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Miasto Istniejąca podaż (m2) Nowa podaż (m2) Pustostany
Powierzchnia

w budowie (m2)
Popyt (m2)

Stawki czynszu

(m2/miesiąc)

Warszawa 4 538 800 146 900 14,1% 660 200 386 000 11-24 EUR

Kraków 626 300 10 000 4,1% 145 200 78 900 13,5-15,5 EUR

Wrocław 569 000 50 900 11,0% 126 300 40 100 12-15 EUR

Trójmiasto 428 500 31 700 10,6% 97 900 52 800 13-15 EUR

Poznań 333 600 48 400 23,4% 48 800 17 900 12,5-15,5 EUR

Katowice 287 300 9 100 10,2% 33 300 20 700 12-14 EUR

Łódź 252 700 11 200 8,1% 40 300 20 700 11,5-13,5 EUR

Szczecin 110 900 9 700 17,0% 19 500 3 900 11-14 EUR

Lublin 101 300 3 000 12,9% 10 500 750 10-13 EUR

Razem 7 248 400 320 900 12,9% 1 182 000 621 750

Rynek biurowy 

Zarys ogólny 

> Na koniec I poł. 2015 r. podaż powierzchni biurowej na 

dziewięciu głównych rynkach w Polsce wyniosła 

7,2 mln m2. W ciągu sześciu miesięcy deweloperzy 

ukończyli łącznie 321 tys. m2 nowych biur (+2,7% rdr). 

> W budowie znajduje się 1,2 mln m2 nowowczesnej 

powierzchni biurowej. Najwyższa aktywność deweloperska 

utrzymuje się w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu 

i Trójmieście. 

> Współczynnik pustostanów dla Polski odnotował 

nieznaczny wzrost do poziomu 12,9% (wobec 12,4% 

na koniec 2014 r.). Inwestycje oddane do użytku w II kw. 

2015 r. były skomercjalizowane w 54%. 

> Pomimo znaczącego przyrostu nowej podaży, główne rynki 

biurowe charakteryzują się ograniczonym wyborem dużych 

modułów (>5 tys. m2) w istniejących obiektach.  

Główne wskaźniki (I poł. 2015 r.) 

*w miastach regionalnych wskaźniki dotyczą powierzchni biurowej na wynajem, 

z wyłączeniem budynków na użytek własny właściciela 
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Wynika to z faktu, że większość najemców zabezpiecza 

umowy na tego typu powierzchnie jeszcze w fazie 

realizacji inwestycji. 

> Wolumen transakcji zawartych w I poł. roku wyniósł 

621,7  tys. m2 (+38% rdr). W strukturze popytu 

dominowały nowe umowy (64,9%) oraz renegocjacje 

i przedłużenia dotychczasowych kontraktów (23,4%). 

Umowy pre-let nadal stanowiły znaczącą część aktywności 

rynkowej (23%). 

> W omawianym okresie absorpcja netto powierzchni 

biurowej wyniosła 252 tys. m2, z czego 93,7 tys. m2 

przypadło na Warszawę. Wśród rynków regionalnych 

najwyższy poziom absorpcji odnotowały Wrocław 

(47,5 tys. m2) oraz Trójmiasto (36,3 tys. m2). 

> Stawki bazowe i efektywne ulegają powolnej stabilizacji. 

Przeciętne czynsze bazowe w Warszawie kształtowały się 

między 11 a 24 EUR/m2/miesiąc, natomiast w miastach 

regionalnych od 10 do 15,5 EUR/m2/miesiąc. 
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Podaż 

> Od początku roku warszawski rynek biurowy 

powiększył się o 147 tys. m2. Blisko 80% nowej 

powierzchni zostało dostarczone w strefach poza 

centrum miasta, gdzie ukończono takie inwestycje jak 

Postępu 14 (34,3 tys. m2), Nestle House (17,6 tys. m2), 

Park Rozwoju II (16,8 tys. m2) oraz Karolkowa 

Business Park (14,6 tys. m2). W centrum miasta do 

użytku oddano dwa budynki biurowe: Carpathia Office 

House (4,7 tys. m2) oraz Spektrum Tower (27,3 tys. m2, 

renowacja). 

> Wśród miast regionalnych najwięcej nowej 

powierzchni oddano do użytku we Wrocławiu 

(50,9 tys. m2), Poznaniu (48,4 tys. m2) i Trójmieście 

(31,7 tys. m2). Umiarkowane przyrosty odnotowały 

Łódź (11,2 tys. m2) i Szczecin (dwa budynki o łącznej 

powierzchni 9,7 tys. m2). 

> Pojedyncze obiekty biurowe trafiły na rynki 

w Krakowie (Bonarka 4 Business E, 10 tys. m2), 

Katowicach (A4 Business Park II, 9,1 tys. m2) 

oraz Lublinie (Centrum Park Offices, 3 tys. m2). 

Czynsze bazowe za powierzchnię biurową 
w nowych inwestycjach w Warszawie 

STREFA EUR/m2/miesiąc

Centrum 19,5 - 24

Obrzeża Centrum 15 - 19

Poza centrum 11 - 15
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Popyt 

> Popyt brutto w Warszawie ukształtował się na 

poziomie 386 tys. m2, czyli blisko o połowę więcej niż 

w analogicznym okresie 2014 r. Najwyższą aktywność 

wykazywali najemcy z sektorów: finansowego, IT 

oraz usług profesjonalnych. 

> Łączny wolumen transakcji na rynkach regionalnych 

przekroczył 235 tys. m2. Ponad 70% zarejestrowanego 

popytu przypadło na trzy rynki: krakowski 

(78,9 tys. m2), trójmiejski (52,8 tys. m2) oraz 

wrocławski (40,1 tys. m2). I poł. roku przyniosła 

znaczący wzrost aktywności w Poznaniu, gdzie 

podpisano kontrakty na blisko 18 tys. m2 (wobec 

18,7 tys. m2 wynajętych w całym 2014 r.). 

> Zarówno w Warszawie, jak i na głównych rynkach 

regionalnych utrzymuje się trend konsolidacji i relokacji 

do nowych obiektów (bardziej efektywna powierzchnia, 

możliwość ekspansji). 

Wybrane największe transakcje najmu zawarte 
w I poł. 2015 r. 

NAJEMCA POWIERZCHNIA (m2) LOKALIZACJA

Firma z sektora IT 21 000 Warsaw Spire, Warszawa

PZU 17 500
Konstruktorska Business 

Center, Warszawa

HSBC Service Delivery 14 500 Kapelanka 42, Kraków

EY 13 500 Rondo 1, Warszawa

Aviva 12 000
Gdański Business Center, 

Warszawa

HP 10 400
University Business Center II, 

Warszawa

P4 10 200 Marynarska BP, Warszawa

PKP Cargo 7 600
A4 Business Park II, 

Katowice

Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych
6 200 Warsaw Spire, Warszawa

KMD 6 200
Gdański Business Center, 

Warszawa  

Źródło: Colliers International na podst. PORF, II kw. 2015 

Dostępne powierzchnie 

> Wzrost poziomu współczynnika pustostanów dla głównych 

rynków biurowych odnotowany w I poł. 2015 r. był 

spowodowany zwiększeniem ilości wolnej powierzchni 

w Warszawie oraz Poznaniu. 

> Współczynnik pustostanów dla Warszawy wyniósł 14,1% 

(wobec13,3% na koniec 2014 r.). Odsetek wolnej 

powierzchni w centrum miasta utrzymał się na relatywnie 

stabilnym poziomie (15%). Wzrost wskaźnika odnotowały 

strefy poza centrum, gdzie niewynajęte pozostało 13,7% 

istniejących zasobów (wobec 12,4% na koniec 2014 r.). 

> W I poł. roku większość regionalnych rynków biurowych 

odnotowała nieznaczny spadek współczynnika powierzchni 

niewynajętej (wyjątek stanowił Poznań i Szczecin). 

Najwyższy poziom pustostanów zarejestrowano w Poznaniu 

i Szczecinie, najniższy w Krakowie i Łodzi. 
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Prognoza 

> Nowa podaż planowana do dostarczenia na rynek 

w drugiej połowie roku jest szacowana na ponad 

430 tys. m2. Najwyższy przyrost zasobów odnotują 

Warszawa (217 tys. m2) oraz Kraków (83 tys. m2). 

> Zaostrzenie wymagań dotyczących finansowania 

(umowy pre-let na 40-50% powierzchni najmu) 

przełoży się na zmniejszenie liczby rozpoczynanych 

inwestycji. Nie dotyczy to jednak największych graczy 

na rynku, którzy deklarują spekulacyjny start swoich 

projektów. 

> Miasta regionalne pozostaną w centrum 

zainteresowania firm z sektora nowoczesnych usług 

biznesowych. Należy jednak zaznaczyć, że najemcy 

BPO/SSC coraz przychylniej spoglądają na stołeczny 

rynek. 

> Stawki bazowe i efektywne utrzymają się na 

dotychczasowym poziomie. 

 

Współczynnik pustostanów na głównych 
rynkach biurowych w Polsce I poł. 2015 r.  
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