
 

  
5 418 600 MKW.

CAŁKOWITY ZASÓB  
POWIERZCHNI BIUROWEJ

+7%*
209 000 MKW.

POPYT BUTTO

     - 1,1 PP.**
10,0%

WSKAŹNIK PUSTOSTANÓW

* W stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku
** W stosunku do II kw. 2018 roku

23,75  
EUR/ MKW./MIESIĄC

WYJŚCIOWA STAWKA  
NAJMU W NAJLEPSZYCH 

LOKALIZACJACH

-78%*
16 300 MKW.

NOWA PODAŻ

-8%*
138 600 MKW.

POPYT NETTO

Najważniejsze wydarzenia

Dzięki podpisaniu dwóch nowych umów najmu w budynku zachodnim 
kompleksu Mennica Legacy Tower oraz Europejski Offices, WeWork stał 
się największym operatorem powierzchni coworkingowej w Warszawie. 

Łączna powierzchnia operatora w czterech dotychczas zabezpieczonych 
lokalizacjach wynosi już 28 500 mkw. Oficjalne otwarcie pierwszego biura 

zlokalizowanego w biurowcu CEDET planowane jest pod koniec 2018 roku. 

W III kw. 2018 roku operatorzy coworkingowi zawarli łącznie pięć umów: 
WeWork (budynek zachodni Mennica Legacy Tower, Europejski), New 

Work Offices (Wola Retro), New Work Offices (NeoPark B)  
oraz UMA Coworking (Chmielna 89).

 17% powierzchni będącej obecnie w budowie i planowanej do oddania 
do 2020 roku zostało już zabezpieczone przez najemców umowami 

przednajmu.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej powrócił na ścieżkę spadkową po 
tymczasowym wzroście spowodowanym oddaniem w II kw. 2018 roku do 

użytku blisko 150 000 mkw., czyli 63% powierzchni planowanej  
do oddania w całym 2018 roku.

Absorpcja powierzchni biurowej zanotowana w pierwszych trzech 
kwartałach 2018 roku przewyższyła wielkość nowej podaży  

w tym okresie.

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w pierwszych trzech 
kwartałach 2018 roku na warszawskim rynku biurowym wyniósł  

1,14 mld EUR i był trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2017 roku. 

-36%*
69 500 MKW.

ABSORPCJA

III KW. 2018 R.

RYNEK BIUROWY
W WARSZAWIE

MARKETBEAT

Źródło: Cushman & Wakefield
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PODAŻ POPYT

WSCHÓD

MOKOTÓW

URSYNÓW,
WILANÓW

JEROZOLIMSKIE 

ZACHÓD

PÓŁNOC

COB
237 000

128 

15,8%

COB

6,5%

CENTRUM

1 242 200

226 800

9,0%

106 000
2,4%

ŻWIRKI I WIGURY

PUŁAWSKA

878 400

291 200

600

1 406 800

6,7%

9,3%

699 200

9,5%

17,2%

3,8%

202 400
7,8%

19,25

23,75

14,50

14,00

14,50

14,50

13,50

14,50

14,00

14,50

Całkowity zasób powierzchni biurowej (mkw.)

Wskaźnik pustostanów (%)

Czynsz bazowy (EUR/ mkw./ miesięcznie)

Centrum

Źródło: Cushman & Wakefield

Całkowity zasób powierzchni 
biurowej w Warszawie w III kw. 
2018 roku wyniósł łącznie blisko  
5,42 miliona mkw. dzięki oddaniu 
do użytku dwóch budynków 
biurowych (Park Avenue  
oraz Koneser Centrum Praskie 
– bud. C), które oferują łącznie  
16 300 mkw. Relatywnie niska 
aktywność deweloperów  
w trzecim kwartale była 
spowodowana kumulacją nowej 
podaży w II kw. 2018 roku, kiedy 
oddano do użytku prawie  
150 000 mkw., co stanowi 63% 
całkowitej nowej podaży 
zaplanowanej do oddania  
w Warszawie do końca 2018 roku. 
Na warszawskim rynku 
obserwujemy obecnie efekt luki 
podażowej – powierzchnia biurowa 
oddana do użytku w 2018 roku 
będzie o 25% niższa od średniej  
z lat 2015-2017. Według prognoz 
Cushman & Wakefield do końca 
roku do użytku oddane zostanie 
jeszcze 48 800 mkw., a w latach 
2019 i 2020 to odpowiednio  
209 600 mkw. i 405 100 mkw.  

Aktywność najemców w III kw. 
2018 roku wyniosła 209 000 mkw. 
i była o 7% wyższa w stosunku do 
analogicznego okresu w 2017 roku. 
Całkowita aktywność najemców 
po trzech kwartałach 2018 roku 
wyniosła 634 700 mkw., czyli o 8% 
więcej niż w 2017 roku. Nowe 
umowy zawarte w III kw. 2018 roku 
stanowiły 56% wszystkich 
zarejestrowanych transakcji, 
ekspansje i renegocjacje to 
odpowiednio 11% i 34%. Umowy 
przednajmu objęły 34 200 mkw., 
dzięki czemu w budynkach 
będących obecnie w budowie 
wynajęte jest już łącznie 17% 
powierzchni. Z tego 24% 
powierzchni wynajęte jest  
w budynkach planowanych  
do oddania w 2019 roku, a 12%  
w budynkach, które wejdą na 
rynek w 2020 roku. Największym 
zainteresowaniem cieszy się strefa 
Centrum Zachód, gdzie udział 
powierzchni wynajętej  
w budynkach planowanych  
do oddania do końca 2020 roku 
wynosi 22%.  
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Oddane projekty

Budynek Najemca Powierzchnia Typ umowy

Q22 Deloitte 22 100 mkw.
Renegocjacja + 
Ekspansja

Mennica Legacy Tower 
(budynek zachodni)

WeWork 14 200 mkw. Przednajem

Nestle House Nestle 9 500 mkw. Renegocjacje
Blue Office poufne 8 000 mkw. Renegocjacje
Park Rozwoju Schneider 6 000 mkw. Renegocjacje

Nazwa budynku Strefa Powierzchnia Deweloper
Park Avenue COB 12 500 mkw. Park Projects
Koneser Centrum Praskie 
– bud. C

Wschód 3 800 mkw. BBI / Liebrecht & Wood

Największe transakcje

CZYNSZE

COWORKING

Stawki bazowe za najlepsze 
powierzchnie biurowe w centrum 
w III kw. 2018 roku wynosiły 23,75 
EUR/ mkw./miesiąc, a dla stref 
niecentralnych osiągnęły poziom 
14,50 EUR/mkw./miesiąc. 
Zaobserwowano wzrost stawek 
czynszu o 0,25 EUR/mkw./miesiąc 
w strefach Obrzeża Centrum, 
Wschód oraz Mokotów. 

Operatorzy powierzchni 
coworkingowych w III kw. 2018 
roku wynajęli łącznie 26 900 mkw. 
WeWork, który wynajął 19 100 
mkw. w dwóch lokalizacjach, 
zwiększając zajmowaną 
dotychczas powierzchnię do  
28 500 mkw., był najaktywniejszym 
graczem. Ponadto, w III kw. 2018 
roku zawarto umowy najmu w 
budynku Chmielna 89 (UMA 
Coworking), Wola Retro (New 
Work Offices) oraz NeoPark B 
(New Work Offices). Według 
prognoz międzynarodowej firmy 
doradczej Cushman & Wakefield 
całkowity zasób powierzchni 
coworkingowej w Warszawie 
wyniesie na koniec 2018 roku  
52 800 mkw. 

PUSTOSTANY
Wraz z rosnącą aktywnością 
najemców i w związku z relatywnie 
małą podażą nowej powierzchni, 
maleje ilość dostępnych biur, co 
jest najbardziej widoczne  
w strefach centralnych, gdzie 
wskaźnik powierzchni niewynajętej 
wynosi 6,5% dla Centralnej Strefy 
Biznesu oraz 6,7% dla strefy 
Centrum. Wskaźnik powierzchni 
niewynajętej dla Warszawy w III kw. 
2018 roku wyniósł 10,0% i był 
niższy o 1,1 pp. w porównaniu do 
poprzedniego kwartału. Powrócił 
on tym samym na ścieżkę 
spadkową po tymczasowym 
wzroście spowodowanym 
oddaniem w II kw. 2018 roku  
do użytku blisko 150 000 mkw., 
czyli 63% powierzchni planowanej 
do oddania w całym 2018 roku. 
Najwięcej niewynajętej powierzchni 
znajduje się w strefach Żwirki  
i Wigury (17,2%) oraz Służewiec 
(18,6%). 

Malejąca ilość dostępnej 
powierzchni w Warszawie jest 
spowodowana wzmożoną 
aktywnością najemców, 
odzwierciedloną we wskaźniku 
absorpcji netto. W trzecim 
kwartale 2018 roku, warszawski 
rynek biurowy zaabsorbował  
69 500 mkw., a od początku roku 
łącznie 237 500 mkw., co jest 
wartością nieznacznie mniejszą 
(2%) od rekordowego wskaźnika 
absorpcji zarejestrowango w 
analogicznym okresie w 2017 r. 
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Powierzchnia wynajęta w budynkach biurowych w budowie  
planowanych do oddania w IV kw. 2018 roku oraz w latach 2019-2020

33%
IV KW. 2018 r.

24%
2019 r.

12%
2020 r.

Źródło: Cushman & Wakefield
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Zasoby nowoczesnej 
powierzchni biurowej 
 
 
Popyt brutto 
 
 
 
 
Popyt netto 
 
 
Absorpcja 
 
 
 
Czynsz za  
najlepsze lokale 

Obiekty biurowe zbudowane po 1989 roku lub zmodernizowane przynajmniej do standardu klasy B.  
 
 
 
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. 
 
 
Łączny wolumen transakcji najmu, z wyłączeniem przedłużeń dotychczasowych umów / renegocjacji. 
 
 
Zmiana netto zajmowanej przez najemców powierzchni uwzględniająca zmianę wielkości powierzchni 
niewynajętej oraz nowej podaży w analizowanym okresie. 
 
 
Najwyższy czynsz wywoławczy oczekiwany za lokale o standardowej powierzchni (500-1 000 mkw.), 
uwzględniając popyt w każdej lokalizacji, dla obiektów o najwyższej jakości oraz specyfikacji,  
w najlepszych lokalizacjach na rynku, dla umów pięcioletnich. 

DEFINICJE
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O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku 
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