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The annual supply of office space in 2015 
reached  a comparable level  to the results from 
2014 and slightly exceeded 270,000 sq m. 
Some developers have taken the decision to 
postpone completion dates of their buildings 
from Q4 2015 until the beginning of 2016  
consequently 2015 failed to come up to the 
market’s expectations and become  a 
record-breaking year in terms of annual supply. 
Significantly higher results are  likely to be 
achieved in 2016, when completions of, among 
others, six large-scale office projects (over 
30,000 sq m each) will take place.

2015 was  an exceptional year in terms of 
leasing activity. Over the four quarters, lease 
agreements of total volume of 813,000 sq m 
were signed, which was  over 30% higher than 
in 2014. Additionally, net absorption of some 
280,000 sq m of office space appeared to be 
some 80% higher than in 2014 and the highest 
in the history of the Warsaw office market. Since 

by the end of 2016.

The high availability of office space in Warsaw 
(both in existing projects and buildings under 
construction) led to only a few developers  
deciding  to start new investments in the past  
12 months. Compared to 2014, the scale of 
office commencements were  nearly 4 times 
lower and in comparison with 2013 – over 3 
times lower. On the other hand, satisfactory 
results of the Warsaw office market (especially 
in terms of take-up and net absorption) in 2015 
already brought  results in the form of press 
releases on the planned commencements of 
several large-scale office projects.  
As a consequence, developers’ activity is 
supposed to increase again in 2016.

At the end of 2015, monthly asking rents ranged 
from EUR 15 to 23 per sq m of leasable space in 
the CBD, and from EUR 10.5 to 18 per sq m of 
offices in other districts. Due to the large volume 
of available space in the existing buildings and 
projects under construction, asking rents felt 
down over the last 12 months. Furthermore,  
Warsaw  remains a tenant’s market, which is 
reflected in greater flexibility in negotiations by 
landlords. Consequently, the effective rates are 
lower by approx. 15-30% than the asking rates.

CHART 2 

Office commencements (sq m) 
2013 - 2015

Source: Knight Frank

Source: Knight Frank, PORF

OFFICE MARKET IN WARSAW
2015 in the Warsaw office market ended with a record-high volume of lease 
transactions, the highest net absorption in the history of the local market and a 
decrease in the vacancy rate. The level of developers’ activity remains high and 
rumours from the market suggest that the trend will continue.

CHART 1 

New supply and vacancy rate in 
Warsaw  
2008-2016f

ANTARES, VISTULA HOLDING

Source: Knight Frank, PORF

CHART 3 

Annual take-up by location  
2012 - 2015

2013, the structure of the lease contracts   
experienced a systematic increase in the share 
of contracts in buildings located in the Warsaw’s 
Central Business District. Invariably, about 50% 
of concluded leases include new contracts 
(signed in both existing buildings and ongoing 
projects). A significant group is also made  up of 
renewals of existing contracts, whose share 
exceeded 30% in each year of the last 5 years. 

The high level of tenant activity recorded 
throughout 2015 had a significant impact on the 
vacancy rate which in December 2015 slightly 
exceeded 12% (14.1% of rentable stock). The 
rate’s upward trend that had been continuing for 
several years was followed by its decrease in the 
second half of 2015. However, given the scale of 
new supply according to developers’ schedules 
and assuming that net absorption in 2016 
reaches the 3-year average level of some 
200,000 sq m, an increase in the vacancy rate 
to a level of 17% (of rentable stock) is expected 

813,000 sq m 

record-high volume of lease 
contracts signed in the Warsaw 

office market

280,000 sq m 
the highest  

net office absorption ever

102,000 sq m 
3-year lowest scale of newly 

commenced office schemes

ATRIUM GARDEN, DEKA IMMOBILIEN
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Selected projects under construction / Wybrane projekty w budowie

Proximo I 26,000 Hines Polska

MAJOR AREAS  
OF OFFICE CONCENTRATION IN 2015 /  
GŁÓWNE OBSZARY KONCENTRACJI 
POWIERZCHNI BIUROWEJ W 2015

   ALEJE JEROZOLIMSKIE

   RONDO DASZYŃSKIEGO

Rentable stock (sq m) /
Zasoby wynajmowalne (m2):

216,000

Vacancy rate (%) /
Wskaźnik pustotanów (%):

11,3

Asking rents (EUR/sq m) /
Czynsze wywoławcze (EUR/m2):

13-17 

Offices under construction (sq m) /
Podaż w budowie (m2):

33,000

Rentable stock (sq m) / 
Zasoby wynajmowalne (m2):

180,000

Vacancy rate (%) /
Wskaźnik pustotanów (%):

6,7

Asking rents (EUR/sq m) /
Czynsze wywoławcze (EUR/m2):

15-19 

Offices under construction (sq m) /
Podaż w budowie (m2):

152,000

Rentable stock (sq m) / 
Zasoby wynajmowalne (m2):

421,000

Vacancy rate (%) /
Wskaźnik pustotanów (%):

12,3

Asking rents (EUR/sq m) /
Czynsze wywoławcze (EUR/m2):

12-16 

Offices under construction (sq m) /
Podaż w budowie (m2):

85,000

Rentable stock (sq m)
/ zasoby wynajmowalne (m2):

1,2m

Vacancy rate (%)
/ wskaźnik pustotanów (%):

13,4

Asking rents (EUR/sq m) /
Czynsze wywoławcze (EUR/m2):

15-23

Offices under construction (sq m) 
/ podaż w budowie (m2):

304,000

Rentable stock (sq m)
/ zasoby wynajmowalne (m2):

1,04m

Vacancy rate (%)
/ wskaźnik pustotanów (%):

15,8

Asking rents (EUR/sq m) /
Czynsze wywoławcze (EUR/m2):

10,5-14,5

Offices under construction (sq m) 
/ podaż w budowie (m2):

32,000

Selected projects under construction / Wybrane projekty w budowie

Wołoska 24 21,000 Ghelamco Poland

Neopark I 11,000 Yareal Polska

Property name / 
Nazwa projektu

Office rentable space (sq m)
/ Powierzchnia biurowa (m2)

Owner / Developer
/ Właściciel / Deweloper

Selected projects under construction / Wybrane projekty w budowie

Astrum Business Park 31,000 Irydion

West Station I 29,000 HB Reavis

Eurocentrum Delta 26,000 Capital Park

Selected projects under construction / Wybrane projekty w budowie

Warsaw Spire A 67,000 Ghelamco Poland

Q22 50,000 Echo Investment

Generation Park I 21,000
Skanska Property 

Poland
Prime Corporate 

Center
21,000 Golub GetHouse

Atrium 2 20,000
Skanska Property 

Poland

Astoria 18,000 Strabag Real Estate

Łucka / Wronia 17,000 Ghelamco Poland

CEDET 14,000 Immobel

Biura Koszyki 13,000 Griffin Real Estate

The Tides 13,000
The Tides Pro 

Property Investment

Ethos 11,000
Kulczyk Silverstein 

Properties

Grzybowska 43 10,000 Wisher Enterprise

  CBD / COB

  WOLA EAST / BLISKA WOLA

 MOKOTÓW (incl. SŁUŻEWIEC PRZEMYSŁOWY)
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roku w strukturze umów systematycznie 
zwiększa się udział kontraktów w budynkach 
lokalizowanych w Centralnym Obszarze 
Biznesu (COB). Niezmiennie około 50% 
kontraktów stanowią nowe umowy 
(podpisywane zarówno w istniejących 
budynkach, jak i dopiero powstających). 
Znaczącą grupę stanowią także renegocjacje 
istniejących kontraktów, których udział  
w ostatnich 5 latach przekraczał 30% rocznie. 

Wysoka aktywność najemców odnotowana  
w całym 2015 roku miała istotny wpływ na 
obniżenie się wskaźnika pustostanów, który  
w grudniu 2015 roku nieznacznie przekroczył 
12% (14,1% powierzchni na wynajem).  
Po tendencji wzrostowej współczynnika 
utrzymującej się od kilku lat, w drugiej połowie 
2015 roku odnotowano spadek pustostanów. 
Mając jednak na uwadze oczekiwaną skalę 
nowej podaży w ciągu 12 miesięcy, przy 
założeniu, że absorpcja netto osiągnie w 2016 
roku średni poziom z ostatnich 3 lat (około 
200.000 m2), można spodziewać się wzrostu 
wskaźnika pustostanów do poziomu nawet 
17% na koniec 2016 roku.

 

Wysoka dostępność powierzchni biurowej  
w Warszawie (zarówno w istniejących 
projektach, jak i budynkach w budowie) 
sprawiła, że w minionym roku niewielu 
deweloperów zdecydowało się rozpocząć 
realizację nowych inwestycji. W porównaniu  
z 2014 rokiem skala rozpoczynanych budów 
spadła niemal 4-krotnie, a w porównaniu  
z 2013 rokiem - ponad 3-krotnie. Z drugiej 
strony, satysfakcjonujące wyniki 
warszawskiego rynku biurowego (zwłaszcza 
dotyczące wolumenu transakcji najmu  
i chłonności rynku) w 2015 roku, już przyniosły 
pierwsze efekty w postaci informacji 
prasowych na temat planowanego 
rozpoczęcia realizacji kilku wielkoskalowych 
projektów. Można zatem oczekiwać,  
że w 2016 roku aktywność deweloperów 

Roczna podaż powierzchni biurowej w 2015 
roku utrzymała się na poziomie 
porównywalnym do rezultatu z 2014 roku  
i nieznacznie przekroczyła 270.000 m2. 
Niektórzy deweloperzy podjęli decyzje  
o przesunięciu dat oddania budynków do 
użytku z IV kw. 2015 roku na początek 2016 
roku, w konsekwencji czego nie ziścił się 
scenariusz przewidujący, że będzie to 
rekordowy rok pod względem nowej podaży. 
Znacznie wyższy wynik ma szansę zostać 
osiągnięty w 2016 roku, gdy zakończone 
zostaną budowy m.in. sześciu 
wielkoskalowych projektów biurowych 
(powyżej 30.000 m2 każdy).

Rok 2015 okazał się wyjątkowym okresem 
pod względem aktywności najemców.  
W ciągu czterech kwartałów podpisano 
umowy najmu 813.000 m2, tj. ponad 30% 
więcej niż w 2014 roku. Obok bardzo 
wysokiego wolumenu najmu, w 2015 roku 
odnotowano historycznie najwyższy poziom 
absorpcji netto. W tym okresie około 280.000 
m2 biur zostało wchłonięte przez rynek, tj.  
o około 80% więcej niż w 2014 roku. Od 2013 

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE 
Rok 2015 na warszawskim rynku biurowym zakończył się rekordowym wolumenem 
podpisanych transakcji najmu, najwyższą w historii rynku absorpcją netto oraz 
spadkiem współczynnika pustostanów. Aktywność deweloperów pozostała wysoka, 
a sygnały z rynku wskazują na utrzymanie się tej tendencji.

WYKRES 1 

Nowa podaż i pustostany  
w Warszawie  
2008-2016p

813.000 m2  
najwyższy w historii 

warszawskiego rynku biurowego 
wolumen transakcji najmu

280.000 m2  
rekordowa absorpcja netto

102.000 m2 
najniższa od 3 lat skala 

rozpoczynanych inwestycji 
biurowych

RIVERSIDE, Savills Investment Management

WYKRES 2 

Wolumen rozpoczętych inwestycji (m2) 
2013 - 2015

Źródło: Knight Frank

Źródło: Knight Frank, PORF

WYKRES 3 

Struktura rocznego wolumenu najmu wg lokalizacji  
2012 - 2015

ponownie wzrośnie.

Wywoławcze miesięczne stawki czynszów na 
koniec 2015 roku wahały się od 15 do 23 EUR 
za m2 powierzchni wynajmowanej w COB oraz 
10,5-18 EUR za m2 biur w pozostałych 
dzielnicach. Ze względu na dużą ilość 
dostępnej powierzchni w istniejących 
budynkach oraz realizowanych projektach, 
czynsze wywoławcze spadły w ostatnich 12 
miesiącach. Co więcej, warszawski rynek 
pozostaje rynkiem najemcy, co znajduje 
odzwierciedlenie w większej elastyczności 
właścicieli w negocjacjach. W konsekwencji 
stawki efektywne są niższe o 15-30%  
od stawek wywoławczych.

Źródło: Knight Frank, PORF



8

Contacts in Poland / 
Kontakty w Polsce:

+48 22 596 50 50 
www.KnightFrank.com.pl

RESEARCH

Elżbieta Czerpak 
elzbieta.czerpak@pl.knightfrank.com

ASSET MANAGEMENT

Monika A. Dębska - Pastakia 
monika.debska@pl.knightfrank.com

ASSET MANAGEMENT -  
OFFICES AND LOGISTICS

Bartłomiej Łepkowski 
bartlomiej.lepkowski@pl.knightfrank.com

ASSET MANAGEMENT - RETAIL

Małgorzata Szychułda 
malgorzata.szychulda@pl.knightfrank.com

CAPITAL MARKETS

Joseph Borowski 
joseph.borowski@pl.knightfrank.com

COMMERCIAL AGENCY - OFFICE

Izabela Potrykus-Czachowicz 
izabela.potrykus@pl.knightfrank.com

COMMERCIAL AGENCY - RETAIL

Paweł Materny 
pawel.materny@pl.knightfrank.com

PROPERTY MANAGEMENT

Magdalena Oksańska 
magdalena.oksanska@pl.knightfrank.com

VALUATIONS

Grzegorz Chmielak 
grzegorz.chmielak@pl.knightfrank.com

Contact in London 
Kontakt w Londynie:

INTERNATIONAL RESEARCH

Matthew Colbourne 
matthew.colbourne@knightfrank.com
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This report is published for general information only and not to be relied upon in any way. Although high standards have been 
used in the preparation of the information, analysis, views and projections presented in this report, no responsibility or liability 
whatsoever can be accepted by Knight Frank for any loss or damage resultant from any use of, reliance on or reference to the 
contents of this document. As a general report, this material does not necessarily represent the view of Knight Frank in relation 
to particular properties or projects. Reproduction of this report in whole or in part is not allowed without prior written approval 
of Knight Frank to the form and content within which it appears.

Knight Frank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych na podstawie 
zawartości niniejszego raportu. Pomimo przeprowadzenia szczegółowych badań i zachowania należytej staranności Knight Frank 
nie gwarantuje ani nie zapewnia, że informacje zawarte w raporcie są prawdziwe lub że nie uległy dezaktualizacji. Powielanie części 
lub całości opracowania tylko za zgodą Knight Frank.

As one of the largest and most experienced research teams operating across Polish commercial 
real estate markets, Knight Frank Poland provides strategic advice, forecasting and consultancy 
services to a wide range of commercial clients including developers, investment funds, financial 
and corporate institutions as well as private individuals.

We offer:

  strategic consulting, independent forecasts and analysis adapted to clients’ specific   
    requirements,

  market reports and analysis available to the public,

  tailored presentations and market reports for clients.

Reports are produced on a quarterly basis and cover all sectors of commercial market (office, 
retail, industrial, hotel) in major Polish cities and regions (Warsaw, Kraków, Łódź, Poznań, Silesia, 
Tricity, Wrocław). Long-term presence in local markets has allowed our research team to build 
in-depth expertise of socio-economic factors affecting commercial and residential real estate in 
Poland.

Jako jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów monitorujących rynek 
nieruchomości w Polsce, świadczymy usługi doradcze, opracowujemy prognozy oraz 
diagnozujemy wszystkie sektory rynku nieruchomości.

Naszym klientom, do których należą m.in. deweloperzy, fundusze inwestycyjne, instytucje 
finansowe, przedsiębiorstwa oraz inwestorzy indywidualni, oferujemy:

  doradztwo strategiczne,

  niezależne prognozy i analizy dostosowane do specyficznych wymogów klientów,

  prezentacje na indywidualne zapotrzebowanie/zamówienie.

Prowadzimy kwartalnie aktualizowane bazy danych, obejmujące wszystkie sektory rynku 
nieruchomości komercyjnych (biurowy, handlowy, magazynowy, hotelowy) w głównych miastach 
i regionach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Śląsk, Trójmiasto, Wrocław). Dzięki naszym 
oddziałom w tych lokalizacjach, posiadamy wiedzę o lokalnych rynkach, którą wykorzystujemy 
w przygotowywaniu raportów.

COMMERCIAL
MARKET

Knight Frank Research Reports are available at KnightFrank.com.pl/en/research/
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