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W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych 

miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, 

zarówno po stronie podaży, jak i popytu.

• Wielkość nowo zrealizowanej powierzchni osiągnęła 

rekordowe 491 000 mkw., co stanowiło 34-procentowy 

wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

• Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej 

poza Warszawą przekroczyły 3,92 mln mkw., z czego 

najwięcej znajduje się w Krakowie (916 000 mkw.)      

oraz Wrocławiu  (848 000 mkw.).

• Popyt na powierzchnie biurowe pozostał na wysokim 

poziomie. Całkowity wolumen transakcji najmu osiągnął 

aż 585 000 mkw., a absorpcja netto – 380 000 mkw.

Źródło: PORF, Cushman & Wakefield

PODSUMOWANIE RYNKU

PODSUMOWANIE 2016 – KLUCZOWE DANE RYNKOWE

Zasoby pow.

biurowej (mkw.)

Stopa 

pustostanów

Nowa podaż 

(mkw.)

Roczny 

wolumen 

transakcji

(mkw.)

Najwyższe czynsze 

wywoławcze

(EUR/mkw./mies.)

Kraków 916 000 7,2% 149 000 188 000 14,50

Wrocław 848 000 12,5% 142 000 124 000 14,00

Trójmiasto 634 000 11,1% 57 000 93 000 14,00

Katowice 443 000 14,0% 52 000 41 000 13,50

Poznań 428 000 13,6% 41 000 64 000 14,00

Łódź 360 000 6,2% 36 000 67 000 13,00

Szczecin 156 000 14,7% 7 000 5 000 13,00

Lublin 140 000 10,9% 7 000 3 500 10,00

3,92 mln mkw.
Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 

biurowej w ośmiu głównych miastach 

regionalnych

• Pomimo rekordowej wielkości nowej podaży, średnia 

stopa pustostanów, wzrosła nieznacznie (o 1,7 pp.)     

w porównaniu z rokiem 2015, osiągając 10,8%           

na koniec 2016 roku.

• Stawki czynszów bazowych dla najwyższej klasy 

powierzchni pozostały na stabilnym poziomie i na 

koniec 2016 roku wynosiły od 10 do 14,5 euro            

za mkw. za miesiąc. 
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Źródło: PORF, Cushman & Wakefield

PODAŻ

Roczna podaż powierzchni biurowej w miastach 

regionalnych (mkw.)

Źródło: PORF, Cushman & Wakefield

(f) Prognoza

Rok 2016 był rekordowy pod względem wielkości 

nowej podaży dostarczonej na rynek w ośmiu 

głównych miastach regionalnych Polski. 

Całkowita ilość powierzchni biurowej oddanej do użytku    

w 2016 roku wyniosła 491 000 mkw. Stanowi to                     

34-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim 

(370 000 mkw.) i jest wartością o 75% wyższą w stosunku 

do pięcioletniej średniej z okresu 2011-2015, równej         

280 000 mkw.

Większość nowej powierzchni biurowej pojawiła się na 

najbardziej dojrzałych rynkach regionalnych, tj. w Krakowie                   

(149 000 mkw.) i we Wrocławiu (142 000 mkw.).               

W rezultacie, całkowite zasoby w tych miastach osiągnęły 

odpowiednio 916 000 i 848 000 mkw.

Największy wzrost wartości podaży w stosunku do 

poprzedniego roku odnotowany został w Katowicach 

(161% wzrost r/r), Krakowie (116% wzrost r/r)                     

i we Wrocławiu (69% wzrost r/r).

Ze względu na silny popyt na biura, aktywność dewe-

loperów pozostaje na wysokim poziomie. Biorąc pod 

uwagę wielkość realizowanej powierzchni, nowa podaż       

w 2017 roku może osiągnąć wartość porównywalną           

do ubiegłorocznej. Oczekujemy, że po raz kolejny 

najwięcej nowych biur powstanie w Krakowie, gdzie 

zasoby już w tym roku przekroczą 1 milion mkw. 

Największe budynki ukończone w 2016 roku.

Budynek / miasto Deweloper 
Powierzchnia 

biurowa (mkw.)

Business Garden I / 

Wrocław
Vastint 36 700

Dot Office (B,C,D) / 

Kraków
Grupa BUMA 26 700

Tryton Business 

House / Gdańsk

Echo 

Investment
21 300

Axis / Kraków Skanska 19 300

O3 Business 

Campus I / Kraków

Echo 

Investment
19 200

University Business 

Park B / Łódź
GTC 18 900

Pegaz / Wrocław
UBM 

Development
18 500

Nowa podaż powierzchni biurowej (mkw.)

Źródło: PORF, Cushman & Wakefield
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491 000 mkw.
Nowa podaż powierzchni biurowej w 2016 roku 

w głównych miastach regionalnych
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Źródło: PORF, Cushman & Wakefield

POPYT

Roczne wielkości popytu brutto i absorpcji netto 

(mkw.) w miastach regionalnych

Źródło: PORF, Cushman & Wakefield

Popyt na nowoczesną powierzchnię biurową na 

rynkach regionalnych utrzymał się na wysokim 

poziomie, co potwierdza znaczny przyrost 

powierzchni biurowej zajmowanej przez najemców. 

Całkowity wolumen transakcji najmu zawartych w ubiegłym 

roku osiągnął 585 000 mkw., co jest porównywalne 

z wielkością odnotowaną rok wcześniej i stanowi 50-

procentowy wzrost w stosunku do średniej wartości z lat 

2011-2015 (390 000 mkw.).

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej transakcji 

w 2016 roku odnotowano na najbardziej dojrzałych 

rynkach, tj.  w Krakowie (188 000 mkw.) i we Wrocławiu 

(120 000 mkw.). Wolumen umów najmu sfinalizowanych 

w ubiegłym roku w każdym z ośmiu miast był 

porównywalny do wielkości z roku 2015, co pokazuje 

stabilność tych rynków. 

W 2016 roku wzrosła również wielkość zajmowanej przez 

najemców powierzchni biurowej. Łączna wartość absorpcji 

netto dla wszystkich rynków regionalnych wyniosła ok.  

380 000 mkw., i była wyższa o 9% w stosunku do 

wielkości z 2015 roku. W każdym z analizowanych miast 

odnotowano przyrost wynajętej powierzchni, przy czym 

najwyższy miał miejsce w Krakowie (ok. 110 000 mkw.) 

oraz we Wrocławiu (ok. 90 000 mkw.).

Firmy z branży nowoczesnych usług dla biznesu 

(BPO/SSC) generują znaczną część popytu na po-

wierzchnie biurowe na rynkach regionalnych. Dalszy 

przewidywany wzrost tego sektora przyczyni się do silnej 

aktywności na rynku najmu w kolejnych latach. 

Największe transakcje najmu w 2016 

Miasto Najemca Budynek
Wynajęta 

powierzchnia (mkw.)
Typ transakcji

Wrocław Credit Suisse Grunwaldzki Center 10 800 Renegocjacja

Gdańsk Intel Tryton Business House 10 800 Nowa umowa

Kraków Aon Enterprise Park E 10 700 Umowa przednajmu

Wrocław BNY Mellon
Sagittarius Business 

House
10 500 Umowa przednajmu

Kraków Euroclear Bank Bonarka for Business G 10 000 Umowa przednajmu

Kraków ABB Axis 10 000
Ekspansja 

(umowa przednajmu)

Kraków Firma z branży IT Dot Office E 8 000 Umowa przednajmu

Kraków
Brown Brothers

Harriman

Orange Office Park Den 

Hauge
7 500

Ekspansja

(umowa przednajmu)

585 000 mkw.
Łączny wolumen transakcji najmu dla 

głównych rynków regionalnych w 2016 roku
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Stopa pustostanów na koniec 2016 i 2015 

Source: PORF, Cushman & Wakefield

PUSTOSTANY I CZYNSZE

Pustostany

Ze względu na rekordowo wysoki poziom nowej 

podaży, odnotowany w 2016 roku, stopa 

pustostanów na polskich rynkach regionalnych 

wzrosła o 1,7 pp. w porównaniu do roku 

poprzedniego i osiągnęła 10,8%.

Na większości analizowanych rynków rokroczna zmiana 

wskaźnika pustostanów pozostawała na poziomie +/- 3 pp.

Najbardziej znaczący wzrost zanotował Wrocław (z 8%      

do 12,5%) oraz Kraków (z 3,7% do 7,2%), w obu przy-

padkach ze względu na duży wolumen nowej powierzchni 

biurowej dostarczonej na te rynki w analizowanym roku.

W Łodzi i w Poznaniu stopa pustostanów spadła w 

porównaniu do wartości notowanych na koniec 2015 roku  

i wyniosła odpowiednio 6,2% i 13,6%.

Stawki czynszów 

Stawki czynszów nominalnych w miastach regio-

nalnych pozostały stabilne i wynosiły od 10 euro      

do 14,5 euro za mkw. za miesiąc Najwyższe wartości 

odnotowano w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście, a 

najniższe w Lublinie. 

Biorąc pod uwagę dużą liczbę projektów w budowie i w 

przygotowaniu na większości rynków, zarówno 

deweloperzy, jak i właściciele budynków mogą spodziewać 

się rosnących oczekiwań najemców i dalszej presji na 

obniżanie efektywnych stawek czynszów.

10-14,5 euro
Czynsze bazowe dla najwyższej klasy 

powierzchni biurowych na głównych 

rynkach regionalnych
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DEFINICJE

Definicje

Zasoby 

nowoczesnej 

powierzchni 

biurowej

Obiekty biurowe zbudowane po 1989 roku lub 

zmodernizowane przynajmniej do standardu 

klasy B. 

Popyt brutto Łączny wolumen transakcji najmu, 

obejmujący nowe umowy, umowy typy pre-let

(przednajmu), rozszerzenia dotychczasowej 

powierzchni, umowy wynajmu powierzchni 

przez właściciela budynku, jak również 

przedłużenia dotychczasowych umów / 

renegocjacji.

Popyt netto Łączny wolumen transakcji najmu, z 

wyłączeniem przedłużeń dotychczasowych 

umów / renegocjacji.

Absorpcja netto Zmiana netto zajmowanej przez najemców 

powierzchni uwzględniająca zmianę wielkości 

powierzchni niewynajętej oraz nowej podaży 

w analizowanym okresie czasu.

Czynsz za 

najlepsze lokale

Najwyższy czynsz wywoławczy oczekiwany 

za lokale o standardowej powierzchni (500-

1000 mkw.), uwzględniając popyt w każdej 

lokalizacji, dla obiektów o najwyższej jakości 

oraz specyfikacji, w najlepszych lokalizacjach 

na rynku. 

PORF W skład Polish Office Research Forum 

(PORF) wchodzi sześć firm doradczych 

działających na rynku nieruchomości: CBRE, 

Colliers International, Cushman & Wakefield, 

JLL, Knight Frank i Savills. Przedstawiciele 

tych firm dążą do ujednolicenia 

publikowanych wskaźników poprzez zbieranie 

i porównywanie kwartalnych danych.

Standardowe warunki umów najmu

Czynsz Czynsz miesięczny, płatny z góry, 

najczęściej ustalony w EUR, płatny w PLN

Indeksacja Wzrost czynszu zwykle indeksowany jest 

według wskaźnika European CPI lub HCPI

Opłata 

eksploatacyjna 

Opłata ponoszona przez najemcę z tytułu 

kosztów i wydatków, związanych z 

eksploatacją i funkcjonowaniem 

powierzchni wspólnych w budynku (w 

wysokości wskaźnika udziału użytkowanej 

przez siebie powierzchni brutto w łącznej 

powierzchni biurowej budynku) 

Ustalana i płatna w PLN

Długość trwania 

umowy najmu 

Standardowo 5 lat 

Zachęty dla 

najemców

Okresy wolne od czynszu 

Dopłaty do aranżacji powierzchni 

Kaucja 3-miesięczna gwarancja lub depozyt 

bankowy

Standard 

dostarczenia 

powierzchni

Właściciele budynków pokrywają koszty 

związane z aranżacją powierzchni 

wspólnych (hol wejściowy, korytarze) oraz 

wydatki związane ze standardowym 

wyposażeniem powierzchni 
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