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W okresie od stycznia do marca na stołeczny 
rynek biurowy dostarczono 6 projektów 
biurowych, m.in kolejne budynki kompleksu 
Business Garden (łącznie 54.800 m² , Vastint 
Poland), EQlibrium (9.900 m², Grupa 
Waryński), Airtech Business Park III (6.700 m², 
Juma). W rezultacie, nowoczesne zasoby 
biurowe w Warszawie na koniec I kwartału 
2017 roku przekroczyły 5,12 mln m² . 
 
Po rekordowym pod względem nowej podaży 
2016 roku, w I kwartale 2017 roku 
deweloperzy nieco ostrożniej podchodzili do 
nowych inwestycji. 
W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku 
rozpoczęto tylko przebudowę 
charakterystycznego na warszawskiej mapie 
projektu – Rotundy PKO (3.300 m², PKO Bank 
Polski) i realizację biurowca Vector (13.500 m², 
City Level) zlokalizowanego na północy miasta. 
Niemniej jednak wolumen powierzchni  
w budowie utrzymuje się na wysokim poziomie 
i na koniec I kwartału 2017 roku wyniósł 
662.000 m². Jeśli deweloperzy dotrzymają 
planowanych terminów, 2017 rok może 

Zasoby powierzchni biurowej:

5,12 mln m2

Nowa podaż (I-III 2017):

84.000 m2 

w 6 projektach

Powierzchnia biurowa w budowie:

662.000 m² 

Wolumen transakcji najmu 
(I-III 2017):

194.000 m² 

Wskaźnik pustostanów:

14%
całkowitych zasobów
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zakończyć się nową podażą na poziomie ok. 
241.000 m². Na stołeczny rynek w tym roku 
prawdopodobnie trafią m.in. West Station II 
(36.900 m² , HB Reavis), D48 (26.000 m², 
Penta Investments), Bobrowiecka 8 (22.000 
m², Spectra Development) czy Generation 
Park X (21.400 m² , Skanska Property Poland). 
 
W Warszawie nadal obserwowana jest 
niesłabnąca aktywność najemców.  
Od stycznia do marca 2017 roku na 
warszawskim rynku biurowym zawarto  
umowy najmu na niemal 194.000 m². 
Wolumen umów podpisanych w I kwartale 
2017 roku jest o niemal 40% wyższy  
niż w analogicznym okresie 2016 roku i tylko 
12% niższy niż w IV kwartale 2016 roku.  
Nowe umowy zawarte w istniejących 
budynkach oraz w projektach w budowie, 
wyniosły odpowiednio 46% oraz 8%. 
Pozostałe transakcje stanowiły renegocjacje 
umów – 37% wynajętej powierzchni oraz 
ekspansje – 9% całkowitego wolumenu  
umów najmu. O wysokiej aktywności 
najemców świadczy także poziom absorpcji 

Źródło: Knight Frank

   Strefa   Służewiec Mokotów       Aleje Wschód Pozostałe
centralna   Jerozolimskie

WYKRES 1
Podaż w budowie wg lokalizacji i planowanej daty ukończenia
I kw. 2017
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W I kwartale 2017 roku odnotowano: 
 
 Stabilny współczynnik pustostanów
 Niesłabnący popyt na powierzchnię biurową
 Wysoką absorpcję netto

M76, Raiffeisen Capital Management
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WYKRES 1
Całkowite zasoby biurowe i współczynnik pustostanów wg lokalizacji 
I kw. 2017
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netto, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 
86.600 m² i była o 60% wyższa niż średnia 
kwartalna absorpcja zanotowana w latach 
2012-2016. 
 
W I kwartale 2017 roku współczynnik 
pustostanów na warszawskim rynku biurowym 
utrzymał się na stabilnym poziomie  
w porównaniu z końcem poprzedniego roku  
i wyniósł 14%. Na koniec marca 2017 roku  
na wynajem pozostawało ponad 718.000 m²  
powierzchni biurowej, z czego najwięcej 
oferowane było w strefie centralnej miasta – 
258.000 m² oraz na Służewcu – 200.000 m². 
Warto jednocześnie podkreślić, że w minionym 
kwartale w strefie centralnej miasta 
odnotowano znaczący spadek wskaźnika 
pustostanów do 13,1% (spadek o 2,1 pp.  
w porównaniu z końcem 2016 roku). 
 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 
wywoławcze stawki czynszów pozostały  
na stabilnym poziomie w przeważającej 
większości projektów biurowych. Czynsze  
wywoławcze w Centralnym Obszarze Biznesu, 
biorąc pod uwagę nowe prestiżowe projekty, 
kształtują się w przedziale 20-23 EUR/m² /
miesiąc, natomiast w pozostałych 
lokalizacjach centralnych od 13-21 EUR/m² /
miesiąc. Czynsze wywoławcze poza centrum 
wynoszą od 10,5 do18 EUR/m² /miesiąc.  
Ze względu na szeroki pakiet zachęt, które 
właściciele budynków oferują przyszłym 
najemcom, stawki efektywne pozostają  
o 15-25% niższe niż stawki wywoławcze.

North Gate, DEKA Immobilien

Mokotowska Square, DEKA Immobilien
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Warszawski rynek biurowy rozwija się w ostatnich 

latach niezwykle dynamicznie, ale jednocześnie oferta 

deweloperów staje się coraz bardziej zróżnicowana  

i dostosowana do indywidualnych preferencji najemców. 

Ten trend obserwujemy zwłaszcza w centrum miasta,  

gdzie obok wielkoskalowych inwestycji wieżowych 

realizowane są liczne projekty butikowe, ale tempa nabiera 

również rewitalizacja zabytkowych kamienic.  

Spośród zrealizowanych dotychczas inwestycji jedynie  

2% stołecznych zasobów biurowych to powierzchnia 

oferowana w zrewitalizowanych kamienicach.  

Jest to około 20 budynków o łącznej powierzchni  

93.000 m², jednak kolejne 3 projekty oferujące blisko 

13.000 m² zostaną ukończone jeszcze w 2017 roku. 

Warszawski rynek dojrzewa, a deweloperzy próbują 

sprostać oczekiwaniom różnych grup najemców, nawet 

o zupełnie odmiennych preferencjach, dlatego można 

oczekiwać, że z biegiem lat oferta powierzchni biurowej 

będzie coraz bardziej zdywersyfikowana. Ze względu na 

mniejsze, kameralne powierzchnie, biura w kamienicach 

wybierają m.in. kancelarie adwokackie, sektor usług 

profesjonalnych czy firmy designerskie.  

Przedstawiamy kilka najnowszych projektów, które  

łączą nowoczesne wnętrza biurowe z ciekawą historią  

i wyszukaną architekturą.

Rewitalizacje  
warszawskich  

kamienic

Marszałkowska

Aleje Ujazdowskie

Królewska

Złota

Koszykowa

Grzybowska

1. Plac Małachowskiego pl. Małachowskiego 2
2. Renaissance Building ul. Mokotowska 19
3. Smolna 40 ul. Smolna 40
 

4. Polna Corner  ul. Polna 40/Waryńskiego/Jaworzyńska
5. Poznańska 37 ul. Poznańska 37
6. Europejski Krakowskie Przedmieście 13

PROJEKTY UKOŃCZONE

PROJEKTY W BUDOWIE

1

2

3

5

4

6

Nowoczesność łącząca historię 
i wyjątkową architekturę
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ARCHITEKTURA

REALIZACJA

Kamienica czynszowa (1848) zaprojektowana dla Krasińskich wg projektu 
Franciszka Marii Lanciego. Rozebrana w 1907 roku, by na jej miejscu mogła 
powstać rezydencja hrabiego Raczyńskiego (ożenił się z wdową po Zygmun-
cie Krasińskim). Początkowo rodzina miała trzymać tam swoje zbiory biblio-
teczne i artystyczne (Biblioteka Ordynacji Krasińskich). Ostatecznie jednak 
nieruchomość była wynajmowana zamożnym ludziom, na dole znajdowały 
się sklepy. W kamienicy w latach międzywojennych istniało także żeńskie 
gimnazjum (szare mundurki) założone przez Janinę Tymińską. Pod starym 
skrzydłem budynku znajduje się bunkier atomowy - pozostałość po państwo-
wych urzędach, które mieściły się tu po wojnie.

2010-2013 

14 600 m² 

1907-1910 

Zmodernizowany klasycyzm
Jan Heurich (m.in. autor biblioteki miejskiej przy  
Koszykowej)

REWITALIZACJA 

POWIERZCHNIA 

Budynek biurowo-handlowy. W ramach rewitalizacji została odtworzona 
historyczna fasada budynku oraz przywrócono duże przeszklone witryny na 
parterze. Zachowano historyczne wejście do budynku, natomiast na tyłach 
kamienicy (od strony ASP) dobudowano nowe skrzydło.

 
BIURO  
PROJEKTOWE
 

WŁAŚCICIEL

KANA – Andrzej i Barbara Kaliszewscy  
oraz Bohdan Napieralski

Europa Capital oraz White Star Real Estate

Plac  
Małachowskiego

ARCHITEKTURA

REALIZACJA

Właścicielem kamienicy był Bronisław Pawłowicz – podstarszy cechu  
murarzy. Edukował młodzież murarską, wprowadzał nowe technologie  
w budownictwie. W „stylu Pawłowicza” budowali mistrzowie ówczesnego 
warszawskiego rzemiosła. W czasie Powstania Warszawskiego kamienica 
spłonęła, jednak w latach 1946-1947 została odbudowana, niższa  
o kondygnację i bez balkonów.

2004, 2016 

5 300 m² 

1895-1896 

Neorenesans, zaprojektowana przez Teofila Lembke

REWITALIZACJA 

POWIERZCHNIA 

Budynek biurowy, nagrodzony przez Construction & Investment Journal w 
kategorii za najlepszą inwestycję biurową 2004 r. W kamienicy została zacho-
wana historyczna fasada oraz elementy zabytkowej elewacji. W 2016 roku w 
kamienicy przeprowadzono gruntowny remont oraz zrewitalizowano elewację.

 
BIURO  
PROJEKTOWE

WŁAŚCICIEL

JJ. ORY 

GLL

Renaissance  
Building



Kamienica biurowa (Polna 40): 1916
Kamienica mieszkalna (Jaworzyńska): 1913

REALIZACJA

Kamienica biurowa od ul. Polnej 40, przed wojną była częścią miejskiego 
kwartału, który po wojnie został przecięty nowopowstałą ul. Waryńskiego. 
Początkowo obiekt liczył trzy kondygnacje (budynek frontowy i dwie oficyny 
poprzeczne). W roku 1916 kamienicę podwyższono o dwie
kondygnacje. Na przełomie lat 70. i 80. przeprowadzono remont, w ramach 
którego rozebrano oficynę wschodnią. Kamienica straciła oryginalny charak-
ter. Zachowała jedynie układ otworów okiennych i przejazd bramy.

W kamienicy Andrzeja Kondrackiego od ulicy Jaworzyńskiej przez 37 lat 
mieszkała Maria Dąbrowska, która napisała tu wiele swoich dzieł, m.in. jedną 
z najsłynniejszych powieści w swojej karierze: Noce i dnie. Mieszkanie miał 
tam także Jan Dąbrowski – pierwszy marszałek Sejmu PRL, mieściło się tam 
również Towarzystwo Opieki nad Niewidomymi. Obiekt przetrwał wojnę i 
obecnie w części frontowej jest wpisany do rejestru zabytków.

2015-2017 

Kamienica biurowa (Polna 40) – 2 000 m² 
Nowy budynek biurowy (Waryńskiego) – 5 200 m² 
Kamienica mieszkalna (17 mieszkań od 53 m²  – 160 m² )

REWITALIZACJA 

POWIERZCHNIA 

W ramach projektu będą istniały trzy budynki: nowy budynek klasy A (od ul. 
Waryńskiego), biurowa XX-wieczna kamienica, która zostanie poddana reno-
wacji (od ul. Polnej) oraz zabytkowa, odrestaurowana kamienica mieszkalna 
od ul. Jaworzyńskiej (m.in. mieszkanie Marii Dąbrowskiej), której zostanie 
przywrócony przedwojenny charakter.

 
BIURO  
PROJEKTOWE

WŁAŚCICIEL

B’ART Pracownia Architektury Urbanistyki i Wnętrz

Polna Sp. z o.o., Grupa CERACO

Polna Corner 

ARCHITEKTURA

REALIZACJA

Kamienica zaprojektowana dla Ksawerego Branickiego i jego rodziny. To przy-
kład ówczesnej kamienicy czynszowej. W czasie wojny została zniszczona, 
groziła zawaleniem i została przeznaczona do rozbiórki. Zespół Opiekunów 
Kulturowego Dziedzictwa Warszawy powstrzymał te zamiary. W poł. lat 50. 
została odbudowana, a w 1988 znalazła się w rejestrze zabytków. W czasie 
wojny Adam Branicki (syn Ksawerego) wykupywał jeńców, a w mieszkaniu 
przy Smolnej 40 ukrywał poszukiwanych przez gestapo.

2014-2016 

4 500 m² 

1901-1903 

Eklektyczna, zaprojektowana przez Bronisława  
Brochwicz-Rogojskiego (m.in. autor PAST-y)

REWITALIZACJA 

POWIERZCHNIA 

Kamienica klasy A o charakterze hotelowo-biurowo-usługowym (w II kwartale 
2017 roku w budynku zostanie otwarty hotel Indigo Warsaw Nowy Świat). W 
ramach prac remontowych dokonano m.in. renowacji zabytkowej elewacji 
budynku oraz odtworzono dach mansardowy. 

 
BIURO  
PROJEKTOWE

WŁAŚCICIEL

Kulczyński Architekt

Budizol

Smolna 40
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Kamienica biurowa, Polna 40
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ARCHITEKTURA

REALIZACJA

Zaprojektowany przez cenionego polskiego architekta o włoskim pochodzeniu, 
Henryka Marconiego, został otwarty w 1857 roku pod nazwą Hotel d’Europe  
i przez dziesięciolecia był najbardziej luksusowym hotelem w Polsce. W czasie 
II Wojny Światowej został niemalże całkowicie zniszczony. W 1948 roku na 
mocy Dekretu Bieruta odebrano go rodzinnej firmie H.E.S.A. W latach 1949-
1951 został przebudowany według projektu Bohdana Pniewskiego;  
odrestaurowana została zabytkowa fasada i wnętrza. W latach 1951-1954  
w budynku swoją siedzibę miała Akademia Wojskowo-Polityczna.  
W 1962 został ponownie otwarty dla gości pod egidą państwowej sieci biur 
podróży i hoteli Orbis. Po latach starań w 2005 roku prawowici właściciele 
odzyskali budynek. W latach 2013 -2017 Europejski został poddany całkowitej 
rewitalizacji. 

2013-2017 

7 000 m² powierzchni biurowej oraz 2 700 m²   
powierzchni handlowo-usługowej 

1855-1857 

Neorenesansowe elewacje z elementami renesansu 
włoskiego. Henryk i Leonardo Marconi.

REWITALIZACJA 

POWIERZCHNIA 

Europejski został starannie przywrócony do dawnej świetności zgodnie ze 
ścisłymi wytycznymi konserwatorskimi. W budynku mieścić się będzie nie tylko 
pięciogwiazdkowy hotel, ale także prestiżowe powierzchnie biurowe, butikowe 
i gastronomiczne. Biura, posiadające dwie niezależne recepcje, znajdować się 
będą  na czwartym i piątym piętrze. Do dyspozycji gości zostaną oddane 103 
pokoje i apartamenty, 700 m²  spa, basen, centrum konferencyjne, restauracje, 
bary, sala cygarowa oraz 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 120 
wokół budynku. Zastosowano materiały i rozwiązania najwyższej jakości.  
Odrestaurowany Europejski łączy tradycję ze sztuką projektowania XXI wieku.

 
BIURO  
PROJEKTOWE

WŁAŚCICIEL

SUD Architectes Polska, WWAA, APA Wojciechowski 

Hotel Europejski S.A - H.E.S.A

Europejski

ARCHITEKTURA

REALIZACJA

Poznańska 37 – adaptowana na kameralny budynek biurowy zabytkowa 
kamienica z 1904 r., która jako jedna z nielicznych nie uległa zniszczeniu 
podczas działań wojennych. Na Poznańskiej 37 mieszkał Miron Białoszewski, 
który wprowadził się po wojnie i mieszkał do 1958 roku.

2015-2017 

4 000 m² 

1903-1904 

Dekoracje nawiązują do form renesansowych,  
motywy secesyjne

REWITALIZACJA 

POWIERZCHNIA 

Budynek szczycący się bogatą, przedwojenną historią zostanie dostosowany 
do współczesnych wymagań rynkowych i już wkrótce zaoferuje łącznie ok.
4 000 m² powierzchni biurowej i handlowo-usługowej oraz trzykondygnacyjny 
parking podziemny w ścisłym centrum Warszawy. Poznańska 37 to nie tylko 
kameralne biura, ale i naturalne przedłużenie oferty restauracyjno-usługowej 
słynnej ulicy Poznańskiej.

 
BIURO  
PROJEKTOWE

WŁAŚCICIEL

FS&P ARCUS 

Icon Real Estate/Poznańska 37 SPV 

Poznańska 37
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