rozwiązanie to wzorowane jest na miastach zachodnioeuropej-
skich, które znacznie częściej niż w Polsce korzystają z możliwości 
transportu szynowego.

Dobrze skomunikowany z centrum miasta oraz z trasami wy-
lotowymi jest także zespół Bonarka for Business. Choć założenie 
to jest dopiero w  trakcie realizacji, deweloperzy deklarują chęć 
wyprzedzenia konkurencji i zyskanie miana nowego centrum biz-
nesowego Krakowa. Faktycznie inwestycja ta, nazywana w skrócie 
B4B, skupia w sobie liczne atuty — znajduje się stosunkowo blisko 
centrum miasta, ale jednak przy kluczowym węźle komunikacyj-
nym południowego Krakowa. W dodatku jej uzupełnieniem jest 
ogromne centrum handlowe Bonarka, oferujące pracownikom 
kompleksu liczne usługi. 

Potwierdzeniem ambicji przejęcia pałeczki lidera może być 
także fakt, że B4B postawiło na wyrazistą, nowoczesną architek-
turę. Każdy z czterech zaprojektowanych przez biuro Artura Jasiń-
skiego budynków charakteryzuje się indywidualną stylistyką, co 
chroni przed monotonią i powtarzalnością. W każdym z biurow-
ców zastosowano geometryczną wariację wzbogacającą tektonikę 
elewacji. Ich wspólnym mianownikiem są czyste linie podziałów 
i  rozdrobnione przeszklenia. Dzięki nowoczesnemu wyrazowi 
projekt B4B otrzymał nagrodę Art Urbanica — Najlepsza Prze-
strzeń Publiczna 2012. 

Kraków Business Park w Zabierzowie początkiem 2013 roku został wystawiony na 
sprzedaż

Bonarka for Business jest kompleksem realizowanym przez firmę TriGranit 
Development w Krakowie

Lokowanie biurowców w  klastrach niesie ze sobą pewne nie-
bezpieczeństwo. Z punktu widzenia miasta takie monofunkcyjne 
skupiska, jeśli powstają w zbyt dużej skali, rodzą rozmaite proble-
my. Największym z nich jest wymieranie przestrzeni publicznych 
poza godzinami pracy. Inny duży kłopot to zatory komunika-
cyjne spowodowane gwałtowną intensyfikacją ruchu kołowego 
w  godzinach rozpoczynania i  kończenia dnia pracy. Lokalizacja 
na obrzeżach miast oraz przy węzłach komunikacyjnych o dużej 
przepustowości częściowo niwelują te problemy. Jednak w miarę 
rozrastania się organizmu miejskiego można obawiać się trud-
ności z  „wchłonięciem” takich monolitów przez wielofunkcyjną 
strukturę miasta. 
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W przypadku dużych projektów wady te można wyelimino-
wać, łącząc różnego rodzaju funkcje. Wymaga to jednak odpo-
wiedniej skali założenia. Przykładem jednej z pierwszych takich 
realizacji było warszawskie osiedle Eko Park łączące funkcje 
mieszkaniowe i biurowe. W minionym roku w stolicy ogłoszono 
rozpoczęcie realizacji zespołu Port Praski, który może stać się 
największym powstającym na podstawie jednego masterplanu 
kompleksem architektonicznym na skalę europejską. To właści-
wie samodzielna dzielnica — znajdują się w  niej apartamenty, 
zespoły usług i handlu, tereny zielone oraz kompleks biurowców. 
Unikalny charakter założenia wiąże się z wykorzystaniem daw-
nych doków praskiego portu. Autorem projektu jest pracownia 
JEMS Architekci. Na wizualizacjach widzimy lekką, nowocze-
sną architekturę o  prostych, kubicznych formach, wykorzystu-
jącą duże płaszczyzny przeszkleń w połączeniu z nowoczesnymi 
okładzinami elewacyjnymi.

Dziełem tego samego biura jest projekt nowej, poznańskiej 
siedziby Allegro — budynku Pixel. Jest to pierwszy etap realiza-
cji Klastra Grunwaldzka Poznań. Obiekt ten zajął drugie miejsce 
w konkursie na Bryłę Roku 2012. Jego znakiem rozpoznawczym 
jest elewacja składająca się z przenikających się prostopadłościa-
nów zawieszonych naprzemiennie jeden nad drugim. „Kostki” 

obudowane są eleganckim drewnem, a  całe ich ściany frontowe 
szkłem. Skojarzenie z komputerowymi pikselami jest tu jak naj-
bardziej na miejscu, w końcu siedzibę znalazł tu największy siecio-
wy serwis aukcyjny w Polsce. Podobnej zasadzie podporządkowa-
ny jest urbanistyczny plan całego założenia — docelowo Klaster 
Grunwaldzka ma składać się z pięciu budynków biurowych. 

Pixel charakteryzuje się także ciekawymi rozwiązaniami funk-
cjonalnymi. Zwykle biurowce nastawione są na maksymalizację 
możliwości adaptacyjnych. Projektuje się je w oparciu o proste wy-
tyczne — elegancki hall główny, minimum komunikacji w postaci 
wind i klatek schodowych, wnętrza ustawne i z możliwością dosto-
sowania do potrzeb klienta. Według deklaracji dewelopera w tym 
przypadku zamysł był zupełnie inny. Jego nowatorstwo polega zaś 
na odwróceniu tych tradycyjnych założeń. W biurowcu stworzo-
no wiele otwartych przestrzeni, swobodnie przepływających mię-
dzy sobą. Są one przeznaczone dla pracowników, których otwarty 
system pracy ma sprzyjać kreatywnemu myśleniu, tak ważnemu 
w biznesie internetowym. 

Kreatywność	jest	w cenie

Można zaryzykować tezę, że obecnie najciekawsze i  najodważ-
niejsze biurowce powstają właśnie z  przeznaczeniem dla branży 

Budowa Future Four ma się rozpocząć w połowie 2014 roku Infinite Dreams

Port Praski, proj.: JEMS Architekci
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Grupa Unidevelopment sprzedała biurowiec przy ul Grzybowskiej 81 za prawie 
100 mln zł netto

Najemcami w biurowcu Senator są między innymi Discovery Networks CEEMEA 
i PKN Orlen

informatycznej. Być może przyczyną jest fakt, że sama ta dziedzi-
na jest nowa i  eksperyment leży w  jej charakterze. Jako dowody 
przytoczyć można tu dwa gliwickie budynki — Future Four oraz 
Infinite Dreams. 

Future Four projektu MFA Studio powstaje na terenie zespołu 
Nowe Gliwice. Koncepcję architektoniczną budynku wyłoniono 
w drodze konkursu. Minimalistyczna, obleczona w czarną cegłę 
elewacja, kryje wewnątrz nowatorską strukturę funkcjonalną. Po-
dobnie jak w przypadku Pixela, postawiono tu na otwarte, ogól-
nodostępne przestrzenie, które mają poprawiać atmosferę pracy. 
Infinite Dreams to właściwie sąsiad Future Four. Projekt bryły 
tego budynku oparty został na prefabrykowanych elementach be-
tonowych. Niewykończona, surowa elewacja wygląda na pierwszy 
rzut oka tak, jakby obiekt nadal był w budowie. Operuje on pro-
stymi podziałami oraz kontrastem chropowatego, niedoskonałego 
betonu z gładkimi czarnymi taflami szkła i żywicznych posadzek. 
Intrygująca bezkompromisowość tego budynku zapewniła mu na-
grodę Grand Prix w konkursie Architektura Roku Województwa 
Śląskiego 2012.

Prezydium Rządu, jego autorem był Marek Leykam, jeden z naj-
lepszych architektów tamtych czasów. Budynek podporządko-
wany jest bezwzględnej symetrii, a jego centrum stanowi okrągłe 
atrium. Wokół niego na sześciu kondygnacjach ulokowane zosta-
ły biura. Sam dziedziniec doświetlony został z zewnątrz poprzez 
okrągłe, futurystyczne świetliki przebite w  znajdującej się nad 
atrium kopule. Obiekt ten poddany został ostatnio gruntownej re-
nowacji. Autorem projektu adaptacji do standardu biurowca klasy 
A+ jest Bartłomiej Biełyszew. Wobec dość dobrego zachowania 
socrealistycznych wnętrz, zdecydowano się na przywrócenie im 
dawnego charakteru. Zmiany objęły dostosowanie do obowiązują-
cych przepisów oraz dodanie nowoczesnego wyposażenia takiego 
jak windy i niezbędne instalacje. Efektem tego jest wysokiej klasy 
biurowiec ulokowany w samym sercu Warszawy, w budynku, któ-
rego historia stanowi dodatkowy kontekst znaczeniowy. 

Obie te realizacje potwierdzają nie tylko nowy trend funk-
cjonalny, ale także modę na używanie w architekturze koloru 
czarnego. Jednym z  najciekawszych zrealizowanych ostatnio 
biurowców obleczonych w czerń jest bez wątpienia Grzybowska 
81 autorstwa Grupy 5. Koncepcja elewacji opiera się na prze-
ciągniętej przez wszystkie kondygnacje czarnej, zygzakowatej 
wstędze. Z  jej matową okładziną kontrastują lustrzane taf le 
szklane, również w  kolorze czarnym. Dodatkowym elemen-
tem ważnym dla odbioru tego budynku jest jego przestrzenny 
kontekst. Ta nowoczesna forma powstała bowiem niemal do-
kładnie naprzeciwko dawnej elektrowni tramwajowej, w której 
obecnie mieści się niezwykle popularne Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

Wzbogacający	kontekst

Biurowcem, który znaczeniowo wychodzi poza swą funkcję jest 
Ufficio Primo. Powstał on w  1952 r. z  przeznaczeniem na biura 

Innym obiektem, dla którego ważną rolę odegrała historia 
miejsca, jest biurowiec Senator. Powstał on na ruinach daw-
nego Banku Polskiego zniszczonego w  trakcie II wojny świa-
towej. Z  oryginalnego budynku zachowano jedną ścianę oraz 
osiemnastowieczne piwnice. Nowa bryła została dostosowana 
do pierwotnej skalą oraz podziałami elewacji znanymi z  za-
chowanej ikonografii. Także wystrój wnętrz zaprojektowano 
w  taki sposób, by nawiązać do historii. Niewątpliwie zastoso-
wanie tego rodzaju zabiegów nadaje utylitarnej architekturze 
biurowej ducha. 

Odważnym akcentem w historycznej tkance miejskiej jest biu-
rowiec przy ulicy Chmielnej autorstwa pracowni Bulanda&Mu-
cha Architekci. Twórcy postawili na skontrastowanie elewacji 
z sąsiadującą zabytkową zabudową. Pasy paneli ukośnego szkła 
układają się naprzemiennie, tworząc mozaikę odbić i refleksów. 
Budynek ten widoczny jest w pierzei ulicy z daleka, zachęcając do 
odwiedzenia sklepów ulokowanych na parterze. 
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Przeciwieństwem tych luksusowych inwestycji są obiekty prze-
znaczone dla drobnych najemców. Oczywiście nie musi oznaczać 
to obniżenia jakości architektury. Zastosowanie tańszych mate-
riałów, ale przy dobrym projekcie architektonicznym może dać 
doskonały efekt. Dowodem na to jest Centrum Biznesu Grafit 
we Wrocławiu. Niewielkie powierzchnie biurowe uzupełnione są 
o inkubator przedsiębiorczości oraz punkty handlowe. Forma bu-
dynku łączy w sobie miękką falę otwierającą narożnik wejścia oraz 
serie rozproszonych kwadratowych okien. Wyważona kolorysty-
ka stanowi dobre tło dla wielobarwnych elementów graficznych 
związanych z licznymi działającymi tu firmami. 

Dobrze,	znaczy	energooszczędnie

Standardy energooszczędności coraz bardziej liczą się na rynku 
architektury biurowej. Wraz z wprowadzeniem do Polski certyfi-
katów świadczących o niskim zapotrzebowaniu na energię, takich 
jak brytyjski BREEAM, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych 
LEED czy nieco mniej popularny niemiecki DGNB, realizacje 
architektoniczne szczycące się niskim zużyciem energii zyskały 
nowy punkt odniesienia. Obecnie problem polega na zróżnicowa-
niu wartości, jakimi posługują się poszczególne certyfikaty. Jed-
nak w niedługiej przyszłości rysuje się szansa na obiektywizację 
kryteriów poprzez wprowadzenie wspólnego systemu obejmujące-
go całą Europę, opartego na istniejących już normach. 

Bez względu na system, coraz wyraźniej widać, że dobry budy-
nek biurowy, chcący przyciągnąć do siebie prestiżowych najem-
ców, powinien postarać się o któryś z wymienionych certyfikatów. 
Gwarantują one odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, 
efektywność energetyczną oraz wysoką jakość zarządzania eks-
ploatacją budynku. Jest to szczególnie ważne wobec prognozo-
wanych wzrostów cen energii. Brak systemów pozwalających na 
jej pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych oraz odzyskiwanie tej, 
która już raz została wydatkowana, skutkować będzie w niedłu-
gim czasie znacznym podwyższeniem kosztów eksploatacyjnych, 
co odstrasza myślących perspektywicznie klientów. 

Jednym z pierwszych projektów precertyfikowanych w rygory-
stycznym systemie LEED jest wrocławski Green Towers autorstwa 
Pracowni Projektowej Maćków. W  budynku tym przewidziano 
rozwiązania proekologiczne, które mają w  przyszłości przynieść 
znaczne ograniczenie tzw. kosztów operacyjnych, a co za tym idzie 
— obniżyć koszty ponoszone przez najemców.

Szanse	i perspektywy

Rok 2013 po zakończeniu pierwszego kwartału zapowiada się bar-
dziej optymistycznie niż 2012. Jeśli tylko uda się uniknąć zdarzeń, 
które mogłyby zakłócić dobre nastroje inwestorów, istnieje szan-
sa na kontynuowanie trendu wznoszącego. Z  pewnością będzie 
sprzyjać to powstawaniu budynków biurowych ciekawych z punk-
tu widzenia architektury i konstrukcji. 

Można oczekiwać także nowych, ciekawych rozwiązań mate-
riałowych. Szczególnie szerokie możliwości otwierają się przed 
systemami elewacyjnymi typu „podwójna skóra”. Polegają one 
na zastosowaniu neutralnej estetycznie okładziny spodniej. Jej 
zadaniem jest ochrona budynku przed wpływem czynników ze-
wnętrznych oraz stratami energii. Dopiero na tej warstwie insta-
lowany jest płaszcz spełniający rolę czysto estetyczną. Może być Centrum Biznesu Grafit

Projekt biurowca Yeti 
powstał w pracowni 

architektonicznej 
Group_A
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on wykonany ze szkła, płyt z włókien czy materiałów kompozyto-
wych. Daje to niemal nieograniczone pole w kształtowaniu wyra-
zu estetycznego elewacji. 

Z mody nie wychodzą także materiały naturalne. Nadal jed-
nym z najchętniej stosowanych jest drewno. Jego organiczny cha-
rakter, faktura i kolor nadają przyjaznego rysu nawet minimali-
stycznie zaprojektowanym budynkom. Inny popularny materiał 
to ceramika. Jako szlachetny materiał pochodzenia naturalnego 
dodaje elewacjom elegancji. Dużą popularnością cieszą się także 
okładziny systemowe takie jak panele i  kasetony wykonywane 
z  metalu (stali lub aluminium) oraz materiały kompozytowe. 
Dają one łatwość kształtowania elewacji zarówno pod względem 
koloru, kształtu, jak i faktury.

Nowością są elewacje półprzezroczyste. Artpunkt w  Opolu 
oraz biurowiec Yeti, siedziba agencji reklamowej w  podkrakow-
skim Kryspinowie, to pierwsze realizacje wykorzystujące onirycz-
ny efekt mlecznych przegród zewnętrznych. Rozświetlony w nocy 
Yeti odbijający powidoki wewnętrznych kształtów to architektura 
niedosłowna, niezwykła. Dzięki swej niezwykłości sam budynek 
stanowi zachętę do skorzystania z mieszczącej się w nim agencji 
reklamowej.

Inny trend to podporządkowywanie rozwiązań formalnych nor-
mom proekologicznym. Najważniejsze cechy tego rodzaju budyn-
ków to zwarta bryła, usytuowanie podporządkowane stronom świa-
ta, duży udział instalacji w kreowaniu architektury. Nie oznacza to 
jednak architektonicznej nudy. Wprawdzie projektowanie w  stan-
dardach proekologicznych ciągle się rozwija, jednak architekci po-
trafią twórczo wykorzystać narzucane im standardy.

Jeśli chodzi o  zespoły biurowców, coraz ważniejsze staje się 
tworzenie dodatkowej infrastruktury zwiększającej komfort 
pracy. W klastrach przewiduje się więc miejsce na żłobki i przed-
szkola, restauracje, przychodnie lekarskie, a nawet ośrodki spor-
towe. Pracodawcy zakładają, że stworzenie przyjaznego środo-
wiska pracy pozwoli na zwiększenie wydajności pracy. 

Analizując polskie realizacje obiektów biurowych, widać wyraź-
nie, że pod względem architektonicznym są one znacznie ciekawsze 
i  odważniejsze od obiektów mieszkaniowych. Zamawiający pro-
jekty stawiają na rozwiązania nowoczesne, wyróżniające się, które 
wśród silnej konkurencji pozwolą na łatwą identyfikację ich inwe-
stycji, licząc, że przyciągnie to lepszych klientów. Korzysta na tym 
nie tylko gospodarka, ale i  użytkownicy tych przestrzeni, mający 
możliwość codziennego obcowania z architekturą wysokiej jakości.
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Zielone	budynki	oszczędzają	pieniądze

Agnieszka	Kalinowska-Sołtys
Architekt, APA Wojciechowski Architekci

W  naszej pracowni APA Wojciechowski, 
architekci od samego początku pracy nad 
projektem The Park analizowali potencjalne 
rozwiązania, które przyczynią się do uzyskania 
punktów w  procesie certyfikacji BREEAM na 
pożądanym przez inwestora poziomie. Pamię-
taliśmy przy tym nie tylko o  ważnych dla nas 
aspektach ekologicznych i socjologicznych, ale 
również o ekonomii całego projektu.

Ścisła współpraca wszystkich branż oraz 
przeprowadzenie wielu wstępnych analiz 
i  konsultacji, w  tym wstępnej oceny opłacal-
ności projektu w  standardzie BREEAM, stała 
się podstawą do dalszej pracy nad projektem 
całości parku biurowego.

Różnica poziomów gruntu na terenie prze-
znaczonym pod inwestycję wymagała pomy-
słu, który ograniczy zakres i czas pracy maszyn 
budowlanych równających teren i  przewożą-
cych znaczne ilości gruntu. Architekci zdecy-
dowali się na wpisanie architektury nowych 
budynków w  istniejący kształt terenu, po-
przez zaprojektowanie zagłębionego pasażu 

pomiędzy budynkami, stanowiącego oś całe-
go założenia. W  ten sposób, po zakończeniu 
całej inwestycji, pasaż będzie tworzyć kameral-
ne wnętrze, naturalnie oddzielone od hałasów 
generowanych przez samochody z sąsiednich, 
ruchliwych ulic.

Standardy The Park odpowiadają budyn-
kom biurowym klasy A, wychodząc naprzeciw 
potrzebom nowoczesnego biznesu. Obecnie 
realizowany jest pierwszy etap z  całego kom-
pleksu, który będzie składać się łącznie z  10 
budynków biurowych wraz z  funkcjami uzu-
pełniającymi. Projekt realizowany jest z ogrom-
ną dbałością o  detal i  estetykę. Budynki będą 
tworzyły harmonijną całość współgrającą z za-
projektowaną zielenią wpisaną w obiekt.

Podział powierzchni biurowej oparty został 
na module okiennym o wymiarze 135 cm oraz 
rozstawie kolumn konstrukcyjnych co 810 cm 
i wysokości 300 cm od podłogi do sufitu pod-
wieszanego — umożliwia to najemcom ela-
styczne kształtowanie przestrzeni wewnętrznej. 
Układ powierzchni biurowych na wszystkich 
kondygnacjach zapewnia możliwość efektyw-
nego i funkcjonalnego podziału na jednego lub 
wielu najemców. Systemy podwieszanych sufi-
tów i podniesionych podłóg o wysokości 10 cm 
dają możliwość szybkiej i łatwej zmiany aranżacji 
wnętrza w przypadku zmiany potrzeb najemcy 
wynikającej np. z  rozwoju firmy. Maksymalny 
dostęp światła dziennego oraz otwierane okna 
mają istotny wpływ na zwiększenie komfortu 
pracy oraz mogą przyczynić się do zmniejsze-
nia kosztów eksploatacyjnych wynikających 
z  ograniczenia zużycia energii na klimatyzację, 
wentylację czy sztuczne oświetlenie. Przepro-
wadzone analizy komunikacji wewnętrznej stały 
się wytycznymi do zaprojektowania dróg ko-
munikacyjnych, dobrania odpowiednich, ener-
gooszczędnych wind i zoptymalizowania czasu 
oczekiwania.

Fasady zostały zróżnicowane ze względu na 
strony świata. Dłuższe boki elewacji, wyposa-
żone w otwierane okna, zostały obłożone okła-
dziną z  płyt HPL. Pozostałe ściany to system 
ściany kurtynowej z fragmentami wykonanymi 
z okładziny z aluminium.

Materiały przeważające we wnętrzach to 
kamień — ułożony na posadzkach, płyty for-
nirowane, panele stalowe oraz panele z  siatki 
stalowej — na ścianach. Obecnie będący na 
ukończeniu pierwszy z  10 budynków, już od 
samego wejścia wprowadza nas w  pełne zie-
leni wnętrze z gabionami, fontanną i morskim 
akwarium tworzącymi atmosferę spokoju 
i relaksu.

Nowe trendy w projektowaniu wymuszają 
na architektach zmianę podejścia do 
projektowania i poszerzenie dotychczas 
zdobytej wiedzy i umiejętności o zupełnie 
nowe zagadnienia, nie brane wcześniej 
pod uwagę. Przykładem komercyjnej 
zabudowy biurowej, wdrażającej „zielone” 
rozwiązania jest powstający przy ulicy 
Łopuszańskiej w Warszawie zespół 
budynków biurowych The Park. 

W 2012 roku w  projektowaniu biurow-
ców widać było bardzo wyraźną 
zmianę standardów. Znacząco wzro-

sło zainteresowanie inwestorów i  firm dewe-
loperskich certyfikacją budynków. Szacuje się, 
że obecnie większość najemców powierzchni 
biurowych w  Warszawie zwraca uwagę na to, 
czy posiadają one certyfikat BREEAM lub LEED. 
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 
„zielony” trend na rynku są pieniądze, a w szcze-
gólności możliwość ich oszczędzania.
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Inwestujemy w Polsce

Głównym powodem, dla którego nasza 
firma, KRD Global Group, zdecydowała 
się wybrać polski rynek, są planowane 

zmiany w  polskim prawie odnośnie fotowol-
taiki. Wielu ludzi uważa, że w  Polsce nie ma 
odpowiedniego nasłonecznienia, co nie do 
końca jest prawdą. W  Polsce możemy uzy-
skać co najmniej tyle energii co w Niemczech 
— a  tamtejszy rynek jest pełen rozwiązań 
bazujących na fotowoltaice. Dlaczego więc 
nie Polska? Polska jest jedynym krajem w Unii 
Europejskiej, który charakteryzuje się stałym 
wzrostem. Pracujemy w całej Europie, a Polskę 
uważamy za strategiczne miejsce na mapie 
kontynentu. Siedzibę ulokowaliśmy w Warsza-
wie, ma najlepsze połączenia z  innymi głów-
nymi miastami, pomimo wciąż ogólnie słabej 
infrastruktury w kraju.

W 2012 roku największy wpływ na 
rynek nieruchomości biurowych miały 
wydarzenia związane z zagadnieniami 
oszczędności energii realizowanymi 
już w fazie projektowania budynków 
biurowych.

wymuszone przez przepisy bezpieczeństwa 
i przepisy przeciwpożarowe, ale również aspek-
ty ekonomiczne związane z dążeniem do obni-
żenia kosztów użytkowania elewacji. Zaprojek-
towane szkło na elewacjach jest laminowane 
od wnętrza i  hartowane bądź laminowane od 
zewnątrz w  klasie bezpieczeństwa P2. Dodat-
kowo szklenia na poziomie parteru są odporne 
na przebicie i rozbicie w klasie bezpieczeństwa 
minimum P4. Trwałe elementy elewacji są mniej 
podatne na zniszczenie wynikające z  upływu 
czasu, jak również znacznie rzadziej ulegają 
uszkodzeniu, nie ma więc potrzeby wyrzucania 
zniszczonego elementu, a  na jego miejsce ku-
powania następnego.

Projekt zakłada zastosowanie możliwie neu-
tralnego szkła, niebarwionego, nierefleksyjne-
go, niskoemisyjnego, które wpuści do wnętrz 
możliwie dużo światła dziennego, najzdrowsze-
go dla ludzkiego oka. Przed zbyt mocnym słoń-
cem chronią żaluzje wewnętrzne, które mogą 
być sterowane przez każdego użytkownika in-
dywidualnie według potrzeb.

Zespół projektowy, dobierając materiały wy-
kończeniowe brał pod uwagę ich koszt w  ca-
łym cyklu życia oraz ich wpływ na środowisko. 
Stanowiło to prawie tak samo ważne kryterium 

jak ocena walorów estetycznych i koszt zakupu 
danego materiału.

Wszystkie przeszklenia zaprojektowane w The 
Park są ze szkła bezpiecznego, co częściowo jest 

Po roku 2020, każdy nowy budynek w Unii 
Europejskiej będzie musiał charakteryzować 
się niemal zerowym zużyciem energii. Jest to 
bardzo ważne wydarzenie w  branży. Nie ma 
więc wątpliwości, że przy opisie architektury 
budynków biurowych w  2012 roku, najczę-
ściej powtarzanymi słowami były: samowy-
starczalność, architektura bioklimatyczna, 
zerowe zużycie energii, zysk pasywny, eco-
odznaki. Niewątpliwie sojusznikiem architek-
tów jest również szkło, w szczególności foto-
woltaiczne. Jego wykorzystanie w budynkach 
stale wzrasta.

Dziesięć lat temu, otwierając katalogi z no-
wościami architektonicznymi, ledwo mogli-
śmy dostrzec „zielone” elementy konstrukcji 
budynków — najwyżej jako kolor fasady. 
Obecnie „zieleń” pojawia się nie tylko na ma-
teriałach elewacyjnych, nie oznacza również 
jedynie zielonych terenów wokół obiektu — 
jest realną częścią konstrukcji.

Podsumowując, 2013 rok to nowe techno-
logie, formy, nowoczesne materiały. Działania 
te pozwolą spełnić Polsce wymogi wobec 
„zielonego trendu” jeszcze przed rokiem 
2020.

Salvador	Vallejo
Architekt, BIPV & Energy Saving, KRD Global Group

Kompleks The Park w Warszawie
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Powstanie wielu biur architektonicznych 
specjalizujących się w  projektowaniu 
powierzchni biurowych zawdzięczamy 

zachodzącym zmianom na rynku, które wy-
kształciły wzrost zapotrzebowania na usługi 
związane z  sektorem biurowym. Początek tej 
nowej, wąskiej dziedziny architektury wiązał 
się z dynamicznymi zmianami, jakie zachodziły 
w  Polsce we wczesnych latach dziewięćdzie-
siątych. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu 
na takie usługi powstała nisza dla tej działal-
ności. Na początku większość projektowanych 
biur była do siebie bardzo podobna, prawie 
identyczna. Nie istniał popyt na indywidualne 
projektowanie wnętrz. Nie byli temu przychyl-
ni ani deweloperzy, dla których utrzymanie 
standardu i  czasu realizacji było priorytetem, 
ani najemcy, którzy nie do końca widzieli 
taką potrzebę. Podejście zmieniło się dopiero 

Anna	Wnuk
Architekt Interbiuro

w  momencie, gdy zachodnie firmy zaczęły 
otwierać w naszym kraju swoje oddziały, wno-
sząc tym samym nowe standardy.

Z  czasem wielkość rynku i  postęp techno-
logiczny zmieniły podejście do projektowania. 
Własne biuro nabrało nowych cech, zyskało 
swoisty, indywidualny charakter. Często też pro-
jektowane było w  taki sposób, aby design od-
zwierciedlał konkretną markę. 

Indywidualny wybór architekta dokonywany 
jest wtedy, gdy klient jest bardziej świadomy 
i  ma ogólną wizję wyglądu przyszłego biura 
oraz przestrzeni, jaką będzie oferować swoim 
pracownikom. 

Projekt uznać można za sukces, gdy architekt 
w pełni zrozumie potrzeby klienta i  je urzeczy-
wistni w postaci odpowiedniego i dostosowa-
nego wystroju biura.

Powyższe stwierdzenie wiąże się bezpo-
średnio z bardzo ważną kwestią, która znaczą-
co wpływa na końcowy projekt — z  relacją, 
jaka powstaje pomiędzy inwestorem a  archi-
tektem. Bycie architektem to niezwykle usługo-
wa działalność, a  zrozumienie potrzeb klienta 
jest w  niej podstawą. Uwzględnienie oczeki-
wań inwestora, nawet tych nie do końca świa-
domych i  wyartykułowanych, powinno być 
zawsze na pierwszym miejscu w całym złożo-
nym procesie projektowym. Architekci często 
nakierowują projekt na właściwy tor. Prezentu-
ją nowe, ciekawsze rozwiązania, często w opo-
zycji do tego, co by chciał inwestor. Architekt 

optymalizuje decyzje projektowe i  podpo-
rządkowuje je konkretnym rozwiązaniom.

Profesjonalizmu wymagać należy oczywi-
ście również od inwestora. Powinien wiedzieć, 
czego chce i co jest dla niego ważne. Musi zda-
wać sobie sprawę, czego może wymagać od ar-
chitekta, na czym polega jego praca i jak nią po-
kierować. Przy projektowaniu biur ważne jest, 
by jeżeli to możliwe, rozmawiać z jedną osobą. 
W dużych korporacjach zawsze będziemy zdani 
na wiele, często sprzecznych, opinii i wymagań. 
Zbieranie wskazówek od wszystkich pracow-
ników nie ma obecnie większego sensu. Takie 
postępowanie może opóźnić projekt lub nawet 
skazać go na niepowodzenie.

Bardzo istotna w procesie projektowym jest 
kwestia zaufania, jakie powinien zdobywać ar-
chitekt. Jeżeli go nie zdobędzie, prowadzić to 
będzie do konieczności przygotowania kilku 
koncepcji wstępnych i wizualizacji. Kluczem 
do dobrego projektu jest jego indywidualiza-
cja oraz klient, który zda się na profesjonalizm 
architekta. Specjaliści zauważają, iż najbardziej 
znaczące projekty świadczą nie tylko o  kre-
atywności twórcy, lecz również o sile przebicia 
i umiejętności rozmowy z inwestorem.

Każdy projekt powstaje w  wyniku dużego 
nakładu pracy. Jest to długi proces składający się 
z wielu etapów. Można powiedzieć, że projekty 
nie spadają z księżyca, a droga od koncepcji do 
realizacji wiąże się z wieloma pomysłami, projek-
tami i spotkaniami. Jeżeli inwestor wymaga, by 
projekt biura powstał w  dwa tygodnie, a  jego 
realizacja trwała półtora miesiąca, to odbije się 
to na jego jakości. 

Czym zatem jest dobrze zaprojektowane 
biuro? Moim zdaniem jest to biuro, które, jak 
dobry garnitur, uszyte jest na miarę. Równie do-
brze moglibyśmy powiedzieć, że cały budynek 
biurowy może być skrojony na miarę. Świetnym 
przykładem będzie tutaj obiekt zaprojektowany 
przez JEMS Architekci dla Agory. Najemca otrzy-
mał zindywidualizowaną powierzchnię w pełni 
dostosowaną do jego potrzeb. 

Każdy proces projektowy powinien rozpo-
cząć się od ustalenia priorytetów i  wybrania 
myśli przewodniej. Architekt wspólnie z  inwe-
storem musi podjąć decyzję, czy wystarczy 
mądra i  funkcjonalna aranżacja, czy też moż-
na uwzględnić niekonwencjonalne pomysły. 
Takie ustalenia należy następnie skonfron-
tować z  budżetem, co często je dodatkowo 
weryfikuje.

Niestety powszechną praktyką w  projek-
towaniu biur jest wyliczenie budżetu jeszcze 
przez zaangażowaniem architekta. Należy tu 

Obecnie klient decydujący się na 
projekt biura może wybrać nie tylko 
lokalizację, ale też architekta, którego 
styl projektowania najbardziej mu 
odpowiada. Często decyzja dyktowana 
jest poprzednimi realizacjami 
i zastosowanymi rozwiązaniami. 
Niektórzy klienci wybiorą architekta 
skupiającego się na funkcjonalności, 
dla innych — priorytetem będzie 
wygląd biura.

Jak	zaprojektować	
biuro?
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Biuro wizytówką firmy

Na co więc zwrócić uwagę, aby te korzy-
ści były jak największe? Wybór aranżacji 
przestrzeni biurowej powinien opie-

rać się na równowadze między komunikacją 
a  koncentracją potrzebną do wykonywania 
zadań. Rozwiązania muszą być jak najbardziej 
praktyczne i ergonomiczne, powinny nie tylko 
wykorzystywać efektywnie przestrzeń, ale też 
zapewniać komfort pracy. 

Magdalena	Tokarczyk-Cyran
Dyrektor Marketingu Grupy Nowy Styl

O czym należy pamiętać? Przede wszystkim 
ergonomia.

Warto zdać sobie sprawę z jej roli. Według euro-
pejskich badań „Fit for work” 110 mln EUR mie-
sięcznie kosztują polskich pracodawców cho-
roby mięśniowo-szkieletowe ich pracowników. 
Właściwie zaprojektowane biuro, ergonomicz-
ne wyposażenie oraz możliwość dopasowania 
parametrów stanowiska pracy do indywidual-
nych cech użytkowników, to klucz do sukcesu. 
Ergonomiczne projektowanie to jedna z metod 
profilaktyki w  problemach zdrowotnych, która 
pozwala zredukować koszty późniejszego le-
czenia. Inspirujące i stymulujące warunki pracy 
poprawiają poziom kreatywności oraz produk-
tywności pracowników, co w znacznym stopniu 
ma wpływ na zwiększenie zysków. 

Wciąż zyskującą na znaczeniu strefą w  biu-
rze jest przestrzeń, w  której pracownicy mogą 
odpocząć, spotkać się i  podyskutować. Jeżeli 
pozwala na to miejsce — warto wydzielić prze-
strzeń z  wygodnymi sofami, w  których można 
omówić ciekawe pomysły. Budowaniu mniej 
formalnej atmosfery sprzyjają miękkie, wygod-
ne sofy w żywych kolorach, takie jak modułowy 
system Hexa, którym towarzyszą niskie stoliki. 
Takie rozwiązania wzmacniają komunikację 
w zespole, a także stymulują kreatywność. Do-
datkowe właściwości wygłuszające, uzyskane 
dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów, 
zwiększają funkcjonalność takiej przestrzeni i jej 
uniwersalność. 

Przy projektowaniu przestrzeni biurowej war-
to pamiętać o jeszcze jednej jej funkcji — tej re-
prezentacyjnej. Obojętnie, czy mówimy o małym 
przedsiębiorstwie, czy dużej firmie międzynaro-
dowej — biuro zawsze będzie wizytówką firmy. 
Dobrze zaaranżowane, powinno dawać poczu-
cie bezpieczeństwa i komfortu nie tylko pracow-
nikom, ale również gościom z zewnątrz.

Myśl ekonomicznie — jak osiągnąć 110 proc. 
normy?

Koszty wynajmu powierzchni biurowej są 
bardzo duże, dlatego tak istotne jest, aby 
maksymalnie tę przestrzeń wykorzystać. 
Nie oznacza to jednak zapełnienia każdego 
metra biurkami. Kluczowa jest odpowiednia 
aranżacja przestrzeni dopasowana do sposo-
bu funkcjonowania danej organizacji. Dobrze 
inwestować w rozwiązania elastyczne, czyli 
takie, które pozwolą na łatwą rearanżację 
przestrzeni. Pomocne będą systemy modu-
łowe, umożliwiające budowanie dowolnych 
układów dostosowanych do aktualnych po-
trzeb i oczekiwań. Wiele takich propozycji 
znajduje się w portfolio marki BN Office So-
lution, między innymi systemy sof Magnes II 
czy Hexa. Warto również zwrócić uwagę na 
pomieszczenia konferencyjne. Dla niektórych 
przedsiębiorstw dobrym rozwiązaniem będą 
mobilne sale konferencyjne, w których wyko-
rzystać można składane stoły, umożliwiające 
szybką zmianę przeznaczenia pomieszcze-
nia. W  innych — sala konferencyjna będzie 
„sercem biura”, jej charakter będzie bardziej 
formalny, dlatego wykorzystane zostaną inne 
możliwości. 

Najlepsze rozwiązanie w każdym wypadku 
będzie zależało od typu działalności wykony-
wanej w  danej firmie. Równie ważna jest kul-
tura pracy organizacji, która będzie determino-
wać cały projekt. Indywidualne miejsca pracy 
promować będą hierarchiczne podejście do 
relacji, open space podkreśli z  kolei wartości 
wspólne i otwartość. 

W  ostatnim czasie można zaobserwować 
jedną ważną tendencję — do zmiany. Każdy 
lubi mieć wybór, zmiany stymulują, dlatego 
elastyczne odpowiedzi na potrzeby Klientów 
tak bardzo zyskują na znaczeniu.

Projektując biuro, należy zacząć od 
analizy potrzeb. Dobrze przemyślana 
przestrzeń biurowa to taka, która 
sprzyja efektywnej pracy, spełnia swoje 
funkcje i pomaga w realizacji celów. 
Ta uniwersalna zasada przekłada się na 
realne zyski przedsiębiorstwa, zarówno 
te materialne, jak i niematerialne, 
w postaci wydajności pracy, kreatywności 
pracowników i ich satysfakcji czy też 
maksymalizacji wykorzystania zasobów.

zwrócić uwagę, że racjonalne środki finansowe 
mogą zostać uwzględnione przez projektanta, 
który rozsądnie rozłoży akcenty w  projekcie. 
Może on również pomóc przy podjęciu decyzji, 
w których aspektach zaoszczędzić, a w których 
— założyć większe wydatki. 

Kolejną kwestią jest metraż biura, który 
brany jest pod uwagę zwłaszcza przy projek-
tach niskobudżetowych. Powierzchnia prze-
widziana na pracownika bywa tak wyśrubo-
wana, że zaczyna brakować miejsca. Biurka 

stają się coraz mniejsze i  usytuowane bliżej 
siebie, a  strefy wspólne oraz pomieszczenia 
odpoczynku przestają być uwzględniane. 
Oczywiście, przepisy polskiego prawa mówią 
nam o  minimalnej powierzchni przeznaczo-
nej na jednego pracownika, o  bezpośrednim 
dostępie do światła dziennego, o toaletach 
dla niepełnosprawnych oraz pokojach dla 
matek z  dzieckiem. Jednakże dopiero speł-
nienie tych warunków pozwala nam na pro-
jektowanie, którego celem nie będzie tylko 

stworzenie schematycznej przestrzeni. Wiąże 
się to, jak już wspomniałam wcześniej, z pro-
blemem kosztów. Niestandardowe rozwiąza-
nia wymagają poniesienia większych nakła-
dów finansowych. 

Podsumowując, można pokusić się o stwier-
dzenie, że najtrudniejsze w stworzeniu dobrego 
projektu jest odpowiednie zsynchronizowanie 
i  dopasowanie wszystkich elementów, a przy 
tym zachowanie jego spójności. Gdy jednak się 
to uda, można liczyć na satysfakcję klienta.
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Stolica znajduje się na pierwszym miejscu w Polsce pod wzglę-
dem liczby ludności, przeciętnego miesięcznego zatrudnie-
nia i wysokości średnich zarobków. Każdego roku oddawana 

jest tu do użytku największa liczba mieszkań, tu również zareje-
strowanych jest najwięcej podmiotów gospodarczych. Warszawa 
jest także liderem w  wysokości PKB przypadającej na jednego 
mieszkańca. Jeżeli chodzi o architekturę miasta, to widać tu pew-
ną dychotomię: jej dominantą jest z jednej strony niska zabudowa 
powstała w okresie komunizmu, a z drugiej nowoczesne wieżow-
ce, z którymi coraz bardziej stolica zaczyna być utożsamiana.

Tu	budynki	rosną	wysoko

Warszawa jest właściwie jedynym miastem w Polsce, które może pre-
tendować do miana europejskiej lokalizacji biznesowej. Swoje siedzi-
by ma tu wiele międzynarodowych koncernów. W  mieście istnieje 
również dzielnica biznesu określana przez analityków rynku nieru-
chomości Centralnym Obszarem Biznesu. Wśród pierwszych dzie-
sięciu najwyższych budynków w Polsce, aż osiem znajduje się właśnie 
w  Warszawie. Miejsce na szczycie podium najwyższych obiektów 
w kraju zajmuje Pałac Kultury z wysokością całkowitą 237 metrów, 
natomiast trzecie, zaraz za wrocławskim Sky Tower, należy do War-
saw Trade Tower, który sięga 208 metrów. Kolejne budynki to: Złota 
44, Rondo 1, Hotel Marriott, Warsaw Financial Center, InterConti-
nental Warsaw oraz Oxford Tower. W 2014 roku do tego prestiżowe-
go grona dołączy 220-metrowy biurowiec Warsaw Spire.

Architektura Warszawy jest w  dużej mierze zdeterminowana 
zniszczeniami powstałymi podczas II wojny światowej — aż 80 
proc. przedwojennej zabudowy legło w gruzach. Dopiero po woj-
nie rozpoczęła się odbudowa zniszczonej stolicy. Nie może zatem 
dziwić fakt, że nie ma w Warszawie obszaru, w którym dominuje 
stara zabudowa, tak jak na przykład w krakowskiej dzielnicy Sta-
re Miasto. Należy jednak zwrócić uwagę, iż okres wojny w stolicy 
przetrwały niektóre obiekty powstałe w  latach 20. i  30., a nawet 
starsze. Dzięki temu, na mapie miasta odnajdujemy budynki, któ-
re charakteryzuje styl dworkowy, ale także klasycyzm, funkcjona-
lizm, a nawet awangarda. Spółdzielcze bloki na Żoliborzu, nowo-
czesne biurowce wzdłuż al. Jana Pawła II, klasycystyczne Łazienki 
Królewskie oraz socrealistyczny Pałac Kultury to tylko niektóre 
dowody zróżnicowania architektonicznego Warszawy. 

Zakochaj się w Warszawie

Teatr na Wodzie
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Czym	miasto	kusi	inwestorów?

Warszawa oferuje potencjalnym inwestorom pełne spektrum nie-
ruchomości: od niezabudowanych parceli, przez kamienice, kom-
pleks pałacowy, aż po Plac Defilad. 

Interesującym trendem na warszawskim rynku nieruchomo-
ści, możliwy do zaobserwowania w ostatnim czasie, są transakcje 
związane z obiektami zabytkowymi. Na sprzedaż wystawiony jest 
między innymi Pałac Szaniawskich przy Miodowej 8. Jeszcze kilka 
latu temu swoją siedzibę miały tutaj biura Ratusza. Urzędnicy mu-
sieli jednak opuścić nieruchomość, bo w Pałacu ambasadę otworzyć 
chcieli szejkowie z Kataru. Z transakcji Katarczycy jednak się wy-
cofali, a obiekt do dziś szuka nowego właściciela. Pod koniec marca 
2013 roku został wywieszony wykaz tej nieruchomości. Cena wy-
woławcza wyniosła 21 mln zł, co oznacza, że wartość Pałacu rośnie 
o niemal 1 mln zł rocznie — w 2009 roku był bowiem wyceniany na 
17,5 mln zł. Przetarg zaplanowano na III kwartał bieżącego roku. 

Innym dostępnym na sprzedaż zabytkiem jest ponad 100-let-
nia Kamienica Wolfa Krongolda. Budynek, który od dekady jest 
nieużytkowany, wymaga generalnego remontu. Podczas ostat-
niego przetargu (cena wywoławcza 15 mln zł) nie znalazł się 
inwestor chętny do jego odnowienia. Aktualnie prowadzone są 
czynności przygotowawcze mające na celu przeznaczenie nieru-
chomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego. Termin przetargu planowany jest na drugie półrocze 2013 
roku. — informują przedstawiciele Ratusza. Urzędnicy nie po-
dają jednak kwot, ale wiadomo, że potencjalni inwestorzy będą 
mogli liczyć na niższe ceny związane z faktem wpisania obiektu 
do rejestru zabytków.

O  tym, że zakup starych, zniszczonych zabytków, takich jak 
Pałac Szaniawskich czy Kamienica Wolfa Krongolda, może oka-
zać się trafioną inwestycją także w Warszawie, świadczą przykłady 
rewitalizowanych obiektów na mapie miasta. Przykładowo, firma 
Mermaid Properties otrzymała 22 mln EUR za zrewitalizowany 
Pałac Młodziejowskiego przy ul. Miodowej 10. Obiekt przy Al. 
Ujazdowskich 10, zakupiony przez niemiecki fundusz IVG, kosz-
tował 18 mln EUR. Kolejny budynek to odnowiony i  sprzedany 
przez Warimpex biurowiec La Palais przy ul. Próżnej. Atrakcyjną 
transakcję sprzedaży sfinalizowała również firma Reinhold, która 
odbudowała Kamienice Lipińskiego. Kupcem w  tym przypadku 

był Union Investment. Warto podkreślić, że zawyżane ceny takich 
nieruchomości są determinowane głównie przez ich prestiżową 
lokalizację oraz unikalność — podaż zabytkowych budynków jest 
w Warszawie, z oczywistych względów, ograniczona.

Interesującą ofertą Warszawy jest wystawiona na sprzedaż część 
Placu Defilad. Parcela usytuowana wzdłuż ulicy Marszałkowskiej 
naprzeciwko Galerii Centrum liczy 5800 mkw., a teren wyceniono 
na 70 mln zł. Według planu zagospodarowania przestrzennego, 
potencjalni inwestorzy mogą postawić tutaj budynki komercyjne 
oferujące usługi z  zakresu między innymi handlu oraz admini-
stracji i biur. Tu pojawia się problem: plan przewiduje w tym regio-
nie niską zabudowę, co z punktu widzenia potencjalnych inwesto-
rów jest mało korzystne. Parcelę jednak charakteryzuje doskonała 
lokalizacja, jest to również nieruchomość wolna od roszczeń. 

Połączenia	z Polską	i światem

Dzisiaj Warszawa wyróżnia się nie tylko na tle kraju, ale rów-
nież całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to miasto 
z dobrą komunikacją międzynarodową, głównie dzięki komuni-
kacji lotniczej. Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina obsługuje 
największą liczbę bezpośrednich połączeń lotniczych w  kraju. 

biurowiec La Palais przy ul. Próżnej
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Interesujące są również plany zabudowy okolic stołecznego Okę-
cia. Na targach MIPIM w Cannes Warszawa zaprezentowała pro-
jekt Chopin Airport City, który zakłada stworzenie biznesowego 
miasteczka, z  17 biurowcami, na 22,5-hektarowej powierzchni 
zlokalizowanej w pobliżu lotniska. Rozpoczęcie tej spektakularnej 
inwestycji planowane jest na 2014 rok. 

Warto wspomnieć również o inwestycjach związanych z trans-
portem publicznym. Warszawa posiada Szybką Kolej Miejską (od-
powiednik zachodnich S-Bahnów) oraz metro. Obecnie prowa-
dzone są prace przy budowie drugiej linii metra, która ma liczyć 
łącznie około 31 kilometrów. To również w stolicy występuje naj-
większe zagęszczenie ścieżek rowerowych w Polsce. 

Pozytywnym wyróżnikiem Warszawy jest również stan infra-
struktury kolejowej. Stolica posiada szybkie połączenia z  Krako-
wem, Katowicami i Poznaniem, a także z Berlinem. Na terenie woje-
wództwa mazowieckiego większość szlaków kolejowych została już 
wyremontowana, co w połączeniu z dużą częstotliwością kursowa-
nia Kolei Mazowieckich zapewnia stosunkowo krótkie czasy prze-
jazdów. Skutkuje to największą pracą przewozową wśród wszyst-
kich polskich regionów. Obecnie prowadzonymi inwestycjami jest 
między innymi przeciągający się remont trasy E65 do Trójmiasta, 
który znacznie skróci czas podróży ze stolicy nad morze. Dodatko-
wo na trasy z Warszawy do Trójmiasta, Krakowa, Wrocławia i kilku 
mniejszych miast wyjadą nowoczesne pociągi Pendolino.

Najsłabiej stolica wypada jeżeli chodzi o stan dróg. Ocenę tę obniża 
słaby dostęp do europejskiej sieci autostrad. Zwrócić tu można również 
uwagę na słynne afery związane z budową dróg przed mistrzostwami 
Euro 2012. Problemy pojawiły między innymi przy budowie autostra-
dy A2, która najpierw została przerwana przez chińską firmę COVEC, 
a następnie pojawiły się problemy spowodowane bankructwem firmy 
Dolnośląskie Surowce Skalne, wybranej do dokończenia prac. W rezul-
tacie jednak udało się w czerwcu otworzyć większość odcinków auto-
strady. Ogólnie w 2012 roku na terenie województwa mazowieckiego 
oddano do użytku 66 kilometrów autostrad. Obecnie trwają prace mię-
dzy innymi przy ekspresowej obwodnicy Warszawy. 

Działo	się...

2012 i początek 2013 roku odznaczył się kontrowersjami nie tylko 
wokół budowy A2. Nie ominęły one również rynku nieruchomości.

Z  problemami boryka się między innymi inwestor biurowca 
Warsaw Spire — są one związane z roszczeniami byłych właścicieli 
do gruntów, na których obiekt powstaje. Inwestor, firma Ghelam-
co, uspokaja jednak, iż nie zagrażają one budowie. W oficjalnym 
oświadczeniu wydanym przez firmę czytamy: w aktualnym stanie 
prawnym i faktycznym roszczenia reprywatyzacyjne byłych właści-
cieli pozostają bez wpływu na stan prawny nieruchomości będącej 
w użytkowaniu wieczystym Spółki Ghelamco Warsaw Spire Spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością SKA (oznaczonej jako działki 

biurowiec Warsaw Spire
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Rynek nieruchomości biurowych rozwi-
jał się w 2012 roku i w 2013 nadal będzie, 
choć projektów planowanych jest zdecy-

dowanie mniej niż w  latach ubiegłych, a  sami 
inwestorzy stali się bardziej ostrożni. Zgodnie 
z przewidywaniami dotyczącymi kondycji całe-
go rynku, wielu z  nich woli obecnie poczekać 
i zobaczyć, co przyniosą najbliższe miesiące. 

2012 rok przyniósł kilka dużych transakcji 
na warszawskim rynku — sprzedaż Warsaw 
Financial Centre za 210 mln EUR, International 
Business Centre za 148 mln EUR, czy Platinium 

Polska jest wciąż interesującym krajem, 
szczególnie stolica. Pomimo niestabilnej 
sytuacji ekonomicznej na świecie liczba 
zajmowanych powierzchni biurowych 
w 2012 roku w Polsce była znacząca. 
Warszawski rynek biurowy odnotował 
wyjątkowo dobre wyniki, o wiele lepsze 
niż spodziewała się większość ekspertów. 
W stosunku do roku poprzedniego wielkość 
zajmowanych powierzchni biurowych 
zwiększyła się o 30 proc. a w samym trzecim 
kwartale 2012 roku o 7 proc. 

Business Park za 173 mln EUR. Wybrane nieru-
chomości komercyjne, niezmiennie, również 
w  tym roku będą cieszyć się dużym zainte-
resowaniem funduszy, inwestorów i  banków 
finansujących. Biurowce, które charakteryzują 
się przede wszystkim atrakcyjną lokalizacją oraz 
wysokim standardem technicznym, łatwiej znaj-
dą nabywców. Cechy te wskazują na tendencję, 
która zdecydowanie promuje projekty bez-
pieczne, choć dające niższe zyski. 

W 2013 roku planowanych jest zdecydowa-
nie mniej inwestycji niż w latach ubiegłych. Po-
wodem jest duża podaż powierzchni biurowej, 
która w  najbliższych 18 miesiącach znacząco 
wzrośnie. W  tym roku powstanie ok. 300 tys. 
mkw., w  porównaniu do około 200 tys. mkw. 
w 2012 roku. Ze względu na niższą podaż biur 
w ostatnich czterech latach, rynek jest w stanie 
wchłonąć nowe powierzchnie bez zmniejszenia 
cen czynszu. Ma na to wpływ również atrakcyj-
ność stolicy, która przyciąga wiele nowych firm, 
dopiero rozpoczynających lub rozszerzających 
tu swoją działalność. 

Warto również zaznaczyć, że wielu najem-
ców zapewne skorzysta z bogatej nowej oferty 
i  zdecyduje się na zmianę lokalizacji oraz wyż-
szy standard. W efekcie wskaźnik pustostanów 
w  biurowcach klasy B prawdopodobnie wzro-
śnie, natomiast w segmencie klasy A powinien 
być stabilny.

Rok	dużych	transakcji	
Philippe	Mer
Head of Territories — CEE / CEO Poland BNP Paribas Real Estate 

nr 24/1 i 24/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 
WA4M/00319596/8) i  mogą być zaspokojone jedynie poprzez od-
szkodowania od Skarbu Państwa. Inwestor podkreśla, iż budowa 
będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem. 

Problemy w  stolicy napotkała również firma Griffin Group, 
która w 2012 roku nabyła działkę przy ul. Emilii Plater, na której 
znajdował się pawilon Meble Emilia. Inwestor przedstawił pla-
ny zagospodarowania terenu: 160-metrowy wieżowiec, wkom-
ponowany swoją „tańczącą” formą w  wystrój okolicy. Projekt 
powstał w hiszpańskiej pracowni NMH Arquitectura y Diseño. 
W  dotychczasowym budynku tymczasową siedzibę ma jednak 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN), które od 2007 roku cze-
ka na budowę nowego gmachu przy Placu Defilad. W  związku 
z tym, nowy inwestor zaproponował MSN preferencyjne warun-
ki najmu w  planowanym obiekcie (40 zł za mkw.), a  Muzeum 
mogłoby wynajmować powierzchnie przez wiele lat. Jednak tego 
samego dnia, gdy Griffin Group zakupił nieruchomości przy ul. 
Emilii Plater, stołeczny konserwator zabytków wpisał pawilon 
do rejestru zabytków. Dodatkowo, swoje oświadczenie wydało 
MSN, które uznało przedstawione przez inwestora projekty za 
stworzone bez wiedzy muzeum. Joanna Mytkowska, dyrektor 
MSN w  Warszawie, oświadczyła: spółka pragnie zaprezento-
wać wobec mediów i  opinii publicznej dobrą wolę i  chęć współ-
działania z Muzeum, równocześnie podejmując działania, które 

budzą wątpliwość, co do faktycznych intencji Spółki. Wśród tych 
działań należy wymienić nie tylko jednostronne wypowiedzenie 
umowy najmu z  dnia 10 października 2012 roku, w  przededniu 
inauguracji pierwszej wystawy Muzeum w  Emilii, ale także ko-
lejne nieprzyjazne wobec Muzeum kroki — między innymi pozew 
sądowy z dnia 21 listopada 2012 roku przeciwko dyrektorowi MSN 
w  Warszawie o  rzekome naruszenie dóbr osobistych Spółki. Po-
nadto, w dniu, w którym Spółka prezentuje opinii publicznej wi-
zualizacje planowanej inwestycji, składa pisemne żądanie opusz-
czenia pawilonu przez Muzeum. Takie działania mogą wzbudzać 
uzasadnione podejrzenia, że zamiarem Spółki nie jest dobra 
i konstruktywna współpraca z Muzeum. Na początku 2013 roku, 
decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków pawilon Meble 
Emilia został wykreślony z ewidencji zabytków.

Wiele emocji wywołał również Stadion Narodowy, otwarty 
przed Euro 2012, za sprawą pamiętnego meczu Polska-Anglia, 
który miał zostać rozegrany 16 października 2012 roku. Niestety 
musiał zostać przesunięty o jeden dzień z powodu ulewnego desz-
czu, który — przez nie zasunięty dach — podtopił murawę. Na 
skutek tych feralnych wydarzeń przez media przetoczyła się fala 
spekulacji dotycząca nie tylko złej organizacji wydarzenia, ale za-
bezpieczeń obiektu. Temat Stadionu Narodowego wracał częściej 
— wystarczy wspomnieć tu chociażby usterkę dachu, która poja-
wiła się jeszcze przed Euro 2012.
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Warszawa jest niekwestionowanym liderem w  kraju 
w sektorze powierzchni biurowej. Miasto oferuje po-
daż w wysokości około 3,85 mln mkw. W samym 2012 

roku oddano do użytku około 250 000 mkw. powierzchni biuro-
wych. Największymi oddanymi projektami były Nordea House/
Green Corner (27 000 mkw.) oraz kompleks Business Garden War-
szawa (22 000 mkw.).

W 2012 roku zanotowano rekordowy popyt: ponad 600 000 mkw. 
Dla porównania w roku 2011 popyt wyniósł około 570 000 mkw. Do 
największych transakcji sfinalizowanych w  ubiegłym roku zaliczyć 
należy: przeprowadzkę Asseco Poland do Wilanów Office Park oraz 
wynajem 14 600 mkw. powierzchni przez Agencję Frontex w Warsaw 
Spire. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się Obrzeża 
Centrum oraz strefa Południowa Górna. Jednocześnie w 2012 r. nie-
znacznie wzrosła stopa pustostanów, osiągając poziom około 8,5 %. 

Obecnie w Warszawie w budowie jest prawie 700 000 mkw. po-
wierzchni, co powoduje, iż nadchodzące lata mogą być rekordo-
we pod względem wysokości podaży. Zgodnie z planami w 2012 
roku do użytku ma być oddanych nawet ponad 300 000 mkw. po-
wierzchni. Dzięki temu całkowite zasoby powierzchni biurowej 
w Warszawie przekroczą granicę 4 mln mkw. Mimo dużego zain-
teresowania najemców, tak duża podaż może spowodować wzrost 
wskaźnika pustostanów. Ceny najmu w stolicy Polski w centrum 
kształtują się na poziomie 22–27 EUR/mkw. na miesiąc, natomiast 
na obrzeżach — w granicach około 15–17. 

Pozostając niekwestionowanym liderem rynku nieruchomości 
komercyjnych w kraju, Warszawa jednocześnie wypada korzystnie 

na tle innych miast europejskich i pozaeuropejskich. Na targach 
MIPIM w Cannes firma CBRE przedstawiła najbardziej atrakcyj-
ne dla inwestorów miasta Europy. Pierwsze miejsce zajął Londyn, 
ale Warszawa uplasowała się bardzo wysoko — na pozycji piątej. 
Ta sama firma opracowała raport dotyczący najdroższych biuro-
wych lokalizacji świata. Tutaj liderem została główna biznesowa 
dzielnica Hong Kongu. Drugie miejsce przypadło londyńskiemu 
West End, a trzecie — Tokio. Warszawa zajęła 64 lokatę. 

Gdzie	kwitnie	biznes?

Według podziału administracyjnego w  Warszawie znajduje się 
18 dzielnic, z czego najludniejszą jest Mokotów, a największą pod 
względem zajmowanego terenu — Białołęka. Innymi dzielnicami 
są: Bielany, Targówek, Praga Północ, Żoliborz, Rembertów, Praga 
Południe, Śródmieście, Wola, Bemowo, Ursus, Ochota, Włochy, 
Wawer, Wesoła, Wilanów i Ursynów. 

W 2005 roku Warsaw Research Forum, czyli eksperci z najwięk-
szych firm doradczych działających na rynku, podzielili stolicę na 
dziewięć stref, w dwóch kategoriach: „Centrum” i „Poza Centrum”. 
W  tej pierwszej znajduje się Centralny Obszar Biznesu (COB) 
i obrzeża centrum. Druga natomiast składa się ze stref: Wschod-
niej, Północnej, Południowej dolnej, Południowo-wschodniej, Po-
łudniowo-zachodniej, Południowej górnej i Zachodniej. 

Niniejsza publikacja poprowadzi szlakiem wybranych stołecz-
nych inwestycji biurowych. Koncentruje się na dzielnicach, które 
obecnie znajdują się na celowniku dużej liczby deweloperów oraz 
najemców: Śródmieściu, Mokotowie, Białołęce, Żoliborzu, Woli, 

Warszawa liderem  
rynku biurowego

Wyk. 1. Podaż powierzchni biurowej w Warszawie w latach 2007–2012 [mkw.]

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny

Wyk. 2. Wskażnik pustostanów w Warszawie w latach 2007–2012 [%]

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny
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Włochach i  Wilanowie. W  poniższym zestawieniu nie zostały 
umieszczone wszystkie oddane i obecnie realizowane inwestycje. 
Zważywszy na bardzo wysoki poziom podaży w stolicy, komplet-
ny wykaz byłby niezwykle trudny do zrealizowania.

ŚRÓDMIEŚCIE

Najbardziej prestiżową dzielnicą Warszawy jest Śródmieście. W  jej 
granicach leżą zarówno najstarsza zabudowa miasta, jak i  tereny 
odbudowane po II wojnie światowej. Znajduje się tu duża ilość za-
bytków i historycznych miejsc, wśród których wymienić można cho-
ciażby Plac Zamkowy z Zamkiem Królewskim oraz Trakt Królewski. 
Z  punktu widzenia segmentu biurowego, jest to niezwykle eksklu-
zywna lokalizacja, przyciągająca wielu inwestorów, którzy nie tylko 
planują budowę nowych obiektów, lecz również rewitalizację starych.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

W  pierwszej połowie 2012 roku dobiegł końca jeden z  najdroż-
szych remontów w Warszawie — dawny blask odzyskał biurowiec 
Ufficio Primo, którego budowa rozpoczęła się w  latach 50-tych 
ubiegłego wieku, według projektu cenionego architekta, prof. 
Marka Leykama. Obiekt powstał z myślą o komunistycznym pre-
zydium rządu, a wiecha na budynku zawisła już w latach 60-tych. 
Początkowo, zgodnie z pierwotnymi planami swoją siedzibę mia-
ły tu władze. Lokatorzy opuścili jednak budynek przy ul. Wspól-
nej 62 po kilku latach. W  latach 90-tych nieruchomość znalazła 
się w  posiadaniu Daewoo, aby ostatecznie, w  2005 roku, zostać 

wykupioną przez Euro Invest, spółkę Jana Kulczyka. Remont po-
chłonął przeszło 60 mln zł. 

W lipcu 2012 roku pozwolenie na użytkowanie uzyskał także 
biurowiec Senator. Obiekt przy ulicy Bielańskiej 12 powstawał we 
współpracy inwestora, firmy Ghelamco, ze stołecznym konserwa-
torem zabytków. Jeszcze przed rozpoczęciem projektowania od-
były się prace badawcze historyków i archeologów. Biurowiec stoi 
bowiem na miejscu dawnego Banku Polskiego i  zaprojektowany 
został zgodnie z założeniami architektonicznymi budynku z 1907 
roku. Istotnym miejscem w obiekcie jest Atrium, którego jedną ze 
ścian stanowi odrestaurowana część sali kasowej Banku Polskiego. 
Na ścianie tej zawieszono zachowaną tablicę instytucji finansowej 
z 1924 roku. Odnowiony Senator oferuje 25 000 mkw. powierzch-
ni, która zachęciła między innymi PKN Orlen, Grupę Rabobank, 
Euronet oraz Bre Bank S.A.

l Inwestycje	w budowie	i planowane

Mermaid Properties nada nowego blasku kamienicy przy ulicy Jasnej 
26. Trwające obecnie prace remontowe, mające na celu rewitalizację 
zabytkowego obiektu, potrwają do końca 2013 roku. Odświeżony bu-
dynek będzie oferować około 5 250 mkw. powierzchni biurowej pod 
wynajem. Już wiadomo, że do Jasnej 26 w 2014 roku wprowadzi się 
Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, która będzie głównym na-
jemcą obiektu. 

biurowiec 
Ufficio Primo biurowiec Foksal

biurowiec 
Jasna 26

Warszawa — podział 
administracyjny

W odległości 15 minut pieszo od inwestycji Mermaid Properties, 
przy ulicy Foksal 10A, powstaje biurowiec Foksal. Jego inwestor — 
Polski Holding Nieruchomości S.A. — realizuje 7-kondygnacyjny 
obiekt w  bezpośrednim sąsiedztwie Traktu Królewskiego. Prace 
budowlane rozpoczęły się w III kwartale 2012 roku, a po ich za-
kończeniu rynek wzbogaci się o  ponad 3 000 mkw. powierzchni 
biurowej. Projekt biurowca Foksal powstał w pracowni Juvenes. 
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Na działce o powierzchni 11,5 tys. mkw., u zbiegu ulic Emilii 
Plater i Nowogrodzkiej, powstać ma kompleks, którego realizacja 
jest obecnie na etapie projektowania. Projekt o nazwie Porta Var-
sovia ma składać się z 2 wież liczących po 180 i 160 metrów. Wieże 
na kondygnacjach 8–36 połączone zostały lekką przeszkloną płytą 
rozszerzającą się ku górze. Na dachu niższej wieży zaprojektowa-
no „sad” nawiązujący do zlokalizowanych tu historycznie ogro-
dów pomorskich. Do tego należy jeszcze dodać pięć podziemnych 
pięter, które zostaną zaaranżowane m.in. na parking dla 1,1 tys. 
samochodów. W  Porta Varsovia biura, hotel oraz powierzchnie 
usługowe zostaną rozlokowane na powierzchni 52 000 mkw. Teren 
stanowi własność miasta i znajduje się w planach przetargowych 
Biura Gospodarki Nieruchomości. Obecnie mieści się tutaj liceum 
oraz gimnazjum. Sprzedaż będzie możliwa dopiero po zmianie 
siedziby obu szkół. Przedstawiciele Ratusza od początku zapowia-
dali, że nie zaangażują się w budowę, a po uzyskaniu warunków 
zabudowy sprzedadzą parcelę inwestorowi. Jeszcze w  2010 roku 
eksperci szacowali, że grunt w tej lokalizacji może być wart od 5-6 
tys. do nawet 10 tys. EUR/mkw.

MOKOTÓW

W lewobrzeżnej części Warszawy znajduje się Mokotów. Dzielni-
ca ta znana jest przede wszystkim z terenów zielonych, takich jak 
Pole Mokotowskie czy Park Arkadia. Okolica charakteryzuje się 
dużą ilością luksusowej zabudowy mieszkalnej, zarówno aparta-
mentowców, jak i willi. Obecnie na tym obszarze realizowane są 
także bardzo duże inwestycje biurowe, takie jak Poleczki Business 
Park czy Park Rozwoju.

l Inwestycje	oddane	w 2012	i na	początku	2013	roku

Na początku 2013 roku do użytku został oddany drugi z biurow-
ców w kompleksie New City — New City II. Oferuje on 4000 mkw. 
powierzchni, co łącznie z  obiektem New City, mającym 37 000 
mkw. biur i  2 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej, daje 
43 000 mkw. Kompleks jest w  całości wynajęty 51 firmom, do 
których należą między innymi: Gruner+Jahr, Novartis, Samsung 
i Eniro. W marcu 2013 roku obiekt został zakupiony od ECI Group 
przez fundusz Hines Global REIT, Inc. 

Na granicy Śródmieścia i Mokotowa powstaje kompleks biuro-
wy z 90-metrową dominantą — Plac Unii. Ten realizowany przez 
Liebrecht & wooD oraz BBI Development obiekt wzbogaci rynek 
warszawski o  41 000 mkw. powierzchni biurowej rozlokowanej 
w trzech połączonych ze sobą budynkach. 27 grudnia 2012 roku 
zawisła wiecha nad kompleksem, a zakończenie budowy planowa-
ne jest na jesień 2013 roku. W Placu Unii biura otworzą firmy takie 
jak Grupa ING i Dalkia Polska S.A. 

kompleks biurowy Plac Unii biurowiec Olkuska

biurowiec New City II
Porta Varsovia
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W maju 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie biurowca 
Olkuska zrealizowanego przez Rezydencje Anin. Obiekt, zloka-
lizowany przy ul. Olkuskiej 7, oferuje 4400 mkw. całkowitej po-
wierzchni. Bryła budynku nawiązuje do zabudowy ulicy Puław-
skiej z lat 30. XX wieku. Biurowiec doceniły juz firmy takie jak: 
Indykpol, Rolmex i Nature’s Sunshine.
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Na Mokotowie powstaje również inna duża inwestycja. Echo 
Investment realizuje przyjazny środowisku kompleks Park Roz-
woju. Obiekt, którego projekt powstał w pracowni JEMS Architek-
ci, ma oferować 32 000 mkw. powierzchni. Wprowadzi się do nie-
go między innymi firma Schneider Electric. Budowa pierwszego 
etapu zakończy się w I połowie 2014 roku, zakończenie drugiego 
planowane jest na rok 2015. 

w całości wynajęte przez Grupę Banku Ochrony Środowiska. Pod 
koniec stycznia 2013 roku deweloper Europlan oraz współinwe-
stor Griffin Real Estate wystawili obiekt na sprzedaż.

l Inwestycje	w budowie	i planowane

W  kwartale ulic Grzybowskiej, Łuckiej, Towarowej i  Wroniej, 
w  bliskim sąsiedztwie drugiej linii metra, powstaje biurowiec 
Warsaw Spire. Kompleks będzie składać się z budynku wieżowego 
o wysokości 220 metrów oraz dwóch 55-metrowych przyległych 
biurowców (B i  C). Łącznie wzbogaci stołeczny rynek biurowy 
o  około 100 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, a  po 
zakończeniu budowy, będzie jednym z  najwyższych budynków 
w  Polsce. Pierwszym najemcą obiektu została Agencja Frontex, 
która rozpocznie przygotowywania nowego biura o powierzchni 
14 600 mkw. już we wrześniu 2014 roku.

kompleks Park Rozwoju

biurowiec Feniks

kompleks Poleczki Business Park

biurowiec Warsaw Spire

WOLA

Wola jest dawną dzielnicą przemysłową, przez co znajduje się tutaj 
wiele starych, zaniedbanych obiektów i  terenów przemysłowych. 
Obecnie są one sukcesywnie burzone lub remontowane, a w  ich 
miejscach powstają nowoczesne centra biurowe i  apartamenty. 
W dzielnicy zlokalizowane są między innymi biurowce Prosta 69 
i Orco Tower, należące do Orco Group.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

Pod koniec 2012 roku otwarty został biurowiec Feniks, zlokalizo-
wany przy ul. Żelaznej. Oferuje łącznie 10 000 mkw., które zostały 
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l Inwestycje	w budowie	i planowane

Na południowych obrzeżach Mokotowa, przy ul. Poleczki, po-
wstaje największa obecnie realizowana inwestycja biurowa w War-
szawie. UBM oraz CA IMMO wspólnie tworzą kompleks Poleczki 
Business Park, który docelowo ma wzbogacić miasto o  210 000 
mkw. powierzchni. W  marcu 2010 roku została oddana pierw-
sza faza kompleksu, składająca się z  dwóch budynków o  łącznej 
powierzchni 45 000 mkw. Budowa drugiego etapu zakończyła się 
w czerwcu 2012 roku. Całość kompleksu realizowana jest zgodnie 
z zasadami zrównoważonego budownictwa. 
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ASBUD Group zakupiła udziały oraz prawa do zarządzania pro-
jektem od grupy ABLON, dotychczasowego inwestora Karolkowa 
Business Park w  Warszawie. Dzięki temu między ulicami Ka-
rolkową, Grzybowską i Towarową powstanie kompleks oferujący 
15 000 mkw. powierzchni biurowej na 12 kondygnacjach. W obiek-
cie znajdzie się również 3000 mkw. strefy handlowo-usługowej, 
ulokowanej w  przyziemiu z  odremontowaną historyczną fasadą. 
Nad nią znajdzie się 2500 mkw. zielonych tarasów. Zakończenie 
prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2014 roku.

Spółka Unidevelopment w  planach ma realizację biurowca 
Wola House, zlokalizowanego przy al. Prymasa Tysiąclecia 79. 
Inwestor posiada pozwolenie na budowę obiektu o powierzchni 
19 000 mkw., złożył jednak wniosek o  pozwolenie na jego za-
mianę na budynek oferujący 22 378 mkw. Wola House składać 
ma się z  11 kondygnacji naziemnych i  4 podziemnych. Obiekt 
o takich parametrach jest zgodny z przyjętym przez Radę Mia-
sta planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Za 
projekt architektoniczny odpowiada pracownia Arch Magic. 

Planowane zakończenie budowy wyznaczone jest na I  kwartał 
2015 roku.

HB Reavis oraz PKP S.A. planują budowę nowego dworca War-
szawa Zachodnia i  biurowców West Station. Inwestycja, zloka-
lizowana na granicy Woli i  Ochoty, powstawać będzie w  trzech 
etapach. Rok po otrzymaniu pozwolenia na budowę, którego inwe-
storzy oczekują w I kwartale 2014 roku, zostanie oddany dworzec. 
Natomiast pierwszy biurowiec gotowy będzie w  I  kwartale 2016 
roku, a drugi — w I kwartale 2018 r. West Station łącznie oferować 
będzie 150 000 mkw. powierzchni, w tym 64 000 mkw. biurowej. 

ŻOLIBORZ

Żoliborz bezpośrednio graniczy ze Śródmieściem, co czyni z nie-
go atrakcyjną lokalizację dla nowych inwestycji. Jest w dużej mie-
rze pokryty terenami zielonymi, wśród których najbardziej znane 
to Park Kępa Potocka czy Sady Żoliborskie. Obecnie sztandarową 
inwestycją biurową w tej dzielnicy jest nowoczesny Żoliborz One.

Karolkowa Business Park West Station

Żoliborz OneWola House
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l Inwestycje	w budowie	i planowane

W marcu 2012 roku na plac budowy przy ul. Szamockiej 8 realiza-
cję inwestycji rozpoczął Budimex S.A., generalny wykonawca pro-
jektu Żoliborz One. Ten 9-kondygnacyjny obiekt będzie oferować 
8 729 mkw. powierzchni klasy A. Inwestor obiektu, firma Apricot 
Capital Group, stworzone powierzchnie przeznacza szczególnie 
na potrzeby firm z sektora IT. Planowane zakończenie inwestycji 
przewidziane jest na III kwartał 2013 roku. 

BIAŁOŁĘKA

Na północy Warszawy znajduje się dzielnica Białołęka, obecnie 
szybko zabudowywana przez kolejne inwestycje mieszkaniowe, 
głównie wielorodzinne i szeregowe. W rejonie pojawiają się jednak 
również projekty z sektora nieruchomości komercyjnych.

l Inwestycje	w budowie	i planowane

Przy ul. Pawła Włodkowica rozpoczęła się budowa nowej inwesty-
cji firmy Marbud — Biurowiec na Białołęce. Termin jej oddania 
do użytku wyznaczony został na wrzesień 2013 roku. W budynku, 
oprócz części biurowej, znajdą się również powierzchnie magazy-
nowe. Łącznie oferować będzie 4 586 mkw. 

WŁOCHY

Zachodnią dzielnicę miasta — Włochy — charakteryzuje głównie 
niska zabudowa mieszkalna. Jednocześnie można zaobserwować 
w  tej części Warszawy zintensyfikowany wzrost podaży w  seg-
mencie nieruchomości biurowych. Znajdują się tu między inny-
mi takie inwestycje jak Jerozolimskie Point, biurowiec oddany 
w 2011 roku przez J.W. Construction Holding S.A. 

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

Jedną z największych oddanych inwestycji w 2012 roku był pierw-
szy etap Business Garden przy ulicy Żwirki i Wigury. Łącznie dwa 
budynki oferują 32 000 mkw. powierzchni, w  tym prawie 22 000 
mkw. powierzchni biurowej. Inwestor, SwedeCenter, projekty pod 
szyldem Business Garden realizuje również w  Poznaniu i  Wro-
cławiu. Rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji planowane jest na 
trzeci kwartał bieżącego roku. Docelowo kompleks składać ma się 
z siedmiu obiektów o łącznej powierzchni 90 000 mkw. 

Biurowiec na Białołęce

Business Park Marywilska

W fazie planowania jest 5-kondygnacyjny obiekt biurowo-ma-
gazynowy zlokalizowany przy ul. Marywilskiej 34 w Warszawie. 
Korporacja Radex planuje zrealizować tam Business Park Ma-
rywilska, który łącznie oferować będzie 4600 mkw. powierzchni 
biurowej i  2400 mkw. magazynowej. Budynek powstanie w  pra-
wobrzeżnej części Warszawy, w rejonie trasy Mostu Północnego 
i Trasy Toruńskiej.

Jerozolimskie Point

Business Garden Warszawa 

W  styczniu 2012 roku spółka Globe Trade Centre oddała do 
użytku biurowiec Corius. Jest to trzeci z budynków wchodzących 
w  skład kompleksu Okęcie Business Park, znajdującego się przy 
ulicy 17 Stycznia 45. Wcześniejsze obiekty — Nothus i Zephirus 
— powstały w 2008 roku. Corius oferuje 8840 mkw. powierzchni 
biurowej, a swoje siedziby w jego murach znalazły firmy takie jak: 
EGIS, Pandora A/S oraz YES Airways. Koncepcja projektowa na-
rodziła się w pracowni APA Kuryłowicz & Associates.
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l Inwestycje	w budowie	i planowane

Również przy ulicy 17 Stycznia swoje skrzydła rozwija właśnie 
biurowiec GreenWings Offices, realizowany przez OKRE Deve-
lopment. Kamień węgielny pod tę inwestycję wmurowano 15 li-
stopada 2012 roku. Projekt budynku powstał w  pracowni JEMS 
Architekci i  zakłada stworzenie 10 810 mkw. nowoczesnej po-
wierzchni biurowej. Obiekt spełniać będzie wymagania ekologicz-
nego systemu certyfikacji BREEAM. W pobliżu inwestycji znajdu-
je się Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina. 

Przy Al. Jerozolimskich powstaje przyjazny środowisku kom-
pleks Oxygen Park. Realizowany przez Yareal Polska ma składać 
się z  dwóch biurowców o  łącznej powierzchni 18 300 mkw. Od-
danie budynków przewidziane jest na I  i  IV kwartał 2013 roku. 
Projekt kompleksu powstał w pracowni JEMS Architekci.

Na granicy dzielnic Włochy i Ochota realizowany jest tak-
że 15-kondygnacyjny biurowiec klasy A  — Eurocentrum Office 
Park. Inwestor, Grupa Capital Park, planuje zakończenie inwestycji 
w czerwcu 2014 roku. Łącznie obiekt oferować będzie 63 600 mkw. 
biur, na które skusili się już tacy najemcy jak: CEPD Management 
Sp. z o.o. (spółka z Grupy Kapitałowej Pelion S.A.), Imtech Polska, 
Tebodin i  Qumak Sekom. Projekt, który zdobył już precertyfikat 
LEED na poziomie Gold, powstał w pracowni PRC Architekci. Eurocentrum Office Park

Corius

biurowiec GreenWings Offices

kompleks Oxygen Park
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mkw. Pierwszy etap inwestycji, trzypiętrowy budynek oferujący 
ponad 8000 mkw., ma zakończyć się w połowie 2013 roku. Inwe-
storem jest Grupa Robyg.

Ghelamco na warszawskich Włochach buduje kompleks Łopu-
szańska Business Park. Składać się on będzie z dwóch budynków 
o łącznej powierzchni około 17 000 mkw. Obiekt powstaje zgodnie 
z  wymaganiami certyfikatu ekologicznego BREEAM. Kompleks 
ma zostać oddany do użytku w 2013 roku.

Liebrecht & wooD planuje rozbudowę kompleksu Flanders 
Business Park, znajdującego się przy ul. Flisa. W  sąsiedztwie 
biurowców A  i B zostaną wybudowane kolejne trzy obiekty. Bu-
dynki, które zostały oddane do użytku w 2009 roku, mają łączną 
powierzchnię około 14 500 mkw. powierzchni. Zgodnie z przyję-
tymi założeniami jako pierwszy w II kwartale 2013 roku powsta-
nie biurowiec C, w którym najemcom zaoferowane będzie ponad 
7 tys. mkw.

Na skrzyżowaniu ulic Klimczaka i  Przyczółkowej, w  sąsiedz-
twie Pałacu w Wilanowie oraz ratusza i galerii handlowej, które 
znajdują się w fazie budowy, powstanie obiekt biurowo-usługowy 
Royal Wilanów. Inwestor, Grupa Capital Park, zapowiada odda-
nie budynku na przełomie 2014 i 2015. Royal Wilanów oferować 
będzie 28 000 mkw. powierzchni biurowej. 

Łopuszańska Business Park

kompleks 
Flanders 
Business 
Park

kompleks Robyg Business Center

obiekt biurowo-usługowy Royal Wilanów

WILANÓW	

Na zachodnim brzegu Wisły zlokalizowany jest Wilanów. 
W dzielnicy tej zbudowany jest między innymi Pałac Królewski, 
stworzony dla Jana III Sobieskiego. Rejon charakteryzuje się ni-
skim współczynnikiem zaludnienia, co jednak powoli się zmienia 
z powodu nowych lokali powstających w ramach Miasteczka Wi-
lanów. Obecnie w  dzielnicy realizowane są również nowoczesne 
powierzchnie biurowe.

l Inwestycje	w budowie	i planowane

U  zbiegu al. Rzeczpospolitej oraz Południowej Obwodnicy po-
wstaje kompleks Robyg Business Center. Projekt zakłada stwo-
rzenie dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej 35 000 
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Refakturowanie mediów przy najmie 
rodzi poważne wątpliwości podatkowe. 
Przyczyną tego jest niejednolite stanowisko 
polskich organów podatkowych i sądów 
administracyjnych. Głośne wyroki Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które 
zapadły w ostatnim czasie, nie spowodowały 
definitywnego rozstrzygnięcia tej kwestii. 

Stawka	VAT	przy	
refakturowaniu	
mediów

Tomasz	
Wachowski
Kancelaria 

Radców Prawnych 

Kuczek– Maruta

Kłopoty ze stawką VAT

Świadczeniu usług najmu towarzyszą także 
inne usługi związane z  dostawą mediów do 
biura najemcy. Najczęściej dostawca mediów 
wystawia za nie faktury na rzecz wynajmu-
jącego (właściciela nieruchomości). Ten z  ko-
lei przerzuca je na najemcę, który faktycznie 
z  tych mediów korzysta, co w przypadku naj-
mu komercyjnego na ogół odbywa się przez 
refakturowanie. 

Przez wiele lat wskazana kwestia w  ogóle 
nie była uregulowana w  przepisach, a  rozli-
czanie mediów było prowadzone na różne 
sposoby. Od 1 kwietnia 2011 roku do ustawy 
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towa-
rów i  usług wprowadzony został art. 8 ust. 2a, 
w myśl którego jeśli podatnik, działając we wła-
snym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bie-
rze udział w  świadczeniu usług, przyjmuje się, 
że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te 
usługi. Przepis ten odpowiada regulacji przewi-
dzianej w art. 28 dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej. Izba 
Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 7 stycz-
nia 2011 roku, nr ILPP2/443-1657/10-3/AK wyja-
śniła, że refakturowanie oznacza, iż „podmiot 
„refakturujący” daną usługę nabytą we własnym 
imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowa-
ny jest najpierw jako usługobiorca, a następnie 
jako usługodawca tej samej usługi. Przerzucenie 
kosztów na inną firmę, nie może być zatem po-
traktowane w żaden inny sposób niż jako świad-
czenie usługi w  tym samym zakresie. Zatem, 
konsekwencją uznania podatnika biorącego 
udział w  odsprzedaży usługi za świadczącego, 
jest wystawienie przez niego faktury dokumen-
tującej wyświadczenie tej usługi”. 

Nie ulega już zatem wątpliwości, że media 
należy fakturować. Problem polega tylko na 
tym, jaka powinna być stawka VAT na takiej fak-
turze (refakturze). Wątpliwości wynikają z  faktu, 
iż usługa najmu komercyjnego podlega stawce 
23% VAT, zaś dostawa mediów jest w większości 
przypadków opodatkowana obniżoną stawką 
VAT, tj. 8%. Podatnicy stoją zatem przed decyzją: 
refakturować media ze stawką 8% czy 23%. 

Jak na sprawę patrzą organy skarbowe?

W przeszłości dominowała praktyka refakturowa-
nia mediów z taką samą stawką, jaką stosuje ich 
dostawca. Od połowy 2010 roku organy podat-
kowe zmieniły jednak swoje stanowisko i zaczęły 
uznawać refakturowane dostawy i  usługi w  za-
kresie mediów za czynności pomocnicze do usłu-
gi głównej najmu, które powinny być opodatko-
wane taką samą stawką jak usługa główna (23%). 
Uznały zatem usługę najmu za usługę komplek-
sową, obejmującą również dostawy mediów. 
Tak przykładowo uznał Dyrektor Izby Skarbowej 
w  Warszawie w  interpretacji z  dnia 20 grudnia 
2010 roku nr IPPP3-443-935/10-2/JF czy Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 
30 maja 2012 roku, nr IPTPP4/443-174/12-2/JM. 
Dyrektor Izby Skarbowej w  Warszawie w  inter-
pretacji z  dnia 8 maja 2012 roku nr IPPP1/443-
165/12-4/EK stwierdził, że: „usługa pomocnicza 
taka jak zapewnienie dostępu do wody, energii 
itp. nie stanowi celu samego w  sobie, lecz jest 
środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzy-
stania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa trak-
towana jest zatem jak element usługi zasadniczej 
wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocni-
czej jest zdeterminowany przez usługę główną 
oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi 
głównej bez usługi pomocniczej”. Takie ujęcie 
sprawy prowadzi do konkluzji, że wynajmujący 
powinien stosować stawkę VAT właściwą dla naj-
mu (czyli obecnie 23%).

Co na to sądy administracyjne?

Sądy administracyjne prezentują korzystniej-
sze dla podatników stanowisko i uzależniają je 
od tego, jak strony ułożą sobie stosunek najmu 
w zawartej między nimi umowie. Nakazują one 
rozróżnić dwie sytuacje. Pierwszą, gdy umowa 
najmu nie przewiduje odrębnego refakturowa-
nia kosztów — wtedy opłaty wynikające z eks-
ploatacji lokalu przez najemcę powinny być 
doliczone do podstawy opodatkowania podat-
kiem VAT jako składniki czynszu z tytułu usługi 
najmu. Drugą, gdy umowa najmu przewiduje, 
że opłaty za media są regulowane przez najem-
cę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny 
od czynszu — wówczas dostawy mediów do 
biura najemcy można traktować jako odrębne 
od najmu świadczenia i refakturować ze stawką 
VAT właściwą dla danego rodzaju mediów. Takie 
stanowisko zostało wyrażone m.in. przez: Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wy-
roku z dnia 24 października 2012 roku, sygn. akt 
I  SA/Po 619/12; Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 10 marca 2011 roku, sygn. akt 
I FSK 423/10 oraz Naczelny Sąd Administracyjny 
w  wyroku z  dnia 31 maja 2011 roku, sygn. akt 
I FSK 740/10. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wypowiedział się ostrożnie 

W dniu 27 września 2012 roku Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o  sygn. 
akt C-392/11, w  którym uznał, że najem nieru-
chomości i związane z nim usługi, które wynikają 
z umowy najmu, można uznać za jedno świad-
czenie. Zdaniem Trybunału przemawia za tym 
przyznana wynajmującemu w  umowie najmu 
możliwość rozwiązania tej umowy w przypadku 
gdy najemca nie uiszcza dodatkowych opłat za 
najem. Trybunał przyznał jednak, że takie zapisy 
umowy nie są bezwzględnym elementem, któ-
ry zawsze będzie rozstrzygać o  tym, że mamy 
do czynienia z  jednym świadczeniem. Jedno-
cześnie wskazał, że to sąd krajowy powinien 
przesądzić, czy świadczenie główne i dodatko-
we są ze sobą powiązane w  takim stopniu, że 
należy je uznać za jedno i opodatkować tak, jak 
świadczenie główne. Wyrok nie daje niestety 
jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób mają 
być refakturowane koszty mediów związanych 
z usługą najmu. 

Co ciekawe, ten sam Trybunał w  wyroku 
z dnia 17 stycznia 2013 roku o sygn. akt C-224/11 
odmienne ocenił inną sprawę świadczeń zło-
żonych. Wskazany wyrok dotyczy problemu 
zbliżonego do refakturowania mediów przy 
najmie, a  mianowicie refakturowania kosztów 
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Ważny	jest	cel

Ronnie	
Richardson
Prezes OKRE 
Development, 
inwestor 
GreenWings 
Offices

Offices wystąpiliśmy o  certyfikat BREEAM po-
twierdzający energooszczędność i  ekologicz-
ność budynku. Od BRE Global Ltd. otrzymali-
śmy ocenę „bardzo dobry”. Z  danych BREEAM 
wynika, że nasz biurowiec jest pod tym wzglę-
dem w  czołówce tego typu projektów w  Pol-
sce. Podmiot certyfikujący w  ramach BREEAM 
docenił w  GreenWings Offices wszelkie zale-
ty ekologicznych materiałów zastosowanych 
w  budynku, jego energooszczędność, system 
zarządzania budynkiem oraz to, jakie stwarza 
warunki do pracy. Wszystkie te parametry oce-
niono na bardzo wysokim poziomie. Oceniono 
także walory lokalizacyjne biurowca i  łatwość 
dojazdu do niego wszelkimi środkami komuni-
kacji publicznej. Pod tym względem budynek 
GreenWings Offices również wypada bardzo 
dobrze, a co więcej jest on unikatowym w Pol-
sce biurowcem przyjaznym dla rowerzystów. 
GreenWings Offices ma dla nich specjalną po-
wierzchnię, w  której znajdują się nowoczesne 
stojaki na rowery, szatnie i prysznice. Przyjeżdża-
jąc do pracy rowerem w stroju sportowym, już 
za chwilę możemy być przebrani w  garnitur, a 
nasz rower będzie zaparkowany w ergonomicz-
nym uchwycie.

W  GreenWings Offices zawarliśmy między 
innymi kontrole strefowe oświetlenia, ogrze-
wania i  chłodzenia. Z  kolei dopuszczalny po-
ziom dźwięku w  biurach nie przekroczy 35 
decybeli. Pracownicy będą mieć optymalny 
dostęp do światła dziennego. Zaprojektowali-
śmy też indywidualne sterowanie przez użyt-
kowników energią elektryczną, ogrzewaniem 
i  wodą wraz z  monitoringiem tych mediów. 
Powierzchnia pomieszczenia przypadająca 
na jednego pracownika wynosi w  budynku 
GreenWings Offices 6 metrów kwadratowych. 
Jednak to, co nader często stanowi podstawę 
dobrego samopoczucia pracownika to jakość 
powietrza. W obszarach biur znajdzie się wen-
tylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa 
współpracująca z instalacją klimakonwektorów 

czterorurowych. Przyjęliśmy dwa systemy 
składające się z  dwóch jednakowych zespo-
łów wentylacyjnych podłączonych równole-
gle do sieci przewodów — jeden system dla 
części zachodniej budynku, a  drugi dla części 
wschodniej. Układ taki zapewnia maksymalną 
niezawodność i  elastyczność pracy instala-
cji. Centrale wentylacyjne będą wyposażone 
w płynną regulację obrotów. Umożliwi to do-
stosowanie wydajności instalacji do aktualnych 
potrzeb. W  zespołach wentylacyjnych będzie 
zastosowana dwustopniowa filtracja powie-
trza, nagrzewnice i  chłodnice wodne oraz 
rotorowy odzysk ciepła. Dla zabezpieczenia 
przed hałasem, po stronie tłocznej i  ssawnej 
zespołów wentylacyjnych, będą zainstalowane 
tłumiki akustyczne.

W GreenWings Offices zaprojektowano także 
drobne usługi wspomagające działanie każde-
go nowoczesnego biura. Na tę ofertę biurowca 
składa się sala konferencyjna łącznie z foyer, jak 
również samoobsługowa część gastronomicz-
na. Wierzymy, że wraz z  ukończeniem Gre-
enWings Offices w  maju 2014 roku Warszawa 
zyska najwyższej klasy siedmiokondygnacyjny 
budynek o  powierzchni najmu 10 810 mkw. 
Rozkład pomieszczeń biurowych będzie ela-
styczny. W całym budynku znajdą się udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych. Trzy kon-
dygnacje podziemne pomieszczą 270 miejsc 
parkingowych. 

Warszawski GreenWings Offices reprezentuje 
wspomniane na wstępie całościowe postrzega-
nie środowiska pracy. Nowoczesna technologia 
musi nie tylko służyć człowiekowi, ale także 
ma być podporządkowana środowisku natu-
ralnemu. Budynek GreenWings Offices stanie 
w  sąsiedztwie terenów zielonych stolicy, zaś 
otoczenie biurowca jest odrębnym projektem 
z  zakresu architektury krajobrazu. Mamy na-
dzieję, że po zakończeniu budowy biurowiec 
GreenWings Offices stanie się ciekawym archi-
tektonicznie symbolem warszawskiego Okęcia.

W obecnych czasach, jako inwestorzy 
i deweloperzy, niejednokrotnie musimy 
stawiać sobie duże wyzwania i  wznosić 
się na same szczyty całościowego 
myślenia o budynku biurowym i jego 
otoczeniu. Musimy stawiać biurowce 
nie tylko nieingerujące w otoczenie, 
w tym tereny zielone, ale także jak 
najwygodniejsze pod każdym względem 
dla pracowników biur.

Cele te należy osiągać z  wykorzystaniem 
wszystkich najnowocześniejszych tech-
nologii służących dobremu samopoczu-

ciu człowieka. W taki właśnie sposób postrzega 
swoją misję OKRE Development. Najnowszym 
tego dowodem jest budowany obecnie przez 
nas w Warszawie biurowiec klasy A GreenWings 
Offices przy ulicy 17 Stycznia, tuż przy Porcie 
Lotniczym im. Fryderyka Chopina.

Mamy nadzieję, że realizacja ta ustanowi 
nowy kierunek w budownictwie oraz w wyko-
rzystaniu kompleksów biurowych w  zgodzie 
z ideą harmonii i koegzystencji ze środowiskiem 
naturalnym. Na etapie projektu GreenWings 

ubezpieczenia (zwolnionego z VAT) przez firmy 
leasingowe. Wyrok zapadł w  sprawie BGŻ Le-
asing sp. z o.o. Pytanie do Trybunału skierował 
Naczelny Sąd Administracyjny, który chciał usta-
lić czy firma leasingowa wykonuje jedną usługę 
o  charakterze kompleksowym i  płaci od niej 
23% VAT, czy wykonuje dwie niezależne usługi 
leasingu i  ubezpieczenia i  płaci VAT w  staw-
ce 23% tylko od usługi leasingu, gdyż usługa 
ubezpieczenia jest zwolniona z  VAT. Trybunał 

wskazał, że usługa ubezpieczenia przedmiotu 
leasingu i usługa leasingu co do zasady stano-
wią usługi odrębne i  niezależne do celów po-
datku od wartości dodanej. 

Wnioski

W  obecnym momencie nie sposób wskazać 
prawidłowego stanowiska dotyczącego re-
fakturowania kosztów mediów związanych 
z  najmem, gdyż organy podatkowe oraz sądy 

administracyjne orzekają w  sposób ze sobą 
sprzeczny i niejednolity. Z pewnością istotne jest, 
by w przemyślany sposób uregulować tę kwestię 
w umowie najmu, gdyż — zgodnie z orzecznic-
twem sądowym — może to wpłynąć na sposób 
rozliczania opłat za media i możliwość ich refak-
turowania. Jednak istniejący stan niepewności 
podatkowej w sprawie tak ważnej dla najmu ko-
mercyjnego niepotrzebnie zwiększa ryzyko stron 
tych powszechnych przecież transakcji.



FRONTEX

14	600	mkw.	—	Warsaw	Spire

Pod koniec 2012 roku umowę przednajmu 
w realizowanym w centrum Warszawy biurowcu 
Warsaw Spire podpisała Europejska Agencja 
Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej — Frontex. Zajmie ona 14 600 mkw. 
w budynku B. Umowa podpisana została na okres 10 
lat. Biuro w Warsaw Spire będzie główną siedzibą 
Agencji Frontex.

Wybrane transakcje w Warszawie

Firma Asseco Poland S.A. pod koniec lipca 2012 roku 
zakończyła przeprowadzkę do kompleksu Wilanów 
Office Park, gdzie zajęła prawie 40 000  kw. Zmiana 
siedziby oznaczała przeniesienie ponad 1000 
pracowników oraz centrum IT. Wcześniej firma posiadała 
biura w różnych lokalizacjach w Warszawie. Inny 
biurowiec z kompleksu, B1, jest już w całości wynajęty 
przez spółkę Pol-Aqua, która zajmuje 14 301 mkw. 

ASSECO	POLAND	S.A.
40	000	mkw.	—	Wilanów	Office	Park

Stolica niezmiennie pozostaje dominującym rynkiem pod względem popytu na powierzchnie 
biurowe. W 2012 roku podpisano rekordową liczbę umów najmu ponad 600 000 mkw. 

powierzchni. Najwięcej transakcji miało charakter nowych umów (prawie 70 proc.), ze szczególnym 
uwzględnieniem transakcji typu pre-let. Najbardziej atrakcyjnymi rejonami Warszawy były okolice 
centrum, między innymi Mokotów i Wilanów.

Logistycznie największą przeprowadzką była zmiana siedziby Asseco, która zajęła budynek 
o powierzchni 40 000 mkw. w kompleksie Wilanów Office Park. Wcześniej firma zajmowała trzy 
różne biura w Warszawie. Jedną z większych transakcji w 2012 roku był przednajem 27 000 mkw. 
powierzchni biurowej w obiekcie Marynarska 12, podpisany przez Polską Telefonię Komórkową. 
Na uwagę zasługuje także umowa pre-let zawarta między Ghelamco a Agencją Frontex, która zajmie 
14 600 mkw. w powstającym wieżowcu Warsaw Spire. 
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POCZTA	POLSKA

13	000	mkw.	—	Domaniewska	37	C

Poczta Polska S.A. podpisała umowę z Polskim 
Holdingiem Nieruchomości. Poczta zajmie 
13 000 mkw. powierzchni w planowanym biurowcu 
przy ul. Domaniewskiej 37 C. Znajdzie się tam 
centralna siedziba firmy, w której pracować 
będzie około 1000 osób. Powierzchnie w obiekcie 
przygotowywane są metodą build to suit, która 
zakłada stworzenie przestrzeni zgodnej z profilem 
i potrzebami najemcy. 

GRUPA	ING	I	DALKIA

12	103	oraz	5000	mkw.	—	Plac	Unii

Ponad połowę dostępnej powierzchni w powstającym kompleksie Plac Unii 
zajmą trzy spółki należące do Grupy ING: ING Bank Śląski, ING Securities i ING 
Lease. Umowa najmu dotyczy 11 z 21 kondygnacji budynku i podpisana została 
na 10 lat. Firmy wprowadzą się na piąte piętro 6-kondygnacyjnego biurowca 
i 10 najwyższych pięter 90-metrowego wieżowca. W tym samym obiekcie 5000 
mkw. wynajęła międzynarodowa firma związana z usługami energetycznymi, 
Dalkia. Plac Unii składać się będzie z trzech budynków, łącznie oferujących 
41 000 mkw. powierzchni biurowej. Obiekt realizowany jest przez firmę 
deweloperską Liebrecht&wooD oraz fundusz inwestycyjny BBI Development.

POLSKA	TELEFONIA	KOMÓRKOWA

27	000	mkw.	—	Marynarska	12

Polska Telefonia Komórkowa (PTC), operator sieci 
T-Mobile i Heyah, podpisał umowę przednajmu 
w powstającym kompleksie biurowym Marynarska 
12. Firma zająć ma 27 000 mkw., co stanowi 70 
proc. całkowitej powierzchni. Obiekt zlokalizowany 
jest przy ul. Marynarskiej i spełniać będzie wymogi 
ekologicznego certyfikatu BREEAM. Przeprowadzka 
planowana jest na połowę 2013 roku. Za realizację 
kompleksu odpowiada Ghelamco. 
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Agora HQ .................................................. ul. Czerska 8/10
Alma ......................................................ul. Marynarska 13
Antares .................................................ul. Marynarska 11 
Atrium International Business Center ....Jana Pawła II 23
Biurowiec Grzybowska 81 ................ ul. Grzybowska 81
Biurowiec Olkuska ...................................... ul. Olkuska 7
Blue Point .... Al. Stanów Zjednoczonych/ul. Grenadierów
Błękitny Wieżowiec ..................................Pl. Bankowy 2
Business Garden Warszawa 1 i 2 ..................................
..............................................ul. Żwirki i Wigury/1 Sierpnia
Business House Płocka ...............................ul. Płocka 5A
Centrum Biurowe LIM ............... Al. Jerozolimskie 65/79
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.  ..  
............................................................. ul Nowy Świat 6/12
Cirrus ............................................... ul. Rzymowskiego 53 
City Gate Ogrodowa..............................ul. Ogrodowa 58
Cristal Park .......... Al. Jerozolimskie/ ul. Mszczonowska 4
Crown Point ................................................. ul. Prosta 70
Cybernetyki Office Park ...................... ul. Cybernetyki 8
Dom pod Gryfami ...........................Plac Trzech Krzyży 18
Equator I ............................................Al. Jerozolimskie 94
Equator II .........................................Al. Jerozolimskie 128
Feniks .......................................................... ul. Żelazna 32
Flanders Business Park A i B.............................. ul. Flisa

Atrium 1 ............................................. Al. Jana Pawła II 17
Ambassador .................................. ul. Domaniewska 34A
Biurowiec na Białołęce .............. ul. Pawła Włodkowica
Business Garden Warszawa 3-7 .................................... 
........................................... ul. Żwirki i Wigury / 1 Sierpnia
Eurocentrum Office Complex Al. Jerozolimskie 124/134
Foksal ..........................................................ul. Foksal 10A
GreenWings Offices ..................................ul. 17 Stycznia
Jasna 26 ......................................................... ul. Jasna 26
Karolkowa Business Park .............................................. 
.................między ul. Karolkową, Grzybowską i Towarową
Libra Business Center ... Al. Jerozolimskie / ul. Daimlera
Łopuszańska Business Park .........ul. Łopuszańska 38 b
Nimbus Office .................................. Al. Jerozolimskie 98

Business Park Marywilska ...........ul. Marywilska 34
Flanders Business Park C, D, E ......................ul. Flisa
Nowa Emilia .....................................ul. Emilii Plater
West Station ............................................................   
.............. pomiędzy Al. Jerozolimską a ul. Tunelową
Wola House .................... Al. Prymasa Tysiąclecia 79

Grzybowska Park ................... ul. Grzybowska 5A
International Business House.. ul. Armii Ludowej 14
Intraco ................................................ ul. Stawki 2
Jerozolimskie Point ........Aleje Jerozolimskie 216
JMTower ...........................................ul. Żelazna 59
Kompleks Adgar Plaza ............ ul. Postępu 15-17
Lipowy Office Park ............. ul. Żwirki i Wigury 31
Marsa Park ........................................ ul. Marsa 56
Marynarska Business Park .......... ul. Taśmowa 7
Marynarska Point ................... ul. Marynarska 15
Millenium Plaza ................Al. Jerozolimskie 123a
Mokotowska Square ..............ul. Mokotowska 49
Mokotów Business Park ................ ul. Wołoska 5
Nefryt .....................................ul. Domaniewska 39
New City II ...................................... ul. Postępu 14
New City .................................... ul. Marynarska 15
Nordea House/Green Corner . ul. Chłodna 52/54
Ochota Office Park ............. Al. Jerozolimskie 181
Okęcie Business Park .......ul. 17-tego Stycznia 45
Orco Tower ............................. Al. Jerozolimskie 81
Oxford Tower ..............................ul. Pańska 77/79
Parkur Tower ............................... ul. Kłobucka 25
  ......................................................... ul. Poleczki 35
Prosta 69 ...........................................ul. Prosta 69

Biurowce w Warszawie 
Office buildings in Warsaw
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Prosta Tower ..................................... ul. Prosta 32
Puławska Financial Center ........ul. Puławska 15
PZU Tower ............................... ul. Jana Pawła II 24
Racławicka Point  ..................... ul. Racławicka 93
Renaissance .... Pl. Zbawiciela/ ul Mokotowska 19
Riverside Park .........................ul. fabryczna 5/5A
Rondo 1 ............................................. Rondo ONZ 1
Saski Crescent .............................ul. Królewska 16
Saski Point ........................ul. Marszałkowska 111
Senator ......................................... ul. Bielańska 12
Sienna Center .................................. ul. Sienna 75
Topaz ...............................ul. Rodziny Hiszpańskich
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
Wolf Marszałkowska .......ul. Marszałkowska 103
Wolf Nullo..............ul. gen. Franciszka Nullo 11-13
Wolf Zielna ................................... ul. Zielna 45-49

Oxygen Park ... Al. Jerozolimskie/ul. Jutrzenki 137
Park Rozwoju .......................... ul. Konstruktorska
Plac Unii .................................................................    
............... wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego i Puławskiej
Platinium Business Park......... ul. Domaniewska
Poleczki Business Park ................. ul. Poleczki 35
Porta Varsovia ...... ul. Emilii Plater/Nowogrodzka
Robyg Business Center ........................................
.......... al. Rzeczpospolitej /Południowa Obwodnica
Royal Wilanów ....... ul. Klimczaka / Przyczółkowa
Solano ................................ul. 17-tego Stycznia 45
The Park Warsaw.. ul. Krakowiaków / Orzechowa
Warsaw Spire .... Łucka / Towarowa / Grzybowska
Żoliborz One .................................. ul. Szamocka 8
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Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Warszawie.     Factsheet include selected building in Warsaw.
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Plany zagospodarowania przestrzennego wiążą się z  rodzajem 
budynków, jakie powstają w mieście. W Krakowie właściwie nie ma 
obiektów wyższych niż 100 metrów. Najwyższym jest obecnie biuro-
wiec Cracovia Business Center, przez mieszkańców nazywany Błę-
kitkiem. Pochwalić się on może wysokością 105 metrów, przy czym 
do dachu mierzy 88 metrów. 

Współczesna	ruina	miasta

Innym budynkiem pretendującym do miana krakowskiego wy-
sokościowca jest stary biurowiec NOT-u  (Naczelnej Organizacji 
Technicznej), potocznie nazywany „Szkieletorem”. Budowa obiek-
tu rozpoczęła się w 1975 roku, a jego szkielet powstał w przeciągu 
czterech lat. Po tym okresie realizacje projektu wstrzymano, głów-
nie ze względów finansowych. W 2005 roku obiekt zakupił obec-
ny właściciel, spółka Treimorfa, której udziałowcami są Fundusz 
Eurozone reprezentowany przez Verity Development oraz GD&K 
Group. Nowe projekty zagospodarowania budynku, stworzone 
przez niemieckiego architekta Hansa Kollhoffa, przedstawione 
zostały w 2008 roku. Pojawiły się wtedy problemy z jego estetyką 
i wysokością: podwyższony z 92 metrów do 130, nie został zaak-
ceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W 2010 
roku pojawiła się nowa koncepcja, opracowana przez pracownię 
DDJM, według której biurowiec będzie mieć wysokość 102,5 me-
tra. Estetyka obiektu nawiązywać będzie do krakowskiej archi-
tektury lat 20. i 30. ubiegłego wieku. W chwili obecnej inwestor 
złożył projekt pierwszego etapu inwestycji do Wydziału Architek-
tury i oczekuje na jego zatwierdzenie. Wszystko jednak zależy od 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Lubomirskiego i Beliny Prażmowskiego. 16 marca 

Kraków — najczęściej odwiedzane przez turystów miasto 
w Polsce. Dawna stolica i siedziba królów, obecne kultural-
ne serce kraju, słynie z historycznych dzieł sztuki oraz pięk-

nych obiektów architektury. Nie dziwi więc fakt, że miasto reklamuje 
się jako „Magiczny Kraków”. Jednak mimo silnego historycznego 
podłoża, można je określić mianem biznesowego.

W  Polsce dostępnych jest już około 6 mln mkw. powierzchni 
biurowych, w samym Krakowie zlokalizowanych jest blisko 550 000 
mkw. To oznacza, iż jest to największy regionalny rynek w kraju.

Zagospodarowanie	przestrzeni

W stolicy Małopolski plany zagospodarowania przestrzennego po-
krywają niecałe 42 proc. powierzchni. W związku z tym większość 
nowych inwestycji musi powstawać na bazie tzw. wuzetek, czyli wa-
runków zabudowy. Sytuacja ta może prowadzić do dużych obciążeń 
finansowych, zarówno dla miasta, jak i samych inwestorów. Nowe 
plany zagospodarowania przestrzennego często uchwalane są nie-
zgodnie z wystawionymi wuzetkami, co blokuje możliwość realiza-
cji wcześniej ustalonych projektów. To z kolei prowadzi do roszczeń 
finansowych względem miasta. Nie chodzi tylko o same koszty spo-
rządzenia planów, które nie są takie odstraszające, ale ewentualne 
roszczenia związane z uchwaleniem planów: albo obniżenia warto-
ści nieruchomości, albo konieczności przejęcia gruntów przez miasto 
pod infrastrukturę publiczną. I te koszty odstraszają w znacznej mie-
rze gminy od tego, żeby planować przestrzeń tak, jak powinno się to 
czynić — mówi Jacek Bielecki, Prezes Polskiego Związku Firm De-
weloperskich. Dla inwestora potencjalne straty poniesione z tytułu 
planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego niezgodnie 
z wuzetką mogą sięgać nawet 7–10 proc. wartości inwestycji. 

Magiczny Kraków
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i niemożliwy do adaptacji. Kto ma rację? Jednoznaczna odpowiedź 
na to pytanie jest niemożliwa. Jedno jest pewne: efekt konfliktu jest 
już widoczny, budynek niszczeje i  stał się miejscem na banery re-
klamowe. Podobny los spotkał wybudowany w latach 80-tych Hotel 
Forum. Obecny właściciel, firma Wawel-Imos, chciał w jego miej-
scu wybudować apartamentowce, sprzeciwili się jednak architekci 
i władze miasta. Tu jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, bowiem 
miasto dopuszcza wyburzenie obiektu i  wybudowanie nowego, 
spełniającego określone parametry. 

Przykładów głośno zapowiadanych krakowskich inwestycji, któ-
re jednak nie doszły do skutku jest więcej. W tej grupie wymienić 
można budowę biurowca MARR przy al. Powstania Warszawskie-
go. Obiekt miał mieć łącznie 12 000 mkw. powierzchni i znajdować 
się w  sąsiedztwie słynnych krakowskich „Żyletkowców”. W  2010 
roku inwestor odebrał projekt budowlany, a rok później uzyskał po-
zwolenie na budowę od Prezydenta Miasta Krakowa, która została 
utrzymana w mocy przez Wojewodę Małopolski. Jednak na decyzję 
wojewody wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. Od tej pory sprawa jest w toku, a prace budowlane nie mogą 
zostać rozpoczęte. 

Wizualizacja biurowca Treimorfa, który powstanie w miejscu obecnego „Szkieletora”

Biurowiec MARR

2012 roku Biuro Planowania Przestrzennego przystąpiło do spo-
rządzenia takiego planu. Jego ostateczna wersja zostanie opraco-
wana po rozpatrzeniu uwag, wnoszonych w trakcie wyłożenia go 
do publicznego wglądu. Po I i II czytaniu na Radzie Miasta oraz 
przedłożeniu planu wojewodzie i  publikacji w  Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Małopolskiego, możliwe będzie uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Inwestor ma nadzieję na zakończenie całej 
procedury przed lipcem 2013 roku. W  innym wypadku liczy na 
uchwalenie planu we wrześniu 2013 roku. Jeśli powyższy harmo-
nogram zostanie utrzymany, a przede wszystkim jeśli uda się in-
westorowi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, to rozpoczę-
cie prac będzie możliwe w 2014 roku. 

Zakończone	na	planach

Sprzeczności dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego 
i, często wcześniej uzyskiwanych, wuzetek to kwestie rodzące wie-
le wątpliwości zarówno z punktu widzenia samych inwestorów, jak 
i mieszkańców Krakowa. Na mapie stolicy Małopolski znajduje się 
bowiem więcej budynków, których przyszłość dzieli opinię publicz-
ną. W centrum zainteresowania znajdują się dwa hotele: Cracovia 
oraz Forum. Zarówno jeden, jak i drugi został wpisany do ewiden-
cji ochrony zabytków. Dziś oba obiekty, położone w atrakcyjnych 
lokalizacjach, są nieużytkowane, a miasto ma względem nich inne 
plany niż te przewidziane przez aktualnych właścicieli obu nieru-
chomości. Hotel Cracovia został zakupiony przez Echo Investment. 
Spółka planowała obiekt zburzyć i postanowić nowy — prawdopo-
dobnie galerię handlową — lecz nie uzyskała aprobaty konserwa-
tora zabytków i  urzędu miasta. Ich zdaniem hotel jest symbolem 
architektury miasta z czasów PRL-u. Przyszłość obiektu nadal jest 
nieznana, a w mieście toczy się dyskusja na temat tego, jakie roz-
wiązanie byłoby najlepsze. Władze zapewniają, że nie pozwolą na 
wyburzenie krakowskiego symbolu architektury modernistycznej, 
a inwestor przekonuje, że obiekt w obecnym stanie jest nieużyteczny 

Atrakcje	architektoniczne

Są jednak na mapie stolicy Małopolski obiekty, które są dowodem 
tego, że również renowacja może przynieść zaskakująco pozytyw-
ny efekt. Przykładem może być tu budynek Biprostalu i jego słyn-
na mozaika na południowej ścianie obiektu. Początkowo inwestor 
planował jej skucie, lecz po interwencji konserwatora zabytków, 
mieszkańców miasta i mediów, została ona wpisana do rejestru za-
bytków, co automatycznie skłoniło właściciela do odrestaurowa-
nia budynku. Dzięki temu obiekt stał się jednym z ważniejszych 
symboli dawnej architektury miasta. 

Odnowiona mozaika na budynku Biprostalu
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Kraków jest niezwykle ciekawym miastem również pod wzglę-
dem architektury nowo powstających obiektów. Co dwa lata wybit-
ne projekty budowlane otrzymują Nagrodę Województwa Małopol-
skiego im. Stanisława Witkiewicza. W edycji z 2012 roku w kategorii 
obiektu użyteczności publicznej nagrodę zdobył budynek Yeti — sie-
dziba Agencji Reklamowej w Kryspinowie. Natomiast najlepszymi 
realizacjami mieszkaniowymi zostały: willa z betonu architektonicz-
nego i dranicy cedrowej w Libertowie oraz zespół budynków miesz-
kalnych przy ul. Pod Strzechą w Krakowie. 

liczba połączeń z innymi miastami europejskimi, czego przykładem 
jest niedawne powiększenie oferty przewoźnika Ryanair o  loty do 
Dortmundu, Goeteborga i Manchesteru.

Kraków posiada dobre połączenie kolejowe z Warszawą, a po re-
montach również z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym i Tar-
nowem. Niemniej jednak, w porównaniu ze Śląskiem, praca prze-
wozowa na terenie Małopolski jest mniejsza, utrudnione są również 
połączenia z zagranicą. Przyszłością regionu jest Szybka Kolej Aglo-
meracyjna (SKA), jednak pierwsze połączenia w jej ramach zostaną 
uruchomione najwcześniej w 2015 roku. Jej pojawienie się mogłoby 
znacznie skrócić komunikację w  obrębie miasta i  okolic. W  2012 
roku pojawiły się również problemy związane z renowacją Dworca 
Głównego PKP w Krakowie. Firma Budus, główny wykonawca prac, 
ogłosiła upadłość likwidacyjną, przez co prace zostały wstrzymane. 
Po zerwaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą, PKP przedsta-
wiła zmodyfikowane plany, które zakładają zakończenie remontu 
najwcześniej pod koniec 2013 roku. Warto zwrócić jednak uwagę, iż 
infrastruktura miasta pozwala inwestorom na ulepszanie połączeń 
przy większych projektach. Przykładem może być tutaj przystanek 
kolejowy utworzony w pobliżu kompleksu biurowego Kraków Busi-
ness Park, znajdującego się w Zabierzowie, który ułatwił pracowni-
kom podróżowanie do centrum miasta. Komunikacja kolejowa ma 
być usprawniana za sprawą kolejnych inwestycji: dobrą wiadomo-
ścią są planowane remonty tras oraz nowe składy, między innymi 
Pendolino, które pojadą z Trójmiasta do Krakowa. 

W tej grupie obiektów warto również wymienić, wielokrotnie na-
gradzany, oddany do użytkowania w 2012 roku, Małopolski Ogród 
Sztuki (MOS), którego projekt powstał w pracowni Ingarden&Ewý 
Architekci. Poza walorami architektonicznymi docenianymi przez 
specjalistów w  kraju i  zagranicą, obiekt ma niezwykle ważne zna-
czenie dla rozwoju miasta. Jest przykładem mądrego i efektownego 
zagospodarowywania starych, zniszczonych obiektów, powstał bo-
wiem w miejscu takiej właśnie zabudowy. 

Rozwój	infrastruktury

Niezwykle istotnym czynnikiem dla inwestorów i  deweloperów 
działających i planujących rozpocząć działalność w danym mieście 
jest jego infrastruktura. W 2012 roku Kraków przeszedł prawdzi-
wą komunikacyjną rewolucję. W listopadzie oddana została nowa 
pętla tramwajowa Czerwone Maki w  dzielnicy Dębniki. Choć 
duże zmiany w komunikacji publicznej podzieliły mieszkańców, 
to z punktu widzenia rozwoju miasta był to duży krok do przodu. 
Dzięki rozbudowie linii tramwajowej, lokowanie inwestycji biuro-
wych w Dębnikach, staje się coraz bardziej popularne.

Równie ważną inwestycją infrastrukturalną jest rozbudowa 
międzynarodowego lotniska Kraków Airport im. Jana Pawła II. 
W  2012 roku zapadła decyzja o  jego powiększeniu, a  w  kwietniu 
2013 roku rozpoczęła się rozbudowa terminalu pasażerskiego, która 
ma zwiększyć przepustowość do 1800 osób odlatujących na godzinę 
i  1800 osób przylatujących na godzinę. Inwestycja kosztować ma 
368,88 mln zł brutto i  finansowana będzie ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko oraz z  Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Gene-
ralnym wykonawcą prac, które zakończyć mają się w marcu 2015 
roku, została włoska firma Astaldi. Jednocześnie ciągle zwiększa się 

Plany rozbudowy lotniska Kraków Airport

Małopolski Ogród Sztuki

Analizując dostępność komunikacyjną miasta, nie można za-
pomnieć o transporcie drogowym. Na tej płaszczyźnie niekwestio-
nowanym atutem Krakowa jest dostępność do europejskiej sieci 
autostrad. Dodatkowo upłynnienie ruchu mają zapewnić kolejne in-
westycje takie jak np. odcinek autostrady A4 Tarnów-Szarów, który 
został otwarty w listopadzie 2012 roku. 

Zielony	Kraków?

Burzliwe dyskusje wzbudza ostatnio stan krakowskiego powietrza. 
Według Rankingu Światowej Organizacji Zdrowia miasto jest jed-
nym z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. W powietrzu wy-
stępują duże stężenia m.in. rakotwórczego benzo(a)pirenu, pyłu 
zawieszonego oraz dwutlenku azotu. Jak informują przedstawiciele 
organizacji Krakowski Alarm Smogowy, przeciętnie mieszkaniec 
stolicy Małopolski rocznie wdycha ilość benzo(a)pirenu odpo-
wiadającą wypaleniu 2500 papierosów. Miasto prowadzi aktywną 
walkę z tym problemem, m.in. zachęcając krakowian do rezygnacji 
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Alma Tower

z pieców węglowych. Na jakość powietrza składa się szereg przyczyn 
— piece, źródła komunikacyjne, a także źródła przemysłowe. Można 
się spodziewać, że około roku 2020 będzie wyraźny efekt poprawy tego 
stanu, natomiast nawet wtedy nie będzie można mówić o całkowitej 
likwidacji problemu zanieczyszczenia — mówi Tadeusz Trzmiel, Za-
stępca Prezydenta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury.

W tym kontekście niezwykle pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca 
popularność „zielonych budynków”. Głównymi założeniami inwesto-
rów takich obiektów jest dbanie o środowisko oraz o komfort pracy 
pracowników. Dzięki zastosowanym w nim rozwiązaniom, emitują 
mniejsze ilości dwutlenku węgla oraz pozwolą na redukcję zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej. Inwestorzy często zapewniają również 
miejsca postojowe dla rowerów oraz szatnie z prysznicami. Dodatko-
wo, niektóre inwestycje wyposaża się w specjalne miejsca ładowania 
pojazdów niskoemisyjnych LEV (Low-Emitting and Fuel-Efficient 
Vehicle). Na takie rozwiązanie zdecydował się np. nowy krakowski 
inwestor biurowy UBM w powstającym budynku Alma Tower. 

Kraków liderem miast regionalnych

Elżbieta	
Koterba
Zastępca Prezydenta 

Krakowa ds. Rozwoju 

Miasta

połowa realizowanej podaży powinna zo-
stać dostarczona na rynek w 2013 roku, a za-
kończenie budowy pozostałej powierzchni 
przewidziane jest w  2014 roku. Ze względu 
na gęstą zabudowę centrum Krakowa, nowe 
projekty biurowe, zarówno te ukończone 
w 2012 roku, jak i w trakcie budowy powstają 
głównie poza centralną strefą miasta. 

Wraz z  zakończeniem sześciu nowych in-
westycji, których łączna powierzchnia biurowa 
na wynajem wyniosła 50  600 mkw., w  ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy podaż biurowa 
w  Krakowie wzrosła o  11 proc. Liczba umów 
najmu zawartych w 2012 roku, jak również pla-
ny wejścia na lokalny rynek ujawnione przez 
inwestorów, wskazują na utrzymujący się wy-
soki poziom zainteresowania stolicą Małopol-
ski. Jest to zasługa wykwalifikowanej kadry 
znającej języki obce oraz faktu, że Kraków to 
silny ośrodek akademicki. Każdego roku mury 
uczelni opuszcza w  naszym mieście około 50 
tysięcy absolwentów. Nie bez znaczenia jest 
także szeroka oferta powierzchni biurowych, 
rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, 
dobre połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze 
z  resztą Polski, Europy i  świata oraz Specjalna 
Strefa Ekonomiczna. 

Popyt na powierzchnie biurowe w Krakowie 
jest generowany głównie przez firmy z sektora 
BPO — przede wszystkim z  dziedziny rachun-
kowości, finansów, IT, HR, Business Analytics 
i  R&D, które już rozpoczęły lub przygotowują 
swoje inwestycje w mieście. Obecnie w Krako-
wie działa ponad 70 firm z sektora outsourcingu, 

w  większości międzynarodowych korporacji, 
które zatrudniają 26  000 pracowników — o kil-
ka tysięcy więcej niż w Warszawie i ponad dwa 
razy więcej niż w 2008 roku. 

Istotną rolę w  przyciąganiu nowych inwe-
storów pełni działające w Magistracie Centrum 
Obsługi Inwestorów. Pracownicy COI pomagają 
inwestorom w  wyborze lokalizacji dla przed-
sięwzięcia, służą swoją wiedzą merytoryczną 
z  zakresu procesu inwestycyjnego, pełnią rolę 
opiekuna.

Promują też miasto podczas największych 
na świecie imprez targowych, jakimi są Mię-
dzynarodowe Targi Inwestycji i  Nieruchomości 
MIPIM w  Cannes oraz Targi Nieruchomości In-
westycyjnych EXPO REAL w Monachium. Miasto 
było obecne na Międzynarodowych Targach 
Teleinformatycznych CeBIT 2013 w Hanowerze, 
gdzie spotykali się przedstawiciele sektora tele-
informatycznego i gospodarki cyfrowej. Kraków 
będzie też aktywnie uczestniczyć w corocznym 
Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju.

Prymat Krakowa w ściąganiu nowych inwe-
stycji z sektora outsourcingu potwierdza ostatni 
raport Global Services  &  Tholons „Top Outso-
urcing Cities in 2012”, który plasuje nasze mia-
sto na 10 miejscu na świecie i  na 1 w  Europie 
Środkowo-Wschodniej jako najlepszą lokalizację 
dla nowoczesnych usług. W 2013 roku studenci 
SGH uznali Kraków za najatrakcyjniejsze inwe-
stycyjnie polskie miasto, a przy tej okazji zbadali 
metodą „mystery client” działalność krakowskie-
go Centrum Obsługi Inwestorów, przyznając mu 
niemal maksymalną liczbę punktów. 

Rozwój usług biurowych napędza inne 
dziedziny gospodarki i budownictwa, 
np. rynek mieszkaniowy. Władze miasta 
aktywnie działają na rzecz rozwoju 
tego sektora, usprawniając działanie 
Urzędu Miasta, uwzględniając w polityce 
przestrzennej potrzeby rozwojowych 
firm oraz dbając o wysokie standardy 
życia w mieście.

Kraków jest liderem pod względem nowo-
czesnej powierzchni biurowej — na koniec 
2012 roku całkowite zasoby powierzchni 

biurowej w naszym mieście kształtowały się na 
poziomie 515 800 mkw. Dla porównania Wro-
cław, drugi regionalny rynek biurowy w Polsce, 
posiadał zasoby szacowane na 395  100 mkw. 

Analiza liczby inwestycji rozpoczętych 
w  2012 roku wskazuje, że Kraków jest mia-
stem o  najwyższej aktywności dewelope-
rów. W grudniu siedem inwestycji biurowych 
o  łącznej powierzchni najmu 48 200 mkw. 
znajdowało się na etapie budowy. Ponad 
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Sektor BPO
lubi 
Kraków
Wśród inwestorów stolica Małopolski znana jest obec-

nie przede wszystkim z dużej atrakcyjności dla firm 
z sektora usług dla biznesu. Swoje siedziby lokują tu 

największe międzynarodowe korporacje, takie jak: Capgemini, 
IBM, Google, Cisco czy Motorola. Powyższy trend potwierdza 
najnowszy raport firmy Tholons „Top 100 Outsourcing Destina-
tions”, według którego Kraków znajduje się na miejscu 10 na świe-
cie pod względem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług 
biznesowych. W roku poprzednim stolica Małopolski uplasowała 
się na pozycji 11, co oznacza stopniowe dostosowywanie rynku 
do potrzeb najemców z tego sektora. Jak zauważa Kinga Kurpiel, 
menedżer w zespole doradztwa biznesowego w zakresie centrów 
usług wspólnych i outsourcingu PwC: na przestrzeni ostatnich lat 
liczba pracowników zatrudnionych w sektorze centrów usług wspól-
nych i outsourcingu w Krakowie sukcesywnie rośnie — obecnie jest 
to około 18–20 tys. osób, podczas gdy w 2003 roku było to zaled-
wie 2 tys. Ten znaczący skok oraz wysoką pozycję na rynku usług 
SSC/BPO w skali światowej, miasto zawdzięcza przede wszystkim 

dostępności bardzo dobrze wykształconych i  przygotowanych spe-
cjalistów, sprzyjającej infrastrukturze oraz względnie wysokiemu 
standardowi życia mieszkańców. 

Kraków dba również o zwiększenie potencjału inwestycyjnego 
m.in. poprzez działania związane ze specjalną strefą ekonomicz-
ną. Pod koniec stycznia 2013 roku strefa powiększyła się o kolej-
ne 90 ha i obecnie obejmuje 628,5 ha. Miasto wspomaga również 
młode, rozwijające się firmy, które mogą skorzystać z pomocy In-
kubatora Technologicznego. W  2012 roku ambitni przedsiębior-
cy mogli wziąć udział w konkursie „Masz pomysł? Masz biznes!”. 
Zwycięzca, firma Investio.pl, prowadząca portal społecznościowy 
dla inwestorów, otrzymała nagrodę o  wartości 15 000 zł — dar-
mowe biuro w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych. 

Pomimo obecnego wzrostu w  sektorze usług biznesowych 
w  Krakowie, istnieją obawy, iż niedługo trend ten się odwróci, 
a firmy, szczególnie z branży BPO i SSC, poszukają tańszych lo-
kalizacji. Niepokoje te są jednak nieuzasadnione, gdyż głównym 
czynnikiem zachęcającym wspomnianych najemców są nie tylko 
ceny, ale także wykształcona kadra dostępna w stolicy Małopolski. 

Czynsze w  Krakowie oscylują wokół 12–15 EUR za mkw. na 
miesiąc. Jest to atrakcyjna stawka, szczególnie w porównaniu ze 
stolicą. W centrum Warszawy cena ta może osiągać nawet od 22 
do 27 EUR, natomiast na obrzeżach około 15–17 EUR. 

Średnia wysokość czynszów w Krakowie w latach 2018–2012 [EUR/mkw./miesiąc]

Podaż powierzchni biurowej w Krakowie w latach 2007–2012 [mkw.]

Rok 2012 odznaczał się stabilnym wzrostem w kontekście po-
daży powierzchni biurowych. Przybyło około 49 000 mkw., co 
oznacza niewielki przyrost w porównaniu do 2011 roku, kiedy to 
inwestorzy oddali 45 000 mkw. Należy jednak zwrócić uwagę, iż 
pomimo kolejnych ukończonych powierzchni, wskaźnik pusto-
stanów zmalał do poziomu 5,9 proc., w  porównaniu z  około 13 
proc. w 2011 roku. Jest to pozytywne zjawisko, które oznacza, że 
zainteresowanie stolicą Małopolski wzrasta i napływ międzynaro-
dowych korporacji w najbliższej przyszłości nie ustanie. Inwesto-
rzy, w odpowiedzi na poziom popytu, powinni rozpoczynać nowe 
projekty, które zwiększą podaż dostępną w mieście. 

Czynnikiem, który może zmniejszyć zainteresowanie nowych 
deweloperów i  inwestorów, są rosnące stawki podatku od nieru-
chomości. Przed 2013 rokiem Kraków pochwalić się mógł najniż-
szą ich wysokością w kraju. W styczniu jednak stawka ta uległa 
podwyższeniu i  przykładowo podatek od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 0,84 zł/mkw., 
co oznacza wzrost o 0,06 zł/mkw. Natomiast stawka dla budynków 
związanych z prowadzeniem działalności wzrosła z poziomu 20,62 
zł/mkw. do 22,82 zł/mkw. 

Cracovia Business Park — „Błękitek”
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Biznesowe	dzielnice	Krakowa	

Od 1991 roku Kraków podzielony jest na 
18 dzielnic. Największą pod względem 
wielkości jest Nowa Huta, natomiast 
w kategorii liczby ludności — Prądnik 
Biały. Pozostałe dzielnice to: Stare 
Miasto, Grzegórzki, Prądnik Czerwony, 
Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, 
Dębniki, Łagiewniki–Borek Fałęcki, 
Swoszowice, Podgórze Duchackie, 
Bieżanów–Prokocim, Podgórze, Czyżyny, 
Mistrzejowice, Bieńczyce oraz Wzgórza 
Krzesławickie. 

w pierwszym etapie. Koszt realizacji tego etapu szacuje się na oko-
ło 200 mln zł. Za projekt odrestaurowania browaru powstałego 
w 1840 roku odpowiada pracownia MOFO Architekci. 

PRĄDNIK	CZERWONY

Północny rejon Krakowa cieszy się dużym zainteresowaniem in-
westorów. W  okolicy znajduje się między innymi Rondo Office 
Park, a  obecnie prowadzone są prace budowlane przy kolejnych 
inwestycjach. Dzielnica jest dobrze skomunikowana z  centrum 
miasta oraz z  autostradą A4 i  lotniskiem w  Balicach. W  2012 
roku na Prądniku Czerwonym rozpoczęły się dwie duże inwesty-
cje, które po oddaniu łącznie będą oferować ponad 42 000 mkw. 
powierzchni. 

l Inwestycje	w budowie	oraz	planowane

Firma UBM, znana w Krakowie z inwestycji hotelowych i mieszka-
niowych, takich jak Park Inn czy Villa Galicja, w 2012 roku rozpo-
częła budowę biurowca Alma Tower przy ul. Pilotów 10. Zgodnie 
z planami, połowę powierzchni obiektu zajmie Alma Market S.A. 
oraz jej spółki zależne. Łącznie budynek wzbogaci krakowski rynek 
o 10 000 mkw. powierzchni biurowej. Projekt jest pierwszą biuro-
wą inwestycją UBM w stolicy Małopolski, a inwestor podkreśla, iż 
docenia potencjał miasta oraz dzielnicy — Prądnika Czerwonego. 
W  tym rejonie zrealizował wspomnianą już wcześniej inwestycję 
mieszkaniową, Villę Galicja. Alma Tower obrazuje krakowski trend 
budowania zielonych biurowców — obiekt będzie certyfikowany 
w systemie LEED. Budowa ma zostać zakończona w maju 2014 roku.

W  Krakowie nie ma możliwości wyszczególnienia jednego cen-
trum biznesowego. Biurowce powstają w różnych rejonach miasta, 
głównie z powodu ograniczonej dostępności terenów pod większe 
projekty budowlane. W  2012 roku aktywność inwestorów skon-
centrowała się w sześciu dzielnicach: na Grzegórzkach, Prądniku 
Czerwonym, Krowodrzy, Dębnikach, Podgórzu i Czyżynach. 

GRZEGÓRZKI

W sektorze biurowym dzielnica Grzegórzki słynie z najwyższego 
obecnie budynku w Krakowie — Błękitka. W rejonie znajdują się 
także inne ważne inwestycje, takie jak Centrum Biurowe Lubicz. 
W  2012 roku rozpoczęto kolejną realizację, która w  efekcie ma 
wzbogacić rynek o 1900 mkw. powierzchni biurowej. 

l Inwestycje	w budowie	i planowane

Nietypowa inwestycja, prowadzona przez firmę Balmoral Proper-
ties, powstaje na granicy Starego Miasta i  dzielnicy Grzegórzki. 
Inwestor rewitalizuje zabytkowy Browar Lubicz, tworząc nowo-
czesne apartamenty, punkty usługowe oraz biura. W ramach pro-
jektu Pałac Goetzów zostanie odrestaurowany i  przekształcony 
w biurowiec. Kamień węgielny pod inwestycję wmurowano w li-
stopadzie 2012 roku, a otwarcie planowane jest w ostatnim kwar-
tale 2013 roku. Projekt zakłada stworzenie 1900 mkw. powierzch-
ni biurowej, 137 mieszkań oraz 4600 mkw. powierzchni handlowej 

Browar Lubicz

Pałac Goetzów

fo
t.

: 
B

al
m

or
al

 P
ro

pe
rt

ie
s

fo
t.

: 
B

al
m

or
al

 P
ro

pe
rt

ie
s

Kraków — podział 
administracyjny



52 E - B I U R O W C E 	 	 	 K r a k ó w

Alma Tower

W  realizacji jest również kompleks Quattro Business Park, 
należący do bardzo aktywnej na terenie Krakowa Grupy Buma. 
Inwestor w 2010 i 2011 roku oddał do użytku pierwsze dwa z czte-
rech budynków kompleksu i w styczniu 2012 roku rozpoczął prace 
nad trzecim, który będzie certyfikowany w systemie ekologicznym 
BREEAM. Całkowita powierzchnia kompleksu to 48 800 mkw., 
z czego największym będzie biurowiec D — 12 800 mkw. Obecnie 
realizowany obiekt wzbogaci rynek o  12 200 mkw. powierzchni. 
W  bliskim sąsiedztwie znajduje się wieżowiec Rondo Business 
Park, również należący do Grupy Buma. 

KROWODRZA

Krowodrza kojarzona jest głównie z  Miasteczkiem Studenckim 
AGH. W  2012 roku na jej terenie oddano do użytku biurowiec 
Fronton, postępują również prace nad inwestycją biurową firmy 
Biuromax. 

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

Przedsiębiorstwo Budownictwa i  Obrotu Towarowego „Fronton” 
zakończyło swoją pierwszą biurową inwestycję. Przy ul. Kamien-
nej 21, w  bliskim sąsiedztwie Galerii Krakowskiej, stanął biu-
rowiec Fronton. Wzbogacił on rynek krakowski o  5 720 mkw. 
powierzchni i  zdobył już pierwszych najemców, między innymi 
operatora naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej i wieżo-
wej, firmę EmiTel. 

Fronton Office Center

W  ciągu ulic Lublańskiej i  Bora Komorowskiego planowany 
jest biurowiec o  powierzchni 15 000 mkw. powierzchni. Obecny 
właściciel działki uzyskał już wuzetkę oraz pozwolenie na budowę 
i jest w trakcie poszukiwań strategicznego inwestora. Takie działa-
nie jest uzasadnione, jako iż firma nie ma doświadczenia na rynku 
nieruchomości biurowych. Inwestor podkreśla atrakcyjną lokali-
zację inwestycji oraz potencjał rynku krakowskiego. 

Quattro Business Park

wizualizacja biurowca przy ulicach Lublańskiej i Bora-Komorowskiego
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l Inwestycje	w budowie	i planowane

We wrześniu 2013 roku w Krakowie oddany zostanie nowy biu-
rowiec przy ul. Radzikowskiego 3. Biuromax oferować będzie 
ponad 3 000 mkw. powierzchni biurowej na czterech kondygna-
cjach. Obiekt charakteryzuje się interesującą elewacją, wykonaną 
w  systemie euronit. Inwestor, firma Biuromax, ze swojej strony 
proponuje również możliwość aranżacji przestrzeni biurowej oraz 
dzierżawę mebli. 

l Inwestycje	w budowie	i planowane

Prace budowlane ruszyły również u zbiegu ulic Kapelanka i Ko-
bierzyńskiej. Skanska rozpoczęła swój pierwszy projekt biurowy 
w  Krakowie — Kapelanka 42. Inwestor zauważa, iż obiekt już 
w fazie budowy spotyka się ze sporym zainteresowaniem najem-
ców. Łączy to zarówno z dużym potencjałem krakowskiego rynku 
biurowego, jak i z rosnącym zainteresowaniem zielonymi budyn-
kami. Kompleks składać się będzie z dwóch budynków, które łącz-
nie oferować będą 30 000 mkw. powierzchni, z czego w pierwszej 
fazie powstanie 12 250 mkw. Obiekt, którego oddanie planowane 
jest na czerwiec 2014 roku, certyfikowany będzie w systemie LEED. 

DĘBNIKI

Dzielnica Dębniki jest jednym z najprężniej rozwijających się rejo-
nów Krakowa w sektorze biurowym. W 2012 roku do użytku od-
dano 10 000 mkw. powierzchni biurowej, a w najbliższych latach 
prognozowane jest zakończenie kolejnej dużej inwestycji, realizo-
wanej przez firmę Skanska. 

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

Grupa Buma swoją działalność prowadzi również na terenie dziel-
nicy Dębniki. W lipcu 2012 roku oddała do użytku trzeci i ostatni 
budynek z kompleksu Green Office. Obiekt oferuje 10 000 mkw. 
powierzchni, którą zajmują między innymi: Motorola Solutions 
Systems Polska Sp. z o.o., CC Poland, CRIF Sp. z o.o. oraz KRAK 
PRESS. Wcześniejsze budynki to odpowiednio 3300 mkw. i 8000 
mkw. powierzchni. Kompleks znajduje się przy ulicy Czerwone 
Maki 84 i został zaprojektowany przez pracownię UCEES.

Biuromax

Kapelanka 42

Capital HighGreen Office

Capital High jest firmą, która dostrzegła atrakcyjność okolic 
ulicy Skotnickiej. Inwestor, zachęcony warunkami prowadzenia 
biznesu w Krakowie oraz dużą liczbą uczelni wyższych, przedsta-
wił projekt stworzenia nowej dzielnicy biznesowo-mieszkalnej. 
Celem jest zachęcenie nie tylko inwestorów lokalnych i zagranicz-
nych, ale również tych, którzy do tej pory swoje siedziby lokowali 
w stolicy. W ramach projektu Capital High planowane jest zreali-
zowanie 55-metrowych biurowców, budynków mieszkalnych oraz 
hoteli. Inwestycja charakteryzuje się bliskością autostrady A4 oraz 
lotniska. Obecnie inwestycja jest w fazie projektowej, nie są znane 
konkretne daty rozpoczęcia budowy. Inwestor zdradza jednak, iż 
pojawili się już pierwsi zainteresowani najmem powierzchni. 
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kompleks biurowy Enterprise Park

PODGÓRZE

Rejony dzielnicy Podgórze są bardzo atrakcyjne dla inwestorów 
głównie ze względu na dobrą komunikację z  centrum miasta. 
W ostatnich latach tereny te są zagospodarowywane przez inwe-
storów z sektora biurowego, którzy coraz bardziej cenią walory tej 
dzielnicy. Jak mówi Andrzej Włodarczyk, współwłaściciel firmy 

Roan — kiedy w  2008 roku rozpoczynała się budowa kompleksu 
Enterprise Park, w sąsiedztwie tak wielkich powierzchni biurowych 
widziałem szansę rozwoju nie tylko tego obszaru, ale również wła-
snej firmy. Teraz, kiedy te budynki już powstały, postrzegam je jako 
spory atut tego terenu. Jedna duża firma przyciąga następne i tak 
właśnie powstają centra biurowe.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

 jest jednym z  inwestorów, którzy rozpoczęli w  ostatnim czasie 
działalność na krakowskim rynku nieruchomości biurowych. 
W  2012 roku firma oddała do użytku pierwszy etap kompleksu 
biurowego Enterprise Park, przy al. Powstańców Wielkopolskich. 
Dzięki tej inwestycji Kraków wzbogaci się łącznie o 28 000 mkw. 
powierzchni w ramach trzech budynków, z czego 15 300 mkw. to 
powierzchnia, której realizacja została już zakończona. Kompleks 
certyfikowany jest w  systemie ekologicznym BREEAM. Projekt 
został już dostrzeżony przez najemców, co obrazuje najem 8 500 
mkw. przez firmę Delphi Poland oraz 3500 mkw. przez Cisco 
Systems. 

1800 mkw. powierzchni użytkowej ma nowy biurowiec po-
wstały w  dzielnicy Podgórze, przy ul. Jana Dekerta 18. W  nie-
wielki obiekt, budynek Dekerta 18, którego realizacja trwała dwa 
lata, zainwestowała Firma Handlowa Roan. Początkowo inwestor 
planował bardziej uniwersalny charakter obiektu, jednak roz-
wój dzielnicy, ukierunkowany na centra biznesowe, spowodował 
zmianę planów. Mimo to, parter biurowca zostanie udostępniony 
firmom z  sektora handlowo-usługowego. W  bliskim sąsiedztwie 
obiektu znajduje się między innymi biurowiec Diamante Plaza, 
w którym powierzchnie wynajmują firmy takie jak AON Hewitt. Dekerta 18
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l Inwestycje	w budowie	i planowane

Przy ulicy Puszkarskiej powstaje kompleks biurowy Bonarka for 
Business, należący do firmy TriGranit Development. Zakłada 
stworzenie czterech budynków o łącznej powierzchni 35 000 mkw. 
Dwa pierwsze zostały oddane w 2011 roku, trzeci, oferujący 9500 
mkw. — na początku 2013 roku. Obecnie trwają prace przy ostat-
nim z  obiektów, które zakończą się w  czwartym kwartale 2013 
roku. W biurowcach powierzchnie wynajmują już firmy takie jak: 
Herbalife, Alexander Mann, PureHealth and Fitness, Antenna, Le-
xmark, StateStreet, Aterima i Lux Med. Inwestor zdradził również 
plany budowy kolejnych 50 000 mkw. nowoczesnej powierzchni 
biurowej w tym rejonie Krakowa. 

Orange Office Park

Nautilus

Innym imponującym projektem w  tej dzielnicy jest Orange 
Office Park. Realizowany jest przez Sp. z  o.o. przy ulicy 
Klimeckiego 1. Kompleks składa się z  trzech biurowców — 
Amsterdam, Rotterdam i Den Haque, które łącznie będą oferować 
29 000 mkw. powierzchni. Pierwszy etap, rozpoczęty na początku 
2013 roku i potrwa do marca 2014 roku, wzbogaci rynek krakow-
ski o 9000 mkw. Pierwszym najemcą obiektu jest BBH — Brown 
Brothers Harriman. 

kompleks biurowy Bonarka for Business

CZYŻYNY

Na terenie dzielnicy Czyżyny zlokalizowany jest Krakowski Park 
Technologiczny, zarządca krakowskiej specjalnej strefy ekono-
micznej. W  jej obrębie mogą powstawać nowe inwestycje, które 
zachęcają najemców między innymi preferencjami podatkowymi. 
Inwestorzy doceniają również dobra komunikację rejonu z  cen-
trum miasta. W  dzielnicy znajduje się chociażby nowoczesne 
Centrum Biurowe Azbud, zlokalizowane przy al. Pokoju. Czyżyny 
mają potencjał, by w najbliższych latach coraz intensywniej rozwi-
jać się w sektorze powierzchni biurowych.

l Inwestycje	w budowie	oraz	planowane

Biurowiec Nautilus, pierwszy z  bliźniaczego kompleksu biu-
rowego Nautilus-Aquarius, powstaje na terenie Krakowskiego 
Parku Technologicznego w  dzielnicy Czyżyny. Oferować będzie 
6000 mkw. powierzchni medyczno-biurowej i zostanie oddany do 
użytku pod koniec 2013 roku. Inwestorem jest ABP Investments. 
Głównym najemcą obiektu będzie centrala ogólnopolskiej sieci 
laboratoriów medycznych Diagnostyka, prowadzone są również 
rozmowy z  innymi firmami. Przedstawiciele inwestora zwracają 
uwagę, iż lokalizacja jest atrakcyjna szczególnie ze względu na 
dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, niewielką odległość do 
Dworca Głównego oraz obwodnicy Krakowa i lotniska w Balicach. 

Przy al. Jana Pawła II 74 powstać ma biurowiec Ellipsis, które-
go inwestorem jest Esco Development. Planowany termin oddania 
budynku przewidywany był na koniec 2012 roku, lecz obiekt wciąż 
jest w fazie projektowej. 
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Kompleks Przy Parku

BC Niepołomice

Park Technologiczny 3.0 MMC Brainville

Małopolski	potencjał

W 2012 roku mocniej zaznaczył się trend powstawania inwestycji 
biurowych w mniejszych miejscowościach, zazwyczaj położonych 
w  bliskiej odległości od dużych metropolii. Przejawy takiej ten-
dencji można było zauważyć w  rejonach podkrakowskich. War-
tym wspomnienia jest chociażby kompleks Przy Parku, zlokalizo-
wany w Wieliczce. W jego skład wchodzą dwa budynki biurowe, 
łącznie oferujące 3400 mkw. powierzchni na wynajem. Inwestor, 
Murapol S.A., szczególnie podkreśla dogodną lokalizację obiektu.

W  Niepołomicach powstał projekt nowoczesnego biurowca 
Business Center Niepołomice. Rejon ten do tej pory kojarzony 
był głównie z dużymi inwestycjami przemysłowymi. Inwestor do-
strzegł lukę w potencjale miasta i zdecydował się na nią odpowie-
dzieć obiektem o powierzchni blisko 3000 mkw. 

Innym przykładem tego trendu jest Park Technologiczny 3.0 
MMC Brainville, który powstaje w Nowym Sączu. Jego celem jest 
ułatwienie rozwoju firm z sektora nowych technologii. Obiektem 
zarządza Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
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Kraków jest, za Warszawą, drugim rynkiem 
biurowym w  Polsce. Budynki w  stolicy 
Małopolski są projektowane tak, aby spro-

stać najbardziej wygórowanym wymaganiom 
najemców, głównie z branży usług dla biznesu. 
Bardzo istotne jest, aby przyszli najemcy mieli 
świadomość, że rynek jest dojrzały, a  dewe-
loperzy i  konsultanci rozumieją ich potrzeby. 
Obecnie, wśród dużych międzynarodowych 
inwestorów, pojawili się również lokalni, któ-
rzy mają spore doświadczenie w  budowaniu 
obiektów pasujących do branży BPO, która jest 

właściwie najliczniejszą grupą potencjalnych 
najemców. Należy jednak pamiętać, iż firmy 
BPO funkcjonują raczej w obrębie miast i regio-
nów, nie krajów. Z tego też względu zwracam 
uwagę na ostatnie rankingi, w których Kraków 
plasuje się na wysokiej pozycji wśród innych 
ośrodków BPO. 

W roku 2012 na rynku nieruchomości biuro-
wych ogólnie obserwowaliśmy dalszy wzrost 
zainteresowania Krakowem ze strony firm BPO. 
Zauważyliśmy też większy popyt na powierzch-
nie biurowe generowany przez branżę IT. Firmy 
z  tego sektora wykorzystują wiedzę pracowni-
ków i sporo inwestują, co jest korzystne dla za-
trudnionych pracowników oraz miasta.

Jeżeli chodzi o prowadzone w stolicy Mało-
polski inwestycje, to rok 2012 obfitował głównie 
w  powierzchnie przygotowywane pod BPO, 
ale nie tylko. Quattro Business Park, Bonarka for 
Business, Enterprise Park to parki biznesowe, 
których poszczególne etapy oddane zostały do 
użytku właśnie w  2012 roku. Wszystkie zostały 
już wynajęte.

Knight Frank jest międzynarodową firmą 
doradczą w sektorze nieruchomości.  
Na polskim rynku działa od 18 lat, a swoje  
siedziby ma między innymi w Warszawie 
i Krakowie. O nieruchomościach biurowych, 
transakcjach i najemcach w stolicy 
Małopolski opowiada Monika Sułdecka- 
-Karaś, Dyrektor Regionalny firmy 
Knight Frank Sp. z o.o.

W  minionym roku w  Krakowie sfinalizowa-
no duże transakcje najmu. Wśród nich wymie-
nić należy między innymi: najem powierzchni 
przez BBH, Cisco, Delphi czy też sporą transakcję 
najmu spółek z Grupy Alma Market w budynku 
Alma Tower.

W  2013 roku swój proces budowy ukończy 
stosunkowo niewiele obiektów. Dużo bogatszy 
o  kolejne biurowce będzie rok 2014. Oddane 
zostaną wtedy takie projekty jak: Alma Tower, 
Orange Office Park, kolejne etapy Enterprise 
Park i  Quattro Business Park. To tylko niektóre 
przykłady, ponieważ w  2014 roku na terenie 
Krakowa przewiduje się ukończenie wielu pro-
jektów. Oznacza to podaż powyżej 58 000 mkw. 
nowej powierzchni biurowej. 

Wraz z nową powierzchnią biurową do Kra-
kowa zawitali nowi najemcy. Wśród nich wy-
mienić należy między innymi: Waterford, Capita, 
Herbalife, Heineken.

Analizując rynek biurowy w stolicy Małopolski, 
trzeba wspomnieć o sektorze outsourcingu. Tu do-
tykamy tematu koncentracji obiektów biurowych. 
Jak wiadomo, Kraków nie ma centrum bizneso-
wego — jednego miejsca, w którym skupiają się 
biurowce. Są one rozsiane na mapie całego miasta. 
Ważną kwestią jest ich ulokowanie w  miejscach, 
gdzie łatwo dotrzeć komunikacją miejską. Taka lo-
kalizacja ma znaczny wpływ na komfort pracy pra-
cowników, zwłaszcza tych z sektora BPO. Najemcy 
wiedzą, iż nie mogą liczyć na nieograniczoną licz-
bę bezpłatnych miejsc parkingowych, biorą więc 
pod uwagę transport miejski. A on coraz częściej 
współgra z  potrzebami rynku za sprawą dewe-
loperów, słusznie wybierających lokalizacje pod 
nowe inwestycje. Obecnie w sektorze BPO pracuje 
ok. 27 000 osób. Ma to znaczący wpływ na miasto, 
w którym wzrasta liczba mieszkańców, studentów 
oraz obcokrajowców. 

Najemcy poszukujący powierzchni, oprócz 
rejonu miasta, w którym mogą znaleźć wykwali-
fikowanych pracowników, potrzebują komforto-
wego, odpowiedniego miejsca do pracy. Osoby 
decydujące o wyborze lokalizacji w konkretnym 
mieście zwracają uwagę na dostępność w  da-
nym czasie, stawki czynszu, wspomnianą już 
komunikację miejską oraz otoczenie budynku. 
Zadają pytania o  możliwości spędzania czasu 
wolnego, restauracje i sklepy. 

Lokalizacja, atrakcyjność budynku i  sąsiedz-
two są dla niektórych nowych firm ważne 
z  punktu widzenia zachęcania wykwalifikowa-
nych, cennych pracowników.

Istotne są również aspekty techniczne. Przy-
kładowo: stan i jakość klimatyzacji poprawia wy-
dajność i komfort pracy w obiekcie. 

Monika	
Sułdecka-Karaś	
Dyrektor Regionalny 

Knight  Frank 

2012 rokiem 
dużych transakcji
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Miasto ma potencjał

Najemcy mają większe oczekiwania

Monika	
Franaszek
Senior Leasing 
Manager, 

Grupa BUMA 

Peter	Obernhuber
Członek Zarządu UBM Polska 

Oczywiście musimy pamiętać, że Kraków 
jest typowym rynkiem regionalnym 
i  nie należy go porównywać z  War-

szawą. Zasoby nowoczesnej powierzchni biu-
rowej w  Krakowie to około 12 proc. całkowitej 
powierzchni w  stolicy. Nie zmienia to faktu, iż 
obecnie stolica Małopolski jest najbardziej roz-
winiętym rynkiem regionalnym.

Krakowski rynek biurowy ciągle się rozwija 
i aktywnie odpowiada na potrzeby najemców, 
którzy swoje główne siedziby mają poza gra-
nicami Polski. Stolica Małopolski jest popular-
na szczególnie wśród firm outsourcingowych 
z sektorów takich jak BPO i SSC. Jest to ważny 
ośrodek skupiający doświadczoną kadrę ma-
nagerów w  w/w  branżach. W  Krakowie jest 
także wiele prestiżowych uczelni wyższych, 
a  co za tym idzie duża ilość dobrze wykształ-
conych pracowników. Miasto zachęca również 
młodych ludzi ze względu na niepowtarzalny 
klimat, co przekłada się na zainteresowanie 
inwestorów.

Rok 2012 był dla deweloperów czasem 
intensywnego obserwowania rynku, 
sprawdzania swoich możliwości i analizo-

wania skutków spowolnienia gospodarczego. 
Polska, uznawana za stabilny rynek, w dalszym 
ciągu znajdowała się w  centralnym obszarze 
zainteresowań zagranicznych inwestorów, 
o czym świadczyć mogą duże transakcje, takie 
jak sprzedaż hotelu InterContinental w  War-
szawie czy biurowca Warsaw Financial Center. 
Pomimo iż eksperci szacują, że aktywność in-
westycyjna na rynku komercyjnym w  Europie 
Środkowo-Wschodniej w  I  połowie 2012 roku 
była o  połowę mniejsza niż w  analogicznym 
okresie 2011 roku, to w drugiej połowie ubie-
głego roku odnotowano już zdecydowany 
wzrost aktywności. Tylko w pierwszej połowie 
2012 roku na rynek trafiło ponad 90 000 mkw. 
nowoczesnej powierzchni biurowej, do koń-
ca roku ta liczba została powiększona o  pra-
wie 150 000 mkw., czyli łącznie dwukrotnie 
więcej niż w 2011 roku. Ponad połowę nowej 
powierzchni stanowiły projekty zrealizowane 
w stolicy. 

Najemcom w głównej mierze zależy na loka-
lizacji, która zapewnia łatwy dostęp do uczelni 
i kampusów, gdzie rekrutowani są przyszli pra-
cownicy. Istotna jest także komunikacja z cen-
trum miasta, lotniskiem i  autostradą. Obecnie 
ciężko jest określić, który rejon Krakowa ma 
największy potencjał inwestycyjny w  sektorze 
nieruchomości biurowych. Część najemców 
będzie preferować południe, a  część — pół-
nocną część Krakowa. Tu należy zwrócić uwa-
gę, iż w  przeciwieństwie do większości miast 
europejskich, w  tym Warszawy, w  Krakowie 
nie zaplanowano dzielnicy biznesowej, w któ-
rej mogłaby być zlokalizowana przeważająca 
część inwestycji biurowych. Wynika to z histo-
rycznej budowy miasta. 

Równie atrakcyjnym rynkiem biurowym jak 
krakowski, jest Wrocław, posiadający niewiele 
mniej powierzchni biur. Coraz bardziej dostrze-
gane przez inwestorów są również rynki Trój-
miasta, Poznania i Katowic, od niedawna także 
Łodzi. 

W  dalszym ciągu dużym zainteresowa-
niem deweloperów i  inwestorów cieszyły się 
miasta regionalne, przede wszystkim Kraków 
i  Wrocław, a  także Poznań. Jako deweloper 
wierzący w  potencjał miast regionalnych, 
zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie nowych 
projektów biurowych zarówno we Wrocła-
wiu, jak i  Krakowie, gdzie wcześniej realizo-
waliśmy inwestycje hotelowe i mieszkaniowe. 
W  Krakowie, w  dzielnicy Prądnik Czerwony 
jest obecnie w  trakcie budowy projekt Alma 
Tower oferujący 10 000 mkw. powierzchni 
biurowej klasy A. Obiekt w ubiegłym miesiącu 
został precertyfikowany ekologicznym wy-
różnieniem LEED CS na najwyższym poziomie 
Platinum. Budowa, zgodnie z  założeniami, 
zostanie ukończona w maju 2014 roku. Nato-
miast we Wrocławiu, 500 metrów od zabytko-
wego Rynku Starego Miasta wkrótce rozpocz-
niemy budowę obiektu biurowego Times II. 
Budynek o powierzchni biurowej 16 500 mkw. 
i  1500 mkw. powierzchni usługowej planuje-
my oddać do użytkowania w drugim kwartale 
2015 roku.

Obecnie Kraków posiada niewielką  
ilość dostępnej powierzchni biurowej, 
co obrazuje 5-procentowy współczynnik 
pustostanów. W bieżącym roku 
zakładamy, że sytuacja na krakowskim 
rynku biurowym utrzyma się na 
poziomie podobnym do tego w 2012 
roku. Wynika to z faktu, że realizowane 
nowe inwestycje są aktualnie w trakcie 
budowy, a w związku z tym można  
więc założyć, że w 2014 r. podaż 
powierzchni biurowej w Krakowie 
wzrośnie.

Zarówno w stolicy, jak i w miastach 
regionalnych czynsze bazowe nie uległy 
większym wahaniom, wzrosły jednak 
oczekiwania najemców odnośnie standardu 
powierzchni oraz samych warunków najmu, 
a co za tym idzie wysokości czynszów 
efektywnych. Zdecydowanie również 
wydłużył się proces decyzyjny.



Niepołomice Business Centre is a modern office building complex in 
Niepołomice, in close proximity of the Niepołomice Special Economic 
Zone. The entire project — based on high-end solutions and original 
architecture from blueprint to completion. Thanks to the modern 
form of the building and this precise location, Niepołomice Business 
Centre can become a highlight of the commune — and more. Almost 
3,000 m² of modern office space on three floors at the disposal of our 
customers. The building will have an elevator, a reception, around-the-
clock property protection, video surveillance, and a car park. At this stage 
of the project, it is possible to arrange the layout of the office space in 
accordance with the requirements and needs of potential lessees. Almost 
3,000 m2 of modern office space on three floors at the disposal of our 
customers. The building will have an elevator, a reception, around-the-
clock property protection, video surveillance, and a car park. At this 
stage of the project, it is possible to arrange the layout of the office 
space in accordance with the requirements and needs of potential 
lessees. Niepołomice Business Centre will be located in the rapidly-
developing commune of Niepołomice, with a well-developed transport 
infrastructure. The proximity of the centre of Niepołomice (accessible 
in 5 minutes), makes the location of the building extremely attractive. 
A modern business centre located at ul. Brzeska (road 75), located at the 
entrance to Niepołomice Special Economic Zone, 10 minutes’ drive from 
the entrance to A4 motorway (Szarów junction) will satisfy the most 
demanding customers. The building’s location also provides a quick and 
easy connection to downtown Krakow (accessible in 25 minutes) and the 
Krakow-Balice international airport (accessible in 30 minutes).

Business Centrum Niepołomice to nowoczesne centrum biurowe 
w Niepołomicach w bliskim sąsiedztwie Niepołomickiej Strefy 

Ekonomicznej. Cała inwestycja od projektu przez wykończenie, oparta 
zostanie na rozwiązaniach o wysokim standardzie oraz oryginalnej 
architekturze. Dzięki właśnie nowoczesnej formule budynku w tej 

lokalizacji BCN może stać się wizytówką nie tylko gminy. Do dyspozycji 
najemców oddane będzie blisko 3000 m² nowoczesnych powierzchni 
biurowych na trzech kondygnacjach. Budynek będzie posiadał windę, 

recepcję, całodobową ochronę, monitoring oraz własny parking. Na 
tym etapie inwestycyjnym istnieje możliwość aranżacji powierzchni 

biurowych zgodnie z wymaganiami i potrzebami potencjalnych 
najemców. BCN zlokalizowane będzie w prężnie rozwijającej się gminie 

Niepołomice, o dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej. 
Bliskość centrum Niepołomic ( 5 minut), decyduje o wyjątkowo 

atrakcyjnej lokalizacji budynku. Nowoczesne centrum biznesowe 
położone przy ul. Brzeskiej (droga krajowa numer 75), na wjeździe do 

Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej, 10 minut od wjazdu na autostradę 
A4 (węzeł Szarów) zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających 

klientów. Usytuowanie budynku gwarantuje ponadto szybkie 
i bezproblemowe połączenie z centrum Krakowa (25 minut) oraz 
międzynarodowym portem lotniczym Kraków-Balice (30 minut).

Adres	biura/Office	address
ul.	Mrozowa	5

31-752	Kraków

wynajem@bc-niepolomice.pl
www.bc-niepolomice.pl
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HERBALIFE

1850	mkw.	—	Bonarka	for	Business

Bonarka for Business powstaje w ramach kompleksu Bonarka City 
Center, realizowanego przez firmę TriGranit Development. W 2012 
roku do użytku oddany został trzeci z biurowców, który zainteresował 
globalnego dostawcę produktów ułatwiających kontrolę wagi. 
Herbalife zajął w budynku C 1850 mkw. powierzchni biurowej. 
Pozostałe obiekty z kompleksu są wynajęte w całości. Obecnie trwa 
budowa czwartego biurowca. Innymi najemcami Bonarka for Business 
są firmy takie jak: Alexander Mann, Pure Health and Fitness, Antenna, 
Lexmark, State Street, Aterima i Lux Med.

Wybrane transakcje w Krakowie 

DELPHI	POLAND,	CISCO	SYSTEMS

8500	oraz	3500	mkw.	—	Enterprise	Park

W 2012 roku do użytku została oddana pierwsza faza kompleksu biurowego Enterprise 
Park, realizowanego przez Avestus Real Estate przy al. Powstańców Wielkopolskich. 
Jeszcze przed zakończeniem budowy na najem powierzchni w obiekcie zdecydowały się 
dwie firmy: Delphi Poland S.A. oraz Cisco Systems Poland. Ta pierwsza zajęła aż cztery 
piętra w biurowcu, na swoją siedzibę przeznaczając 8500 mkw., co stanowi prawie 60 
proc. całkowitej powierzchni pierwszego etapu inwestycji. Transakcja ta jest rekordową 
dla Avestus Real Estate. Drugi z najemców podpisał umowę na około 3500 mkw. 
Krakowski biurowiec wynajęty jest dzięki temu w 80 proc. 
Kolejny etap Enterprise Park ma zostać rozpoczęty w kwietniu 2013 roku. 
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Kraków, największy biurowy rynek regionalny, odnotował w 2012 roku wzrost podaży o 49 000 
mkw. powierzchni biurowych oraz transakcje najmu ponad 90 000 mkw. Ożywienie wynika 

z dużego zainteresowania firm z sektora BPO i IT, które planują zwiększać zatrudnienie w mieście. 
Należy zwrócić uwagę, iż w Krakowie trwają i są planowane liczne projekty biurowe, które są w stanie 
odpowiednio zareagować na dalszy wzrost popytu. Przykładem mogą być inwestycje grupy BUMA 
oraz firmy TriGranit.

Największą transakcją pre-let był wynajem 8500 mkw. powierzchni w Enterprise Park przez Delphi 
Poland. W tym samym obiekcie na najem zdecydował się Cisco Systems. Umowę najmu przedłużyła 
również firma State Street, która zajmuje 15 000 mkw. w Centrum Biurowym Kazimierz. Korporacja 
postanowiła pozostać w obiekcie przez kolejne 10 lat. 
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AON	HEWITT

1653	mkw.	—	Diamante	Plaza

AON Hewitt, firma związana z usługami zarządzania 
ryzykiem, ubezpieczeniowymi i reasekuracyjnymi 
usługami brokerskimi, jak również rozwiązaniami HR 
i outsourcingowymi, wynajęła 1653 mkw. powierzchni 
biurowej w Diamante Plaza. Obiekt, zlokalizowany przy 
ul. Dekerta, zrealizowany został przez Aldesa Polska, firmę 
należącą w całości do hiszpańskiej Aldesa Group. Diamante 
Plaza oferuje swoim najemcom 10 000 mkw. powierzchni 
biurowej i handlowej. 
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INTELLINET

1500	mkw.	—	Centrum	Biurowe	GTC

Centrum Biurowe GTC zlokalizowane jest przy ulicy Armii 
Krajowej i składa się z trzech budynków: Galileo, Newton i Edison 
o łącznej powierzchni ponad 32 000 mkw. Kompleks został 
oddany do użytku w 2007 roku. W kwietniu 2012 roku nowym 
najemcą Centrum Biurowego GTC została firma Intellinet, 
działająca w sektorze IT. Przedsiębiorstwo zajęło 1500 mkw. 
powierzchni, dołączając do takich najemców jak IBM, KPMG, 
Reiffeisen Bank oraz LOTOS. 

EMITEL

985	mkw.	—	Fronton	Office	Center

Przy ulicy Kamiennej, w bliskim sąsiedztwie Galerii Krakowskiej, 
znajduje się biurowiec Fronton Office Center, który pozwolenie na 
użytkowanie zdobył w kwietniu 2012 roku. Skusił on operatora 
naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej i wieżowej — EmiTel, 
który zdecydował się na najem blisko 1000 mkw. Stanowi to niemal 1/5 
całkowitej powierzchni budynku. Za realizację biurowca odpowiadało 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego Fronton, które 
działa na terenie Krakowa w sektorze budowy i wynajmu powierzchni 
biurowych i mieszkalnych.
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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
Bocianie Gniazdo ............................ ul. Bociana 6
Bonarka4Business A, B, C ......... ul. Puszkarska 9
Buma Square ..............................ul. Wadowicka 6
Centrum Administracyjne Teva ..ul. Mogilska 80
Centrum Biurowe Alstar .................ul. Zawiła 61
Centrum Biurowe AZBUD ................al. Pokoju 78
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
Centrum Biznesu Brama Bronowicka ..............
.............................................. ul. Gabrieli Zapolskiej
Centrum Jasnogórska 44 ...... ul. Jasnogórska 44
Colosseum ...............................ul. Miłkowskiego 3
Conrada 63 ..................................... ul. Conrada 63

Alma Tower .............................................................................. ul. Pilotów 10
BIUROMAX .................................................................... ul. Radzikowskiego 3
Biurowiec .................................. przy ul. Lublańskiej / Bora-Komorowskiego
Bonarka4Business D ............................................................ul. Puszkarska 9
Kapelanka 42 .......................................................................ul. Kapelanka 42
Nautilus .......................................... Al. Jana Pawła II / Bora-Komorowskiego
Orange Office Park .............................................................ul. Klimeckiego 1
Pałac Goetzów ......................................................................... ul. Lubicz 17H
Pascal ............................................Al. Armii Krajowej / ul. Przybyszewskiego
Quattro Business Park C............... ul. Lublańska / ul. Bora-Komorowskiego

Avia ....................................................................................... al. Jana Pawła II 41
Biurowiec MARR ................................................Al. Powstania Warszawskiego
Enterprise Park II ...................................... ul. Powstańców Wielkopolskich 13
Quattro Business Park D .........................ul. Lublańska/Bora Komorowskiego
Wielicka Business Park ................................................................. ul. Wielicka
Capital High .................................................................... okolice ul. Skotnickiej
Ellipsis .................................................................................. al. Jana Pawła II 74

Business Centrum Niepołomice .............................................Niepołomice

Cracovia Business Center ................. al. Pokoju 1
Czerwone Maki 65 ..............ul. Czerwone Maki 65
Dekerta 18 ...............................ul. Jana Dekerta 18
Diamante Plaza ..............................ul. Dekreta 24
Enterprise Park I ..................................................  
..........................ul. Powstańców 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
GTC Korona ...........................ul. Armii Krajowej 18
Halicka 9 .............................................ul. Halicka 9
Havre ................................ ul. Walerego Sławka 3a
Herbewo ........................................ ul. Lubelska 29
Inkubator Krakowski Park Technologiczny ....
...................................................al. Jana Pawła II 41
Jasnogórska 11 ........................ul. Jasnogórska 11
Kamińskiego 47 ....................ul. Kamieńskiego 47

Istniejące  Existing

W budowie  Under construction Planowane Planned
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Kraków Business Park ............ul. Krakowska 280
Lubicz 27 ............................................ ul. Lubicz 27
M65 Meduza ..................................ul. Mogilska 65
Nowe Herbewo ............................. ul. Lubelska 29
Nowe Miasto – Galeria Krakowska . ul. Pawia 5
Onyx ........................... ul. Powstańców Śląskich 26
Platinum ...............................ul. Kordylewskiego 1
Portus.....................................ul. Kamieńskiego 51
Quattro Business Park A, B .................................
....................... ul. Lublańska/Bora-Komorowskiego
Rondo Business Park I+II .........ul. Lublańska 38
Spółdzielnia Kłos ............................... ul. Szlak 65
Topos ...................................................ul. Pawia 24
W22 ................................................ul. Wielicka 22a
Wadowicka 8A ......................... ul. Wadowicka 8A
Wadowicka 8W ...........................ul. Wadowicka 8
Wielicka 181 A ...........................ul. Wielicka 181 A
Wielicka 72 I + II ...........................ul. Wielicka 72
Zasada Centrum ..................ul. Armii Krajowej 19

MMC Brainville Park Technologiczny 3.0 .........   
................................................................ Nowy Sącz
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Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Krakowie.     Factsheet include selected building in Cracow.
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Quattro Business Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym klasy A
składającym się z czterech czternastokondygnacyjnych budynków 
oraz parkingu wielopoziomowego. 
Kompleks  zlokalizowany jest  przy al. Gen. Bora-Komorowskiego 25 w Krakowie. www.buma.com.pl

Powierzchnia budynków:
Budynek C – 12 200m2

Budynek D – 12 800m2

Wynajem biur:
+ 48 602 241 705
+ 48 501 224 101

Kompleks Biurowy Quattro Business Park
Nowoczesna architektura     Ekologiczne rozwiązania     Przyjazna przestrzeń

Green Office to zespół trzech budynków klasy A
o kameralnym charakterze.
Kompleks zlokalizowany jest  przy ul. Czerwone Maki 84 w Krakowie. www.buma.com.pl

Powierzchnia budynku:
Budynek C – 10 000m2

Wynajem biur:
+ 48 602 241 705
+ 48 501 224 101

Kompleks Biurowy  Green Office
Wysoki standard     Przyjazny naturze     Blisko Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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chciał tu pracować. Cała powierzchnia znalazła najemcę bardzo 
szybko. Na pewno warto projektować obiekty biurowe wychodząc 
poza schemat, wprowadzając indywidualizm. Jury przydzieliło 
również dwie nagrody ex aequo w kategorii obiekty inżynierskie — 
dla mostu Rędzińskiego oraz węzła przesiadkowego przy Stadio-
nie Miejskim. Zacięta rywalizacja we wszystkich konkursowych 
kategoriach pozwala sądzić, że miasto dysponuje atrakcyjnymi 
zasobami architektonicznymi w  różnych sektorach. Znajduje to 
potwierdzenie w  innym konkursie, organizowanym pod hasłem 
„Dolnośląska Budowa Roku”. W  roku 2012, w IX edycji wyda-
rzenia nagrodę główną, Grand Prix, zdobyła Autostradowa Ob-
wodnica Wrocławia wraz z mostem Rędzińskim. Jury wyróżniło 
również budynek Thespian, który zwyciężył w kategorii obiektów 

Wrocław — miasto położone w południowo-zachodniej 
części Polski. Przez turystów postrzegane jako miej-
sce z pięknym Rynkiem, zabytkami, licznymi mosta-

mi oraz wszechobecnymi krasnalami. Przez mieszkańców jako 
miasto korków oraz ciekawych sposobów spędzania wolnego cza-
su. Przez inwestorów natomiast jako rynek wykształconej kadry, 
rozwiniętej infrastruktury transportowej, stabilnej gospodarki 
oraz dobrze zorganizowanej współpracy biznesu z władzami. Biu-
rowo, pod względem wielkości, jest to drugi, zaraz po Krakowie, 
rynek regionalny. W mieście znajduje się ponad 440  000 mkw. po-
wierzchni biurowej, a rok 2012 okazał się być kolejnym, po 2008, 
rekordowym pod względem nowej podaży. Co sprawia, że miasto 
jest tak atrakcyjne?

Jaki	jest	Wrocław?

Architektoniczne trendy w stolicy Dolnego Śląska obrazuje orga-
nizowany przez Prezydenta Wrocławia i  Towarzystwo Miłośni-
ków Wrocławia coroczny konkurs „Piękny Wrocław”. Wyłania 
on najatrakcyjniejsze realizacje architektoniczne w mieście, przy-
dzielając wyróżnienia na podstawie walorów architektonicznych, 
przestrzennych i  funkcjonalno-użytkowych. Grand Prix edycji 
z 2012 roku zdobył budynek mieszkalny wielorodzinny zaprojek-
towany w pracowni Maćków — Thespian. Znajduje się on przy al. 
Powstańców Śląskich, a jego inwestorem jest ING Real Estate De-
velopment Sp. z o.o. 

Miano najpiękniejszego obiektu użyteczności publicznej uzy-
skał biurowiec ST ART przy ulicy Żmigrodzkiej 93 b, powstały 
w Pracowni Projektowej PLAN. Jak mówią architekci Szymon i Ja-
dwiga Hanisz, odpowiedzialni za projekt: nasz obiekt budził zain-
teresowanie jeszcze zanim dostał nagrodę i każdy, kto do nas trafił, 

Wrocław – miasto spotkań

Biurowiec ST ART uzyskał nagrodę najpiękniejszego obiektu użyteczności publicznej
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obiekt przy ulicy Lotniczej, według planów, mają zostać zmie-
nione w biurowce. 

W mieście jednak nadal obecne są miejsca, gdzie powstać po-
winny duże inwestycje, które z różnych przyczyn nie zostały zre-
alizowane. W konsekwencji miasto nalicza spóźnionym inwesto-
rom kary finansowe. Kwotą 3 mln EUR została obarczona firma 
GP-Investment, która między hotelem Wrocław a  kompleksem 
Sky Tower miała wybudować Centrum Południowe. Interwencja 
miasta poskutkowała, inwestor rozpoczął budowę, lecz znacznie 
ograniczył swoje plany — wielofunkcyjny kompleks został na 
chwilę obecną zastąpiony zabudową mieszkalą. Innym przykła-
dem nieudanej inwestycji jest kompleks mieszkaniowo-usługowy, 
który miał powstać w dawnym Browarze Piastowskim przy ulicy 
Jedności Narodowej. Jednak inwestor, firma Clairmont Global, 
w 2010 roku wystawił obiekt na sprzedaż. Transakcja do tej pory 
nie została sfinalizowana. 

Inwestuj	w stolicy	Dolnego	Śląska

Wrocław charakteryzuje się olbrzymim potencjałem. Inwestorzy 
postrzegają je jako jeden z  najbardziej atrakcyjnych rynków dla 
biznesu w Polsce. 

W 2012 roku do użytku oddanych zostało około 120 000 mkw. 
powierzchni biurowej. Śledząc obecnie realizowane i  planowane 
projekty, w 2013 i 2014 roku można spodziewać się wzrostu podaży 
o ponad 100  000 mkw. Na wysoką liczbę nowych powierzchni od-
powiedział popyt, który wyniósł w 2012 roku około 90  000 mkw. 
Poziom pustostanów niewątpliwie wzrośnie po zakończeniu reali-
zacji wszystkich obecnie powstających obiektów, lecz w 2012 roku 
utrzymywał się na niskim poziomie około 7,5 proc.

Biurowiec New Point Offices zajął I miejsce w VIII edycji konkursu „Dolnośląska 
Budowa Roku”

Podaż powierzchni biurowej we Wrocławiu w latach 2007–2012 [m kw.]

Most Rędziński

We Wrocławiu prężnie rozwija się sektor nowoczesnych tech-
nologii, centra badań i  rozwoju, przemysł motoryzacyjny oraz 
firmy outsourcingowe i IT. Bardzo istotne jest otoczenie dużych, 
prestiżowych firm, takich jak: Siemens, IBM, Volvo, HP, Google 
czy Bombardier Transportation. Jak mówi Rafał Dutkiewicz, Pre-
zydent Wrocławia: staramy się tworzyć we Wrocławiu jak najlep-
sze warunki dla inwestycji. Cieszę się, że IBM po raz kolejny wy-
biera nasze miasto i rozszerza tu swoją obecność, bo to dowód na 
to, że biznes może się w  nim sprawnie rozwijać. Obecnie lokuje 
się tu wiele firm z sektora usług dla biznesu. Dla branż takich jak 
R&D atrakcyjne są między innymi konkurencyjne ceny najmu. 
W najdroższych wrocławskich lokalizacjach kształtują się one na 
poziomie 14–16 EUR/mkw. za miesiąc, czyli znacznie mniej niż 

mieszkalnych. Najlepszym obiektem użyteczności publicznej zo-
stało Wrocławskie Centrum Kongresowe. 

Wrocław może pochwalić się także pozytywną tenden-
cją zabudowywania niezagospodarowanych wcześniej działek 
w atrakcyjnych lokalizacjach. Przykładem mogą być inwestycje 
deweloperów takich jak UBM, który planuje Times II przy ul. 
św. Mikołaja — na miejscu dawnego parkingu Frasyniuka, czy 
Skanska, budująca biurowiec Dominikański przy ul. Kazimierza 
Wielkiego. W pobliżu tej pierwszej znajduje się między innymi 
biurowiec New Point Offices, nowa inwestycja dopełni więc za-
budowę tego regionu miasta. Należy również zwrócić uwagę, iż 
niektóre z  niedokończonych bądź porzuconych obiektów, tzw. 
„szkieletorów”, jak budynek na Bielanach Wrocławskich czy 
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w Warszawie, gdzie oscylują w przedziale 22–27 EUR/mkw. Poza 
centrum Wrocławia ceny mieściły się w  przedziale około 11–13 
EUR/mkw. miesięcznie.

przepustowość lotniska do 7 mln pasażerów rocznie. Terminal to 
atut w rozmowach z wieloma inwestorami, dla których dostęp do 
usług lotniczych jest kluczowym elementem w planowaniu strategii 
rozwoju — mówi Tomasz Gondek z Agencji Rozwoju Aglomeracji 
Wrocławskiej. 

Bardzo dobrze rozwinięta komunikacja miejska pozwala na 
komfortowy przejazd przez miasto. W godzinach szczytu jest to 
szybsza alternatywa niż podróż własnym środkiem transportu. 
Jednocześnie Wrocław ciągle inwestuje w  rozwój infrastruktury 
drogowej — przykładowo przebudowa układu komunikacyjnego 
na Psim Polu kosztowała ponad 20 mln zł.

Wrocław jest stosunkowo dobrze skomunikowany w zakre-
sie infrastruktury kolejowej z innymi miastami Polski. Miasto 
charakteryzuje się również dobrymi połączeniami z zagranicą. 
W województwie dolnośląskim natomiast działają koleje dol-
nośląskie, które obsługują mniej popularne trasy oraz szybkie 
połączenia regionalne. Inwestorzy zwracają jednak uwagę na 
potrzebę dalszych inwestycji w tym zakresie. Biorąc pod uwagę 
zwiększające się trudności związane z pozyskaniem wykwalifiko-
wanych pracowników w samym Wrocławiu, rozwijające się firmy 
coraz częściej sięgają po zatrudnienie osób z miast satelickich wo-
bec Wrocławia, takich jak: Opole, Świdnica czy Oława. Dla tych 
osób praca we Wrocławiu jest atrakcyjna z uwagi na zarobki, jed-
nak problem stanowi czas dojazdu do pracy. Może się on znacznie 
skrócić, jeśli pracownicy są w stanie ze swoich miast dojechać po-
ciągiem i od razu znaleźć się pod biurem bez potrzeby przejeżdża-
nia przez cały Wrocław (co często zajmuje więcej czasu niż samo 
dotarcie do Wrocławia). Jednak, by ten problem stał się bardziej 
zauważalny, konieczne są jeszcze większe inwestycje w infrastruk-
turę kolejową we Wrocławiu i całym województwie — komentu-
je Tomasz Sujak, dyrektor ds. handlowych w  firmie Archicom. 
Pozytywnym natomiast akcentem w  sektorze kolejowym jest 
odnowienie Dworca Głównego PKP, który został otwarty przed 
mistrzostwami Euro 2012. 

Wskaźnik pustostanów we Wrocławiu w latach 2007–2012 [%]

Odnowiony Dworzec Główny PKP we Wrocławiu

Miasto zachęca inwestorów różnymi rodzajami wsparcia ze 
strony władz i  instytucji lokalnych. Na terenie Wrocławia funk-
cjonuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca 
preferencje podatkowe firmom w niej działającym. Młode przed-
siębiorstwa skorzystać mogą z  pomocy Wrocławskiego Parku 
Technologicznego, natomiast dla wszystkich inwestorów dostępna 
jest aplikacja mobilna „Invest in Wroclaw Region”, powstała z ini-
cjatywy Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej we współ-
pracy z firmami Knight Frank i Colliers. Zawiera ona zbiór ofert 
inwestycyjnych.

Ważnym czynnikiem budującym atrakcyjność miasta jest in-
frastruktura. Wrocław charakteryzuje się dobrym dostępem do 
europejskiej sieci autostrad, oferuje również duży port lotniczy, 
który ułatwia prowadzenie międzynarodowego biznesu. W mar-
cu 2012 roku został otwarty nowy terminal, który zwiększył 
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Rekordowy wynik Wrocławia

Tomasz	Sujak
Dyrektor ds. 
handlowych, 
Archicom 

Jeżeli dodatkowo powtórzą się transakcje 
sprzedaży następnych biurowców, będziemy 
mogli mówić o  trwałym boomie na rynku po-
wierzchni biurowych. W 2013 roku zakończy się 
również budowa kilku nowych i ważnych obiek-
tów biurowych w mieście, w tym kolejnego eta-
pu największego centrum biurowego we Wro-
cławiu — West Forum.

Coroczna ilość nowych podmiotów gospo-
darczych pojawiających się we Wrocławiu oraz 
zapotrzebowanie na nową powierzchnię biuro-
wą firm funkcjonujących w tym mieście i rozwija-
jących tu swą działalność wskazują na ogromne 
zapotrzebowanie na nową powierzchnię biuro-
wą, której Wrocław nie ma tak wiele. Dużą presję 
na realizację nowych powierzchni biurowych 
będzie wywoływał fakt zmieniających się ocze-
kiwań najemców względem powierzchni najmu. 
Ich spełnienie możliwe jest w  zasadzie wyłącz-
nie poprzez budowanie nowych biurowców 
według bieżących wytycznych najemców. Dziś 
standardem oczekiwań inwestorów jest podłoga 
techniczna na powierzchni najmu albo fakt po-
siadania certyfikatu ekologiczności budynku. Te 
rozwiązania można realizować praktycznie tylko 
w nowych obiektach, gdzie od samego począt-
ku przewiduje się nowoczesne udogodnienia. 
A ilość najemców z takimi oczekiwaniami rośnie. 

Aktualne potrzeby najemców związanych 
z powierzchnią biurową są ściśle związane z ogól-
nymi zmianami w świecie biznesu. Narasta presja 
na ekologiczny aspekt prowadzenia działalności, 
co skutkuje oczekiwaniem powierzchni z certyfi-
katami ekologicznymi. Z kolei walka o najlepszych 
pracowników już od lat nie odbywa się wyłącznie 
w obszarze finansów, ale również w obszarze sa-
mych warunków pracy. Stąd też płyną nowe ocze-
kiwania najemców, związane z  tym, aby organi-
zować komfortowy dostęp do światła dziennego 
podczas pracy, a w okolicach samych biur zaofero-
wać miejsca rekreacji i wypoczynku. Coraz bardziej 
rygorystyczne przepisy prawa pracy i  przepisów 
BHP skutkują tym, że w nowoczesnych powierzch-
niach biurowych standardem staje się nie tyko 
klimatyzacja, ale również reguluje się poziom wil-
gotności w pomieszczeniach. Potrzeba dynamicz-
nego rozwoju biznesu i przystosowywania się do 
błyskawicznie zmieniających się okoliczności biz-
nesowych, ciągłe zmiany koniunktury rynkowej 
we wszystkich obszarach biznesu skutkują opcją 
możliwości szybkiego przeorganizowywania biu-
ra. To znacznie łatwiej przeprowadzić, gdy firma 
zorganizowana jest nie tylko na tzw. „open space”, 

ale kiedy budynek wyposażony jest w  podłogę 
techniczną pozwalającą na szybkie przeorgani-
zowanie stanowisk pracy. Tego często nie oferują 
starsze budynki, stąd potrzeba budowania no-
wych powierzchni biurowych bardziej dostoso-
wanych do obecnej sytuacji gospodarczej.

Zainteresowanie powierzchnią biurową miało 
miejsce przez cały rok, ale ponad 2/3 wszystkich 
transakcji zostało sfinalizowanych pod koniec 
ubiegłego roku. Rynek biurowy rozwija się dość 
równomiernie, czyli transakcje najmu zawierane 
są zarówno przez małe, jak i duże firmy. Są to fir-
my wchodzące do Wrocławia i już funkcjonujące 
od lat na naszym rynku. Znakiem firmowym mia-
sta jest koncentrowanie biznesu firm z  sektora 
BPO oraz finansów. Tu od lat nic się nie zmienia.

Średnie stawki czynszu są od lat raczej na 
ustabilizowanym poziomie. Zmiany rynkowe po-
szły w kierunku rosnących oczekiwań najemców 
co do standardu powierzchni przy zachowaniu 
dotychczasowych stawek. Można natomiast 
zauważyć, że zredukowała się ilość odchyleń 
stawek czynszu od głównego nurtu. Dziś nie 
ma chętnych na płacenie luksusowych stawek 
za spektakularne projekty. Stad mamy gotowy 
obiekt Sky Tower ze znaczną wolną powierzchnią, 
a z drugiej strony — jeszcze nie zakończone pro-
jekty, a już w pełni wynajęte. W trudnych czasach 
gospodarczych trudno się spodziewać, aby który-
kolwiek z szefów firm był skłonny pozwolić sobie 
na luksus płacenia ponadstandardowych czyn-
szów. Również niewiele jest transakcji przy czyn-
szach odbiegających w dół od średniej rynkowej. 
Nie jest to oczywiście spowodowane awersją do 
płacenia niskich stawek przez najemców. Chodzi 
bardziej o  to, że oczekiwania najemców co do 
standardu i lokalizacji powierzchni są precyzyjnie 
określone na wysokim poziomie, stwarzającym 
możliwość sprawnego prowadzenia biznesu, a to 
generuje odpowiednią stawkę najmu.

Z wyżej przedstawionych powodów nie spo-
dziewamy się istotnych zmian w stawkach czyn-
szu w najbliższym okresie. Przemawia za tym wie-
le argumentów — choćby ilość transakcji w roku 
ubiegłym przy ustabilizowanym poziomie ceno-
wym oraz wyważenie popytu do podaży.

W samym Archicomie w obszarze komercyj-
nym będziemy stawiać na rozwój pod hasłem 
ekologii. Kompleks biurowy West Forum zostanie 
rozbudowany o kolejny etap. Podążając za wyso-
kimi standardami, w 2013 roku naszym celem jest 
przeprowadzić proces certyfikacji LEED dla tego 
obiektu.

Skala wzrostu rynku biurowego we 
Wrocławiu była w ubiegłym roku 
rekordowa jak na polskie miasta i ponad 
dwukrotnie wyższa niż w 2011. W 2012 
roku najemcy wynajęli ponad 90 000 mkw. 
biur. Również po stronie podaży był to rok 
szczególny.

Została zakończona budowa tak dużych 
projektów jak Sky Tower, Aquarius Busi-
ness House oraz Green Towers. Wydaje się, 

że to nie koniec dobrych prognoz wynikających 
ze zdarzeń z  ubiegłego roku. Wtedy też rozpo-
częły się budowy kolejnych ważnych projektów 
biurowych, jak np. kolejny etap biurowca West 
Forum należącego do największego w swych za-
łożeniach kompleksu biurowego we Wrocławiu, 
przewidzianego docelowo na 80-100  000 mkw.

2012 rok to także przełom po dłuższym okre-
sie zastoju na rynku sprzedaży budynków biuro-
wych. Pod koniec roku firma Skanska sprzedała 
kompleks biurowy Green Towers. Rosnąca liczba 
tego typu transakcji na stołecznym rynku daje 
coraz więcej podstaw, aby sądzić, że duże fun-
dusze intensywnie powracają do inwestowania 
w rynek biurowy.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w 2012 
roku wiele znamienitych firm opiniotwórczych 
— nie tylko dla krajowego, ale i globalnego biz-
nesu — potwierdziło, że Wrocław jest dobrym 
miastem do prowadzenia biznesu. To w  2012 
roku Hewlett Packard czy Capgemini wykazały, 
że planują przez kolejne lata nie tylko prowadzić, 
ale i  rozwijać kolejne swoje biznesy we Wrocła-
wiu. Obie firmy podpisały kolejne wieloletnie 
umowy na swoje biura w naszym mieście.

Minęło parę miesięcy nowego roku, a we Wro-
cławiu już notujemy kilka poważnych transakcji 
wynajmu, a następne są w fazie finalizacji. Sama 
ilość zapytań — zarówno od firm już rezydują-
cych we Wrocławiu, jak i planujących otworzenie 
działalności w  naszym mieście — wskazuje na 
to, że Wrocław stoi przed dużym potencjałem 
rozwojowym. 
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2012	rokiem	inwestycji

Administracyjnie Wrocław w 1991 roku podzielony został 
na osiedla, jednak powszechnie funkcjonuje klasyfikacja 
oparta na pięciu dzielnicach. Najbardziej na południu 

znajdują się Krzyki, część zachodnia to dzielnica Fabryczna, nato-
miast wschodnio-północna — Psie Pole. Centrum miasta to Stare 
Miasto oraz Śródmieście.

Najbardziej atrakcyjnymi okolicami we Wrocławiu są rejony 
ulic Strzegomskiej, Legnickiej i Robotniczej, które można nazwać 
już zachodnim centrum biurowym. Jak mówi Tomasz Sujak: nie-
zmiennie atrakcyjnym obszarem rozwoju rynku biurowego będzie 
zachód Wrocławia. Wynika to z  faktu dobrze rozwiniętej infra-
struktury, która służy funkcjom biznesowym. Jednocześnie to tere-
ny najlepiej ulokowane względem strategicznych punktów ważnych 
dla najemców, takich jak lotnisko. W tej części miasta znajduje się 
świetnie rozwinięta komunikacja zbiorowa, gęsta sieć dróg i łączni-
ków z kluczowymi węzłami komunikacyjnymi miasta. Także kon-
centrowanie biurowców stosunkowo blisko Dworca Głównego PKP 
stało się zauważalnym nowym trendem. To bardzo dobry rejon na 
takie funkcje, ponieważ wewnętrzny układ komunikacyjny miasta 
stanowi ciągle nierozwiązany problem. Tej lokalizacji sprzyja dobra 
komunikacja publiczna, która powinna zastępować coraz bardziej 
uciążliwą komunikację własnymi samochodami. Jednak inwesto-
rzy dostrzegają w stolicy Dolnego Śląska również inne lokalizacje, 
które także posiadają swoje atuty. Zapraszamy na podróż szlakiem 
najbardziej istotnych inwestycji biurowych w 2012 roku, którą roz-
poczniemy na południu, poprzez obrzeża miasta, kończąc w cen-
trum Wrocławia.

KRZYKI

Krzyki stają się coraz bardziej atrakcyjną lokalizacją dla inwesto-
rów. Dzieje się tak między innymi przez bliskość prestiżowych 
projektów, takich jak Sky Tower czy Aquarius Business House, 
które oddane zostały do użytkowania w 2012 roku. Dodatkowo, 
na terenie dzielnicy znajduje się Dworzec Główny, tor wyścigów 
konnych Partynice oraz centrum handlowe Arkady Wrocławskie. 
W tej części Wrocławia zlokalizowany jest także Uniwersytet Eko-
nomiczny oraz oddział Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. 

L. Solskiego. W 2012 roku w dzielnicy oddano około 45 500 mkw. 
powierzchni biurowej.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

Krzyki mogą pochwalić się jedną z najbardziej istotnych inwesty-
cji w mieście — Sky Tower. Ten największy oddany w 2012 roku 
projekt jest kompleksem biurowo-handlowo-mieszkalnym z  240 
luksusowymi apartamentami. Oferuje 28 500 mkw. powierzchni 
biurowej, a  jego budowa trwała od marca 2008 do grudnia 2012 
roku. Inwestorem obiektu jest Leszek Czarnecki, główny udziało-
wiec LC Corp, który zdecydował się na projekt zakładający stwo-
rzenie 51-kondygnacyjnej wieży o wysokości 212 metrów. Jest to 
obecnie najwyższy kompleks biurowo-handlowo-usługowy w Pol-
sce. W Sky Tower powierzchnie wynajmuje między innymi Gru-
pa Getin Holding. Obiekt zlokalizowany jest przy al. Powstańców 
Śląskich 73–95 w  dzielnicy Krzyki. Oficjalne otwarcie budynku 
odbyło się 23 maja i  pojawili się na nim między innymi prezy-
dent Lech Wałęsa i profesor Leszek Balcerowicz. Biurowiec wzbu-
dza duże emocje, zarówno pozytywne — jako centrum biznesu 
miasta — jak i krytyczne — dotyczące wysokości budynku, która 
zdaniem przeciwników nie pasuje do całości zagospodarowania 
przestrzennego.

W listopadzie 2012 roku pozwolenie na użytkowanie otrzymał 
pierwszy etap kompleksu Aquarius Business House. Inwestor, 
Echo Investment, dla którego jest to setny projekt, budowę roz-
począł w sierpniu 2011 roku. Wrocławski rynek biurowy łącznie 
wzbogaci się dzięki niemu o 25 000 mkw., z  czego ponad 15 000 
mkw. wlicza się do fazy pierwszej. Najemcami kompleksu są już 
firmy takie jak: Tieto Poland, PwC, AXIT i Bank of New York Mel-
lon. Budowa drugiego etapu ma zostać zakończona we wrześniu 
2013 roku. Na realizację inwestycji Alior Bank udzielił Echo In-
vestment kredytów w wysokości 40,6 mln zł. Obiekt znajduje się 
u zbiegu ulic Swobodnej i Borowskiej.

Aquarius Business House

fo
t.:

	E
ch

o	
In

ve
st

m
en

t

Wrocław — podział administracyjny



73E - B I U R O W C E 	 	 	 W r o c ł a w

Pod koniec 2012 roku do użytku została oddana inwestycja re-
alizowana przez MCA Sp. z o.o. — Racławicka Center, która za-
siliła rynek 5000 mkw. powierzchni. Biurowiec, realizowany od 
czerwca 2011 roku, znajduje się przy ulicy Skarbowców. 

W bliskim sąsiedztwie Aquarius Business House powstaje biu-
rowiec Delta 44, realizowany przez Vantage Development. Budo-
wa obiektu przy ulicy Dąbrowskiego 44 rozpoczęła się w kwietniu 
2012 roku i  ma zakończyć się w  czerwcu 2013 roku. Inwestycja 
warta ponad 21 mln zł będzie oferować 2766 mkw. powierzchni 
biurowej.

PSIE	POLE

Wschodnio-północna część Wrocławia jest nową dzielnicą w kon-
tekście inwestycji biurowych, znajdują się tu jednak spore tereny 
przemysłowe. W jej ramach powstały oddziały firm takich jak Po-
lmos, Polifarb czy fabryka autobusów Volvo. Psie Pole to również 
liczne osiedla domów jednorodzinnych oraz willi. Dzielnica ma 
duży potencjał, przez co spodziewać się można jej dalszego rozwo-
ju. W 2012 roku i na początku 2013 zakończone zostały dwie duże 
inwestycje biurowe, które łącznie wzbogaciły rejon prawie o 15 000 
mkw. powierzchni biurowej.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

Vantage Development w 2012 roku zrealizował swój pierwszy bu-
dynek biurowy w ramach Promenad Wrocławskich — Promenady 
Epsilon. Do obiektu, oferującego ponad 10 000 mkw. powierzchni 
biurowej, wprowadził się przewoźnik lotniczy Qatar Airways. Biu-
rowiec znajduje się przy ulicy Rychtalskiej, a jego budowa trwała 
od kwietnia 2011 roku. Hubska Center

Wałbrzyska Office Center

Delta 44

Racławicka Center

l Inwestycje	w budowie	oraz	planowane	

Na skrzyżowaniu ulic Glinianej i  Hubskiej powstaje biurowiec 
Hubska Center, realizowany przez Deka Inwestycje. Ma zostać 
oddany do użytku w 2013 roku i wzbogaci rynek biurowy o 1700 
mkw. powierzchni. 

Również przy ulicy Wałbrzyskiej w marcu 2013 roku rozpoczę-
ła się nowa budowa. Inwestycja Rodis Development — Wałbrzy-
ska Office Center — ma zostać ukończona w  drugim kwartale 
2014 roku i będzie oferować 2670 mkw. powierzchni. 
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l Inwestycje	w budowie	i planowane

Vantage Development, odpowiedzialny za projekt Promenady 
Wrocławskie, ma w  planach dalszą rozbudowę kompleksu, mię-
dzy innymi poprzez realizację biurowca Promenady Zita. Projekt 
obiektu powstał w Pracowni Maćków. Biurowiec znajdować się bę-
dzie między ulicą Trzebnicką i Rychtalską. Łączna powierzchnia 
budynku, który ma zostać oddany do użytku w 2014 roku, będzie 
wynosić 20 000 mkw.

Promenady Epsilon

Promenady Zita

Wojdyła Business Park

Długosza Business Park

W styczniu 2013 roku do użytku został oddany biurowiec, zlo-
kalizowany przy ulicy Długosza 60. Budowa, rozpoczęta w 2011 
roku, zasiliła wrocławski rynek o  4800 mkw. powierzchni. Biu-
rowiec jest drugim etapem Centrum Komercyjnego „Długosza 
Business Park”. W ramach pierwszej fazy powstał obiekt maga-
zynowo-biurowy, przy czym część biurowa oferuje 720 mkw. In-
westorem kompleksu jest TriadaDom, firma kojarzona wcześniej 
głównie z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych.

Przykładem trendu powstawania niewielkich obiektów we 
Wrocławiu może być biurowiec przy ul. Kwidzyńskiej, realizowa-
ny przez firmę Clearsoft. Po oddaniu w kwietniu 2013 roku będzie 
on oferować 1000 mkw. Z naszą ofertą celujemy przede wszystkim 
w firmy, którym zależy na wygodnym miejscu pracy o efektownym 
wyglądzie, niekoniecznie szukających wielkich biurowców — ko-
mentuje przedstawiciel inwestora.

FABRYCZNA

Dzielnicą wskazywaną jako prawdziwe centrum biznesu we Wro-
cławiu jest Fabryczna. Jest to jednocześnie największa dzielnica 
miasta. Jej nazwa nawiązuje do dużych zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych na jej terenie. W 2012 roku inwestorzy wzboga-
cili dzielnicę prawie 60 000 mkw. powierzchni biurowej. Projekty 
w budowie oraz planowane świadczą o dalszym wzroście podaży 
w tym regionie. 

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

W sierpniu oddano na rynek około 24 000 mkw. powierzchni biu-
rowej w kompleksie Wojdyła Business Park, realizowanym przez 
Wojdyła Budownictwo. Inwestycja powstawała od kwietnia 2008 
roku, w jej skład wchodzą trzy niezależne budynki przy ul. Mu-
choborskiej. W pobliżu kompleksu znajdują się m.in. Wrocławski 
Park Technologiczny, Quattro Forum, Wrocławski Park Biznesu 
i Millennium Tower.
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U zbiegu ulic Babimojskiej i Strzegomskiej powstał biurowiec 
Ultranet, należący do firmy z sektora telekomunikacyjnego Ultra-
net Sp. z o.o. Budynek został oddany do użytku w drugim kwarta-
le 2012 roku i oferuje 3200 mkw. powierzchni biurowej na siedmiu 
kondygnacjach.

Pod koniec 2012 roku do użytku został oddany jeden z mniej-
szych projektów we Wrocławiu. Firma Majtyka Projekt zreali-
zowała biurowiec o  powierzchni 1700 mkw. — Szkocka Point. 
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Klecińskiej i  jest kolejnym-
przejawem trendu powstawania niewielkich budynków biurowych 
we Wrocławiu. 
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W  2012 roku rozpoczęła się budowa Millennium Tower IV, 
biurowca należącego do kompleksu Millennium Towers. Ma zo-
stać ukończony pod koniec 2013 roku. Najemcy będą mieli do 
dyspozycji 7800 mkw. powierzchni biurowej. W  ramach tego 
kompleksu planowany jest również budynek Millennium Tower 
III. Inwestor, firma Descont Sp. z o.o. SKA, zamierza oddać go do 
użytku w 2014 roku. Pierwsze dwa biurowce oferują odpowiednio 
6100 mkw. i 7800 mkw. powierzchni biurowej.

Eco Office

Millennium Tower IV

West Forum

l Inwestycje	w budowie	oraz	planowane

Aktywnym deweloperem na terenie Wrocławia jest Archicom. 
W swoim portfolio firma ma już biurowiec Renaissance Business 
Center, oddany w 2001 roku, znajdujący się u zbiegu ulic Kiełba-
śniczej i św. Mikołaja. Obecnie inwestor realizuje kompleks West 
Forum, który docelowo ma być największym obiektem biurowym 
we Wrocławiu, oferującym łącznie 100  000 mkw. powierzchni. 
Oddanie kompleksu do użytku planowane jest na 2015 rok. Znaj-
duje się w Zachodnim Centrum Biznesu, przy skrzyżowaniu ulic 
Strzegomskiej i Otyńskiej.

W  trakcie budowy jest również kompleks biurowo-handlowy 
Eco Office, który dostarczy 2000 mkw. powierzchni. Inwestorem 
jest firma Dijo, działająca w branży cukierniczej. Zakończenie re-
alizacji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku.

Ultranet
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Quantum Project Sp. z o.o. podjęła się całkowitej rewitalizacji 
budynku przy historycznej ulicy Oławskiej. Obecnie jest to nowo-
czesny biurowiec — Quantum Oławska — o łącznej powierzchni 
5850 mkw. Nie jest to jedyna tego typu inwestycja w  tym rejonie 
Wrocławia. Oławska zainteresowała również Zakłady Przemysłu 
Odzieżowego „Otis”, które przy jej skrzyżowaniu ze Świdnicką, zre-
alizowały Kamienicę Pod Złotą Koroną. Znajdują się tam odno-
wione w 2012 roku powierzchnie biurowe. Inwestor posiada rów-
nież inne inwestycje biurowe we Wrocławiu: budynki Kameleon, 
Szewska Centrum oraz Oniro. 

l Inwestycje	w budowie	i planowane

Skanska Property Poland w planach ma realizację biurowca Do-
minikański w Starym Mieście, o którym mowa była już we wcze-
śniejszej części publikacji. Biurowiec wzbogaci podaż miasta 
o 40 000 mkw. i ma być gotowy w 2015 roku. 

Quantum 
Oławska

O dalszym rozwoju dzielnicy świadczą planowane inwestycje, 
takie jak kompleks Business Garden Wrocław. Jest to projekt 
firmy SwedeCenter, która podobne obiekty realizuje w  Warsza-
wie i Poznaniu. Inwestycja ma zajmować działkę o powierzchni 7 
hektarów.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

W  kwietniu 2012 roku zakończono budowę pierwszego z  biu-
rowców w kompleksie Green Towers, realizowanego przez firmę 
Skanska. Budynek B został oddany w styczniu 2013 roku. Inwe-
stycja łącznie oferuje 23 300 mkw. powierzchni, a  jej najemcami 
są firmy takie jak: Grupa Allegro, Medicover, Nokia Simens Ne-
tworks, Dolby oraz Ernst & Young. Green Towers znajduje się przy 
ulicy Strzegomskiej 36. Pod koniec 2012 roku Skanska Property 
Poland sprzedała obiekt za 64 mln euro. 

Business Garden Wrocław

Gama Office

Green Towers

Przy ulicy Fabrycznej 6–8 powstać ma biurowiec Gamma Offi-
ce, który wyróżnia się nietypowym projektem architektonicznym 
— z lotu ptaka przypomina olbrzymie śmigło. Budynek, którego 
inwestorem jest Vantage Development, zaprojektowany został 
przez APA Markowski Architekci Sp. z o.o. i Projektor Architekci 
— Bylka, Kossowski, Lewandowski, Zmorka s.c. Biurowiec ofero-
wać będzie 13 700 mkw. Zakończenie budowy planowane jest na 
ostatni kwartał 2014 roku.
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STARE	MIASTO

Jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji we Wrocławiu, głów-
nie ze względu na bliskość centrum miasta, stanowi Stare Miasto. 
W  granicach tej dzielnicy znajduje się również najstarsza część 
miasta, która charakteryzuje się bogatą zabudową historyczną. 
Na terenie Starego Miasta powstają obecnie również nowoczesne 
obiekty biurowe, które zachęcają najemców między innymi presti-
żem. W 2012 roku i na początku 2013 oddanych do użytku zostało 
około 30 000 mkw. powierzchni biurowej w tym rejonie, głównie 
za sprawa inwestycji firmy Skanska — Green Towers.
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Ciekawą planowaną inwestycją w Starym Mieście jest biurowiec, 
który pojawi się w  miejscu starego kina Pokój, funkcjonującego 

Biurowiec Dominikański

Biurowiec w miejscu 
starego kina Pokój, 
wiz.: Wrocławskie 
Biuro Inwestorskie 
Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników 
Budownictwa 

Times II

Save the World
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W rejonie ulicy św. Mikołaja pojawi się wspomniany już bu-
rowiec Times II, realizowany przez UBM. Budowa obiektu o po-
wierzchni biurowej 15 300 mkw. rozpocznie się na przełomie II 
i III kwartału 2013 roku. Za projekt architektoniczny odpowie-
dzialna jest Autorska Pracownia Architektoniczna APA Hubka.

W bliskim sąsiedztwie Quantum Oławska rozpoczął się remont 
budynku, który w drugiej połowie 2013 roku będzie oferować pra-
wie 3000 mkw. przestrzeni biurowych. Save the World — nowa 
nazwa obiektu — powstaje na bazie budynku pierwotnie zapro-
jektowanego przez Alvina Wedemanna w  stylu secesyjnym. In-
westor, firma Save The World, jest prowadzona przez Grzegorza 
Granowskiego, który zajmuje się różnorodną działalnością, w tym 
upiększaniem miasta, prowadzeniem działań edukacyjnych oraz 
budową farmy wiatrowej.

Śródmieście

Bezpośrednio w sąsiedztwie Starego Miasta znajduje się dzielnica 
Śródmieście. Leży na prawym brzegu Odry i zachęca turystów in-
teresującą architekturą oraz ciekawymi zabytkami. Obszar ten jest 
coraz częściej dostrzegany przez inwestorów, którzy chcą lokować 
swoje projekty w malowniczym otoczeniu. W 2012 roku w dziel-
nicy nie powstało wiele obiektów, jednak patrząc na obecnie reali-
zowane inwestycje, można spodziewać się wzrostu podaży w ciągu 
najbliższych lat.

l Inwestycje	oddane	w 2012	roku

W 2012 roku zakończyła się rewitalizja Placu Strzeleckiego, znaj-
dującego się w okolicy kościoła św. Bonifacego. Powstał tutaj mię-
dzy innymi biurowiec, zrealizowany przez BGW DWA Sp. z o.o. 
Oferuje on 4000 mkw. powierzchni na 4 kondygnacjach. 

l Inwestycje	w budowie	oraz	planowane	

W październiku 2012 roku Skanska Property Poland wmurowa-
ła kamień węgielny pod biurowiec Green Day, umiejscowiony 
w  Śródmieściu, przy ulicy Szczytnickiej 9. Obiekt ma oferować 
15 900 mkw. i zostanie oddany do użytku w lutym 2014 roku. Inną 
realizacją dewelopera we Wrocławiu jest Grunwaldzki Center, 
sprzedany w 2010 roku. Zlokalizowany jest on przy ulicy Grun-
waldzkiej 7, również w dzielnicy Śródmieście.

Green Day
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w latach 1909-1982. Inwestor, PPUH Global Marek Nowara, w dro-
dze konkursu wyłonił zwycięską pracę projektową obiektu, stwo-
rzoną w pracowni Wrocławskiego Biura Inwestorskiego Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przez Pawła Nie-
dbalskiego i  Krzysztofa Masełkowskiego. Autorzy wzorowali się 
między innymi na architekturze Domu Handlowego Renoma oraz 
biurowca Kameleon.
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Przyczyny dynamicznego rozwoju rynku biurowego we Wrocławiu

Bartłomiej	
Kędzior	
Prezes Zarządu 
Prime Project  
Sp. z o.o.

Prezydenta Wrocławia Agencji Rozwoju Aglome-
racji Wrocławskiej (ARAW).

Najlepszym przykładem obrazującym wy-
darzenia w 2012 roku są realizowane inwestycje 
w  północno-zachodniej i  południowo-zachod-
niej części miasta. W wieloletnim planie inwesty-
cyjnym Gminy Wrocław na lata 2013-2017 ujęte 
są realizacje strategicznych dróg, tj. Osi Inkubacji 
oraz jej łącznika, tj. Alei Stabłowickiej. W sąsiedz-
twie tego skrzyżowania budowany jest szpital. Za 
sprawą nowego terminalu portu lotniczego i re-
alizowanego szpitala, Gmina Wrocław otworzyła 
w zachodniej części miasta nowe możliwości dla 
inwestorów. Tereny te to miejsca z dużą ilością zie-
leni, niską zabudową i ciszą. W planach zagospo-
darowania przestrzennego ujęte są nowe drogi 
i  skrzyżowania, poprawiające komunikację po-
między inwestycjami publicznymi i prywatnymi. 

Gmina Wrocław i  inwestorzy już dawno za-
uważyli, jakim wieloletnim potencjałem oka-
zała się oddana do użytkowania Autostradowa 
Obwodnica Wrocławia, Stadion Miejski oraz 
nowy terminal portu lotniczego. Taka hybryda 
inwestycyjna to najmniejszy nakład finansowy, 
a zarazem największy sukces gminy. Efekt syner-
gii zadziałał w  tym obszarze wyjątkowo dobrze 
i z całym przekonaniem można stwierdzić, że nie-
wiele innych części miasta posiada dziś równie 
niezaspokojone potrzeby kolejnych inwestycji. 

Ten dynamiczny rozwój rynku biurowe-
go miasta możliwy jest bez wątpienia 
dzięki dynamicznemu rozwojowi ca-

łego sektora BPO/SSC (centrum usług wspól-
nych). Wiele zagranicznych firm przenosi swo-
je nieprodukcyjne funkcje do innych krajów, 
obniżając w ten sposób koszty swojej działal-
ności. Wybierając Wrocław mogą mieć pew-
ność, że znajdą tu wykształconą, młodą kadrę, 
ponieważ rocznie tutejsze uczelnie opuszcza 
ok. 30 tysięcy absolwentów, z czego najwięcej 
z najbardziej pożądanych branż — finansowej 
i IT.

Najlepszym dowodem na szybki rozwój 
tego sektora są firmy, które w ostatnich latach 
ulokowały swe siedziby we Wrocławiu. Między 
innymi są to: Credit Suisse, Volvo, UPS, Google, 

Reasumując, we Wrocławiu wciąż powstają 
nowe miejsca pracy oraz apartamenty. W  mię-
dzyczasie do użytkowania oddawane są inwe-
stycje użyteczności publicznej, a w każdej części 
miasta widać inwestycje usługowo-biurowe.

Rok bieżący oraz kolejne lata to dobry czas 
dla dużych inwestorów i ich wzmożoną aktyw-
ność nastawioną na dobre i  niedrogie lokali-
zacje. Zredukowane ceny materiałów i  usług 
pozwolą na zabudowę okazyjnie zakupionych 
nieruchomości gruntowych. Kluczowym okaże 
się również możliwość finansowania inwestycji 
z własnych środków oraz utrzymujący się wzrost 
gospodarczy. Dolny Śląsk i jego stolica będą wy-
kazywać popyt na nieruchomości komercyjne. 
Główne ulice miasta są obsadzone obiektami 
biurowymi, handlowymi, hotelowymi i  miesz-
kaniowymi. Teraz nadszedł czas, aby inwestorzy 
bardziej precyzowali swoje oczekiwania w  uję-
ciu, np. Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. 

Jeden szczegół przy wielomilionowych in-
westycjach będzie najskuteczniej wyróżniać 
niektóre z  nich. Będą to ceny najmu. Należy 
pamiętać, iż niskie ceny gruntów, usług i mate-
riałów mogą przyczynić się do zbyt wielu nagle 
rozpoczętych inwestycji. Jestem zwolennikiem 
sprawdzonej tezy o nieruchomościach, że o ce-
nie zawsze decyduje lokalizacja. Jeśli jest dobra, 
to ceny zawsze będą wysokie.

Hewlett-Packard, Nokia Siemens, Mphasis, 
McKinsey i  Tieto. Dodatkowo, w  opinii anali-
tyków rynku dalszy popyt na powierzchnie 
biurowe generowany jest nie tylko przez nowe 
firmy z tego sektora (Dolby oraz QatarAirways), 
ale również przedsiębiorstwa już działające, 
które rozszerzają swoją działalność

Deweloperzy i  właściciele nieruchomości 
szybko dostosowali się do wymagań inwesto-
rów. W  powstających biurowcach oferowana 
jest głównie powierzchnia typu open space, 
a  właściciele starszych obiektów modernizują 
je, podnosząc znacząco ich standard. Przykła-
dem może być budynek Quantum Oławska, 
zarządzany przez naszą firmę, gdzie prawie 
2000 mkw. wynajął amerykański gigant ubez-
pieczeniowy z grupy Catlin Holding Ltd.

Dzięki skutecznym działaniom zapewnia-
jącym miejsca pracy i mieszkania, które są 
kluczem do kolejnych inwestycji publicz-
nych i prywatnych, Wrocław wciąż przyciąga 
do siebie ludność z kraju i z całego świata. 

Rok 2012 na rynku wynajmu nieruchomości 
biurowych we Wrocławiu to dowód na 
wyraźne ożywienie w branży po miesiącach 
kryzysu. W raportach analityków 
odnotowano w ubiegłym roku transakcje 
na ok. 90 tysięcy mkw. biur. Dzięki temu 
całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 
Wrocławia powiększyły się do ponad 430 
tysięcy mkw. Tym samym stolica Dolnego 
Śląska utrzymała swoją drugą lokatę (po 
Krakowie) w rankingu regionalnych rynków 
biurowych.

We Wrocławiu zlokalizowane są siedziby 
firm branży internetowej, centra finan-
sowo-księgowe oraz przedsiębiorstwa 

z  sektora wysokich technologii. Wrocław jest 
ośrodkiem przemysłu farmaceutycznego, działa 
tutaj największa liczba firm leasingowych oraz 
windykacyjnych w  kraju. W  Parku Technologicz-
nym zlokalizowanych jest wiele firm z  branży 
przemysłu wysokich technologii, a także centrum 
informatyczno-usługowe. Stolica Dolnego Śląska 
to jedno z najkorzystniej położonych miast pod 
względem komunikacyjnym w  Polsce. Bliskość 
niemieckiej i  czeskiej granicy rzutuje na wysoki 
udział miasta i  całego województwa dolnoślą-
skiego w  wymianie handlowej z  tymi krajami. 
Warto wspomnieć także o  powołanej przez 

Pomyślny rok dla Wrocławia

Paweł	Gustaw	
Dużej
Dyrektor ds. Rozwoju 
i Ekspansji ZPO Otis 
Sp. z o.o.
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PWC,	AXIT

1000	oraz	1200	mkw.	—	Aquarius	Business	
House

PwC, dawniej PricewaterhouseCoopers, zdecydował się na najem 
1000 mkw. we wrocławskim biurowcu Aquarius Business House. 
Kompleks, realizowany przez Echo Investment, docelowo ma składać 
się z dwóch 7-kondygnacyjnych budynków. Pierwszy etap zdobył 
pozwolenie na użytkowanie w listopadzie 2012 roku. W obiekcie 
1200 mkw. zajęła również firma AXIT, spółka z sektora IT, zajmująca 
się rozwiązaniami logistycznymi. Już w 2011 roku Aquarius Business 
House zachęcił Tieto Poland, które wynajęło ponad 8000 mkw.

Wybrane transakcje we Wrocławiu 

BECTON,	DICKINSON	AND	COMPANY	
(BD),	NOKIA	SIEMENS	NETWORKS,	DOLBY,	
GRUPA MEDICOVER,	TALEX,	ERNST	&	YOUNG,	
GRUPA	ALLEGRO
Green	Towers
W kwietniu 2012 roku do kompleksu Green Towers wprowadzili się pierwsi 
najemcy: Ernst&Young oraz Grupa Allegro. Następnie umowę najmu około 
850 mkw. powierzchni podpisała firma Dolby. We wrześniu do budynku 
A wprowadził się Talex, który zajął 300 mkw. W tym samym miesiącu 
swoje biuro otworzyła międzynarodowa firma związana z technologiami 
medycznymi — Becton, Dickinson and Company. W kompleksie 14 400 mkw. 
zajęła również Nokia Siemens Networks. Pod koniec grudnia firma Skanska 
sprzedała kompleks Green Towers za kwotę 64 mln EUR. 

Wrocław charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu podaży wśród rynków regionalnych. 
Duży potencjał wykazują rejony ulicy Strzegomskiej oraz Legnickiej, gdzie nieustannie rośnie 

podaż w segmencie biurowym. W 2012 roku najemcy podpisali umowy najmu około 90 000 mkw. 
powierzchni biurowej. Zainteresowanie powierzchniami wykazały takie firmy jak: Hewlett-Packard, 
PwC czy Nokia Siemens Networks, które chcą rozwijać swój biznes w tym mieście.

Wielu najemców w 2012 roku wybrało kompleks Green Towers. Wprowadzili się do niego między 
innymi Nokia Simens Networks, Grupa Allegro oraz Dolby. Innym atrakcyjnym obiektem jest 
Aquarius Business House, który zachęcił firmy takie jak PwC i AXIT. Bardzo znaczącą transakcją na 
rynku był najem 6600 mkw. powierzchni przez Hewlett-Packard w biurowcu Globis.
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CREDIT	SUISSE

10	050	mkw.	—	Green	Day

Powstający przy ulicy Szczytnickiej biurowiec Green 
Day zachęcił międzynarodową firmę z sektora 
finansowego — Credit Suisse. W trzecim kwartale 
2012 roku podpisała ona umowę przednajmu 10 050 
mkw. powierzchni. Główna siedziba firmy znajduje się 
w Szwajcarii, w Zurychu. Zakończenie budowy Green 
Day planowane jest na luty 2014 roku. Biurowiec łącznie 
oferuje 15 900 mkw, więc Credit Suisse będzie jego 
głównym najemcą 

HEWLETT-PACKARD

6600	mkw.	—	Globis

Globe Trade Center S.A., właściciel biurowca Globis, podpisał 
przedłużenie umowy najmu z firmą Hewlett-Packard. HP 
zabezpieczyła sobie również możliwość wynajęcia dodatkowej 
przestrzeni w ramach planowanej ekspansji w obiekcie. 
Przedsiębiorstwo działa w sektorze zaawansowanych 
technologii na terenie 170 krajów na całym świecie. 
Wrocławski biurowiec, w którym otwarto nową siedzibę firmy, 
został oddany do użytku w 2008 roku i jest obecnie całkowicie 
wynajęty.

GOOGLE	POLAND

5500	mkw.	—	Bema	Plaza

Google Poland powierzchnie we wrocławskim biurowcu 
Bema Plaza zajmuje od 2008 roku. Firma postanowiła 
przedłużyć umowę najmu 5500 mkw. powierzchni. Biurowiec 
został oddany do użytku w 2008 roku przez Ghelamco, które 
następnie sprzedało go za około 105 mln EUR. Nabywcą była 
grupa Deka-ImmobilienFonds. Budynek oferuje 23 000 mkw. 
powierzchni biurowej oraz część handlową i apartamentową. 
Innymi najemcami w obiekcie są takie firmy jak KPMG i UPS. 
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Alfa ................................................. ul. Klecińska 123
Aquarius Business House  ul. Swobodna/Borowska
Bema Plaza ............................................. ul. Prusa 1
Beta ................................................ ul. Klecińska 125
Biurowiec BGW DWA ........................Plac Strzelecki
Biurowiec Pod Złotym Dębem ........Pl. Wolności 7
Biurowiec  ....................... przy ul. Żmigrodzkiej 93b
Biurowiec Tal&Co ...................... ul. św. Mikołaja 12
Biurowiec Ultranet ................ ul. Strzegomska 138
Borowska  ...........................................................272
Budynek biurowy ......................ul. Wyścigowa 56i 
Budynek konferencyjno-biurowy ....al. Wiśniowa 47
BZWBK Centrum Usług Oddziałowych ................
.................................................. ul. Strzegomska 8-10
Centrum Biurowe Globis........................................
......................... ul. Powstańców Śląskich /Swobodna
Centrum Biznesu Grafit ...........ul. Namysłowska 8
Centrum Biznesu Magdalena .. ul. Szewska/Oławska
Centrum Prawnicze Platon ......... ul. Krupnicza 13
Cuprum Novum .......................................................
.................ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 / Podwale 3-4
Delta ...................................................... ul. Duńska 9
Długosza Business Park ................ ul. Długosza 60

Gamma...................................... ul. Muchoborska 18
Green Towers ............................ ul. Strzegomska 36
Grunwaldzki Center................................................
.......... pl. Grunwaldzki / ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Heritage Gates ......................... ul. Rzeźnicza 28-31
Kameleon ........................................ul. Szewska 6/7
Kamienica pod Złotą Koroną....ul. Oławska 2/Rynek 29
Kiełbaśnicza.........................................................28
Legnicka  ..............................................................52
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 
New Point Offices .....................ul. Białoskórnicza 1
Oławska Prestige .............................. ul. Oławska 9
Omega ................................................... ul. Duńska 7
Oniro  ...............................ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Promenady Epsilon ..........................ul. Rychtalska
Quantum Projekt ................................. ul. Oławska
Quattro Forum ............................ul. Legnicka 51-53

Biurowce we Wrocławiu 
Office buildings in Wroclaw
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Racławicka Center ... ul. Skarbowców / Racławicka
Renaissance Business Centre ...............................
................................... ul. Kiełbaśnicza / Św. Mikołaja
Rodis Center .................................. ul. Zaolziańska 4
Ruska ............................................................... 20/21
Rynek 1 / Św. Mikołaja 81 ......................................
Silver Forum .............................ul. Strzegomska 2/4
Sky Tower ............... ul. Powstańców Śląskich 73-95
Szewska ................................................................72 
Szewska Centrum ........................... ul. Szewska 3A
Szkocka Point ......................................ul. Klecińska
Temida I .............................................ul. Tęczowa 11
Temida II ............................................ul. Tęczowa 13
Times .............................. ul. Kazimierza Wielkiego 1 
Traugutta ................................. ul. Traugutta 80-90
Ultranet .................... ul. Babimojska / Strzegomska
Wojdyła Business Park ............. ul. Muchoborska 8
Wratislavia Center ..................................................
...................ul. Rzeźnicza/Św. Mikołaja/ Kiełbaśnicza
Wratislavia Tower ...................................................
..................ul. Kazimierza Wielkiego / Św. Antoniego
Wrocławski Park Biznesu 2 ..... ul. Wołowska 4-20
Wrocławski Park Biznesu ..ul. Strzegomska 46-56

Istniejące  Existing

W budowie  Under construction Planowane Planned

Delta 44 .........................................................................ul. Dąbrowskiego 44
Eco Office ............................................................................ ul. Mokronoska 2
Green Day ............................................................................ ul. Szczytnicka 9
Hubska Center ............................................................. ul. Hubska / Gliniana
Kwidzyńska ................................................................................................11
Millennium Tower IV ..................................................... ul. Strzegomska 42 
Save The World Business Center ........................... ul. Łaciarska / Oławska
Synergy Business House ..............................................................................
..................................ul. Na Ostatnim Groszu / Bystrzycka /Horbaczewskiego
Verity UpTown ................................................................ul. Drobnera 12–14
Wagonowa Business Park ................................................... ul. Wagonowa
Wałbrzyska Office Center ..............................................ul. Wałbrzyska 6-8
West Forum .............................................................ul Strzegomska 140/148
West Gate ...............ul. Lotnicza /Na Ostatnim Groszu / Legnicka / Milenijna

Biurowiec ......................................................ul. Św. Mikołaja i Nowego Światu
Business Garden Wrocław .........................................ul. Legnicka / Dąbrówki
Dominikański ............................... ul. Kazimierza Wielkiego / ul. Piotra Skargi
Gamma Office ........................................................................ ul. Fabryczna 6-8
Millennium Tower III ......................................................... ul. Strzegomska 42 
Plac Orląt Lwowskich.................................................pl. Orląt Lwowskich 20 F
Promenady Zita...................................................... ul. Trzebnicka / Rychtalska
Times II ......................................................ul. Ruska / św. Mikołaja / Grabarska
Verity Business Centre ..............................................ul. Legnicka i Poznańska 
Verity Rivage ........................................................................ pl. Maksa Borna 2
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System ten z powodzeniem został już zamon-
towany na kilku obiektach krajowych i  za-
granicznych, m.in: Estońskim Uniwersytecie 
Technologicznym w  Tallinie czy Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Aktualnie fasada 
montowana jest na prestiżowym obiekcie Al-
chemia w Gdańsku.

System	okienno-drzwiowy	MB-86

Aluprof	dla	najbardziej	wymagających	projektów

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

W	Polsce	powstaje	w	ciągu	roku	
ponad	250	nowych	obiektów	
z wykorzystaniem	systemów	
aluminiowych	Aluprof.	
Powstają	z	nich	fasady	salonów	
samochodowych,	banków	i hoteli,	
wydziałów	wyższych	uczelni,	
szpitali,	parków	technologicznych	
i inkubatorów,	oper,	filharmonii,	
wieżowców	i kompleksów	
handlowych	i rozrywkowych.	
W ofercie	firmy	są	produkty,	
które	idealnie	spełniają	wymogi	
zielonego	budownictwa.	

Zatrzymać	straty	energii	
Firma Aluprof, należąca do Grupy Kapitałowej 
Kęty S.A., to jeden z  wiodących europejskich 
dystrybutorów systemów aluminiowych. Dzię-
ki unikatowym rozwiązaniom oferowane pro-
dukty sprawdzają się zarówno w  budownic-
twie komercyjnym, jak i prywatnym. Dążenie 
do obniżenia kosztów użytkowania budynków 
sprawia, że poprawa ich energooszczędności 
staje się szczególnie ważna. Jednym z  najbar-
dziej efektywnych sposobów osiągnięcia tego 
celu jest wykorzystanie podnoszących izola-
cyjność cieplną budynków nowoczesnych roz-
wiązań z zakresu stolarki budowlanej.

Aluminium to materiał coraz chętniej wy-
korzystywany we współczesnym budownic-
twie. Wpływ na to mają przede wszystkim jego 
właściwości: niezwykła wytrzymałość i  pla-
styczność, a  przy tym trwałość, co czyni go 
wyjątkowo odpornym na korozje. 

Oferowane przez Aluprof rozwiązania 
technologiczne z  zakresu stolarki budowlanej 
sprawiają, że produkowane dziś okna, drzwi 
i fasady charakteryzują się wysokimi parame-
trami izolacyjności cieplnej. Biorąc pod uwa-
gę rosnące wymagania techniczne w  zakresie 

termiki oraz szczelności na wodę i wiatr, przyj-
rzyjmy się nowym rozwiązaniom oferowanym 
przez Aluprof.

Uf od 0,5W/m2K

Fasada	MB-TT50
Fasada MB-TT50 
to najnowszy, za-
awansowany tech-
nologicznie alu-
miniowy system 
o  konstrukcji słu-
powo-ryglowej. Po-
zwala na wykonanie 
ścian osłonowych lub wypełniających, dachów 
oraz konstrukcji przestrzennych. Dzięki za-
stosowaniu zespołu dopasowanych do siebie 
izolatorów, fasada gwarantuje wysoki poziom 
ochrony budynku przed utratą energii cieplnej, 
a  ich specjalny kształt ułatwia jednocześnie 
prefabrykację fasady. Różnorodne połączenia 
kątowe zapewniają swobodę w  projektowa-
niu konstrukcji przestrzennych, dzięki czemu 
system MB-TT50 daje duże możliwości kształ-
towania zabudowy. Szeroki zakres szklenia 
oraz wysoka nośność połączenia słup-rygiel 
(2,5 KN) umożliwiają stosowanie wielu rodza-
jów szyb i montaż dużych, ciężkich zestawów. 
Mamy także do dyspozycji duży wybór ele-
mentów otwieranych w fasadzie: różnego typu 
okna i  drzwi, w  tym okna połaciowe, okna 
zintegrowane z fasadą, a także okna odchylne 
i otwierane równolegle. Badania typu ITT wg 
normy EN-13830, przeprowadzane w Instytu-
cie Techniki Budowlanej wykazały, że jest on 
najlepszym produkowanym obecnie aluminio-
wym system fasadowym o konstrukcji słupo-
wo-ryglowej. Izolacyjność termiczna systemu 
(Uf): od 0,5 W/m²K MB-TT50 przewidziany 
jest także jako podstawa przyszłych rozwiązań 
przeciwpożarowych oraz antywłamaniowych. 

System MB-86 to inno-
wacyjny system okien-
no-drzwiowy i  jedyny 
na świecie, w  którym 
został zastosowany 
aerożel — materiał 
o  doskonałej izolacyj-
ności termicznej. Trzy 
warianty konstrukcji 
(ST, SI oraz AERO) 
gwarantują wybór naj-
lepszego rozwiązania, 
odpowiadającego wymaganiom oraz potrze-
bom użytkowników. Ponadto system charak-
teryzuje się wysoką wytrzymałością profili, co 
pozwala na wykonywanie okien o dużych ga-
barytach i ciężarze.

System wyposażony jest w nowoczesne, sze-
rokie przekładki termiczne o nowym kształcie, 
umożliwiające zastosowanie dodatkowej prze-
grody w  strefie izolacji. Posiada także dwu-
komponentową uszczelkę centralną, zwiększa-
jącą izolację termiczną przestrzeni pomiędzy 
skrzydłem i ościeżnicą. Kształty profili dosto-
sowane są do montażu różnych rodzajów okuć 
obwiedniowych, w tym także zawiasów ukry-
tych. Szeroki zakres szklenia pozwala jedno-
cześnie na stosowanie wszystkich spotykanych 
typów szyb (m. in. szyb dwukomorowych, 
akustycznych lub antywłamaniowych). Izola-
cyjność termiczna (Uf) od 0,5 W/m2K.

Uf od 0,5W/m2K
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uzyskane dzięki czujnikom obecności w po-
mieszczeniach oraz czujnikom otwarcia 
okien. Firma swoje usługi świadczyła rów-
nież podczas realizacji biurowca Oxygen, 
gdzie wszystkie klimakonwektory wyposa-
żone zostały w niezależne sterowniki, które 
pozwalają na dowolną konfigurację stref. 
W  obu wspomnianych obiektach zastoso-
wano również odcinanie dopływu wody do 
toalet w zależności od obecności osób w po-
mieszczeniach. Również w  warszawskim, 
nowoczesnym biurowcu Wola Center wyko-
rzystano usługi firmy ELDAB. Zamontowa-
no tam sterowanie dla około 1500 klimakon-
wektorów oraz 15 central klimatyzacyjnych.

Przyszłość budownictwa i  rynku biuro-
wego leży w  inteligentnych rozwiązaniach, 
które pozwolą na najwyższej jakości automa-
tyzację. Prowadzić to do propagowania idei 
obniżania kosztów, zużycia energii i  reduk-
cji emisji CO2, co jest bezpośrednio związa-
ne z  budownictwem zrównoważonym. Nie 
można również zapominać o  najbardziej 
odczuwalnym aspekcie nowoczesnych sys-
temów zarządzania budynkami — w realny 
sposób poprawiają one komfort i podnoszą 
produktywność.

ELDAB	—	inteligentne	zarządzanie	budynkiem
M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

Nowoczesne	budownictwo	podsumować	można	jako	budownictwo	
inteligentne.	Obiekty	powstające	w ostatnich	latach	są	bardzo	
zaawansowane	technologiczne	i wyposażone	w zintegrowane	
systemy.	Mogą	one	zarządzać	wszystkimi	zainstalowanymi	w budynku	
instalacjami,	dzięki	czemu	nie	tylko	poprawia	komfort	użytkowania,	
ale	również	ogranicza	się	zużycie	energii.	

Systemy zarządzania budynkami — 
tzw. BMS (Building Management Sys-
tem) — umożliwiają monitorowanie 

i  zarządzanie między innymi wentylacją, 
klimatyzacją, ogrzewaniem i  oświetleniem. 
Prowadzi t o  do optymalizacji wydajności 
tych systemów, a co za tym idzie — do mini-
malizacji kosztów eksploatacyjnych.

BMS składa się z  kilku podstawowych 
elementów, wśród których można wymienić 
urządzenia sterujące, systemy nadzorcze, 
sieci oraz urządzenia obiektowe. Łączą się 
one w  zwarty i  zintegrowany system, cha-
rakteryzujący się wysokim zaawansowa-
niem technologicznym.

Na rynku pojawia się coraz więcej firm 
świadczących usługi związane z  automaty-
ką budynków. Wielu klientów liczy jednak 
na przedsiębiorstwa, których pozycja jest już 
potwierdzona poprzez lata pracy i doświad-
czenia. Taką firmą jest ELDAB, która dzia-
ła od 1998 roku, oferując usługi na każdym 
szczeblu zaawansowania prac w szeroko ro-
zumianej automatyce. 

Usługi świadczone przez ELDAB obejmu-
ją wszystkie etapy projektowania i realizacji 
systemów automatyki budynkowej, czyli 

projektowanie, wycenę, dostarczenie mate-
riałów oraz pełen montaż. Dodatkowo firma 
gwarantuje pełnowymiarową dokumen-
tację, serwis oraz szkolenia pracowników 
w  zakresie BMS. Technologie najwyższej 
jakości, wykorzystywane przez ELDAB, do-
starczane są przez firmę TREND Controls, 
jednego z liderów w tym sektorze. 

Jakie konkretnie usługi świadczy fir-
ma związana z  automatyką budynków? 
We wszystkich obiektach zastosowane jest 
automatyczne zarządzanie sterowaniem 
wentylacji i  klimatyzacji, zużyciem ciepła 
i  chłodu oraz wody, a  także sterowaniem 
komfortem pomieszczeń. Zainstalowane 
jest również specjalistyczne monitorowanie 
szaf elektrycznych, sterowanie oświetleniem 
budynku oraz monitoring zużycia energii 
elektrycznej. Systemy BMS zapewniają rów-
nież wysoką wydajność klimatyzacji w  sa-
lach konferencyjnych, która jest zależna od 
stężenia CO2. 

Firma ELDAB pochwalić się może reali-
zacjami w nowoczesnych, zrównoważonych 
budynkach biurowych. Przykładem może 
być biurowiec Allegro w  Poznaniu — Pi-
xel, gdzie sterowanie komfortem zostało 
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I n t r o d u c t i o n

Last year was not an easy one for the real estate market — there is no 
denying that the growing economic crisis weakened the European 
markets substantially. However, a detailed analysis of the domestic of-
fice market enables us to make a bold statement: the Polish office real 
estate market largerly resisted the crisis. In this respect, it remained “a 
green island”, a place which was often chosen by investors. 

Where can we find arguments to support this statement? It turns 
out that a high supply, a low vacancy rate and a strong interest of 
investors are the main tendencies which showed the mood on the 
commercial property market in Poland in 2012. Additionally, the 
attractiveness of Polish cities was confirmed by high positions in 
global rankings. They attracted a lot of foreign investors, who last 
year located their headquarters in the city on the Vistula. 

Can we expect more from the relatively young office market in 
Poland? What are the forecasts for 2013? Will the tendency for high 
demand, rising supply and low vacancy rate continue? 

To answer these questions and clear up other doubts concerning 
the office property market in 2012, our team has prepared the 
first of a kind publication — “Architecture–Transactions–Invest-
ments”. It includes an analysis of the office property market, 
opinions of experts, architectural trends in 2012 and an over-
view of completed and planned projects in Warsaw, Cracow and 
Wroclaw — the biggest cities in the office sector in Poland. An 
overview of projects is presented here according to their adminis-
trative division into districts. 

The results of the analysis of the situation in the biggest Polish cities 
show that the office market last year should be assessed positively. 
This, in turn, allows for a good forecast for the future. Undoubt-
edly, Warsaw is in the most favourable situation. Not only is the 
capital the leader in East-Central Europe, but it is also becoming 
more competitive for the western cities. It offers over 4 million sqm 
modern office space and in the coming years this number will be 
additionally increased by a range of complexes. 

Cracow has strengthened its position at the global forefront of BPO 
locations. A stable rise in both supply and demand are signs that it 
is a safe city to invest in.

By all appearances, the capital of Dolny Slask is beginning to com-
pete with Cracow for the title of the biggest regional office market. 
The record supply that we had in 2012 and a very high level of de-
mand are the factors which show that Wroclaw will stand a chance 
in this competition. 

Despite the positive signs from the biggest office markets in 
Poland, we cannot stay indifferent to the situation on the global 
markets, where the results of recession are still exerting an impact 
on the economy. Should Poland also fear that the situation will 
deteriorate?

We hope that the Polish office market will remain indifferent to the 
fluctuations of the global economies. And this is what we wish for 
ourselves and for you.
   We wish you enjoyable reading, 
   The e-biurowce.pl team

Dear readers, 

MAIN PARTNER

TRADE PARTNERS

PARTNERS
KUCZEK-MARUTA	
Kancelaria	Radców	Prawnych
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Despite the fluctuations in the global economy and the pros-
pect of economic crisis, all in all 2012 turned out to be favourable 
for Poland. Investors located their capital eagerly, considering the 
country a distinctive one in Europe. 

Among other factors, special economic zones were an addition-
al incentive for potential business partners. According to the data 
for the third quarter of 2012, investments worth 83 868 bn PLN 
have been carried out and 186 584 workplaces have been created 
since the set up of these zones. 

Where	is	the	best	place	to	live?

The quality of life in every country depends mostly on salary. For 
Poland, the year 2012 meant a rise in average monthly gross salary 
in enterprises. Average salary was 3 728.36 PLN, so it was by 3.4 
per cent higher than in 2011. In 2012, people employed in con-
struction sector earned approximately 3 702.51 gross per month. 
The problem in this case is the dynamics of salary growth — as we 
can see in graph 1, there was a fall in comparison to the previous 
year, when it reached 5 per cent.

Apart from salary, there are many other factors which influ-
ence the growing satisfaction of the society. An organization es-
tablished by UN, The United Nations Development Programme 
(UNDP), each year draws up a  Human Development Report, 
based on the Human Development Index (HDI).

The Human Development Index is a measuring instrument used 
for description of the social and economic situation of a country in 
a  global perspective. The last UNDP report gives Poland the 39th 
place, just after Barbados, Hungary and Qatar. The first places belong 
to Norway, Australia and the United States. The positive thing is that, 
according to the report, Poland belongs to the group with the highest 
social development index (Very High Human Development). 

Human Development Index applies to whole economies but 
it does not describe local differences. To fill this gap, the UN has 
developed LHDI on the request of the Ministry of Regional Devel-
opment. Similar to the more broadly used orignal index, LHDI is 
also based on three most important elements of the human life: life 
expectancy, that is health, education level and a decent standard of 
living. The last factor is related to the level of wealth. 

Fig. 1. The average gross salary in business sector in Poland expressed in PLN

Source: Central Statistical Office

The expression “green island” has stayed with Poland ever 
since the memorable speech of Prime Minister Donald 
Tusk, who introduced a map full of red numbers, with one 

green point standing out among them. At that time, the country 
had 1.7 per cent GDP growth and it was a  sensation in Europe. 
Could Poland be rightly called a “green island” also in 2012?

Poland	—	a country	worth	investing	in

According to the report of Bloomberg 2013, in terms of invest-
ing, Poland is the most interesing country in East-Central Europe. 
Experts from Ernst & Young represent a similar stance. In their 
publication Investment Attractiveness 2012 they presume that in 
the years to come Poland will become the second most attractive 
country in Europe to locate investments. It will only be preceded 
by Germany.

The factors that should influence the attractiveness of Poland 
are economic and political stability, qualified staff and big internal 
market. Another trump card of Poland is its central location in Eu-
rope, at the crossroads of investment routes and, at the same time, 
that fact that it is a good export destination. It is also essential that 
Poland belongs to international organizations, such as NATO and 
the European Union. This is a  kind of guarantee of security for 
investors deciding on cooperation.

Why Poland?
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According to LHDI, Warsaw is the best city to live in. The capi-
tal city gained 87.63 points out of 100 and it was assessed highly 
in terms of education and wealth. The next places belong to such 
districts in mazowieckie province as: piaseczynski, pruszkowski 
and warszawski zachodni. The first of them is considered the 
wealthiest and most highly-developed district in Poland. All three 
of them are mostly inhabited by well-educated people, earning 
a living in the capital city and saving on high costs of living in the 
centre of Warsaw. The fifth place belongs to Cracow, which gained 
72.05 points. The capital city of Malopolska can boast a high lev-
el of education, but it looks worse when it comes to wealth and 
health. Wrocław is at the 14th place, with 66,53 points. This result 
has been lowered by the health indicator but the city can boast 
a high level of education.

An	innovative	side	of	Poland

Each year the World Economic Forum prepares a ranking of world 
economies. 2012-2013 edition shows that Poland has 41 position, 
lower than for example Czech Republic and Panama. The first 
places are occupied successively by Switzerland, Singapur and 
Finland.

The aim of the research is to demonstrate the weak and strong 
sides of economies. WEF is working on a Global Competitiveness 
Index (GCI), which is based on 12 pillars — factors, which show 
current development of the country. These are for example: in-
frastructure, institutions and innovation or size of the market. 
On this basis, economies are divided into three groups, whose 
development is based on productive facors, effectiveness and 
innovation. 

All countries of East-Central Europe have completed the first 
stage. Poland has taken a place in transition phase between econo-
mies based on effectiveness and those which develop thanks to in-
novation. Other countries in this group include: Argentina, Mexi-
co, Turkey and Seychelles. 

Experts from the World Economic Forum draw attention to the 
developmental potential of Poland. The country has stable results 
in all 12 pillars. The strong sides of the Polish economy are: the size 
of the market, high level of education and a well-developed finacial 
sector. The graph shows in which sectors Poland stands out among 
its group, and in which it is below average.

Fig. 2. The level of development of Poland

Source: The Global Competitiveness Report 2012-2013, 
World Economic Forum

POLAND

transition economies  
from 2 to 3

Poland can advance to the third and last stage. This is where 
countries whose economy is based on innovation are. This would 
mean that Poland becomes more competitive. As WEF suggests, 
first of all it has to increase investments in transport infrastructure 
sector. Despite a  minor improvement related to the preparation 
to Euro 2012, this sector sill needs substantial funding. What is 
more, WEF experts draw attention to the low level of effectiveness 
of the Polish government and administration. To reach a follow-
ing stage in economical development Poland has to focus on R&D 
(Research & Development) sector and on broadly defined business 
and relations between enterpreneurs.

The strong sides of the Polish economy are: the size of 
the market, high level of education and a well-developed 

financial sector.
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There were also some reasonable concerns about the euro zone — 
and Poland is largerly economically related to it. Undoubtedly, the 
country has experienced the results of the international crisis in 
2008, which has weakened all European countries. However, we can 
say that the slowdown was mostly caused by the general decrease 
in consumption and a  reduction of capital expenditure, working 
capital and reserves. All these factors contributed to a decrease in 
national demand by 0.7 per cent in the whole year. On the other 
hand, the registered growth was caused mainly by net export. When 
measured in current prices, export rose by 8.1 compared to the pre-
vious year. We need to point out that the dynamics of turnover in 
trade with the European Union countries fell. The exchange with 
the countries form Central-East Europe was developing the best.

Despite good results in global rankings, the crisis did not 
leave Poland out completely. The problem of bankruptcy 
and unemployment related to it was widely discussed in 

2012. In 2012, there was a record number of bankruptcies among 
companies — 941. This is 28 per cent more than in the previous 
year. Construction sector was afflicted most severly — 273 compa-
nies went bankrupt, which is 87 per cent more than last year. 

Certainly, a part of these companies going bankrupt was caused 
by the end of Euro 2012. In many cases, employment in construc-
tion industry was created artificially, for the purpose of projects 
related to the upcoming championship. When the event finished, 
quite naturally these businesses did not survive. When they be-
came insolvent, there was a rise in redundancies, which resulted in 
higher unemployment. A real oddity in 2012 was the bankruptcy 
of construction giants, such as PBG (arrangment bankruptcy) — 
a company which was the general contractor for the National Sta-
dium. Bankruptcy caused substantial fluctuations in the number 
of employees. 

Eventually, in December 2012 employment in construction sec-
tor was 490 000 people, that is 8 000 less than in December previ-
ous year, which seems to be a very substantial difference. We need 
to point out that in January 2013 this level decreased to 482 000 
individuals. This is a fall by another 8000 workers in just a month. 

GDP	growth	rate	is	lower

In 2012, the real GDP growth was 2 per cent. This is a substantial 
decline when compared to the previous year, when the rate was 4.3 
per cent. A higher growth rate was registered by the countries of 
Middle and Easter Europe, such as Lithuania, Estonia and Latvia. 

The reason why economic growth was slower in 2012 could be 
the unrest caused by the international situation. 2012 was a year of 
questions related to the proper functioning of the European Union. 

In 2012, there was a record number of bankruptcies 
among companies — 941. This is 28 per cent more than in 

the previous year.

And yet – crisis?
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Less	and	less	Poles?

Population in Poland in 2012 was 38 542 000. This means there has 
been an increase when compared to the previous year. There has 
been a natural increase for the last five years. However, population 
is growing at a slower pace, and the PG rate was only 0.01 per cent. 
This means that for every 100 000 inhabitants there is one person 
more. In the previous years this rate was higher — in 2011 it was 
0.02 per cent and in 2010 — 0.08 per cent. Population growth rate, 
which includes both births as deaths, was also positive. In 2012 
there were two people more for every 10 000. Unfortunately, this 
number was also smaller than a year or two ago. 
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Fig. 3 Gross domestic product in the years 2002-2012 (current prices) 

Source: National Finance Department of Central Statistical Office

and Higher Education, which aims to promote studies which are 
essential for economic development. 

Problem:	unemployment

The unemployment rate in Poland in 2012 was 14.2 per cent. This 
actively influences the slower growth of GDP. A year before, this 
rate was 12.4 per cent. In 2010 it was 12.1 per cent and in 2008 — 
9.5 per cent. The current rate is still lower than in the exceptional 
2003, when it was 20 per cent. High unemployment rate as well 
as the fact that this rate is still rising causes a lot of concern, even 
among optimists.

To a large extent, lack of workplaces is mostly a problem in the 
smaller towns. There is a high contrast compared to the biggest 
Polish cities, such as Warsaw, Cracow or Wroclaw. The unem-
ployment rate in these cities was consecutively 4.6, 6.3 and 6.1 
per cent.

Fig. 4. Unemployment rate in Poland in percentage, as of the end of February 2013

Source: Central Statistical Office

As far as population is concerned, Poland is now on the 6th 
place in Europe and on the 34th in the world. Slower natural popu-
lation growth means that the domestic market, one of the factors 
deciding about the competitiveness of the country, is shrinking. 
This is related to internal demand, which constitutes a crucial ele-
ment of the investment attractiveness of a country.

An important indicator of competitivness of a country is its 
social and demographic structure. In Poland, the percentage of 
people in working age is growing: In 2012 it was 63.9 per cent. 
In 2000 it was 60.8 per cent of population. Unfortunately, the 
percentage of children and young people is falling, which means 
that Poles are an ageing population. In 2012, the percentage of 
people over 17 years old was 18.3 per cent, wheareas in 2000 it 
was 24.4. per cent.

Education	attracts	investors

Poland is country characterized by a well-developed higher edu-
cation system and well-educated professionals. This is one of the 
factors which determines the attractiveness and maturity of the 
market. A high level of education is the main element which at-
tracts foreign investors to Poland. 

In academic year 2012/2013, 549 443 students began their 
studies. The majority of them, 416 333, got accepted to public 
universities. 

Computer studies was the most popular faculty. It was also 
much more popular than in the previous year. In 2012, 30 639 
individiuals chose this faculty, compared to 27 625 in 2011. Man-
agement and law took the next places on the podium. A  lot of 
candidates decided to start studies such as automatic control and 
robotics, biotechnology and production engineering and manage-
ment. This shows that science and technology is becoming more 
and more popular. We should also draw attention to faculties re-
lated to the construction sector: last year construction was on the 
first place among the most popular faculties, this year it fell to the 
fourth position. This is mainly related to the economic downturn 
in the construction sector.

The most popular schools in Poland in 2012 were the Universi-
ties of Technology. The first place was taken by the Warsaw Uni-
versity of Technolgy — there were approximately 8.9 candidates 
per place. 

The choice of studies is usually a reaction to the needs of mar-
ket and to the activities carried out by the Ministry of Science 
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Notably, the dependencies between the activity of the market 
and unemployment are often considered in terms of age and edu-
cation of the unemployed. This seems natural because low educa-
tion, or lack of education, can be the cause of problems with find-
ing work. The situation is similar for older or qualified individuals 
who are not compliant with the market standards nowadays.

Although education is high in Poland, the unemployment rate 
is rising here. Ironically, this is caused by high qualifications and 
better preparation of individuals to work, because their productiv-
ity rose. In this way one person can do work which was earlier car-
ried out by a few people. Additionaly, it is less necessary to employ 
people in production and manufacturing industry, as new tech-
nologies are becoming more significant there. 

The problem of unemployment can also affect the newly created 
group of people who are subject to the new law which raises the re-
tirement age. On 11th of May 2012 a law was adopted which raises 
retirement age to 67 years for women who were born after 30 Septem-
ber 1973 and for men born after 30 September 1953. This can lead to 
problems with adapting qualifications and experience of older people 
to the new realia on the labour market, which were mentioned above. 

Strong	banks

Construction sector, which was grappling with the crisis, posed 
the heaviest burden for banks, causing an increase in tax deduc-
tion for the loss value caused by outstanding loan payments. Nev-
ertheless, the Polish banking system in 2012 noted the highest ever 
net profit of 16,21 bn PLN. This means a  4 per cent increase in 
comparison with the last year. The result of operational activities 
increased by 2.3 per cent and it reached the level of 20.1 bn PLN. 
The result of commercial banking activities improved when com-
pared to 2011 too, it was 58.56 bn PLN.

Banks earned an income from fees and commissions at the 
level of 18.3 bn and 35.4 bn PLN respectively. 2012 also brought 

an improvement of solvency and quality of assests. The solvency 
ratio in the banking sector increased from 13.1 per cent in 2011 to 
14.74 per cent. 

Loose	monetary	policy

The task of the Monetary Policy Council (MPC) is to maintain 
a stable, relatively low inflation level. The inflation target for Po-
land has been set at the level of 2.5 per cent, with a permissible 
fluctuation band of +/–1 percentage point. 

In 2012, we had gradual changes in the interest rates. In November 
2012, the Monetary Policy Council decided to lower interest rates by 
25 basic points. In this period, the NBP (National Bank of Poland) 
reference rate was 4.50 per cent, lombard rate — 6.00 per cent, depos-
it rate — 3.00 per cent, and the rediscount rate was 4.75 per cent. An-
other cut was introduced again in December and later in each of the 
first three months of 2013. In March 2013, the reference rate reached 
the level of 3.25 per cent, lombard rate — 4.75 per cent deposit rate — 
1.75 per cent, and the rediscount rate was 3.50 per cent.

The decisions of the Monetary Policy Council are connected 
with loose monetary policy, which is a reaction to the economic 
downturn in Poland and in Europe. The series of cuts shows that 
the problem of economic slowdown and risk of growing inflation 
pressure has been noticed. Thanks to loose monetary policy intro-
duced by the MPC in 2012 and at the beginning of 2013, inflation 
rate has decreased significantly. In the last month of 2012, inflation 
fell to 2.4 per cent, which was the lowest registered value since Au-
gust 2010. In 2011 and at the beginning of 2012, inflation oscillated 
around 4 per cent, apart from the permissible deviations from the 
inflation target.

Thanks to lower core inflation, the Polish economy is chang-
ing. According to forecasts, CPI and inflation rate will decline 
further. This means a profitable situation for Polish consumers in 
2013, who will be encouraged to increase their expenditures and 
can help to rebound the economy. Such a scenario would enable 
the Monetary Policy Council to adjust interest rates without fear 
of inflationary pressure.

Exchange	rates

In March 2013 the zloty’s exchange rate against the US dollar 
was 3.20. This shows that Polish currency has been weakened 
when compared to the end of 2012, when the exchange rate was 
3.10 PLN. There was also a depreciation of zloty against euro: in 
March the exchange rate was 4.15, whereas in December 2012 it 
was 4.09.

There was a small change in relation to Swiss franc. In March 
2013 the exchange rate was 3.39, whereas at the end of 2012 it was 
at th level of 3.38. Zloty was the strongest in September 2012, 
when the exchange rate was as high as 3.33. In March in relation 
to pound sterling the Polish currency is 4.84. In December 2012 it 
was 5.01. 

Fluctuations of the Polish currency have different influence on 
different companies, depending on its activities. Weak zloty is bene-
ficial for export companies, provided that they have demand for the 
sold products. For exporters it is also beneficial to resign from buy-
ing imported products, in this way reducing the risk of profit loss.

Weakened currency is also good for companies which receive 
their remuneration in foreign currencies. However, there are not 
many such cases in Poland.
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Strong zloty, in turn, is beneficial for all borrowers. In case of 
taking a loan in a foreign currency, thanks to a stronger zloty, loan 
installments will be lower. Before 2011 in Poland both banks and 
entrepreneurs were willing to take loans in Swiss francs. However, 
the interest in credit facilities in this currency decreased, after Swiss 
franc became stronger, mainly as far as lending banks are concerned. 

Of course, strong Polish currency also entails cheaper import. 
This is beneficial from the point of view of an average Pole, as well 
as of enterprises who deal with trade in imported products. How-
ever, from the point of view of economic development, a country 
should have a  positive trade balance, that is exports should be 
greater than imports.

When we take into account the fact that Poland is a developing 
country, we need to remember that there is a strong need for new 
technologies. Thanks to strong currency, the country can afford to 
buy new solutions cheaper from developed countries.

FDI	in	Poland	

According to the Polish Information and Foreign Investment 
Agency (PAIiIZ), the inflow of direct foreign investments to Po-
land in 2012 was around 11.8 bn USD. This is about 5 per cent more 
than in the previous year. 

In 2012, PAIiIZ distinguished three transactions which were 
the leaders in categories such as value, employment and modern 

The series of cuts shows that the problem of economic 
slowdown and risk of growing inflation pressure has been 

noticed. Thanks to loose monetary policy introduced by 
the MPC in 2012 and at the beginning of 2013, inflation 

rate has decreased significantly.
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technology. The awarded businesses were: BASF, an international 
chemical company which is going to build a plant for production 
of catalytic converters in Sroda Slaska for the sum of 150 mln euro, 
where they plan to employ 400 people. Cisco Systems, a company 
which provides net solutions, is going to take on 550 employees in 
the new office and Dolby Laboratories, which is planning to open 
an engineering centre in Wrocław. 

The awards given by PAIiIZ show the current trends in foreign 
investments and demonstrate the high activity of businesses from 
production sector and from the modern services for business sec-
tor. The experts’ opinions about the inflow of business in 2013 vary.

What	do	the	entrepreneurs	say?

In 2012, the income of Polish businesses which have more than 50 
employees was more than 2 bn PLN. The estimated net income is 
about 102 bn PLN, which means there was a decline in compari-
son with the previous year, when it was 103.9 bn PLN. In 2013 we 
have a difficult economic situation, especially in the first quarter, 
which is caused by the economic slowdown. However, the experts 
forecast that the income of Polish enterprises will increase at the 
end of the year. A gradual recovery can be related to export. De-
spite the slight appreciation of zloty, export remains competitive, 
mainly because of Poland’s attractive location and good trade rela-
tions with aborad.

Despite the problems that we mentioned earlier, related for 
example to unemployment and bankruptcies, the beginning of 
2013 saw a mild improvement in enterprises in industrial process-
ing and construction. According to the Central Statistical Office, 
the economic climate index in first of these sectors rose from –14 
points in December 2012 to –9 points at the beginning of 2013. In 
the same period, the general climate index in construction rose by 
2 points, but it still remains at a low level: –33 points. 
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Previous year was a record year on office 
take up (circa 608,000 sqm in Warsaw). 
Moreover, the number and volume of 

transactions as well as high level of new supply 
(circa 240,000 sqm) encouraged to look posi-
tively into the future.  

Unfortunately, one should ask the ques-
tion when and how those mentioned before 
unfavourable conditions may impact Poland. 

We still experience a GDP growth but at the 
same time unemployment rate is growing. In 
Q3 2012 we have also seen a slight drop in end 
users’ moods showing that individuals are not 
so confident. Also, the low impact of Euro 2012 
confirms the lack of confidence in the Polish 
market. Therefore, a question arises: can the 
market absorb the new supply and keep a de-
cent level of rents? When looking at the whole 
office real estate Polish market, we may have 
some doubts here. Warsaw is definitely not 
threatened by economic breakdown and rents 
drop. Without a doubt, it is the most attractive 
city for such investments and not only in Po-
land but in whole CEE region. Taking into ac-
count threats facing Poland, we should already 
secure ourselves and look for proper solutions.

All of the above mentioned factors and 
variables show that we are at a transition stage 
between two cycles. And this period should 
last until the end of first half of 2013. These six 
months should be quieter than 2012 but we an-
ticipate a strong second half of the year.

The major issue related to the building 
sector is ecology and energy-efficiency. The 
importance of sustainable construction has 
been growing globally, while in Poland it 
has become a standard when compared to 

The analysis on the commercial real estate 
market of Poland should start with a 
look at the general tendencies ruling the 
domestic economy. The year 2012 and the 
beginning of 2013 may be well described 
by the “tree hiding the forest” saying. 
Most people focus on positive information. 
However  the condition of European 
economy, apart from Germany, was not 
good and still has not improved. 

other countries from CEE region. Ecological 
aspects of a project, supported by BREEAM 
or LEED certificate will become an even more 
important factor influencing the choice of 
investment.

The number of investors trying to obtain a 
certificate for their already existing offices (e.g. 
BREEAM in use certificate) has been also grow-
ing. The significance of this particular trend, 
which has already become a requirement in the 
shopping malls market, will now grow in refer-
ence to offices.

2013 will be a period of greater and more 
profound analysis of investments in whole Po-
land. Only the projects with best locations and 
infrastructure will secure financing and interest 
of potential tenants.

Poland is still the leader in East-Central Eu-
rope and will keep its leading position in the 
nearest future. Attractive labour force (low costs 
and good quality of services), strong domestic 
needs for key investments (modernisation of 
agriculture, infrastructural projects, etc.),  level of 
subsidy — these factors distinguish the Polish 
market.

However, Poland has to continue working 
and developing its abilities in order to remain in 
the leading position. 

Poland is still a leader

Philippe	Mer
Head of Territories 
— CEE / CEO Poland 
BNP Paribas Real 
Estate 

Arkadiusz	
Rudzki
Leasing and Asset 
Management 
Director at Skanska 
Property Poland

Business services are currently among the 
most dynamically growing sectors of the 
Polish economy. The sector includes Sha-

red Services Centers — dedicated own units re-
sponsible for business process services for their 
mother companies, as well as companies offering 
Business Process Outsourcing (BPO), targeted at 
external customers. Other specialties include ITO 
— Information Technology Outsourcing, and Re-
search & Development Centres. 

As of the end of 2012, the outsourcing sector 
in Poland employed more than 100,000 workers. 
According to ABSL forecasts the sector will grow 
by an impressive 15–20 per cent this year. 

Currently, outsourcing companies belong 
to the key category of tenants of modern office 
space, mainly in large Polish cities. Skanska Pro-
perty Poland, the Swedish developer of innova-
tive office buildings, and real estate advisors Jo-
nes Land LaSalle carried out a survey among 30 

According to experts at ABSL, organization 
representing the business services 
sector, outsourcing companies in Poland 
offer increasingly advanced services. 
This means that our market becomes a 
leading location in servicing knowledge-
based processes, and Polish experts are 
responsible for developing solutions that 
are subsequently applied in companies all 
over the world. 

outsourcing companies operating in Poland, and 
asked about their preferences when choosing 
office space. 

Location came up as the key factor according 
to the sector representatives. City locations with 
convenient access to public transport are most 
desired by outsourcing companies. City center is 
not really a requirement, with 1/3 of respondents 
stating they actually prefer non-central locations.

Another factor important for the tenants 
from the outsourcing sector is attractive rental 
rates, ensuring cost efficiency. Obviously, this 
is directly related to the location, as the most 
expensive plots of land in premium city centre 
locations translate into higher rental rates. Re-
presentatives of the sector also readily choose 
office spaces in the so called green buildings, 
equipped with energy-efficient systems of li-
ghting, cooling and heating, as they generate 
lower operating costs. 

What do the tenants expect
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Most significant sector in Poland?

Compared to the rest of Europe, Poland 
is an attractive location with well-
educated staff, strong work ethic and 

competitive labour costs, particularly when 
compared to Western Europe. In addition, Po-
land has a wealth of experienced employees 
with a lot of industry knowledge, sharing best 
practices and very strong European language 
capabilities, something that is not always pos-
sible to obtain in other parts of the world es-
pecially further east or smaller CEE countries. 
Furthermore, Poland is located in the EU and 

Aleksandra	Stelmach-Gryszka
Manager in SSC/ BPO CoE, PwC 

has demonstrated a  low level of economic 
and political risk and a  predictability that in-
vestors value. Its location in Europe also make 
Poland easily accessible, eliminating both time 
as well as significant cultural differences.

One of Poland’s advantages over other CEE 
countries are the developing SSC cities which 
create a  very large and varied industry land-
scape within Poland, offering choice for inves-
tors. Cities like Gdansk (Tri-city), Lodz, Poznan 
or Katowice (Silesia) are excellent choices for 
shared services. These locations have become 
very popular for SSC/BPO and they have re-
cently attracted many new significant inves-
tors, including WNS and Bayer in Gdansk and 
HP in Lodz. In most CEE countries SSC invest-
ments are focused mainly around the capital 
cities and the smaller cities, in many cases, 
have not yet shown themselves to be an 
option.

 In Warsaw, there are over 60 centres (ca. 17 
per cent market share). This is not unusual as 
Warsaw is the capital and it mirrors countries 
like Hungary and the Czech Republic. It does 
not focus on SSC/BPO industry but attracts a 
large variety of foreign investors.

Cracow, with ca. 25 000 employees in over 
60 centres, has a far bigger proportion of SSC/
BPO in total services delivered. It is ranked 10th 
out of the most popular global outsourcing 
destination in the most recent Tholons report 
(the only other European city is Dublin, while 
other cities outside of Europe are located in 
India and Philippines). Cracow is now recog-
nised as the SSC hub in Central and Eastern 
Europe.

Wroclaw is also a very popular destination 
for SSCs. With approx. 15 000 employees in 
over 40 centres, it has done very well to catch 
up with Warsaw and Cracow, and become 
a very good location for shared services.

These cities are very attractive, have 
a  highly-skilled workforce, pipeline of uni-
versity graduates, and they are very liveable. 
Many people from Poland and overseas have 
made the move there, as they are very attrac-
tive cities from a  work and lifestyle perspec-
tive. These cities are well connected with the 
rest of Europe, via air and highways. These 
factors are important when attracting foreign 
investors. Moreover these cities have a proven 
track record, with very notable foreign brands 
in each of them, and this validation is very 
important for future potential investors. The 

fact that the SSC/BPO sector is well organised 
in Poland through associations and support 
from local cities and government, like Aspire 
or ABSL, which is not always present in oth-
er countries, is an important factor as it cre-
ates an environment in which investors feel 
they have support and cooperation amongst 
companies. Furthermore, the commercial of-
fice space available in these cities has been 
a  major factor in the establishment of SSCs, 
sometimes requiring up to 10,000 sqm of of-
fice space which can at times be a limiting fac-
tor for large centres looking for office space in 
a given city.

Business services are becoming one of the 
most significant sectors in Poland. According 
to information obtained from PAIiIZ in Janu-
ary 2013, the SSC/BPO sector has exceeded 
the popularity of the automotive industry for 
the first time in history. If the current pipe-
line of projects are realised this will result in 
30 new investments of a total value EUR 31m 
and 6,800 workplaces. The type of workplac-
es do vary by city and by investment. There 
are certainly differences among the cities in 
Poland with regards to their place along the 
business services maturity curve. They now 
target higher end processes, R&D and knowl-
edge-based processes. Much of the growth 
in SSCs in these cities will come from already 
established centres that are moving up the 
value chain. Cities less developed in regards 
to SSCs will look to utilise their lower operat-
ing costs with regards to labour, office rents, 
to attract new reasonably-sized investors, and 
position themselves as a second location for 
investors already present in Poland. This can 
be evidenced in cities such as Katowice, Szc-
zecin and Lublin.

The SSC and BPO market grew to over 
100,000 employees in 2012, making it one of 
the most important sectors in Poland, with 
further opportunities for growth, especially 
in areas such as R&D, financial services and 
knowledge-based processes. 

It is anticipated that much of the growth 
in the market in 2013 will come from financial 
services centres. This will come from higher 
regulatory requirements and costs for finan-
cial services firms, low interest rates and a dif-
ficult climate. Cities such as Luxembourg and 
Dublin have been very successful in attracting 
financial services and Poland has positioned 
itself well to be the next destination.

We expect the sector to grow 
vertically by attracting additional 
services to already existing centres; 
there has been a notable interest 
in HR and Procurement services. We 
also see a lot more interest from 
midsized companies and local Polish 
companies keen to implement the 
SSC or outsourcing model.
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Crisis? 
Not in architecture

and green spaces, as well as the architectural form are more im-
portant. And this is why the previous year brought so many in-
teresting buildings, which stand a chance of enriching the land-
scape of Polish cities.

Architecture	as	a factor	in	brand-awareness

In recent years investors who build office buildings have been try-
ing to find their own individual architectural expression. They 
have been choosing modern, intriguing forms and materials 

Although we hear continuous reports from the media 
about the current economic crisis, when we look at the 
year 2012, the architecture of Polish office buildings does 

not seem recessionary at all. The previous year brought many 
projects with functional solutions, high class of office spaces and 
a rising standard of infrastructure. These aspects, although they 
are extremely important from the point of view of business, are 
not the crucial ones for urban space. Here, a  clear planning of 
urban space, arrangement of buildings between streets, squares 

Port Praski , project JEMS Architekci
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solutions. The fact that recognizable architecture can become the 
identifying mark of a building promotes investments in good ar-
chitectural design. It is commonly known that, in current market 
situation, building brand-awareness is one of the most important 
factors in commercial success. There is therefore a  chance that 
money invested in design and its implementation can start bring-
ing profits in short time. To raise the prestige of their projects, 
developers choose renown architects and organize competitions 
for design concepts. This attracts the attention of the media and 
reinforces the advertising potential of office buildings which are 
being designed.

This process mainly concerns the biggest, and therefore the 
richest, cities. First of all, this tendency can be observed in the 
capital city. Because of its prestigious function, Warsaw is a city 
where the demand for office spaces is rising continually, but it 
is also the place where competition between such buildings is 
the biggest. 

This trend is also becoming more noticeable in other rap-
idly developing cities. Cracow is a  perfect example here. It is 
often called the leader in the outsourcing sector. This city is 
often listed among the leading regions with a  great business 
potential. This means there will be more projects to improve 
the quality of available offices and more available spaces in the 
nearest time. 

The next city on the list is Wroclaw, with its ambitions to out-
perform its competitors. The city has a wide offer of office spaces, 
both renovated stylish tenement houses and offices located in 
modern buildings. Sky Tower is an undeniable attraction of the 
city. It is a  multifunctional complex with the highest building 
in Poland (in category „height from the roof”). Actually, it is an 
independent urban complex. There are both flats and commer-
cial premises in Sky Tower but the driving engine of the whole 
project are naturally the spaces leased for offices. 

Clusters,	parks	and	complexes

Together with the emergence of big investors on the market, the 
tendency to concentrate office functions in clusters is becoming 
more visible. It gives them an unquestionable advantage over sin-
gle buildings of the same kind scattered around the city. The spe-
cialization of office complexes allows for creation of infrastructure 
which is appropriately tailored, especially in terms of transport. 
This eliminates the most acute problems, such as the lack of park-
ing places and difficulties in connecting the place of work with 
public transport. 

An example of application of good public transport solution is 
Krakow Business Park in Zabierzow — one of the complexes in 
Cracow which has been in use for the longest time. This complex 
has a comfortable connection by car with the airport and with 
the motorway node Cracow–Katowice. Additionally, there is ac-
cess to the railway station and buses. Railway transport has such 
an advantage that it is independent of traffic congestion and it is 
a perfect facility for people who do not like losing their time in 
traffic jams. Additionally, it allows the people employed in com-
plexes to get to the very centre of Cracow. This solution is based 
on the example of West-European cities, where railway transport 
is much more broadly used than in Poland. 

Another complex which can boast about good communica-
tion with the city centre and exit routes is Bonarka for Business. 

Although this project is still being carried out, the developers 
declare they intend to outperform the competition and become 
a new business centre of Cracow. Indeed, this project — B4B for 
short — has manifold advantages: it is located relatively close to 
the city centre and yet near the key transport node of southern 
Cracow. Additionally, it is accompanied by an enormous shop-
ping centre Bonarka, which offers the workers of the complex 
a number of services. 

The fact that B4B opted for expressive, modern architecture 
confirms its ambition to become the new leader. Each of the four 
buildings, designed by the architectural office of Artur Jasiński, 
is characterized by an individual style, which prevents monotony 
and repeatedness. In each of the buildings geometric variation 
was applied, which enriches the tectonics of the elevation. Their 
common denominator are the clear division lines and glazed 
spaces scattered around the elevation. Thanks to its modern 

Cracow Business Park was put on sale at the beginnig of 2013

Bonarka for Business is being built by TriGranit Development in Cracow

expression, B4B has received the Art award Urbanica — The Best 
Public Space 2012. 

There is certain danger about putting office buildings in clus-
ters. From the perspective of the city, such monofunctional ag-
gregations can cause various problems if they are completed 
on a too large scale. The biggest one is that outside of the office 
hours the public space will become deserted. Another big prob-
lem is the traffic jam caused by rapid intensification of vehicu-
lar traffic at the start and at the end of a working day. Locating 
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the aggregation on the outskirts of the city or near transport 
nodes helps to overcome this problem partially. However, as the 

organism of the city develops, we can expect that this monolithic 
aggregations will become absorbed into the structure of the city. 

In case of big projects, these disadvantages can be overcome by 
combining functions of different kinds. However, this requires an 
appropriate scale of a project. An example of such a project can be 
the Warsaw housing estate Eko Park, which marries up office and 
residential functions. Last year, also in the capital city, the imple-
mentation of Port Praski c omplex has been announced. This com-
plex can become the biggest architectural unit in E  urope carried 
out on the basis of one master plan. It is, in fact, an independent 
district — there are apartments, service and commercial complex-
es, green areas and office complexes. The unique character of this 
project stems from the use of old port docks in Warsaw district 
Prague. The author of the design is the firm JEMS Architekci. In 
visualisations we can see light, modern architecture with simple, 
cubic forms, using large glazed surfaces in connection with mod-
ern elevation cladding.

The design of the new office of Allegro, the Pixel building, is 
another work of the same firm. This is the first stage of imple-
mentation of Klaster Grunwaldzka in Poznan. This building won 
the second place in the Building Outline of the year 2012 compe-
tition. Its hallmark is elevation comprised of interfusing cuboids 
suspended alternately one below another. „The blocks” are en-
closed by elegant wood, and the whole front walls are glazed. The 
association with computer pixels is most accurate, as this is the 
place where the biggest online auction service has found its head 
office. The whole urban plan of the project conforms to a similar 
rule — Grunwaldzka Klaster will eventually comprise five office 
buildings. 

Pixel is also characterized by interesting functional solutions. 
Ordinary office buildings are arranged in a way that allows for 
maximalization of their adaptation capacity. They are designed 
on the basis of simple guidelines — elegant main hall, minimum 
communication in the form of lifts and stair shafts, interiors 
which are easy to arrange and can be adapted to the needs of the 
client. According to the developer, the underlying idea was com-
pletely different in this case. The innovative nature of the project 
consists in the reversion of the traditional assumptions. In this 
office building there are many open spaces which interfuse freely. 
They have been designed to ensure an open system of work and 
enhance the creative thinking of employees, which is so impor-
tant in Internet business. 

The construction of Future Four is going to begin in the middle of 2014

Sky Tower in Wroclaw is the tallest office building in Poland

Infinite Dreams

Port Praski , project JEMS Architekci
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Unidevelopment Group has sold the office building near the Grzybowska Street for 
almost 81 mln PLN

The tenants in Senator are for example Discovery Networks 
CEEMEA and PKN Orlen

Creativity	is	valued

We could make an assumption that the most interesting and bold-
est office buildings created now are intended for the IT sector. The 
reason might be the fact that the sector itself is new and experi-
menting belongs to its fundamental features. Two buildings in Gli-
wice could serve as an evidence here — Future Four and Infinite 
Dreams. 

Future Four, designed by MFA Studio, is being carried out in 
the area of Nowe Gliwice. The architectural concept was chosen 
in a competition. The minimalist, black brick elevation covers an 
innovative and functional structure. Just as in the case of Pixel, 
open spaces, accessible to everyone, were the most important 
here. They should improve the atmosphere at work.

Infinite Dreams is actually a  neighbour of Future Four. The 
design of the block of the building was based on prefabricated 
concrete elements. At the first sight the unfinished, austere eleva-
tion looks as if the building was still under construction. It uses 
simple divisions and the contrast between the rough, imperfect 
concrete and the smooth, black plates of glass and resin flooring. 
The intriguing nonconformity of this building has secured it the 

the Presidium of Government. The author was Marek Leykam, 
one of the best architects of those times. The building is perfectly 
symmetrical and in the centre there is an atrium. The offices have 
been located on the six storeys around the atrium. The yard is lit 
from the outside by round futuristic roof lanterns in the dome 
above the atrium. This building has been completely renovated. 
The author of the adaptation to class A+ standard was Bartłomiej 
Biełyszew. Because the soc-real interiors were well preserved, it 
was decided to restore their previous character. The changes in-
cluded adaptation to the existing regulations and adding modern 
equipment, such as lifts and the necessary installations. The ef-
fect was creation of a high class office block in the very heart of 
Warsaw, in a  building where history adds a  special significant 
context. 

Grand Prix award in the Dolny Slask Architecture of the Year 
2012 competition.

Both projects confirm the new functional tendency as well 
as the fashion for using black colour in architecture. One of the 
most interesting office building covered in black which has been 
completed recently is undoubtedly Grzybowska 81, designed by 
Group 5. The concept of elevation is based on a black zigzag line 
across all storyes. Its matt cladding is contrasted with reflective 
glass panes, also in black. An additional element important for 
the reception of this building is its spatial context. This modern 
form has been put up exactly opposite the old tramway power 
station, which is currently home to the extremely popular War-
saw Uprising Museum. 

Enriching	context

An office building which exceeds its function is Ufficio Primo. 
It was completed in 1952 and it was intended for an office for 

Another building where history played a role is the office block 
Senator. It was put up on the ruins of the previous Bank Polski, 
destroyed during World War II. The parts which were preserved 
from the original building are: one of the walls and a basement 
from the 19th century. The new block of the building has been 
adapted to the original by using a similar scale and divisions of 
elevation, known from the preserved iconography. Also the inte-
rior decoration of the building was designed in a way that refers 
to history. Undoubtedly, taking these measures gives spirit to the 
utilitarian office architecture. 

A  bold accent in the city structure is the office building on 
Chmielna street, designed by the firm Bulanda&Mucha Architek-
ci. The creators decided to contrast the elevation with the neigh-
bouring historical buildings. Diagonal stripes of glass panels have 
been arranged alternately, forming a  patchwork of gleams and 
reflections. The building is visible in the frontage road from afar, 
encouraging us to visit the shops located on the ground floor. 

vi
s.:

	G
he

la
m

co
	P

ol
an

d
vi

s.:
	U

ni
de

ve
lo

pm
en

t



108 E - B I U R O W C E 	 	 	 A r c h i t e c t u r e

Opposite these luxurious projects, there are buildings in-
tended for minor tenants. Of course, this does not have to mean 
that the quality of architecture will be lower. If the architectural 
design is good, using cheaper materials can give a  perfect re-
sult. Centrum Biznesu Grafit in Wroclaw might be an evidence 
here. Small office spaces are supplemented by a business incuba-
tor and retail outlets. The form of the building combines a soft 
wave, which opens the corner of the entrance with a  series of 
scattered, square windows. Well balanced colours make a good 
background for multicolor graphic elements related to the firms 
which operate herei. 

Good	means	energy-saving

The standards of energy efficiency are becoming more and more 
important on the office architecture market. When certificates 
confirming low energy use, such as the British BREEAM, Ameri-
can LEED or slightly less popular German DGNB, were intro-
duced in Poland, architectural projects which boast about low 
energy use gained a new reference. Currently, the problem con-
sists in the diversity of values, which are used in particular cer-
tificates. However, in the nearest future there is a chance that the 
criteria will become more objective because of the introduction 
of a common system, which will include the whole Europe and 
will be based on the existing norms. 

Regardless of the system, it is becoming more noticeable 
that a good office building which will attract prestigious ten-
ants should apply for one of the above mentioned certificates. 
They guarantee an appropriate quality of internal environ-
ment, energy efficiency and high quality of management of the 
building. This is particularly important due to the projected 
increase of energy prices. A lack of system which would allow 
to obtain energy from renewable sources and to recover energy 
which has been already used will soon result in a  substantial 
increase in operating costs. This will deter clients who take 
a long-term perspective. 

The first project pre-certified in the rigorous LEED certifica-
tion system is Wroclaw Green Towers, designed by Pracownia 
Projektowa Mackow. The building has been provided with eco-
logical solutions, which in the future should allow to decrease 
the so-called operating costs, and therefore reduce the costs in-
curred by the tenants.

Chances	and	perspectives

At the end of first quarter, it seems the year 2013 is going to be even 
more optimistic than 2012. If we only manage to avoid incidents 
that could spoil the investors’ mood, there is a chance for a con-
tinuation of the rising trend. Certainly, this will promote erection 
of new office buildings, interesting in terms of their architecture 
and structure. 

We can also expect new, interesting material solutions. The 
„double-skin facade” elevation type offers an especially wide 
range of possibilities. It is based on using an aesthetically neutral 
cladding on the underside. This cladding is supposed to protect 
the building from external factors and prevent energy waste. It 
is only on this layer that external facade is installed and it plays 

Grafit Business Center

The project of the Yeti office building was created in Group_A studio
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a purely aesthetical role. It can be made of glass, fibre plates or 
composite materials. It means that the possibilities to form the 
aesthetic expression of the elevation are practically unlimited. 

Natural materials are also still the mode. Wood is one of the 
most used materials. Its limited character, texture and colour 
give a friendly character even to the most minimalist buildings. 
Another popular material is clay. Because it is a  natural mate-
rial, it lends elegance to elevation. Also cladding systems, such 
as panels and ceiling tiles made of metal (steel or aluminium) are 
very popular now. They allow to form elevation easily, both in 
terms of colour, shape and texture.

The new wave are semitransparent elevations. Artp unkt in Opole 
and the office building of an advertising company Yeti in Kryspinow 
near Cracow are the first projects to use the oneric effect of milky 
building envelope. Yeti, lit up at night, reflecting the afterimages of 
interior shapes, is an example of unusual, figurative architecture. 
Because of its extraordinariness, the building is an incentive to use 
the services of the advertising agency located inside.

Another trend is adapting formal solutions to ecological 
norms. The most important features of this type of buildings 

are: a compact block of the building, orientation of the building 
aligned with the cardinal directions and installations which play 
a big role in the creation of architecture. This does entail archi-
tectural boredom. Although designing with ecological standards 
is still developing, architects can use the imposed standards in 
a creative way.

When it comes to clusters of office buildings, the most im-
portant thing is creating additional infrastructure which will 
increase the comfort of work. In clusters, there are plans for 
creches and nursery schools, restaurants, health centres and even 
sport facilities. Employers assume that creating a friendly work 
environment will bring an increase in the efficiency of work. 

When we analyse Polish office buildings projects we can 
clearly see that they are much more interesting and bolder than 
residential buildings. The purchasers of building designs decide 
for modern, distinctive solutions, which will allow for easier rec-
ognition of their projects among strong competition, believing 
this will attract better clients. This is beneficial not only for the 
economy but also for the users of spaces, who have the possibility 
to interact with high quality architecture.
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Green	buildings	which	save	money	

110

Agnieszka	Kalinowska-Sołtys
Architect, APA Wojciechowski Architekci

in order to meet their individual needs and to 
guarantee an increase in the value of the build-
ings. To reach this aim, it is important for the in-
vestor to organize a suitable design team, which 
will meet the high requirements already at the 
stage of architectural conception. 

Architects from our firm APA Wojciechowski 
analysed potential solutions from the very begin-
ning of the works on this project. The solutions 
will help to gain points in the BREEAM certifica-
tion process at the level desired by the investor. 
Not only did we remember about ecological and 
social aspects important for us, but we also took 
the economy of the whole project into account.

The Park, as a  complex of „green” buildings, 
was designed in accordance with the principle of 
sustainable development. Close cooperation be-
tween all sectors, as well as manifold analyses and 
consultations, including the initial assessment of 
cost-effectiveness of the project in the BREEAM 
standard, have become a basis for further work 
on the design of the whole office complex.

There was a  difference between levels of 
land on the area designated for the project and 
so there was a  need for an idea which could 

limit the scope and time of work of construction 
machines which level out the ground and carry 
substantial amounts of it. The architects have 
decided to adapt the architecture of the new 
buildings to the existing lie of the land. They 
have designed a  passageway deeper between 
the buildings, which forms an axis of the whole. 
In this way, after the project has been complet-
ed, the passageway will offer an intimate inte-
rior, naturally separated from the noise of cars 
from the bustling streets nearby.

The Park meets the standards of A-class 
buildings and it satisfies the needs of modern 
business. Currently the first stage of the whole 
complex is under construction. It will comprise 
a  total of 10 office buildings with additional 
functions. The project is being carried out with 
great attention to detail and aesthetics. The 
buildings will be harmoniously balanced with 
the green spaces belonging to the building. 

The office space was divided on the basis of 
a  window module, size 135 cm and spacing of 
structural columns of 810 cm and 300 cm be-
tween the ground and suspended ceiling, which 
enables the tenants to arrange the internal space 
in a flexible way. The arrangement of the office 
space on all storeys makes it possible to divide it 
between several tenants in an effective and func-
tional way. The system of suspended ceilings and 
10 cm high raised floors enable an easy change of 
this arrangement in case the needs of the tenant 
alter, for example because of development of the 
company. The maximum access to daylight and 
openable windows have substantial influence on 
the comfort of work and they can contribute to 
the reduction of operating costs resulting from 
energy consumption for air-conditioning, venti-
lation or artificial lighting. The results of analyses 
of internal communication served as guidelines 
for the design of communication routes, choice 
of the right, energy-saving lifts and optimization 
of waiting time.

Our firm, APA Wojciechowski, strives to de-
sign durable and timeless buildings. We pay 
a lot of attention to detail and to materials used 
to create a building. In The Park office buildings 
we used high quality, durable products.

The facade is varied, depending on the car-
dinal directions. Longer elevation blocks with 
openable windows have been covered with 
high pressure laminates. Other walls are curtain 
walls with fragments of aluminium facing.

Stone is the material which prevails in the 
interiors on the floors, whereas walls are mostly 
covered with veneer boards, steel panels and 
mesh track panels. The first of 10 buildings 

New trends in design force architects 
to change their attitude to design and 
to broaden the knowledge and skills 
they have gained so far with new issues, 
which were not taken into account 
before. An example of a commercial 
office building which implements 
“green” solutions is the complex of office 
buildings “The Park”, which is being 
carried out in Łopuszańska street in 
Warsaw. 

A distinct change of standards is visible 
in office building design in 2012. The 
interest of investors and developers in 

the certification of „green” buildings has been 
rising for a  few years now. It is estimated that 
most tenants of office building in Warsaw take 
into account if a  building is certified in either 
BREEAM or LEED system. The reason for that is 
mainly the fact that buildings with such prestig-
ious certificates guarantee savings.

It is the priority of the investor — AIG/Lincoln 
Poland — to cooperate closely with the clients 
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We invest in Poland

The main reason our company has cho-
sen the Polish market is the change in 
the law in Poland regarding photovolta-

ic energy. Many people think that in Poland we 
don´t have sun, but that is not true. In Poland 
we can obtain at least the same amount of 
energy as in Germany. And these solutions are 
very common in Germany. Why not Poland? In 
addition, Poland is the only European Union 
country which is constantly growing. We work 
across Europe and we think it is a strategic 
place in the map. We are based in Warsaw be-
cause we have good connections with other 
cities despite the lack of good infrastructure in 
the country.

The most important events in 2012 
were those related with energy 
efficiency in office buildings 
construction.

regulations and fire precautions but also by eco-
nomic aspects related to reduction of the oper-
ating costs of elevation. In the design, glass on 
elevations is laminated from the inside and it is 
tempered on the outside. Its safety class is P2. In 
addition, glazing on the ground floor is resistant 
to bullets and breaking in the minimum safety 
class P4. Permanently installed elements of el-
evation are less vulnerable to time-related dam-
age and they are less often broken, so there is 
no need to dispose of a damaged element and 
buy a new one to replace it.

The project design involves using as much 
neutral, untinted glass as possible — it should 
be anti-reflective, low-emissive glass, which en-
sures maximum access to daylight and which is 
the healthiest for the human eye. Internal blinds 
offer protection from strong sun. They can be 
controlled by every user individually to suit their 
needs.

All office buildings in The Park in Warsaw 
are designed in accordance with international 
standards of multicriterial certification BREEAM. 
In December 2011, A1 building received Interim 
Bream Certification Very Good (for design). Oth-
er buildings are now going through the certifi-
cation process. 

which is now being completed is green from 
the very entrance, with gabions, fountains and 
a  sea acquarium, which create an atmosphere 
of peace and relaxation.

When choosing finishing materials, the de-
sign team took into account their cost in the 

whole life cycle and their impact on the envi-
ronment. This criterion was nearly as important 
as the assessment of aesthetic value and cost of 
purchase of materials.

All glazing in The Park is made of safety 
glass, which is partly conditioned by safety 

After 2020, every new building in the Euro-
pean Union will be expected to have almost 
zero energy consumption. That is the reason 
why it is really important to keep track of those 
events.

Ten years ago when we opened an architec-
ture book, we could barely see any green in the 
plans unless it was the color of the façade. To-
day this color appears not only in various façade 
materials but it also seem to have jumped from 
the grounds of the street to the buildings. Glass, 
especially photovoltaic glass, is also popular 
among achitects. Because of its benefits, its use 
in architecture will be increasing.

There is no doubt that in office buildings 
architecture in 2012 the most repeated words 
to describe its architecture were self-sufficient, 
bioclimatic architecture, zero energy consump-
tion, passive gain, ecolabels... The most impor-
tant trends for 2013 will involve new technol-
ogy, new materials, new forms, and, first of all, 
“the green” prevails to reach the expectations 
for 2020.

Salvador	Vallejo
Architect, BIPV & Energy Saving, KRD Global Group

The Park
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The emergence of so many architectural 
firms specializing in office spaces results 
from the changes on the market, which 

brought an increase in demand for services 
related to the office sector. The beginning of 
this new, narrow specialization in architecture 
was related to the rapid changes in Poland in 
the early 90’s. Because of an enormous de-
mand for such services, a niche for this busi-
ness appeared. At the beginning, most of 
the designed offices were very similar, nearly 
identical. There was no demand for individual 
design of interiors. Developers were not in 
favour of it, as keeping standards and time 
of completion of a project was a priority for 

Anna	Wnuk
Architect, Interbiuro

them, nor were the tenants, who did not actu-
ally think it was needed. This attitude changed 
only when Western companies began to open 
their branches in our country and brought the 
new standards with them.

As the time passed, the size of the market 
and technological development changed the 
approach to design. An office of one’s own ac-
quired new features, it gained a particular and 
individual character. It was also often designed 
in a way that reflected a particular brand. 

An individual choice of architect is made 
by more conscious clients, who have a gen-
eral idea about the appearance of their future 
office and space they wants to offer to their 
employees. 

A design can be considered successful if 
the architect fully understands the needs of 
the client and if he fulfils them by creating an 
appropriate, customized office decor.

The statement above is directly connected 
with a very important issue, which influences 
the final design in a significant way — with the 
relation which is created between the inves-
tor and the architect. Being an architect is a 
very special service and understanding the 
needs of a client is a basis here. Taking the 

expectations of the investor into account, 
even those which he might not be fully aware 
of and which might not have been expressed, 
should take the first place in the whole, com-
plex design process. Architects often put the 
project on the right track. They present new, 
more interesting solutions, but do not forget 
about the expectations of the mandator and 
his remarks and ambitions about the project. 
An architect optimizes decisions about the de-
sign an implements them in the form of con-
crete solutions. 

Of course, the investor should also be re-
quired to be professional. He should know 
what he wants and what is important to him. 
He has to be aware what he can ask from the 
architect, what the architect’s job consists in 
and how it should be managed. If it is possi-
ble, when designing offices it is important to 
talk to one person. In big corporations we will 
always hear many opinions and requirements, 
which will often be contradictory. Taking 
guidelines from all employees does not make 
sense at the moment. Such actions could only 
delay the project or even doom it to failure. 

The issue of trust gained by the architect 
is very important in the design process. He 
needs to be patient, even if it is necessary to 
prepare a few preliminary conceptions and 
visualisations. The key to a good design is its 
individualisation and the client, who puts trust 
in the professionalism of the architect. Special-
ists point out that the most significant designs 
are an evidence, not only of the creativity of 
the author, but also of his can-do spirit and the 
ability to talk with the investor.

Each design is a result of a lot of effort. It 
is a long process, consisting of several stages. 
We can say that designs do not come out of 
the blue — the way between a concept and 
its implementation involves many ideas, draft 
designs and meetings. If the investor requires 
that the office design is created in two weeks, 
and its implementation will take 6 weeks, 
then this will affect the quality of the project. 

What is, then, a well-designed office? In 
my opinion, it is an office which is like a good 
suit — it is tailor-made. We might as well say 
that the whole office building should be tailor-
made. A great example here will be the build-
ing designed by JEMS Architekci for Agora. 
The tenant has received space which is fully 
customized to his needs. 

Each design process should start from 
setting the priorities and choosing the main 
theme. The architect and investor should 

Currently, a client who is deciding 
for an office design can choose 
not only the location but also the 
architect whose designing style suits 
him the best. This decision is often 
determined by previous projects and 
solutions applied there. Some clients 
will choose an architect who focuses 
on functionality, others will prioritize 
the appearance of a building.

How to design 
an office?



113E - B I U R O W C E 	 	 	 E x p e r t s ’  p o i n t  o f  v i e w

Office — the company’s face

So what should we take into account to 
get the biggest benefits? The choice of 
arrangement of an office space should be 

based on balance between communication on 
the one side and concentration needeed to ful-
fill the tasks on the other side. Solutions must be 
as ergonomic and practical as possible. Not only 
should they enable an effecive use of the space, 
but they also need to ensure comfort of work. 

Magdalena	Tokarczyk-Cyran
Marketing Director of Nowy Styl Group

What do we need to bear in mind? First of all, 
ergonomics.

It is important to realize what kind of role it fulfills. 
According to the European research “Fit for work”, 
skeletal muscle disorders of employees cost 
Polish employers 110 million euro per month. An 
appropriately designed office, ergonomic equip-
ment and the possibility to adapt workplace 
parametres to individual characteristics of the us-
ers are a key to success. Designing ergonomically 
is one of the methods of prevention of health 
problems which allows to reduce the costs of 
treatment. Working conditions which are inspir-
ing and stimulating improve the level of creativ-
ity and productivity of the employees, which has 
a substantial influence on profits increase. 

Having a  special area in the office where 
employees can rest, meet and discuss is be-
coming more and more significant. If the 
place allows it, it is worth dividing the space 
with comfortable sofas, where one can dis-
cuss interesting ideas. Soft, comfortable sofas 
in lively colours, such as the module system 
Hexa with low tables, contribute to a  less for-
mal atmosphere. Such solutions reinforce team 
communication and they stimulate creativity. 
Additional sound absorption due to the use 
of appropriate materials will raise functionality 
and the universal nature of the space. 

When designing an office space, it is worth re-
membering about one more function which it ful-
fills — the representative one. It does not matter 
whether we think about a small business or a big 
international company, an office will always be 
a kind of a business card of an enterprise. A well-
arranged office should give employees and exter-
nal guest a sense of security and comfort.

Think economically — how can you achieve 
110% of the norm?

The costs of office space lease are very high, 
so it is important to use the space maximally. 
This does not mean that we should fill each 
square metre with desks. It is crucial to ar-
range the space in a  way which is tailored 
to the organisation’s way of functioning. It is 
worth investing in sustainable solutions, for 
example furniture with a  guarantee and sys-
tems to rearrange the space easiliy. Very help-
ful would be module systems, such as those 
offered by BN Office Solution, for example 
systems Magnes II and Hexa. We also need to 
pay attention to conference rooms. For some 
businesses mobile conference rooms can be 
a  good solution. In such rooms you can use 
folded tables, which enable us to change the 
purpose of the room quickly. In other compa-
nies the conference room will be the “heart of 
the office” — it will have a more formal char-
acter, so other solutions will be used here. 

The best solution always depends on the 
type of business operation of an enterprise. 
The work culture of an organisation will be 
equally important, as it determines the whole 
design. Individual working places will promote 
hierarchical attitude to relations, whereas open 
space will emphasize common values and 
openness. 

Recently, one major tendency is very clear 
— changes. Everyone likes to have a  choice. 
Changes stimulate, and this is why flexible re-
actions to the needs of clients are becoming 
more and more significant.

When we design an office, first we need 
to look at the needs. A well-thought-out 
office space is one that contributes to 
the effectiveness of work, that fulfills 
its function and helps to achieve aims. 
This universal principle translates into 
real benefits of an enterprise, both 
those tangible and intangible — the 
effectivness of work, creativity and 
satisfaction of the workers as well as 
maximizing the use of resources.

decide together if it is enough to arrange the 
space wisely and functionally, or if any uncon-
ventional ideas might be implemented. These 
decisions should be then confronted with the 
budget, which often helps to verify them.

Unfortunately, it is a common practice with 
designing offices that the budget is drawn 
up even before engaging an architect. It 
should be pointed out that rational financial 
resources can be taken into account by the 
designer, who will allocate them reasonably 
in the project design. He can also help in tak-
ing the decision about the aspects on which 

we could save money and those which need 
more investment. 

Another issue is the size of the office, 
which is especially important in low budget 
projects. The space planned for one worker is 
sometimes so scarce that there is not enough 
place for everyone. Desks become smaller and 
smaller and they are put ever closer to each 
other. Common rooms and entertainment are-
as are no longer taken into account. Of course, 
the minimum amount of space per one worker 
is regulated in the Polish Law — there should 
be access to daylight, toilets for the disabled 

and mother-and-child rooms. Fulfilling these 
conditions allows to develop the project 
design further and to improve it. The aim is 
creating a space, which is not schematic. As I 
mentioned before, this is related to the issue 
of costs. Customized solutions require higher 
expenditures. 

I believe that the most difficult thing about 
creating a good design is an appropriate syn-
chronization and adaptation of all elements 
and retaining coherence. However, if this 
works out, we we can count  on the satisfac-
tion of the customer.
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The capital city is on the first place in Poland in terms of 
population, average monthly employment and average sal-
ary. Every year the biggest number of apartments is com-

missioned here and this is the place where the biggest number of 
business entities is registered. Warsaw is also the leader in GDP 
growth per one resident. When it comes to the architecture of the 
city, there is certain a dichotomy here — on the one hand, low-rise 
buildings from the period of communism are dominant here, on 
the other hand there are modern sky scrapers, with which the capi-
tal city begins to be associated.

The	buildings	rise	high	here

Warsaw is the only city in Poland that may be classified as a Euro-
pean business location. A lot of international concerns have their 
headquarters here. There is also a  business district described by 
market analysts as the Central Business District. Eight out of the 
top ten highest buildings in Poland are located in Warsaw. Palac 
Kultury i Nauki (English: The Palace of Culture and Science) is at 
the top of the list of the highest buildings, with 237 metres. Wro-
claw Sky Tower is on the third place, just after the Warsaw Trade 
Tower, which is 208 metres high. The next buildings are: Zlota 44, 
Rondo 1, Marriott Hotel, Warsaw Financial Center, InterConti-
nental Warsaw and Oxford Tower. In 2014, the 220 metres high 
office building Warsaw Spire will join this prestigious group.

Warsaw’s architecture is, to a  large extent, determined by the 
vast damage it suffered in the World War II, when 80% of pre-war 
buildings were destroyed. It was only after the war that the recon-
struction of destroyed capital city started. Therefore, we should 
not be surprised that there is no area in Warsaw were old buildings 
would be dominant, just as it is in case of the Old Town in Cra-
cow. However, we have to notice that some buildings built in the 
20’s and 30’s survived the time of the war. We can therefore find 
a range of styles in the city — there are some manor-style build-
ings, buildings characterized by classicism, functionalism and 
even by avantgarde. The block of flats in the cooperative housing 
estete in Zoliborz, the modern office buildings at the Jan Pawel II 
Alley, the classicist Royal Lazienki Park, and The Palace of Culture 
and Science in the ‘socialist realist’ style — these are only a  few 
examples of the architectural diversity of Warsaw. 

Fall in love with Warsaw

Water Theatre
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What	may	attract	investors?

Warsaw has a full range of real property to offer to potential inves-
tors: from undeveloped parcels of land, through tenament houses 
and the Palace complex to the Defilad Square. 

An interesting tendecy on the Warsaw real estate market that we 
can notice recently are transactions related to historical buildings. 
Among others, the Szaniawskich Palace, located in Miodowa Street 
8, is for sale. Just a few years ago, the headquarters of Town Hall of-
fice were here. However, the officials had to leave the real property 
because sheikhs from Qatar wanted to open an embassy here. The 
Qatari withdrew from the transaction and ever since then the build-
ing has been for sale. The starting price was 21 million PLN, which 
means that the value of tha Palace is rising by nearly 1 mln zloties 
per year — in 2009 it was appraised for 17.5 mln PLN. The tender has 
been planned for the third quarter of 2013. 

Another historical building available for sale is the Tenement 
House of Wolf Krongold, which is more 100 years old. The building, 
which has not been used for a decade, is a need of a complete renova-
tion. In the last tender (the starting price was 15 mln PLN), no inves-
tor willing to renovate it was found. At the moment we are busy with 
preparatory procedures for the sale of the real property in an open 
auction procedure. The date of the auction is planned for the second 
half of 2013, — say the representatives of the Town Hall. The officials 
do not give any price, but it is known that the potential investors will 
be able to count on lower prices related with the registration of the 
building in the Register of Historical Monuments.

The purchase of old, dilapidated buildings, such as Szaniawskich 
Palace or the Tenement House of Wolf Krongold, can turn out to be 
money well spent, which is visible on the example of the revitalized 
buildings in the city. For example, the Mermaid Properties company 
has received 22 million euros for the revitalized Mlodziejowskiego 
Palace on Miodowa street 10. The building near 10 Ujazdow Avenue 
was bought by the German fund IVG and it cost 18 mln euros. An-
other building is La Palais on Prozna street, renovated and sold by 
Warimpex. The company Reinhold has also completed an interest-
ing transaction — they renovated the Lipinskiego Tenement House, 
which was then bought by Union Investment. It is worth noting that 
the inflated prices of real property are determined mainly by their 

prestigous location and unique character — for obvious reasons the 
supply of historical buildings in Warsaw is limited.

An interesting offer in Warsaw is the part of the Defilad Square 
which is now for sale. A parcel of land situated along Marszalkowska 
street, opposite Galeria Centrum, has 5800 sqm space and the area 
has been appraised at 70 million PLN. According to the spatial de-
velopment plan, potential investors can erect commercial buildings 
here, for example for companies offering services in trade and ad-
ministration. However, there is also a problem here: according to the 
plan, low-rise buildings should be put up in this area. From the point 
of view of the investors, this is not advantagous. However, this land 
is very well located and the property is clear of any claim. 

Connections	with	Poland	and	with	the	world

Nowadays Warsaw stands out not only in the country but also in 
the whole region of East-Central Europe. It is a  city with excel-
lent international communication, mainly because of air trans-
port. The Frederic Chopin airport has the largest number of direct 
flights in the country. There are also some interesting plans to ex-
tend the Okecie airport in the capital city. On MIPIM in Cannes, 

La Palais office building at Prozna Street

Chopin Airport 
City
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Warsaw presented the Chopin Airport city project, which involves 
creating a business town with 17 office buildings on an area of 22.5 
hectares, close to the airport. This spectacular project is planned 
to be commenced in 2014. 

Projects connected with the public transport are also worth men-
tioning. Warsaw is the only city in Poland with both S-trains (an equiv-
alent of the Wastern S-Bahn) and the underground. Currently, works 
are being conducted to build a second line of the underground, which 
would alogether be 31 kilometres long. It is also the capital city that has 
the highest density of cycle lanes.

Warsaw stands out positively in terms of the condition of railway 
infrastructure. The capital city has a  good connection with Cracow, 
Katowice and Poznan, as well as with Berlin. Most railway tracks in 
Mazowieckie province has been already renovated and trains (Mazow-
ieckie Railway) run often here, which results in short travel times. As 
a  result, railway in this region is the most active when compared to 
other regions in Poland. The projects which are now being carried out 
include the lengthy renovation of the E65 route to the Tricity, which 
will shorten the travel time from the capital city to the seaside substan-
tially. Additionaly, new modern trains „Pendolino” will start running 
on the routes from Warsaw to the Tricity, Cracow, Wroclaw, and a few 
smaller towns.

The worst characteristic of the capital city is the condition of roads. 
They are poorly evaluated because of the limited access to the European 

network of motorways. We can mention here the infamous scandals 
connected with the construction of roads before Euro 2012. Among 
other things, there were problems with the construction of A2 mo-
torway, which was stopped by the Chinese company COVEC. Later 
there were problems caused by the bankrupcy of Dolnoślaskie Surowce 
Skalne, a company which was chosen to finish off the works. 

Eventually, most of the sections of the motorway were successfully 
opened in June. In general, 66 kilometres of motorways were commis-
sioned in 2012. Currently, works are being conducted near the Warsaw 
Bypass Expressway. 

There	was	much	ado...

The year 2012 and the beginning of 2013 were controversial not 
only in terms of A2 motorway. There were also controversies on 
the real estate market.

Among others, the investor of the office building Warsaw Spire 
is facing some problems related to the claims of previous owners 
of the land where the building is being put up. The investor, Ghel-
maco company, is allaying fears that this could pose a  danger to 
the project. In an official declaration of the company we can read: 
Giving the current legal and factual state of affairs, the claims of previ-
ous owners concerning property restitution do not influence the legal 
state of the real property in perpetual usufruct of the Ghelamco War-
saw Spire Spolka z  ograniczona odpowiedzialnościa SKA company 

Warsaw Spire office builing
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Office real estate market grew in 2012 
and will continue this trend in 2013, 
though the number of planned pro-

jects is lower than in previous years and the 
investors became more cautious. In accordance 
with the expectations concerning the whole 
market, many of them prefer to wait and see 
what the coming months will bring. 

2012 brought a few big transactions in War-
saw: sale of Warsaw Financial Centre for EUR 
210 million, Platinium Business Park for EUR 173 
million or International Business Centre for EUR 

Poland, particularly its capital, is still an 
interesting location. Despite the unstable 
global economic situation, the amount 
of occupied office space was significant 
in Poland in 2012. Warsaw office market 
recorded extraordinarily good results 
— much better than many experts had 
anticipated. Compared to previous year, 
the volume of taken up office space 
increased by 30 per cent and by 7 per cent 
in sole Q3 2012.

148 million. Chosen commercial real estates 
will continue to attract the attention of funds, 
investors and financing banks. Office buildings, 
which are characterised above all by good lo-
cation and high technical standards, will find 
purchasers more easily. These features indicate 
a tendency which emphatically favours objects 
that are safe though guarantee lower profits.

The number of investments planned for 
2013 is significantly lower than in previous years. 
This is caused by a great supply of office space 
which will increase considerably in the next 18 
months. 300,000 sqm of office space will be de-
livered to the market, compared to ca. 200,000 
sqm in 2012. Because of smaller supply of office 
space in the last four years, the market can ab-
sorb new space without decreasing the rent ra-
tes. This is also influenced by the attractiveness 
of the capital, which attracts many new compa-
nies starting or expending their activities here.

It should be also noted that many tenants 
will for sure make use of the new offer and will 
decide to change their location and opt for a hi-
gher standard. As a result, the vacancy rate will 
most likely increase in class B buildings, while it 
should remain stable in class A.

The year of big transactions

Philippe	Mer
Head of Territories — CEE / CEO Poland BNP Paribas Real 

Estate 

(designated as land parcel no. 24/1 and 24/2, land register number 
KW No WA4M/00319596/8) and may only by satisfied by obtaining 
damages from the State Treasury. The investor is emphasizing that 
construction works will be conducted as planned. 

Another company facing problems in the capital city is Grif-
fin Group, which in 2012 purchased a land parcel on Emilii Plater 
street, where the retail centre Meble Emilia had been located. The 
investor presented the spatial development plan: 160 m high sky 
scraper, which would be integrated with the neighbourhood by its 
„dancing” shape. However, the Museum of Modern Art (MSN) has 
its temporary office in the building which is in this place now. Since 
2007, the Museum has been waiting for the construction of a new 
building on Defilad Square. The new investor has therefore offered 
MSN favourable lease conditions in the planned building (40 PLN 
per sqm) and the Museum could rent the spaces for many years. 
And yet, on the same day that Griffin Group bought the property 
on Emilii Plater street, the capital city monument conservator en-
tered the retail centre in the Register of Historic Monuments. Ad-
ditionally, MSN declared that the project designs presented by the 
investor had been created without the knowledge and consent of 
the Museum. Joanna Mytkowska, the director of MSN in Warsaw, 
declared: the company wishes to present their willingness to cooper-
ate with the Museum to the media and to the public opinion, but 
at the same time they take measures which raise doubts as to their 

real intentions. Among these measures we can mention not only the 
termination of lease agreement of 10 October 2012, a  day before 
the inauguration ceremony of the first exhibition of the Museum in 
Emilia, but also the following measures taken against the Museum 
— including the suit of 21 November 2012 against the director of 
MSN in Warsaw for the alleged violation of personal interests of the 
Company. Moreover, on the day when the company presented visu-
alisations of the planned project to the public, it submitted a writ-
ten demand that the Museum should leave the retail centre. Such 
activities can raise legitimate suspicions that a good an constructive 
cooperation with the Museum is not the intention of the Company. 
At the beginning of 2013, the retail centre Meble Emilia was de-
leted from the Register of Historic Monuments by the decision of 
the province monument conservator. 

A  lot of emotions were also aroused by the National Stadium, 
which was opened before Euro 2012. All because of the memorable 
match between Poland and England, which was to take place on 16th 
of October 2012. Unfortunately, it had to be postponed because of 
heavy rain, which flooded the pitch, as the roof had not been closed. 
Because of this unfortunate events, there was a heated discussion in 
the media, not only about the poor organization of the event, but also 
about the protection of the Stadium. The subject of the National Sta-
dium was coming back more frequently — it is enough to mention 
the defect in roof which appeared even before Euro 2012.
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Warsaw is an unquestionable leader in the country in 
the office space market. The city offers a supply of 
3.85 million sqm. Only in 2012, about 250  000 sqm 

office space were commissioned. The biggest projects were Nordea 
House/Green Corner (27 000 sqm) and the complex Business Gar-
den Warszawa (22  000 sqm).

In 2012, we had a record supply: over 600 000 sqm. For com-
parison, the supply in 2011 was around 570 000 sqm. The biggest 
transactions completed last year included: Asseco Poland moving 
into Wilanow Office Park and the lease of 14 600 sqm space by 
Frontex Agency. The outskirts of the centre and  the upper south 
region enjoyed the most interest from tenants. At the same time, 
in 2012 the vacancy rate increased slightly, reaching the level of 
around 8.5 %. 

Currently in Warsaw, there is nearly 700 000 sqm space under 
construction, which means that the supply in the coming years 
might be especially high. According to the plans, in 2012 more 
than 300 000 sqm space should be commissioned. In this way, the 
total supply of office space in Warsaw will exceed the number of 
4  million sqm. Despite a great interest from tenants, such a big 
supply might cause a rise in the vacancy rate. The rental prices in 
the capital of Poland oscillate around 22-27 EUR/sqm per month, 
and in the suburbs around 15-17. 

Because it remains a leader on the commercial real estate mar-
ket, Warsaw presents well in comparison to other cities in Europe 
and beyond. On the MIPIM fair in Cannes, the company CBRE 

presented the cities in Europe which are the most attractive for in-
vestors. The first place was occupied by London, but Warsaw came 
up very high — on the fifth place. The same company drew up a 
report about the most expensive locations in the world. Here the 
leader is the business district in Hong Kong. West End in London 
came up on the second place, and Tokio was third. Warsaw occu-
pies the 64th place. 

Where	is	the	business	booming?

According to the administrative division, there are 18 districts 
in Warsaw. The most populated district is Mokotow, and the big-
gest one in terms of area is Bialoleka. The other districts: Bielany, 
Targowek, Praga Polnoc, Zoliborz, Rembertow, Praga Poludnie, 
Środmieście, Wola, Bemowo, Ursus, Ochota, Wlochy, Wawer, 
Wesola, Wilanow and Ursynow. 

In 2005, Warsaw Research Forum, that is experts from the 
biggest consulting companies on the market, divided the capital 
city into seven zones in two categories: “The centre” and “Outside 
the centre”. The first category includes Centralny Obszar Biznesu 
(COB) (English: the Central Business Area) and the outskirts of 
the centre. The second category includes the following zones: East-
ern, Southern, Lower Southern, South-Eastern, South-Western, 
upper Southern and Western. 

This article will take you along the track of selected office 
projects in the capital city. It concentrates on the districts which 
are now the target of a big number of developers and tenants: 

Warsaw – leader in 
office real estate market

Fig. 1 The supply of office space in Warsaw in the years 2007–2012 [sqm]

Source: Central Statistical Office

Fig. 2 The vacancy rate in Warsaw in the years 2007–2012 [%]

Source: Central Statistical Office
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Srodmiescie, Mokotow, Bialoleka, Zoliborz, Wola, Wlochy and 
Wilanow. Not all projects which have been commissioned and 
which are under construction now have been presented here. In 
view of the high supply in the capital city, it would be extremely 
difficult to present here a complete list of such projects.

SRODMIESCIE	(THE	INNER	CITY)

The most prestigious district in Warsaw is Srodmiescie. Within 
this district, there are both the oldest buildings in the city and ar-
eas renovated after II World War. A high number of monuments 
and historic places can be found here, including for example: the 
Castle Square with the Royal Castle and the Royal Tract. From the 
point of view of the office sector, this is a very luxurious location, 
it attracts a lot of investors, who do not only plan to create new 
buildings but also to revitalize the old ones.

l Projects	commissioned	in	2012

In the first half of 2012, one of the most expensive renovations in 
Warsaw was completed — the building Ufficio Primo, whose con-
struction was commenced in 1950s according to the design of a 
respected architect Marek Leykam, regained its former glory. The 
building was intended for the communist Presidium of Govern-
ment, and it was topped out as early as in the 1960’s. At the begin-
ning, it was the office of the authorities, just as it was planned orig-
inally. However, after a few years these “lodgers” left the building 

on Wspolna 62. In 1990’s, this building became the property of 
Daewoo and in 2005 it was bought by Euro Invest, the company of 
Jan Kulczyk. The renovation cost more than 60 million PLN. 

In July 2012, the office building Senator obtained an occupancy 
permit. The building on Bielanska street 12 was created in coopera-
tion between the investor, Ghelamco company and the capital city 
monuments conservator. Before the design works began, historians 
and archeologists researched the place, as the office building is situ-
ated in the place of former Bank Polski and it was designed in ac-
cordance with the architectural assumptions of the building from 
1907. The essential place in the building is Atrium. One of its walls 
is a renovated part of the paying hall of Bank Polski. On the wall, a 
preserved plate of the financial institution from 1924 was hung. The 
renovated Senator offers 25 000 sqm space, which has attracted for 
example PKN Orlen, Rabobank Group, Euronet and Bre Bank S.A.

l Projects	under	constructions	and	in	plans

Mermaid Properties is going to help the Tenement House on Ja-
sna 26 regain its glory. The renovation works which are being con-
ducted now to revitalize the building will last until the end of 2013. 
The renovated building will offer about 5250 sqm office space for 
lease. It is already known that Kancelaria Soltysinski, Kawecki & 
Szlezak is going to move in to the building on Jasna 26 and it will 
be its main tenant. 

Ufficio Primo 
office building

Jasna 26 office 
building

Foksal office building

15 minutes on foot from the Mermaid Propertie project, on 
Foksal street 10A, the Foksal office building is being erected. Its 
investor, Polski Holding Properties S.A., is developing the 7-storey 
building in the immediate vicinity of the Royal Tract. The con-
struction works were commenced in the third quarter of 2012, 
and, after they have been completed, the market will be enriched 
by 3 000 sqm office space. The design of Foksal was prepared in the 
architectural office Juvenes. 
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MOKOTOW

On the left side of the river in Warsaw, there is the district Moko-
tow. This district is especially known from green areas, such as 
Pole Mokotowskie (Mokotow Field) or Park Arkadia. The neigh-
bourhood is characterized by a big number of luxurious, residen-
tial buildings, both apartment buildings and villas. Currently in 
this area very extensive office projects are being carried out, such 
as: Poleczki Business Park or Park Rozwoju.

l Projects	commissioned	in	2012	and	at	the	beginning	of	2013

At the beginning of 2013, the second building in the New City 
complex was commissioned, the New City II. It offers 4000 sqm 
space. Together with 37 000 sqm offices and 2 000 sqm commer-
cial and service space in the New City building, the space in the 
complex amounts to 43 000 sqm. The complex is fully rented by 
51 companies, including: Gruner+Jahr, Novartis, Samsung and 
Eniro. In March 2013, the building was bought from ECI Group 
by the Hines Global REIT, Inc. Fund. 

On the borderline between Srodmiescie and Mokotow, an office 
complex Plac Unii with a 90 metres high tower is being put up. 
This building, developed by Liebrecht & wooD and BBI Develop-
ment, will enrich the Warsaw market by 41 000 sqm office space 
in three interconnected buildings. On 27th of December 2012 the 
building was topped out and the construction works are planned 
to be completed in autumn 2013. In Plac Unii, companies such as: 
Grupa ING and Dalkia Polska S.A. will open their offices. 

Plac Unii office complex

biurowiec New City II

Olkuska office building

Porta Varsovia

In May 2012 the opening ceremony of Olkuska took place — an 
office building developed by Rezydencje Anin. The building has 
been put up on Olkuska street 7 and it offers 4400 sqm total space. 
The shape of the building refers to the building style of Pulawska 
street from the 1930’s. The building has already attracted compa-
nies such as: Indykpol, Rolmex and Nature’s Sunshine.
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On a land parcel of 11 500 thousand sqm, at the intersection of 
Emilii Plater and Nowogrodzka street, a new complex is going to be 
put up. The project is now at the designing stage. The project called 
Porta Varsovia will have two towers, 180 and 160 metres. In addition, 
there will be five underground storeys, which, among other purposes, 
will be used as a parking lot for 1100 cars. In Porta Varsovia the of-
fices will be arranged on an area of 52 000 sqm. This area belongs 
to the city and it is included in tender plans of Biuro Gospodarki 
Nieruchomości (Real Property Management Office). Currently, it is 
home to a lower secondary school and a higher secondary school of 
general education. Sale will only be possible after both schools have 

moved to different head-
quarters. From the very be-
ginning, the representatives 
of the Town Hall said they 
would not engage in the con-
struction and after obtaining 
planning consent they would 
sell the parcel to an investor. 
As early as in 2012, experts 
estimated that land in this lo-
cation would be worth from 5 
or 6 thousand to 10 thousand 
EUR/sqm.
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l Projects	under	constructions	and	in	plans

On the southern outskirts of Mokotow, on Poleczki street, the 
biggest office project currently under construction in Warsaw is 
being carried out. Together, UBM and CA IMMO are developing 
the Poleczki Business Park complex, which will eventually enrich 
the city by 210 000 sqm space. In March 2012, the first phase of 
the complex was commissioned, which consists of 3 buildings of 
45 000 sqm space in total. The construction of the second stage 
was completed in June 2012. The whole complex is being put up in 
accordance with the principles of sustainable construction. 

the and of January 2013, the developer Europlan and co-investor 
Griffin Real Estate put the building on sale.

l Projects	under	constructions	and	in	plans

In the quarter of Grzybowska, Lucka, Towarowa and Wronia 
streets, in the close vicinity of the second line of the underground, 
the office building Warsaw Spire is being erected. The complex 
will comprise a 220 metres high tower building and two 55 metres 
high adjacent buildings (B and C). In total, it will enrich the of-
fice market in the capital city by approximately 100 000 sqm mod-
ern office space and, after it has been completed, it will be one of 
the highest buildings in Poland. The first tenant of the building 
is Frontex Agency, which will move in to its new headquarters of 
14 600 sqm in September 2014.

Park Rozwoju complex

Feniks office building

Poleczki Business Park complex

Warsaw Spire office building

WOLA

Wola is the previous industrial district and this is why so many 
old, dilapidated buildings and industrial areas can be found here. 
At the moment, they are being successively demolished or reno-
vated and new modern office centres and aaprtments are being 
created in their place. In this district there are the office buildings 
Prosta 69 and Orco Tower, which belong to Orco Group.

l Projects	commissioned	in	2012

At the end of 2012, the office building Feniks was opened, which 
is situated on Zelazna street. It offers 10 000 sqm in total and it 
has been fully rented by the Bank Ochrony Srodowiska Group. At 
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There is one more big project under construction in Mokotow. 
Echo Investment is carrying out the environmentally friendly 
complex Park Rozwoju. The design of the building was created in 
the architectural studio JEMS Architekci, and it is to offer 32 000 
sqm space. One of the companies which is going to move in here is 
Schneider Electric. The construction of the first stage will be com-
pleted in the first half of 2014, and the completion of the second 
stage is planned for 2015. 
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ASBUD Group has bought shares in and the rights to manage the 
project of ABLON group — the company which was earlier the 
investor of Karolkowa Business Park in Warsaw. In this way, be-
tween the Karolkowa, Grzybowska and Towarowa streets, a com-
plex offering 15 000 sqm office space on 12 storeys will be created. 
In this building there will also be 3000 sqm commercial and serv-
ices zone, located on the ground floor with a renovated historical 
facade. Above it, there will be 2500 sqm green terraces. The con-
struction works should be completed in the third quarter of 2014.

Unidevelopment company is planning to develop the Wola House 
office building, located on Prymasa Tysiaclecia 79. The investor has 
a construction permit for a building of 19 000 sqm, but he has ap-
plied again to change it to a building offering 22 378 sqm. Wola House 
will have 11 storeys above the ground and 4 underground storeys. A 
building with such parameters is compliant with the spatial devel-
opment plan accepted by the City Council. The architectural studio 
Arch Magic is responsible for the architectural design. The construc-
tion works are planned to be completed in the first quarter of 2015.

HB Reavis and PKP S.A are planning to build a new Railway 
Station Warsaw West and office buildings West Station. The 
project, located on the borderline between Wola and Ochota, 
will be carried out in three stages. A year after receiving the 
building permit, which the investor expects to obtain in the 
first quarter of 2014, the Railway station will be commissioned. 
The first office building will be ready in the first quarter of 
2016, the second one — in the first quarter of 2018. West Sta-
tion will offer 150 000 sqm in total, including 64 000 sqm office 
space. 

ZOLIBORZ

Zoliborz is a district adjacent to Srodmiescie, which makes it an 
attractive location for new projects. It is largely covered by green 
areas, including the best known Park Kepa Potocka and Sady Zoli-
borskie. Currently, the flagship of this district if the modern office 
project Zoliborz One.

Karolkowa Business Park West Station

Żoliborz OneWola House
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l Projects	under	constructions	and	in	plans

In March 2012, Budimex S.A., the general contractor of Zoliborz 
One, commenced construction works on Szamocka street 8. This 
9-storey building will offer 8 729 sqm of class A. The investor of the 
building, the company Apricot Capital Group, intends to lease the 
spaces to companies from the IT sector in particular. The comple-
tion of the project is planned for the third quarter of 2013. 

BIAŁOŁĘKA

On the north of Warsaw, there is the Bialoleka district. Currently, 
there are lot of residential projects being carried out, mainly multi-
family and terraced houses. However, in this area there are also 
some project from the commercial real estate sector.

l Projects	under	constructions	and	in	plans

On Pawla Wlodkowica street the construction of a new project of 
Mar Bud has began — Biurowiec na Bialolece. According to the 
plan, it will be commissioned in September 2013. Apart from the 
office space, there will be also a warehouse in the building. The 
building will offer 4 586 sqm in total. 

WŁOCHY

The Western district of the city called Wlochy is characterized 
mainly by low-rise residential buildings. At the same time in this 
part of Warsaw we notice an intensified increase in supply of of-
fice real estate. A project located here is for example Jerozolimskie 
Point, an office building commissioned in 2011 by J.W. Construc-
tion Holding S.A. 

l Projects	commissioned	in	2012

One of the biggest projects commissioned in 2012 is the first state 
of Business Garden located on Zwirki i Wigury street. In total the 
two buildings offer 32 000 sqm space, out of which nearly 22 000 
office space. The investor, SwedeCenter, is also developing projects 
called Business Garden in Poznan and in Wroclaw. The second 
stage of the project is planned to begin in the third quarter of this 
year. Eventually, the complex will comprise seven buildings of 
90 000 sqm space in total. 

Bialoleka office building

Business Park Marywilska

A 5-storey office and warehouse building located on Mary-
wilska street 34 in Warsaw is now in the planning phase. Radex 
corporation is planning to develop Business Park Marywilska 
there, which in total will offer 4600 sqm office space and 2400 sqm 
warehouse. The building will be put up on the right side of the riv-
er in Warsaw, in the area of Polnocny Bridge and Torunska Route.

Jerozolimskie Point

Business Garden

In January 2012, Globe Trade Centre company commissioned 
the office building Corius. This is the third of the buildings of 
Okecie Business Park complex, located on 17 Stycznia street 45. 
The earlier buildings — Nothus and Zephirus — were built in 
2008. Corius offers 8 840 sqm office space, and it will provide of-
fices for such companies as: EGIS, Pandora A/S and YES Airways. 
The design concept was created in the architectural studio APA 
Kurylowicz & Associates.
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l Projects	under	constructions	and	in	plans

Also on on 17 Stycznia street a construction of another building, 
GreenWings Offices, developed by OKRE Development is currently 
on the go. The cornerstone of the building was laid on 15 November 
2012. The design of the building was prepared by the architectural 
studio JEMS Architekci and it involves creation of 10 810 sqm mod-
ern office space. The building will meet the requirements of the eco-
logical BREEAM certification system. The project is situated in the 
vicinity of the Frederic Chopin Airport. 

On Jerozolimskie Avenue an environmentally friendly complex 
Oxygen Park is being created. The building developed by Yareal 
Polska will comprise two office buildings and 18 300 sqm total 
space. The buildings are expected to be commissioned in the first 
and fourth quarter of 2013. The design of the complex was pre-
pared in the architectural studio JEMS Architekci.

At the border of Wlochy and Ochota a 15-storey office building 
class A is being developed — Eurocentrum Office Park. The in-
vestor, Capital Park Group, is planning to complete the project by 
2014. In total, the building will offer 63 600 sqm offices and it has 
already attracted such tenants as: CEPD Management Sp. z o.o. (a 
company belonging to Pelion S.A. group), Imtech Polska, Tebodin 

Eurocentrum Office Park

Corius

GreenWings Offices building

Oxygen Park complex
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buildings of a total useable area of 35 000 sqm. The first stage of 
the project, a three-storey building offering more than 8 000 sqm, 
is to be completed in mid-2013. The investor is Robyg Group.

and Qumak Sekom. The design, which has already been pre-certified 
in LEED on the level Gold, was prepared in the architectural studio 
PRC Architekci.

Ghelamco is building the Lopuszanska Business Park complex 
in Warsaw Wlochy. The complex will comprise two buildings of 
approximately 17 000 sqm total space. The building is being cre-
ated in accordance with the requirements of the BREEAM certifi-
cate. The complex is to be commissioned in 2013.

Liebrecht & wooD is planning to extend Flanders Business Park 
complex on Flisa street. Three other buildings will be put up in the 
vicinity of A and B office buildings. The buildings, commissioned in 
2009, have a total space of approximately 14 500 sqm. According to 

The office and service building Royal Wilanow is going to be 
built at the junction of Klimczaka and Przyczolkowa street, in the 
vicinity of the Palace in Wilanow, a Town Hall and a shopping 
mall, which are now under construction. Investor, Capital Park 
Group, has announced it should be completed at the turn of the 
year 2014 and 2015. Royal Wilanow is going to offer 28 000 sqm 
office space. 

Łopuszanska Business Park

Flanders 
business 
Park 
complex

Robyg Business Center complex

Royal Wilanow office and services building

the assumptions, the first building to be put up in second quarter of 
2013 will be office building C, which will offer tenants more than 7 
thousand sqm space.

WILANOW	

Wilanow lies on the western bank of the river Wisla. In this 
district, there is for example the Royal Palace, created for Jan 
II Sobieski. The area is characterized by a low population rate. 
However, this is changing gradually because of new premises put 
up within the Miasteczko Wilanow project. Currently, there also 
modern office spaces under construction in this district.

l Projects	under	constructions	and	in	plans

At the intersection of Rzeczpospolitej Avenue and the Southern 
Motorway Bypass, the complex Robyg Business Center is be-
ing put up. According to the project design, there will be two 
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Re-invoicing utilities in case of lease gives 
rise to doubts, because of inconsistent 
stance of Polish tax authorities and 
administrative courts. Unfortunately, the 
recent, much discussed judgments of the 
Court of Justice of the European Union did 
not solve this issue definitely

VAT rate when 
recharging 
utilities

Tomasz	Wachowski
Law Firm Kuczek– Maruta

Problems with VAT rate

Providing rental services is often connected 
with the supply of utilities to the tenant’s office. 
The supplier of utilities usually invoices the les-
sor (the owner of the property) for them. The 
lessor, in turn, transfers the invoices to the les-
see, who is the actual user of the utilities. In 
terms of commer-cial lease, this happens mainly 
by means of reinvoicing. 

This issue remained unregulated in law for 
many years and costs of utilities were settled 
in various ways. Since 1 April 2011, the Act on 
Goods and Services Tax of 11 March 2004 was 
extended by Article 8, section 2a; according to 
this article if a taxable person acting in his own 
name but on behalf of another person takes 
part in a supply of services, he shall be deemed 
to have received and supplied those services 

himself. This provision corresponds to Article 
28 of the Council Directive 2006/112/EC of of 
28 November 2006 on the common system of 
value added tax. The Tax Chamber in Poznan 
in their interpretation of 7 January 2011, no. 
ILPP2/443-1657/10-3/AK, explained that re-in-
voicing means that the “re-invoicing entity” which 
purchases a given service in its own name but on 
behalf of another person is first treated as a recipi-
ent of services and later as a provider of the same 
service. Transferring the costs to another company 
cannot, therefore, be treated in any other way than 
providing services in the same area. If we deem a 
taxable person who participates in the resale of a 
service a supplier, then, consequently, this person 
should issue an invoice for providing such service. 

It is therefore clear that utilities should be in-
voiced. The problem is what the VAT rate should 
be on such an invoice (a re-invoice). There are 
doubts because VAT rate for rental services is 23 
%, whereas a supplier of utilities usually has a re-
duced VAT rate, that is 8 %. So the taxpayers face 
a decision: should they issue re-invoices with 8% 
or 23% VAT?

What is the stance of tax authorities?

In the past, utilities were usually re-invoiced 
with the same rate as was used by their sup-
plier. However, in mid 2010 tax authorities 
changed their opinion and they began to treat 
re-invoiced supplies and services in utilities 
as ancillary rental service activities, where the 
same tax rate should apply as for the principal 
service (23%). They therefore started to consider 
lease as a complex service, which also includes 
the supply of utilities. This was for example the 
opinion of the Director of the Tax Chamber in 
Warsaw in his interpretation of 20 December 
2010, no. IPPP3-443-935/10-2/JF and the Direc-
tor of the Tax Chamber in Lodz in his interpreta-
tion of 30 May 2012, no. IPTPP4/443-174/12-2/JM. 
The Director of the Tax Chamber in Warsaw, in 
his interpretation of 8 May 2012, no. IPPP1/443-
165/12-4/EK stated that “An ancillary service, 
such as providing water, energy, etc., is not s 
goal in itself, but it is a means of the full imple-
mentation or use of the principal service. A sin-
gle service is therefore treated as an element of 
the principal service if the aim of the ancillary 
service is determined by the principal service 
and if it is not possible to carry out or use the 
principal service without the ancillary service.” 
Taking this approach to the issue we can con-
clude that the lessor should issue invoices with 
the same VAT rate as is applicable for lease (cur-
rently 23%).

What is the stance of the administrative courts?
Administrative courts take an approach which 
is more beneficial for taxpayers. Their ap-
proach depends on the way that parties form 
the lease relation in their agreement. Two 
situations need to be distinguished. The first 
one — if separate re-invoicing of costs is not 
provided in the lease agreement — in such 
case, operating costs resulting from the use 
of premises by the tenant should be added 
to the VAT taxable amount as components of 
the rent payable for lease. The second, when it 
is provided in the lease agreement that costs 
of utilities are paid by the lessee on behalf of 
the lessor in a way which is separate from the 
rent. In this case, supply of utilities to the ten-
ant’s office can be treated as separate from 
the lease and they can be recharged with a 
VAT rate appropriate for given type of utilities. 
Such was for example the stance of the Re-
gional Administrative Court in Poznan in judg-
ment of 24 October 2012, case I SA/Po 619/12, 
Supreme Administrative Court in judgment of 
10 March 2011, case I FSK 423/10 and Supreme 
Administrative Court in judgment of 31 May 
2011, case I FSK 740/10. 

The Court of Justice of the European Union took 
a cautious stance. 

On 27 September 2012 the Court of Justice of the 
European Union gave a judgement, C-392/11, 
deciding that the leasing of immovable property 
and the supplies of services linked to that leasing 
which result from the lease agreement can be 
deemed a single supply. According to the Court 
of Justice, the fact that the lease gives the lan-
dlord the right to terminate it if the tenant fails 
to pay the service charges supports such view. 
However, the Court has admitted that such re-
gulations of agreement do not necessarily con-
stitute the decisive element for the purpose of 
assessing whether there is a single supply. At the 
same time, the court pointed out that it is for the 
national court to determine whether the princi-
pal service and ancillary services are so closely 
linked to each other that they must be regarded 
as constituting a single supply and taxed in the 
same way as the principal service. Unfortunately, 
the judgment does not give a clear answer as to 
how the costs of utilities related to rental services 
should be re-invoiced.

Interestingly, on 17 January 2013, in case 
C-224/11, the same Court of Justice assessed 
another case of complex services in a different 
way. This judgment concerns an issue similar to 
re-invoicing utilities in lease, that is re-invoicing 
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The aim is 
important

Ronnie	Richardson
The president of OKRE Development, investor of  
GreenWings Offices

latest proof for that is an A-class office block 
GreenWings, which is now being built on 17 Sty-
cznia street, near the Fryderyk Chopin Airport..

We are extremely proud of the GreenWings 
Offices project. We hope that the completion of 
this project will set a new direction in construc-
tion and exploitation of offices in accordance 
with the principle of harmony and coexistence 
with the natural environment. At the design 
stage of GreenWings Offices we applied for a 
BREEAM certificate, which confirms the energy 
efficiency and the sustainability of a building. 
We obtained the „very good” grade from BRE 
Global Ltd. BREEAM data show that our of-
fice building is at the forefront of this type of 
projects in Poland. Within BREEAM, the certify-
ing entity has recognized all the ecological ma-
terials applied in GreenWings Offices, as well as 
its energy performance, building management 
system and working conditions that it creates. 
All these parameters have been assessed at a 
very high level. The advantages of the location 
of the office building were also assessed, as was 
the issue of accessibility by all means of public 
transport. In this respect, GreenWings Offices 
building has very good results too, and, what is 
more, it is cyclists-friendly with racks for bicycles, 
cloakrooms and showers. If we come to work 
by bike in sports clothing, after a short while we 
can be dressed in a suit, whereas our bike will be 
„parked” on an ergonomic rack.

Among other solutions, in GreenWings Of-
fices we included zone lighting control as well 
as heating and cooling control. The accept-
able noise level will not exceed 35 decibels. 
Staff will also have optimum access to daylight. 
Moreover, we have designed a users individual 
control and monitoring system system for elec-
tric energy, heating and water. The surface per 
one worker in GreenWings Offices amounts to 
6 square metres. However, an important item 
which influences the comfort of staff is air qual-
ity. In office areas a mechanical supply and 

exhaust ventilation, which communicates with 
a four pipe fan coil system will be provided. We 
have adopted two systems comprising of two 
identical ventilation units, connected to a set of 
cables — one of them for the western part of 
the building, the other for its eastern part. Such 
an arrangement ensures the maximum reliabil-
ity and flexibility of the installation. Air handling 
units will be equipped with a continuous RPM 
control. This will enable to adapt the efficiency 
of the installation to current needs. In ventila-
tion units, there will be a two-phase air filtra-
tion, heater cores and water air-coolers as well 
as a rotary heat recovery system. To secure the 
building from noises, air duct silencers will be 
installed on the embossed, suction side of ven-
tilation units.

GreenWings Offices have been designed to 
include minor services which reinforce the way 
each modern office building functions. The 
offer includes a conference room with a foyer 
and a self-service catering area. We believe that 
on the completion of GreenWings Offices in 
May 2014, Warsaw will gain a highest class sev-
en-storey building of an area of 10 810 square 
metres. The arrangement of office rooms will 
be flexible. There are facilities for the disabled 
in the whole building. Three underground sto-
reys will provide for 270 parking places. 

GreenWings Offices in Warsaw represents 
the big picture thinking about working en-
vironment that we mentioned at the begin-
ning. Not only does modern technology have 
to serve humans, but it also needs to be sub-
ordinate to environmental care. GreenWings 
Offices will be erected in the neighbourhood 
of green areas of the capital city, and the sur-
roundings of the building will be the subject 
of a separate project in the area of landscape 
architecture. We hope that when the construc-
tion works are completed, GreenWings Offices 
building, with its interesting architecture, will 
become a symbol of Warsaw Okecie.

Nowadays as investors and developers 
we often have to take on big challenges 
and thoroughly reflect on any building 
and its environment. Not only do we 
have to put up office buildings which do 
not affect its surroundings, including 
green areas, but we also have to make 
them as comfortable for the office 
workers as possible.

insurance costs (exempt from VAT) by leasing 
companies. The judgment was given in case of 
BGŻ Leasing sp. z o.o. The Supreme Administra-
tive Court requested a preliminary ruling from 
the Court of Justice, with the aim to determine if 
the leasing company provides a single complex 
service and pays 23% VAT or if it provides two 
distinct services of leasing and insurance and 
pays only 23% on leasing, as insurance services 
are exempt from VAT. The Court has decided 

that the supply of insurance services for a leased 
item and the supply of the leasing services are, 
in principle, distinct and independents supplies 
of services for VAT purposes. 

Conclusions

At this moment it is not possible to decide 
which stance concerning re-invoicing of the 
costs of utilities related to lease is appropriate, 
because the tax authorities and administrative 

courts give judgments which are contradic-
tory and inconsistent. For sure, it is essential to 
consider and regulate this issue carefully in the 
lease agreement, as, according to the judicial 
decisions, it can influence the way utilities are 
settled and the possibility to re-invoice them. 
However, the existing state of tax uncertainty 
over an issue which is so important for commer-
cial lease increases the risk of these so common 
transactions unnecessarily

These aims should be reached by using 
the most modern technologies designed 
to improve the comfort of people. This is 

how OKRE Development sees its mission. The 
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FRONTEX

14	600	sqm	—	Warsaw	Spire

At the end of 2012 Frontex, European Agency for 
the Management of Operational Cooperation at 
the External Borders of the Member States of the 
European Union, signed a preliminary lease contract 
in Warsaw Spire office building built in the centre of 
Warsaw. It will take up 14 600 sqm of building B. The 
contract has been signed for the period of ten years. 
The office in Warsaw Spire will be the head office of 
Frontex Agency.

Selected lease transactions in Warsaw

ASSECO	POLAND	S.A.

40	000	sqm	—	Wilanow	Office	Park

At the end of July 2012 Asseco Poland S.A moved 
into Wilanów Office Park complex, where it took 
up nearly 40 000 sqm. Changing the headquarters 
meant that the company had to move more than 
1 000 employees and the IT Centre. Earlier the 
company had offices in different locations in Warsaw. 
Another office building of this complex, B1, is already 
rented in total by Pol-Aqua, which occupies 14 301 
sqm.

128

The capital city invariably remains the dominant market in terms of demand for office space. 
2012 was the year when the biggest number of lease contracts was signed, summing up to over 

600  000 sqm space. Most transactions were in the form of new agreements (nearly 70 per cent), and 
pre-let agreements prevailed here. The most attractive parts of Warsaw were the areas around the city 
centre, for example Mokotow and Wilanow.

Logistically, Asseco decided for the biggest change — by moving to different headquarters. It has 
now taken up a building of 40 000 sqm in Wilanow Office Park. Earlier the company occupied 
three different offices in Warsaw. One of the biggest transactions in 2012 was the pre-let agreement 
of 27  000 sqm office space in Marynarska 12 building, concluded by Polska Telefonia Komorkowa. 
We should also mention the pre-let agreement concluded between Ghelamco and Frontex Agency. The 
agency is going to take up 14 600 sqm in the Warsaw Spire skyscraper, which is now being completed.
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POLSKA	TELEFONIA	KOMÓRKOWA

27	000	sqm	—	Marynarska	12	

Polska Telefonia Komorkowa (PTK), the operator of 
T-Mobile and Heyah, has signed a preliminary lease 
agreement for premises in the office complex Marynarska 
12, which is currently under construction. The company is 
going to take up 27 000 sqm, which constitutes 70 per cent 
of the total area. The building is located on Marynarska 
street and will fulfil the requirements of the ecological 
certificate BREEAM. They plan to move in mid 2013. The 
entity responsible for the completion of the complex is 
Ghelamco. 
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POCZTA	POLSKA

13	000	sqm	—	Domaniewska	37C

Poczta Polska S.A. has signed a contract with PHN 
Group. Poczta will take up 13 000 sqm in the office 
block planned to be built on Domaniewska 37 C. The 
head office of the company will be located there; it 
will employ approximately 1000 people. The premises 
have been prepared using the method build to suit, 
which aims at creating area in accordance with the 
profile and needs of the tenant. 

ING	GROUP	AND	DALKIA

12	103	sqm	and	5000	sqm	—	Plac	Unii

Three companies which belong to ING Group take up more than half of the 
available area in Plac Unii complex: ING Bank Slaski, ING Securities and ING 
Lease. The lease contract applies to 11 out of 21 storeys of the building and 
has been signed for 10 years. The companies will move in to the fifth floor of a 
6-storey building and to 10 top storeys of the 90 m high skyscraper. In the same 
building, 5000 sqm have been rented by an international company operating 
in energy services, Dalkia. Plac Unii will comprise three buildings, which offer 
41 000 sqm office area in total. The building is put up by a developer company 
Liebrecht & wooD and by an investment fund BBI Development.
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which was passed in contradiction to the planning consent, may 
amount for an investor to even 7-10% of the total investment value. 

Spatial development plans are related to the type of buildings that 
are constructed in the city. In fact, there are no buildings higher than 
100 meters in Cracow. Currently, the highest office building is Cra-
covia Business Center, also called by the locals “Błękitek” (English: 
the Blue Tower), which rises to the roof to 88 meters and 105 meters 
in total. 

Contemporary	ruins	of	the	city

Another building which lays claim to being Cracow’s high-rise is the 
old office building of NOT (English: the Polish Federation of Engineer-
ing Associations), colloquially called “Szkieletor” (English: the Skel-
eton). The construction started in 1975 and its skeleton frame was 
completed after four years. It was then that the project was suspend-
ed, mostly due to financial reasons. In 2005 the building was bought 
by the present owner, the company Treimorfa, which shareholders 
are the Fundusz Eurozone, represented by Verity Development, and 
GD&K Group. New projects for the building’s development, designed 
by the German architect Hans Kollhoff, were presented in 2008. At 
that time, some problems occurred with the building’s visual appear-
ance and height: the rising from 92 meters to 130 was not accepted 
by the provincial monument conservator. In 2010 a new concept was 
prepared by the DDJM architectural studio, according to which the 
building is going to rise to 102,5 meters. Its visual appearance is to 
relate to Cracow’s architecture from the 1920s and 1930s. At present, 
the investor has already submitted the project for the first stage of 
the investment to the Department of Architecture and is awaiting 
its approval. However, everything depends on passing of the local 

Cracow is the most-visited city in Poland. Once the seat of 
Polish kings and the capital city of Poland, today Cracow is 
the cultural heart of the whole country, especially famous for 

numerous historical works of art and its magnificent architecture. 
Not surprisingly the city advertises itself as “Magical Cracow.” How-
ever, despite the strong historical background, the city may also be 
defined as “the place of business.”

In Poland office spaces of approximately 6 million sqm are al-
ready available, out of which almost 550 000 sqm are in Cracow. 
This indicates that the city is the biggest regional market in the 
country.

Spatial	development

Spatial development plans cover less than 42% in the capital of 
Malopolska province. Therefore, the majority of new investments 
must be established on the basis of planning consent, i.e. land de-
velopment conditions. This particular situation may lead to large 
financial encumbrances both for the city and investors. New spa-
tial development plans are often passed in contradiction to plan-
ning consent, which impedes progress and completion of previ-
ously established projects. This in turn leads to financial claims 
against the city. “It is not only about the costs of drawing up plans, 
which does not act as much of a deterrent, but also about possible 
claims connected with the passing of plans: either the decrease in the 
real estate value, or the necessity for the city to take over the grounds 
for public infrastructure. And these costs scare away municipalities 
from drawing up proper spatial development plans,” comments 
Jacek Bielecki, the President of the Association of Polish Develop-
ers. Potential losses incurred due to a spatial development plan, 

Magical Cracow
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of modern architecture in Cracow, whereas the investor tries to con-
vince that the building in its present condition is useless and conver-
sion is impossible. Who is right? There is no unequivocal answer to 
this question. But one thing is certain: the outcome of this conflict 
has become visible as the building is decaying and has become the 
place for banner ads. Hotel Forum, built in the 1980s, experiences a 
similar fate. The present owner, the Wawel-Imos company, wanted 
to build an apartment house in its place, but architects and the city’s 
authority opposed this plan. Here, however, the situation is a bit dif-
ferent, as the city allows for the demolition and construction of a 
new building according to certain parameters. 

There are more examples of promising construction projects in 
Cracow that fell through. Here one should mention the construction 
of the office building MARR in Powstania Warszawskiego Avenue. 
The building was to amount to 12 000 sqm and to be located in the 
vicinity of famous Cracow’s “Zyletkowce” (English: the Razors). In 
2010 the investor obtained the building permit design and in 2011 
the building permit from the Mayor of Cracow, which was sus-
tained by the Governor of Malopolska province. However, a formal 

Visualisation of the Treimorf office building, which will be built in place of present 
„Szkieletor”

The MARR office building

spatial development plan in the area of Lubomirskiego and Beliny-
Prażmowskiego Streets. On 16th March 2012 the Office for Spatial 
and Visualisation of the Treimorf office building, which will be built 
in place of present “Szkieletor” Regional Planning commenced draw-
ing up such a plan. Its final version will be developed after the con-
sideration of comments made on its public display. A building per-
mit will be possible to obtain after the first and second reading at the 
Council Meeting, submitting the plan to the governor of voivodeship 
and publishing it in the Official Journal of Malopolska province. The 
investor hopes that the whole procedure will have been completed 
by July 2013. If not, he counts on the passing of the plan in Septem-
ber 2013. If everything takes place according to the above-mentioned 
schedule, and if the investor obtains the building permit, the con-
struction works may begin in 2014. 

The	plans	only

Discrepancies connected with spatial development plans and plan-
ning consent, often obtained earlier, are the main issue to stir up 
numerous controversies, both for investors and Cracow’s inhabit-
ants. On the map of Cracow there are more buildings which future 
divides the public opinion. Two hotels are in the centre of attention: 
Hotel Cracovia and Hotel Forum. Both of them have been entered 
into the register of historic places. Today, these buildings, in ex-
tremely attractive locations, are unused, and the city has other plans 
for them than their present owners. Hotel Cracovia was bought by 
Echo Investment. The company was planning to demolish the build-
ing and to build a new one in this place — probably a shopping mall. 
However, Echo Investment did not obtain the permission from the 
monument conservator and the City Hall, according to who, the 
hotel is the symbol of the city’s architecture from the time of the 
People’s Republic of Poland. The building’s future is unknown and 
a heated discussion which solution would be the best is still on. The 
local authority ensures that it will not allow to demolish the symbol 

complaint was lodged against the Governor’s decision to the Provin-
cial Administrative Court and since then the case has been pending 
and the construction cannot be commenced. 

Architectural	attractions	

Despite the above-mentioned cases, in Cracow there are buildings 
which prove that the renovation may also be very impressive. The 
building Biprostal and its famous mosaic on the southern wall may 
act as the perfect example. At first, the investor was planning to forge 
it; however, after the intervention of the monument conservator, 

Renewed mosaic on Biprostal’s wall
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inhabitants and media, the wall was entered into the register of his-
toric places. This occurrence persuaded the investor to renovate the 
building. Thanks to this, the building has become one of the most 
important symbols of the old architecture of the city.

Cracow is an extremely interesting city when it comes to the 
architecture of newly constructed buildings. Every two years out-
standing building design projects are awarded Stanisław Witkie-
wicz Malopolska province Award. In 2012’s edition, the building 
Yeti, owned by the Advertising Agency in Kryspinow, won in the 

Malopolska Regional Operational Programme for 2007–2013. The 
Italian company Astaldi has been chosen to be the general contrac-
tor of construction works, which will have been completed by March 
2015. At the same time, the number of air connections with other 
European cities is increasing steadily. An example for this is the re-
cent offer extension by the Irish carrier Ryanair by flights to Dort-
mund, Gothenburg and Manchester.

Cracow has a good rail connection with Warsaw, and after rail 
renovations also with the Upper Silesian Industrial Region and Tar-
now. Nevertheless, in comparison to Silesia, there is less transport 
activity in Malopolska province and international rail travels are im-
peded. The region’s future is Fast Agglomeration Rail, but its first 
transportation connections will be opened in 2015 at the earliest. 
The rail would significantly shorten journeys within and outside the 
city. In 2012 some problems occurred with the renovation of the 
Main Railway Station in Cracow. The main contractor, the Budus 
company, declared itself insolvent and the works had to be discon-
tinued. Upon breaking of the contract, the Polish State Railways pre-
sented modified plans which assume the project to be completed by 
the end of 2013. However, it is worth noting that the city’s infrastruc-
ture allows investors to improve transportation connections during 
bigger projects. The railway station near the office complex Kraków 
Business Park in Zabierzow serves as a perfect example. Thanks to 
this development, commuting to the city centre has become easier. 
The railway transportation is to be improved by means of following 

category public utility facility, whereas the best residential projects 
were: a villa made of architectural concrete and cedar roof in 
Libertow and the residential complex on Pod Strzecha Street in 
Cracow. 

In this place the Małopolska Garden of Arts should be mentioned 
since it was awarded on numerous occasions. The building by the ar-
chitectural studio Ingarden & Ewy Architekci was commissioned in 
2012. Despite the architectural value appreciated both by domestic 
and foreign specialists, the building is incredibly important for the 
city’s development. It is an example of smart and effective develop-
ment of old and decayed buildings, as it itself was constructed in 
place of such a building complex. 

Development	of	infrastructure

One of the essential factors for investors and developers who run 
a business or are planning to, is the infrastructure of a particu-
lar city. In 2012 Cracow underwent a real transport revolution. In 
November 2012 a new tram depot Czerwone Maki was completed 
in the Debniki district. Although the big changes in the public 
transportation network split the inhabitants into two groups, from 
the perspective of the city’s development it was a huge progress. 
Thanks to the extension of a tram line, locating new office real es-
tate in Debniki enjoys a growing interest.

Another important infrastructural construction project is the 
development of John Paul II International Airport Krakow-Balice. 
In 2012 a decision was made to extend the airport and in 2013 the 
extension of the passengers terminal was commenced, which should 
increase passengers throughput to 1800 departing passengers per 
hour and 1800 arriving passengers per hour. This investment will 
cost 368.88 million PLN gross and will be co-financed by the In-
frastructure and Environment Operational Programme and the 

Development plans of John Paul II International Airport Kraków-Balice

 The Małopolska Garden of Arts

investments: renovations of railway tracks, new trains, including 
Pendolino, which will connect Cracow with Tricity. 

When talking about the city’s accessibility, road transport should 
also be mentioned. Here the undisputed advantage of Cracow is its 
accessibility to the European network of motorways. In addition, 
next investments, such as a section of A4 motorway Tarnow-Szarow 
opened in November 2012, are to speed up traffic. 

Green	Cracow?

The condition of Cracow’s air is recently the main cause for a heat-
ed discussion. According to the World Health Organisation’s rank-
ing, Cracow is one of the most polluted cities in the world with too 
large concentration, for example, of carcinogenic benzo[a]pyrene, 
suspended dust and nitrogen dioxide in the air. Representatives 
of the organization Cracow’s Smog Alarm informs that annually 
the city’s inhabitant inhales on average the amount of benzo[a]
pyrene which is the equivalent to 2500 cigarettes. The city author-
ity is fighting with this problem, for instance, by encouraging the 
Cracovians not to burn coal.
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Alma Tower

“Various factors are responsible for the air quality — stoves, 
means of transport, and industry. One may expect that around 
the year 2020 there will be a visible improvement of this condition, 
however, even then no one can talk about a complete solution of the 
problem,” says Tadeusz Trzmiel, the first Deputy Mayor of Cracow 
responsible for construction projects and urban infrastructure

In this difficult situation, an incredibly positive phenomenon is 
the growing popularity of “green buildings.” The main postulate of 
those who invest in such buildings is to take care of environment and 
working comfort of employees. Thanks to modern solutions, those 
buildings emit less carbon dioxide and allow for reduction of electri-
cal and heating energy. Investors often provide bicycle parking for 
cyclists and dressing rooms with showers. In addition, some invest-
ments are equipped with special charging places for Low-Emitting 
and Fuel-Efficient Vehicles (LEV). This kind of solution was used 
by a new Cracow’s office investor UBM in the Alma Tower building, 
which is currently under construction. 

Cracow — the leader of regional cities

Elżbieta	
Koterba
Vice President of 
Cracow for City 
Development

should be completed in 2014. Because of high-
density housing in the centre of Cracow, new of-
fice projects — both the ones which were com-
pleted in 2012 and the ones under construction 
— are mainly carried out outside the central part 
of the city. 

Including six new projects of 50 600 sqm 
in total, the supply of offices in Cracow has in-
creased by 11 per cent in the last twelve months. 
The number of contracts concluded in 2012, as 
well as the plans of investors who are going to 
enter the regional market indicate that the high 
level of interest in the capital of Malopolska re-
mains stable. 

This is possible thanks to highly-qualified 
workforce that speaks foreign languages and 
also because Cracow is a vibrant academic cen-
tre. Every year in our city there are around 50 
thousand students who graduate from the uni-
versity. The broad range of offered office spaces, 
highly-developed telecommunication infra-
structure, good road, railway and air connections 
with the rest of Poland, Europe and the world, as 
well as the Special Economic Zone are also sig-
nificant here. 

The demand for office spaces in Cracow is 
mainly generated by BPO sector — first of all 
by firms operating in accounting, finance, IT, 
HR, business analytics and R&D. Some of them 
have already started investing in the city, others 
are preparing to do so. Currently there are over 
70 firms from the outsourcing sector in Cracow, 
mostly international corporations, which employ 
26 thousands workers — this is a few thousands 

more than in Warsaw and twice the amount that 
we had here in 2008. 

An essential role in attracting new investors is 
played by the Inward Investment Centre, which 
operates in the town hall. The IIC staff helps in-
vestors to choose location for their enterprise, 
offers them their knowledge about investment 
process and they fulfil the role of curators. 

They also promote the city during the most 
important fair trade in the world — The World’s 
Property Market MIPIM in Cannes and Interna-
tional Trade Fair for Property and Investment 
EXPO REAL in Munich. The city was also present 
at the International IT Trade CeBIT 2013 in Han-
nover, a meeting place for the representatives of 
the IT sector and digital economy. Cracow will 
also actively participate in the yearly Economic 
Forum in Krynica-Zdroj.

Preeminence of Cracow in attracting new in-
vestments in outsourcing sector has been con-
firmed by the latest report of Global Services & Tho-
lons “Top Outsourcing Cities in 2012”, which gave 
our city the 10th place in the world and the first 
place in East-Central Europe in terms of the best lo-
cations for modern services. In 2013, the students 
of Warsaw School of Economics decided that Cra-
cow is the most attractive Polish city for new con-
struction projects. By this occasion, they examined 
the operations of Inward Investment Centre in Cra-
cow using the “mystery client” method and it was 
awarded the maximum number of points. 

Not only are office construction projects in 
Cracow beneficial for investors but they are also 
considered prestigious by them. 

The development of office services also 
stimulates other areas of economy and 
construction, for example the housing 
market. The authorities of the city are 
actively involved in the development of 
this sector — they improve the activities 
of the City Council, they take the needs 
of developing firms into account in 
spatial planning and they care about the 
living standards in the city

Cracow is a leader in modern office spaces 
— at the end of 2012 the total stock of of-
fice spaces in our city was approximately 

515 800 sqm. For comparison, Wroclaw — the 
second biggest regional office market in Poland 
— had an estimate of 395 100 sqm. 

The analysis of projects started in 2012 indi-
cates that Cracow is the city where developers 
are the most active. In December there were 
seven office buildings under construction, with 
the total area of 48 200 sqm. More than half of 
the projects which are being carried out should 
be delivered in 2013, whereas the rest of spaces 
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The BPO 
sector likes 
Cracow
The capital of Malopolska province is known among inves-

tors especially for being highly attractive for companies 
within the business services industry. The headquarters of 

the largest international companies, including Capgemini, IBM, 
Google, Cisco or Motorola are located in this particular city. This 
trend is confirmed by the newest report ”Top 100 Outsourcing 
Destinations”, prepared by the Tholons Company, according to 
which Cracow is located on the 10th place in the world in terms of 
attractiveness for the modern business services industry. Last year, 
the capital of Malopolska province was placed 11th in the ranking, 
which indicates the gradual adapting of the market to individual 
needs of tenants. As Kinga Kurpiel, the manager of shared services 
and outsourcing at PwC Advisory Consulting, notices, In the last 
years, the number of employees in the sector of shared services cent-
ers and outsourcing has been continuously increasing — at the mo-
ment there are about 18-20 thousand employees, whereas in 2003 
there were barely 2 thousand. The city owes this significant growth 
and such a strong position in the SSC/BPO sector around the world 

mostly to the accessibility of highly-educated and well-prepared spe-
cialists, the propitious infrastructure and relatively high standard of 
living of inhabitants. 

Moreover, Cracow cares about an increase in investment poten-
tial, for example, with some activities connected with the special 
economic zone. At the end of January 2013, this zone increased by 
next 90 ha and currently amounts to 628,5 ha. The city also sup-
ports young, developing companies, which may receive help from 
the Technology Incubator. In 2012 ambitious businessmen had the 
opportunity to take part in a competition “Got an idea? Got busi-
ness!” The winner, the Investio.pl company, who manages a social 
networking website, received the prize worth 15 000 PLN, that is a 
free office in the Malopolska Information Technology Park.

Although there is a significant growth in the services business 
sector in Cracow at the moment, it is feared that soon this trend 
will change, and consequently, companies especially from the BPO 
and SSC sector will be searching for cheaper locations. However, 
these fears are illegitimate because prices are not the only reason 
for tenants to move to Cracow. Another reason is highly educated 
staff available in this city. 

Average rental prices in Cracow oscillate between € 12-15 for 
square meter per month. This price is definitely attractive, es-
pecially in comparison to the capital city. In the inner centre of 

The average rental price in Cracow between 2008 and 2012 [EUR/sqm/ month]

The demand for office space in Cracow between 2007 and 2012 [sqm]

Warsaw, rental prices may amount to €22-27, whereas in the sub-
urbs they are between €15-17.

The year 2012 was marked by a stable growth in terms of the de-
mand for office spaces. Approximately 49 000 sqm were commis-
sioned, which is a small growth in comparison to 2011 with 45 000 
sqm. However, it should be noted that despite the completion of 
next office spaces, the number of vacant buildings decreased from 
13% in 2011 to 5,9% in 2012. This positive occurrence is the sign 
that Cracow is growing and the influx of international corpora-
tions will not stop suddenly. In reply to the level of the demand, 
investors should start new projects, which would increase the sup-
ply in the city. 

The increasing property tax may influence the interest of new 
developers and investors. Before 2013 Cracow could be proud of 
the lowest property tax in the whole country; however, in January 
this year the tax was increased. Now for example, a land tax related 
to business activities amounts to PLN 0.84 per sqm which is the 
growth by PLN 0.06 per sqm, whereas the tax for business build-
ings increased from PLN 20.62 per sqm to PLN 22.82 per sqm. 

Cracovia Business Park — „Błękitek”
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Districts	of	Cracow	

Since 1991, Cracow has been divided 
into 18 districts. The biggest district is 
Nowa Huta, whereas the most inhabited 
Pradnik Bialy. Other districts are: Stare 
Miasto, Grzegorzki, Pradnik Czerwony, 
Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, 
Debniki, Lagiewniki-Borek Falecki, 
Swoszowice, Podgorze Duchackie, 
Biezanow-Prokocim, Podgorze, Czyzyny, 
Mistrzejowice, Bienczyce and Wzgorza 
Krzeslawickie. 

created in the first stage. The total cost of this stage is estimated 
at PLN 200 million. The architectural studio MOFO Architekci is 
responsible for the renovation of the brewery founded in 1840. 

PRADNIK	CZERWONY

The northern part of Cracow gains in popularity among investors. 
The Rondo Office Park is located in this area and works on other 
projects are being conducted now. This district has a good transpor-
tation link with the motorway A4 and the airport in Balice. In 2012 
huge investments were commenced in the Pradnik Czerowny district, 
which after commission will amount to the space of over 42 000 sqm. 

l Projects	under	construction	and	in	plans

In 2012 the UBM company, known for hotel and residential invest-
ments in Cracow, including Park Inn or Villa Galicja, commenced 
the construction of the Alma Tower office building located in 10 
Pilotow Street. According to the plans, the half of the space will be 
occupied by Alma Market S.A. and its co-dependent partnerships. 
This building will enrich the market in Cracow by the total office 
space of 10 000 sqm. This is the first office investment of UBM in 
Cracow, and the investor underlines the fact that he appreciates 
the potential both of the city and the Pradnik Czerowny district. 
The company was also responsible for the residential investment 
Villa Galicja in this part of the city. Alma Tower depicts Cracow’s 
trend for constructing green office buildings, as the building will 
be certified in the LEED system. The building will have been com-
pleted by May 2014.

It is impossible to distinguish one business center in Cracow. Office 
buildings are constructed in various parts of the city, mainly due 
to the limited accessibility of premises suitable for bigger projects. 
In 2012 the business activity of investors was concentrated in six 
districts: Grzegorzki, Pradnik Czerwony, Krowodrza, Debniki, 
Podgorze and Czyzyny. 

GRZEGORZKI

The Grzegorzki district is famous for the highest office building in 
Cracow — “Blekitek” (English: the Blue Tower) in the building in-
dustry. There are also other important projecs located in this part 
of the city, including the Lubicz Office Centre. In 2012 another 
project was commenced, which is going to enrich the market by 
the office space of 1900 sqm. 

l Projects	under	construction	and	in	plans

An extraordinary project by the Balmoral Properties company 
is under construction between the Stare Miasto and Grzegorzki 
districts. The investor is renovating the historic Lubicz Brewery 
where modern apartments, services and offices are to be located. 
The project also assumes the renovation of the Goetz Palace which 
will be converted into an office building. The foundation stone was 
set in November 2012 and the official opening is planned for the 
last quarter of 2013. According to the project design, 1900 sqm of-
fice space, 137 apartments and 4600 sqm commercial space will be 

Lubicz Brewery

The Goetz Palace
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Alma Tower

Moreover, the office complex Quattro Business Park, which 
belongs to the very active Buma Group, is currently under con-
struction. In 2010 and 2011 the investor commissioned two out of 
four buildings and in January 2012 commenced the construction 
works of the third one, which is going to be certified with the en-
vironmental system BREEAM. The total space of the complex will 
amount to 48 800 sqm, out of which 12 800 sqm will belong to the 
biggest building D. This project will enrich the market by the space 
of 12 200 sqm. In the near neighborhood the Rondo Business Park 
is located, which also belongs to the Buma Group. 

KROWODRZA

Krowodrza is mainly associated with the AGH University of Sci-
ence and Technology Campus. In 2012 an office building Fronton 
was commissioned on its premises and at the moment the con-
struction works of the Biuromax company’s investment are being 
conducted. 

l Projects	commissioned	in	2012

“Fronton”, an engineering and commodity company, completed its 
first office project. The office building Fronton has been raised in 21 
Kamienna Street in the close vicinity of the shopping mall Galeria 
Krakowska. This investment will enrich the market in Cracow by 
the space of 5720 sqm. Moreover, it has already gained first tenants, 
including EmiTel, the terrestrial radio and TV broadcast infrastruc-
ture operator. 

Fronton Office Center

Another office building, with the office space of 15 000 sqm, is 
planned to be constructed in Lublanska and Bora Komorowskiego 
Streets. The present owner of the premises has obtained planning 
cinsent as well as a building permit and is currently searching for 
an investor. Such an activity is reasonable and legitimate since the 
company does not have any experience with the office real estate 
market. The investor underlines the attractive location of the real 
estate and the potential of the market in Cracow. 

Quattro Business Park

office building at Lublańska and Bora Komorowskiego Street
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l Projects	under	construction	and	in	plans

By September 2013 a new office building will have been commis-
sioned in 3 Radzikowskiego Street in Cracow. The four-storey of-
fice building Biuromax is going to offer office space of over 3000 
sqm. The building is characterized by an interesting elevation, 
constructed in the euronit system. The investor, the Biuromax 
company, also suggests the possibility of flexible arrangement of 
the office space and lease of office furniture. 

l Projects	under	construction	and	in	plans

The construction works have also begun at the intersection of Ka-
pelanka and Kobierzynska Streets. Skanska has commenced its 
first office project in Cracow — Kapelanka 42. The investor no-
tices that potential tenants already express a huge interest in the 
building. The company assumes that this is a result of the office 
market potential in Cracow and growing interest in green build-
ings. The complex will comprise two buildings, which in total will 
offer the space of 30 000 sqm, out of which 12 500 sq will be com-
pleted after the first building stage. The building, which is to be 
commissioned in June 2014, will be certified in the LEED system. 

DEBNIKI

The Debniki district is one of the most dynamically developing 
business areas of Cracow. In 2012 the office space of 10 000 sqm 
was commissioned, and in the following years a huge construction 
project is planned to be completed by the Skanska company. 

l Projects	commissioned	in	2012

The Buma Group also operates in the Debniki district. In July 2012 
the third and the last building of the Green Office complex was 
commissioned. The building offers the space of 10 000 sqm, which 
is already occupied by: Motorola Solutions Systems Polska Sp. z 
o.o., CC Poland, CRIF Sp. z o.o. and KRAK PRESS. The two other 
buildings offer respectively the space of 3 300 sqm and 8 000 sq. 
The complex is located in 84 Czerwone Maki Street and was de-
signed by the architectural studio UCEES.

Biuromax

Kapelanka 42

Capital HighGreen Office

Capital High is a company that has noticed the attractiveness of 
Skotnicka Street. The investor, who has been lured by conditions of 
running business in Cracow and a significant number of universities 
in this city, has presented his project for a new business and residential 
district. The aim is to encourage not only the domestic and foreign in-
vestors, but also those, who up to now have located their headquarters 
in the capital city. The project Capital High assumes the completion 
of 55 meters high office buildngs, residential buildings and hotels. The 
project is characterized by the proximity to the motorway A4 and the 
airport. At the moment, the building is being designed and the specific 
date when construction works will begin is unknown. The investor, 
however, reveals that there already are first potential tenants. 
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PODGORZE

The area of the Podgorze district is enormously attractive for in-
vestors mainly due to a very good transport connection to the city 
center. Over the last years these premises were developed by inves-
tors from the office sector, who more and more appreciate the ad-
vantages of the district. As Andrzej Wlodarczyk, the co-owner of 
Roan comments, When in 2008 the construction of the Enterprise 
Park complex in neighborhood of such a enormous office spaces was 
beginning, I saw a huge opportunity for the development not only of 
this area, but also of my company. Today, when these buildings have 
been completed, I find them a great advantage of this part of the city. 
One big company lures other companies and in that way business 
centers appear on the city’s map. 

l Projects	commissioned	in	2012

Avestus Real Estate belongs to those investors who recently have 
started to operate in the office real estate market in Cracow. In 
2012 the company commissioned the first stage of the Enterprise 
Park office complex in Powstancow Wielkopolskich Avenue. With 
this investment Cracow will be enriched by three buildings with 
the total space of 28 000 sq, out of which 15 300 sqm has been 
already completed. The complex is certified in the environmental 
system BREEAM. and has been already noticed by tenants, for ex-
ample by Delphi Poland, which leases 8 500 sqm, or Cisco Systems, 
with its 3 500 sqm. 

A new office building in 18 Jana Dekerta Street in the 
Podgorze district has the usable space of 1800 sqm. The Roan 

trade company invested in this small building, which was un-
der construction for 2 years. Although at first, the investor 
had been planning to create a building with a universal visual 
appearance, these plans were changed due to business center-
oriented development of the district. Despite this, the ground 
f loor will be addressed to companies from the commercial in-
dustry. In the close vicinity there is another office building — 
Diamante Plaza — where such companies as AON Hewitt lease 
the office space. 

Dekerta 18

The Enterprise Park office complex
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l Projects	under	construction	and	in	plans

In Puszkarska Street a new office complex is being built — Bonar-
ka for Business, owned by the TriGranit Development. According 
to the project design, four buildings with the total space of 35 000 
sqm are to be constructed. Two of them were commissioned in 
2011, and the third one, with 9 500 sqm, will be commissioned 
in the beginning of 2013. Currently, the fourth one is under con-
struction and is planned to be completed in the fourth quarter of 
2013. Such companies as Herbalife, Alexander Mann, PureHealth 
and Fitness, Antenna, Lexmark, StateStreet, Aterima and Lux Med 
already lease office space in three office buildings. The investor has 
revealed that he has also some plans for constructing a new mod-
ern office space of 50 000 sqm in this part of Cracow. 

Orange Office Park

Nautilus

Another impressive project in this district is Orange Office 
Park, realized by East-West Development Office Sp. The invest-
ment located in 1 Klimenckiego Street comprises three office 
buildings — Amsterdam, Rotterdam and Den Haque, which will 
offer in total the office space of 29 000 sqm. The first stage, which 
will enrich the market in Cracow by 9000 sqm, began in the begin-
ning of 2013 and is planned to be completed in March 2014. The 
first tenant is BBH — Brown Brothers Harriman. 

The Bonarka for Business office complex

CZYZYNY

The Krakow Technology Park, the manager of the Krakow Special 
Economic Zone, is located in the Czyzyny district. On its premis-
es, new projects may be carried out and their future tenants will 
be definitely interested in tax preferences. Investors also appreci-
ate a good transportation link to the city center. In addition, the 
modern Business Center Azbud is located in Pokoju Avenue. The 
Czyzyny district has a lot of potential to develop more intensively 
in the office space market in the following years.

l Projects	under	construction	and	in	plans

Nautilus is the first building of the office complex Nautilus-
Aquarius, the twin office and commercial buildings, which are be-
ing constructed on the premises of the Krakow Technology Park 
in the Special Economic Zone Krakow-Czyzyny. It is going to offer 
office space and the space for medical purposes of 6000 sqm and 
is to be commissioned at the end of 2013. The ABP Investments is 
the investor of the complex. The Polish nationwide headquarters 
of network of medical laboratories Diagnostyka is to be the main 
tenant, however, negotiations with other companies are being con-
ducted. The investor’s representatives point out that the location is 
extremely attractive thanks to well-developed transportation net-
work, the short distance to Cracow Central railway station, a ring 
road (the A4 motorway) and the airport in Balice. 

In 74 Jana Pawla II Avenue the investor Esco Development 
is to build an office building Ellipsis. The commission was 
planned for the end of 2012, but the building is still in the de-
signing stage. 
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The Przy Parku complex

BC Niepołomice

MMC Brainville Technology Park 3.0

Potential	of	Malopolska	province

In 2012 it was noticed that there was a stronger tendency to locate 
office projects in smaller towns, mostly situated close to bigger 
metropolises. Such tendencies were also observed in towns nearby 
Cracow. Located in the town of Wieliczka, the Przy Parku com-
plex serves as a perfect example. It comprises two office buildings 
with the total rental space of 3400 sqm. The investor, Murapol S.A, 
particularly emphasizes the convenient location of the complex.

In the town of Niepolomice, a modern office building Business 
Center Niepolomice has been constructed. Until now this region 
has been associated mainly with industrial investments. The in-
vestor noticed the potential of the city and decided to build there a 
business center with the space of almost 3000 sqm. 

Another example of this trend is the Technology Park 3.0 
MMC Brainville, which is being built in Nowy Sacz. The aim of 
this project is to facilitate the development of companies related to 
the industry of modern technologies. The Multimedia City man-
ages the building.
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Cracow is the second biggest office market 
in Poland after Warsaw. The buildings in 
the capital city of Maloposka are designed 

in such a way that they meet the requirements 
of the most demanding tenants, mainly from the 
business services sector. It is very important that 
the future tenants should be aware that the mar-
ket is mature and that developers and consult-
ants understand their needs. Currently, some local 
investors appeared here next to big international 
investors. They have quite a lot of experience in 
developing buildings adapted to the BPO sector, 

which is actually the largest group among the 
potential tenants. However, we need to point out 
that BPO companies function within cities and re-
gions rather than within countries. This why I pay 
attention to the latest rankings, where Cracow 
took a high place among other BPO centres. 

In 2012, on the office real estate market we 
generally noticed a further increase in the interest 
from the side BPO companies in Cracow. We also 
noted a higher demand for office spaces from 
the IT sector. Companies from this sector use the 
knowledge of employees and invest a lot, which 
is beneficial for the workers and for the city.

As for projects under construction in the capi-
tal city of Malopolska, the year 2012 abounded 
mainly in spaces prepared for BPO, although 
there were other spaces too. Quattro Business 
Park, Bonarka for Business, Enterprise Park — 
these are business parks where particular stages 
were commissioned in 2012. All of them have 
been already rented.

Last year in Cracow there were some big 
lease transactions. They included among others: 

Knight Frank is an international company 
providing services in real estate sector 
They have been on the Polish markets for 
18 years and they have their offices among 
others in Warsaw and in Cracow. Monika 
Sułdecka-Karaś, the regional director at 
Knight Frank Sp. z o.o., is telling us about 
office real estate, transactions and tenants 
in the capital city of Malopolska.

the lease of space by BBH, Cisco, Delphi and a 
significant lease transaction of the companies 
from Alma Market Group in Alma Tower building.

In 2013, relatively few new buildings will be 
completed. The year 2014 will be much richer 
when it comes to new office building. The 
projects planned for commission at this time 
are: Alma Tower, Orange Office Park and the next 
stages of Enterprise Park and Quattro Business 
Park. These are only a few examples, as there 
many projects expected to be completed in Cra-
cow in 2014. This means a supply of over 58 000 
sqm office space. 

Together with the new office space, new 
tenants have settled in the city. They included 
among others: Waterford, Capita, Herbalife, 
Heineken.

When analysing the office market in the capi-
tal city of Malopolska, we have to mention the 
outsourcing sector. We touch upon the subject 
of aggregation of office buildings here. As we 
know, Cracow does not have a business cen-
tre — one place where office buildings would 
be concentrated. They are scattered all over 
the city. An important issue is to locate them in 
places which are easy to access by public trans-
port. Such a location has a substantial influence 
on the comfort of work, especially for workers 
from BPO sector. Tenants know that they cannot 
count on an unlimited number of free parking 
places, so they take the city transport into ac-
count. And it happens more and more often that 
the transport complies with the needs of the 
market — this is caused by the developers, who 
choose locations for their projects reasonably. 
At the moment there are around 27 000 people 
employed in the BPO sector. This has a substan-
tial influence on the city, where the number of 
residents, students and foreigners is rising. 

Apart from a region of the city where they 
could find employees, tenants who look for 
spaces need a comfortable and suitable place of 
work. People who decide to choose a location in 
a particular city give attention to availability at a 
given time, rental prices, public transport that we 
already mentioned above and the neighbour-
hood of the building. They ask about facilities to 
spend free time, restaurants and shops. 

For some companies, the location, attractive-
ness of a building and the neighbourhood are 
important from the point of view of attracting 
qualified, valuable workers. 

Technical aspects are also essential. For ex-
ample: the condition and quality of air-condi-
tioning improves efficiency and comfort of work 
in a building. 

Monika	
Sułdecka-Karaś	
Regional Director 

Knight  Frank 

2012 — a year of 
big transactions 
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HERBALIFE

1850	sqm	—	Bonarka	for	Business

Bonarka for Business is a project which is being built within the 
Bonarka City Center complex, carried out by TriGranit Development. 
In 2012, the third office building has been completed and it attracted 
attention of a global supplier of products facilitating weight control. 
Herbalife has taken up 1 850 sqm office space in building C. The 
remaining buildings of the complex are already fully rented. The fourth 
office block is currently under construction. Other tenants in Bonarka 
for Business include: Alexander Mann, Pure Health and Fitness, 
Antenna, Lexmark, State Street, Aterima and Lux Med. 

Selected lease transactions in Cracow 

DELPHI	POLAND	AND	CISCO	SYSTEMS
8500	sqm	and	3500	sqm	—	Enterprise	Park

In 2012, the first phase of the Enterprise Park office complex was completed — a 
project which was carried out by Avestus Real Estate in Powstancow Slaskich Alley. 
Even before the construction works were completed, two firms decided to rent 
spaces in this building: Delphi Poland S.A. and Cisco Systems Poland. The former has 
already taken up four storeys in the office block and it has reserved 8 500 square 
metres for its head office. This is nearly 60 per cent of the total area in the first phase 
of the project. This transaction is the biggest one for Avestus Real Estate. The other 
tenant has signed an agreement for about 3 500 square metres. As a result, the office 
block in Cracow is already rented in 80 per cent. The next stage of Enterprise Park is 
going to start in April 2013.
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In 2012 Cracow, the biggest regional market, registered approximately 49 000 sqm of office space. 
The demand results from the high interest of firms from BPO and IT sectors, which are planning 

to increase employment in the city. We should point out that there are mainfold office projects being 
carried out and planned in Cracow, so the market is able to react to further increase in demand. The 
projects of BUMA and TriGranit can be an example here.

The biggest pre-let transation was the lease of 8500 sqm in Enterprise Park by Dephi Poland. Cisco 
Systems decided to rent space in the same building. State Street company prolonged their lease 
agreement. They occupy 15 000 sqm in Centrum Biurowe Kazimierz. The company decided to stay in 
this building for 10 more years.
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AON	HEWITT

1	653	sqm	—	Diamante	Plaza

AON Hewitt, a company which deals with risk management 
and services in scope of insurance and reinsurance br 
okerage, as well as HR and outsourcing solutions, has rented 
1 653 sqm office space in Diamante Plaza. The building 
located in Dekerta Street has been carried out by Aldesa 
Polska — a company which is owned by the Spanish Aldesa 
Group. Diamante Plaza has 10 000 sqm of commercial and 
office space on offer for tenants. 

INTELLINET

1500	sqm	—	GTC	Office	Centre

GTC Office Centre is located in Armii Krajowej Street and 
it comprises three buildings: Galileo, Newton and Edison 
— 32 000 sqm in total. The complex was commissioned 
in 2007. In April 2012 Intellinet, a company from IT 
industry, became a new tenant of GTC Office Centre. This 
enterprise has taken up 1500 sqm, joining tenants such 
as IBM, KPMG, Reiffeisen Bank and LOTOS. 

EMITEL

985	sqm	—	Fronton	Office	Center

The Fronton Office Center building is located in Kamienna Street, in 
the close vicinity of Galeria Krakowska. This building was given an 
occupancy permit in April 2012. It attracted attention of a terrestrial 
radio and TV broadcast infrastructure operator EmiTel — company 
decided to rent nearly 1000 sqm. This comprises nearly 1/5 of the total 
area of the building. The company responsible for the completion of 
this office building is Construction and Trade Enterprise Fronton — an 
enterprise which operates in Cracow in the sector of construction and 
lease of office and residential real estate.
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The city has a potential

Tenants have bigger expectations

Monika	Franaszek
Senior Leasing Manager, BUMA Group 

Peter	Obernhuber
Member of the Board at UBM Polska

We have to remember that Cracow 
is a typical regional market and we 
should not compare it to Warsaw. 

The supply of modern office space in Cracow 
is about 12 per cent of the total space available 
in the capital city of Poland. Still, the capital city 
of Malopolska is the most developed regional 
market.

Cracow office market is developing con-
tinually and it responds actively to the needs 
of the tenants who mostly have their head of-
fices abroad. The capital city of Malopolska is 
especially popular among outsourcing firms 
from BPO and SSC sectors. It is an important 
centre which brings together management 
from these sectors. In Cracow there are also 
many prestigious universities and, conse-
quently, many well-educated workers. Be-
cause of its unique atmosphere, the city also 
attracts young people and is therefore inter-
esting for investors.

In 2012 developers watched the market 
carefully, tested their capabilities and ana-
lysed the effects of economic slowdown. 

Poland, considered to be a stable market, 
remained the central area of interest of for-
eign investors, which was evident in the large 
transactions, such as the sale of the Inter-
Continental Hotel in Warsaw or the sale of 
the Warsaw Financial Center. Even though 
experts estimate that financial activity on 
the Central and Eastern Europe’s commercial 
market in the first half of 2012 was only a half 
of that which took place in the analogous pe-
riod of 2011, the second half of 2012 saw a 
marked increase in activity. In only the first 
half of 2012 more than 90.000 square metres 
of modern office space were put on the mar-
ket, and by the end of the year this number 
grew by nearly 150.000 square metres, which 
is twice as much as in 2011. More than half 
of the new space were projects completed in 
Warsaw. 

The tenants are mainly interested in good 
location, which should ensure easy access to 
universities and campuses, where the future 
employees come from. The communication 
with the city centre, airport and motorway is 
also essential. It is now difficult to say which 
part of Cracow has the biggest investment 
potential when it comes to office real estate. 
Some tenants will prefer the south of the city, 
other will choose its northern part. As op-
posed to the majority of European cities, in-
cluding Warsaw, in Cracow there is no planned 
business district, where most office projects 
could be located. This is a result of the historic 
structure of the city. 

Another office real estate market which is as 
attractive as Cracow is Wrocław. It has nearly as 
much office space as Cracow. Also the markets 
of Tricity, Poznan and Katowice, and recently 
also Lodz, are becoming more and more at-
tractive for the investors. 

Developers and investors were still very 
interested in the regional cities, especially 
Cracow and Wrocław, as well as Poznan. As 
a developer that believes in the potential of 
the regional cities, we decided to commence 
new office projects both in Wrocław and in 
Cracow, where previously we had completed 
hotel and residential investments. In Craco-
w’s Pradnik Czerwony district we are curren-
tly erecting the Alma Tower which will house 
10.000 square metres of A-class office space. 
Last year this building received the ecologi-
cal LEED CS precertificate at the highest — 
Platinum – level. According to the plans the 
construction is scheduled to end in May 2014. 
Meanwhile, in Wrocław, 500 metres from the 
historic Old Town Square, we will soon com-
mence erecting the Times II office building 
which will house 16.500 square metres of of-
fice space and 1.500 square metres of service 
space. Its completion is planned for the se-
cond quarter of 2015.

At the moment Cracow has little free office 
space, which is illustrated by a vacancy 
rate lower than 5 per cent. We assume that 
the situation in Cracow office market this 
year will remain at a similar level to 2012. 
This is due to the fact that new projects are 
now being carried out. We can therefore 
assume that the supply of office space in 
Cracow will rise in 2014.

Both in the capital and in the regional 
cities the base rents were not subject to any 
major fluctuations; however, the lessees’ 
expectations with regard to the standards 
of finish of the space rented and to the 
lease conditions themselves grew, and as 
a result the amount of the effective rents. 
The decision-making process was also 
significantly extended.
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tenants for the whole space. When designing office buildings, it is 
certainly worth going beyond the pattern and introducing individu-
alism. The jury also granted two ex aequo awards in the category 
engineering works for the Redzinski bridge and the transfer node 
by the Municipal Stadium. Intense competition in all categories 
shows that the city has attractive architectural resources in sup-
ply in different sectors. This is confirmed by another competition, 
organized under the motto “Dolnoslaska Budowa Roku” (Lower 
Silesia Construction of the Year). In 2012, in the 9th edition of the 
competition, the main prize, Grand Prix, was won by Wroclaw 
Motorway Bypass and the Redzinski Bridge. The jury also awarded 
the building of Thespian, which won in the category of residen-

Wroclaw — a city situated in the south-west of Poland. 
By tourists, it is associated with the beautiful Europe-
an market square, monuments, numerous bridges and 

dwarves present all around the city. For the residents, it is a city 
of traffic jams and interesting ways to spend free time. For inves-
tors, it is a market of well-educated staff, well-developed transport 
infrastructure, stable economy and well-organized cooperation 
between the entrepreneurs and the authorities. When it comes to 
office spaces, it is the second biggest regional market after Cracow. 
There are 440 000 sqm office space in the city, and the year 2012 
turned out to be another, next to the year 2008, exceptional year in 
terms of new supply. What makes this city so attractive?

What	is	Wroclaw	like?

Architectural trends of the capital city of Dolny Slask can be il-
lustrated by the yearly competition organized by the President 
of Wroclaw and Towarzystwo Milosnikow Wroclawia (Wroclaw 
Enthusiasts Society) under the name “Piekny Wroclaw” (Beauti-
ful Wroclaw). In this competition the best architectural projects 
in the city are chosen; awards are granted on the basis of archi-
tectural, spatial and functional qualities. Grand Prix in 2012 edi-
tion was given to a multi-family residential building designed by 
the Mackow — Thespian company. It is situated on Powstancow 
Slaskich Avenue, and the investor was ING Real Estate Develop-
ment Sp. z o.o. On the other hand, the office building ST ART on 
Zmigrodzka 93 b, designed by Pracownia Projektowa PLAN, was 
declared the most beautiful public utility building. As Szymon and 
Jadwiga Hanisz, the architects responsible for the design, say — 
Our design aroused interest even before it received the award and 
everyone who came to us wanted to work here. We quickly found 

Wroclaw – the meeting     place

The ST ART office building received an award for the most beautiful public utility 
building
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so called “skeletons”, such as the building in Bielany Wroclawskie 
or the building on Lotnicza street, will be turned into office blocks. 

In the city, there are still places where big projects should 
emerge, but for different reasons they have not been completed. 
As a consequence, the city imposes fines on the investors for the 
delayed projects. GP-Investment company, which was supposed 
to build Centrum Poludniowe between hotel Wroclaw and Sky 
Tower complex, has been fined 3 million euro. This intervention 
brought immediate results, the investor commenced construc-
tion works, but he reduced his plans substantially — the multi-
functional complex has been currently replaced with a single 
residential building. Another example of unsuccessful project is 
the residential-commercial complex, which was to be built in the 
former Piast Brewery on Jednosci Narodowej. However, the in-
vestor, Clairmont Global, put the building on sale in 2010. The 
transaction has not been completed so far. 

Invest	in	the	capital	city	of	Dolny	Slask

The city is characterized by an enormous potential. Investors con-
sider it one of the most attractive markets for business in Poland. 

In 2012, around 120 000 sqm office space were commissioned. 
Keeping track of projects which are planned and which are being 
carried out at the moment, we can expect an increase in supply in 
2013 and 2014 by over 100 000 sqm. There was a reaction to such a 
high number of new spaces, as the demand in 2012 was more than 
90 000 sqm. Undoubtedly, the vacancy rate will rise after the build-
ings which are now under construction have been completed, but in 
2012 it remained at a low level of about 7.5 per cent.

Wroclaw – the meeting     place

The building New Point Office took the first place in the 8th edition of “Dolnoslaska 
Budowa Roku” competition.

Office space supply in Wroclaw in 2007-2012 [sqm]

Redzinski Bridge

In Wroclaw, the high technologies sector, Research and Develop-
ment centres, automotive industry and outsourcing and IT companies 
are developing rapidly. The presence of big, prestigious companies, 
such as IBM, Volvo, HP, Google or Bombardier Transportation is es-
sential. As the President of Wroclaw, Rafal Dutkiewicz says — we are 
trying to create the best possible conditions for investing. I am glad that 
IBM has chosen our city once again and that it is extending its presence 
here, as it proves that business can develop smoothly here. At the moment, 
many companies from the sector of business services are settling here. One 
of the attractive factors for sectors such as R&D are the competitive rental 
prices. In the most expensive locations, they reach the level of 14-16 EUR/
sqm per month, which is substantially less than in Warsaw, where they 
fluctuate between 22-27 EUR/sqm. Outside the centre of Wroclaw, the 
prices ranged from 11 to 13 EUR/sqm per month.

tial buildings. Wroclawski Congress Centre was declared the best 
public utility building. 

Wroclaw can also boast about a positive tendency of building 
on previously undeveloped land in attractive locations. An exam-
ple can be the project of UBM developer, which is planning to 
build Times II on Sw. Mikolaja street — in the place of the former 
Frasyniuk parking lot, or the project of Skanska, which is Do-
minikanski office building in Kazimierza Wielkiego street. The 
former of these projects will be built in the vicinity of the building 
New Point Offices, so the new project will supplement the devel-
opment of this part of the city. We may also note that, according 
to the plans, some of the unfinished or abandoned buildings, the 
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million passengers a year. The terminal is an asset in negotiations 
with many investors. Access to airport services is for them a key 
element in planning their strategy of development — says Tomasz 
Gondek from Agglomeration Development Agency. 

Very well-developed public transport allows for a comfortable 
journey through the city. During the rush hours this alternative 
is quicker than travelling by an own means of transport. At the 
same time, Wroclaw is still investing in the development of road 
infrastructure. 

Railway transport, on the other hand, can pose a problem. 
This is mainly caused by a lack of railway station in the vicinity 
of office buildings and central points in Wroclaw — taking the in-
creasing difficulties with recruiting qualified workers in Wroclaw 
itself into account, developing companies more and more often 
reach for employees from satellite towns of Wroclaw, such Opole, 
Swidnica or Olawa. Working in Wroclaw is attractive for these 
people when it comes to salary, but commuting time is a problem 
for them. This time can be reduced significantly if the workers are 
able to commute by train and get directly to the office, without 
having to go through whole Wroclaw (which often takes more time 
than getting to Wroclaw itself). If this tendency is to become more 
noticeable, bigger investments in railway infrastructure are needed 
from the side of Wroclaw and of the whole province — say Tomasz 
Sujak, the Sales Director at Archicom. Additionally, Wroclaw 
is quite far away from other key cities of Poland, which makes 
fast communication difficult. A positive aspect in the railway in-
dustry is the renovation of the Main Railway Station, which was 
opened before Euro 2012. 

Vacancy rate in Wroclaw in 2007–2012 [%]

Renovated Main Railway Station

The city is also encouraging in terms of different forms of sup-
port on the side of authorities and local institutions. Wroclaw 
belongs to Walbrzych Special Economic Zone, which offers pref-
erable tax conditions to companies operating within it. Young 
enterprises can use the support of Wroclaw Technology Park and 
all investors may use the mobile application “Invest in Wroclaw 
Region”, which was created on the initiative of Wroclaw Agglom-
eration Development Agency, in cooperation with Knight Frank 
and Colliers. It includes a collection of project offers.

An important factor in the attractiveness of the city is its in-
frastructure. Wroclaw is characterized by an access to the Euro-
pean network of motorways and it has a big airport, which enables 
to conduct international business. In March 2012, a new termi-
nal was opened, which extended the capacity of the airport to 7 
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Record result for Wroclaw

Tomasz	Sujak
Sales Director, 
Archicom 

Additionaly, if sales transactions of next office 
buildings are effected, we can speak of a perma-
nent boom on the office real estate market. In 
2013 the construction of a few new important 
office buildings in this city will be completed, in-
cluding the next stage of the biggest office cen-
tre in Wroclaw — West Forum.

The number of new business entities emerg-
ing in Wroclaw each year as well as the demand 
for new office space for businesses which func-
tion in this city and develop their activities here 
show an enormous need for new office space. 
And Wroclaw does not have so much of it. There 
will be great pressure to carry out new offices 
due to the changing expectations of tenants 
about the leased premises. These expectations 
can be satisfied only if the new office buildings 
are constructed in accordance with the tenants’ 
guidelines. A standard expectation of tenants 
nowadays is for example raised access floor or a 
certificate in ecological building. Such solutions 
can actually be implemeted only in new build-
ings, where the modern facilities are planned 
from the very beginning. And the number of ten-
ants with such expectations is rising. 

Current needs of tenants for office space are 
closely related to the general changes in the busi-
ness world. The pressure on the ecological aspect 
of running a business is rising, and, as a result, ten-
ants expect premises with ecological certificates. 
Competing for the best employees have includ-
ed more factors than finances for years now — 
working conditions are equally important here. 
This is also a reason for new expectations of ten-
ants. They want to organize comfortable access 
to daylight during working hours and to offer 
entertainment and relaxation facilities close to 
their offices. The regulations of Labour Law and 
Occupational Safety and Health are becoming 
more strict, so air-conditioning is a standard in 
modern office spaces, as is the possibility to regu-
late indoor humidity levels. The need to develop 
business dynamically and adapt to changing 
circumstances instantly, the ongoing changes in 
the economic climate in all business sectors — it 
all means that we need to take into account the 
possibility to reorganize an office quickly. This 
is much easier to carry out if a company is not 
based solely on the so called „open spaces”, but 
if the building is equipped with raised access 
floor, which enables to rearrange workplaces 
quickly. Older buildings often do not offer such 
options, and that is why we need to build new 

office spaces, tailored to the current economic 
situation.

There was an ongoing interest in office space 
throughout the year, but more than two thirds 
of all transactions have been completed at the 
end of last year. The office real estate market is 
developing quite gradually, so lease contracts 
are concluded both by small firms and big com-
panies. They include both businesses which en-
ter Wroclaw market and firms which have been 
functioning here for years. The trademark of Wro-
claw is concentration of business from the BPO 
sector and finances. Nothing has changed here 
for years.

The average rental rates have been rather sta-
ble for years. The market changes that we can no-
tice relate to rising expectations of tenants about 
the standards of premises without changing the 
rental rates. However, we can notice that rental 
rates do not fluctuate as much as before. Today, 
no one is willing to pay exorbitant prices for spec-
tacular projects. We therefore have a completed 
Sky Tower building, which still has substantial 
space available for lease, whereas some projects 
are fully rented, although they have not been 
completed yet. In a difficult economic situation 
we cannot expect any managers to be willing to 
pay rents that go above the standard rate. There 
are also few transactions in case of rental rates 
which go below the market average. Of course, 
this is not caused by tenants’ reluctance to pay 
low rates. It is more about expectations of ten-
ants about the standard and location of premises 
which are very precise and at a high level — a lev-
el that enables them to run a business smoothly. 
This generates an applicable rental rate.

For the reasons listed above, we do not expect 
any crucial changes in rental rates in the nearest 
time. There are many arguments to support it — 
take the number of transactions last year with 
a stable price level and the balance between 
demand and supply. Office real estate devel-
opers deal with this balance without any prob-
lems, as opposed to some residential property 
developers.

When it comes to commercial property, in 
Archicom we will focus on sustainable develop-
ment. The office complex West Forum will be ex-
tended by another stage. As we aim to meet the 
high standards and modern solutions, our goal 
for 2013 will be the LEED certification process of 
a green building. We treat it as a beginning of a 
broader tendency in our activities

As for Polish conditions, the scale of office 
market growth in Wroclaw was exceptional 
last year; and it was twice as high as in 
2011. In 2012, tenants rented more than 
90  000 sqm office space. This year was also 
a special one when it comes to supply.

The construction of such extensive projects 
as Sky Tower, Aquarius Business House and 
Green Towers was completed this year. 

It seems that there are more positive forecasts 
resulting from the previous year. In 2012 some 
other important office projects were started, for 
example the next stage of West Forum, which 
will become the biggest office complex in Wro-
claw — according to the plans, its total space will 
eventually comprise 80-100 thousand sqm.

The year 2012 was also a breakthrough, which 
came after a period of standstill on the office 
buildings market. At the end of the year Skanska 
company sold the office complex Green Towers. 
When we look at the amount of such transac-
tions, we have reasons to believe that extensive 
funds are back on the office real estate market. 

It is also significant that in 2012 many promi-
nent influential companies, including both Polish 
and global businesses, confirmed that Wroclaw is 
a good city to run a business. It was in 2012 when 
Hewlett Packard and Capgemini showed they 
planned to run and develop their businesses in 
Wroclaw in the years to come. Both companies 
signed long-term contracts for their offices in our 
city.

A few months of the new year have passed 
and we can already notice a few major lease 
transactions, and there are more which are being 
completed now. Even the number of enquiries, 
both from companies which already have their 
offices in Wroclaw and from the ones which plan 
to open a business in our city, shows that Wro-
claw has a big developmental potential. 
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2012	–	a	year	of	property	development

In terms of administration, in 1991 Wroclaw was divided into 
housing estates but the classification based on five districts 
is more commonly in use. Located in the very south is the 

district Krzyki, the district in the west is Fabryczna, and the east-
northern part is called Psie Pole. The centre of the city consits of 
Stare Miasto (the Old Town) and Srodmiescie (the Inner City). 
As we have mentioned before, the most business-like region is 
the area of Strzegomska street, which is located in Fabryczna 
district.

The most attractive areas in Wroclaw are the regions of 
Strzegomska, Legnicka and Robotnicza, which we can already 
call the west office centre. As Tomasz Sujak says — An attrac-
tive area for the development of office market will invariably be 
the West of Wroclaw. This is related to the well-developed infra-
structure, which suits business functions. Moreover, this is the best 
located area in relation to strategic points important for tenants, 
such as the airport. In this part of the city, public transport, roads 
and connections with they key transport hubs are very well-devel-
oped. Concentrating office buildings relatively close to the Main 
Railway Station has also become a noticeable new trend. This is a 
very good area for such functions, because the internal transport 
system is still a problematic issue here. This location is very fa-
vourable from the perspective of public transport. It should replace 
commuting with own cars, which is becoming more and more dif-
ficult. However, investors also notice other locations, which have 
their advantages too.

KRZYKI

Krzyki is becoming an increasingly attractive location for inves-
tors. The reason for that is the vicinity of prestigious projects, such 
as Sky Tower or Aquarius Business House, which have been com-
pleted in 2012. Additionally, in this district there is the shopping 
centre Arkady Wroclawskie, a horse racing track Partynice and 
the Main Railway Station. In this part of the city there is also the 
University of Economy and a department of the L. Solski State 
Drama School. In 2012, about 45 500 sqm office space were com-
missioned in this district.

l Projects	commissioned	in	2012

Krzyki can boast about one of the most important construction 
projects in the city — Sky Tower. The biggest project completed 
in 2012 is a residential, office and commercial complex with 240 
luxurious apartments. It offers 28 500 sqm office space and its con-
struction lasted from March 2008 to December 2012. The inves-
tor of the building is Leszek Czarnecki, the main shareholder of LC 
Corp, who decided to invest in a project with a 51-storey tower, 212 
metres high. Currently, it is the highest residential, office and com-
mercial complex in Poland. One of the tenants of the space in Sky 
Tower is Getin Holding Group. The building is situated on Powstan-
cow Slaskich 73-95, in the district Krzyki. The official opening of 
the building took place on 23rd of May and, among others, it hosted 
the president Lech Walesa and professor Leszek Balcerowicz. The 
building arouses a lot of emotions, both positive — as a business 
centre — and negative concerning the height of the building — ac-
cording to its opponents, it does not suit the whole spatial develop-
ment of the area.

In November 2012, the first stage of Aquarius Business House 
complex obtained an occupancy permit. This the 100th project of 
the investor, Echo Investment, who commenced its construction 
in August 2011. Thanks to this building, Wroclaw office market 
will be enriched by a total of 25 000 sqm, where over 15 000 sqm 
belongs to the first stage. The tenants of the complex already in-
clude such companies as Tieto Poland, PwC, AXIT and Bank of 
New York Mellon. The construction of the second stage should be 
finished by September 2013. Alior Bank has granted Echo Invest-
ment 93.3 million PLN loan for the implementation of this project. 
The building is situated at the junction of Swobodna and Borowska 
streets.

At the end of 2012, a construction project carried out by MCA 
sp. z o.o. was completed — Raclawicka Center, which supplies the 

Districts of Wroclaw

Aquarius Business House
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market with 5 000 sqm space. The office building, which was under 
construction since June 2011, is situated on Skarbowcow street. 

l Projects	under	construction	and	in	plans	

In the close vicinity to Aquarius Business House, the office 
building Delta 44 is being put up by Vantage Development. Con-
struction on Dabrowskiego 44 started in April 2012 and it should 
be completed in June 2013. The project, worth more than 21 mil-
lion PLN, will offer 2766 sqm office space.

PSIE	POLE

In regard with office real estate, the north-eastern part of Wro-
claw is a new district, although much of the industrial part of the 
city is situated here. In this district branches of such companies as 
Polmos, Polifarb and the Volvo bus factory were built. Psie Pole is 
also full of single-family houses residential districts and detached 
houses. The district has a great potential, so we can expect a fur-
ther development here. In 2012 and at the beginning of 2013 two 
big office projects were completed here, which have enriched the 
market by nearly 15 000 sqm office space.

l Projects	completed	in	2012

In 2012, Vantage Development completed their first office building 
within the project Promenady Wroclawski — Promenady Epsi-
lon. The airline operator Qatar Airways moved to this building, 
which offers more than 10 000 sqm office space. The building is 
located on Rychtalska street and its construction lasted until April 
2011. Hubska Center

Walbrzyska Office Center

Delta 44

Raclawicka Center

At the junction of Gliniana and Hubska street the office building 
Hubska Center is being put up — a project developed by Deka 
Inwestycje. The commission of the building is planned for the year 
2013, and it will enrich the office market by 1700 sqm space. 

Also on Walbrzyska street a new construction project started 
in March 2013. Rodis Development project — Walbrzyska Office 
Center — should be commissioned in the second quarter of 2014 
and it will extend Wroclaw office market by 2670 sqm space. 
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l Projects	under	construction	and	in	plans

Vantage Development, responsible for the Promenady Wroclawsk-
ie project, is planning to expand the complex further, for example 
by putting up the office building Promenady Zita. The design of 
the building was prepared by Pracownia Mackow. The office build-
ing will be situated between Trzebnicka and Rychtalska streets. 
The total space of the building, planned for commission in 2014, 
will be 20 000 sqm.

Promenady Epsilon

Promenady Zita

Wojdyła Business Park

Długosza Business Park

In January 2013, the office building Dlugosza Business Park 
was commissioned. The building is located on Dlugosza 60. The 
construction began in 2011 and it supplied the market in Wroclaw 
with 4 800 sqm space. The office building is the second stage of 
the Commercial Centre “Dlugosza Business Park”. The first phase 
included the completion of a storage and office building, with 720 
sqm space to offer in the office part. The investor of the complex is 
TriadaDom — a brand which was earlier associated mainly with 
the residential real estate market.

An example of the trend for smaller projects is the the office 
building on Kwidzynska street, developed by the company Clear-
soft. After comission in April 2013, it will offer 1 000 sqm. Our 
offer is aimed mostly at companies for which a comfortable place 
of work and effective appearance are important and which do not 
necessarily look for large office buildings — says the representative 
of the investor.

FABRYCZNA

The district which is referred to as the real business centre of Wro-
claw is Fabryczna. At the same time, it is the biggest district in the 
city. The name refers to large industrial plants located in this area. 
In 2012, investors enriched the district by nearly 60 000 sqm office 
space. Projects under construction and the ones which are being 
planned show a further increase of supply in this region. 

l Projects	completed	in	2012

August was marked by introducing nearly 24 000 sqm on the mar-
ket in the complex Wojdyla Business Park, developed by Wojdyla 
Budownictwo. The project was under construction since April 
2008 and it consists of three separate buildings on Muchoborska 
street 8. In the vicinity of the complex there are for example Wro-
claw Technology Park, Quattro Forum, Wroclaw Business Park 
and Millennium Tower.

At the junction of Babimojska and Strzegomska streets the of-
fice building Ultranet was created. The building belongs to the 
company Ultranet Sp. z o.o. from the telecommunication industry. 
The building was comissioned in the second quarter of 2012 and it 
offers 3 200 sqm office space on seven storeys.

At the end of 2012, one of the smaller projects in Wroclaw was 
completed. The firm Majtyka Projekt put up an office building of 
1 700 sqm. — Szkocka Point. The building has been developed on 
Klecinska street and it illustrates the trend for small office build-
ings in Wroclaw. 
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l Projects	under	construction	and	planned	projects

A developer which is active in Wroclaw is Archicom. In its port-
folio it already has the office building Renaissance Business Cent-
er, which was completed in 2001 and is situated at the junction 
of Kielbasnicza and Sw. Mikolaja streets. Currently, the investor 
is putting up the office complex West Forum, which will eventu-
ally be the biggest office building in Wroclaw, offering a total of 
100 000 sqm space. According to the plans, the complex will be 
completed in 2015. It is situated in West Business Centre, at the 
junction of Strzegomska and Otynska streets.

In 2012, the construction of Millennium Tower IV began — it 
is an office building which belongs to Millennium Towers com-
plex. It should be completed at the end of 2013. The tenants will 
have 7800 sqm at their disposal. Millennium Tower III is also 
planned within this complex. The investor, Descont Sp. z o.o. SKA 
is planning to comlete it in 2014. The first two office buildings offer 
6100 sqm and 7800 sqm office space respectively.

Eco Office

Millennium Tower IV

West Forum

Ultranet

The office and commercial complex Eco Office is also under 
construction now. It will supply the city with 2000 sqm space. The 
investor is the company Dijo, which operates in the confectionery 
industry. The completion of works is planned for the second quar-
ter of 2013.

ph
ot

.:	
:	A

rc
hi

co
m

vi
s.

:	:
	D

ijo
ph

ot
.:	

:	U
ltr

an
et

vi
s.

:	:
	D

es
co

nt



154 E - B I U R O W C E 	 	 	 W r o c l a w

l Projects	under	construction	and	planned	projects
Skanska Property Poland is planning to develop the office build-
ing Dominikanski in the Old Town, which was already mentioned 
earlier in this article. The building will supply the city with 40 000 
sqm and it should be ready in 2015. 

Quantum Olawska

The office building Gamma Office is going to be put up on Fab-
ryczna street 6–8. This building has a distinctive architectural de-
sign — from the bird-eye perspective it looks like an enormous pro-
peller. The building, developed by Vantage Development, has been 
designed by APA Markowski Architekci Sp. z o.o. and Projektor Ar-
chitekci — Bylka, Kossowski, Lewandowski, Zmorka s.c. The office 
building will offer 13 700 sqm. According to the plans, construction 
works will be completed in the last quarter of 2014.

l Projects	completed	in	2012

In April 2012, the construction of the first building in Green Tow-
ers was completed. The complex is developed by Skanska. Building 
B was commissioned in January 2013. The project offers 23 300 sqm 
space in total, and the tenants are such companies as Allegro Group, 
Medicover, Nokia Simens Networks, Dolby and Ernst & Young. 
Green Towers is located on Strzegomska 36. At the end of 2012, 
Skanska Property Poland sold the building for 64 million euros. 

Gamma Office

Business Garden Wroclaw

Green 
Towers

THE	OLD	TOWN

One of the most attractive locations in Wroclaw, especially in 
terms of proximity to the city centre is the Old Town. This district 
is the oldest part of the city, which is characterized by rich histori-
cal buildings. On the area of the whole Old Town, modern office 
buildings are being erected. Among other things, they encourage 
the tenants with their prestige. In 2012 and at the beginning of 
2013 about 30 000 sqm office space was commissioned in this area, 
mainly because of the project of Skanska, Green Towers.

The Quantum Project Sp. z o.o. undertook to restore the build-
ing on the historical Olawska street. Currently, it is a modern office 
building — Quantum Olawska, of the total amount of 5850 sqm 
space. This is not the only project of this type in Wroclaw. Oławska 
has been also interesting for Zakłady Przemysłu Odziezowego 
“Otis”, which developed Kamienica Pod Złota Korona (Tenement 
House “Under the Golden Crown”). Inside, there are office spaces, 
renovated in 2012. The investor has also other office projects in 
Wroclaw: the buildings Kameleon, Szewska Centrum and Oniro. 

Construction projects which are now being planned show the 
direction of further development of the district. The complex Busi-
ness Garden Wroclaw can be the example. This is a project of the 
company SwedeCenter, which develops similar buildings in War-
saw and in Poznan. The building will occupy a plot of 7 hectares. 
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SRODMIESCIE	(THE	INNER	CITY)

In the close vicinity of the Old Town, the district Srodmiescie 
is situated. It is located on the right side of the river Odra and it 
encourages tourists with its interesting architecture and unusual 
historical buildings. More and more often, this area is noticed by 
the investors who want to locate their projects in picturesque sur-
roundings. In 2012, not many project were created here. However, 
looking at the projects now under construction, in the nearest we 
can expect a rise in supply.

l Projects	completed	in	2012

In 2012, revitalizing works of Strzelecki square next St. Boniface 
Church were completed. Among other buildings, an office block 
developed by BGW DWA Sp. z o.o. was created here. It offers 4000 
sqm on 4 storeys. 

l Projects	under	construction	and	planned	projects

In October 2012, Skanska Property Poland laid the cornerstone 
of the Green Day office building, situated in Srodmiescie, on Szc-
zytnicka 9. The building will offer 15 900 sqm and it will be com-
missioned in February 2014. Another project of this developer 
in Wroclaw is Grunwaldzki Center, sold in 2010. It is located on 
Grunwaldzki 7, also in Srodmiescie.

Dominikański

building in the 
place of the former 
Pokoj cinema, 
vis.: Wroclawskie 
Biuro Inwestorskie 
Polskiego Zwiazku 
Inzynierow 
i Technikow 
Budownictwa

Green Day

In the close vicinity of Quantum Olawska, renovation of an-
other building has began. In the second half of 2013, this building 
will offer nearly 3000 sqm office space. Save the World — this is 
the new name of the building — will be based on the design of the 
original building, created by Alvin Wiedemann in the Art Nou-
veau style. The investor, the company Save The World, is represent-
ed by Grzegorz Granowski, who runs different kinds of business, 
including the improvement of the appearance of the city, educa-
tional activities and construction of a wind farm.

An interesting project which is now being planned in the Old 
Town is the office building which will be developed in the place 
of the former Pokoj cinema, which was open in the years 1909-
1982. The investor, PPUH Global Marek Nowara, choose the de-
sign of the building in a competition. The design was prepared in 
Wroclawskie Biuro Inwestorskie Polskiego Zwiazku Inzynierow 
i Technikow Budownictwa, by Pawel Niedbalski and Krzysztof 
Maselkowski. The authors were basing for example on the archi-
tecture of the shopping centre Renoma and the office building 
Kameleon.

Times II

Save the World
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Near St. Mikolaj Street the mentioned before Times II office bu-
ilding will erect. The investor is UBM. The construction works will 
start between the second and third quarter of 2013. The building 
will offer 15 300 sqm of office space. The Autorska Pracownia Archi-
tektoniczna APA Hubka is responsible for the project.
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The reasons for the rapid development of the office market in Wrocław

Bartłomiej	
Kędzior	
Managing Director 
Prime Project  
Sp. z o.o.

The best example to illustrate events in 2012 
is the north-west and south-west of Wroclaw. 
The long-term investment plan of Wroclaw 
municipality for the years 2013-2017 includes 
completion of strategic roads, that is Lesnica 
ring road and its connection. In the close vicin-
ity of this junction, a new hospital is now being 
built. It should be completed in the Q1 of 2014. 
In the view of the new terminal of the Airport 
and the hospital which is being put up, Wroclaw 
municipality has created new, spectacular pos-
sibilities in the western part of the city, where 
development companies have been expand-
ing for several years now. These areas are places 
with a lot of greenery, low-rise buildings and 
peace. The Local Development Plan includes 
new roads and junctions which should improve 
the communication between public and pri-
vate investments. 

Wroclaw municipality and investors noticed 
the long-term potential of the already commis-
sioned Wroclaw Motorway Bypass, Euro Stadi-
um and the new terminal of the Airport a long 
time ago. Such an investment hybrid, where the 
common denominator is a simultaneous imple-
mentation of the projects, means that the finan-
cial outlay is the lowest and at the same time it 
is the biggest success of the municipality. The 
effect of synergy brought exceptionally good 
results here and we can say with confidence 

Undoubtedly, this rapid development of 
the office market is possible thanks to 
the rapid development of the whole 

BPO/SSO sector (shared services outsourcing). 
A lot of foreign companies are moving their 
unproductive functions to other countries, in 
this way reducing the costs of their activities. 
By choosing Wrocław, they can be sure they 
will find educated, young staff here, as every 
year around 30 thousand students graduate 
from local universities, and most of them grad-
uate in the most sought-after sectors — the 
financial and the IT sector.

The best evidence for the rapid develop-
ment of this sector are companies which locat-
ed their head offices in Wrocław in the recent 
years, such as: Credit Suisse, Volvo, UPS, Google, 

that hardly any other part of the city has an 
equal demand for new projects now.

To sum up, new workplaces and apartments 
are being created in Wroclaw on a continuous 
basis. In the meantime, public utility buildings 
are being commissioned and practically in eve-
ry part of the city there are some smaller or big-
ger office and services investments.

This year is a good time for large investors and 
their increased activity, which will be focused on 
good and inexpensive locations. Reduction of the 
prices of materials and services will allow them to 
build on land property, which was acquired at a 
good price. Other important factors will be the 
ability to finance investments from own funds 
and a sustained economic growth. Dolny Slask 
and its capital will show demand for commercial 
real estate. The main streets of the city are already 
full of office, trade, hotel and residential buildings. 
Now the time has come for investors to specify 
their expectations, for example taking into ac-
count Wroclaw Motorway Bypass. 

One detail will distinguish some investments 
from other: the rental prices. We need to re-
member that low prices of land, services and 
materials can contribute to too many projects 
appearing all at once. I am a supporter of a 
proven argument about real estate — the factor 
which determines the price is always location. If 
it is good, the prices will always be high.

Hewlett-Packard, Nokia Siemens, Mphasis, McK-
insey and Tieto. Apart from that, according 
to market analysts, further demand for office 
spaces is generated not only by new firms from 
this sector (Dolby and QatarAirways), but also by 
existing enterprises which are extending their 
activities.

Developers and owners of real estate have 
quickly adapted to the requirements of inves-
tors. The main type of space in the buildings 
which are now under construction is open space 
and the owners of older spaces are modernizing 
and raising their standard significantly. This is 
the case with the building Quantum Oławska 
managed by our company, where nearly 2000 
sqm have been leased by an American giant 
from the insurence sector — Catlin Holding Ltd.

Thanks to effective measures which 
ensure new workplaces and flats — 
a key point in attracting more public 
and private investors — Wroclaw is 
still attracting people from all over the 
country and from all over the world. 

The year 2012 on the office lease market 
in Wrocław proves that, after months of 
crisis in this sector, we now have a strong 
recovery. Analysts reported transations for 
about 90 thousand sqm office space last 
year. Because of that, the supply of modern 
space in Wrocław has increased to 430 
thousand sqm. In this way, the capital of 
Dolny Slask has received the second place 
(after Cracow) in the ranking of regional 
office markets.

In Wroclaw we have the head offices of firms op-
erating in the Internet industry, accounting and 
finance, and in high technology, such as a public 

IT company. Wroclaw is also the centre of pharma-
ceutical industry and the place where the biggest 
number of leasing and debt collection firms oper-
ate. Wroclaw Technology Park houses many firms 
operating in high tech industry and as a centre of 
IT services. In my opinion, this city is one of the best 
located cities in Poland as far as communication is 
concerned. The close vicinity of the German and 
Czech border has influence on the participation of 
the city and on the whole province in trade with 
these countries. We need to mention Wroclaw 
Agglomeration Development Agency here — an 
agency established by the President of Wroclaw, 
which brings 30 municipalities together.

Good year for Wroclaw
Paweł	
Gustaw-Dużej
Director of 
Development and 
Expansion ZPO Otis 
Sp. z o.o.



West Gate Dobra Lokalizacja w pobliżu obwodnicy Wrocławia i lotniska
Convenient location in the vicinity of Wroclaw ring road and airport  

Doskonała ekspozycja 
Excellent exposure

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
Innovative technologies

Parking podziemny 
Underground parking 

Dodatkowe udogodnienia: kantyna, parking i szatnie dla rowerzystów 
Amenities: canteen, parking and lockers for cyclists

Leasing: 
Katarzyna Kubicka – Senior Leasing Manager 

tel.: +48 41 333 3310 kom.: 664 900 310 
katarzyna.kubicka@echo.com.pl

16 200 m2

Nowoczesnej powierzchni biurowej
Modern office space

Wrocław ul. Lotnicza 12
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PWC	AND	AXIT

1000	and	1200	sqm	—	Aquarius	
Business	House

PwC, formerly known as PricewaterhouseCoopers, 
decided to rent 1000 sqm in an office block in Wroclaw, 
Aquarius Business House. The complex, which is 
being completed by Echo Investment, will eventually 
comprise two 7-storey buildings. The building carried 
out at the first stage was granted an occupancy permit 
in November 2012. Other tenants of this first building 
include Tieto Poland and AXIT.

Selected lease transactions in Wroclaw 

BECTON,	DICKINSON	AND	COMPANY	
(BD),	NOKIA	SIEMENS	NETWORKS,	DOLBY,	
MEDICOVER	GROUP,	TALEX,	ERNST	&	YOUNG,	
ALLEGRO	GROUP
Green	Towers
In April 2012 first tenants moved into the Green Towers complex: 
Ernst&Young and Allegro Group. Another lease contract was signed by 
Dolby, which rented around 850 sqm. In September Talex moved into 
building A, taking up 300 sqm. An international company dealing with 
medical technologies, Becton, Dickinson and Company, opened their 
office in the same month. At the end of December, Skanska sold the 
Green Towers complex for the amount of 64 mln euro.

158

Wroclaw is characterized by the biggest dynamics of increase in supply among regional markets. 
The areas in the vicinity of Strzegomska and Legnicka streets show a high potential, as the 

supply in office sector is rising continually there. In 2012, tenants signed lease contracts for about 
90  000 sqm office space. Interest in space was demonstrated by such businesses as Hewlett-Packard, 
Capgemini and Nokia Siemens Networks, which want to develop their activities in this city.

The Green Towers complex enjoyed a lot of attention in 2012. This is where such tenants as Nokia 
Simens Networks, Grupa Allegro and Dolby moved in. Another attractive building is Aquarius 
Business House, which has attracted for example PwC and AXIT. The lease of 6600 sqm by Hewlett-
Packard in Globis building was one more important transaction on the market.
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CREDIT	SUISSE

10	050	sqm	—	Green	Day

The office building Green Day, which is being completed 
on Szczytnicka street, has attracted a company from the 
financial sector — Credit Suisse. In the third quarter 
of 2012 this company signed a pre-let agreement for 
10 050 sqm. The registered seat of the company is in 
Switzerland, Zurich. The construction of Green Day will 
be completed in February 2014. The building offers a 
total of 15 900 sqm, so Credit Suisse will be the main 
tenant there.

159

HEWLETT-PACKARD

6600	sqm	—	Globis

Globe Trade Centre S.A., the owner of Globis office building, 
has signed a contract to prolong the lease agreement with 
Hewlett-Packard. HP has also secured a possibility to lease 
additional premises in relation to the planned expansion in 
the building. This company operates in the sector of advanced 
technologies in 170 countries all over the world. The office 
building in Wroclaw, where the new seat of the company was 
opened, was commissioned in 2008 and it is now fully rented.

GOOGLE	POLAND

5500	sqm	—	Bema	Plaza

Google Poland has occupied space in the Wroclaw office 
building Bema Plaza since 2008. The company decided 
to prolong the lease agreement of 5500 sqm space. The 
building was comissioned in 2008 by Ghelamco, which 
later sold it for 105 million euro. It was purchased by the 
group Deka-ImmobilienFonds. The building offers 23  000 
sqm office space, as well as a commercial and residential 
area. Other tenants in this building include KPMG and 
UPS. 



Wiodący producent urządzeń do Składowania i Magazynowania
www.electroclass.com/pl    info@dynatech.com.pl

DynaTech Sp. z o. o.   ul. Sienkiewicza 19    05-800 Pruszków - Polska
Tel. 22 755 59 49          Fax 22 724 30 32

BICLASS
SZAFY OBROTOWE
PODWÓJNA POJEMNOŚĆ
Wykorzystanie szaf jako ścianek działowych z dostępem z dwóch 
stron, ustawienie we wnękach, przy ścianie.

GIROCLASS
REGAŁY KARUZELOWE

DOKUMENTY „PRZYJEŻDŻAJĄ” DO UŻYTKOWNIKA
Pełne wykorzystanie dostępnej wysokości 

pomieszczenia-możliwa instalacja przez kilka kondygnacji z 
opcją dostępu na każdym piętrze.



www.creoconcept.pl

Przejrzysta i estetyczna konstrukcja stworzona z myślą o nowoczesnej firmie.




