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Ideami łatwo się zachłysnąć, bywają jak fala, która unosi nas ponad przeciętność. Wypełniamy nimi pu-
ste miejsca, by nawet to, co naturalnie niewytłumaczalne, nie zaistniało bez definicji. Prywatne i zawo-
dowe niepokoje przesłaniane są coraz nowszymi teoriami: work-life balance, smart living, activity ba-

sed working... (Infuture Institute wymienia dodatkowe 54 trendy), które — jak po części wynika z badania 
Savills i opinii dr Anity Basińskiej z Uniwersytetu SWPS — przyjmowane bezrefleksyjnie obiecują więcej, 
niż potrzebujemy.

Balansujemy między kulturą przesytu a niedostatkiem, troską o zdrowie i wrażliwość (także w pracy) a me-
dykalizacją i psychologizacją codzienności, między dużymi oczekiwaniami wobec liderów a szacunkiem 
dla przechodzących przez życie po cichu.

Kilkadziesiąt lat temu fizycy odkryli istnienie tzw. cząstek dziwnych, określanych dodatnim lub ujemnym 
znakiem dziwności. Podobnie dziwne i niezrozumiałe wydają się mechanizmy współczesności, która za-
skakuje na przemian dobrem i złem, czy nie radzi sobie z równomiernym rozłożeniem priorytetów. W cza-
sach niezwykłej ludzkiej pomysłowości potrafimy wybudować chodnik pochłaniający smog, lecz standar-
dem nie jest taki, po którym bezpiecznie można poruszać się na wózku inwalidzkim (zachęcam do lektury 
artykułu Beaty Dązbłaż „Architektura bez barier”).

Inwestorzy budują kolejne biura (w Polsce podaż wynosi rekordowe ok. 11 200 000 mkw. — warto prze-
czytać komentarze analityków i deweloperów), zapewniając o ich otwartości na człowieka, różnorodno-
ści i pięknie. Nie przekonamy się inaczej niż na własnej skórze, czy naprawdę potrafimy w nich żyć i pra-
cować obok siebie.

Inwestycje kontra ochrona środowiska (str. 12–14)? Ekonomia współdzielenia zamiast produkcji  
(str.  92–93)? Cyfryzacja kosztem cyberbezpieczeństwa (str. 104)? Protest przeciw zabudowywaniu śród-
mieść czy walka z rozlewaniem miast (str. 22–24)? Nie trzeba wiele, aby stanąć po jednej ze stron, wpaso-
wać się w wybrany obraz rzeczywistości. Dziś kilka minut wystarczy, by wysłać pewny komunikat do świata, 
jednak pewność to wciąż tylko czarno-biały filtr. W zetknięciu z życiem, zamknięte w bezwzględnej do-
słowności idee zaczynają uwierać, bo choć radykalizm daje złudzenie bezpieczniejszego oglądu świata, to 
zabija wyobraźnię — a bez niej trudno znaleźć rozwiązania na przyszłość.

Na aktualności stopniowo traci słynne motto magazynu „Financial Times”: co jest dobre dla biznesu, jest 
dobre dla wszystkich. Coraz częściej w różnych kontekstach odwracamy tę zależność, pytając: czy to, co jest 
dobre dla wszystkich, okaże się dobre dla biznesu? Gospodarka nie ucieknie przed etyką, ale rozmawiaj-
my o niej bez wyuczonych gestów i sięgania po gotowe odpowiedzi.

Życzę interesującej lektury

joanna kus

PARTNER GŁÓWNY PARTNERzY MERYToRYczNi:

PARTNERzY BRANŻoWi

Szanowni 
Państwo
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Na łamach poprzedniego wydania „Polskiego rynku biurowego” 
wiele pisaliśmy o awansie Polski do grupy gospodarek 
rozwiniętych według agencji FTSE Russell. Jak z perspektywy 
czasu ocenia Pan to wydarzenie?

Awans naszego kraju do elitarnego grona rynków rozwiniętych był 
sporym osiągnięciem i  już widzimy jego pierwsze pozytywne efek-
ty, choć te będą przede wszystkim długoterminowe. Za nami rekor-
dowy rok, jeśli chodzi o najem, a nie ma co się oszukiwać — były 
obawy, czy uda się wypracować takie wyniki. W  samej Warszawie 
zawarto umowy najmu na blisko 900 000 mkw. nowoczesnej po-
wierzchni biurowej. Spadł poziom pustostanów i zwiększył się sto-
pień przednajmu. Oczywiście złożyło się na to wiele czynników, ale 
awans z pewnością pomógł.

Jak powiedział Philip Lawlor, Managing Director Global Mar-
kets Research z  FTSE Russell w  trakcie listopadowego spotkania 
ULI Poland w Warszawie: wielu inwestorów międzynarodowych nie 

rynek BiurOwy reaGuje  
na ZMiany w eurOPie

O kondycji polskiego sektora nieruchomości, jego miejscu wśród największych 
rynków europejskich, a także czynnikach wpływających na jego rozwój, 

z Konradem Płochockim — Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, Członkiem Zarządu ULI Poland — rozmawia Joanna Kus.

Split payment nie wpływa negatywnie na branżę deweloperską, 
poza dodatkowymi czynnościami administracyjnymi. Przyzwyczajeni 
byliśmy jako inwestorzy do stosowania odwróconego VAT, który był 
jeszcze bardziej skomplikowany. Z  tego punktu widzenia wprowa-
dzenie split paymentu w miejsce odwróconego VAT jest wręcz uła-
twieniem dla rynku budowlanego. 

Jakie obszary powinna objąć reforma Prawa budowlanego, 
czego oczekują inwestorzy?
Reforma Prawa budowlanego powinna objąć przede wszystkim skró-
cenie procedur, ale wiązać się również z reformą planowania i za-
gospodarowania przestrzennego. Z Rankingu Miast prowadzonego 
przez PZFD wynika, że jedynie 15% warunków zabudowy jest wyda-
wanych w terminie ustawowym. Co szczególnie martwi, w ostatnich 
latach następuje regres i wydłużenie procedur. Ze względu na skom-
plikowane procedury związane z decyzjami środowiskowymi, uzgod-
nieniami z zarządcami dróg i zmieniającymi się przepisami, dzisiaj 
mało który inwestor jest w stanie rozpocząć swoją inwestycję w cią-
gu 3–4 lat od nabycia działki. 

Według informacji Polskiego Związku Pracodawców 
Budownictwa w pierwszym półroczu 2019 r. koniunktura osłabła 
— firmy budowlane realizowały mniej projektów, co pozwoliło 
ustabilizować ceny materiałów i usług. Inwestorzy z branży 
deweloperskiej odczuli tę zmianę?
Spadek nastąpił w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, nie 
kubaturowego. Ustabilizowanie cen materiałów i usług oznacza dla 
branży zatrzymanie ich wzrostu. Podpisywane kontrakty są istotnie 
droższe niż rok czy 2 lata temu.

Zmiany klimatyczne to wyzwanie dla gospodarki, w tym sektora 
nieruchomości. Inwestycje w coraz większym stopniu wymagają 
dialogu z organizacjami ekologicznymi. Czy kompromis jest 
możliwy?
Współpraca deweloperów i ekologów to nie mit, a rzeczywistość, 
która dzieje się na naszych oczach. Przykładem są Eco Avengers 
— powołany przy PZFD zespół niezależnych ekspertów i „freaków” 
ekologicznych, który stworzył ekoprzewodnik, będący zbiorem 
rad i  gotowych rozwiązań dla deweloperów. Co ważne, publika-
cja powstała po wielogodzinnych rozmowach i analizach z bran-
żą budowlaną. 

Przed inwestorami stoi wiele wyzwań w obliczu zmian klimatycz-
nych. Stajemy się coraz lepsi. Należy jednak zaznaczyć, że już teraz 
stawiamy budynki, które zużywają o 80% mniej energii niż ich odpo-
wiedniki budowane w PRL-u. To przekłada się na ograniczanie emisji 
CO2 i innych gazów cieplarnianych. 

Nowoczesne miejsca pracy powstają zwłaszcza w osiach komu-
nikacji publicznej, ograniczając dojazdy samochodami. Inwestuje-
my w OZE, rekuperacje, odzyskiwanie energii z wind czy energoosz-
czędne źródła światła. Branża wyrasta na lidera zielonych rozwiązań. 

Ze względu na poziom skomplikowania prawa Polska nie 
wydaje się rajem podatkowym dla przedsiębiorców. PwC i Bank 
Światowy raportują, że w 2018 r. polski system podatkowy 
został oceniony na 51. miejsce na świecie. Przepisy szybko się 
zmieniają, np. od listopada 2019 r. split payment w podatku VAT 
jest obowiązkowy — co to oznacza dla deweloperów?

zauważa w ogóle krajów spoza tego grona jako rynków inwestycyj-
nych. I rzeczywiście, w 2019 r. po raz pierwszy zobaczyliśmy inwesto-
rów np. z niektórych państw azjatyckich oraz wzrosła nasza atrakcyj-
ność dla firm relokujących miejsca pracy po Brexicie. 

Rok 2019 był dobry dla branży nieruchomości komercyjnych? Jak 
wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
Polska zdecydowanie umocniła się na pozycji lidera na rynku in-
westycyjnym w regionie z ponad 50-procentowym udziałem w ryn-
ku. Skala inwestycji ma szansę przekroczyć rekordowe 7,2 mld euro 
osiągnięte w 2018 r. 

Doskonale poradził sobie sektor biurowy, logistyczny i produk-
cyjny. Nie mógł narzekać także sektor hotelowy. Pewną stagnację 
było widać w  obszarze dużych centrów handlowych, ale to trend 
ogólnoświatowy. Dobrze radziły sobie zaś małe, lokalne parki han-
dlowe. Choć mówimy o branży komercyjnej, należy podkreślić zain-
teresowanie inwestorów alternatywnymi nieruchomościami miesz-
kalnymi. PRS i akademiki przeżywają prawdziwy boom. 

Polskie miasta na wzór zachodnio-europejskich stolic zmieniają 
się w centra start-upowe i podejmują walkę o zatrzymanie najlep-
szych talentów.

Czy kontrowersyjna polityka zagraniczna prowadzona przez 
Polskę w relacjach z Unią Europejską może zaszkodzić rynkowi 
inwestycyjnemu w naszym kraju?
Oczywiście. Antyeuropejska retoryka zaczyna odstraszać inwesto-
rów szukających alternatywy do Wielkiej Brytanii, obawiających się 
powtórki tamtego scenariusza. Podważenie stabilności sądownic-
twa i problemy z praworządnością powodują dodatkowe obawy. 

Niestety, spadliśmy w rankingu Amnesty International w zakresie 
korupcji. Taki obraz pozostawia wielki niesmak i  szkodzi nie tylko 
branży deweloperskiej, ale całemu rynkowi. 

Mówi się, że na Brexicie najbardziej skorzysta rynek 
biurowy w Paryżu, podobnie jak Madryt na katalońskich 
dążeniach separatystycznych... Jeśli relokacja najemców stanie 
się międzynarodowym trendem, polskie miasta na nim zyskają, 
czy stracą?
Zdecydowanie tak. Już skorzystaliśmy na tym procesie. Oprócz nas, 
to niemiecki i  francuski rynek komercyjny jest zdecydowanym be-
neficjentem Brexitu, choć należy pamiętać, że to dużo większe i le-
piej rozwinięte rynki, których prawdopodobnie nigdy nie uda nam 
się dogonić. 
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W 2019 r. przełomem była likwidacja użytkowania wieczystego,  
w zmianach nie uwzględniono jednak nieruchomości 
komercyjnych. Podobnie jak wcześniej w długo wyczekiwanej 
ustawie o FINN-ach. Co Pana zdaniem stanowi główną barierę 
dla rozszerzenia przepisów o rynek komercyjny?

Na początku 2020 r. Ministerstwo Rozwoju potwierdziło, że prowadzi 
prace zmierzające do likwidacji użytkowania wieczystego także dla nie-
ruchomości komercyjnych. Trwają dyskusje z Komisją Europejską, ale 
wszystko wskazuje na to, że reforma jest na dobrej drodze. Trzymamy 
mocno kciuki za ministerstwo, również angażując się w prace legisla-
cyjne. Likwidacja użytkowania wieczystego wzmocniłaby tytuł prawny 
do nieruchomości, uprościła sytuację prawną i zwiększyła transparent-
ność dla inwestorów, czyniąc nasz rynek bardziej atrakcyjnym. Z punk-
tu widzenia deweloperów, brak użytkowania wieczystego to również 
prostsze procedury związane z podziałami działki i zmianą jej sposo-
bów wykorzystywania oraz mniej czynności administracyjnych. 

Nowe kierownictwo Ministerstwa Rozwoju dość ciepło odniosło 
się także do powrotu dyskusji o REIT-ach czy też FINN-ach. 

Na rynku mieszkaniowym zauważalne jest zainteresowanie 
inwestorów projektami alternatywnymi: prywatnymi 
akademikami, osiedlami senioralnymi czy aparthotelami. 
Jakich alternatyw szukają deweloperzy działający na rynku 
komercyjnym?
Jesteśmy świadkami wielkiej transformacji całego rynku nierucho-
mości. Hasło mixed-use będzie wymawiane w najbliższej dekadzie 
na wszystkich kontynentach. Oznacza to zbliżenie różnych sektorów 
działających dzisiaj oddzielnie w branży nieruchomości i oferowa-
nie przez nich produktów, które często nie mają jeszcze nazwy. Bę-
dziemy budowali nieruchomości, które będą mogły zmieniać swoje 
funkcje o wiele szybciej i o wiele częściej niż dotychczas. Połączenie 

biura i domu objawia się w coworkingach. Mieszkania i akademi-
ku w colivingach. Kawiarnie zaczynają konkurować z przestrzeniami 
biurowymi, zwłaszcza wśród nomadów, a technologie produkcyjne 
takie jak 3D sprawiają, że bez problemu możemy otworzyć fabrykę 
obuwia nieemitującą uciążliwości w mieszkaniu niżej. 

W miastach, w których popyt na powierzchnie biurowe 
jest wysoki, np. w Krakowie, coraz częściej umowy najmu 
podpisywane są już na etapie „dziury w ziemi”. Powinniśmy 
obawiać się, że podaż nie nadąży za popytem?
Deweloperzy w całym kraju mierzą się z problemami z wprowadza-
niem nowych inwestycji. Widać to we wszystkich sektorach. Przedłu-
żające się procedury w miastach oraz liczne protesty i odwołania 
powodują, iż inwestycje przebiegają wolniej i drożej, przez co czę-
ściowo tracimy w wyścigu o przejmowanie miejsc pracy z Wielkiej 
Brytanii, która opuszcza Unię Europejską. 

Jak długo w obecnych warunkach trwa tzw. cykl życia biurowca? 
Co dzieje się ze starszymi obiektami, które przegrywają pod 
względem atrakcyjności z nowszymi inwestycjami?
Doczekaliśmy się pierwszych wyburzeń budynków, które powstawały 
już po 1989 r. w zmienionej technologii. Nie oznacza to oczywiście, że 
cykl życia obiektu sprowadza się obecnie do 30 lat, ponieważ wie-
le z nich jest budowanych w sposób, który umożliwi ich proste mo-
dernizowanie w nadchodzących latach. Życie biurowca będzie za-
kładać na pewno coraz więcej liftingów i modernizacji. 

Jak dziś postrzega Pan rolę deweloperów w kształtowaniu 
tkanki miejskiej?
Branża deweloperska jest dziś prawdopodobnie pierwszym kre-
atorem przestrzeni miejskiej, co widać zwłaszcza w otoczeniu no-

wych biurowców, ale także du-
żych inwestycji mieszkaniowych. 
Stawiamy ogromny nacisk na do-
pasowanie naszych inwestycji do 
miasta i  stworzenie atrakcyjnej 
przestrzeni, w  której ludzie chcą 
pracować, mieszkać i wypoczywać. 
Tego właśnie oczekuje młode po-
kolenie, które jest kluczowe dla 
naszych najemców poszukujących 
najlepszych pracowników. Prześci-
gamy się więc w  tworzeniu coraz 
to bardziej kreatywnych rozwiązań, 
tak aby nasze budynki i nasze mia-
sta stawały się „cool miejscem” do 
życia w porównaniu z  innymi sto-
licami. W wyścigu o rozwój konku-
rujemy nie tylko wewnętrznie, ale 
przede wszystkim na rynku świato-
wym, a  imigracje młodych specja-
listów będą tylko i wyłącznie rosły.  

inwestorzy muszą działać elastycznie

Miastotwórczość, wielofunkcyjność, 
elastyczność i odpowiedzialność 
ekologiczna to dziś główne kie-

runki rozwoju rynku biurowego.
Biurowce są wpisane w kontekst społecz-

ny i urbanistyczny, stanowią widoczny dowód 
potencjału biznesowego miasta, podnoszą 
jakość architektury i  przestrzeni miejskiej. 
Od 2000 r., kiedy Grupa BUMA zrealizowała 
w  Krakowie swoją pierwszą inwestycję biu-
rową, podstawowa definicja biura jako miej-
sca pracy stopniowo rozszerzała się o nowe 
funkcje. Obecnie w  portfolio inwestycyjnym 
Grupy jest ponad 260 tys. mkw. nowoczesnej 
powierzchni najmu, tworzącej dynamiczne 
centra biznesowe. W  blisko 30-letnim do-
robku BUMY znajduje się również kilkanaście 
osiedli mieszkaniowych, a  także bogate do-
świadczenie z zakresu generalnego wykonaw-
stwa, zarządzania nieruchomościami i obsługi 
technicznej budynków, co daje szeroką per-
spektywę spojrzenia na sektor budownictwa.

W 2020 r. na rynku pracy spotkają się róż-
ne pokolenia pracowników — reprezentu-
jących różnorodne doświadczenia zawodo-
we i  style życia — a  tym samym konieczne 
stanie się dostarczanie oferty, która pogodzi 
często skrajne oczekiwania najemców. Celem 
jest projektowanie elastycznych przestrzeni 

zaspokajających zmieniające się potrzeby 
użytkowników, a  zarazem spójnych z  cha-
rakterem miasta. Ważne, by odpowiednio 
reagować na lokalne trendy — jeśli powstają 
ścieżki rowerowe i  mieszkańcy przesiadają 
się na rowery, należy zapewnić stanowiska 
postojowe dla rowerzystów, jeśli brakuje zie-
leni, kłaść nacisk na strefy rekreacji i relaksu, 
jeśli chcemy niwelować negatywny wpływ in-
frastruktury na środowisko, budujmy w spo-
sób zrównoważony.

W ubiegłym roku Grupa BUMA wprowadziła 
na rynek nowy produkt — At Office, skierowa-
ny do najemców, którzy poszukują mniejszych 
powierzchni biurowych, z możliwością wynaj-
mu na krótszy okres, a  jednocześnie zapew-
niający pełen pakiet udogodnień, jakie otrzy-
mują najemcy dużych przestrzeni biurowych. 
Elastyczność tej oferty stanowi odpowiedź 
na różnorodność środowiska biznesowego, 
oznacza duże wsparcie zarówno dla dopiero 
rozwijających się firm, jak i  przedsiębiorstw, 
które ze względu na swoją specyfikę muszą 
decydować się na częstą relokację biura.

Kluczowa dla realizacji i  komercjaliza-
cji biurowców pozostaje lokalizacja, która 
jest ściśle powiązana ze wzrostem znacze-
nia kryterium mobilności. Dostęp do ko-
munikacji miejskiej, parkingów i  zaplecza 

handlowo-usługowego pozwala rozwijać 
istniejące centra biurowe oraz znajdować 
na mapie miasta nowe ośrodki dla biznesu. 
W tym kontekście projekty biurowców muszą 
współgrać z miejskimi strategicznymi doku-
mentami planistycznymi.

W portfelu Grupy BUMA znajduje się obec-
nie m.in. Tertium Business Park, powstający 
przy al. Bora Komorowskiego i ul. Lublańskiej 
w Krakowie, w pobliżu inwestycji Quattro Bu-
siness Park, Five i Rondo Business Park, z któ-
rymi wspólnie stworzy nowoczesną dzielnicę 
biurową o powierzchni ponad 115 tys. mkw. 
Na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Krakowskiego Parku Technologicznego został 
ulokowany projekt Dot Office — 7 zrealizowa-
nych budynków i kolejne na etapie budowy 
lub przygotowania o łącznej powierzchni 
wynajmowalnej 100 tys. mkw. Wraz z wybu-
dowanym już przez BUMĘ w  tej lokalizacji 
kompleksem biurowym Green Office tworzą 
nowoczesny kampus o powierzchni ponad 
120 tys. mkw. Najnowszym projektem jest 
natomiast TEN Office, zlokalizowany w  są-
siedztwie ulic Wadowickiej i  Zakopiańskiej, 
którego budowa właśnie się rozpoczyna. 
Równolegle BUMA działa na wrocławskim 
rynku nieruchomości, gdzie w  atrakcyjnym 
inwestycyjnie Zachodnim Obszarze Biznesu 
ulokowała kompleks Cu Office.

Najbliższy rok będzie również czasem pod-
sumowania osiągnięć deweloperów w  dzie-
dzinie zielonego budownictwa. Mija 10 lat 
od przeprowadzenia pierwszej w Polsce cer-
tyfikacji ekologicznej w  systemach BREEAM 
i  LEED. Obecnie pod względem liczby certy-
fikowanych obiektów polski rynek zajmuje 
pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschod-
niej, a największy udział w tym sukcesie mają 
inwestycje biurowe. Grupa BUMA wdraża 
innowacje w  kategorii zrównoważonego bu-
downictwa. Budynek A, wchodzący w  skład 
kompleksu Wadowicka  3, jest pierwszym 
w Polsce obiektem zarejestrowanym w syste-
mie certyfikacji FITWEL. Amerykański certyfi-
kat potwierdza wysoki standard ekologiczny 
i  prozdrowotny inwestycji, uwzględniając 12 
kryteriów jakości. Oprócz tego budynki BUMY 
(w tym najnowszy TEN Office) zdobywają wy-
sokie oceny w systemie BREEAM, a zajmująca 
się zarządzaniem nieruchomościami marka 
Buma Service uzyskuje certyfikaty BREEAM 
In-Use na poziomie Excellent.

Konrad DZIEWOŃSKI
Prezes Zarządu Grupy BUMA
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Wysokość czynszu i  opłat eks-
ploatacyjnych oraz sposób 
rozliczania mediów zarówno 

za powierzchnię najmu, jak i za powierzch-
nie wspólne obiektu szczegółowo uregulo-
wane są w umowie najmu. Na rynku stan-
dardowo zakłada się, że ponoszone przez 
najemców koszty użytkowania i opłaty za 
zużycie mediów pokrywają wszystkie wy-
datki właściciela na utrzymanie nierucho-
mości. Przy względnie wyrównanych staw-
kach czynszu, które są kształtowane przez 
mechanizmy rynkowe popytu i podaży, co-
raz częściej zdarza się, że decyzja o  naj-
mie powierzchni w  danej nieruchomości 
może być uzależniona od wysokości opłat 
eksploatacyjnych.

Koszty użytkowania to coraz większa 
część opłat ponoszonych przez najemcę 

biurowca na rzecz wynajmującego. Mówi 
się, że mogą one stanowić nawet ok. 30% 
wszystkich składowych kosztów najmu 
biura.

Analiza kosztów składających się na 
opłaty eksploatacyjne pozwala zidenty-
fikować te składniki, które mają najwięk-
szy wpływ na ich wysokość, a  tym sa-
mym wskazuje na obszary, na które należy 
zwracać szczególną uwagę zarówno przy 
realizacji aktualnego budżetu, jak i  przy 
planowaniu budżetów na lata następne 
oraz opracowywaniu racjonalnych dzia-
łań zmierzających do ograniczenia tych 
wydatków.

Wysokość kosztów użytkowania w prze-
liczeniu na metr kwadratowy wynajmowa-
nej powierzchni zależy od wielu czynników. 
Są to m.in.: lokalizacja, wielkość budynku, 

stopień zaawansowania technicznego, po-
łożenie geograficzne, forma własności 
gruntu, stopień jego zużycia, wymagania 
najemców i wiele innych.

Za co trzeba zapłacić?
Spośród wszystkich wydatków można wy-
odrębnić: media, obsługę techniczną, za-
rządzanie nieruchomością, utrzymanie 
czystości na powierzchniach wspólnych, 
ochronę i  recepcję, ubezpieczenie, poda-
tek od nieruchomości, użytkowanie wie-
czyste oraz koszty pozostałe.

W  latach 2011–2018 poziom uśrednio-
nych opłat z  uwzględnieniem mediów na 
powierzchniach wspólnych kształtował się 
następująco: (rys. 1).

Natomiast w samym 2018 r. w Warszawie 
koszty te wyglądają następująco: (rys. 2).

Koszty eksploatacyjne to coraz bardziej „gorący temat” wśród 
najemców, a tym samym i właścicieli nieruchomości komercyjnych. 

Najem powierzchni biurowej i usługowej w biurowcach to konieczność 
ponoszenia opłat na rzecz właściciela, na które składają się: czynsz, opłaty 

eksploatacyjne oraz opłaty za zużycie mediów.

kOsZty eksPLOatacyjne 
w BuDynkach BiurOwych

rys. 1. rys. 2

W Warszawie większość biurowców za-
wiaduje gruntem na zasadzie użytkowania 
wieczystego, a  nie własności, stąd dość 
istotnym kosztem jest w tej sytuacji opła-
ta z tego tytułu. W miastach regionalnych 
natomiast w znacznej większości obiektów 
nie ma takiego wydatku.

Najtrudniejszą natomiast grupą opłat 
do oszacowania są „pozostałe koszty”. 
Charakteryzuje się ona najbardziej zróż-
nicowanym składem, zależnym od rodza-
ju i specyfiki nieruchomości, infrastruktury 
technicznej i  ogólnego stanu techniczne-
go. Obejmuje takie wydatki jak: naprawy, 
bieżące remonty, usuwanie awarii, mate-
riały eksploatacyjne, dodatkowe usługi 
serwisowe dla wybranych systemów i  in-
stalacji, usługi DDD, kontrole i  przeglądy 
wymagane prawem, prace i dekoracje se-
zonowe i  okolicznościowe, prace związa-
ne z zielenią czy odśnieżaniem oraz temu 
podobne.

Optymalizacja kosztów
Ostatnie 4 lata charakteryzują się stałym 
wzrostem opłat eksploatacyjnych w  bu-
dynkach biurowych. O ile wcześniej można 
było się pokusić o rewizję kosztów i osią-
gnięcie redukcji, o  tyle od 2016 r. w zasa-
dzie nie jest to już możliwe. Oczywiście 
optymalizować zawsze warto, ale opty-
malizacja często jest kojarzona z redukcją, 

obniżką, a  to błąd. To takie zarządzanie 
kosztami i  doborem odpowiednich ser-
wisów, aby wydatki były najkorzystniej-
sze. A  wszystko zależy od samego obiek-
tu — jego wyposażenia, zaawansowania 
technologicznego, położenia, powierzchni, 
otoczenia, jak i wymagań najemców. Opty-
malne koszty to takie, które pozwolą na 
obsługę biurowca i jego utrzymanie na od-
powiednim poziomie. Czasem będzie się to 
wiązało z  koniecznością poniesienia wyż-
szych opłat za obsługę techniczną, a cza-
sem na ochronę lub sprzątanie. W niektó-
rych przypadkach będzie to znaczyło, że 
należy po prostu skorzystać z  droższego 
dostawcy usług, a  nierzadko również po-
nieść wyższe koszty materiałów eksplo-
atacyjnych. Kluczem jest takie dopasowa-
nie wydatków, aby za to, za co nie trzeba, 
nie przepłacać, mając jednocześnie świa-
domość, że inne elementy z  jakiegoś po-
wodu mogą mieć wyższą cenę.

wzrost kosztów w ostatnich 
latach
Od 2016 r. stale rosną koszty zatrudnienia 
pracowników, co ma bezpośredni wpływ 
na ceny stałych serwisów budynków — 
głównie ochrony i  sprzątania. Ze względu 
na stale rosnące minimalne wynagrodze-
nie oraz stawkę godzinową od 2016 r. ob-
serwujemy coroczny wzrost wydatków na 

ochronę budynków. W  samym 2016 r. do 
ceny za ochronę doszło również „ozusowa-
nie” umów cywilnoprawnych.

W  mniejszych biurowcach, w  których 
usługę ochrony świadczyły firmy zatrud-
niające pracowników w  2015 r. wyłącznie 
na umowę-zlecenie, koszt ochrony wzrósł 
obecnie nawet do 80% w  stosunku do 
2015 r.

W  średniej wielkości obiekcie w  War-
szawie, obsługiwanym przez renomowa-
ną firmę, koszt ochrony wzrósł o  ponad 
50%. Trzeba jednocześnie mieć wzgląd na 
to, że zarządcy właściwie w każdym obiek-
cie zoptymalizowali liczbę osób obsługują-
cych budynek tak, aby ograniczyć wydat-
ki. W wielu biurowcach z pomocą przyszły 
nowe technologie, w których inwestowanie 
pozwoliło na ograniczenie kosztów związa-
nych z obsługą przez ludzi.

Jeśli chodzi o  sprzątanie w  średniej 
wielkości budynku biurowym w Warszawie, 
to zanotowaliśmy wzrost od 2015 r. o 33%.

Opłaty za media
Kilka lat temu uwolniono rynek ener-
gii i  gazu, co dało możliwość negocjowa-
nia stawek. Przez pierwsze lata faktycz-
nie można było zauważyć wpływ tych 
zmian na koszty eksploatacyjne w  biu-
rowcach. W  szczególności dotyczyło to 
obiektów obsługiwanych przez duże firmy 
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zarządzające, których siłą przetargową 
była zasobność portfela zarządzanych 
nieruchomości. Ostatni rok i  odgórne re-
gulacje rządowe uratowały budżety wie-
lu budynków biurowych na 2019 r. Nieste-
ty 2020 r. przyniósł już znaczne podwyżki, 
które mogą spowodować w  wielu obiek-
tach wzrost samych opłat za powierzchnie 
wspólne o 1 zł za mkw.

co w 2020 r. i później?
Rok 2020 jest z  pewnością kolejnym ro-
kiem z  nasilającą się tendencją wzrosto-
wą, jeśli chodzi o  koszty eksploatacyj-
ne. Znaczący wpływ na nie będzie miała 
przede wszystkim cena energii elektrycz-
nej, która wzrosła w stosunku do końcowej 
ceny w 2019 r. o ponad 100 zł za 1 MWh.

Od 2020 r. rosną też opłaty za wywóz 
odpadów. W  Warszawie od lutego za wy-
wóz jednego standardowego pojemnika 

trzeba zapłacić o prawie 10 zł więcej. Do-
datkowo konieczne jest właściwe segre-
gowanie odpadów na 5 frakcji, a niezasto-
sowanie się do odgórnych regulacji może 
skutkować karami pieniężnymi, które zo-
staną wliczone w koszty użytkowania da-
nego budynku.

Podatek od nieruchomości to kolejna 
składowa opłat, która rośnie proporcjonal-
nie do inflacji, czyli w 2020 r. budynki biu-
rowe zapłacą więcej.

I wreszcie cena ochrony, która związana 
jest bezpośrednio z podwyżką minimalne-
go wynagrodzenia do kwoty 2600 zł mie-
sięcznie i 17 zł stawki godzinowej.

Wszystkie te składowe kosztów eksplo-
atacyjnych prawdopodobnie będą rosły 
również w  kolejnych latach, a  dodatkowo 
trzeba się liczyć ze wzrostem w przyszłości 
cen wody i  obsługi technicznej obiektów. 
Coraz większe problemy ze znalezieniem 

techników mają firmy FM (facility manage-
ment, czyli zarządzanie techniczne obiek-
tem) w  sytuacji, gdy ich wynagrodzenie 
jest niższe lub równe wynagrodzeniu pra-
cowników ochrony. Nieuchronny jest za-
tem wzrost kosztów obsługi technicznej.

Okres obowiązywania
kwota wynagrodzenia 
minimalnego (brutto) 

[PLn]
wzrost procentowy

Minimalna stawka 
wynagrodzenia 

godzinowego [PLn]

1. 01.01.2015 – 31.12.2015 1750   

2. 01.01.2016 – 31.12.2016 (*) 1850 5,7%  

3. 01.01.2017 – 31.12.2017 2000 8,1% 13,0

4. 01.01.2018 – 31.12.2018 2100 5,0% 13,7

5. 01.01.2019 – 31.12.2019 2250 7,1% 14,7

6. 01.01.2020 – 31.12.2020 (**) 2600 15,6% 17,0

PrOGnOZa 2021–2024

7. 01.01.2021 – 31.12.2021 3000 15,4% 19,6

8. 01.01.2022 – 31.12.2022 3330 11,0% 21,8

9. 01.01.2023 – 31.12.2023 3670 10,2% 24,0

10. 01.01.2024 – 31.12.2024 4000 9,0% 26,2

ZMiany MiniMaLneGO wynaGrODZenia i stawki GODZinOwej 2015–2020

(*)    — w 2016 r. wprowadzono obowiązek płacenia składki ZuS od umów cywilnoprawnych 
(**)  — od 01.01.2020 r. w minimalnej stawce wynagrodzenia nie uwzględnia się dodatku za staż pracy

Źródło: Knight Frank

Magdalena 
OksaŃska

Head of Property 
Management 
Compliance, 
Knight Frank

prezentuje się Kraków, który powiększył 
swój zasób budynków blisko pięciokrotnie.

Jednym z  czynników wpływających 
na rozwój regionów w  ostatnim dziesię-
cioleciu była działalność sektora usług 
wspólnych, do których możemy zaliczyć 
wewnętrzne centra usług działające na 
rzecz jednej lub kilku połączonych ze 
sobą spółek. Do tego sektora należą też 
zewnętrzne firmy outsourcingowe świad-
czące usługi na rzecz spółek niezależnych. 
Firmy działające w obszarze BPO/SSC pre-
zentują w Polsce najczęściej oferty w ta-
kich dziedzinach jak księgowość, IT, ob-
sługa klienta czy HR. Według danych ABSL 
z  raportu „Sektor nowoczesnych usług 
biznesowych w Polsce 2019” całkowite za-
trudnienie w branży przekroczyło 307 tys. 
osób w ponad 1400 centrach. Patrząc na 
podział ze względu na typy działalności 
gospodarczej, ok. 33% zatrudnienia w tym 
sektorze oferują centra usług wspólnych 
i  globalne centra usług biznesowych. 
Z kolei w ośrodkach IT zatrudnionych jest 
około 32% pracujących, w centrach outso-
urcingowych 18%, a w R&D 13%. Analizując 
dystrybucję przestrzenną zatrudnionych, 
największym hubem biurowym okazuje 
się Kraków z  blisko 70 tys. pracowników 
w tym sektorze. Następnymi miastami są 
kolejno: Warszawa (56,3 tys. pracowników) 
oraz Wrocław (47,5 tys. pracowników).

Wraz z  coraz większym nasyceniem 
sektora w największych ośrodkach biuro-
wych na przestrzeni ostatnich 10 lat za-
częliśmy obserwować jego coraz większą 
decentralizację, która pierwotnie ograni-
czała się do największych rynków. Z upły-
wem czasu sektor usług wspólnych coraz 
bardziej dywersyfikował swoją proporcję 
przestrzenną w  stronę coraz mniejszych 
ośrodków. Przykładami dużych najemców, 
którzy posiadają kilka lokalizacji, są takie 
firmy jak Capgemini (7), EPAM (5), Ericsson 
(5), Atos (5) czy State Street (2). Na coraz 
większe rozłożenie przestrzenne operacji 
wpływają między innymi takie czynniki jak 
ograniczony zasób siły roboczej, szukanie 
unikalnych kompetencji pracowników, 
skalowanie i  dywersyfikacja prowadzo-
nego biznesu czy chęć wygenerowania 
kolejnych oszczędności. Na tym trendzie 
zyskały Poznań, Łódź, Katowice, Lublin 
i Szczecin.

W  9 największych miastach Pol-
ski na koniec 2019 r. znajdowało 
się ponad 11 200 000 mkw. no-

woczesnej powierzchni biurowej. Najwięk-
szym rynkiem jest oczywiście Warszawa, 
której zasób budynków stanowi ok. 50% cał-
kowitej przestrzeni biurowej wszystkich uję-
tych w  analizie miast. Dwoma największy-
mi ośrodkami regionalnymi są Kraków oraz 
Wrocław, które jako pierwsze rynki biurowe 
w  regionach przekroczyły poziom 1 000 000 
mkw. nowoczesnej powierzchni. Kolejnym 
dużym rynkiem jest Trójmiasto oferujące 
blisko 840 000 mkw. Za trzema największy-
mi miastami regionalnymi plasują się Po-
znań, Katowice oraz Łódź, z  zasobami na 
poziomie 500 000–600 000 mkw. każde. Do 
trzeciej grupy lokalizacji uwzględnionych 
w  kwartalnych analizach rynku nierucho-
mości zaliczamy Lublin oraz Szczecin, któ-
rych metraż biur znajduje się w  granicach 
150 000–200 000 mkw. Pomimo dużej dyspro-
porcji w  wielkości zasobów biurowych tych 
miast w ostatnich 10 latach rozwijały się one 
w relatywnie zbliżonym tempie. W ostatniej 
dekadzie każdy z  regionalnych rynków biu-
rowych zwiększył swoją ofertę powierzch-
ni biurowej średnio ponad trzykrotnie, 
z  czego na tle miast regionalnych najlepiej 

Decentralizacja najemców i rozwój rynków regionalnych

Jan SZULBORSKI
Starszy konsultant  

w dziale Badań i Doradztwa,  
Cushman & Wakefield

Niemniej coraz częściej obserwujemy 
tendencję wzrostu obecności branży usług 
wspólnych w lokalizacjach alternatywnych, 
takich jak Białystok, Bydgoszcz, Często-
chowa, Kielce, Olsztyn, Opole czy Radom. 
Zasób powierzchni biurowej w wymienio-
nych ośrodkach jest ograniczony i w zależ-
ności od miasta waha się pomiędzy 50 000 
a 100 000 mkw., na które składają się bu-
dynki o  różnym standardzie technicznym 
i lokalizacji. Do zasobu powierzchni biuro-
wej w lokalizacjach tego typu wliczają się 
zarówno nowoczesne biurowce, jak i  ka-
mienice o funkcji biurowej czy obiekty zlo-
kalizowane przy zakładach produkcyjnych 
lub znajdujące się w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Jednym z głównych czyn-
ników rozwoju sektora usług w tej grupie 
miast jest wspomniane wcześniej coraz 
większe nasycenie rynku pracy w  więk-
szych ośrodkach oraz potrzeba szukania 
pracowników o  unikalnych kompeten-
cjach, takich jak znajomość mało popu-
larnych języków obcych, czy dostępność 
programistów o  specjalistycznych umie-
jętnościach. Do firm, które zdecydowały 
się na otworzenie swoich operacji w  al-
ternatywnych lokalizacjach, możemy zali-
czyć ATOS, SII, ZF TRW, Cooper Standard, 
SoftServe, SpyroSoft, Citibank, GlobalLo-
gic czy JCommerce. Ponadto część przed-
siębiorstw może się decydować na łącze-
nie prowadzonych operacji, dzięki czemu 
centra usług wspólnych tych firm powsta-
ją w  tej samej lokalizacji, w  której pro-
wadzona jest produkcja. Przykładowo na 
takie rozwiązanie zdecydowała się spółka 
ZF TRW, która — jako największy najemca 
biurowy w Częstochowie — prowadzi tam 
centrum obsługi finansowej, inżynieryjne, 
IT oraz biuro zakupów.

W  najbliższych latach będziemy mogli 
obserwować dalszy wzrost branży usług 
wspólnych przy jednoczesnym utrzymaniu 
zrównoważonego przestrzennie rozwoju, 
gdzie największe miasta utrzymają swoją 
dominującą pozycję w tym sektorze, a loka-
lizacje alternatywne będą rozwijać się w za-
leżności od umiejętności spełnienia oczeki-
wań inwestorów co do zasobu powierzchni 
biurowej, dostępu do wykwalifikowanych 
pracowników i oferty wsparcia działań pro-
inwestycyjnych przez władze poszczegól-
nych miast.
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Office we Wrocławiu, którego nowym 
właścicielem stał się brytyjski fundusz pri-
vate equity — Benson Elliot. Zawarto także 
przedwstępną umowę sprzedaży dotyczą-
cą biurowców Chmielna 89 w  Warszawie 
i  Tischnera Office w  Krakowie. Wzbogacą 
one portfolio Globalworth Poland łącznie 
o niemal 60 000 mkw. powierzchni najmu. 
Szacowana wartość zeszłorocznych trans-
akcji sprzedaży budynków (w  tym podpi-
sanych umów przedwstępnych) wyniosła 
ponad 200 mln euro.

Projekty biurowe będące przedmiotem 
zeszłorocznych transakcji to precyzyj-
nie zaprojektowane inwestycje, co czyni 
je cennymi nabytkami w  portfelu nieru-
chomości nowych właścicieli. Dzięki po-
nadczasowej architekturze i  doskonałym 
lokalizacjom w  kluczowych pod wzglę-
dem wzrostu gospodarczego miastach 
w Polsce, budynki te mogą latami cieszyć 
się zainteresowaniem renomowanych 
najemców i  przynosić pożądane zyski 

Ubiegły rok był dla polskiego dewe-
lopera Cavatina Holding wyjątkowo 
udany. Nie tylko w wymiarze rekor-

dowych transakcji najmu i  sprzedaży po-
wierzchni biurowych w  największych pol-
skich miastach, ale przede wszystkim ze 
względu na start nowych inwestycji.

Nagradzana w polskich i zagranicznych 
konkursach architektura, kluczowe lokali-
zacje w  największych polskich miastach, 
energooszczędne rozwiązania technolo-
gicznie, duże strefy zieleni czy symbiotycz-
ne włączenie budynku w otaczającą tkanką 
miejską — to znaki rozpoznawcze inwesty-
cji realizowanych przez Cavatina Holding. 

W tym kontekście nie dziwi fakt niesłab-
nącego zainteresowania najemców oraz 
funduszy powierzchniami komercyjnymi 
polskiego dewelopera.

rekordowe transakcje

W zeszły roku spółka sfinalizowała trans-
akcję sprzedaży budynku Diamentum 

cavatina holding — rekordowe transakcje, ambitne plany

Daniel DRAGA
Członek Zarządu Cavatina Holding

— podsumowuje Daniel Draga, członek 
zarządu Cavatina Holding.

Ponadto podpisane umowy najmu 
między Cavatina Holding a  znanymi fir-
mami odbiły się szerokim echem w bran-
ży nieruchomości komercyjnych. Jedną 
z  największych transakcji na krakowskim 
rynku biurowym, był kontrakt z  wiodącą 
firmą technologiczną Sabre Polska doty-
czący prawie 16 000 mkw. komfortowej po-
wierzchni do pracy w biurowcu Tischnera 
Office. 

Równie imponującym osiągnięciem ze-
szłego roku polskiego dewelopera okaza-
ła się transakcja z  największym bankiem 
w  Polsce, obejmująca ponad 24 000 mkw. 
i  zarazem wszystkie kondygnacje w  war-
szawskim budynku biurowym Chmielna 89. 

nowe ważne budowy

W ubiegłym roku spółka Cavatina Holding 
uzyskała prawomocne pozwolenia na bu-
dowę dla 4 nowych inwestycji i rozpoczęła 

prace budowlane przy 5 projektach w naj-
większych polskich miastach.

W  Krakowie w  drugiej połowie 2019 r. 
wystartowała budowa IV etapu Equal Bu-
siness Park (Budynek D) przy ul. Wielic-
kiej liczącego 6 kondygnacji naziemnych 
i  ponad 11 000 mkw. wysokiej jakości po-
wierzchni do pracy, oraz I  etapu Ocean 
Office Park na skrzyżowaniu ulic Nowohuc-
kiej i Klimeckiego.

Cavatina Holding rozpoczęła też w ubie-
głym roku nietuzinkową inwestycję w Biel-
sku-Białej. U zbiegu ulic Dworkowej i Sem-
połowskiej powstaje tam Cavatina Holding 
Hall, która w  unikatowy sposób połączy 
funkcję biurową z  kulturalną. W  obiekcie 
oprócz powierzchni biurowej klasy A znaj-
dzie się sala koncertowa dla blisko tysiąca 
miłośników muzyki i wysokiej klasy studio 
nagrań. Wielofunkcyjny budynek to pierw-
sza tego rodzaju realizacja w Bielsku-Bia-
łej, na taką skalę.

W  październiku z  kolei rozpoczęła się 
budowa Global Office Park w  Katowicach, 
pierwszego projektu mixed-use na Śląsku 
realizowanego z  takim rozmachem. Kom-
pleks będzie się składał z  dwóch 25-kon-
dygnacyjnych wież biurowo-usługowych 
i  jednej mieszkaniowej, osadzonych na 
wspólnym 5-kondygnacyjnym podium, 
w którym — w galeryjnym układzie — znaj-
dą miejsce liczne lokale gastronomiczne 
i  usługowe. Naprzeciwko wielofunkcyjnego 
kompleksu stanie dodatkowo niewielki, kla-
syczny w formie budynek biurowy. W sumie 
inwestycja zagwarantuje ok. 90 000 mkw. do 
pracy, mieszkania i rekreacji.

Realizacja Global Office Park wzbudza 
ogromne zainteresowanie zarówno lokal-
nych mediów, jak i  mieszkańców Katowic. 
Wielowymiarowy charakter kompleksu 
i światowej klasy, odważna architektura, do-
ceniona już poza granicami naszego kraju, 
mogą uczynić ten projekt nową ikoną Ślą-
ska — rozpoznawalną nie tylko w  Polsce, 
ale i na świecie — komentuje Daniel Draga, 
Członek Zarządu, Cavatina Holding.

W  kolejny etap realizacji weszła inwe-
stycja Palio Office Park w Gdańsku przy ul. 
Jana z Kolna. Pierwszy z będących obecnie 
w  budowie obiektów zapewni użytkow-
nikom ponad 16 000 mkw. wysokiej klasy 
powierzchni biurowo-usługowej.

We wszystkich wymienionych inwesty-
cjach standardem są strefy gastronomicz-
ne oraz lokale usługowe pozwalające na 
realizacje codziennych potrzeb użytkow-
ników budynków. Projekty dewelopera 
wyróżniają też liczne proekologiczne roz-
wiązania i  obecność przestronnych stref 
zieleni.

rok pełen nagród

Sukces komercyjny oraz biznesowy pro-
jektów Cavatina Holding znajduje swoje 
potwierdzenie w licznych umowach najmu 
oraz sprzedaży podpisanych przez dewelo-
pera w ubiegłym roku.

Natomiast dynamiczna strategia dzia-
łania firmy i odważne decyzje projektowe 
przyniosły deweloperowi szereg nagród 
w  polskich i  zagranicznych konkursach 
branżowych. Za tym sukcesem w  dziedzi-
nie architektury stoi wewnętrzny zespół 
architektów, który od koncepcji, aż po od-
danie budynku do użytku dba o najdrob-
niejszy detal inwestycji. 

Dojrzała i  przemyślana architektura 
wymaga nie tylko ogromnej wiedzy tech-
nicznej, ale przede wszystkim szacunku 
dla potrzeb przyszłych użytkowników. 
Stąd w  projektach Cavatina Holding licz-
ne strefy zielni, infrastruktura rowerowa 
oraz izolująca przed hałasem i temperatu-
rą technologia podwójnej skóry w elewacji 
budynków. Dobry budynek cieszy wzrok, 
pełni swoją użytkową funkcję bez zarzutu 
i  koresponduje z  otoczeniem, dopełniając 
istniejącą już tkankę miejską — wyjaśnia 
architekt Piotr Jasiński, dyrektor Działu 
Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding

Potwierdzeniem takiej wizji architek-
tury są liczne nagrody dla projektów de-
welopera. Zielony biurowiec Tischnera 
Office w  Krakowie otrzymał tytuł „Inwe-
stycji Roku Rynku Powierzchni Biurowych” 
w  konkursie Prime Property Prize 2019, 
a projekt Global Office Park w Katowicach 
został doceniony przez międzynarodo-
we grono ekspertów branży budowla-
nej w  prestiżowym konkursie European 
Property Awards 2019-2020 w  Londynie. 
Obiekt uzyskał tytuł najlepszego wyso-
kościowego projektu mieszkaniowego 
w kraju w kategorii Residential High Rise 
Architecture Poland oraz wyróżnienie dla 

części biurowej w  kategorii Office Archi-
tecture Poland. 

Ponadto jury konkursu konkursu Euro-
pean Property Awards 2019–2020 doceniło 
wielofunkcyjną inwestycję Cavatina Hall, 
uznając ją za najlepszą realizację mixed-
-use w Polsce — Best Mixed-use Develop-
ment Poland.

Pulę zeszłorocznych nagród powiększył 
również Diamentum Office we Wrocławiu, 
który uzyskał nagrodę TopBuilder.

ambitne plany

Nowy rok dla Cavatina Holding rozpoczął 
się bardzo obiecująco. Już w pierwszej po-
łowie stycznia deweloper zawarł przed-
wstępną umowę sprzedaży 4 budynków 
kompleksu Equal Business Park oferujące-
go łącznie ponad 60 000 mkw. powierzchni 
biurowej klasy A. Nabywcą doskonale już 
rozpoznawalnego w Krakowie projektu jest 
konsorcjum zarządzane przez Apollo-Rida 
Poland. 

Ponadto w  bieżącym roku zostaną 
wprowadzane w  kolejną fazę realizacji 
rozpoczęte już budowy spółki w Gdańsku, 
Krakowie, Bielsku-Białej i Katowicach. Do-
datkowo Cavatina Holding planuje start 
nowych projektów w Łodzi, Warszawie oraz 
we Wrocławiu. W ramach powstających in-
westycji zostanie uruchomiona platforma 
mieszkań na wynajem, która w I etapie do-
starczy na rynek mieszkaniowy 2 000 loka-
li o zróżnicowanym metrażu oraz na nowo 
zdefiniuje znaczenie projektów mixed-use 
w Polsce.

Zeszły rok był dla Cavatina Holding cza-
sem wytężonej pracy, która ostatecznie 
przełożyła się na rekordowe transakcje 
najmu oraz sprzedaży powierzchni biu-
rowych spółki w  największych miastach 
Polski. Takie osiągnięcia cieszą, ale i zobo-
wiązują. Przed nami realizacja drugiej fazy 
inwestycyjnej, co oznacza dostarczenie na 
rynek do 2022 r. 500 000 mkw. powierzchni 
komercyjnej oraz 2000 mieszkań. Do 2025 r. 
zamierzamy powiększyć nasz portfel inwe-
stycji do 1 000 000 mkw. powierzchni biuro-
wo-usługowej oraz 5000 mieszkań. Mamy 
świetny, doświadczony zespół, nietuzin-
kowe projekty i wielką wolę działania, na 
owoce wystarczy poczekać — mówi Daniel 
Draga, Członek Zarządu Cavatina Holding.
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począwszy od umów najmu lub dzierżawy, kończąc na partnerstwie 
publiczno-prywatnym.

„Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy” to kolejny kluczowy frag-
ment miasta, za którego rozwój odpowiedzialna jest spółka. Działa-
nia ARMK skupiają się na zmianie dotychczasowego postrzegania 
tych terenów jako typowo przemysłowych poprzez skoordynowa-
nie czynności pozwalających na wprowadzenie w tym miejscu no-
wej funkcji — mieszkaniowo-usługowej. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, iż studium zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 
wprowadzenie w tym obszarze wysokiej zabudowy, nawet do 250 m. 
Spółka skupia się na podejmowaniu skutecznych działań mających 
na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego tej części Krakowa, 
zarówno na poziomie infrastrukturalnym, jak i funkcjonalnym oraz 
społecznym.

Następną przestrzenią powierzoną ARMK jest obszar „Kraków Air-
port Balice”, mający obecnie charakter głównie transportowy. Celem 
spółki jest nadanie tym terenom nowej funkcjonalności poprzez 
rozszerzenie jej o przeznaczenie o charakterze komercyjnym, mia-
stotwórczym i biznesowym. Ma ona świadomość, iż porty lotnicze 
stanowią zalążek obszarów biznesowych, w związku z czym w swych 
działaniach skupia się na integracji w  tym miejscu obszarów za-
budowy o  różnych funkcjach. Podobnie jak w  przypadku obsza-
ru „Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy”, zabiegi ARMK polegają 
na zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej tej przestrzeni przede 
wszystkim dla inwestorów, społeczności miasta i Gminy Kraków, jak 
również całego regionu oraz turystów.

kontakt:
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel. 12 293 45 90 | e-mail: biuro@armk.pl

Głównymi obszarami działania spółki jest zagospodarowa-
nie terenów dzielnicy Wesoła z zabytkowymi XIX-wieczny-
mi budowlami, zakupionych przez Gminę Miejską Kraków 

od Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ponadto ARMK koordynu-
je zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w strefie rozwoju go-
spodarczego „Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy” oraz „Kraków 
Airport Balice”.

W  zakresie zagospodarowania terenów części dzielnicy Wesoła 
spółka będzie dbać o właściwe wykorzystanie potencjału i  zacho-
wanie elitarnego charakteru tego miejsca. ARMK zajmie się przejmo-
waniem i  zarządzaniem nieruchomościami przekazywanymi przez 
Szpital Uniwersytecki, a następnie poszukiwaniem inwestorów za-
interesowanych prowadzeniem działalności na tym terenie. W skład 
nieruchomości wchodzą zabytkowe budynki znajdujące się w nastę-
pujących lokalizacjach:
• ul. Kopernika 15,  • ul. Kopernika 15 A,
• ul. Kopernika 15 B, • ul. Kopernika 17,
• ul. Kopernika 19, • ul. Kopernika 21,
• ul. Kopernika 21 A, • ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5.
• ul. Grzegórzecka 18,

Spółka stawia sobie za cel otwarcie tej części miasta dla miesz-
kańców Krakowa oraz stworzenie im możliwości rekreacji i  wypo-
czynku w tym miejscu na terenach zielonych. Jednocześnie, aby móc 
sfinansować przedmiotowe działania użyteczności publicznej, pro-
wadzi zintensyfikowane rozmowy mające na celu jak najszybsze po-
zyskanie kontrahenta bądź kontrahentów gotowych zainwestować 
swoje środki w dostosowanie budynków poszpitalnych na potrzeby 
swojej działalności, zgodnej z wizją miasta dotyczącą tego obszaru. 
Agencja jest otwarta na różne formy współpracy w zakresie dyspo-
nowania tymi nieruchomościami przez zainteresowane podmioty, 

arMk – nOwe PODejŚcie DO inwestycji 
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. (ARMK) z siedzibą w Krakowie jest 

nowo powołaną spółką miejską, do której podstawowych zadań należy realizacja 
strategicznych dla Miasta Krakowa przedsięwzięć, zgodnych z przyjętą Strategią 

Rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.
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Jak oceniłby Pan skalę problemu  
z dostępnością atrakcyjnych gruntów 
inwestycyjnych pod zabudowę biurową?

Jest to dziś istotny problem. Już od kilku 
lat w  dobrych lokalizacjach odnotowujemy 
deficyt gruntów inwestycyjnych, które pozba-
wione byłyby wad prawnych i  technicznych. 
Rok 2019 przyniósł kolejne uszczuplenie 
tej i tak skromnej oferty. Dotyczy to nie tylko 

stolicy, ale od kilku kwartałów również miast 
regionalnych. Jednocześnie nie spada zapo-
trzebowanie — zarówno na rynku mieszkanio-
wym, jak i komercyjnym. Szczególnie w tym 
drugim sektorze podaż jest gigantyczna, po-
nieważ na ogromną skalę realizowane są 
kolejne projekty biurowe i mixed-use. Przy-
czynę tego stanu rzeczy stanowi olbrzy-
mi popyt i  fakt, że ustanawiane są kolejne 

rekordy najmu. W ubiegłym roku w Warsza-
wie wynajęto prawie 880 000  mkw., a  na 8 
największych rynkach regionalnych prawie 
700 000 mkw. W samej stolicy w budowie jest 
obecnie 800 000 mkw. powierzchni biurowej.

W polską ziemię chcą inwestować fun-
dusze nawet z Dalekiego Wschodu i połu-
dniowej Afryki. Niska dostępność gruntów 
spowodowała wywindowanie cen, które 

Epoka biurowych i mieszkaniowych monokultur przeminęła, a rynek 
nieruchomości komercyjnych stawia dziś na wielofunkcyjność 

i miastotwórczość. Zarówno w skali inwestycji deweloperskich, jak 
i budowania nowoczesnych dzielnic i centrów biznesowych, jest to dziś 

najważniejszy trend. Dlaczego tak się dzieje i jaki ma to związek z sytuacją 
na polskim rynku gruntów, z Emilem Domerackim, dyrektorem Działu 

Gruntów Inwestycyjnych w Colliers International, rozmawia Joanna Kus.

wieLOfunkcyjnOŚć jest DZiŚ 
kLucZOwa

są zbyt wysokie dla wielu deweloperów, 
aby mogli zachować odpowiednią mar-
żę. Dlatego obecnie coraz częściej komer-
cyjni gracze przegrywają z mieszkaniowy-
mi w  rywalizacji o  atrakcyjne działki. Ci 
drudzy wysokie koszty ziemi rekompensują 
sobie cenami mieszkań, które nieustannie 
rosną i  biją kolejne rekordy. Sytuacji nie-
stety nie polepsza zamrożony bank grun-
tów należących do samorządów i  spółek 
Skarbu Państwa.

Oczywistym rozwiązaniem problemu 
zagęszczenia zabudowy wydaje się 
odwrót od śródmieścia i budowanie 
poza centrum. Jednak urbaniści 
przestrzegają przed skutkami 
rozlewania miast.
Zagęszczanie zabudowy wcale nie jest pro-
blemem, jeśli robi się to rozważnie i w spo-
sób systemowy. Prawdziwy problem stano-
wi natomiast niekontrolowane rozlewanie 
się miast, tzw. urban sprawl. Zarządza-
nie takim organizmem jest trudne i kosz-
towne, a  życie w  nim staje się niekom-
fortowe. W  rozrastającym się w  sposób 
niekontrolowany mieście trudno efek-
tywnie rozplanować komunikację publicz-
ną, mieszkańcy tracą wiele godzin na sta-
nie w korkach, a budżet musi unieść o wiele 
większe koszty utrzymania i rozwoju infra-
struktury. Cierpi na tym również jakość 
przestrzeni publicznej, która jest niezbęd-
na do rozwoju życia społecznego, a dostęp 
do wielu usług i zasobów miejskich, takich 
jak placówki medyczne, szkoły czy obiekty 
kultury, jest nierównomierny.

Bardzo dobrze z  tym problemem za-
częły sobie radzić miasta zachodnioeuro-
pejskie, które przyjęły strategię rozwoju 
do wewnątrz. Ogranicza ona dalszy roz-
rost przedmieść, stawiając za to na plano-
we dogęszczanie zabudowy i rewitalizację 
oraz wykorzystywanie istniejącej infra-
struktury. Dzięki temu możliwe jest obni-
żenie kosztów funkcjonowania miasta i po-
prawienie zarówno jakości życia w  nim, 
jak i  stanu środowiska, które najbardziej 
cierpi na procesie suburbanizacji.

Jaka jest rola miejskich planistów, 
czy władze miast nadążają za 
planami inwestorów? W Europie nie 
brakuje przykładów tzw. osiedli 
widm — odciętych od infrastruktury 
komunikacyjnej i usługowej. 

Czy podobny scenariusz mógłby 
urzeczywistnić się na rynku biurowym?

Podstawowym problemem naszych 
miast jest niedostateczna liczba plani-
stów i  wciąż zbyt małe pokrycie plana-
mi zagospodarowania przestrzennego. 
Niestety nie brakuje dowodów na to, że 
planowania urbanistycznego u  nas zwy-
czajnie zabrakło, a  ogromny potencjał 
inwestycyjny nie został wystarczająco 
dobrze wykorzystywany. Nie udało się 
uniknąć błędów, czego słynnym przykła-
dem jest warszawski Służewiec, popular-
nie zwany Mordorem. Dawniej dzielnica 
przemysłowa, pod koniec lat 90. zaczęła 
się żywiołowo przekształcać w  najwięk-
sze w Polsce zagłębie biurowe. Nie zadba-
no jednak o zróżnicowanie funkcji i prze-
strzenie publiczne, układ komunikacyjny 
nie został odpowiednio wcześniej przy-
gotowany pod obsługę tak dużego ru-
chu, a transport publiczny był niewystar-
czająco rozwinięty. Od kilku lat trwają 
próby naprawienia tych błędów. Można 
było jednak ich uniknąć, gdyby od po-
czątku w rozwój dzielnicy byli zaangażo-
wani urbaniści, a  nowe projekty dewe-
loperów skoordynowano z  inwestycjami 
miejskimi.

Kraków jest przykładem 
miasta, w którym nie można 
wyodrębnić jednego głównego centrum 
biznesowego. Taką funkcje spełnia 
jednocześnie kilka lokalizacji. To dobry 
trend?
Tworzenie wielkich, monofunkcyjnych 
dzielnic to już przeszłość. Nie ma nic złe-
go w  tym, że skupiska biurowe są rozlo-
kowane w różnych częściach miasta. Waż-
niejsze, aby były one mądrze zaplanowane, 
dobrze ze sobą skomunikowane, wpisywały 
się w tkankę miejską, a także miały rozwi-
niętą infrastrukturę parkingową i rowero-
wą. Popularnym obecnie trendem w wiel-
kich miastach jest tworzenie układów 
policentrycznych. Stare centrum otacza 
się wianuszkiem mniejszych, zróżnicowa-
nych funkcjonalnie centrów lokalnych, któ-
re pozwalają odciążyć ośrodek główny. 
Pozwala to rozładować korki i  tłok w  ko-
munikacji miejskiej, a  także skraca dro-
gę z domu do pracy.

Przy ograniczonych zasobach 
niezabudowanych działek alternatywę 

stanowią tereny zabudowane, np. 
postindustrialne. Jakie obciążenia 
po stronie inwestora wiążą się z taką 
inwestycją?

Faktycznie, tereny postindustrialnie to 
obecnie łakomy kąsek dla inwestorów. 30% 
przeprowadzanych przeze mnie transakcji 
to właśnie zamienianie tkanki postindu-
strialnej w  wielofunkcyjną lub mieszka-
niową. Dawniej fabryki budowano w  bez-
pośrednim sąsiedztwie centrów miast ze 
względów komunikacyjnych i dlatego czę-
sto stoją one na bardzo atrakcyjnych grun-
tach. Dziś ten segment nie wytrzymuje 
tempa zmian, dlatego zakłady produkcyjne 
są wypierane na obrzeża, co jest ogólnie 
pozytywnym trendem.

Tereny postindustrialne mają zwykle 
jedną wadę — problemy techniczne zwią-
zane z  infrastrukturą (mediami, rurami 
przesyłowymi pod ziemią, ciągami energe-
tycznymi itp.), która często od lat nie była 
inwentaryzowana i  nie jest uwzględniona 
na aktualnych planach. W czasie realizacji 
takich projektów wiele tego typu trudno-
ści pojawia się dopiero na etapie budowy. 
Czasem dochodzi też kwestia zanieczysz-
czenia. To są dzisiaj podstawowe ryzy-
ka, które bierze na siebie inwestor, decy-
dując się na zmianę przeznaczenia terenu 
postindustrialnego.

Kolejną bolączką są wady prawne, czę-
sto nieuregulowane, co dotyczy zwłasz-
cza Warszawy. Są one nieodzownym ele-
mentem w tak zwanym mitygowaniu ryzyk 
związanych z  chęcią nabycia lub zmiany 
funkcji nieruchomości. Dzisiaj jest to je-
den z  najbardziej wiodących trendów in-
westorskich, które obserwujemy. Ze wzglę-
du na niską dostępność gruntów naturalne 
staje się szukanie rozwiązań alternatyw-
nych: rewitalizacje, wyburzanie starych 
obiektów i  zastępowanie ich nowymi czy 
nadawanie im nowych funkcji.

Wyzwaniem dla inwestorów 
są także obiekty zabytkowe, 
trudne pod względem obostrzeń 
prawnych czy zapewnienia miejsc 
parkingowych. Jak zminimalizować 
związane z tym ryzyko i kiedy taki 
wysiłek rzeczywiście opłaca się 
inwestorom?
Minimalizowanie takiego ryzyka odby-
wa się głównie poprzez mieszanie funk-
cji w  ramach projektów. Przykładem 
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mogą być warszawskie Koszyki, Kone-
ser czy Elektrownia Powiśle, gdzie wy-
korzystano miks funkcji biurowych, han-
dlowych, gastronomicznych, a  w  dwóch 
ostatnich przypadkach także mieszka-
niowych. Kolejnymi takimi inwestycja-
mi będą Browary Warszawskie i  Fabryka 
Norblina. We wszystkich tych inwesty-
cjach miało miejsce także uzupełnienie 
oryginalnej zabytkowej tkanki nowymi 
budynkami. Pozwala to inwestorom na 
zwiększenie opłacalności przedsięwzię-
cia, co ma ogromne znaczenie, jako że 
rewitalizacja zabytków jest kosztowniej-
sza i bardziej czasochłonna niż budowa-
nie od zera. Dotychczasowe doświadcze-
nia pokazują, że takie inwestycje, jeśli 
tylko są dobrze zaprojektowane i zreali-
zowane, kończą się komercyjnym sukce-
sem. I nie tylko — również wizerunkowym, 
ponieważ wyróżniają się, mają niepowta-
rzalny klimat, szybko zyskują na popular-
ności i  są bardzo entuzjastycznie przyj-
mowane przez mieszkańców.

Jak kształtują się ceny 
gruntów w zależności od 
lokalizacji i kategorii terenu? Czy 
przewiduje Pan trend wzrostowy?
Na przestrzeni ostatnich 3–4 lat obser-
wowaliśmy bardzo duże wzrosty cen na 
rynku gruntów w  całej Polsce, przede 
wszystkim tych przeznaczonych pod bu-
downictwo mieszkaniowe. Było to zwią-
zane z  dużym popytem, a  jednocześnie 
bardzo niską dostępnością wolnych dzia-
łek pozbawionych wad prawnych i  tech-
nicznych. W  takich miastach jak War-
szawa czy Wrocław ceny rosły w  tempie 
nawet 20% rocznie, osiągając historycz-
ne pułapy. W  2019 r. odnotowaliśmy lek-
kie wyhamowanie. Tę stabilizację za-
uważyliśmy przede wszystkim na rynku 
krakowskim i  szczecińskim. Niezmiennie 
najbardziej atrakcyjne dla inwestorów 
pozostają Warszawa, Wrocław i  Trójmia-
sto. Tam ceny gruntów osiągają poziom 
od kilku do nawet kilkudziesięciu tys. zł za 
mkw. Rekordem była transakcja pod bu-
dynek wysokościowy w Warszawie w II kw. 
2019  r., w  której cena jednostkowa mkw. 
przekroczyła 40 000 zł.

Dziś miejsca na spekulacje jest już co-
raz mniej, dlatego nie spodziewam się 
znacznych wzrostów. Na polskim ryn-
ku ceny gruntów osiągnęły górną granicę, 

teraz przyszedł okres stabilizacji. W ostat-
nich latach inwestorzy bardzo optymistycz-
nie spoglądali na segment komercyjny. Ich 
nastroje się nie zmieniły, wręcz przeciwnie 
— podejmowali decyzje o kolejnych zaku-
pach, często tworząc wyłącznie banki ziemi 
pod przyszłe inwestycje. Jednocześnie trze-
ba odnotować, że dostępność gruntów pod 
realizacje komercyjne, które mają znacz-
nie bardziej specyficzne wymagania, jest 
wyraźnie niższa niż w przypadku mieszka-
niówki. Do tego dochodzi próg wejścia — 
deweloperzy komercyjni nie są w  stanie 
przelicytować mieszkaniowych pod wzglę-
dem ceny. Dlatego aby zachować ren-
towność inwestycji, coraz częściej muszą 
wchodzić w projekty typu mixed-use, któ-
re dają im większe możliwości. Przychylniej 
patrzą na to też banki, które chętniej kre-
dytują takie przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę obecne 
uwarunkowania rynkowe, na 
czele z wysokim popytem, czy istnieją 
jeszcze tzw. okazje inwestycyjne?
Często spotykam się z takim pytaniem. Za-
wsze wówczas odpowiadam, że okazji się 
dziś nie szuka, okazje się po prostu two-
rzy. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę 
obecny popyt ze strony inwestorów i  ceny 
gruntów. Należy je tworzyć poprzez zabie-
gi prawne, infrastrukturalne, planistyczne. 
Dziś potrzeba nam przede wszystkim do-
brze przygotowanego, pozbawionego wad 
produktu. Dopiero wtedy dany inwestor od-
bierze to jako okazję inwestycyjną.

Rynki regionalne doganiają 
Warszawę pod względem podaży 
biur. Co zapowiadają te dane? 
Mówimy o rosnącej konkurencyjności 
mniejszych miast?
Na koniec 2019 roku nowoczesna podaż 
powierzchni biurowej w  8 największych 
miastach regionalnych przewyższyła po-
daż w Warszawie. Obecnie w budowie w re-
gionach jest tyle samo powierzchni co w sto-
licy — ok. 800 tys. mkw. Mamy tutaj bardzo 
szybko rozwijające się w ostatnich kwarta-
łach ośrodki, takie jak Wrocław, które znacz-
nie powiększyły swoją bazę powierzch-
ni biurowej (o prawie 150 tys. w minionym 
roku).

Spójrzmy też na Kraków. Pomimo kwar-
talnego zastoju w  liczbie dostarczonych 
projektów, 2019 r. zakończył się wzrostem 

nowej podaży o prawie 160 000 mkw. Kra-
ków wciąż przoduje wśród miast regio-
nalnych pod względem wolumenu nowej 
podaży.

Bardzo dobrze radzi sobie też Poznań, 
który w mojej ocenie jest wschodzącą gwiaz-
dą na rynku. W ubiegłym roku oddano tam 
do użytku 85 700 mkw. w ramach 10 budyn-
ków, z czego połowę dostarczył Vastint, od-
dając do użytku drugą fazę kompleksu Bu-
siness Garden (5 biurowców). Powstają też 
nowe projekty w śródmieściu, np. kompleks 
Nowy Rynek realizowany przez Skanska.

Największą siłą w  regionach jest obec-
nie Trójmiasto, które pod względem no-
wych projektów wyprzedziło już Wrocław czy 
Poznań. Wolumen znajdujący się w  budo-
wie jest gigantyczny i  wyraźnie przekracza 
160 000 mkw. powierzchni komercyjnej. 

Które lokalizacje mogą nas jeszcze 
zaskoczyć potencjałem do rozwoju 
inwestycji biurowych?
Na pewno warto spojrzeć na ośrodki 
wschodzące, takie jak Łódź — miasto, któ-
re w  ostatnich latach niesamowicie się 
rozwija. Rewitalizuje się tu całe kwarta-
ły śródmieścia, a nowe inwestycje kumu-
lowane są wokół komunikacyjnego huba 
Łódź Fabryczna. To bardzo ważne w kon-
tekście tego, o czym rozmawialiśmy wcze-
śniej, czyli rozlewania się miast. W Łodzi 
ten potencjał inwestycyjny jest bardzo 
mądrze i  umiejętnie wykorzystywany. 
Nowe Centrum Łodzi to dziś jedno z naj-
większych przedsięwzięć urbanistycz-
nych w  Europie realizowanych w  śród-
miejskiej tkance.

Lokalizacją, która wciąż ma w  sobie 
duży i  jeszcze niewykorzystany potencjał, 
jest Lublin. To największe miasto i ośrodek 
akademicki Polski wschodniej. Ta część 
kraju wciąż jeszcze boryka się z niedobora-
mi infrastrukturalnymi. Natomiast niewąt-
pliwie ogromną siłę tego regionu stano-
wi kapitał ludzki. Bardzo ważne jest teraz, 
aby lokalne władze potrafiły przyciągać do 
miasta inwestorów i powstrzymać odpływ 
talentów. Pierwszy z  tych procesów już 
trwa, w Lublinie odnotowujemy z  kwarta-
łu na kwartał coraz wyższe wskaźniki naj-
mu powierzchni biurowej. W ubiegłym roku 
Colliers International otworzył tam swoje 
pierwsze regionalne biuro, co jest dowo-
dem naszej wiary w biurowy potencjał tego 
regionu.

najLePsZy rynek inwestycyjny 
w eurOPie ŚrODkOwO-wschODniej

Rok 2019 był rekordowy pod względem wartości inwestycji 
na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Nabywcy 
przeprowadzili transakcje na łączną kwotę 7,6 mld euro.

Coraz większy udział w rynku mają inwestorzy z Europy Środ-
kowo-Wschodniej i  Azji. W  ubiegłym roku w  Polsce zade-
biutował m.in. fundusz Mapletree Investmenst z Singapuru. 

Pierwszym budynkiem zakupionym przez fundusz był West Sta-
tion I & II zrealizowany przez HB Reavis. Wzrost zainteresowania in-
westorów z zagranicznym kapitałem stanowi konsekwencję rozwo-
ju polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Konkurencyjność 
Polski wśród najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych Eu-
ropy rośnie również dzięki korzystnym dla nabywców stopom zwro-
tu. Z raportu Knight Frank „2019 Review & 2020 Outlook — Aktywa 
komercyjne i grunty inwestycyjne” wynika, że kształtują się one na 
poziomie 4,25–4,5%. Dla porównania w  Europie Zachodniej stopa 
zwrotu sięga średnio ok. 2,5%.

Wśród miast najbardziej doinwestowanych przez zagranicznych 
nabywców, prym wiedzie Warszawa, jednak pozostałe duże miasta 
również mogą się pochwalić sporym udziałem inwestycji zagra-
nicznych. Firmy spoza Polski chętnie wkładają swój kapitał w nie-
ruchomości komercyjne także w Krakowie, Gdańsku czy Poznaniu. 
Coraz lepiej radzą sobie również ze zdobywaniem nabywców reali-
zacje w Poznaniu i Katowicach.

nieruchomości biurowe najbardziej atrakcyjne
Największą wartość miały transakcje na rynku biurowym — 
3,8 mld euro. W porównaniu z wynikiem z 2018 r. analitycy odnoto-
wali wzrost o 37 proc. Ponad 63 proc. (2,4 mld euro) łącznej kwoty 
zainwestowanej w tym segmencie zasiliło rynek w Warszawie. Eks-
perci Knight Frank podkreślają, że w poprzednich latach większym 
zainteresowaniem inwestorów cieszyły się miasta regionalne. Na 
korzyść Warszawy w 2019 r. przemawiała większa podaż atrakcyj-
nie zlokalizowanych i dobrze skomercjalizowanych biurowców. 

Do największych transakcji kupna sfinalizowanych w  Polsce 
w 2019 r. należą:
•	 nabycie	wieży	Warsaw	Spire	A przez	Immofinanz
•	 zakup	biurowców	Ethos	i Astoria	oraz	.BIG	przez	Credit	Suisse
•	 przejęcie	budynku	Warsaw	Financial	Center	i inwestycji	Euro-

centrum przez CPI Property Group
•	 nabycie	 biurowców	 Retro	 Office	 House	 i  Silesia	 Star	 przez	

Globalworth.

spowolnienie w handlu
Nieruchomości biurowe zdobyły więcej inwestorów niż segment 
handlowy, który odnotował 24-procentowy spadek w porówna-
niu z 2018 r. W ubiegłym roku nabywcy wybierali centra handlo-
we w mniejszych miastach, parki handlowe oraz centra outleto-
we. Wolumen transakcji w tym segmencie wyniósł 1,9 mld euro. 
Spadek aktywności inwestorów nie spowodował jednak zmiany 
stóp kapitalizacji, które w przypadku dużych galerii handlowych 
utrzymały się na poziomie 5-5,5%.

Logistyka rośnie w siłę
Biorąc pod uwagę podaż obiektów jako jeden z głównych czyn-
ników stymulujących inwestycje w  polski rynek nieruchomości 
komercyjnych, liderem jest sektor magazynowy, który przekro-
czył 18 500 000 mkw. Segment ten charakteryzuje się dużą dyna-
miką wzrostu — w ciągu 4 ostatnich lat podaż magazynów wzro-
sła o blisko 50 proc. Wartość transakcji wyniosła 1,3 mld euro. Ze 
względu na silną pozycję Polski w branży logistycznej sektor ma-
gazynowy w perspektywie najbliższych lat nadal pozostanie na 
celowniku inwestorów.

hotele poprawiły wynik
W  porównaniu z  pozostałymi 
segmentami rynku komercyjne-
go hotele można uznać za sek-
tor, który dopiero się kształtuje, 
zwłaszcza w przypadku inwestycji 
4- i  5-gwiazdkowych. O  dobrych 
perspektywach dla branży hote-
lowej świadczy blisko dwukrotny 
wzrost wartości transakcji zaku-
pu tego rodzaju obiektów. W ubie-
głym roku w polskie hotele zain-
westowano ok. 300 mln euro.

sektor handlowy

sektor biurowy

obiekty magazynowe

hotele

1,9 mld euro

3,8 mld euro

1,3 mld euro

300 mln euro

udział poszczególnych sektorów w wartości wszystkich transakcji na rynku komercyjnym, dane Knight Frank
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Wybrane biurowce

Atlas Tower
oddany

Chmielna 89
w budowie

Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
www.atlasestates.pl

albert.augustynik@atlasestates.com
795 507 339

Joanna.trubacz@atlasestates.com 
795 578 182

ul. Chmielna 89, Warszawa
www.cavatina.pl

sebastian.swistak@cavatina.pl  
+48 531 775 882 

Fabryczna  
Office Park
budynek B1 — oddany
budynki B2, B3, B4 i B5 
— w budowie

Ocean Office 
Park
budynek A —  
w budowie

Tischnera Office
oddany

DOT Office
budynek L1 — oddany
budynki L2 i  M — w planach

Tertium 
Business Park
I etap – oddany
II etap – w budowie
III etap – w budowie

Equal Business Park
budynek A – oddany  
budynek B – oddany  
budynek C – oddany  
budynek D – w budowie

al. Pokoju 18, Kraków
www.fabrycznaofficepark.pl

fabryczna@inter-bud.pl 
+48 12 25 25 365
+48 539 730 064

ul. Klimeckiego, Kraków 
www.cavatina.pl

kamil.kowalewski@cavatina.pl 
+48 530 204 466 

ul. Tischnera 8, Kraków
www.cavatina.pl

kamil.kowalewski@cavatina.pl 
+48 530 204 466 

ul. Czerwone Maki/Podole, Kraków 
www.dotoffice.pl

biura@buma.com.pl 
+48 501 224 101;
+48 602 241 705

ul. Lublańska, Kraków
www.tertiumbusinesspark.pl

biura@buma.com.pl 
+48 501 224 101
+48 602 241 705

ul. Wielicka, Kraków
www.cavatina.pl

kamil.kowalewski@cavatina.pl  
+48 530 204 466 
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Wybrane biurowce

Wadowicka 3
I etap – oddany
II etap – w budowie
III etap – w budowie

Łagiewnicka 33a
istniejący

Bronowice 
Business Center 9
istniejący

TEN Office
w budowie

Eximius Park
oddany

ul. Wadowicka 3, Kraków
www.wadowicka3.pl

biura@buma.com.pl 
+48 501 224 101
+48 602 241 705

Łagiewnicka 33a, Kraków
www.mixgroup.pl
info@mixbiura.pl

+48 12 266 37 53

ul. Jasnogórska 9, Kraków
www.mixgroup.pl
info@mixbiura.pl

+48 12 266 37 53

ul. Tischnera, Kraków
http://tenoffice.buma.pl

biura@buma.com.pl 
+48 501 224 101

 +48 602 241 705

ul. Krakowska 280, Zabierzów
www.eximiuspark.pl

biuro@eximiuspark.pl
 +48 12 378 40 85

Cu Office
I etap – oddany
II etap – oddany

ul. Jaworska 11-13, Wrocław
www.cuoffice.pl

biura@buma.com.pl
+48 501 224 101

 +48 602 241 705

Carbon Tower
oddany

Diamentum Office
oddany

ul. Fabryczna, Wrocław
www.cavatina.pl

klaudiusz.pomykala@cavatina.pl 
+48 533 889 229 

ul. Robotnicza, Wrocław
www.cavatina.pl

klaudiusz.pomykala@cavatina.pl 
+48 533 889 229 
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Wybrane biurowce

City 2
w budowie

Palio Office Park
budynek A – w budowie

Wadowicka 8a
istniejący

City Forum
City One — oddany 
City 2 — w budowie

Garnizon / 
Biurowiec HIRO
oddany

Global Office 
Park
część biurowa 
— w budowie

Garnizon / 
Biurowiec GATO
w budowie

Cavatina Hall
część biurowa 
— w budowie

pl. Wróblewskiego, Wrocław
www.archicom.pl

patryk.czernik@archicom.pl
+48 661 990 995

ul. Jana z Kolna, Gdańsk
www.cavatina.pl

tomasz.zydorek@cavatina.pl   
+48 519 500 884 

ul. Wadowicka 8a, Zabierzów
www.mixgroup.pl
info@mixbiura.pl

+48 12 266 37 53

pl. Wróblewskiego, Wrocław
www.archicom.pl

patryk.czernik@archicom.pl
+48 661 990 995

ul. Chrzanowskiego 11
Gdańsk-Wrzeszcz
www.garnizon.biz
info@hossabiz.pl

+48 698 929 657

ul. Dąbrówki/Mickiewicza, Katowice
www.cavatina.pl

tomasz.zydorek@cavatina.pl  
+48 519 500 884 

ul. C.K. Norwida 1
Gdańsk-Wrzeszcz
www.garnizon.biz
info@hossabiz.pl

+48 698 929 657

ul. Dworkowa, Bielsko-Biała
www.cavatina.pl

krzysztof.wilczak@cavatina.pl  
+48 537 337 381  
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Atuty stolicy Polski to szeroki wachlarz najwyższej jakości 
nieruchomości biurowych, magazynowych i  handlowych, ale 
przede wszystkim wysoka jakość życia oraz wciąż rosnąca pula 
wykwalifikowanych pracowników. Pracodawcy mogą liczyć tu na 
wysoką dostępność zasobów ludzkich. Rynek warszawski na tle 
całego kraju, ale też Europy zdecydowanie wyróżnia się dostę-
pem do kompetentnych pracowników, z wysoko wykształconą, 
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Jesteśmy nie tylko cen-
trum kulturalno-administracyjnym, ale też wiodącym centrum 
akademickim, które oferuje atrakcyjne miejsca pracy i  wyso-
ki standard życia, dlatego tak chętnie przyjeżdżają tutaj mło-
dzi ludzie z innych części kraju. W poprzednim roku akademic-
kim mieliśmy ponad 56 tys. absolwentów. Stołeczne uczelnie 
od lat zajmują czołowe miejsca w  rankingach szkół wyższych. 
Mamy wysoki wskaźnik absorpcji talentów. Język angielski zna 
90% studentów, a wyższe wykształcenie ma aż 72% mieszkań-
ców Warszawy.

Warszawa to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do in-
westowania w  całej Europie. Potwierdzają to liczne rankin-
gi i  zestawienia, w  tym m.in. przygotowany przez „Financial 
Times”, w  którym Warszawa zajmuje 3. miejsce wśród najbar-
dziej przyjaznych biznesowi miast przyszłości w Europie. Z ko-
lei w  rankingach: fDi, prezentującym najlepsze polskie miasta 
przyszłości 2019/2020, i  w  „Emerging Europe’s 2019 Business 
Friendly Perception Survey”, zestawiającym miasta Europy 
Środkowo-Wschodniej, Warszawa uplasowała się na 1. miejscu.

Rozbudowująca się przestrzeń biurowa wpływa znacząco 
na tkankę miejską i  życie mieszkańców. Przykładem może tu 
być plac Europejski — popularne wśród warszawiaków miejsce 
spotkań, udostępnione jako przestrzeń publiczna, znajdujące 
się u stóp biurowca Warsaw Spire. 

Warszawa dwa razy w  roku jest obecna na międzynaro-
dowych targach inwestycyjnych — MIPIM w  Cannes i  EXPO 
REAL w Monachium, prezentując swój potencjał. W obu impre-
zach wraz z miastem występują partnerzy biznesowi. W trakcie 
targów przedstawiane są nie tylko oferty nieruchomości miej-
skich oraz partnerów komercyjnych, ale również wszystkie zale-
ty miasta, które mają decydujący wpływ na decyzje inwestorów. 
Wśród branż, które dominują w  mieście są: BSS (nowoczesne 
usługi dla biznesu), IT, finansowa oraz farmacja.

W  raporcie „Warszawskie biura na nowych torach. Biurowa 
mapa Warszawy a  rozwój komunikacji publicznej 2018–2021” 
wskazano cztery lokalizacje uznane za najbardziej perspekty-
wiczne, zarówno pod względem dostępu do transportu publicz-
nego, szczególnie szynowego, jak i  planowanych w  tych miej-
scach inwestycji biurowych. Są to okolice ronda Daszyńskiego, 
Dworca Południowego, okolice Dworca Gdańskiego wraz z ron-
dem Zgrupowania AK „Radosław” oraz zbieg ulic Marszałkow-
skiej i Świętokrzyskiej.

jak ZMienia się 
BiurOwa MaPa 

warsZawy?

M iasto wprowadza rozwiązania komunikacyjne, któ-
re towarzyszą rozwojowi rynku biurowego. Stolica 
dysponuje nowoczesną i  przyjazną środowisku ko-

munikacją miejską oraz rozwiniętą siecią rowerową, która ma 
już ponad 600 km długości. Veturilo jest już jednym z najwięk-
szych i  najpopularniejszych systemów wypożyczalni rowerów 
miejskich w Europie. Duży atut metropolii stanowi również do-
stępność komunikacyjna zapewniana przez dwa międzynarodo-
we lotniska.

Inwestycje realizowane przez miasto, w  tym infrastruktu-
ralne, znacznie podnoszą jakość życia w  stolicy, co przekłada 
się na przyciąganie nowych firm. Budujemy nowe drogi i ścież-
ki rowerowe, rozbudowujemy tak ważną dla warszawiaków dru-
gą linię metra. Inwestujemy w buspasy, dodatkowe linie tram-
wajowe, dodatkowe połączenia szybkiej kolei miejskiej czy 
obwodnicę. Na lata 2019–2023 miasto zaplanowało przeznaczyć 
na transport publiczny 6,437 mld zł, co stanowi 44% wszyst-
kich wydatków przewidzianych na ten okres. Oferujemy wyższy 
standard życia, przez co miasto staje się lepszym miejscem do 
inwestowania.

Zieleń jest dostępna w Warszawie na każdym kroku. Blisko 
40% powierzchni stolicy to zieleńce, parki, ogrody i lasy, w tym 
unikatowe na skalę europejską obszary naturalne wzdłuż Wisły 
— stanowiące enklawę wypoczynku.

Warszawa jest niezwykle 
dynamicznym ośrodkiem 

biznesowym oraz 
niekwestionowanym liderem 
regionalnym pod względem 

rozwoju gospodarczego 
i dojrzałości rynku biurowego.

Michał OLSZEWSKI 

Wiceprezydent m.st. Warszawy

Powierzchnia:     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  517 km kw.

Liczba ludności:     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 1 778 000

Bezrobocie:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1,5%

Liczba studentów:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  218 476

Liczba szkół wyższych ogółem:   .   .   .   .   .   .   .  62

Liczba linii autobusowych:    .   .   .   .   .   .   .   .  257

Liczba linii tramwajowych:    .   .   .   .   .   .   .   .   . 24

Metro:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  2 linie

Kolej:  .   .   .   .   .   .   .   .  4 linie skM, 1 wkD, 8 kM 

Lotniska: 
• Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina 
• Warsaw Modlin Airport

Podaż:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  ok. 5,6 mln mkw.

Nowa podaż w 2019 r .:     .    .    .    .    .  162 000 mkw.

Popyt w 2019 r .:  .   .   .   .   .   .   .   .   880 000 mkw.

Pow . w budowie:   .   .   .   .   .   .   .   790 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   7,8%

Czynsze: w COB:    .   .   .   .   .   18–24 €/mkw ./m-c 
poza centrum:   .   .   .   .   .   .   .  11–16 €/mkw ./m-c

Dane PODstawOwe

eDukacja

transPOrt PuBLicZny

rynek BiurOwy
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Spółka Profbud ukończyła budowę ekologicznego biurowca, 
który jest jedynym w północno-zachodnim rejonie warszaw-
skiej Woli tego typu budynkiem klasy A. Powstały w okolicach 

Kolei Mazowieckich Warszawa-Koło oraz ul. Obozowej i al. Prymasa 
Tysiąclecia Vector+ składa się z 2 wież liczących 14 i 6 pięter. Kom-
pleks jest w trakcie pozyskiwania certyfikatu BREEAM na poziomie 
Very Good. Wśród udogodnień dla zmotoryzowanych użytkowników 
przewidziano: 3-kondygnacyjny parking oraz stacje do ładowania 
samochodów elektrycznych. W ramach rozwiązań ekologicznych in-
westor zapewnia system odbioru wody deszczowej i  ekokratki na 
parkingach naziemnych. Inwestycję wyróżniają również zielony taras 
oraz zielone patio. Z kolei najwyższe kondygnacje na wieżach wień-
czą attyki, które są otwarte na pełną wysokość pięter. Na wyższym 
budynku utworzono taras widokowy. Taras pojawił się także na łącz-
niku obiektów. Przed głównym wejściem usytuowano rzeźbę, która 
swoją formą nawiązuje do wektora. Autorem projektu architekto-
nicznego jest pracownia J.S.K. Architekci.

warsZawa: inwestycje ODDane

White Star Real Estate zakończył budowę zespołu budynków 
tworzących Elektrownię Powiśle. Inwestycja ma wielofunkcyj-
ny charakter — znalazły się tutaj przestrzenie handlowo-usługowe, 
apartamentowe i  biurowe. Architektonicznym sercem projektu jest 
zrewitalizowany obiekt, który jeszcze przed wojną wykorzystywano na 
potrzeby elektrowni. Obecnie pełni funkcję handlową. Nowo wybu-
dowanymi obiektami w ramach inwestycji są budynek apartamento-
wy i 3 biurowce. Powierzchnie biurowe zostały zaprojektowane w spo-
sób umożliwiający ich dopasowanie do oczekiwań najemców. Cały 
kompleks uzyskał certyfikat BREEAM Europe Commercial 2009. Od 
centrum Warszawy jest on oddalony o  15 min. drogi pieszo. Dzięki 
temu użytkownicy mają dostęp do najpopularniejszych miejsc stolicy.

Spółka Skanska Property Poland kontynuuje realizację Gene-
ration Park. Etapy przedsięwzięcia podzielono według symboli 
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Do użytkowania został oddany także nowoczesny kompleks biu-
rowy Wola Retro powstały na tle historycznej zabudowy. Istnie-
jący od 1939 r. budynek zaadaptowano na cele biurowo-usługowe, 
udostępniając w ten sposób 6620 mkw. powierzchni najmu. W jego 
sąsiedztwo wkomponowano 2 budynki klasy A, których wysokość 
wynosi 9 i  14 kondygnacji, a  udostępniony w  nich metraż liczy 
17 880 mkw. W kompleksie zastosowano Building Management Sys-
tem. Mieszczące się na kondygnacjach podziemnych miejsca posto-
jowe zapewniają parking dla 308 użytkowników. Wpisania najnow-
szej architektury biurowej w modernistyczny kontekst podjęła się 
jedna z renomowanych polskich pracowni — Kuryłowicz & Associa-
tes. Za inwestycję odpowiada Develia. Wola Retro znajduje się przy 
ulicach Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej. W niewielkiej odległości 
od kompleksu mieści się infrastruktura komunikacyjna: stacja me-
tra i liczne przystanki miejskie. Nieopodal powstają również inwe-
stycje mieszkaniowe.

nawiązujących do nazw generacji X, Y i Z. Lokalizacja w pobliżu 
Ronda Daszyńskiego gwarantuje dostęp do komunikacji tramwa-
jowej i autobusowej. Od 2016 r. najemcy użytkują 20 161 mkw. po-
wierzchni w  budynku GX przy ul. Prostej. W  2019 r. oddano do 
użytkowania etap GZ przy ul. Towarowej, którego powierzchnia 
najmu wynosi 17 283 mkw. Z kolei budowa GY przy Rondzie Da-
szyńskiego ma zakończyć się w  I  kw. 2021 r. Powierzchnia naj-
mu w tym obiekcie wyniesie 44 159 mkw. Pomiędzy budynkami za-
aranżowano ogólnodostępne przestrzenie wspólne wraz z małą 
architekturą i rzeźbami miejskimi. Nie zabraknie też infrastruk-
tury dla rowerzystów czy zielonych pergoli. Słynąca ze swoich 
rozwiązań ekologicznych spółka Skanska zastosowała tutaj zie-
lony beton redukujący smog. Estetyka kompleksu koresponduje 
ze skandynawskimi trendami architektonicznymi.

Elektrownia Powiśle

Generation ParkWola Retro
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W  jednej z  najmodniejszych lokalizacji biznesowych Warszawy, 
przy ul. Grzybowskiej do użytkowania został oddany Metropoint 
Office. W ten sposób Asbud zaoferował najemcom 8217 mkw. po-
wierzchni biurowej, rozmieszczonych na 10 kondygnacjach. Pod-
ziemny parking rozplanowano na 3 poziomach podziemnych, 
zapewniając w ten sposób 114 miejsc postojowych. Optymalne na-
słonecznienie pomieszczeń gwarantują przeszklone fasady, a  na 
dachach powstały strefy zieleni. Oprócz tego na terenie inwestycji 
znajduje się wewnętrzne patio z alejkami spacerowymi i  ławkami. 
Strefa wypoczynku mieści się wewnątrz budynku. Z myślą o rowerzy-
stach przygotowano prysznice, zadaszenia na rowery na patio oraz 
miejsca parkingowe w garażu. Wizytówką biurowca ma być recepcja 
czynna przez całą dobę.
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Skyliner

Browary Warszawskie
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warsZawa: inwestycje w BuDOwie

Browary Warszawskie mają być miejscem, które ożywi ob-
szar pomiędzy ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną i Kroch-
malną. Historyczna tkanka architektoniczna zyska nowo-

czesny wizerunek. Za sprawą inwestycji prowadzonej przez Echo 
Investment roślinność i zabudowa oraz przestrzenie publiczna i pry-
watna będą się harmonijnie przenikać. Inwestor zamierza połączyć 
funkcje mieszkaniową, rekreacyjną i  biurową. W  ramach inwestycji 

powstaną m.in. biura o łącznej powierzchni 12 600 mkw. Projekt archi-
tektoniczny nawiązuje do industrialnej zabudowy. W najbliższym oto-
czeniu kompleksu znajdują się strefy publiczne z zielenią i kawiarnia-
mi. Kompleks biurowy będzie składał się z 3 segmentów. Biura przy 
Bramie, mieszczące się w reprezentacyjnym punkcie inwestycji, są po-
dzielone na 2 skrzydła — 11- i 7-kondygnacyjne. Zostały oddane do 
użytkowania w 2018 r. Biura przy Warzelni to największy obiekt z za-
projektowanych w ramach przedsięwzięcia. Niestandardową bryłę li-
czącą 8 kondygnacji otaczają Piwnice Czasu i Ogród Centralny. Z kolei 
Biura przy Willi sąsiadują ze zmodernizowaną Willą Schiele. Są one 
najwyższym budynkiem z 14 kondygnacjami komercyjnymi. Na 2 po-
ziomach będą mieścić się zielone tarasy. 

W  2020 r. ma się zakończyć budowa prowadzona przez Karim-
pol Polska w pobliżu Ronda Daszyńskiego. Biurowiec osiągnie wy-
sokość 195 m i dostarczy na stołeczny rynek łącznie 43 633 mkw. po-
wierzchni najmu. Certyfikowane w  systemie BREEAM na poziomie 
Excellent biura Skylinera dają pełen wachlarz możliwości aranża-
cyjnych dzięki elastycznej powierzchni. Na wysokości 165 m znajdzie 
się Skybar, skąd najemcy będą mieć widok na panoramę Warsza-
wy. Jednym z najbardziej prestiżowych pomieszczeń w budynku jest 
hall, w pełni przeszklony i jednoprzestrzenny, a jego wysokość wy-
nosi 16 m. Przestrzeń przecinają monumentalne kolumny. Punktem 
przyciągającym uwagę są również schody hiszpańskie.

Ponadto garaż podziemny w biurowcu Skyliner ma pomieścić 428 
miejsc postojowych oraz 500 stojaków na rowery. Dodatkowym udo-
godnieniem dla rowerzystów będą prysznice.

Warto dodać, że budynek Atlas Tower, który przeszedł mo-
dernizację, znajduje się w Centralnym Obszarze Biznesu i oferuje 
29 000 mkw. powierzchni biurowej.

Spark to kolejny projekt realizowany przez spółkę Skanska Pro-
perty Poland na warszawskim rynku biurowym. Jest to także kolejna 
przestrzeń przygotowywana z myślą nie tylko o pracownikach biuro-
wych, ale również o pozostałych mieszkańcach Warszawy. W związ-
ku z tym już na etapie koncepcyjnym w działania włączyły się fundacje 
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W  pobliżu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i  Elbląskiej ruszy-
ła budowa wielofunkcyjnego projektu Żoliborz Business Con-
cept. W jego skład wejdą niewielkie lokale inwestycyjne, usługowe, 
hotel 3-gwiazdkowy, a także biura. Uzupełnieniem inwestycji będą 
liczne udogodnienia, w tym fitness club, restauracja czy pralnia. Za-
kończenie prac zaplanowano na III kw. 2022 r. Powierzchnie biuro-
we oferowane w biurowcu liczą 4177 mkw., a należących do obiektu 
miejsc parkingowych w podziemnej kondygnacji będzie 140. Metraż 
każdego z biur ma wynosić 1005 mkw. Ulokowane zostaną w 4-kon-
dygnacyjnym budynku klasy A. W ramach przedsięwzięcia propono-
wane są także apartamenty inwestycyjne. Projekt architektoniczny 
zakłada, że do wykonania elewacji zostanie wykorzystany kamień 
wraz z okładziną marmoglass, co nada zabudowie nie tylko eleganc-
ki design, ale także wyróżni kompleks na tle pozostałych nierucho-
mości znajdujących się w tej części Żoliborza.

W kluczowej, centralnej lokalizacji Warszawy zbliża się do końca 
realizacja jednego z najważniejszych projektów firmy Cavatina Hol-
ding. Chmielna 89 to nietuzinkowy biurowiec przypominający swo-
im kształtem kryształ. Położony jest na skrzyżowaniu ulic Chmiel-
na i Miedziana, w bliskości Al. Jerozolimskich — jednej z  głównych 
osi komunikacyjnych stolicy, co zapewni przyszłym użytkownikom do-
stępność wszystkich środków transportu miejskiego. Projekt architek-
toniczny budynku powstał z uwzględnieniem charakteru istniejącej 
tkanki miejskiej, natomiast oryginalna bryła obiektu może uczynić 
go nową ikoną Warszawy. 14-kondygnacjny budynek na parterze bę-
dzie posiadał lokale użytkowe i gastronomiczne. Powierzchnię ponad 
370 mkw. zajmą kaskadowe, zielone tarasy. Najemcy zyskają ponad 
25 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Obiekt będzie zarządzany 
poprzez system Integral i będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM. 
Inwestycja zostanie oddana do użytku na przełomie I i II kw. 2020 r.
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varso Place

zajmujące się planowaniem przyjaznej przestrzeni miejskiej — Pro-
ject for Public Spaces oraz Na Miejscu. Ponadto Spark otrzyma tytuł 
„Obiektu bez barier” już podczas oddania do użytkowania. Kompleks 
będą tworzyły 3 budynki mieszczące się przy ul. Wolskiej. Takie ulo-
kowanie biurowca to nie tylko dostępność najważniejszych tras ko-
munikacyjnych, ale także szansa na nowy wizerunek dla tzw. Serka 
Wolskiego. Biurowiec będzie miał ogólnodostępny plac wraz z otwar-
tą strefą pracy i amfiteatrem. W 2019 r. budynek B otrzymał pozwo-
lenie na użytkowanie. W III etapie zakończą się prace przy budowie 
najwyższego z obiektów — budynku A, stanowiącego bramę do bizne-
sowego centrum Woli.

Prestiżowym punktem biznesowym w  Warszawie ma być tak-
że Varso Place. Składający się z  3 budynków kompleks dostar-
czy na stołeczny rynek biurowy 145 000 mkw. powierzchni, z czego 
10 300 mkw. zostanie przeznaczonych pod lokale handlowo-usługo-
we. Mierzący 310 m Varso Tower będzie najwyższym obiektem nie 
tylko w Warszawie, ale także w Unii Europejskiej. Na jego najwyż-
szych kondygnacjach powstaną tarasy widokowe. Wygospodarowa-
no je również w budynkach Varso 1 i Varso 2, które liczą odpowied-
nio 81 i 90 m wysokości, a ich podstawą jest kilkupiętrowe podium. 
Wspólną przestrzeń zaprojektowała pracownia Foster + Partners. 
Kompleks posiada certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, jak 
również precertyfikację WELL Core&Shell. Na terenie inwestycji jest 
dostępnych 717 miejsc parkingowych. 

Chmielna 89
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Ghelamco Poland już w pierwszych miesiącach 2020 r. ma zakoń-
czyć budowę The Warsaw HUB. Rozwinięciem nazwy inwestycji są 
słowa: human, które oznacza w tym przypadku wprowadzenie udo-
godnień odpowiadających współczesnym wymaganiom; urban rozu-
miane jako lokalizacja w samym centrum biznesowej dzielnicy oraz 
business, więc przemyślane miejsce dla biznesu, zarówno korpora-
cyjnego, jak i  start-upów. Dostępna w  inwestycji powierzchnia dla 
najemców biznesowych to 75 000 mkw. biur. Otwarta przestrzeń ma 
zapewnić jak najwięcej możliwości aranżacyjnych. The Heart War-
saw będzie centrum współpracy różnorodnych modeli biznesu i na 
tę część wygospodarowano 2000 mkw. Kompleks pomieści również 
centrum konferencyjne, część hotelową oraz lokale fitness i handlo-
we. Nie zabraknie również funkcjonalnych rozwiązań dla rowerzy-
stów. Lokalizacja zapewnia dogodne połączenia komunikacyjne oraz 

Zabezpieczone nieruchomościami 
Od 6% do 10% w skali roku 
Inwestycja od 1 roku do 3 lat 
Stały zysk 
Już od 10 tys. zł

www.yanokhipoteczny.pl | e-mail: weksle@yanokhipoteczny.pl | tel: +48 667 141 082 | tel: 12 200 21 42

TRADYCYJNE PAPIERY WARTOŚCIOWE 
Weksle Inwestycyjne Nieruchomościowe
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W  2020 r. Polski Holding Nieruchomości ma rozpocząć 
budowę Intraco Prime. Dzięki niemu na rynek tra-
fi ok.  14 000 mkw. powierzchni biurowej, klasyfikowa-

nej na poziomie A. Biurowiec powstanie w sąsiedztwie wieżowca In-
traco. Biurowiec będzie posiadać 8 kondygnacji. Trzy poziomy zajmie 
parking podziemny. Projekt architektoniczny opracowuje Konsorcjum 
Juvenes-Projekt i  Pracownia Obsługi Inwestorów Pro-Invest. Obiekt 
zostanie wybudowany w pobliżu Starego Miasta, w północnej części 
Śródmieścia, skąd blisko do stacji metra Dworzec Gdański. Dostęp do 
lokali handlowo-usługowych zapewni nie tylko parter biurowca, gdzie 
przewidziano przestrzeń o takich funkcjach, ale przede wszystkim po-
bliskie centra handlowe — Arkadia i Klif. 

Kolejną inwestycją zaplanowaną przez spółkę jest biurowiec 
Prymasa Tysiąclecia 83, którego lokalizacją będzie al. Prymasa 

warsZawa: inwestycje PLanOwane

Intraco Prime

Tysiąclecia. Budowa ma ruszyć w II kw. 2020 r. W budynku zaplano-
wano 12 kondygnacji. Zarówno na parterze, jak i na 1. piętrze będą 
mogły powstać lokale usługowe. Na 3. i 9. piętrze przewidziano zie-
lone tarasy. Roślinność znajdzie się również na wewnętrznym placu, 
na którym pojawi się także mała architektura. Ponadto teren rekre-
acyjny będzie stanowił obszar oddzielający biurowiec od sąsiadują-
cej z nim inwestycji mieszkaniowej. Przestrzeń biurowa, jaka zosta-
nie oddana do użytkowania w ramach przedsięwzięcia, pozwoli na 
dostosowanie jej do potrzeb niewielkich firm i korporacji. Standard 
obiektu będzie odpowiadał klasyfikacji Core&Shell.

Spółka WAN uzyskała już prawomocne pozwolenie na budo-
wę przy al. Jana Pawła II biurowca BABKA TOWER  II, etap  I. In-
westycja będzie sąsiadować z  jednym z  największych centrów 
handlowych w  Warszawie — Arkadią. Ze względu na bliskość ron-
da Radosława, gdzie przecinają się główne trasy w  stolicy, obiekt 
będzie dostępny komunikacyjnie za pośrednictwem różnorod-
nych środków transportu. W  I  etapie przewidziano wybudowanie 
biurowca liczącego 7 poziomów naziemnych, natomiast parking pod-
ziemny zajmie 4 kondygnacje. Projekt zakłada utworzenie powierzch-
ni biurowej klasy A+, która będzie spełniała międzynarodowe wyma-
gania ekologiczne, czego potwierdzeniem ma być certyfikat BREEAM.

Kolejną zaplanowaną na warszawskim rynku biurowym inwesty-
cją jest projekt Towarzystwa Inwestycyjnego BTA. Biurowiec BTE 
Mokotów Point ma składać się z 10 kondygnacji, z czego 3 zosta-
ną zaadaptowane jako podziemny parking dla ok. 255 samochodów. 
Na każdym z pięter powierzchnia biurowa obejmie ok. 2000 mkw. 
Usytuowanie obiektu przy skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Do-
maniewską oraz bliskość stacji metra Wilanowska zapewni dogodne 
połączenie komunikacyjne dowolnym środkiem transportu. Biuro-
wiec jest przygotowywany z myślą o najemcach poszukujących kom-
fortowej przestrzeni do pracy, charakteryzującej się wysokim stan-
dardem i atrakcyjną lokalizacją.

Magdalena hOjniak

sąsiedztwo najbardziej charakterystycznych dla stolicy budynków, ta-
kich jak Pałac Kultury i Nauki czy dworzec Warszawa Centralna.

Na warszawskim Ursynowie w trakcie budowy pozostaje nowo-
czesny kompleks biurowy Poleczki Park, w którego skład wejdzie 
m.in. 6 budynków stworzonych dla biznesu, o  łącznej powierzch-
ni najmu wynoszącej 83 000 mkw. Ich nazwy: Amsterdam, Vienna, 
Berlin, Warsaw, Lisbon oraz Madrid odwołują się do europejskich 
stolic. O  ich przyjaznym dla środowiska charakterze świadczą cer-
tyfikaty: LEED CS Platinum oraz LEED CS Gold. Dodatkowymi stre-
fami będą przestrzenie zielone wyposażone w leżanki i oryginalne 
ławki. W obrębie inwestycji znajdą się również: kawiarnia z tarasem, 
fontanna i  staw. Towarzyszące biurowcom obiekty mają mieścić 
przedszkole, hotel i lokale handlowo-usługowe. Bliskość obwodnic 
S79 i S2 oraz Lotniska Chopina zapewnia dostępność komunikacyj-
ną. Infrastruktury drogowej nie brakuje też na terenie kompleksu — 
wygospodarowano strefy dla motocyklistów, taksówek czy kurierów. 
Oprócz komunikacji miejskiej funkcjonują tutaj 2 linie shuttle bus. 
Przedsięwzięcie realizuje UBM Development. 

Z  terminem realizacji na pierwszą połowę 2020 r. powstają ko-
lejne biurowce w ramach projektu Bolero Office Point. W budo-
wanym w dzielnicy Włochy przy ul. Równoległej kompleksie obec-
nie są realizowane etapy Bolero Office Point II oraz Bolero Office 
Point III.. Pierwszy z wymienionych to obiekt biurowo-technologicz-
ny klasy A, powstający w systemie BTS. Powierzchnia biurowa obej-
mie 1950 mkw., natomiast przestrzeń technologiczna ma wynosić 
1730 mkw. W parkingu naziemnym znajdzie się 60 miejsc parkingo-
wych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na I kw. 2020 r. Bolero 
Office Point III uzyskał już pozwolenie na budowę i rozpoczęto jego 
komercjalizację. Dzięki tej części inwestycji najemcy zyskają 11 500 
mkw. powierzchni oraz 180 miejsc parkingowych. Klasa budynku 
kwalifikuje się do kategorii B+.

Kolejną inwestycją komercyjną realizowaną na terenie Warszawy 
przez HB Reavis jest kampus biurowy Forest. Przedsięwzięcie ru-
szyło w 2019 r. przy ul. Burakowskiej. W tej okolicy spółka oddała już 
do użytkowania Gdański Business Center. Koncepcją towarzyszącą 
projektowi Forest jest stworzenie zdrowego i kreatywnego środowi-
ska pracy, które odpowie na potrzeby korporacji i start-upów. W na-
wiązaniu do nazwy kompleksu pomiędzy budynkami powstanie zie-
lona strefa odpowiadająca wielkością 2 boiskom piłkarskim. Oprócz 
tego dla pracowników i  lokalnej społeczności dostępne będą 

restauracje oraz kawiarnie. Kampus jest certyfikowany w systemie 
BREEAM Communities, a także jest precertyfikowany w standardzie 
WELL. Łączna powierzchnia najmu ma wynieść 78 000 mkw. Zgod-
nie z harmonogramem inwestycja trafi na stołeczny rynek biurowy 
najpóźniej w 2021 r.

W  2021 r. swoją kolejną inwestycję na terenie Warszawy 
ma zakończyć również Ghelamco Poland. Liczący 45 pięter 
Warsaw UNIT zaoferuje 57 000 mkw. nowoczesnej powierzch-
ni biurowej. Podobnie jak pozostałe projekty spółki zlokalizo-
wane w pobliżu Ronda Daszyńskiego, czyli Warsaw Spire i The 
Warsaw HUB, Warsaw UNIT wpisuje się w  stołeczną architek-
turę biznesową, a  w  centrum sytuuje człowieka. Inwestycja 
uzyska certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W  projekcie 
przewidziano m.in. infrastrukturę rowerową, szatnie i pryszni-
ce dla rowerzystów oraz lokale handlowo-usługowe i  gastro-
nomiczne. Zaprojektowany w  biurowcu parking (3 kondygna-
cje podziemne oraz podium wieżowca) zapewni miejsce dla 
przeszło 400 samochodów. Dzięki usytuowaniu w  najprężniej 

rozwijającej się części stolicy, stanowiącej centrum stołeczne-
go biznesu, pracownicy będą mieli dostęp do najważniejszych 
tras komunikacyjnych.

Poleczki Park

Warsaw uNIT

The Warsaw HuB

Forest
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Biurowce w Warszawie  
Office buildings in Warsaw

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych w Warszawie.  Stan na styczeń 2020 r. 
Factsheet include selected buildings in Warsaw. List made in January 2020.

1 Axion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Młodnicka 3

2 Elektrownia Powiśle . . . . . . . . . . .ul. Leszczyńska/ Wybrzeże Kościuszkowskie 

3 Generation Park GZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Łucka/ Wronia/ Towarowa

4 Moje Miejsce Biurowiec I   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Bobrowiecka/ Beethovena

5 Metropoint Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Grzybowska/ Przykopowa

Oddane w 2019 roku  Commissioned in 2019

6 Poznańska 37    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul Poznańska 37

7 Spark Budynek B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wolska

8 Wola Retro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Skierniewicka 16

9 Vector+   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Prymasa Tysiąclecia/ ul. Obozowa

1 Adgar Park West Budynek D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al. Jerozolimskie 181

2 ArtNorblin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Żelazna 51

3 Bolero Office Point II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Równoległa 4

4 Browary Warszawskie etap 1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Grzybowska/Wronia/Chłodna

5 Cental Point  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Świętokrzyska/ Marszałkowska

6 Centrum Praskie Koneser M i N   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Ząbkowska 27/31

7 Chmielna 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Chmielna 89

8 Domaniewska Business Center/Business Liner . . ul. Domaniewska/Puławska

9 DSV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Marynarska/ Taśmowa

10 Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Burakowska 14

11 Generation Park Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rondo Daszyńskiego

12 Infinicity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Postępu 12

13 J44/ Widok Towers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Al. Jerozolimskie 44

14 Lixa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Karolkowska/ Kasprzaka

1 Al. Jerozolimskie 140   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Al.Jerozolimskie 140

2 B4 Design & Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Burakowska 4

3 Babka Tower II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Okopowa/ al. Jana Pawła II

4 BTE Mokotów Point  . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Niepodległości/Domaniewską 

5 Chopin Airport City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Żwirki i Wigury

6 Cube   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Postępu 5a

W budowie  Under construction

Planowane  Planned

7 Czerniaków Libretto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al.Becka/Czerniakowska

8 Intraco Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Stawki 2

9 Prymasa Tysiąclecia 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Prymasa Tysiąclecia 83

10 Roma Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. E. Plater/Nowogrodzka 

11 Sobieski Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Grzybowska

12 Warszawa Modlin Smart City  . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Dwór Mazowiecki

15 Mennica Legacy Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Pereca 21

16 Moje Miejsce Biurowiec II . . . . . . . . . . . . . . . ul. Bobrowiecka/Beethovena

17 The Park Warsaw – kolejne etapy . . . . . . . . . .ul. Krakowiaków/Orzechowa

18 Penta Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Miedziana/Pańska

19 Poleczki Business Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Poleczki 35

20 Port Praski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Krowia 6

21 Skyliner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Rondo Daszyńskiego

22 Spark Budynek A  . . . ul. Wolska (przy skrzyżowaniu ul.Towarowej/Al. Solidarności)

23 Spinnaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Pańska 112

24 The Warsaw HUB*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Towarowa/Prosta

25 The Warsaw UNIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rondo Daszyńskiego 1

26 Varso Place.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Chmielna 73

27 Żoliborz Bussiness Concept  . . . . . . . . . . . . . . ul. Powązkowska/ Elbląska
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Powierzchnia  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  327 km kw.

Liczba ludności  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  771 069

Bezrobocie  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .2,4%

Liczba studentów .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   150 891

Liczba szkół wyższych ogółem    .   .   .   .   .   .   .   .  23

Liczba linii autobusowych     .    .    .    .    .    .    .    .    .   172

Liczba linii tramwajowych     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  26

Lotnisko    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . kraków airport

Podaż    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1 416 700 mkw.

Nowa podaż w 2019 r .  .   .   .   .   .   .   .  159 100 mkw.

Popyt w 2019 r .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   266 700 mkw.

Powierzchnie w budowie  .   .   .   .   209 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  10,7%

Średnie stawki czynszów w budynkach klasy A   .  
 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  13,5–15,5 €/mkw ./m-c

Dane PODstawOwe

eDukacja

transPOrt PuBLicZny

rynek BiurOwy

’18

inwestycyjnym oraz przygotowanie spotkań i prezentacji dla inwe-
storów. Działania Oddziału mają także na celu promocję oferty in-
westycyjnej Krakowa w  trakcie największych europejskich targów 
nieruchomości.

Będąc świadomymi własnego potencjału, promujemy konse-
kwentnie i  w  sposób spójny kluczowe jego składniki, co przynosi 
efekty w postaci decyzji inwestorskich. To pozwoliło na ukształto-
wanie się swego rodzaju „specjalizacji sektorowej” Krakowa. Miasto 
znalazło się w czołówce pod względem inwestycji firm z branż opar-
tych na wiedzy, których powodzenie warunkowane jest kapitałem 
ludzkim. Ten potencjał zauważony został zarówno w „Strategii Roz-
woju Krakowa” z 2005 r., jak i w dokumencie uchwalonym na począt-
ku 2018 r. — „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”. 
Miasto nieprzerwanie jest więc dla inwestorów rzetelnym partne-
rem, a wszyscy, którzy przyczynią się do tworzenia nowych miejsc 
pracy, traktowani są tutaj ze szczególną życzliwością. Dzięki temu 
firmy nie tylko nie opuszczają Krakowa, lecz dążą do rozszerzenia 
swojej działalności, a kolejni nowi gracze wchodzą na rynek, co ma 
niebagatelny wpływ na wzrost sektora biurowego.

Nie bez znaczenia w  kontekście rozwoju miasta i  rynku biuro-
wego są inwestycje w  infrastrukturę, zarówno tę pozwalającą do-
trzeć do Krakowa, jak i tę, która stanowi niejako krwiobieg miasta. 
Warto w tym miejscu podkreślić, iż Kraków Airport zajmuje pierw-
szą pozycję wśród portów regionalnych Polski. Liczba obsłużonych 
pasażerów na koniec 2019 r. wyniosła 8 mln. Z  kolei miejska sieć 
komunikacyjna obsługuje średniorocznie ok. 411 mln pasażerów. To 
jednak nie koniec, bo zależy nam na tym, by nasi mieszkańcy i użyt-
kownicy podróżowali po Krakowie przyjemnie, ale i  ekologicznie. 
Stąd kolejne zakupy autobusów ekologicznych i tramwajów, rozbu-
dowa istniejących linii, inwestycje w nowe połączenia z kompleksa-
mi parkingowymi typu park&ride.

W  swojej polityce rozwojowej miasto zmierza do racjonalne-
go wykorzystania istniejących zasobów terenów przeznaczonych 
do zainwestowania, a jednocześnie chce wprowadzić ścisłą ochro-
nę obszarów zielonych. Perspektywy rozwoju zamieszczone zosta-
ły w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Krakowa”. W  dokumencie tym określono cele 
polityki przestrzennej nawiązujące do celów strategicznych rozwoju 
miasta. Zakładają one, że Kraków będzie m.in.: europejską metro-
polią — ośrodkiem nowoczesnej gospodarki i wysokich technologii, 
nauki, kultury i turystyki oraz miastem przyjaznym mieszkańcom — 
atrakcyjnym do zamieszkania i pobytu. Cele te korespondują z za-
pisami „Strategii Rozwoju Krakowa”. W ramach obu tych dokumen-
tów znaleźć można odniesienie do tzw. wielkich miejskich projektów 
strategicznych, takich jak: Kraków Airport, Płaszów-Rybitwy (Nowe 
Miasto), Nowa Huta Przyszłości. Realizacja tych projektów ma słu-
żyć przede wszystkim jako bodziec dla nowych rozwiązań i  inwe-
stycji, ma zapewnić intensywną urbanizację miasta, tworzyć zróżni-
cowaną funkcjonalność oraz opierać się o nowatorskie rozwiązania 
przestrzenne.

wieDZa 
i innOwacje 

sPecjaLiZacją 
krakOwa

Kraków należy do 
najpopularniejszych ośrodków 

biznesowych i biurowych w Polsce. 
Rok 2019 podobnie jak i lata 

poprzednie charakteryzowało 
ogromne zainteresowanie i ścisła 

współpraca inwestorów z miastem. 

Katarzyna WYSOCKA 

Dyrektor ds. przedsiębiorczości i innowacji
Urząd Miasta Krakowa

W ciągu ostatniej dekady zasoby powierzchni biurowych 
Krakowa wzrosły czterokrotnie i wynoszą obecnie 1 360 
000 mkw. Decydującym czynnikiem napędzającym roz-

wój rynku biurowego w naszym mieście jest działalność firm sekto-
ra nowoczesnych usług dla biznesu. Ich udział w wolumenie najmu 
wynosi ok. 60%. Zgodnie z danymi firm doradczych 2019 r. zamknął 
się w Krakowie rekordową, nową podażą, przekraczającą poziom 200 
000 mkw. powierzchni. Miasto jest pod tym względem na czołowym 
miejscu w porównaniu z innymi miastami regionalnymi.

Zgodnie z prognozami Kraków będzie nadal utrzymywał ten trend 
ze względu na potencjał demograficzny i naukowy, dostęp do wy-
soko wykwalifikowanej kadry, atrakcyjne warunki życia czy dogodne 
położenie geograficzne. Miasto swój rozwój opiera na inteligentnym 
zarządzaniu i  wzmacnianiu sektora nowoczesnych usług oraz ba-
dawczo-rozwojowego. Dlatego stawiamy na innowacyjność i  efek-
tywną współpracę nauki i biznesu. Istotną rolę w przyciąganiu no-
wych inwestorów pełni działający w ramach Urzędu Miasta Krakowa 
Oddział Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodar-
ki. Oferuje on szeroko rozumianą pomoc merytoryczną dla przed-
siębiorców krajowych i  zagranicznych, w  tym wsparcie w  procesie 
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krakÓw: inwestycje ODDane

W sąsiedztwie jednego z głównych węzłów komunika-
cyjnych Krakowa Grupa BUMA oddała do użytkowania 
pierwszy z budynków wchodzących w skład komplek-

su Wadowicka 3. Jest on pierwszym w Polsce obiektem biuro-
wym w trakcie certyfikacji Fitwell, świadczącej o proekologicznym 
charakterze inwestycji, która w pozytywny sposób ma wpływać na 
swoje otoczenie, jak również zwiększać produktywność pracow-
ników i  ich dobre samopoczucie. Budynki posiadają certyfikaty 

W  pobliżu Rynku Głównego oraz Galerii Krakowskiej ukończo-
ny został biurowiec Mogilska Office. Centralne miejsce na kra-
kowskiej mapie gwarantuje łatwe przemieszczanie się pomiędzy 
dowolnymi rejonami. Bliskość Ronda Mogilskiego wiąże się tak-
że z dostępnością tras krajowych, w tym autostrady A4 czy portu lot-
niczego w Balicach. Na 9 kondygnacjach naziemnych mieszczą się 
biura klasy A i  lokale handlowo-usługowe. Pomieszczenia biurowe 
zostały wykonane z zastosowaniem podwieszanych sufitów i pod-
niesionych podłóg, a w pełni przeszklona fasada zapewnia dostęp 
naturalnego światła. Do komfortu pracy mają przyczyniać się nie 
tylko rozwiązania technologiczne, ale także tarasy, zielone balko-
ny i dachy. Ponadto otwarte atrium daje możliwość różnorodnego 
zagospodarowania. W  ramach udogodnień powstał 3-poziomowy 
parking, parking dla rowerów oraz kantyna i kawiarnia. Za inwesty-
cję odpowiada Warimpex.

Od września 2017 r. właścicielem Eximius Park (dawniej KBP)  
w  Zabierzowie jest notowana na brytyjskiej giełdzie spółka First 
Property Group, która zarządza 80 budynkami w  Polsce, Wiel-
kiej Brytanii i Rumunii. W 2019 r. Park przeszedł kompleksową mo-
dernizację. Z myślą o utrzymaniu równowagi pomiędzy pracą a od-
poczynkiem utworzono strefę sportu i  rekreacji z  wielofunkcyjnym 
boiskiem do gry w piłkę. Do dyspozycji najemców oddano 25 nowych 
udogodnień, w tym: centrum konferencyjne, lunch bar, sklep spożyw-
czy, bezpłatne strefy wifi, lodówkomat czy paczkomat. Zmodernizowa-
no wszystkie strefy recepcji i części wspólne. Listę benefitów zamknie 
otwarcie przedszkola z oddziałem żłobkowym jeszcze w tym roku.

Park jest dobrze skomunikowany z centrum Krakowa. Dysponu-
je własnym przystankiem kolejowym. Pracownicy mogą również ko-
rzystać z dedykowanych połączeń autobusowych opłacanych przez 
Właściciela. Łatwo tutaj o włączenie się do ruchu na autostradzie A4 
oraz dojazd do lotniska w Balicach. Ideą przewodnią towarzyszącą 
przedsięwzięciu była zmiana myślenia i postrzegania miejsca pracy, 
które odtąd powinno stanowić przyjazną przestrzeń nie tylko w kon-
tekście zawodowym, ale również socjalnym i rekreacyjnym.

Do portfolio Globalworth dołączyła inwestycja Tischnera Of-
fice zrealizowana w  dzielnicy Podgórze przez Cavatina Holding. 

Wadowicka 3

Mogilska office

v.offices
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10-kondygnacjny budynek oferuje blisko 34 000 m kw. powierzchni 
biurowej klasy A. W sercu budynku mieści się wewnętrzne patio z alej-
kami spacerowymi oraz fontannami liczące ponad 1000 mkw. Od III 
piętra w górę, dla użytkowników budynku, dostępne są przestronne, 
zielone tarasy. Biurowiec jest świetnie położony — przy ul. Tischne-
ra, w bliskim sąsiedztwie Pętli Tramwajowo-Autobusowej Łagiewni-
ki. Jego użytkownicy maja zatem łatwy dostęp do komunikacji miej-
skiej i ścieżek rowerowych, co na pewno cieszy miłośników dwóch 
kółek i zdrowego trybu życia. Budynek otrzymał pozwolenie na użytko-
wanie z końcem 2019 r. W lutym 2020 r. wprowadzili się pierwsi najem-
cy, w tym Sabre Polska, zajmując ponad połowę kondygnacji budynku.

Firma Cavatina Holding zrealizowała w 2018 r. w Krakowie bu-
dynek C należący do kompleksu Equal Business Park przy 
ul. Wielickiej. Inwestycja składa się z 3 oddanych do użytku biu-
rowców i jednego w budowie. Budynek C, liczący 6 kondygnacji na-
ziemnych i 1 podziemną, oferuje ok. 22 842 mkw. powierzchni biu-
rowej i  367 miejsc parkingowych. Dodatkowym walorem obiektu 
są 3 wewnętrzne dziedzińce. Projekt przygotował architekt prowa-
dzący Piotr Jasiński, zaś wykonawcą obiektu była spółka Cavatina 
GW. Aktualnie w budowie jest budynek D, oferujący łącznie ponad 
11 000 m kw. i liczący 6 kondygnacji naziemnych i 1 podziemną.

Equal Business Park

Eximius Park
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BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks tworzą trzy 8-kondy-
gnacyjne budynki biurowe klasy A z podziemnymi garażami wie-
lostanowiskowymi. Na terenie kompleksu zaprojektowano również 
miejsca parkingowe zewnętrzne. Za projekt architektoniczny kom-
pleksu odpowiada jedna z najpopularniejszych pracowni — biuro 
Medusa Group. Tischnera office

Krakowski zasób powierzchni biurowych wzbogacił się w oddany 
do użytkowania w 2019 r. obiekt V.Offices. Biurowiec zrealizowany 
został przez AFI Management przy al. 29 Listopada. Swoim kształ-
tem nawiązuje do litery V, co jest związane z  ideą, jaka przyświe-
cała już podczas jego projektowania. W założeniu inwestycja miała 
być „very” pod względem proekologicznych rozwiązań, elastyczno-
ści powierzchni, a także lokalizacji. Potwierdzeniem jakości jest naj-
wyższa w  Polsce punktacja uzyskana przez budynek podczas cer-
tyfikowania go w systemie BREEAM. Przyznana ocena sytuuje ją na 
poziomie Outstanding. Całkowita powierzchnia najmu V.Offices to 
24 700 mkw., z czego powierzchnia biurowa zajmuje 21 450 mkw. Na-
jemcy będą mogli korzystać z wielu usług: paczkomatu, pralnioma-
tu, stanowiska food trucków, a także kantyny, kawiarni, sklepu i cen-
trum medycznego. W obrębie inwestycji mieści się 407 podziemnych 
miejsc parkingowych z  14  stacjami do ładowania pojazdów elek-
trycznych, a także180 stanowisk dla rowerów. Z myślą o komforcie 
pracowników wygospodarowano również strefy rekreacyjne, w tym 
zielone patio.
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krakÓw: inwestycje w BuDOwie

Kolejnym projektem Grupy BUMA prowadzonym na kra-
kowskim rynku nieruchomości komercyjnych jest kom-
pleks Dot Office zlokalizowany na terenie Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Do-
tychczas zrealizowano 7 obiektów klasy A o łącznej powierzchni 
najmu 63 000 mkw. Już na kwiecień 2020 r. zaplanowano przeka-
zanie najemcom kolejnego budynku Dot Office L1 o powierzchni 
13 140 mkw., ten nowo wybudowany budynek jest w trakcie certyfi-
kacji Well, co podkreśla nacisk kładziony przez inwestora na kom-
fort pracy oraz na zdrowie użytkowników obiektu. Budynek L1 jak 
wszystkie budynki kompleksu jest także certyfikowany BREEAM. 
Nowością są usytuowane w budynku L1 elastyczne biura na wyna-
jem At Office. Jest to nowy koncept Grupy BUMA oferujący mniej-
sze powierzchnie biurowe na krótki okres najmu.

Dot office

Fabryczna office Park

BBC 13
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Fabryczna Office Park jest częścią jednego z największych przed-
sięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez Grupę INTER-BUD — 
Fabryczna City. Kompleks ma tworzyć małe miasto, w  obrębie 
którego znajdą się zarówno lokalne mieszkalne, jak i  biurowe, na-
tomiast strefa usługowa zostanie wygospodarowana w  zrewitalizo-
wanych budynkach zabytkowych należących niegdyś do zakładów 
POLMOS. Oddawane w ramach projektu biura klasy A zapewnią kra-
kowskiemu rynkowi biurowemu łączną powierzchnię najmu liczącą 
68 000 mkw. W 2019 r. zakończono budowę pierwszego z 5 obiektów ko-
mercyjnych. Inwestycja otrzymała certyfikat BREEAM Excellent, a cha-
rakteryzujące ją nowoczesne rozwiązania technologiczne mają za-
pewnić pracownikom komfort i  prestiż. Na terenie kompleksu do 
dyspozycji jego użytkowników jest zielone patio i mini park, a lokali-
zacja przy al. Pokoju gwarantuje dostępność centrum miasta i zwią-
zanych z tym udogodnień.

Pozwolenie na budowę uzyskał ostatni z 3 budynków biurowych 
mieszczących się przy ul. Jasnogórskiej w  kompleksie Bronowice 
Business Center. BBC 13 — podobnie jak BBC 9 i BBC 11 — zosta-
nie usytuowany w pobliżu arterii komunikacyjnej stolicy Małopolski, 
zapewniając w  ten sposób łatwy dostęp do lotniska oraz tras wo-
jewódzkich. Ponadto w  najbliższym otoczeniu funkcjonują liczne 
centra handlowo-usługowe, m.in. IKEA, Galeria Bronowice oraz ho-
tele i  stacje benzynowe. BBC 13 będzie certyfikowany w  systemie 
BREEAM, a dostępna w nim powierzchnia najmu obejmie 45 000 mkw. 
Biura będą rozmieszczone na 4 piętrach, natomiast kondygnacja par-
terowa w  większości zostanie zaadaptowana na potrzeby handlo-
wo-usługowe. Dwa poziomy podziemne pozostaną do dyspozycji 
zmotoryzowanych pracowników, tworząc parking ze 106 miejscami. 
Dodatkowo 55 stanowisk postojowych powstanie w części naziemnej. 
Wśród udogodnień, jakimi budynek będzie się mógł pochwalić, znaj-
dą się centrum konferencyjne, kawiarnie czy rowerownia. Co ważne, 
przestrzeń biurowa została zaprojektowana w taki sposób, by była jak 
najbardziej elastyczna z uwagi na zróżnicowane potrzeby najemców.
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Tertium Business Park mieszczący się przy ul. Lublańskiej do-
starczy na krakowski rynek biurowy 39 900 mkw. w 3 niezależnych 
budynkach. Na II kw. 2020 r. Grupa  BUMA zaplanowała oddanie do 
użytkowania budynku C, będącego II etapem projektu. Natomiast bę-
dący również w realizacji ostatni etap budynek B zostanie oddany w II 
kw. 2021.  Metraż biur w każdym z budynków wynosi ok. 13 300 mkw. 
Obiekty liczą 11 kondygnacji naziemnych. Kompleks cechuje wiele 
proekologicznych rozwiązań, dzięki czemu uzyskał on certyfikat BRE-
EAM. Teren zagospodarowano bioróżnorodnie, a w jego obrębie poja-
wiły się budki dla owadów. Z myślą o rowerzystach utworzono ścieżki 
rowerowe, a także parkingi dla rowerów i szatnie z prysznicami. Po-
łożenie Tertium Business Park na mapie Krakowa daje możliwość ła-
twego połączenia z centrum i Dworcem Głównym oraz włączenia się 
do ruchu na jednej z najważniejszych tras komunikacyjnych miasta — 
al. gen. Bora-Komorowskiego.

komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowe, a także znajdujące się nie-
opodal stacje kolejowe Kraków Bonarka i Kraków Łagiewniki zapew-
nią znakomite połączenie i dogodny dojazd do pracy przyszłym użyt-
kownikom kompleksu. Z myślą o rowerzystach na terenie kompleksu 
zaprojektowano ponad 250 miejsc parkingowych dla rowerów, a także 
szatnie z prysznicami i stacje naprawy rowerów.

W rejonie Zabłocia na drugim etapie realizacji pozostaje budynek 
B wchodzący w skład projektu Zabłocie Business Park. Będzie on 
posiadał 7 poziomów naziemnych, a także 2 kondygnacje podziemne. 
Zakończenie prac zaplanowano na czerwiec 2020 r. Użytkowany już bu-
dynek A ze względu na energooszczędność, ekologię oraz zarządzanie 
projektem uzyskał ocenę Very Good w certyfikacji BREEAM. Ten nowo-
czesny kompleks biurowy mieści się przy ul. Zabłocie i Romanowicza 
— w jednym z najatrakcyjniejszych biznesowo rejonów Krakowa. Jego 
relacja przestrzenna ze ścisłym centrum miasta z  jednej strony daje 
wytchnienie od gwaru, a z drugiej zapewnia dostęp do najatrakcyjniej-
szych punktów, jak np. Kazimierz. Dzięki rewitalizacji, jakiej w ostatnim 
czasie jest poddawane Zabłocie, tutejsza infrastruktura staje się coraz 
bardziej rozwinięta. Za inwestycję odpowiada spółka IMS Budownictwo.

Tertium Business Park

ocean office Park
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Zabłocie Business Park

TEN office
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Przy ul. Tischnera Grupa BUMA rozpoczęła właśnie realizację TEN 
Office. Ten nowoczesny kompleks biurowy składał się będzie z 2 bu-
dynków o łącznej powierzchni najmu 31 750 mkw. TEN Office oprócz 
klasycznej estetyki i nowoczesnych rozwiązań został zaprojektowany 
tak, aby w elastyczny sposób dopasować przestrzeń biurową do indy-
widualnych potrzeb najemcy. Jak zawsze inwestor zadbał też o rozwią-
zania technologiczne przyjazne środowisku, czego potwierdzeniem 
jest certyfikacja BREEAM. W trosce o komfort przyszłych użytkowników 
kompleksu na terenie TEN Office oprócz nowoczesnej przestrzeni do 
pracy powstaną także miejsca wypoczynku, m.in. zielony, widokowy 
taras na dachu jednego z budynków oraz zielony dziedziniec, na któ-
rym oprócz strefy relaksu znajdzie się stół do tenisa stołowego oraz 
do gry w piłkarzyki czy miejsce do uprawy aromatycznych ziół. Loka-
lizacja nowego kompleksu biurowego w sąsiedztwie ulic Wadowic-
kiej i Zakopiańskiej jest nieprzypadkowa. Doskonale rozwinięta sieć 

W trakcie budowy jest I etap kompleksu Ocean Office Park, 
realizowanego przez Cavatina Holding. Budynek powstaje na skrzy-
żowaniu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej, w krakowskiej dzielnicy Za-
błocie. Obiekt będzie liczył 5 kondygnacji naziemnych i 1 podziem-
ną. Do dyspozycji użytkowników zostanie przeznaczonych ponad 120 
miejsc parkingowych na poziomie -1, 0  i wokół budynku. Na terenie 
kompleksu znajdą się liczne lokale usługowe i gastronomiczne oraz 
strefy relaksu i  zieleni. Obiekt będzie spełniał wymogi certyfikacji 
BREEAM, na poziomie Very Good. Kompleks Ocean Office Park zo-
stanie wyposażony w system „Integral”, czyli nowoczesne narzędzie 
technologiczne do zarządzania przestrzenią biurową i samym biu-
rem. Bliskość galerii handlowych oraz łatwa dostępność komunika-
cji miejskiej dodatkowo podnoszą atrakcyjność tej lokalizacji.
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W 2019 r. ATAL rozpoczął budowę biurowca Aleja Pokoju 81. Dzię-
ki przedsięwzięciu najemcy zyskają 84 000 mkw. powierzchni, z cze-
go 7600 mkw. obejmą powierzchnie biurowe. Obiekt ma osiągnąć 
wysokość odpowiadającą 5 kondygnacjom, a  parter zostanie zago-
spodarowany z myślą o lokalach handlowo-usługowych i gastrono-
micznych. Elastyczne przestrzenie pozwolą dopasować powierzchnię 
zgodnie z potrzebami najemców. Biurowiec jest certyfikowany w sys-
temie BREEAM, a system BMS służy zarządzaniu budynkiem. Współ-
czynnik miejsc parkingowych dla inwestycji wynosi 1:83, a osoby po-
ruszające się samochodami elektrycznymi będą miały do dyspozycji 
stacje do ładowania tego typu pojazdów. Zgodnie z harmonogramem 
zakończenie realizacji zaplanowano na pierwszą połowę 2021 r. Na terenie inwestycji znajdą się liczne udogodnienia, w  tym punkt 

ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozbudowane zaplecze dla 
rowerzystów, a w budynkach zostały wmontowane filtry oczyszczają-
ce powietrze. Z kolei wokół projektu powstanie antysmogowy beton.

W 2019 r. zakończyła się budowa kolejnego obiektu przy ul. Pusz-
karskiej. Jest to 8 z  10 budynków wchodzących w skład kompleksu 
biurowego Bonarka for Business, realizowanego przez TriGranit 
Polska. Najemcy mogą korzystać już z budynków A-H, których łącz-
na powierzchnia biurowa obejmuje 65 000 mkw. W  związku z  tym, 
że projekt jest realizowany w centralnej wielofunkcyjnej przestrzeni 
Bonarka City Center, będącej miastem w mieście, zabudowa swoim 
układem nawiązuje do rynku miejskiego. Strefa pomiędzy biurowca-
mi a centrum handlowym została przystosowana do relaksu. Sąsiedz-
two tylu usług w  jednym miejscu stanowi o atrakcyjności projektu. 
Część budynków Bonarka for Business jest certyfikowana na pozio-
mie Very Good w systemie BREEAM.

Kolejnym krakowskim przedsięwzięciem przejętym przez Global-
worth jest Podium Park, którego budowa ostatecznie ma się zakoń-
czyć w ostatnim kwartale 2021 r. Pierwszy etap został oddany do użyt-
kowania w 2018 r. Kompleks składa się z 3 budynków, w których łączna 
powierzchnia biurowa wynosi 47 956 mkw. Liczą one 11 poziomów na-
ziemnych, natomiast na kondygnacjach podziemnych powstanie 736 
miejsc parkingowych. Pozostałych 86 stanowisk będzie do dyspozycji 
na zewnątrz. Rozwiązania zastosowane w inwestycji pozwoliły prze-
wyższyć o 50% polskie normy dotyczące powietrza w biurach. Na eko-
logicznych ścianach w budynkach zaprojektowano motywy organicz-
ne, a wystrój lobby jest stylizowany na trendy z  lat 50. Pracownicy 
będą mogli korzystać z kawiarni, kantyny, klubu fitness oraz zielonego 
dziedzińca. Wśród usług dostępnych na terenie biurowców znajdzie 
się pralnia chemiczna. Ponadto najemcy będą mogli korzystać z wy-
pożyczalni samochodów ekologicznych, a liczba stanowisk do łado-
wania pojazdów elektrycznych jest o 25% wyższa, niż zakłada certyfi-
kacja BREEAM, którą kompleks uzyskał na poziomie Outstanding.

High5ive

Aleja Pokoju 81
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W dzielnicy Grzegórzki w I kw. 2020 r. ma się zakończyć budowa in-
westycji realizowanej przez GD&K Group. Unity Centre łączy charak-
ter komercyjny z mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia oddane 
zostaną apartamentowiec Unity Residence oraz 4 budynki biurowe. 
Dostępne w nich będą biura klasy A o powierzchni 46 000 mkw. W ra-
mach zabudowy powstanie liczący 27 naziemnych kondygnacji Uni-
ty Tower, który ma być najwyższym tego typu obiektem w Krakowie 
— wysoki na 102,5 m, zapewni ok. 16 500 mkw. powierzchni biuro-
wej. Zwieńczy go Unity Eye, czyli taras widokowy z  restauracją. Par-
ter i  I  piętro wieżowca mają być złączone z  kolejnym budynkiem 
wchodzącym w skład kompleksu — 9-kondygnacyjnym University Of-
fice. Pozostałe części to Western Office Building (10 kondygnacji) oraz 
Eastern Office Building (6 kondygnacji). Centralnym punktem Uni-
ty Centre będzie bulwar miejski dostępny dla wszystkich mieszkań-
ców. Znajdą się tam restauracje, kawiarnie, lokale handlowo-usłu-
gowe oraz przestrzenie ekspozycyjne. Inwestycję zaprojektowano 
zgodnie z ideą Design for All i nie posiada barier architektonicznych. 
Dodatkowo na 2 podziemnych kondygnacjach powstanie 400 miejsc 
parkingowych, a także 200 stanowisk dla rowerów.

W  I kw. 2020 r. ma nastąpić oddanie do użytkowania budynków 
4 i 5, budowanych w ramach jednego z największych przedsięwzięć 
spółki Skanska prowadzonych w  stolicy Małopolski — High5ive. 
Strategiczna lokalizacja (tuż przy Dworcu Głównym) jest niezwykle 
istotna — nie tylko czyni inwestycję atrakcyjną ze względu na dostęp-
ność, ale przede wszystkim dzięki niej obszar ten zostanie rewitali-
zowany. Projekt zakłada przeznaczenie terenu wokół kompleksu nie 
tylko dla pracowników biurowców, ale dla wszystkich mieszkańców 
miasta — powstają tutaj m.in. boisko do koszykówki, murale inspiro-
wane twórczością Stanisława Lema i strefy relaksu. Obiekty, których 
realizacja zakończy się w 2020 r., powiększą zasób krakowskich po-
wierzchni biurowych odpowiednio o 23 500 i 11 500 mkw., natomiast 
łącznie najemcy High5ive będą mieli do dyspozycji ok. 70 000 mkw. Podium Park
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Kraków

more than 100 saasfied tenants in Krakow
60 000 m2 total office space
1200 parking places
5 ha total area

„good move right place”

Adress: 
ul.Wadowicka 8A
30 - 415 Kraków

Contact:
www.mixgroup.pl
email: info@mixbiura.pl
tel. 12 266 37 53,
+48 608 594 432
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krakÓw: inwestycje PLanOwane

projekt architektoniczny. W  toku jest rów-
nież koncepcja związana z  zagospodaro-
waniem terenu. Jak w większości inwesty-
cji spółki Skanska, także tutaj ma powstać 
przestrzeń do spotkań wśród zieleni. Szcze-
góły związane z  przedsięwzięciem nie są 
jeszcze znane.    

Za sprawą DZMT w  Krakowie ma po-
wstać Semiramis Office, znane rów-
nież jako Rakowicka Office ze względu na 
zaplanowaną lokalizację. Oprócz tego na-
zwa nawiązuje do Wiszących Ogrodów 
Semiramidy. Niestandardowa bryła bu-
dynku oprócz oryginalnego efektu wizual-
nego przede wszystkim zapewni duże stre-
fy zieleni i przestrzeni, w tym zielony dach. 
Powierzchnia użytkowa ma wynieść ponad 
1063 mkw., stwarzając w  ten sposób ka-
meralne środowisko pracy w ścisłym cen-
trum miasta. Miejsca parkingowe powsta-
ną w garażu podziemnym.

Jedną z  największych inwestycji biuro-
wych zaplanowaną w  Krakowie jest The 
Park Kraków. Kompleks 8 budynków biu-

rowych ma powstać przy ul. Saskiej i  dostarczyć 100 000 mkw. po-
wierzchni biurowej klasy A. Nowoczesna przestrzeń dzięki swojej ela-
styczności aranżacyjnej będzie mogła zostać zaadaptowana według 
indywidualnych potrzeb danego biznesu. Bliskość najważniejszych 
węzłów komunikacyjnych Krakowa i  dostępność centrum miasta 
stwarza optymalne warunki dla korporacji. Ponadto w pobliżu miesz-
czą się sklepy, klub fitness czy przedszkola i szkoły.   

W planach inwestycyjnych spółki Warimpex jest budowa biurow-
ca Chopin Office, który ma powstać do 2022 r. i zapewnić blisko 
20 000 mkw. powierzchni najmu oraz 234 miejsca postojowe w par-
kingu podziemnym. Oprócz sąsiedztwa Chopin Hotelu obiekt będzie 
posiadał kafeterię, a  także powierzchnię konferencyjną. Oferowa-
na w  budynku przestrzeń będzie rozmieszczona na 9 kondygna-
cjach, a udostępniana przestrzeń biurowa ma odpowiadać klasie A. 
Ponadto Chopin Office ma szansę uzyskać certyfikat BREEAM na po-
ziomie Very Well za proekologiczne rozwiązania. Atutem inwestycji 
jest też jej lokalizacja — bliskość jednego z kluczowych dla Krako-
wa węzłów komunikacyjnych, Ronda Mogilskiego, zwiększa dostęp-
ność biurowca.

Magdalena hOjniak

W kolejnych latach na krakowski rynek trafi 10 320 mkw.  
powierzchni biurowej udostępnionej za sprawą kolejne-
go budynku — Dot Office L2 przygotowywanego w ra-

mach projektu Dot Office. Kolejnym etapem będzie realizacja Dot 
Office M. który poszerzy projekt o 13 760 mkw. Przestrzeń biurowa 
oferowana w ramach inwestycji posiada certyfikat BREEAM dzięki no-
woczesnym rozwiązaniom technologicznym wprowadzonym zgod-
nie z ekologicznymi normami. Na terenie wokół budynków została 
zaaranżowana zieleń i wygospodarowano strefy relaksu. Atutem in-
westycji jest również jej lokalizacja — w pobliżu znajdują się między-
narodowe instytucje biznesowe, mające swoje siedziby w okolicy ul. 
Podole, oraz jednostki naukowo-badawcze Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Dobre skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta do-
datkowo przemawia za biznesową atrakcyjnością tego adresu.

W  Krakowie przy al. Pokoju 3 trwają prace rozbiórko-
we budynku, w  którym swoje siedziby miały „Dziennik Pol-
ski” i „Gazeta Krakowska”. W jego miejsce powstanie inwestycja biu-
rowo-usługowa zaplanowana przez spółkę Skanska Property Poland. 
Prace związane z  przygotowaniem działki pod zabudowę mają po-
trwać do końca marca 2020 r. równocześnie spółka opracowuje 

Dot office M
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Krakowskie Podgórze charakteryzuje się dynamicznym roz-
wojem sektora biznesowego, co widać po podejmowanych tutaj 
przedsięwzięciach. W  obrębie dzielnicy spółka Hubpoint prowa-
dzi swoją inwestycję biurowo-usługową — Hubpoint. Usytuowa-
na w pobliżu jednego z najważniejszych punktów komunikacyjnych 
Krakowa — Ronda Matecznego — jest atrakcyjna pod względem 

dostępności i  sąsiedztwa istotnych punktów. W  projekcie archi-
tektonicznym nowoczesny design połączono z  klasyczną elegan-
cją. W ramach przedsięwzięcia proponowanych jest 4250 mkw. po-
wierzchni. Do dyspozycji zmotoryzowanych użytkowników oddanych 
zostanie 70 miejsc parkingowych, z czego 54 będą mieścić się w ga-
rażu podziemnym.
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* Budynki oddane w latach wcześniejszych  
   Buildings commissioned in previous years

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych we Krakowie. Stan na styczeń 2020 r.       
Factsheet include selected buildings in Cracow. List made in January 2020.

1 B4B H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Puszkarska 9

2 Central Railway Station Office Park  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Bosacka

3 Eximius Park   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Krakowska 280, Zabierzów

4 Fabryczna Office Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Fabryczna 

5 Fabryka Kart.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Cieszyńska 13

6 Galicyjska Business Park   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Galicyjska

7 Kilińskiego 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Monte Cassino/Konopnickiej 

8 Mogilska Office   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Mogilska 43

9 Tertium Business Park I etap (Budynek A)* . . . . . . . . . ul. Lublańska 34

10 Tischnera Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. ks. J. Tischnera

11 Wadowicka 3 I etap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Wadowicka 3

12 V. Offices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. 29 listopada 20

1 Aleja Pokoju 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Pokoju 81

2 Aquarius.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Życzkowskiego

3 Centrum Biurowe Dembowskiego  . . . . . . . . . . . . . ul. Dembowskiego 1

4 DOT Office Budynek L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Czerwone Maki

5 Equal Business Park D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wielicka 30

6 Fabryczna Office Park B3, B4 i B5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Pokoju 18 

7 High5ive budynki 4 i 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Pawia 21

8 Hubpoint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Czyżówka

1 al. Pokoju 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . al. Pokoju 3

2 B4B budynki I, J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Puszkarska 9

3 BBC13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Jasnogórska 13

4 Chopin Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Przy Rondzie 2

5 DOT Office Budynek L2 i M . . . . . . . . . . . . . . . ul. Czerwone Maki/ Podole

9 Ocean Office Park Budynek A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. Klimeckiego

10 Orange Office Park - Utrecht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Klimeckiego 1

11 Podium Park budynek B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .al. Jana Pawła II 

12 TEN Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Tischnera

13 Tertium Business Park II i III etap  . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lublańska 34

14 Unity Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Lubomirskiego

15 Wadowicka 3 II i III etap  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Wadowicka 3

16 Zabłocie Business Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Romanowicza 4
17 

6 Gremi Bussines Park etap II  . . . . . . . . . . . . . . ul. Romanowicza/ Zabłocie

7 Mateczny Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Zamoyskiego 81

8 Podium Park Budynek C   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  al. Jana Pawła II /Stella Sawickiego  

9 Semiramis Office  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Rakowicka

10 The Park Kraków   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Saska

Biurowce w Krakowie  
Office buildings in Cracow

Oddane w 2019 roku  Commissioned in 2019

W budowie  Under construction

Planowane  Planned
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Powierzchnia:     .    .    .    .    .    .    .   293 km kw.

Liczba ludności:     .    .    .    .    .    .    .    . 642 000

Bezrobocie:  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1,6%

Liczba studentów:    .   .   .   .   .   .   .   114 825

Liczba szkół wyższych ogółem:   .   .   .   .  25

Liczba linii autobusowych:    .   .   .   .   .   .  93

Liczba linii tramwajowych:    .   .   .   .   .   .  23

Lotnisko:   .   .   .   .  Port Lotniczy wrocław

Podaż:   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 189 000 mkw.

Nowa podaż w 2019 r .:     .    .  147 000 mkw.

Popyt w 2019 r .:  .   .   .   .   .   .  123 500 mkw.

Powierzchnie w budowie:  .  107 000 mkw.

Wskaźnik pustostanów:  .   .   .   .   .   .   12,5%

Średnie stawki czynszów:  
 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .13,5–15,5 €/mkw ./m-c

Dane PODstawOwe

eDukacja

transPOrt PuBLicZny

rynek BiurOwy

’18

Według raportu Startup Poland jesteśmy drugim hubem 
start-upowym w Polsce, a międzynarodowa organiza-
cja Mind the Bridge określiła nasz start-upowy poten-

cjał rozwojowy jako jeden z największych w Europie. To właśnie do 
firm technologicznych i branży kreatywnej swoją ofertę w 2019 r. ad-
resowały przestrzenie otwarte — takie jak Biznes Zone, City Spa-
ce, Worko czy Quickwork. Spodziewamy się, że ten trend utrzyma 
się w kolejnych latach. 

We Wrocławiu występuje zespół czynników, który czyni z miasta 
jedną z najlepszych lokalizacji inwestycyjnych — nie tylko w Polsce, 
ale także w Europie. To znakomite położenie i dostępność komuni-
kacyjna, zrównoważona i różnorodna gospodarka, dobra infrastruk-
tura, wysoka jakość życia mieszkańców, czy szeroki dostęp do zdol-
nych pracowników. Chodzi zarówno o talenty obecne już na rynku 
pracy, jak i osoby, które dopiero się na nim znajdą po zakończeniu 
nauki w  dobrych, wrocławskich uczelniach wyższych. Rolą przed-
stawicieli miasta, a w przypadku Wrocławia zwłaszcza Agencji Roz-
woju Aglomeracji Wrocławskiej, jest natomiast pomoc inwestorowi 
— nie tylko na etapie, kiedy daną lokalizację wybiera czy rozpoczy-
na w niej działalność, ale także później — już w czasie istnienia fir-
my w mieście. Wierzymy, że kompleksowe i profesjonalne podejście 
skutecznie zachęca firmy do inwestycji we Wrocławiu. 

W powiązaniu z sektorem biurowym szczególnie istotne są nowo-
czesne usługi biznesowe oraz branża IT. Szacujemy, że w tej ostatniej 
pracuje około 36 tys. osób. Sektor informatyczny jest w  fazie wzro-
stu i transformacji. Według badań przeprowadzonych przez Agencję 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i klaster ITCorner 95 proc. firm ma 
ambitne plany rozwojowe, a 84 proc. chce rozbudować swoje zespoły. 

jak rynek biurowy wpływa na rozwój miasta 
i miejską infrastrukturę?
Nowoczesne budynki i  przestrzenie biurowe uzupełniają tkankę 
miejską Wrocławia i czynią go atrakcyjnym miejscem do pracy. Po-
wstają najczęściej w centralnych częściach miasta, gdzie dostęp do 
infrastruktury jest znakomity. Oczywiście, w budynkach tych realizo-
wana jest również infrastruktura towarzysząca: sklepy, restauracje, 
usługi medyczne, przedszkola, żłobki, co powoduje ich większą do-
stępność dla mieszkańców. 

Problemy i wyzwania
Na pewno dużym wyzwaniem dla Wrocławia będzie zagospodarowa-
nie starszych biurowców, które z punktu widzenia dużych firm z sek-
tora nowoczesnych usług dla biznesu są mniej atrakcyjne. Nato-
miast na razie na wrocławskim rynku biurowym podaż goni popyt, 
co oznacza, że nie ma problemu z udziałem pustostanów. Liczymy 
tutaj na aktywność mniejszych i młodszych podmiotów, które mają 
inne potrzeby i wymagania, i niekoniecznie chcą lokować się w naj-
nowocześniejszych budynkach. 

POtencjaŁ 
MŁODych firM 
i sZansa DLa 

starsZych 
BiurOwcÓw

Biorąc pod uwagę współpracę 
inwestorów z miastem w kontekście 

inwestycji biurowych, rok 2019 był 
bardzo udany. Dostrzegamy duże 

zainteresowanie deweloperów, 
zwłaszcza tworzeniem powierzchni 

coworkingowych i biur 
dedykowanych, co jest związane 

z potencjałem młodych firm 
technologicznych działających 

we Wrocławiu. 

Karolina GRZYB 

Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
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Cu office

City Forum Diamentum office
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wrOcŁaw: inwestycje ODDane
Wrocławski rynek biurowy wzbogaciła inwestycja firmy Cava-

tina Holding — Carbon Tower, zlokalizowana przy ul. Fabrycz-
nej. Za jej pośrednictwem spółka włączyła do wrocławskich po-
wierzchni biurowych ponad 19 000 mkw. Podium budynku tworzą 
3 kondygnacje na planie czworoboku, natomiast 12-kondygnacyj-
na wieża ma nieoczywisty trójkątny kształt, co tylko wzmacnia 
nowoczesny wygląd obiektu. Szklana elewacja budynku zreali-
zowana została w technologii „podwójnej skóry”, która zwięk-
sza komfort termiczny i akustyczny wewnątrz obiektu. Budy-
nek jest najwyższym biurowcem w tej części miasta i zapewnia 
użytkownikom ponad 360 miejsc postojowych. Carbon Tower zy-
skał w 2018 r. nominację „Best Ecological Project”, a w 2019 r. 
otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Już w  2018 roku Cavatina Holding oddała do użytkowa-
nia Diamentum Office na terenie Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego. Budynek łączy funkcje biurową, usługową oraz biu-
ra serwisowanego. Inwestycja jest certyfikowana w systemie BREEAM 
na poziomie Very Good.

Skanska Property Poland w  2019 r. oddała do użytkowa-
nia projekt Nowy Targ w  centrum Wrocławia. Przestrzeń wo-
kół inwestycji została udostępniona również mieszkańcom, two-
rząc nowe miejsce dla kultury oraz punkt spotkań. Nawiązując 
do handlowego charakteru tego rejonu miasta, projektanci za-
aranżowali pierzeję w  formie butikowej, skrywającej rozmaite, 
wąskie witryny. Najemcy z kolei zyskali komfortowe biura z cer-
tyfikatem LEED na poziomie Platinum. Obiekt liczy 7 kondygna-
cji naziemnych, a  powierzchnia użytkowa wynosi 21 766 mkw. 

Parking podziemny, rozmieszczony na 2 poziomach, zapewnia 
196 stanowisk postojowych. Ponadto w  obiekcie zastosowano 
system optymalizujący parametry środowiska biurowego, wyko-
rzystujący belki chłodzące. Idea przyjaznej przestrzeni jest wi-
doczna również w urządzeniu zielonych stref — patia oraz tara-
sów. Za projekt architektoniczny odpowiada Maćków Pracownia 
Projektowa.

W 2019 r. najemcy powierzchni biurowych zyskali oddany do 
użytkowania biurowiec Żmigrodzka 83. Obiekt zlokalizowa-
ny jest w dzielnicy Psie Pole. Przedsięwzięcie trafiło na rynek za 
sprawą firmy Rodis, działającej zarówno w obszarze nieruchomo-
ści komercyjnych, jak i  mieszkaniowych. Inwestycja oferuje ok. 
4000 mkw. powierzchni w  liczącym 6 kondygnacji naziemnych 
budynku. Dodatkowym poziomem jest kondygnacja podziem-
na. W najbliższej okolicy znajdują się osiedla.

We Wrocławiu Grupa BUMA zakończyła budowę Cu 
Office. Pod koniec 2019 r. do użytkowania odda-
no ostatni z 2 budynków wchodzących w skład kom-

pleksu. Każdy z nich posiada 8 naziemnych kondygnacji, a na da-
chach powstały zielone tarasy. Do dyspozycji pracowników oddano 
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504 miejsca parkingowe, a także strefę dla rowerzystów — ścieżki, 
szatnie z prysznicami oraz stanowiska postojowe. Projekt architek-
toniczny opracowała pracownia Medusa Group. Rozwiązania w nim 
zastosowane oraz wykorzystane do budowy materiały pozwoliły 
uzyskać certyfikat BREEAM. Ponadto kompleks powstał w Zachod-
nim Obszarze Biznesu, będącym najstarszym i najlepiej rozwiniętym 
obszarem komercyjnym miasta. Lokalizacja sprzyja zarówno prze-
mieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi rejonami stolicy Dolnego 
Śląska, jak i włączaniu się do ruchu na najważniejszych trasach kra-
jowych, w tym na autostradowej obwodnicy.

W  2019 r. zakończyła się również budowa kompleksu biuro-
wego City Forum prowadzona we wrocławskich Krzykach. Ar-
chicom zrealizował tu 2 budynki biurowe klasy A. Powierzchnia 
najmu oferowana w City Forum wynosi łącznie 24 000 mkw. Od-
dany do użytkowania w 2018 r. City One liczy 7 kondygnacji, na-
tomiast City 2, który dołączył do kompleksu w 2019 r., ma 6 po-
ziomów. City Forum jest w  trakcie uzyskiwania precertyfikacji 
LEED. W trosce o kwestie ekologiczne w kompleksie zastosowa-
no system HVAC z pompami ciepła, a architektura sprzyja opty-
malnemu doświetleniu wnętrz. Inwestycję od ścisłego centrum 
Wrocławia dzieli zaledwie kwadrans drogi pieszo. Przemiesz-
czaniu się w  bardziej odległe rejony sprzyja rozwinięta komu-
nikacja miejska. W  pobliżu znajdują się również liczne punkty 
handlowo-usługowe.
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W 2019 r. Echo Investment rozpoczął budowę biurowca 
MidPoint71 przy ul. Powstańców Śląskich. Zaoferuje 
on ok. 37 000 mkw. powierzchni biurowej i będzie liczył 

14 kondygnacji naziemnych. Na poziomach podziemnych powstanie 
367 miejsc parkingowych, natomiast wokół budynku wygospodaro-
wano obszar dla 56 stanowisk postojowych. Miejsce do parkowania 
dla 106 jednośladów znajdą również rowerzyści. Oddanie do użytko-
wania zaplanowano na 2021 r. W otoczeniu obiektu znajdują się rów-
nież inne, ważne dla miasta inwestycje biznesowe. Bliskość central-
nych punktów w mieście daje wygodę funkcjonowania w przestrzeni 
miejskiej i swobodę komunikacyjną — jest to bowiem jeden z najle-
piej skomunikowanych obszarów Wrocławia.

Kolejną inwestycją prowadzoną na wrocławskim rynku komercyj-
nym przez spółkę Echo Investment jest West 4 Business Hub. 
Przestrzeń została zaprojektowana w sposób umożliwiający jej ela-
styczne dopasowanie do potrzeb najemców. Jest to kontynuacja 
prowadzonego w  okolicy ul. Na Ostatnim Groszu projektu, w  ra-
mach którego powstały już West Gate oraz West Link. W 5-kondy-
gnacyjnych budynkach wchodzących w  skład kompleksu dostęp-
na przestrzeń biurowa ma obejmować ponad 80 000 mkw. Projekt 
architektoniczny opracowała Maćków Pracownia Projektowa. Pra-
ce budowlane podzielono na 4 etapy realizacji, a pierwsi najemcy 

wrOcŁaw: inwestycje w BuDOwie

mają wprowadzić się w 2020 r. Jako pierwszy do użytkowania zosta-
nie oddany biurowiec oferujący przeszło 15 500 mkw. powierzchni 
biurowej.

Firma Devco kontynuuje budowę Wrocławskich Parków Biz-
nesu. W  przygotowaniu jest kompleks Bierutowska Park zlokali-
zowany w północno-wschodnim rejonie miasta. Adres sprzyja ko-
munikacji w  kierunku Warszawy oraz Autostradową Obwodnicą 
Wrocławia. Powstający w  ramach inwestycji zespół budynków ma 
dostarczyć łącznie 45 000 mkw. Zabudowa charakteryzuje się indu-
strialną, ceglaną elewacją i otacza ją starodrzew. Jej historia sięga 
bowiem lat 40. XX w., kiedy to była wykorzystywana przez koncern 
Rheinmetall, produkujący m.in. amunicję. Architektura obiektu daje 
wiele możliwości aranżacji przestrzeni, która może być zaadapto-
wana w zależności od przeznaczenia. Segmentowa budowa pozwa-
la wygospodarować open-space oraz indywidualne strefy dostępu. 
Biura mogą zostać utrzymane w typowej klasie A lub mieć charakter 
loftów. W ramach Wrocławskich Parków Biznesu spółka oddała już 
do użytkowania Wołowską Park oraz Strzegomską Park.

Czternastopiętrowy biurowiec Wielka 27 realizowany przez 
i2 Development będzie najwyższym tego typu obiektem we Wro-
cławiu. Przestrzeń biurowa obejmująca ponad 8833 mkw. zo-
stała zaprojektowana jako open-space, co przyszłym najemcom 

Pod koniec 2019 r. przy ul. Legnickiej zakończyła się realizacja 
przedsięwzięcia spółki Vastint Poland. Do użytkowania zostały 
oddane 3 z  6 obiektów stanowiących II etap budowy komplek-
su Business Garden. Jest to trzeci tego typu projekt w Polsce 
prowadzony przez spółkę Vastint Poland, pozostałe 2 komplek-
sy Business Garden znalazły się na mapie Warszawy i Poznania. 
Wrocławska inwestycja zapewniła najemcom zasoby powierzch-
ni biurowej liczącej blisko 117 000 mkw. Na jej terenie znalazł się 
także ogród z wydzielonymi strefami sportu oraz liczne udogod-
nienia dla pracowników, w tym infrastruktura rowerowa. Wysoka 
jakość została potwierdzona certyfikacją LEED, co świadczy tak-
że o spełnieniu wymogów ekologicznych.

W dzielnicy Fabryczna w rejonie ulic Strzegomskiej i Gubińskiej 
powstała inwestycja Spectrum Development. Łączy ona funkcję 

handlowo-usługową, na którą zarezerwowano parter, z biurami 
położonymi na wyższych kondygnacjach. STReet Point oferuje 
elastyczne przestrzenie biznesowe, dające możliwość wydziele-
nia odrębnych biur, jak i zaaranżowanie open space. W przedsię-
wzięciu uwzględniono również potrzeby właścicieli samochodów, 
zagospodarowując podziemną kondygnację miejscami parkingo-
wymi. Bryła budynku ma nieregularną formę, przez co wyróż-
nia się na tle sąsiadującej zabudowy. W  południowo-zachod-
niej części miasta, gdzie znajduje się biurowiec, swoje siedziby 
ma wiele firm z  branży finansowej, IT czy nowych technologii. 
Obszar ten jest dobrze skomunikowany z pozostałymi rejonami 
Wrocławia i cechuje go rozbudowana infrastruktura, co stanowi 
atut z  perspektywy firm poszukujących miejsca na ulokowanie 
swojego biznesu.

W 2019 r. pozwolenie na użytkowanie otrzymał SQ Business 
Center, wybudowany przy ul. Stacyjnej, za sprawą firmy Antczak. 
Oferowana w inwestycji powierzchnia biurowa klasy A obejmuje 
5500 mkw. i jest przygotowana jako open space. Obiekt wyróżnia 
się formą architektoniczną i  jej futurystycznymi rozwiązaniami. 
Oprócz tego na uwagę zasługuje zielony taras na dachu zajmują-
cy 80 mkw. W ramach inwestycji utworzono także parking rowe-
rowy oraz 66 miejsc parkingowych dla samochodów, z czego 19 
znajduje się na parkingu podziemnym. 

Funkcję reprezentacyjną w budynku pełni lobby, a na parte-
rze mieści się również powierzchnia usługowa. Położenie SQ Bu-
siness Center zapewnia dostępność zarówno centrum miasta, 
jak i lotniska — w jego pobliżu przebiega bowiem jedna z głów-
nych arterii Wrocławia, ul. Legnicka.

Nowy Targ
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zapewni swobodę aranżacyjną, gwarantującą dopasowanie do 
potrzeb użytkowników. Na parking podziemny zagospodarowano 
aż 4 kondygnacje, dostarczające 114 miejsc postojowych. Niektó-
re z biur będą miały dostęp do tarasu, z którego roztaczają się 
widoki na miasto, a z najwyższych kondygnacji można podziwiać 
panoramę obejmującą nawet pobliskie pasma górskie otaczają-
ce Równinę Wrocławską. Przeszklenia zewnętrzne mają sięgać od 
podłogi do sufitu, dzięki czemu pomieszczenia będą optymalnie 
doświetlone. W  projekcie architektonicznym zastosowano roz-
wiązania mające nadać lekkość strzelistej bryle budynku — na-
rożniki szklanej elewacji będą zaokrąglone. Hol wejściowy z cało-
dobową recepcją, wysoki na 2 kondygnacje, będzie pełnił funkcję 
reprezentacyjną.

Inwestycja przy ul. Powstańców Śląskich prowadzona przez 
spółkę Skanska Property Poland ma łączyć funkcje biurową, usłu-
gową oraz rekreacyjną. Dzięki temu Centrum Południe wpisuje 
się w różnorodność cechującą ten rejon miasta. Dobrze skomuniko-
wany i bogaty w rozwiniętą infrastrukturę stanowi atrakcyjne środo-
wisko dla biznesu. Kompleks utworzy 5 biurowców, a I etap realizacji 
obejmie 2 budynki: CP1 będzie posiadał 15 naziemnych kondygna-
cji o łącznej powierzchni sięgającej 18 483 mkw., z kolei metraż CP2 
ma objąć 6 427 mkw. rozmieszczonych na 6 poziomach. Spółka dąży 
do uzyskania certyfikatów WELL oraz LEED Platinum. Projekt po-
wstał zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w certyfikacie „Obiektu 
bez barier”. Biurowce mają wzbogacić rynek o ok. 85 000 mkw. po-
wierzchni biurowo-usługowej.

W II połowie 2020 r. ma się zakończyć realizacja kompleksu 
Infinity, powstającego przy pl. Jana Pawła II. Na 7 kondygna-
cjach powstaną zarówno nowoczesne biura klasy A, jak i lokale 
handlowo-usługowe. Położenie w ścisłym centrum miasta w po-
łączeniu z  jakością oferowanych przestrzeni biurowych czyni 
inwestycję atrakcyjnym środowiskiem do ulokowania biznesu. 
Bliskość licznych środków transportu publicznego wpływa na 
dostępność budynku dla przyszłych pracowników. Biurowiec 
realizowany przez Avestus Real Estate ma uzyskać certyfikat 
BREEAM Excellent, co potwierdza jego wysoki standard w zakre-
sie gwarantowanego komfortu oraz dbałości o aspekty ekolo-
giczne. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia AHR 
Architects.

Mikromiasteczko, które ma powstać na terenie Wrocławia za 
sprawą przedsięwzięcia Pin Park spółki Probuild, wprowadzi 
na wrocławski rynek biurowy łącznie 51 677 mkw. Podzielony na 
3 etapy inwestycyjne kompleks będzie się składał z budynków 
PIN 1, PIN 2 oraz PIN 3. Lokalizacja przy ul. Fabrycznej zapewnia 
prowadzenie biznesu w największej biznesowej dzielnicy stolicy 
Dolnego Śląska, która zapewnia również dostępność różnorod-
nej infrastruktury. Oferowaną w  ramach inwestycji przestrzeń 
biurową mają charakteryzować nowoczesna funkcjonalność 
oraz najnowsze technologie w połączeniu z zachowaną na wyso-
kim poziomie estetyką. Do dyspozycji najemców będzie również 
atrakcyjnie zaaranżowany teren wokół budynków z dziedzińcem 
wewnętrznym.

Perspektywy rozwoju wrocławskiego rynku biurowego w 2020 r. 
— co pomaga w realizowaniu inwestycji we wrocławiu?

wrocławski rynek biurowy ma się 
dobrze

W  2019 r. popyt na powierzchnię biurową 
w mieście wyniósł prawie 123 500 mkw. De-
weloperzy we Wrocławiu w tym okresie od-
dali do użytku ponad 147 000 mkw. 

Wrocław ze swoim potencjałem edu-
kacyjnym, biznesowym, technologicznym 
i kulturalnym jest miastem, w którym lokal-
ni i zagraniczni przedsiębiorcy chcą rozwijać 
swój biznes. Zachodnie korporacje współ-
uczestniczą w  wyznaczaniu standardów, 
przyciągając nowych pracowników atrakcyj-
nym biurem. Nowe, przyjazne i komfortowe 
biuro wyróżnia się funkcjonalnymi rozwią-
zaniami, nowoczesnymi technologiami, a to 
w rezultacie wpływa na odbiór marki.

wygrywa biuro w centrum miasta

Najbardziej prestiżowe biura to te usy-
tuowane w  centrum, wyróżniające się 

nowoczesnym designem, dobrze skomuni-
kowane, w otoczeniu funkcjonalnej infra-
struktury miejskiej. Przykładem jest nowy 
kompleks dwóch biurowców — City Forum 
(City One i  City2) o  łącznej powierzchni 
najmu wynoszącej 24 000  mkw. City One 
ma ok. 12 000 mkw. GLA i dziś jest w 97% 
skomercjalizowany. Archicom zawarł także 
przedwstępną umowę sprzedaży City One, 
a  proces ten oraz komercjalizację kom-
pleksu wspierała spółka CBRE Polska.

Bliskość centrum miasta, zaplecze 
usługowe z  częścią gastronomiczną oraz 
możliwość załatwienia wielu spraw w jed-
nym miejscu, pozytywnie wpływają na 
komfort użytkowników. Rozwiązania mi-
xed-use są niezbędne, by przyciągać no-
wych najemców i  oszczędzać ich czas. 
Zgodnie z  trendami otoczenie inwestycji 
ma służyć najemcom i  wszystkim miesz-
kańcom miasta. Dziedziniec City Forum, 
wkomponowany w tkankę miejską Wrocła-
wia, wycisza tę przestrzeń i spełnia funk-
cję miejsca z unikatową atmosferą, gdzie 
poprzez wspólną integrację buduje się 
wyjątkowa społeczność.

trendy ekologiczne rosną w siłę

Coraz istotniejsze są także kwestie zwią-
zane z  ekologią i  zdrowym trybem życia, 
jak m.in. zielone strefy odpoczynku, ogród 
miejski, parkingi rowerowe dla pracow-
ników czy stacje ładowania samocho-
dów elektrycznych, które uwzględniliśmy 
w projekcie City Forum.

Kompleks dwóch budynków biurowych 
klasy A powstał zgodnie z filozofią work-
-life balance, a bardzo wysoki standard 
dbałości o  środowisko potwierdza mię-
dzynarodowy certyfikat LEED v.4 Gold dla 
budynku City One. To bardzo prestiżowy 
certyfikat, bo obecnie tylko kilka biurow-
ców w Polsce uzyskało go w  najnowszej 
wersji.

Wybór siedziby w  certyfikowanym bu-
dynku sprawia, że najemca jest postrze-
gany jako dbający o  środowisko natural-
ne. Świadomość ekologiczna oraz realne 
oszczędności wynikające z zastosowanych 
rozwiązań i  zielonych technologii spra-
wiają, że najemcy chętniej je wybierają. 

tomasz sujak 
Członek Zarządu Archicom S.A.

Rynek powierzchni biurowej trzyma 
się mocno. Świadczą o  tym bardzo 
dobre wyniki na rynkach regional-

nych. Wrocław jest trzecim największym ryn-
kiem w Polsce. 

W  całym 2019 r. całkowita podaż po-
wierzchni biurowej we Wrocławiu wyniosła 
ok. 1 200 000 mkw. Stolica Dolnego Śląska 
jest trzecim spośród najdynamiczniej roz-
wijających się miast europejskich, o  czym 
świadczą wyniki raportu „CEE Investment Re-
port: Thriving Metropolitan Cities”. 

Na rynku nieruchomości komercyjnych 
widoczny jest analogiczny trend jak na rynku 
mieszkaniowym, tj. rosnące ceny materia-
łów, wykonawstwa i gruntów oraz problemy 
z  ich pozyskiwaniem będą ściśle wpływały 
na koszty. Równolegle można zaobserwo-
wać presję na niższe stopy kapitalizacji, które 
przynajmniej częściowo równoważą wzrost 
kosztów.

Centrum Południe
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wrOcŁaw: inwestycje PLanOwane

W planach inwestycyjnych pozostaje ostatni i najwięk-
szy budynek wchodzący w  skład kompleksu Millen-
nium Tower. Millennium Tower III powstaje z my-

ślą o zapewnieniu powierzchni biurowej dla branży nowoczesnych 
usług dla biznesu. Na 13 piętrach znajdzie się 12 500 mkw. prze-
strzeni biurowej. W ramach udogodnień inwestor ma zapewnić 360 
miejsc parkingowych. Na terenie inwestycji znajdzie się studio fit-
ness i zaplecze rowerowe. Ponadto w biurowcu będą organizowane 
imprezy sezonowe dla najemców. Nie zabraknie również restauracji, 
strefy food truck oraz zielonych stref. Zastosowane w przedsięwzię-
ciu rozwiązania sprzyjają optymalizacji nakładów energetycznych, 
przez co są przyjazne środowisku. Oprócz tego wykorzystane tech-
nologie pozytywnie wpływają na efektywność i ciągłość pracy.

Wkrótce ma się rozpocząć budowa Bramy Oławskiej. Za 
inwestycję odpowiada spółka z Grupy PZU — Tower Inwestycje. 

Oddanie do użytkowania zaplanowano na drugą połowę 2020 r. 
Działka przeznaczona pod biurowiec znajduje się w ścisłym cen-
trum Wrocławia przy ul. Oławskiej. Biurowiec ma liczyć 7 kon-
dygnacji naziemnych, z kolei miejsca 140 parkingowe powstaną 
na 3 poziomach podziemnych. Udostępniona powierzchnia naj-
mu obejmie ponad 14 000  mkw. Kluczowym atutem biurowca 
będą jego proekologiczne rozwiązania: wdrożone zostaną syste-
my oszczędzania energii i wody, a na parkingu przewidziano sta-
cje do ładowania pojazdów elektrycznych. Pracujący w  Bramie 
Oławskiej będą mogli korzystać z zielonych dachów. Inwestycja 
ma spełniać wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Excel-
lent. Oprócz tego budynek architektonicznie uporządkuje prze-
strzeń, zamykając niezabudowany odcinek skrzyżowania Oław-
ska-Piotra Skargi.

Magdalena hOjniak

Infinity
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W południowej części Wrocławia Atal prowadzi budowę biu-
rowca Krakowska 35. Dynamiczny rozwój tej części miasta 
sprzyja branży biznesowej. Dodatkową zachętę dla przedsię-
biorców stanowi rozbudowana infrastruktura. Dostępność róż-
norakich środków transportu ułatwia przemieszczanie się, 
m.in. w  kierunku Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia. Po-
wierzchnia najmu w obiekcie to 13 500 mkw. Dostępną przestrzeń 

biurową najemcy będą mogli dopasować do własnych potrzeb, 
dzięki aranżacji typu open space. Biurowiec osiągnie wysokość 
odpowiadającą sześciu kondygnacjom. W parkingu podziemnym 
przewidziano 155 miejsc parkingowych, natomiast stanowisk na-
ziemnych będzie 40. Pojawią się również stacje do ładowania sa-
mochodów elektrycznych. Termin realizacji wyznaczono na I kw. 
2021 r.



e - b i u r o w c e    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i e   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w e - b i u r o w c e    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i e   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w 6968 e - b i u r o w c e    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i e   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w 7

9

6

5

1

6 58

4

3

23

1

4

5

3

2

2 10 10

6

8

1

7

9

4
7

9 8

7

e - b i u r o w c e    B i u r o w c e  w e  W r o c ł a w i e   O f f i c e  b u i l d i n g s  i n  W r o c l a w6

Biurowce we Wrocławiu  
Office buildings in Wroclaw

1 Bussines Garden Wrocław II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Legnicka 48

2 Carbon Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Fabryczna 6

3 City Forum City One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Traugutta 43-45

4 Cu Office II etap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Jaworska 11/13

5 Diamentum Office*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Robotnicza 42a

Oddane w 2019 roku  Commissioned in 2019

6 Nowy Targ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ul. św. Wita/św. Katarzyny

7 STReet Point   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Strzegomska/Gubińska

8 SQ Business Center  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Stacyjna 1/Legnicka

9 West Forum: West House 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 140 a

10 Żmigrodzka 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Żmigrodzka 81-83
11 

12  

1 Centrum Południe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Powstańców Śląskich 45-71

2 City Forum: City 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Traugutta 43-45

3 Concordia Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wyspa Słodowa 7

4 Inifinity   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .pl. Jana Pawła II

5 Krakowska 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Krakowska 35

1 Brama Oławska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ul. Oławska 35

2 Hasco Business Park   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Żmigrodzka 42

3 InnoCamp-GEO2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Na Grobli

4 Logintrans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Awicenny

5 Małachowskiego 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Małachowskiego 11

W budowie  Under construction

Planowane  Planned

6 MidPoint 71   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ul. Powstańców Śląskich

7 Pink Park  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska/Przemkowska

8 Wets 4 Business Hub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Strzegomska 140-148

9 Wielka 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Wielka/Powstańców Śląskich

10 Wrocławskie Parki Biznesu – Bierutowska Park  .  .  ul. Bierutowska 57-59

6 Millenium Tower III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ul. Strzegomska  42

7 Port Popowice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Popowicka/ Wejherowska

8 South Gardens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. Grabiszyńska

9 Synergy Business Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ul. E. Horbaczewskiego
10 

Prezentowane zestawienie nie obejmuje wszystkich biurowców zlokalizowanych we Wrocławiu. Stan na styczeń 2020 r.       
Factsheet include selected buildings in Wroclaw. List made in January 2020.

* Budynki oddane w latach wcześniejszych  
   Buildings commissioned in previous years
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branż, co determinuje także dobór odpowiednich narzędzi do obsługi 
każdego z nich, które wymieniono poniżej:
— każdy inwestor uzyskuje indywidualnego opiekuna, który pozosta-

je do jego dyspozycji podczas całego procesu inwestycyjnego;
— istnieje możliwość uzyskania wsparcia marketingowego w postaci 

m.in. organizacji konferencji prasowej dotyczącej nowej inwestycji 
oraz zamieszczenia informacji o nowej inwestycji z użyciem miej-
skich narzędzi marketingowych;

— miasto przygotowało pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości 
oraz wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy;

— w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można uzy-
skać zwolnienie z podatku dochodowego CIT;

— transport publiczny może być dostosowany na potrzeby inwestora 
— poprzez tworzenie dodatkowych linii autobusowych i przystan-
ków, zmianę rozkładu jazdy autobusów;

Powierzchnia biurowa w  Katowicach wynosi obecnie ponad 
527 000 mkw. i  jest prawie dwukrotnie większa niż w 2014  r. 
(280 200 mkw.). W ostatnich latach nastąpił znaczny jej przy-

rost. Warto podkreślić, iż prognozy wskazują na jej dalszy szybki 
rozwój. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy uznać, że 2019 r. 
był udany w zakresie rozpoczynających się projektów infrastruktural-
nych. Rzeczywistych efektów tych działań, skutkujących dużym wzro-
stem podaży powierzchni biurowej, spodziewamy się w ciągu 2 lat.

wsparcie dla inwestorów
Dynamiczna sytuacja na rynku i konkurencja ze strony innych miast 
wymagają kreatywnych pomysłów i indywidualnego podejścia do każ-
dego inwestora. Wydział Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowi-
ce poprzez swoje działania stara się zachęcić inwestorów z różnych 

rÓŻnOrODnOŚć 
i kreatywnOŚć 

w ŚLąskiM BiZnesie

Mariusz JANKOWSKI
Naczelnik  Wydziału Obsługi Inwestorów

Urząd Miasta Katowice

Katowice są obecnie 6. regionalnym rynkiem pod 
względem nowoczesnej powierzchni biurowej 

w Polsce (włączając Warszawę). Dzięki sprawnemu 
pozyskiwaniu inwestorów dynamicznie powstają 

nowe przestrzenie biurowe.

— networking — Katowice wspierają kojarzenie firm z  sektora no-
woczesnych usług biznesowych ze środowiskiem start-upowym 
poprzez organizację wspólnych wydarzeń, konferencji itp., rów-
nież w dedykowanym tego typu działalności Miejskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Rawa.ink;
Dotychczasowe wysiłki przyniosły zadowalające rezultaty, ponie-

waż udało się stworzyć atrakcyjne ekonomiczne i pozaekonomiczne 
warunki dla inwestowania w Katowicach.

Ponadto wszystkie formy aktywności miasta, począwszy od bezpo-
średnich spotkań z potencjalnymi inwestorami i prezentacji poten-
cjału miasta Katowice, poprzez uczestnictwo zarówno w  krajowych, 
jak i międzynarodowych targach oraz konferencjach, do przygotowy-
wania raportów i artykułów promocyjnych, skutkują wzrastającą licz-
bą zarejestrowanych w Katowicach podmiotów gospodarczych krajo-
wych i zagranicznych (ok. 50 tys.).

W ramach ogólnogospodarczej promocji władze miasta uczestni-
czyły w wielu wydarzeniach lub je organizowały. Wśród nich można 
wymienić np. Europejski Kongres Gospodarczy, ogólnopolską konfe-
rencję ABSL, 4 Design Days, targi MIPIM, Inicjatywę Drugie Życie Bu-
dynków i targi Expo Real.

Dla Katowic przyciąganie inwestorów, w szczególności reprezentu-
jących sektor nowoczesnych usług biznesowych, jest kluczową kwe-
stią w strategii rozwoju gospodarczego. Nowoczesne usługi bizneso-
we nie tylko generują tysiące dobrze płatnych miejsc pracy. Należy 
mieć również świadomość, iż ich rozwój jest skorelowany z powięk-
szaniem się rynku powierzchni biurowych, pozwala także na zdyna-
mizowanie turystyki biznesowej i  przyciągnięcie do miasta nowych 
mieszkańców. Dlatego prognoza rozbudowy tego sektora w  Pol-
sce, w tym w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, oznacza jednocze-
śnie zwiększenie popytu na nowe powierzchnie biurowe w przyszłości.

GZM to jeden z  najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług 
biznesowych w  Polsce i  Europie Środkowo-Wschodniej. W  ciągu 
ostatnich lat obserwujemy szybki rozwój tego sektora. Według pierw-
szych dostępnych danych w 2011 r. na obszarze Katowic i sąsiadują-
cych miast pracowało ok. 7,5 tys. osób. Obecnie w GZM jest zatrudnio-
nych ponad 23,5 tys. pracowników.

szanse i wyzwania
Wraz z dynamiczną rozbudową rynku powierzchni biurowych i two-
rzeniem nowych miejsc pracy Katowice odczuwają intensywny wzrost 
natężenia ruchu samochodowego. Zjawisko to występuje głównie na 
drogach dojazdowych oraz w samym centrum. W związku z powyż-
szym miasto podejmuje działania mające na celu wzmocnienie al-
ternatywnych rozwiązań związanych z przemieszczaniem się w  jego 
obrębie oraz komunikacji na obszarze metropolii. Działania te zostały 
ukierunkowane na:
— budowanie węzłów/centrów przesiadkowych — pierwsze zintegro-

wane centrum przesiadkowe Ligota zostało ukończone w 2018 r. 
Obecnie trwają zaawansowane prace nad 3 kolejnymi centrami 
przesiadkowymi (Zawodzie, Brynów, Sądowa). Ponadto planowa-
ne jest powstanie centrum przesiadkowego przy ul. św. Jana w ści-
słym centrum miasta, a  także tworzenie następnych w  innych 
dzielnicach miasta;

— przebudowę sieci drogowej — do 2021 r. przebudowana zostanie 
droga krajowa nr 81 i 86: będą prowadzone prace na skrzyżowaniu 
ul. Kościuszki i Armii Krajowej oraz powstanie nowy węzeł w dziel-
nicy Giszowiec;

— realizowanie dodatkowych rozwiązań w obszarze transportu tram-
wajowego — do 2022 r. powstanie nowa linia tramwajowa łączą-
ca dwa duże osiedla: Brynów i Bażantowo (trasa ma liczyć ponad 
5 km z 6 przystankami, rozmieszczonymi co 600–800 m). W fazie 
projektowania jest budowa linii tramwajowej (obwodnica tramwa-
jowa) wzdłuż ul. Grundmanna (linia o długości 0,65 km połączy ist-
niejący układ torowy na ul. Chorzowskiej i Gliwickiej;

— budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Mariackiej Tyl-
nej oraz plany związane z budową parkingów wielopoziomowych 
mających wspomóc liczne wydarzenia kulturalne i  gospodarcze 
organizowane w Strefie Kultury;

— rozwijanie alternatywnych sposobów przemieszczania się po mie-
ście, np. poprzez budowę ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu 
roweru miejskiego czy hulajnóg.

Poprawa jakości życia w mieście
Rozbudowa rynku powierzchni biurowych oraz zwiększone zaintere-
sowanie inwestorów tworzeniem kolejnych inwestycji w Katowicach 
jest wynikiem ciągłego rozwoju i przeobrażania się stolicy Górnego 
Śląska z miasta kojarzonego z przemysłem ciężkim w centrum nowo-
czesnych technologii, biznesu i kultury. Wraz z ożywieniem nowych 
gałęzi przemysłu tworzone są liczne miejsca pracy, a przed admini-
stracją lokalną stawiane są nowe zadania związane z  zachęcaniem 
zarówno do podejmowania pracy w Katowicach, jak również wiązania 
swojego życia zawodowego i  rodzinnego z naszym miastem. Z  tego 
punktu widzenia miasto podejmuje działania mające na celu popra-
wę jakości życia i funkcjonowania w mieście swoich mieszkańców.

Katowice inwestują w nowe przestrzenie publiczne, skwery, parki, 
ale też w centra społecznościowe. Tylko w 2019 r. dobiegła końca kom-
pleksowa modernizacja parku Boguckiego warta 6,5 mln zł, otwar-
to tężnię solankową w parku Zadole oraz kolejny wodny plac zabaw 
dla dzieci. Liczne inwestycje w infrastrukturę miejską, nowe ośrodki 
kultury, kolejne mieszkania, ale także zwiększenie liczby dostępnych 
miejsc w  żłobkach i  przedszkolach, budowa 3 basenów, zapewnie-
nie finansowania projektów i aktywności wybranych przez mieszkań-
ców (w  2019 r. na budżet obywatelski przeznaczono ponad 30 mln 
zł), rewitalizacja terenów zielonych, budowa stadionu miejskiego czy 
plan budowy centrum nauki — to przedsięwzięcia dynamizujące roz-
wój Katowic, a zarazem ułatwiające przyciąganie nowych inwestorów 
dostrzegających potencjał miasta i regionu.
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Atrakcyjność inwestycyjną takich nieruchomości dodatkowo po-
twierdzają wyniki badania przeprowadzonego ostatnio przez Urząd 
Miasta Łódź na grupie ok. 700 pracowników biurowych (w większo-
ści z branż IT, BPO/SSC, bankowości i ubezpieczeń). Z ankiety wyni-
ka, że większość respondentów (62,5%) chciałaby pracować w odre-
staurowanej zabudowie historycznej.

Łódź jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce do 
lokowania inwestycji. Inwestorzy nazywają Łódź miastem możliwo-
ści, doceniając jej centralne położenie, rozwiniętą infrastrukturę ko-
munikacyjną oraz rozbudowane zaplecze akademickie.

Powyższe atuty zostały zauważone i  wykorzystane przez sektor 
AGD, logistykę i transport oraz nowoczesne branże, takie jak: IT, ICT, 
BSS, BPO oraz biotechnologia i farmacja — i to właśnie one są obec-
nie kluczowymi dla miasta i regionu gałęziami przemysłu. Dodatko-
wo atmosfera panująca w Łodzi, która jest przyjazna zarówno dla 
środowiska naukowego, jak i dla biznesu, sprawia, że firmy tworzą 
tu swoje centra badań i rozwoju (B+R).

jakie działania podejmuje miasto, by zachęcić 
inwestorów do lokowania w nim biznesu?
Łódź oferuje szereg udogodnień dostępnych dla inwestorów. Naj-
ważniejsze formy wsparcia to:
• pomoc przypisanego opiekuna z Oddziału Rozwoju i Relacji z In-

westorami w UMŁ (system ułatwień one stop shop) oraz współ-
praca władz miasta podczas całego procesu inwestycyjnego, jak 
również po jego zakończeniu;

• program Młodzi w Łodzi — kompleksowy projekt rozwoju zaso-
bów ludzkich, obejmujący programy stypendialne i szkoleniowe 
oraz szereg inicjatyw, mających na celu pomoc lokalnym przed-
siębiorcom i inwestorom w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowa-
nych kadr oraz promocję firm wśród studentów i absolwentów;

• działania employer brandingowe: budowanie marki pracodawcy, 
konferencje prasowe, kampanie w mediach społecznościowych, 
działania w ramach programu Łódź kreuje miejsca pracy;

• zwolnienie z podatku od nieruchomości w celu wsparcia inwe-
stycji w działalności produkcyjnej i  tworzeniu związanych z nią 
nowych miejsc pracy.
Wiele przywilejów zapewnia także Łódzka Specjalna Strefa Eko-

nomiczna. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie ŁSSE, in-
westor korzysta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnie-
nia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych, 
może także być zwolniony z podatku od nieruchomości.

Do użytku oddane zostały dwa duże projekty biurowe: Imagi-
ne (Avestus) oraz Brama Miasta (pierwszy z  dwóch budyn-
ków), a  także mniejsze projekty rewitalizacyjne: Stara Dru-

karnia i  Targowa 77. Zarówno współpraca z  dużymi deweloperami, 
jak i z mniejszymi, lokalnymi przebiegała bardzo dobrze i była korzystna 
dla obydwu stron. Podkreślali to, między innymi podczas otwarcia swo-
jego obiektu, przedstawiciele firmy Avestus. Deweloper dzięki sprawnej 
kooperacji z miastem ukończył swój projekt w ciągu 17 miesięcy.

W 2019 r. Łódź otrzymała nagrodę Prime Property Prize w katego-
rii Miasto przyjazne inwestorom — trzeci rok z rzędu.

Rozwój rynku biurowego przyczynia się niewątpliwie do szero-
ko pojętego rozwoju miasta. Nowym projektom biurowym towarzy-
szy rozrastanie się infrastruktury drogowej oraz sieci komunikacji. 
Remontowane są istniejące ulice, budowane są nowe drogi, zago-
spodarowywana jest także przestrzeń wokół budynków. Rozwija się 
sieć komunikacji miejskiej (nowe połączenia autobusowe i tramwa-
jowe). Powstają także kolejne stacje rowerów miejskich. W biurow-
cach otwierane są przedszkola, sklepy, kawiarnie i restauracje.

Deweloperzy biurowi często podejmują się realizacji projektów 
rewitalizacyjnych, co „porządkuje” otoczenie, wpływa korzystnie na 
wizerunek miasta oraz jego postrzeganie przez mieszkańców i osoby 
odwiedzające Łódź. Miasto przykuwa uwagę zarówno lokalnych de-
weloperów, jak i międzynarodowych korporacji. Konsekwentnie sta-
wia na rozwój obszaru Nowego Centrum Łodzi.

Zachęcamy inwestorów do wykonywania projektów rewitali-
zacyjnych, w  tym celu przygotowujemy ofertę zabytkowych obiek-
tów w  centrum miasta. Coraz więcej najemców deklaruje chęć 
wynajmowania powierzchni biurowej w odrestaurowanych budyn-
kach z duszą, dlatego staramy się spełniać te oczekiwania.

Przede wszystkim rewitalizacja
Łódź jest miastem o niepowtarzalnej na skalę krajową, a może i mię-
dzynarodową, tkance miejskiej. To jedyne miasto w Polsce o tak du-
żej skali zabudowy kamienicznej, prezentującej niespotykane bo-
gactwo detalu.

Łódź jest także wyjątkowa ze względu na trwające w  ostatnim 
czasie prace rewitalizacyjne w  ścisłym centrum miasta i  ich wpływ 
na tworzenie unikalnej oferty biurowej na tym obszarze. Chodzi tu 
nie tylko o  biurowce o  klasycznej bryle, ale także i  przede wszyst-
kim o  adaptacje biurowe dawnych kamienic, które ze względu na 
pierwotne założenia architektoniczne ich projektantów stanowią na-
turalne i przyjazne środowisko pracy dla przebywających w nich osób.

PrZeŁOMOwy rOk 
DLa ŁODZi

Marcin MASŁOWSKI 

Rzecznik prasowy prezydent Łodzi

Brama Miasta

Trzy budynki tworzące nowoczesny kompleks biurowy spółki 
Avestus Real Estate zostały oddane do użytkowania. Znaj-
dujące się w  Imagine biura klasy A  zajmują 14 800 mkw., 

natomiast 2400 mkw. zagospodarowano na potrzeby lokali handlo-
wo-usługowych. Na terenie inwestycji powstało 356 stanowisk par-
kingowych w osobnym budynku oraz blisko 50 stojaków rowerowych. 
Ze względu na zastosowane liczne rozwiązania wpisujące się w ideę 
zrównoważonego budownictwa oraz uwzględnienie aspektów eko-
logicznych, inwestycja posiada certyfikat BREEAM Interim Design 
Stage Excellent. Przestrzeń wokół biurowców zazieleniono, a jej cen-
tralnym punktem jest fontanna. Zaproponowane w budynkach prze-
strzenie dają wiele możliwości aranżacyjnych — najemcy mogą je 
wykorzystywać zarówno jako open space, jak i biura w układzie ga-
binetowym lub zróżnicowanym. Dla użytkowników dostępne są też 
sale konferencyjne. 

W Łodzi w 2020 r. Skanska Property Poland zakończy 
projekt Brama Miasta. Wpisuje się on w ideę przyświe-
cającą tworzeniu Nowego Centrum Łodzi, czyli udostęp-
nienia wielofunkcyjnej przestrzeni w sercu miasta. Dla-
tego też strefy rekreacyjne w inwestycji zostaną otwarte 
dla wieczornych wydarzeń kulturalnych czy inicjatyw 
społecznych. Kompleks posiada certyfikat „Obiekt bez 
barier”. Na terenie Bramy Miasta znajdzie się zielone 
patio z amfiteatrem i małą architekturą. Zabudowę wy-
różnia także oryginalna, kortenowa elewacja. Co ważne, 
budynek jest pierwszym przystankiem dla osób prze-
mieszczających się na dworcu Łódź Fabryczna — pełni 
więc także funkcję wizerunkową. Tak wyjątkowa lokali-
zacja zapewnia połączenia komunikacyjne wszystkimi 
dostępnymi w  mieście środkami transportu. Przedsię-
wzięcie obejmuje 2 budynki liczące 13 pięter, a dostęp-
na w  nich powierzchnia najmu wyniesie 41 800 mkw. 
Miejsca parkingowe wygospodarowano dla 231 samo-
chodów oraz 205 rowerów. W  I fazie, która zakończyła 
się w II kw. 2019 r., oddano budynek B. 

Najwyższą, 82-metrową wieżą w  Łodzi ma być wieżowiec po-
wstający przy pierzei ul. Piotrkowskiej w  ramach Hi Piotr-
kowska. Kompleks obejmuje 2 budynki: 20-piętrowy i  5-pię-
trowy, w  których znajdą się restauracje, oddział banku, hotel 
Hampton by Hilton z 149 pokojami, kawiarnia, fitness czy klinika 
medyczna. Powierzchnie biurowe zajmą 21 000 mkw. przygotowa-
nych w standardzie klasy A. Inwestycja ma zostać oddana do użyt-
kowania w pierwszej połowie 2020 r. Powstanie wielofunkcyjnego 
obiektu przy najważniejszej w Łodzi ulicy handlowej stwarza opty-
malne środowisko dla biznesu, jednocześnie zapewniając jego 
użytkownikom wygodne miejsce pracy w sercu miasta. 

inwestycje BiurOwe w Miastach 
reGiOnaLnych

Parkiem biznesu w  Łodzi-Widzewie ma być kompleks Cross 
Point. To kolejny wielofunkcyjny projekt wśród łódzkich inwe-
stycji komercyjnych, który zostanie uzupełniony również o część 
mieszkaniową. Odpowiedzialne za przedsięwzięcie spółki z  gru-
py Mermaid rozszerzają istniejący już Cross Point o  dodatko-
we 2 biurowce. W  2011 r. budynek otrzymał nagrodę Eurobuild 
Awards za najlepszy biurowiec, a  także dla najlepszego zarząd-
cy (w 2011 i 2014 r.). Teren, na którym znajduje się kompleks, jest 
rewitalizowany — dawniej mieściły się tu Zakłady im. Próchnika. 
Wprowadzając na rynek kolejne etapy inwestycji, inwestor zapew-
ni 22 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. 

W trakcie realizacji, z datą zakończenia wyznaczoną na 2021 r., 
jest też projekt spółki Echo Investment powstający w Łodzi w po-
bliżu ulic Piłsudskiego i  Kilińskiego. Biurowiec React ma być 

ŁÓDź 

reakcją na potrzeby najemców i współczesnego biznesu. Dlatego 
też jego adresem jest centrum dynamicznie rozwijającej się czę-
ści miasta. Budowany przez inwestora kompleks ma liczyć łącznie 
około 50 000 mkw. powierzchni. W I etapie do użytkowania zosta-
nie oddane 14 184 mkw. powierzchni biurowej w  7-kondygnacyj-
nym budynku z 96 podziemnymi miejscami parkingowymi. Funkcję 
reprezentacyjną w inwestycji będzie pełnić zajmująca 2 poziomy 
recepcja rozbudowana o strefę chillout. Dodatkowo w otoczeniu 
obiektu powstaną strefy przeznaczone na miejsca integracji i wy-
poczynku. Nie zabraknie również ogródka czy przestrzeni do pro-
jekcji filmów. 
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Rok 2019 miał ogromne znaczenie dla 
łódzkiego rynku biurowego. Zasoby 
powierzchni biurowej przekroczyły 

500 000 mkw. 
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.KTW

Global office Park
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TriGranit realizuje kolejną inwestycję, mającą odpowiedzieć na 
potrzeby współczesnego biznesu. Tym razem prace rozpoczę-
to w  Katowicach w  ramach budowy kompleksu Silesia for 

Business (S4B). Podzielona na 2 fazy realizacja wprowadzi na śląski 
rynek biurowy przeszło 40 000 mkw. Zabudowa znajduje się w pobli-
żu Silesii City Center — największego w rejonie centrum handlowego 
oraz Dębowych Tarasów, będących w portfolio firmy TriGranit. Biurow-
ce wchodzące w skład kompleksu zapewnią przestrzeń biurową klasy 
A, zarządzaną inteligentnym systemem. Wśród rozwiązań ekologicz-
nych, które będą cechowały inwestycję, znajdą się stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych oraz energooszczędny sprzęt. Zlokalizowanie 
projektu biurowego w tak bliskiej relacji przestrzennej z centrum mia-
sta to gwarancja dostępności niezbędnych usług i infrastruktury, jak 
również wydarzeń kulturalnych. Ponadto bliskość kluczowych dla Ka-
towic tras oraz dostępność komunikacji miejskiej ułatwią przemiesz-
czanie się. 

Na katowickim rynku biurowym swoją kolejną inwestycję roz-
poczęła też spółka DL Invest Group, budując DL Center Point III 
Katowice przy al. Korfantego. Obiekt będzie miał charakter biuro-
wo-usługowy, a  jego powierzchnia najmu wyniesie ok. 22 000 mkw. 
Budynek ma liczyć 9 kondygnacji, przygotowanych zostanie także 400 
miejsc parkingowych. Strategiczna lokalizacja w dzielnicy Wełnowiec 
gwarantuje dostęp do takich obiektów, jak np. Hala Widowiskowo-
-Sportowa Spodek, Rondo Sztuki czy osiedla mieszkaniowe. Ponadto 
sąsiedztwo kluczowych dla miasta arterii, w tym al. Korfantego i in-
frastruktury transportu miejskiego, czyni to miejsce atrakcyjnym pod 
względem komunikacyjnym. 

Katowicka oferta powierzchni biurowych wkrótce powięk-
szy się również o  drugi budynek .KTW, inwestycję sąsiadującą ze 
Spodkiem i Strefą Kultury, przygotowywaną przez TDJ Estate. Dołączy 
on do wynajmowanego już KTW I i będzie liczył 31 pięter, osiągając wy-
sokość 133 m. W ten sposób stanie się najwyższym biurowcem w Me-
tropolii GZM, dostarczając około 42 000 mkw. powierzchni biurowo-
-usługowej. Najemcy kompleksu zyskają dostęp do kantyny, centrum 
medycznego, usług finansowych, dla rowerzystów wygospodarowano 
także szatnię z prysznicami. Oprócz tego na terenie inwestycji tworzo-
na jest przestrzeń dla sztuki i muzyki. Realizacja przedsięwzięcia ma 
się zakończyć w 2022 r. 

Przy skrzyżowaniu ulic Grundmanna i Chorzowskiej w Katowicach 
swoją inwestycję kontynuuje Echo Investment. Podzielona na 2 eta-
py budowa na początku dostarczy 19 635 i  25 184 mkw. powierzchni 
biurowej oraz 1950 i 1207 mkw. powierzchni usługowej. Do zabudowy 
Face2Face będą wchodziły 2 budynki z 7 i 14 kondygnacjami. Na te-
renie kompleksu powstaną łącznie 664 podziemne miejsca parkingo-
we oraz 121 naziemnych. Oddanie obiektu do użytkowania ma nastą-
pić z końcem 2020 r. Na etapie projektowania inwestycja otrzymała 
certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Uwagę w  Face2Face mają 
przyciągać przestrzenie wspólne, w ramach których powstają: boisko 
do gry, w  zależności od zapotrzebowania pełniące również funkcję 
amfiteatru, zielone patio, wiśniowy sad oraz strefa lunchowa. Inwe-
stor wraz z Grupą 5 Architekci wdrożył do projektu szereg rozwiązań 
technologicznych służących środowisku, a także ergonomii pracy. Po-
jawią się też stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. 

W 2019 r. w Katowicach, przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dą-
brówki, firma Cavatina Holding rozpoczęła budowę inwestycji mixed-
-use Global Office Park. Na 5-kondygnacyjnym podium z funkcją 
handlowo–usługową powstaną 2 wieże biurowe oraz jedna mieszka-
niowa oferująca 670 apartamentów. 25-kondygnacyjne wieże osią-
gną wysokość 100 m i dostarczą niemal 60 000 mkw. nowoczesnej 
powierzchni do pracy i rozwoju. Tym, co będzie wyróżniać projekt, są 
zaplanowane na przestrzenni 2300 mkw. liczne strefy zieleni i wypo-
czynku. Z myślą o rowerzystach powstanie rozbudowana infrastruktu-
ra rowerowa oraz szatnie i prysznice. Użytkownicy samochodów otrzy-
mają do dyspozycji ponad 2000 miejsc parkingowych. Global Office 
Park, mieszczący się w ścisłym centrum Katowic, ma być pierwszym 
tego typu wielofunkcyjnym projektem realizowanym na tak dużą ska-
lę na Śląsku. 

W  2019 r. Opal Maksimum rozpoczął w  Katowicach przy ul. Wę-
glowej przedsięwzięcie Carbon Office, w  ofercie którego znajdą 
się zarówno powierzchnie biurowe, jak i handlowo-usługowe. Liczą-
cy 7 kondygnacji obiekt zapewni najemcom 8450 mkw. powierzch-
ni. Nowoczesne biura klasy A są przygotowywane w typie open spa-
ce, a wśród pomieszczeń towarzyszących znajdą się recepcja oraz sale 
konferencyjne. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM. Dzięki 
położeniu w centrum miasta inwestycja jest dobrze skomunikowa-
na z pozostałymi obszarami regionu śląskiego. W sąsiedztwie prze-
biega Drogowa Trasa Średnicowa, a autostrada A4 jest w optymalnym 
zasięgu. W odległości 30 km znajduje się lotnisko Katowice-Pyrzowice. 
Ponadto o atrakcyjności lokalizacji świadczy bliskość centrum han-
dlowego Silesia City Center. 

Wave

Hiro

trÓjMiastO

Jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych na trójmiej-
skim rynku nieruchomości jest Garnizon. Za przedsięwzięcie 
realizowane w rejonie ulic Chrzanowskiego, Słowackiego, Szy-

manowskiego oraz al. Grunwaldzkiej w  Gdańsku odpowiada grupa 
Hossa. W  ramach inwestycji powstają budynki mieszkaniowe, han-
dlowo-usługowe oraz biurowe. Do Centrum Biurowego Omega Gam-
ma i biurowca Yoko w I kw. 2019 r. dołączył biurowiec Hiro. Termin 
zakończenia realizacji ostatniego z  budynków biurowych — Gato 
— wyznaczono na początek 2021 r. Garnizon powstaje jako moder-
nizacja XIX-wiecznych budynków i w 2009 r. zajął 1. miejsce w kon-
kursie „Budowa Roku” w kategorii „realizacja obiektów zabytkowych”. 
Zgodnie z  koncepcją kompleks ma się stać wielofunkcyjną dzielni-
cą, w której nie zabraknie prężnie działającej komunikacji, zieleni czy 
wspólnych stref rekreacyjnych. 

zapewni on 230 000 mkw. powierzchni biur, a liczba firm, które zde-
cydowały się na ulokowanie tutaj biznesu, przekroczyła 200. Inwe-
stycję rozpoczęto w 2010 r., a kolejne budynki wchodzące w skład ze-
społu biurowego oddawane są do użytkowania każdego roku. Dzięki 
temu najemcy korzystają już z powierzchni: Olivia Gate, Olivia Point, 
Olivia Tower, Olivia Four, Olivia Six, Prime A, a także Olivia Star. Na 
terenie kompleksu znalazły się strefy zieleni z patio i  fontannami. 
Wśród udogodnień, oprócz licznych usług i punktów gastronomicz-
nych, wymienić można 4 centra konferencyjne, przedszkole oraz żło-
bek. Ponadto do dyspozycji właścicieli samochodów elektrycznych 
przewidziano punkt ładowania tego typu pojazdów. W celu integra-
cji osób pracujących na terenie Olivia Business Centre w 2013 r. uru-
chomiono projekt Olivia Synergy polegający na organizowaniu wy-
darzeń o charakterze sportowym i kulturalnym. 

W Gdańsku swoją działalność prowadzi również Skanska Proper-
ty Poland, realizując projekt Wave. Pierwszy etap inwestycji został 
zakończony w 2019 r. W ten sposób na rynek biurowy trafił pierw-
szy z  2 budynków biurowych powstających w  ramach inwestycji. 
Udostępniona w nim powierzchnia najmu wynosi 22 636 mkw. i roz-
mieszczono ją na 13 piętrach. Tę sama liczbę kondygnacji ma posia-
dać budynek B, który jest w trakcie budowy, a datę jego ukończenia 
wyznaczono na 2020 r. Poprzez jego realizację powierzchnia naj-
mu w Wave sięgnie łącznie 48 400 mkw. Inwestycja posiada 2-pozio-
mowy parking podziemny, w którym powstaną 324 stanowiska dla 
samochodów oraz 442 rowerowe. Tereny rekreacyjne obejmą skate 
park z małą architekturą i zielonymi nasadzeniami. Na świeżym po-
wietrzu znajdą się również miejsca do coworkingu, a także ogródek 
restauracyjny i kawiarnia. 
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W minionym roku w Gdańsku do użytkowania został oddany ze-
spół budynków biurowych Alchemia. Inwestycję zakończyło oddanie 
do użytkowania ostatniego z budowanych w ramach przedsięwzięcia 
biurowców, budynku Neon. Powstały na planie litery „H” obiekt za-
pewni najnowocześniejszą powierzchnię biurową liczącą blisko 33 597 
mkw. Ma ona stanowić odpowiedź na wciąż zmieniające się oczeki-
wania rynku. Na 14 kondygnacjach naziemnych oprócz biur znalazły 
się również lokale handlowo-usługowe. Jako pierwsze w projekcie Al-
chemia w 2013 r. na rynek trafiły Aurum i Platinum. W 2015 r. dołą-
czyły do nich Ferrum i  Titanium. Trzecim etapem inwestycji, ukoń-
czonym w 2017 r., był Argon. Wszystkie biurowce wchodzące w skład 
kompleksu są certyfikowane w systemie LEED na poziomie Platinum. 
Za realizację Alchemii odpowiadała firma Torus. 

W gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz przy al. Grunwaldzkiej Torus kon-
tynuuje budowę Officyny. Dostępna w  nim powierzchnia najmu, 
zajmująca ok. 10 000 mkw., zostanie zaadaptowana na potrzeby biur. 
Podzielone na 2 etapy przedsięwzięcie w pierwszej części zapewni lo-
kale biurowo-handlowe rozmieszczone na 5 kondygnacjach naziem-
nych, z kolei poziom podziemny zostanie zagospodarowany jako par-
king. W kolejnym etapie przewidziano utworzenie 4-kondygnacyjnego 
biurowca, również z garażem podziemnym. 

Olivia Business Center ma być sercem trójmiejskiego biznesu. 
Mieści się w pobliżu Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Kompleks 
stanowi największe centrum biznesowe w tej części kraju. Łącznie 

Na terenie Stoczni Gdańskiej Cavatina Holding buduje I etap 
kompleksu Palio Office Park. Zespół budynków będzie sąsiado-
wał z tworzącym się, nowym centrum kulturalno-biznesowym Gdań-
ska. Pierwszy 8-kondygnacyjny biurowiec dostarczy ponad 16 000 
mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej i będzie spełniał wymogi 
certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Palio Office Park — jest 
świetnie zlokalizowany — przy jednej z głównych arterii miasta — ul.  
Jana z Kolna, z bezpośrednim dostępem linii tramwajowej i SKM, co 
zapewni przyszłym użytkownikom sprawny dojazd do każdej dzielni-
cy miasta i całego Trójmiasta. Istotnym atutem położenia kompleksu 
jest również bliskość międzynarodowego lotniska. 
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Kolejnym miastem regionalnym, w którym Vastint Poland re-
alizuje swoje przedsięwzięcie, jest Poznań. To tu, w otocze-
niu ulic Marcelińskiej, Bułgarskiej i Łubieńskiej, powstaje 

Business Garden Poznań. Oferujący 80 000 mkw. powierzchni 
biurowo-usługowej kompleks będzie się składał z 9 budynków, po-
środku których powstaje ogród. Projekt charakteryzuje proekologicz-
ne podejście, czego potwierdzeniem jest certyfikat LEED na poziomie 
Platinum, przyznany za nowoczesne rozwiązania, tj. odzyskiwanie 
wody deszczowej i system energooszczędny. Zakończenie I etapu 
nastąpiło w 2019 r. 

Nowy Rynek w Poznaniu to miejsce, gdzie mają się przenikać róż-
norodne funkcje. Przy ul. Matyi powstaną zarówno budynki o przezna-
czeniu biurowym, jak i hotelowym czy mieszkaniowym. Kompleks, który 
odpowiada na najważniejsze potrzeby współczesnego społeczeństwa, 
ma służyć wszystkim mieszkańcom. Realizując przedsięwzięcie w klu-
czowej dla miasta lokalizacji, Skanska Property Poland chce stworzyć 
nowy miejski rynek, gdzie powstanie nie tylko optymalne środowi-
sko do prowadzenia biznesu, ale także teren sprzyjający odpoczynko-
wi i aktywności. Inwestycja obejmie 100 000 mkw. Oprócz certyfikacji 
LEED Gold, projekt posiada tytuł „Obiektu bez barier”. Okres realizacji 
dla pierwszego i drugiego budynku wyznaczono na 2019 r.

POZnaŃ 

BieLskO-BiaŁa 
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Nowy Rynek

Business Garden

Cavatina Hall

Na 2019 r. Vastint Poland zaplanował rozpoczęcie budowy biu-
rowca K2, który ma powstać w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2. W efekcie 
prac zostanie udostępnionych 11 400 mkw. nowoczesnej powierzch-
ni najmu, certyfikowanej w systemie LEED. Zaplanowany w projekcie 
budynek ma liczyć 6 kondygnacji, a jego forma architektoniczna bę-
dzie korespondować ze stylem modernizmu. Elementy, które zosta-
ną wykorzystane do stworzenia elewacji, mają przypominać żagle 
oraz oraz elementy architektury okrętowej. Z myślą o wygospoda-
rowaniu strefy reprezentacyjnej w  obiekcie na najniższym pozio-
mie naziemnym przewidziano stylowe lobby recepcyjne. Z  kolei 2 
kondygnacje podziemne pomieszczą 136 stanowisk parkingowych. 
Miejsce, gdzie ma powstać inwestycja, jest dobrze skomunikowa-
ne z pozostałymi rejonami miasta, m.in. dzięki pobliskim przystan-
kom komunikacji miejskiej czy Szybkiej Kolei Miejskiej.

W 2019 r. Cavatina Holding rozpoczęła bu-
dowę inwestycji mixed-use — Cavatina 
Hall, w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej, 

jednym z dynamicznie rozwijających się miast w po-
łudniowej Polsce. W ramach projektu powstanie wie-
lofunkcyjny obiekt, w którym ponad 9000  mkw. po-
wierzchni zajmą nowoczesne biura i lokale usługowe. 
Budynek będzie liczył 6 kondygnacji naziemnych i 1 
podziemną oraz zapewni 200 miejsc parkingowych. Tym, 
co wyróżni inwestycję na tle pozostałych przedsięwzięć 
komercyjnych, będzie sala koncertowa i towarzyszące 
jej studio nagrań.

Magdalena hOjniak
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Palio office Park
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stron z rysunkami, w „Americans with Disabilities Act. Standards for 
Accessible Design” (standardy stanowiące uzupełnienie amerykań-
skich przepisów o prawach osób z niepełnosprawnością — przyp. 
red.) jest to ponad 300 stron.

ważne przepisy
W 2019 r. w Polsce zostały przyjęte dwa bardzo ważne akty praw-
ne, tj. Ustawa o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczegól-
nymi potrzebami i  Ustawa o  dostępności cyfrowej stron inter-
netowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Po raz 
pierwszy wprowadza obowiązek stosowania zasad projektowania 
uniwersalnego. Jego istotą jest projektowanie produktów i  oto-
czenia tak, by mogła z nich korzystać jak największa liczba osób, 
bez konieczności specjalnej adaptacji, także bez względu na ro-
dzaj swojej niesprawności.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami jest kluczowym elementem rządowego programu Dostęp-
ność plus, przyjętego 17 lipca 2018 r. Celem ustawy jest poprawa wa-
runków życia osób ze szczególnymi potrzebami, które są zagrożone 
wykluczeniem.

Zgodnie z zapisami ustawy instytucje sektora publicznego, czy-
li na przykład urzędy, szkoły, uczelnie, placówki służby zdrowia, 
będą musiały zapewnić dostępność architektoniczną, cyfrową oraz 
informacyjno-komunikacyjną. Będzie to oznaczać między innymi 

konieczność: dostosowania wejść i komunikacji poziomej i piono-
wej w budynkach, zapewnienia informacji uwzględniającej potrzeby 
osób z niepełnosprawnością wzroku, instalacji sprzętu lub urządzeń 
ułatwiających poruszanie się lub komunikację (np. pętli indukcyj-
nych). W uzasadnionych sytuacjach podmiot publiczny będzie mógł 
zapewnić dostęp alternatywny, polegający choćby na zapewnieniu 
asystenta.

W celu pozyskania środków na dostosowywanie budynków i prze-
strzeni cyfrowej uruchomiony został Fundusz Dostępności. Wspar-
cie udzielane jest w formie kredytu bankowego (z możliwością czę-
ściowego umorzenia) albo dotacji na częściową spłatę kapitału lub 
odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych ze środków innych niż 
środki funduszu.

certyfikaty dostępności
Wydawane będą także certyfikaty dostępności dla instytucji. Roz-
wiązanie takie Fundacja Integracja promuje od kilkunastu lat, 
przyznając certyfikat „Obiekt bez barier” najważniejszym istnieją-
cym i  projektowanym obiektom w  Polsce. Pierwszym budynkiem, 
który otrzymał to wyróżnienie, był Sejm RP. Tym certyfikatem po-
chwalić może się również wiele inwestycji komercyjnych.

W  instytucjach publicznych zostaną także powołani koordyna-
torzy dostępności, a ministrowie kierujący poszczególnymi działa-
mi administracji rządowej będą mieli obowiązek przeprowadzenia 
przeglądu obowiązującego prawa i  zaproponowania zmian ma-
jących na celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególny-
mi potrzebami. Sporządzone na podstawie przeglądu raporty będą 
potem opiniowane przez Radę Dostępności. Na tej podstawie mi-
nister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie mógł wnio-
skować do innych ministrów o przeprowadzenie niezbędnych zmian 
prawnych. Ma to pozwolić na lepsze uwzględnianie kwestii dostęp-
ności w  różnych politykach publicznych (np. w  oświacie, zdrowiu, 
infrastrukturze).

Badanie integracji
Fundacja Integracja już od wielu lat promuje projektowanie uni-
wersalne. Tylko w  latach 2015–2019 przeprowadziła 185 audytów 

dostępności architektonicznej budynków. Jedynie 49% badanych 
budynków było w pełni dostępnych dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową. Najczęściej występujące problemy to: nieprawidłowe 
parametry recepcji, kas i punktów obsługi klienta (43%), poważne 
błędy w toaletach (33%), ale także brak dostępnych wejść czy komu-
nikacji pionowej (odpowiednio 11% i 9%).

Jeszcze gorzej było z dostępnością dla osób z niepełnosprawno-
ścią wzroku. Tylko 35% budynków posiadało podstawowe rozwiąza-
nia istotne dla tej grupy. Dobrym przykładem są kontrastowe ozna-
czenia krawędzi stopni, których, pomimo wymagań prawnych, nie 
zapewniono w aż 60% budynków. 

Jednak najrzadziej myśli się o osobach z niepełnosprawnością 
słuchu. Tłumacz języka migowego był dostępny w zaledwie 7% bu-
dynków, a pętla indukcyjna tylko w 3% obiektów.

A zatem, co jest kluczowe w likwidacji barier, które istnieją w bu-
dynkach już wybudowanych i  tworzeniu nowych przestrzeni bez 
barier?

Bardzo istotna jest świadomość wszystkich uczestników procesu 
budowlanego: inwestorów, projektantów, wykonawców, ale również 
osób, które opiekują się budynkami, a  nawet każdego z  nas (np. 
ustawiając walizkę na ścieżce dotykowej, możemy stworzyć zagroże-
nie dla osób niewidomych). Musimy zacząć myśleć nie tylko o odha-
czeniu niezbędnego minimum i zapewnieniu zgodności z opisany-
mi w przepisach parametrami. Dobra przestrzeń, przestrzeń, z której 
chcemy i lubimy korzystać to coś znacznie więcej, m.in. odpowiednio 
użyte materiały, kolorystyka, właściwie dobrane oświetlenie i  wa-
runki akustyczne. Na szczęście niektórzy inwestorzy dostrzegają już, 
że właśnie tu leży klucz do sukcesu — mówi Kamil Kowalski, dyrek-
tor Integracja LAB.

Coraz więcej w  ostatnich latach mówi się o  likwidacji ba-
rier architektonicznych, co wynika nie tylko z  konieczno-
ści zapewnienia dostępności budynków i  przestrzeni dla 

osób z niepełnosprawnością, ale również z potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest także rozszerzający się rynek 
usług przeznaczonych dla tych odbiorców oraz otwarcie się praco-
dawców na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością.

Zmiana, ale nie dla wszystkich
Na przestrzeni lat zmieniły się przepisy budowlane — od 1994 r. 
Prawo budowlane mówi o  konieczności projektowania budynków 
użyteczności publicznej tak, by były dostępne dla osób z  niepeł-
nosprawnością, w  szczególności dla poruszających się na wózku. 
Zapis ten bardzo potrzebny 30 lat temu, gdy zupełnie nie myśla-
no o kwestii dostępności, spowodował jednak, że wśród inwesto-
rów i projektantów osoba na wózku stała się synonimem niepełno-
sprawności. Zapomniano jednocześnie o potrzebach osób z innymi 
niepełnosprawnościami, m.in. niewidomych, słabowidzących, nie-
słyszących i słabosłyszących.

Sprawy nie ułatwiają przepisy wykonawcze, gdzie różne rozpo-
rządzenia i  poprawki do nich dość ogólnie traktują kwestie zwią-
zane z  dostępnością. W  Polsce jest to ok. 20–30 stron rozrzuco-
nych w  różnych aktach prawnych, w  normie ISO 21542:2011 — 150 

architektura BeZ Barier
Życie w przyjaznej przestrzeni, która jest funkcjonalna, praktyczna 
i w pełni użyteczna dla wszystkich, niezależnie od wieku, stopnia 
sprawności czy posiadanej niepełnosprawności — świat idealny? 
Jak sprawić, by wszyscy mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw 

otaczającej nas rzeczywistości?

Integracja LAB to nowy dział Integracji, który po-
wstał w 2019 r. i ukonstytuował jej wcześniejsze działania na rzecz 
projektowania uniwersalnego. To centrum kompetencyjne, którego 
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celem jest badanie potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawno-
ściami, wsparcie producentów i  projektantów przy tworzeniu no-
wych i udoskonalaniu istniejących usług i produktów, inicjowanie 
zmian legislacyjnych oraz promowanie wiedzy dotyczącej projekto-
wania dla wszystkich.

użytkownik na pierwszym miejscu
Temat dostępności i  projektowania uniwersalnego jest podsta-
wą naszego rozumienia dobrego procesu projektowego. Ponieważ 
użytkownik jest na pierwszym miejscu, kadra i studenci tworzą swo-
je koncepcje na podstawie badań, wywiadów i obserwacji uczest-
niczącej oraz testują rozwiązania w grupie docelowej, tak aby jak 
najlepiej odpowiadały na zróżnicowane potrzeby. Współpraca z In-
tegracja LAB jest dla nas ciekawym i ważnym wyzwaniem. Chcemy 
poprzez nią zarówno ukierunkowywać studentów na problematykę 
dostępności, jak i rozpowszechniać wiedzę w tym zakresie — mówi 
dr Robert Pludra z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, która jest 
partnerem Integracja LAB obok Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 

„Biblia dostępności”. wytyczne dla inwestorów

Projektowanie to nie tylko tworzenie ładnych budynków. To rów-
nież, a  może przede wszystkim, planowanie przestrzeni dostępnej 
dla każdego z nas. Jeżeli na samym początku zastanowimy się, jak 
będziemy z niej korzystać, ile potrzebujemy miejsca lub jak wysoko 
możemy dosięgnąć, do tego dodamy walory estetyczne, uzupełni-
my o rozwiązania techniczne oraz uwzględnimy jakość i parametry 
zastanej przestrzeni, uzyskamy przepis na budynek doskonały — pi-
sze we wstępie autor publikacji Kamil Kowalski.

„Włącznik” dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie 
www.integracja.org/wlacznik.

Czy 10 cm ma znaczenie przy projektowaniu biurowca? Wydaje 
się, że to niewiele, ale dla osób z niepełnosprawnością może być 
barierą nie do pokonania. Zweryfikowaliśmy wszystkie wymiary, 
sprawdziliśmy nieprzekraczalne minima i określiliśmy standardy, ja-
kim powinny odpowiadać nowoczesne budynki — tak, aby dać ar-
chitektom i inwestorom użyteczny przewodnik po projektowaniu do-
stępnym. Wierzę, że dzięki temu mityczny jeden schodek przestanie 
straszyć, a budynki staną się dostępne dla wszystkich — podsumo-
wał cel publikacji Tomasz Pisarzewski z Integracji.

już istnieją. Niektóre obiekty są zasilane 
energią słoneczną pobieraną pasywnie. 
Panele słoneczne pojawiają się na dachach 
i elewacjach, w niektórych przypadkach są 
praktycznie niewidoczne, co wzmacnia wa-
lor estetyczny. Pod budynkiem wierci się na 
duże głębokości, pobiera energię pompa-
mi ciepła z wnętrza Ziemi. Zmierzamy rów-
nież do tego, aby miejsca pracy były coraz 
bardziej inteligentne, wyposażone w nowe 
technologie. W  środku budynku musi być 
odpowiednia wilgotność, czyste powietrze 
i wszelkie udogodnienia dla pracowników, 
wokół niego — zieleń, woda, tarasy, miej-
sca relaksu sprzyjające integracji. Z  kolei 
pomieszczenia do pracy muszą być wy-
specjalizowane, wyciszone i  odizolowane, 
umożliwiające korzystanie z odpowiednich 
narzędzi np. teleinformatycznych.

Postęp technologiczny przekłada się na 
rozwiązania architektoniczne. Projektanci 
potrzebują innowacji, żeby nie iść na zbyt 
duże kompromisy w  kwestii wyglądu. Już 
teraz pojawiają się dyskretne i  funkcjo-
nalne rozwiązania, jak wspomniane pane-
le słoneczne. Coraz częściej wykorzystuje 

W  dzisiejszych czasach prze-
strzenie biurowe mają być 
przede wszystkim komforto-

wym miejscem pracy. Nie tylko architek-
ci i  inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na 
to, że muszą być to obiekty przyjazne śro-
dowisku, budowane z  myślą o  przyszłych 
pokoleniach. Kiedyś było zupełnie inaczej. 
W  latach 60. i  70. na świecie powstawały 
dzielnice finansowe z  wysokimi biurowca-
mi, mającymi świadczyć o potędze i statu-
sie firmy, której były siedzibą. Na elewacjach 
bogatych z zewnątrz obiektów pojawiały się 
materiały takie jak kamień i aluminium. Wy-
gląd był najważniejszy. Nikt nie przejmował 
się wtedy warunkami pracy panującymi we-
wnątrz. Popularne stały się otwarte prze-
strzenie, w których ludzie byli stłoczeni. Te-
raz wszystko zmierza w  stronę osiągnięcia 
równowagi. 

Aspekt wizualny zszedł na drugi plan, 
ustępując miejsca rozwiązaniom proeko-
logicznym i  zwiększającym komfort pra-
cownika. W trosce o środowisko biurowce 
muszą zużywać coraz mniej energii. Powin-
ny stać się samowystarczalne. Przykłady 

Biurowce przyszłości — w którą stronę zmierza architektura 
budynków biurowych?

Paweł SZCZEPANIAK
Współzałożyciel, prezes zarządu i projektant główny w pracowni AP Szczepaniak

się szkło i inne materiały fasadowe, które 
maskują obecność inteligentnych techno-
logii. Pamiętajmy jednakże, że w  branży 
budowlanej zmiany następują wolniej niż 
np. w motoryzacji.

Dziś budynek rozpoznaje nas, kiedy 
wjeżdżamy do garażu. Kontrola dostępu 
jest na najwyższym poziomie. Wewnątrz 
światło reaguje na obecność człowieka 
i warunki na zewnątrz. Biurowce stają się 
maszynami, żywymi organizmami. Są opty-
malnie zwracane w  stronę słońca, dzięki 
czemu wzrasta ich praktyczność. Budynki, 
które powstaną, w  małym stopniu będą 
przypominać obiekty z  przeszłości, nie 
będą odwoływać się do dawnych symboli. 
Mamy teraz większą dowolność i fantazję. 
Trendy zmieniają się błyskawicznie. Sty-
le nie utrzymują się przez całe epoki jak 
dawniej. Ponadto odbiorcy architektury są 
bardziej wyedukowani. Budowle stały się 
tematem dyskusji w  mediach społeczno-
ściowych. Pomysły architektów są natych-
miastowo ocenianie i weryfikowane. Dzięki 
temu możemy szybciej reagować, dostoso-
wując projekty do potrzeb odbiorców.

— Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowego.

kluczowa świadomość
Na popularność projektowania bez barier ma wpływ także coraz 
większa otwartość na zatrudnianie osób z  niepełnosprawnością. 
Aby mogły one przyjść do biura, przestrzeń musi im na to pozwolić. 
Niektóre firmy dostępność wynajmowanych powierzchni mają wpi-
saną w swoją politykę.

Dlatego tak kluczowa jest świadomość projektantów i architek-
tów. Integracja, aby pomóc w  tworzeniu przestrzeni dostępnych, 
we współpracy z firmą Skanska wydała publikację „Włącznik. Pro-
jektowanie bez barier”, nazywaną przez ekspertów nawet „biblią 
dostępności”. 

Beata DąZBŁaŻ 
Dziennikarka portalu 

Niepelnosprawni.pl oraz 
magazynu „Integracja”

konsultacja: Kamil Kowalski, 
dyrektor Integracja LAB

Ilustracje:  
Tomek Domański i Mikołaj 

Olizar-Zakrzewski – Takie.Pany 
„WŁĄCZNIK. Projektowanie bez 

barier”, Kamil Kowalski,  
wyd. Fundacja Integracja  

2018
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Biura firmy TDJ, zlokalizowane na 6 
piętrze  biurowca .KTW, powstawały 
przy  ścisłym założeniu, że ich cha-

rakter powinien wyrażać najważniejsze war-
tości firmy. Funkcjonalność, elegancja, pro-
stota i  najwyższa jakość zastosowanych 
rozwiązań znalazły swoje odzwierciedlenie 
we wszystkich aspektach prac projektowych. 
Jako istotne założenie przyjęto również za-
sadę kontrastów, tworząc balans pomiędzy 
zróżnicowanymi materiałami i fakturami.

Design stał się narzędziem budowania wizerunku firmy, a elementy identyfikacji 
wizualnej marki to dziś stały motyw aranżacji powierzchni biurowych. Sposób 
rozplanowania przestrzeni coraz częściej odzwierciedla kulturę organizacyjną 
przedsiębiorstwa – z tego względu inne elementy będą dominować w biurach 

branży technologicznej czy kreatywnej, a inne w finansowej. Jak stworzyć 
projekt, który odda charakter firmy i specyfikę jej działalności?

BiurO jakO wiZytÓwka firMy

inspiracja 
Jednym z  charakterystycznych elemen-
tów aranżacji wnętrza stała się więc okła-
dzina z deski palonej. To wykończenie wy-
konane według tradycyjnej japońskiej 
metody wypalania — Shou Sugi Ban, któ-
ra w  Japonii stosowana jest od stuleci. 
Zwiększona trwałość i ochrona to pierwot-
ne powody opalania drewna, jednak walo-
ry estetyczne, autentyczność oraz wyrazi-
sta faktura stały się inspiracją do projektu 
wnętrza. Czarna deska zestawiona w pro-
jekcie z  drewnem w  naturalnym wybar-
wieniu i  bielą ścian oraz surową struktu-
rę z ciepłymi odcieniami miedzi.

Podział przestrzeni
Przestrzeń biura, oprócz pomieszczeń o pod-
stawowej funkcji, takich jak stanowiska pra-
cy, sale konferencyjne, pomieszczenia do 
pracy w  skupieniu czy rozmów telefonicz-
nych, została uzupełniona o strefy integracji 
pracowników — miejsca do wspólnych roz-
mów, spotkań przy kawie czy chwilowego re-
laksu. Do pomieszczeń wprowadzono dużo 
zieleni, która z  części wspólnej rozkrzewia 

się i wizualnie łączy się z przynależnym 
do niej tarasem. 

wyposażenie
Biuro wyposażono w  ponadczasowe 
meble systemowe USM Haller, które 
umożliwiają swobodną aranżację w za-
leżności od zmieniających się potrzeb 
użytkowników. Niezwykle trwały i  po-
nadczasowy projekt zastosowanych 
mebli systemowych pozostanie waż-
nym elementem budującym charakter 
biura, pozostając eleganckim i trwałym 
nawet po wielu latach użytkowania. Co 

ważne, wysoka jakość i uniwersalność tego 
rozwiązania pozwoliły na zastosowanie 
systemu zarówno w przestrzeni open spa-
ce, jak i w gabinetach zarządu.

Ściany recepcji i  gabinetów ozdobi-
ły dzieła polskich fotografików: Przemy-
sława Dzienisa, Kacpra Kowalskiego oraz 
Tomasza Wysockiego. Projekt uzupełnio-
no o tekstylia — dywany i kotary, które miej-
scowo ocieplają biurowy charakter.

Dorota PaLa 
natalia krZesZOwska 

Przemo Łukasik 
Łukasz ZaGaŁa

Medusa Group



P o l s k i  r y n e k  b i u r o w y     A r c h i t e k t u r a  i  a r a n ż a c j e P o l s k i  r y n e k  b i u r o w y     A r c h i t e k t u r a  i  a r a n ż a c j e 8584

Gdy w  wyszukiwarce interneto-
wej wpiszę kreatywność, otrzymu-
ję 27 mln wyników (po angielsku 

119 mln). Tylko na pierwszej stronie czytam, 
że mogę się kreatywności nauczyć, jak mogę 
ją zwiększyć, że istnieje gen kreatywno-
ści, który mogę w sobie znaleźć. Z kolei na 
pierwszej stronie anglojęzycznych wyników 
(w polskich dopiero na kolejnych) pojawia 
się kreatywność jako najbardziej pożądana 
cecha pracownika i jako jedna z najważniej-
szych kompetencji przyszłości (np. „Forbes”, 
„The Guardian”, „Newsweek”).

Tymczasem z  raportu Gallupa „State of 
the Global Workplace” (2017) wynika, że tylko 
15% pracowników na świecie jest zaangażo-
wanych i  entuzjastycznie nastawionych do 
swojego zatrudnienia i miejsca pracy (enga-
ged), przez co napędzają wydajność, inno-
wacje i rozwijają organizację. 67% jest zde-
motywowanych (not engaged), ponieważ 
ich potrzeby związane z  zaangażowaniem 
nie są w  pełni zaspokajane, czego konse-
kwencję stanowi brak poczucia przynależ-
ności do firmy, brak pasji w  pracy, a  po-
zostałe 18% jest nieszczęśliwych w  pracy 
(actively disengaged), ponieważ ich potrze-
by nie są zaspokajane i aktywnie podważają 
to, co osiągają współpracownicy.

Co z  tego wynika dla firmy? To już pe-
wien slogan, ale chcąc zdobyć przewagę 
konkurencyjną, osiągnąć sukces, firma po-
trzebuje kreatywnych pracowników, ponie-
waż kreatywność (rozumiana jako zdolność 
tworzenia idei, pomysłów) jest warunkiem 
koniecznym wprowadzania innowacji. Jak 
zatem można pobudzić kreatywność? Zna-
czenie mają relacje w  firmie: interakcje 
pomiędzy pracownikami, relacje pracow-
nik–przełożony, współpraca w  zespołach, 
stopień kontroli i autonomii zatrudnionych 
osób, ale także organizacja przestrzeni do 
wykonywania zadań, w  tym zapewnienie 
komfortu, poczucia prywatności, intymno-
ści. Zatem dobry projekt przestrzeni biuro-
wej to taki, który pozwoli z jednej strony na 

kreatywnOŚć w BiurZe
Wydaje się, że kreatywność należy do współczesnych słów 

kluczy. Tę ludzką właściwość przypisuje się także obiektom, 
czynnościom, przestrzeniom: kreatywne zabawki, kreatywne 

pisanie, kreatywne miasta.

integrację i  interakcję między pracownika-
mi (praca zespołowa, „burze mózgów”, luźne 
rozmowy), a z drugiej zapewni komfort wy-
konywania samodzielnych zadań.

Koncepcją, która, wydaje się, jest bliska 
osiągnięcia balansu pomiędzy wyżej wska-
zanymi cechami dobrego projektu prze-
strzeni do pracy jest Activity Based Working. 

Opracowana przez holenderskie biuro Vel-
dhoen & Company, odnosząca się wprost do 
artykułu „Your office is where you are” au-
torstwa J.P. Stone i R. Luchetti z 1985 r., kon-
cepcja zakłada, że pracownicy sami najlepiej 
wiedzą, czego potrzebują, więc przestrzeń 
do pracy powinna być tak zaprojektowa-
na, aby mogli sami decydować, jak i  gdzie 
chcą pracować. Najważniejsze współczesne 
trendy w  projektowaniu biur nawiązujące 
do tej koncepcji to elastyczna i  wielofunk-
cyjna powierzchnia, czyli wydzielanie róż-
nych stref do różnych typów działań (otwarta 
przestrzeń, przestrzenie do pracy w  zespo-
łach różnych wielkości, pokoje ciszy, miej-
sce do prowadzenia rozmów telefonicznych, 
czasem nawet w  kształcie budki telefonicz-
nej), oraz komfort pracy. Z  uwzględnieniem 
wygody w  miejscu zatrudnienia powstają 
projekty „zdrowych biur”, w  których ważne 
są: ergonomia stanowisk pracy (odpowied-
nie meble biurowe, ale także kanapy i  fo-
tele, biurka do pracy stojącej czy opaski na 
rękę przypominające, że pracownik za dłu-
go pozostaje w bezruchu), dostęp do świa-
tła, jakość powietrza, komfort akustyczny 
(np. panele i materiały pochłaniające dźwię-
ki, miejsca wyizolowane do prowadzenia roz-
mów telefonicznych, wideokonferencji), ro-
śliny w biurze, organizowanie miejsca i czasu 
na przerwy w pracy (kuchnia, miejsca do nie-
formalnych spotkań). W  ramach wielofunk-
cyjności można wyróżnić trend Work & Play 

(wprowadzający do biur miejsca do relak-
su i rozrywki), który w najbardziej przejaskra-
wionej formie możemy zobaczyć w  biurach 
Google’a  czy YouTube’a. Z  kolei w  ramach 
komfortu duży nacisk kładzie się także na 
estetykę biur, która niestety jest błędnie ro-
zumiana, czego efektem jest nadmiar stylów, 
kolorów, przedmiotów, tematyki (np. jedno 
pomieszczenie poświęcone pop-art, inne 
kulturze ludowej, inne podróżom) lub ina-
czej nadmiar bodźców.

Podsumowując, wydaje się, że przestrzeń 
zaprojektowana zgodnie z założeniami kon-
cepcji Activity Based Working, z  zachowa-
niem balansu pomiędzy opisanymi wyżej 
trendami — jeśli jest spójna z kulturą orga-
nizacyjną firmy (przestrzeń stanowi jej ele-
ment), oczekiwaniami pracowników, którzy 
rzeczywiście współtworzyli projekt tej prze-
strzeni (efekt Hawthorne), a nie jest wyni-
kiem jedynie mody — może sprzyjać kre-
atywności pracowników.

dr anita 
BasiŃska
socjolog,  
Katedra 
Projektowania 
(School of Form), 
SWPS Uniwersytet 
Humanistyczno- 
-społeczny

Biuro Chimney-Poland, nagrodzone w konkursie office Superstar 2019 w kategorii biuro w branży kreatywnej

Biuro Infor-Polska, nagrodzone w konkursie office Superstar 2019 
w kategorii najlepsze biuro regionalne — Wrocław

Biuro Sii, nagrodzone w konkursie office Superstar 2019 
w kategorii przestrzeń rekreacyjna

Biuro Astra Zeneca — przestrzeń socjalna, nagrodzona w konkursie office Superstar 2019, fot. Szymon Polański
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„Czuj się jak u siebie w domu” – te symboliczne słowa padają 
wówczas, gdy gospodarz darzy swojego gościa szczególnymi 

względami, kiedy istnieje między nimi więź. A czy miejsce pracy 
może być jak dom? 

trZecia PrZestrZeŃ, cZyLi 
jak uDOMOwić BiurO

Oczywiście biuro nie powinno być domem. Prawdziwy dom 
ze swojej natury jest czymś niezastąpionym, scenerią pry-
watnej części życia. Nie bez powodu psychologia pod-

kreśla znaczenie odpowiedniej równowagi między pracą a prywat-
nością. Ale z drugiej strony — w biurze spędzamy wiele czasu. Już 
dawno, ustanawiając 8-godziną dniówkę, kierowano się założeniem, 
że praca powinna zajmować 1/3 doby. 

Nic więc nie zastąpi domu, ale można spróbować „udomowić” 
biuro. W dobrej atmosferze pracuje się przyjemniej, zdrowiej, a tak-
że — i to będzie najistotniejsze dla pracodawcy — efektywniej. Spo-
sobów na jej stworzenie jest kilka. 

dziwią takie elementy stałego wyposażenia, jak stoły do ping-pon-
ga, piłkarzyki, konsole do gry czy tarcze do rzutek. Projektanci jednak 
idą dalej, umieszczając w biurach ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie 
czy huśtawki. Zwłaszcza te ostatnie sprawdzają się doskonale — nie 
tylko jako odprężająca zabawa, ale również jako miejsce do całkiem 
poważnej pracy. 

ulga dla oczu i płuc
Rośliny są dziś bardzo ważnym elementem aranżacji przestrzeni 
do pracy. Nie jest sztuką ustawić kilka doniczek na parapecie okna. 
Balma również w tej dziedzinie prowadziła własne prace badawcze. 
Ich efektem są nie tylko podpowiedzi co do wyboru i umiejscowie-
nia roślinności w biurze, ale oferta modułowego systemu kwietni-
ków Balma Floo, bardzo funkcjonalnego i doskonale komponujące-
go się z innymi meblami. Modułowa kolekcja regałów Balma Stepps, 
nagrodzona prestiżową nagrodą German Design Awards 2020, wypo-
sażona w donice również pozwala na eksponowanie roślin w biurze. 

Warto dbać o dobrą atmosferę i  dobre samopoczucie pracow-
ników. I wcale nie po to, by zacierać różnice między miejscem pra-
cy a domem. Chodzi o to, by udomowiając biuro, stworzyć prawdzi-
wie wartościową trzecią przestrzeń. Dla siebie i innych. 

anna ŚMiesZek-MarkusZewska
Dyrektor Działu Marketingu Balma SA

Przytulność

Większość z nas lepiej czuje się w przytulnych wnętrzach. Docenia-
my naturalne materiały, miękkie meble, dające okazję do odpoczyn-
ku i regeneracji, oczekujemy miłej dla oka kolorystyki i wymagamy 
odpowiedniego światła. Projektanci idą tym tropem i wprowadzają 
do wnętrz biur typowo domowe meble, w przyjemnej kolorystyce, 
obite miłymi w dotyku tkaninami. Obok nowoczesnych biurek i er-
gonomicznych foteli biurowych stają pufy i kanapy, a miękka tapi-
cerka pojawia się również na ścianach i parawanach akustycznych. 

Pracuj, odpoczywaj, baw się
Wszyscy doskonale wiemy, jak ważny jest efektywny wypoczynek. 
Zdają sobie z tego sprawę również sami pracodawcy. Nikogo już nie 

Modułowe regały Balma STEPPS (proj. Piotr Kuchciński) 

System kwietników Balma FLoo (proj. Aleksandra Hyz, Aleksandra Mętlewicz)
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Wydaje się, że projektanci biur są obec-
nie w  stanie zapewnić open space z  ak-
ceptowalnym poziomem hałasu, ponieważ 
tylko nieco więcej respondentów, którzy 
pracują w  takich biurach, stwierdziło, że 
nie jest zadowolonych z  poziomu hała-
su (17%) niż w przypadku osób korzystają-
cych z biur o układzie gabinetowym (14%).

Droga do szczęścia
W naszym badaniu przeanalizowaliśmy po-
ziom zadowolenia pracowników z ich obec-
nego biura, biorąc pod uwagę blisko 50 
czynników. Większość pracowników była za-
dowolona ze swojego miejsca pracy — śred-
nio 55% z  nich było bardzo zadowolonych 
lub zadowolonych ze wszystkich czynników, 
podczas gdy tylko 20% było z  nich bardzo 
niezadowolonych lub niezadowolonych. Na 
uwagę zasługuje fakt, że osoby zajmujące 
stanowiska kierownicze były bardziej zado-
wolone niż wyniosła średnia dla pozosta-
łych pracowników.

Podczas analizy poziomu szczęścia pol-
skich pracowników okazało się, że najbar-
dziej istotne dla nich czynniki, to również 
te, z  których byli oni zazwyczaj najbardziej 
zadowoleni. Czystość, która była najważniej-
szym czynnikiem, komfort miejsca pracy, 
drugi najważniejszy, oraz oświetlenie, trze-
ci w kolejności, zgodnie z deklaracjami re-
spondentów były dobrze zaspokojone w ich 
obecnym miejscu pracy.

Na poziom szczęścia wpływ ma również 
np. możliwość pracy z domu, którą, jak wy-
nika z  badania, zapewnia tylko 17% pra-
codawców. Tylko co drugi pracownik, któ-
ry przynajmniej 90% czasu w pracy spędza 
przy swoim biurku twierdzi, że jest szczęśli-
wy. Ważna jest również aranżacja biura. Re-
spondenci pracujący w  układzie gabineto-
wym częściej obserwowali pozytywny wpływ 
obecnego biura na ich samopoczucie fizycz-
ne i psychiczne (64% i 63%) w porównaniu 
do użytkowników biur na planie otwartym 
(57% i 60%).

Pracownicy chcą również mieć wpływ 
na to jak wygląda ich biuro. Co ciekawe, już 
samo zapytanie o środowisko pracy jest do-
brym pierwszym krokiem do zwiększenia 
zadowolenia pracowników. 77% responden-
tów, z którymi ich pracodawcy skontaktowa-
li się w sprawie środowiska biurowego, było 
zadowolonych z miejsca pracy, w porówna-
niu z 53% których nikt nie zapytał o zdanie.

Stare przysłowie głosi, że przez żołądek 
do serca, ale jak się okazuje jedzenie ma 
również przełożenie na szczęście pracowni-
ków biurowych. Zgodnie z  wynikami bada-
nia What Workers Want najwyższy poziom 
zadowolenia deklarują pracownicy jedzący 
obiad w  restauracjach. Na takie spędzenie 
przerwy lunchowej pozwala sobie jednak 
tylko co dziesiąty pracownik w Polsce. 36% 
korzysta z  firmowej kuchni a  33% je przy 
swoim stanowisku pracy. 17% badanych ko-
rzysta z budynkowych kantyn, które jak się 
okazuje najpopularniejsze są wśród branży 
IT oraz w sektorze produkcyjnym.

Polska na tle europy 
Zachodniej
Wyniki polskiego badania są zbliżone do 
tych uzyskanych w sondażu ogólnoeuropej-
skim. To co nas różni to np. stosunek do ar-
chitektury wnętrz, do której polscy pracow-
nicy przywiązują nieco większą wagę. Aż 81% 
osób pracujących w  Polsce wskazuje rów-
nież, że ważne jest dla nich miejsce parkin-
gowe. Jak się okazuje w Europie Zachodniej 
nie jest to tak istotne. Współczynnik ten dla 

wszystkich przebadanych krajów wynosi je-
dynie 68%.

Dla pracowników z Polski w dalszym cią-
gu ważna jest palarnia. Ten czynnik jako 
ważny lub bardzo ważny wskazało 55% ba-
danych, a średnia dla Europy Zachodniej to 
tylko 29%. W  Polsce mile widzianym udo-
godnieniem w kompleksach biurowych jest 
również żłobek. Zależy na nim 43% ankieto-
wanym z Polski, w porównaniu do zaledwie 
31% w innych krajach.

Różnimy się również w aranżacji samych 
biur. Jak wynika z analiz Savills, 38% bada-
nych z Polski pracuje w układzie tzw. open 
space. To nadal znacznie mniej, niż w Euro-
pie Zachodniej. Dla porównania w Wielkiej 
Brytanii w aranżacji bez gabinetów pracuje 
blisko trzy czwarte pracowników.

wnioski
Wyniki naszego badania pokazują jasno, 
że niezależnie od trendów w  aranżacji 
wnętrz, tym o  co pracodawcy powinni za-
dbać w  pierwszej kolejności są absolutne 
podstawy. Jeśli biuro nie będzie czyste, je-
śli nie zapewnimy w nim odpowiedniej tem-
peratury czy oświetlenia, to nie ma sensu 
zabiegać o  satysfakcję pracowników inwe-
stując np. w play room czy inne wyszukane 
udogodnienia.

Zapewnienie jak najatrakcyjniejsze-
go biura jest niezwykle ważne, gdyż aż 45% 
badanych deklaruje, że zamierza zmie-
nić pracodawcę w  przeciągu najbliższych 
pięciu lat. Respondenci zapytani przez 

Savills o  sytuację, w  której mieliby rozwa-
żać dwie oferty pracy o takim samym wyna-
grodzeniu i zbliżonych możliwościach karie-
ry, najczęściej wskazywali lokalizację biura, 
jako czynnik przesądzający o  ich wyborze, 
co pokazuje jak istotne jest to kryterium dla 
pracowników.

Firmy, które przywiązują dużą wagę do wy-
boru właściwego biura są na wygranej pozy-
cji w rywalizacji o największe talenty. Stopa 
bezrobocia w Polsce jest najniższa w histo-
rii. Starzejące się społeczeństwo w połącze-
niu z malejącą liczbą osób wchodzących na 
rynek pracy sprawia, że pracodawcom coraz 
trudniej jest znaleźć i zatrzymać pracowni-
ków. Jak pokazują nasze badania lokaliza-
cja biura przekłada się bezpośrednio na lo-
jalność pracowników, a  jego aranżacja na 
efektywność ich pracy. Oznacza to, że wybór 
odpowiedniej siedziby dla firmy jest jed-
ną z  kluczowych decyzji we współczesnym 
biznesie.

Jak pokazuje najnowsze badanie firmy Savills wbrew 
pozorom to nie hamaki i siłownia, lecz czyste biuro 

w dogodnej lokalizacji to faktyczne priorytety współczesnych 
pracowników dotyczące miejsca pracy. 

cZeGO PraGną PracOwnicy?

jarosław PiLch
Dyrektor działu powierzchni biurowych, 

reprezentacja najemcy, Savills 

Badanie „What Workers Want” („Cze-
go pragną pracownicy”) zostało 
przeprowadzone na zlecenie fir-

my doradczej Savills przez YouGov. Anali-
zuje potrzeby związane z  miejscem pracy 
ponad 11 000 pracowników biurowych z  11 
krajów: Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, 
Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hisz-
panii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Z  tej pró-
by wyodrębniliśmy odpowiedzi responden-
tów z Polski i pokusiliśmy się o kompleksową 
analizę ich potrzeb, sprawdzając przy tym 
jak wypadamy na tle pracowników z  Euro-
py Zachodniej.

Potrzeby polskich 
pracowników
W wyniku przeprowadzonego badania okaza-
ło się, że dla polskich pracowników najważ-
niejsze w biurze są podstawy. Ponad 90% re-
spondentów wskazuje czystość jako czynnik 
ważny lub bardzo ważny. Jest ona dużo wyżej 
ceniona, niż np. dostęp do miejsca parkingo-
wego czy posiadanie odpowiednich sal kon-
ferencyjnych na potrzeby spotkań.

Ze względu na to, ze również w  Polsce 
popularna jest aranżacja typu open space, 

dla pracowników bardzo ważne jest zapew-
nienie im przez pracodawców stref ciszy do 
pracy w  skupieniu. Inne najczęściej wska-
zywane przez respondentów czynniki rów-
nież odzwierciedlały raczej podstawowe po-
trzeby takie jak: odpowiednie oświetlenie, 
akceptowalny poziom hałasu, komfortowa 
temperatura, poczucie bezpieczeństwa, do-
bra jakość powietrza, dogodny czas dojazdu 
do pracy i dobra jakość Wi-Fi.

Ponieważ pracownik biurowy spędza 
obecnie większość czasu przed monito-
rem, odpowiednie oświetlenie jest ko-
niecznością. Dostęp do naturalnego świa-
tła i wydajne oświetlenie sztuczne istotnie 
wpływają na samopoczucie. Uczestnicy ba-
dania, którzy nie byli zadowoleni z  oświe-
tlenia w miejscu pracy, zgłaszali negatywny 
wpływ biura na ich zdrowie psychiczne po-
nad czterokrotnie częściej niż osoby z od-
powiednim oświetleniem.

Jednym z  wyzwań w  biurze typu open 
space jest poziom hałasu, ponieważ jest on 
zwykle wyższy niż w biurach o układzie ga-
binetowym. Jednak współczesna technolo-
gia i  odpowiednie wyposażenie mogą po-
móc ograniczyć rozpraszające nas dźwięki. 
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Jakie zmiany z perspektywy wielu lat prowadzenia firmy 
dostrzega Pani na rynku biurowym? Kwiaty dla biur to dziś 
powszechna usługa?
Od 12 lat obserwuję rynek biurowy i mogę powiedzieć, że zmienił 
się diametralnie. Na początku firmy stawiały w swoich biurach je-
den, maksymalnie 4 kwiaty, traktując je tylko jako ozdobę. Nie przy-
wiązywało się wagi do formy, sposobu sadzenia i  pielęgnacji. Na 
przestrzeni kilkunastu lat zauważyłam, że biura coraz bardziej dba-
ją o swój image, stają się ciekawsze architektonicznie, podzielone 
na strefy. Wynika to z  wielu różnych aspektów, choćby takich jak 
oczekiwania pokoleniowe. Obecnie mamy 4 pokolenia na rynku pra-
cy, a  każde z nich wymaga i potrzebuje czegoś innego. Nacisk na 
pracodawców wywierają najmłodsze pokolenia, ponieważ zwłaszcza 
one oczekują, że będą pracować w miejscach wypełnionych ziele-
nią. Biura ewoluowały, już nie stawia się w nich kilku czy kilkunastu 
kwiatów, ale kilkadziesiąt, a nawet kilkaset. Powierzchnie biurowe 
są projektowane pod kątem aranżacji kwiatowych, zielonych ścian 
czy wiszących konstrukcji roślin. Ewolucja jest bardzo duża, co mnie 
osobiście cieszy. Pozwala mi zarówno rozwijać się pod kątem desi-
gnerskim i architektonicznym jako osobie, która dostarcza rośliny, 
jak i bardzo dobrze rozwijać się biznesowo.

Czy na profesjonalną aranżację zieleni w biurze decydują się 
tylko duże korporacje?
Fakt, głównymi klientami są duże firmy, ale pozostałe coraz czę-
ściej dbają o ten aspekt. Wiele zależy od ich budżetu. Jeśli dyspo-
nują wystarczającymi środkami, to korzystają z  takich usług. Skala 
projektów dla mniejszych firm sięga od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu roślin. Wśród takich klientów są m.in. kancelarie prawne, wszel-
kiego rodzaju gabinety kosmetyczne i  SPA oraz przedsiębiorstwa 
20–30-osobowe. 

Jak w praktyce wygląda taka usługa, jakie są jej etapy?
Jeśli aranżacja dotyczy biura, które jeszcze nie jest goto-
we, w  pierwszej kolejności musimy zobaczyć mapę i  wizualiza-
cje. Pracujemy na poziomie projektowym z architektem i wspólnie 
ustalamy szczegóły. Jeśli biuro zostało już oddane, musimy do-
stosować się do istniejącej przestrzeni. W takim przypadku robi-
my wizję lokalną. Na jej podstawie powstaje oferta dopasowana 
do potrzeb klienta, uwzględniająca wszelkie funkcjonalności, ta-
kie jak reprezentacyjność w przypadku sal konferencyjnych i stre-
fy zarządu, wyciszenie i  oczyszczanie powietrza w  open space-
’ach, gdzie pracuje wiele osób, funkcja relaksacyjna w  pokojach 
relaksu i kuchniach. Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty wnę-
trza, w  tym nasłonecznienie i  systemy nawiewowe. Tak powsta-
je oferta, z  której po konsultacjach klient wybiera poszczegól-
ne rośliny z zaproponowanych w danym miejscu. Gdy dojdziemy 

PracOwnicy chcą Mieć w BiurZe 
DŻunGLę

O aranżowaniu zieleni biurowej z Kingą Dzwonnik, właścicielką 
firmy Kwiaty dla Biura, rozmawia Joanna Kus.

do porozumienia, zaczynamy kompletować kwiaty, sadzić do do-
nic i gotowe zestawy przywozimy do nowego biura.

Jednym z etapów jest też pielęgnacja roślin?
Usługa pielęgnacji nie jest obowiązkowa. Po pierwsze każdy klient 
dostaje pisemną instrukcję, jak podlewać kwiaty (z obrazkami i opi-
sem, jak o nie dbać, oraz informacją o gatunkach). Po drugie ofe-
rujemy „serwis na zielony start”, czyli bezpłatną usługę po upływie 
miesiąca od dostarczenia roślin — sprawdzamy, czy dobrze się przy-
jęły, czyścimy je, podlewamy, usuwamy żółte pędy, ponieważ kwia-
ty mają prawo przechodzić okres adaptacyjny. Jeśli klient zakoń-
czy z nami współpracę na tym etapie, wyposażamy go w wiedzę, aby 
mógł samodzielnie pielęgnować zieleń. Przy dużych zleceniach za-
zwyczaj jest tak, że klienci decydują się powierzyć nam cykliczną 
pielęgnację, wówczas dbamy o kwiaty i robimy wszystko, żeby cały 
czas były w dobrej kondycji i dobrze wyglądały.

Które rośliny najlepiej sprawdzają się w biurach?
Najważniejsza jest wytrzymałość. Oczywiście klienci bardzo lubią ro-
śliny, które są piękne, ale mniej wytrzymałe, np. palmy, jednak takie 
gatunki nie sprawdzają się w biurach ze względu na niską wilgot-
ność i częstą chorowalność. W związku z tym często rządzą określo-
ne typy roślin: zamiokulkas, monstera, szeflera, aglaonema, które 
dobrze rosną w  biurowych warunkach. Podczas aranżacji musimy 
jedynie uważać, żeby kwiaty nie przeszkadzały w ciągu komunikacyj-
nym i nie utrudniały pracy, a ich pielęgnacja nie kolidowała z dzia-
łaniem sprzętów elektronicznych.

Jakie trendy dominują w aranżacji zieleni biurowej i jak duże 
jest pole do realizowania oryginalnych projektów?
Najbardziej oryginalne projekty stworzyliśmy dla biura coworkingo-
wego Brain Embassy w Warszawie, pierwszego na taką skalę i w ta-
kiej formie. Przekroczyliśmy wszystkie możliwe dla nas bariery. To 
przykład ogromnej mnogości i różnorodności rozwiązań — w biurze 
są mchy, drzewa posadzone w gigantycznych donicach, rośliny zain-
stalowane w lampach, doniczki wiszące do góry nogami. Obecnie co-
worki obejmują 4 lokalizacje, w tym roku otworzy się kolejna, w której 
znajdą się jeszcze bardziej wyrafinowane propozycje. 

Absolutnie da się zauważyć trendy ściśle powiązane z  te-
matyką biophilic design, czyli ludzką chęcią powrotu do natu-
ry. Mówimy o  drewnie, naturalnych materiałach wykończenio-
wych, o  motywach liści i  drzew, które powodują, że ludzie się 
odprężają. Jednym z  elementów tego designu są rośliny, w  du-
żych ilościach i miksach. Klienci chcą mieć dzisiaj dżunglę w biu-
rze i o nią zabiegają. Zamiast standardowych rozwiązań wolą wy-
rafinowane propozycje, niepowtarzalne, inne. Chcą, żeby roślin 
było dużo i robiły wrażenie. 
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Na każdym etapie cyklu życia produktu (projektowanie, produkcja, 
wykorzystanie, recykling) zwraca się uwagę na to, aby użyć jak naj-
mniej surowców, ograniczyć zużycie energii oraz możliwie efektyw-
nie korzystać z produktu. Kluczowa zmiana w porównaniu z cyklem 
linearnym następuje na końcowym etapie, gdyż w założeniu produkt 
nie powinien być wyrzucany, tylko poddawany recyklingowi, aby po-
nownie wykorzystać surowce zużyte do jego wytworzenia.

Niestety przed nami jeszcze długa droga. W przygotowanej przez 
Circle Economy publikacji „The Circularity Gap Report 2019” po-
równano ilość wykorzystywanych surowców z  odzyskanymi. Jak 
wynika z  raportu, światowa gospodarka jest „zamknięta” zaled-
wie w 9%, a w Europie — regionie reprezentującym kraje najbardziej 
rozwinięte — w 12%.

Po co GOZ?
Główną ideą zmiany jest bardziej efektywne wykorzystanie surow-
ców, ograniczenie zużycia energii i  zmniejszenie ilości odpadów, 
czyli rozwiązanie najbardziej palących wyzwań środowiskowych. Je-
żeli kogoś nie przekonują argumenty ekologiczne (a  powinny), to 
zwróćmy uwagę na kierunki rozwoju europejskiej gospodarki wyzna-
czane przez Komisję Europejską. Głównym dokumentem w tym za-
kresie jest komunikat KE — plan działania UE dotyczący gospodar-
ki o obiegu zamkniętym. GOZ przedstawiono w nim jako impuls do 
tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania wydajności i zapewnie-
nia Europie nowej i trwałej przewagi konkurencyjnej.

Według danych Eurostatu w 2017 r. w sektorach powiązanych z GOZ 
pracowało niemal 4 mln osób, co stanowi wzrost o 6% w porówna-
niu z 2012 r. i pewnym jest, że liczba ta będzie rosła. Działania zwią-
zane z realizacją GOZ przyniosły też 154 mld euro wartości dodanej 
przy 18,5 mld euro inwestycji. W Polsce wartość ta szacowana jest 
na 5 mld euro przy zainwestowanych 760 mln euro. Dane te plasu-
ją nas na 7. miejscu w UE i pokazują, jak ogromne możliwości stoją 
przed polską gospodarką. Według wyliczeń Deloitte nawet reduk-
cja o zaledwie 1% zużycia materiałów i energii we wszystkich sekto-
rach daje możliwość uzyskania wartości dodanej dla gospodarki na 
poziomie 19,5 mld zł.

Jednak dla indywidualnego przedsiębiorcy ważniejsze jest to, że 
określenie priorytetów rozwojowych UE ma bezpośrednie konse-
kwencje finansowe. Łatwiejsze będzie pozyskanie środków na ten 
cel zarówno z programów międzynarodowych, jak i krajowych.

na czym polega wdrażanie GOZ?
Opracowana przez Ellen MacArthur Foundation i  stosowana przez 
Komisję Europejską klasyfikacja ReSOLVE przedstawia szeroki ze-
staw działań możliwych do realizowania w ramach wdrażania GOZ:

Kluczowym elementem prowadzenia biznesu jest przewidy-
wanie, jak będzie zmieniać się gospodarka, branża, w której 
działamy i, w następstwie tego, także nasza firma. Dostrze-

żenie odpowiednich tendencji pozwala na opracowanie metod uzy-
skania przewagi konkurencyjnej na rynku, a tym samym osiągnięcia 
większych zysków.

Tak jest z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), 
która ma zmienić nasze postrzeganie prowadzenia działalności biz-
nesowej z modelu linearnego „surowiec — produkt — odpad”, zgod-
nie z  którym powinniśmy wyprodukować jak najwięcej, aby jak 
najwięcej sprzedać, na model cyrkularny, w którym granica ta się 
zaciera, gdyż naszym celem jest zapewnienie potrzeb odbiorcy przy 
jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania na środo-
wisko. Wszystko wskazuje na to, że ten kierunek będzie zyskiwał co-
raz większe znaczenie i da nowym impuls do działań rozwojowych 
firm.

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada, że wartość produk-
tów, materiałów i zasobów jest utrzymywana w obiegu tak długo, jak 
to możliwe, a wytwarzanie odpadów jest ograniczone do minimum. 

GOsPODarka cyrkuLarna —  
nOwe MODeLe BiZnesOwe

Gospodarka obiegu zamkniętego to przyszłość europejskiego rozwoju. 
W jaki sposób wpisać się w ten trend i stworzyć pasujący do niego 

model biznesowy?

•	 regeneracja	—	wykorzystywanie	odnawialnej	energii	i surowców,	
ale także odbudowa ekosystemów;

•	 współdzielenie	—	jak	najefektywniejsze	wykorzystanie	sprzętów	
czy budynków (aby samochody nie stały bezczynnie na parkingu);

•	 optymalizacja	—	zwiększanie	wydajności,	ograniczanie	odpadów;
•	 zamykanie	obiegu	—	stosowanie	recyklingu,	możliwość	ponow-

nego wykorzystania, naprawy;
•	 wirtualizacja	—	nacisk	na	zaspo-

kojenie potrzeby, a nie tworzenie 
produktów (np. książki online);

•	 wymiana	—	zamiana	niezbędnych	
elementów na powstałe z surow-
ców odnawialnych, wdrażanie no-
woczesnych technologii.
W praktyce może to oznaczać sze-

roką paletę działań. Zaliczają się do 
nich akcje służące ograniczaniu zu-
życia energii poprzez wprowadza-
nie instalacji fotowoltaicznych na 
dachach budynków, co robi w swo-
ich sklepach np. Carrefour czy IKEA. 
Można je realizować także w organi-
zacjach nie zajmujących się bezpo-
średnio produkcją, np. finansowych, 
takich jak krakowski oddział BNP Pa-
ribas, gdzie promowany jest carpo-
oling — wspólny dojazd samocho-
dem przez pracowników.

Wśród tych działań są również 
akcje bezpośrednio związane z  do-
tychczasową sferą produkcji, tak jak 
dzieje się w  Henklu, która to firma 
podjęła zobowiązanie, aby w  ciągu 
5 lat wszystkie opakowania nada-
wały się do recyklingu, czy w Coca-
-Coli, w której opracowano schemat 
rezygnacji z foliowych opakowań na 
puszki na rzecz papierowych. Ta-
kie działania są też realizowane na etapie organizacji dostaw, gdzie 
można np. zrezygnować z foliowych czy papierowych opakowań jed-
norazowego użytku na rzecz plastikowych, ale umożliwiających wie-
lokrotne zastosowanie.

Inną możliwością jest tworzenie lub uzupełnianie dotychcza-
sowej praktyki nowymi modelami biznesowymi dopasowanymi do 
zasad GOZ. Zmiana może polegać na odejściu od sprzedawania 
produktu na rzecz sprzedaży usługi. Na przykład usługi takiej jak 
wydrukowanie 20 000 kartek, przejechanie 100 000 km czy zrobienie 
3000 kaw zamiast zakupu drukarki, opon czy ekspresu do kawy. Do-
celowo różnica polega na tym, że sprzedawca jest zainteresowany 
tym, aby jego sprzęt był możliwie niezawodny i działał jak najdłu-
żej, bo to on z niego korzysta. Będzie to odpowiedź na oczekiwania 
konsumentów, gdyż według raportu Stena Recycling, przygotowa-
nego w grudniu 2019 r. na podstawie badania opinii użytkowników 
sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, aż 69% z  nich uważa, że 
producenci celowo skracają czas sprawności swoich produktów.

W prostszym wariancie producent powinien dać szansę napra-
wy zużytych lub wadliwie działających części. Z  badania ARC Ry-
nek i  Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wynika, że 

prawie połowa Polaków chciałaby, aby sklepy oferowały usługę na-
prawy swoich produktów. Nie jest to tylko deklaracja, ponieważ we-
dług wspomnianego badania w ostatnich miesiącach aż 45% osób 
oddało do naprawy różnego rodzaju przedmioty. Widać zatem, że 
tego rodzaju usługa stanowi niszę rynkową, którą można rozwinąć, 
ale kluczowe jest zapewnienie klientowi dostępu do niej. Tymcza-

sem w wielu przypadkach okazuje się 
to wręcz niewykonalne, a  sztandaro-
wym przykładem są smartfony, w któ-
rych nie ma nawet możliwości wymia-
ny zużytej baterii.

Jednak nowe modele biznesowe nie 
dotyczą tylko drobnego AGD, ale mogą 
np. zrewolucjonizować rynek mieszka-
niowy. Jeżeli deweloper nie tylko wy-
buduje osiedle, ale będzie nim rów-
nież zarządzał i  na tym oprze swoją 
strategię inwestycyjną, to może zupeł-
nie zmienić nie tylko jakość wykona-
nia (będzie chciał jak najmniej napra-
wiać), ale też planowanie przestrzenne, 
dostępność usług czy ergonomiczność 
poszczególnych rozwiązań na całym 
osiedlu. W rezultacie podniesie jakość 
życia mieszkańców.

Oprócz tego powiększa się gru-
pa przedsiębiorstw widzących swoją 
przyszłość właśnie w  odzysku surow-
ców i  ich przetwarzaniu. Przykładem 
może być Stena Recycling, specjalizu-
jąca się w  zarządzaniu odpadami, ale 
też wspierająca firmy w tym, aby gene-
rowały ich jak najmniej, czy VIVE Textile 
Recycling, przetwarzające niepotrzeb-
ne ubrania na kompozyty czy oleje. Ta-
kie działania sprawiają, że co roku na 
wysypiska trafia o tysiące ton odpadów 
mniej.

Przy planowaniu strategii biznesowej na kolejne lata konieczna 
jest zatem analiza, na ile firma może włączyć się w realizację zało-
żeń gospodarki o obiegu zamkniętym, aby odnieść z  tego maksy-
malne korzyści.

tadeusz jOniewicZ
menedżer  

ds. zarządzania wiedzą  
w Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu

Z badania ARC Rynek i Opinia 
oraz Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu wynika, że prawie 
połowa Polaków chciałaby, aby 

sklepy oferowały usługę naprawy 
swoich produktów. Nie jest 

to tylko deklaracja, ponieważ 
według wspomnianego badania 
w ostatnich miesiącach aż 45% 

osób oddało do naprawy różnego 
rodzaju przedmioty. Widać zatem, 
że tego rodzaju usługa stanowi 

niszę rynkową, którą można 
rozwinąć, ale kluczowe jest 

zapewnienie klientowi dostępu 
do niej. 

Schemat gospodarki obiegu zamkniętego
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W projekcie ok. 75-80% materia-
łów jest odzyskanych, z  dru-
giego obiegu, z recyklingu czy 

jest certyfikowanych ekologicznie. Liczby 
te wynikają z naszych obliczeń i porównań 
do standardowego (analogicznego co do 
powierzchni, budżetu, czasu i miejsca re-
alizacji) fit-outu dla tego klienta.

Ważne jest, aby zdefiniować, co to zna-
czy „z odzysku, z drugiego obiegu, eko” i wy-
tłumaczyć, co się składa na te 80%. Mó-
wiąc „odzyskane”, chodzi nam o elementy 
aranżacji, które zdołaliśmy pozyskać z po-
wierzchni po poprzednim najemcy, czyli 
m.in. instalacje elektryczne i wentylacyjne 
czy też cegłę z rozbiórki.

Materiały „z  drugiego obiegu” to ta-
kie, które dostały „drugie życie” w  reali-
zacji naszego przedsięwzięcia. Chodzi tu 

głównie o meble pozyskane z portali ogło-
szeniowych i  komisów, wykładziny, sufi-
ty i panele akustyczne, które nie zostały 
wykorzystane w innych projektach i trafi-
ły do magazynów, a  także elementy de-
koracyjne (ramki i  obrazy z  OLX) i  rośli-
ny w starych, glinianych donicach.

Materiały „eko” to m.in. natural-
ny korek, ekologiczne farby, okleje-
nia z  folii biodegradowalnej, wykładziny 
bez podkładów bitumicznych — goto-
we do recyklingu, blaty stołów z  prze-
tworzonych butelek i  opakowań pla-
stikowych od marki Smile Plastics czy 
krzesła konferencyjne wytwarzane z pla-
stiku PET z recyklingu w procesie prawie 
zero-energetycznym.

Projekt nazwaliśmy po prostu „Less 
Waste Office”, bo to biuro, w którym kon-
cepcja projektowa zrodziła się z idei eko-
logicznego, zrównoważonego podejścia 
do energii i materiałów, nazywanej 3R — 
reduce, reuse, recycle. Nie spodziewali-
śmy się, że tego typu proces projektowy 

tak bardzo różnić się będzie od standar-
dowego. Zaczęliśmy przede wszystkim 
od przemyślenia, które niezużyte mate-
riały można wykorzystać ponownie, skąd 
je wziąć i  jak ich użyć, aby po zakończe-
niu wynajmu powierzchni zostały prze-
tworzone lub wykorzystane drugi raz. To 
wiąże się z naszym czwartym „R” — czy-
li rethink, od którego warto zacząć każ-
dy projekt.

Zaczęliśmy od ogólnego szkicu i  idei 
kreatywnej, którą rozwijaliśmy w tzw. od-
wróconym procesie projektowym. Goto-
wą koncepcję nasi architekci „szyli” na 
bieżąco — szukając materiałów w  maga-
zynach, na budowach, w komisach czy na 
portalach ogłoszeniowych. Projekt uzu-
pełniliśmy wyselekcjonowanymi materia-
łami ekologicznymi i  naturalnymi. W  ca-
łym procesie kluczowa była współpraca 
między projektantami, głównym wyko-
nawcą i  dostawcami materiałów. Istotne 
znaczenie miało też sprawdzenie wszyst-
kich rozwiązań pod kątem minimalnego 

śladu węglowego — wliczając w  to pro-
ces wytwarzania, transport i  możliwość 
przetworzenia.

„Less Waste Office” dla Nordea to przestrzeń biurowa 
zaprojektowana tak, by zminimalizować negatywny wpływ 

jej realizacji na ekosystem.

BiurO Z recykLinGu —  
cZy tO MOŻLiwe?

Dominika 
ZieLiŃska

Partner 
Zarządzający

Workplace 
Solutions
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Dlatego przestrzeń, w  której przebywa-
my i  pracujemy, powinna inspirować, po-
budzać kreatywność, ułatwiać nawiązywa-
nie kontaktów oraz wymianę informacji. 
Zmiany klimatu, a  także zmiany pokole-
niowe na rynku pracy oraz rosnąca świa-
domość w  obszarze tzw. work-life balance 
wymuszają na pracodawcach konieczność 
wzięcia pod uwagę stanu środowiska i ocze-
kiwań pracowników.

Dobrze zaprojektowane biuro współ-
pracuje ze swoimi użytkownikami. Zapew-
nia im komfort, pozytywnie wpływa na kre-
atywność, może wręcz poprawić zdrowie. 
Wszystko to podnosi pomysłowość i  pro-
duktywność pracowników oraz wzmacnia 
ich lojalność wobec pracodawcy. Wprowa-
dzenie przyjaznych rozwiązań nie musi być 

wcale drogie i  trudne. Jako przykład niech 
posłuży wstawienie do pomieszczenia więk-
szej liczby roślin, zmiana rozstawienia biu-
rek czy zamiana automatu z batonikami na 
taki, który serwuje zdrowe przekąski. Warto 
jednak wziąć pod uwagę, jakie rośliny naj-
lepiej oczyszczają powietrze, w  jakich od-
ległościach od okna i od siebie wzajemnie 
ustawić biurka i w jaki sposób możemy na-
kłonić pracowników do zmiany nawyków 
żywieniowych.

W  każdego rodzaju biurze — niezależ-
nie od tego, czy jest zlokalizowane w no-
woczesnym, zrównoważonym biurowcu, 
dysponującym zaawansowanymi techno-
logicznie rozwiązaniami, czy w  starszym 
budynku, który oferuje skromniejsze za-
plecze techniczne — można podjąć szereg 
działań zapewniających jednocześnie dba-
łość o środowisko naturalne i o użytkowni-
ków biura. Kluczowym aspektem tego za-
gadnienia jest przekonanie pracowników 
biura do wdrażania pewnych ekologicz-
nych zachowań. Bo tak naprawdę w prze-
ciętnym polskim biurze na co dzień mamy 
do czynienia z marnotrawstwem zasobów 
(woda, energia) czy z nadmierną produkcją 
odpadów. Kumulacja poprawy tych obsza-
rów w skali całego kraju może dać duże po-
zytywne zmiany.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Ekologicznego PLGBC wraz z grupą eksper-
tów opracowało interaktywny przewodnik 
po zdrowym, zielonym biurze zdrowebiuro.
plgbc.org.pl, który zawiera odpowiedzi na po-
wyższe i wiele innych istotnych pytań, a tak-
że ułatwi znalezienie rozwiązań w  różnych 
obszarach funkcjonowania miejsca pracy. 

Biuro, które pamiętasz, zniknęło. Wyobraź sobie zamiast tego miejsce pozostające 
w harmonii z nowymi sposobami pracy. Niezwykła przestrzeń o bogatej kolorystyce 

i fakturze. Wciągający krajobraz, w którym sztuczna inteligencja i wirtualna 
rzeczywistość łączą się, aby pomóc Ci rozwiązać złożone problemy. Miejsce, 

w którym przenosisz się do intuicyjnych przestrzeni roboczych, połączonych sal 
konferencyjnych, wygodnych pokoi. Każdego dnia wymagania są inne i budzisz 
się podekscytowany, by im sprostać. Tak, to biuro XXI wieku. Ale czy rzeczywiście 

w takim pracujesz? A może chciałbyś dowiedzieć się, jak można zmienić przestrzeń 
pracy, aby sprostała przyszłym oczekiwaniom i kierunkom rozwoju?

ZrÓwnOwaŻOne Biura XXi wieku

Zebrane materiały zostały podzielone na 
10 kategorii ważnych dla zrównoważonego 
biura:
— jakość powietrza w biurze;
— akustyka;
— światło dzienne i oświetlenie;
— komfort termiczny;
— układ biura i active design;
— pozytywne przestrzenie, czyli pro-mental 

design;
— natura w biurze i na zewnątrz;

— udogodnienia w budynku;
— użytkownik biura;
— zarządzanie budynkiem.

Każda kategoria dzieli się na kilka 
kart, w których znajdują się wskazówki, przy-
kłady rozwiązań, ich zalety i wady. Niezależ-
nie od powyższego podziału poszczegól-
ne zagadnienia zostały przyporządkowane 
do zastosowania w  budynkach nowych lu-
b/i istniejących, a także opisane przez kilka 
tagów, jak np. #zdrowie czy #produktywność. Kilka konkretów: 90% naszego czasu 

spędzamy w  budynkach. Z  tego aż 
36% spędzamy, pracując, w  budyn-

kach biurowych. Słaby stan zdrowia oraz ni-
skie poczucie komfortu pracowników ne-
gatywnie wpływają na osiągane przez nich 
indywidualne wyniki oraz produktywność 
organizacji. W niewielu analizach podkreśla 
się, że około 90% kosztów operacyjnych firm 
związanych jest z  ludźmi, a  pozostałe 10% 
to koszty wynajmu oraz energii, co sprawia, 
że nawet niewielkie polepszenie w obszarze 
zdrowia i komfortu pracowników może mieć 
bezpośrednie przełożenie na wynik finanso-
wy firmy. Na przykład zapewnienie pracowni-
kom dostępu do światła dziennego podno-
si ich produktywność nawet o 18%, a lepszy 
system wentylacyjny o 11%1.

Interaktywny przewodnik zdrowebiuro.plgbc.
org.pl będzie pomocny dla wszystkich, któ-
rzy chcą podjąć działania, aby ich biuro było 
zrównoważone.

Zmiana jest często procesem, który 
sprawia, że wychodzimy poza własną stre-
fę komfortu. Ale to właśnie dzięki temu się 
rozwijamy. Stworzenie zrównoważonego 
biura XXI wieku dla niektórych może być ta-
kim właśnie procesem, dla innych zaledwie 
„dopieszczaniem” istniejących już rozwią-
zań, jednakże jedno jest pewne — ta zmiana 
jest w zasięgu każdego z nas.

alicja kucZera
Dyrektor Zarządzająca,  

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Ekologicznego PLGBC

Premiera strony internetowej 
zdrowebiuro.plgbc.org.pl oraz 
przewodnika, omawiającego zawartość 
witryny, odbyła się 3 października 
2019 r. podczas 9. PLGBC Green Building 
Symposium w Warszawie. Materiały to 
efekt pracy grupy roboczej, składającej 
się z przedstawicieli firm członkowskich 
PLGBC.

1. Health, Wellbeing & Productivity in Offices, w: „World Green Building Council”, 2014, s. 32,  
[dostęp: 17.10.2016], http://plgbc.nazwa.pl/plgbc_new/wp-content/uploads/2015/04/Health_Wellbeing_productivity_Full_Report1.pdf.
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Ogrodzenie  
ochronne drzewa

Strefa ochronna drzewa (SOD)

podest

Rusztowanie 1. piętra

Droga tymczasowa

gleba nienaruszona, chroniona 
geotkaniną i pokryta panelem 
drewnianym posadowionym na 
warstwie żwiru

Uwzględnia on rozmieszczenie pro-
jektowanych elementów na terenie 
inwestycji, połączone z określeniem 

zabiegów ochronnych w  trakcie robót. Od-
grywa także zasadniczą rolę w późniejszym 
zachowaniu żywotności i statyki drzew. 

Sukces ochrony drzew zależy od współ-
pracy między inwestorem, wykonawcą, ar-
chitektem, architektem krajobrazu a przed-
stawicielem lokalnego urzędu. Na terenie 
inwestycyjnym porośniętym drzewami musi 
zostać zrealizowana inwentaryzacja z walo-
ryzacją wskazującą, które drzewa powinny 
być zachowane, a  które usunięte. Inwenta-
ryzacja powinna zawierać szczegóły dotyczą-
ce lokalizacji ogrodzeń ochronnych i innych 
praktyk mitygacyjnych (nastawionych na ha-
mowanie i zmniejszanie szkód) w fazie orga-
nizowania placu budowy.

Inwentaryzacja i  waloryzacja drzew po-
lega na wskazaniu lokalizacji wszystkich 
drzew (zawiera numery inwentaryzacyj-
ne) oraz rzędnych terenu ważnych elemen-
tów, takich jak drogi, ogrodzenia, instalacje, 

Niezwykle ważną w procesie inwestycyjnym kwestią jest zachowanie 
istniejących drzew lub (jeżeli to możliwe) zwiększenie ich liczby — 

w końcu bez drzew życie w miastach byłoby dla mieszkańców bardzo 
trudne. Pozwala na to Projekt Ochrony Drzew (POD). 

POZOstawienie cennych DrZew 
w trakcie inwestycji:  
jak je ZaBeZPiecZyć?

wypiętrzenie korzeni. Drzewa rosnące na 
sąsiednim terenie również powinny zostać 
uwzględnione w inwentaryzacji, jeżeli mogą 
mieć wpływ na teren objęty projektem (przez 
nawisy koron czy korzenie). Waloryzacja 
dendrologiczna umożliwia podział drzew na 
kategorie, przykładowo: szczególnie warto-
ściowe, wartościowe, niska wartość, drzewa 
do usunięcia (martwe, zamierające lub za-
grażające). Oznaczenia poszczególnych ka-
tegorii powinny zostać pokazane na planie. 

Inspektor nadzoru dendrologiczne-
go określa zasięg systemu korzeniowe-
go, a  w  fazie planowania i  projektowa-
nia inwestycji opracowuje Strefę Ochronną 
Drzewa (SOD). Na następnych etapach in-
westycji zaleca adekwatne rozwiązania pro-
jektowe i  ochronne. Strefa ochronna może 
mieć zasięg rzutu korony powiększony o 1 m, 
chyba że system korzeniowy rozwija się 
nieregularnie. 

Można wyróżnić kilka typów czynni-
ków stresowych w  SOD, którym należy 
zapobiegać: 

• Obniżenie poziomu gruntu — zdjęcie 
warstwy 25 cm piasku oraz 5 cm gliny 
spowoduje zniszczenie drzewa. Rozwią-
zaniem jest zastosowanie murków opo-
rowych w celu zachowania oryginalnego 
poziomu gruntu. 

• Podniesienie poziomu gruntu — nasypa-
nie od 20 do 60 cm piasku oraz od 2 do 
8 cm gliny w SOD spowoduje obumarcie 
drzewa.

• Zagęszczenie podłoża i  obcięcie korzeni 
drzewa — jednym z najważniejszych czyn-
ników stresowych na placu budowy jest 
zagęszczenie gleby, które ogranicza do-
stępność wody i  tlenu do korzeni drzew. 
Ma skutki analogiczne do obcięcia części 
korzeni, ponieważ korzenie bez dostępu 
tlenu obumierają. W celu ochrony przed 
zagęszczeniem i obcięciem korzeni należy 
ogrodzić SOD, a ogrodzenie nie może być 
przestawiane. 

• Zabezpieczenie przed składowaniem 
lub spływem substancji szkodliwych dla 
drzew w SOD. 
Należy przedstawić różne warianty inwe-

stycji w  celu wyboru najbardziej korzystne-
go rozwiązania pozwalającego uniknąć ko-
lizji z drzewami. Jeżeli jest to możliwe, SOD 
należy wymulczować (pokryć powierzchnię 
gleby warstwą materii organicznej) i zapew-
nić nawadnianie (przykładowo przez rozłoże-
nie linii kroplujących) na czas robót. W stre-
fie ochronnej nie można również wykonywać 
żadnych prac oraz nie wolno zmieniać pozio-
mu gruntu. 
1. Ogrodzenie ochronne drzew — powinno 

być oznaczone umocowaną na ogrodze-
niu tablicą o wymiarach ok. 40 × 60 cm.

2. Wykonanie dróg tymczasowych — w  ra-
zie niezbędnego wprowadzenia sprzętu 
budowlanego lub transportowego w SOD 
konieczne jest zamontowanie technolo-

Projekt Ochrony Drzew 

Wszystkie rozwiązania przewidziane w  pro-
jekcie budowlanym sporządzonym przez 
wykwalifikowanego architekta krajobrazu 
(lub w porozumieniu z nim) muszą uwzględ-
niać uzgodnienia pomiędzy inspektorem 
nadzoru dendrologicznego a  inżyniera-
mi branżowymi. Co więcej, powinny zostać 
przedstawione w  formie opisu oraz pla-
nu zagospodarowania terenu, który zawie-
ra szczegółowe informacje na temat ochro-
ny drzew.

 Monitoring placu budowy 
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac 
na terenie inwestycji, na której zlokalizowa-
ne są drzewa lub inna roślinność, powinien 
być sprawowany przez inspektora nadzo-
ru dendrologicznego jako nadzór inwestor-
ski, autorski (projektant) lub specjalistyczny. 
Nadzór może być sprawowany z ramienia in-
westora lub wykonawcy prac. 

dr inż. Marzena suchOcka
dendrolog, architekt krajobrazu SGGW,  

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne 
Artykuł jest częścią publikacji 

„Infrastruktura w zgodzie z drzewami”  
wydanej przez Fundację Dom Pokoju

gicznych dróg tymczasowych. Mogą być 
wykonane z płyt lub geokrat ułożonych na 
naturalnym kruszywie lub warstwie kory 
albo naturalnego kruszywa (grubszej niż 
15 cm). Ruch maszyn w SOD musi odby-
wać się pod nadzorem dendrologicznym.

3. Ustalenie miejsc składowania — skła-
dowanie materiałów budowlanych do-
puszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem 
ochronnym drzewa.

4. Ręczne wykonanie prac w  SOD — prace 
obejmujące wykopy powinny być w SOD 
wykonane ręcznie lub z  użyciem narzę-
dzia AirSpade.

5. Zabezpieczanie korzeni w  wykopie — 
przycięte gładko korzenie powinny 
być w  wykopie zabezpieczone na czas 
prac ekranem przeciwkorzennym.

6. Wykopy pod instalacje — w  SOD należy 
zastosować technologie bezwykopowe 
(przeciski, kretowanie, tunelowanie).

7. Zabezpieczenie konarów — należy za-
bezpieczyć konary drzew przed obłama-
niem w trakcie prac.
W  przypadku zagęszczania i  zanieczysz-

czenia gleby w SOD inspektor nadzoru den-
drologicznego może zalecić biologiczne 
działania naprawcze: 
• podlewanie drzew na placu budowy 

przez np. linie kroplujące,
• mikoryzowanie, 
• rozkładanie w SOD ściółki, kory (mulczo-

wanie) lub dodatków organicznych (np. 
kompostu),

• cieniowanie lub zamgławianie korony na 
czas wykonania prac. 

Uwaga: cięcie korony jest zabiegiem nad-
używanym i osłabiającym drzewo. Może być 
wykonywane jedynie po ocenie ryzyka jako 
zabieg jego minimalizowania oraz w ograni-
czonym zakresie jako metoda zmniejszenia 
kolizji koron z wykonaniem prac. 

rys. 1.  Inwentaryzacja i waloryzacja jest podstawą skutecznej ochrony drzew  
w procesie inwestycyjnym (rys. Agnieszka Bocheńska-Niemiec)

KATEGoRIE DRZEW

wartościowe do zachowania

do zachowania

mogą być zachowane

do usunięcia

1 1

32

7

5

6
4

rys. 2. ogrodzenie Strefy ochronnej 
Drzewa (SoD) na placu budowy 
chroniące glebę w systemie 
korzeniowym przed zagęszczeniem na 
skutek ruchu ciężkiego sprzętu  
(rys. Agnieszka Bocheńska-Niemiec)

SoD 
Strefa ochronna Drzewa

rys. 3. Droga tymczasowa pozwalająca na wykonanie prac w SoD (rys. Agnieszka Bocheńska-Niemiec)
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pracowników. W zależności od branży, w której działa przedsiębior-
stwo, różne elementy mogą okazać się przydatne. Ale wszędzie w tym 
samym stopniu ważne jest indywidualne podejście do każdego z za-
trudnionych, które sprawi, że w miejscu pracy efektywnie pracować 
będą ludzie o wielu typach osobowości, ze zróżnicowanymi przyzwy-
czajeniami i potrzebami.

Do najważniejszych elementów, które będą personalizowane 
przez nowoczesne technologie, należą m.in. temperatura oraz ro-
dzaj oświetlenia — jego moc i kolor. Oprócz tego firmy mogą zapew-
niać możliwość wyboru w obrębie poszczególnych stanowisk pracy, 
wyposażając je np. w biurka z regulowaną wysokością, pozwalające 
pracować również na stojąco. Personalizacja obejmuje także dostęp 
do różnych kanałów komunikacji, usług, udogodnień, lokalizacji. Jed-
nym z ciekawszych usprawnień jest tzw. wayfinding, czyli rozwiązania 
ułatwiające orientowanie się w przestrzeni (znajdowanie dostępnych 
sal i usług), co pozwala oszczędzić czas.

Nowe technologie w  biurze mogą także zwiększać efektywność 
pracy, przyczyniając się do ograniczenia wykonywanych rutynowo 
czynności. Przykładowo do takich usprawnień zaliczają się specjalne 
systemy lub czujki wejść i wyjść rejestrujące czas pracy (zastępujące 
uzupełnianie time sheet).

czego potrzebują pracownicy?
Z globalnego raportu „PropTech Index 2019” wynika, że już 2 na 10 
zatrudnionych codziennie korzysta z nowoczesnych aplikacji biuro-
wych, a  31% od czasu do czasu. Do tego aż 40% osób korzystało-
by z rozwiązań cyfrowych, gdyby te były dostępne.

Pracownicy, którzy każdego dnia korzystają z  technologii biuro-
wych, zapytani o  te najbardziej pożądane, na pierwszym miejscu 
wskazali spersonalizowane sterowanie oświetleniem, centralnym 
ogrzewaniem oraz systemem audio i wideo w pomieszczeniach (47% 
odpowiedzi). Drugą najbardziej popularną funkcjonalnością, wskaza-
ną przez 43% respondentów, jest powiadamianie o przybyciu gości. 
Podobna grupa ankietowanych chciałaby mieć możliwość integra-
cji usług poza biurowcem, np. podgląd dostępnej oferty rozrywko-
wej i  restauracyjnej z  możliwością rezerwacji, podgląd aktualnej 
dostępności zajęć fitness czy usług kosmetycznych. A 39% respon-
dentów chciałoby za pomocą aplikacji rezerwować miejsce parkin-
gowe i odnajdować zaparkowany samochód.

Nadal jednak istnieje spora liczba firm, które nie wspierają postę-
pu technologicznego w miejscu pracy, bo pomimo dużej świadomo-
ści, nie są gotowe do wdrożenia nowinek. Mimo to grono dających 
priorytet innowacyjnym rozwiązaniom w biurze będzie się powięk-
szać ze względu na zmieniające się potrzeby młodych pracowni-
ków. Pokolenie Z właśnie w otoczeniu technologii czuje się najlepiej, 

Z  raportu „EMEA Occupier Survey 2019” wynika, że aż 70% 
przedsiębiorstw planuje w ciągu najbliższych 3 lat więcej in-
westować w usprawnienia biurowe. To wzrost o 8 p.p. w po-

równaniu do ubiegłego roku. Dodatkowo, aż 83% firm spodziewa się 
wzrostu znaczenia sztucznej inteligencji i  robotyzacji w  miejscach 
pracy. Jednocześnie statystyki z raportu CBRE „PropTech Index 2019. 
Zaawansowanie technologiczne biurowców a oczekiwania i potrzeby 
cyfrowe najemców” wskazują, że w co piątej firmie stworzenie nowo-
czesnej i cyfrowo rozwiniętej przestrzeni pracy jest częścią szerszej 
wizji, zakładającej m.in. walkę o najlepszych kandydatów.

Rewolucja technologiczna zmienia oblicze nieruchomości. Ostat-
nia dekada to miliardy dolarów zainwestowanych w budynki, które 
przeobrażają się w innowacyjne perełki. Z raportu wynika, że w ko-
lejnych latach aż 70% inwestorów planuje zwiększać nakłady na biu-
rowe ulepszenia. Przeważająca liczba inwestycji będzie stawiała po-
trzeby pracownika na pierwszym miejscu. Wdrożone rozwiązania 
usprawnią pracę i ułatwią wykonywanie codziennych zadań, ale też 
skupią się na intensyfikacji działań proekologicznych.

Wzrost nakładów na innowacyjne technologie planowany w biu-
rach łączy się z innymi wskaźnikami potwierdzającymi większą otwar-
tość na takie udoskonalenia. Na przykład już 30% przedsiębiorstw 
zwraca na nie uwagę przy podejmowaniu decyzji o wynajmie siedzi-
by, a jeszcze rok temu było to jedynie 16%.

każdy z nas jest inny
Ważną funkcją nowych rozwiązań w  biurach jest możliwość do-
pasowania funkcjonalności przestrzeni do potrzeb nie tyl-
ko firmy, ale także każdego z  zespołów lub nawet pojedynczych 

nOwe technOLOGie i eLastycZnOŚć 
ZwięksZą efektywnOŚć Pracy

Wśród trendów, które mają duże znaczenie dla wydajności i komfortu pracy, 
w ostatnim czasie dominują: wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 

oraz zwiększanie przystosowalności biura, by pracownicy mogli w miarę 
możliwości dopasowywać przestrzeń do swoich potrzeb.

dlatego nowoczesna przestrzeń biurowa staje się nie tylko kartą 
przetargową w ich przyciąganiu, ale także w zwiększaniu wydajności.

Bez nowych technologii też można być 
efektywnym
Od pewnego czasu menadżerowie dają swoim pracownikom coraz 
więcej swobody i pozwalają w dużym stopniu samodzielnie realizo-
wać zadania. Co za tym idzie, również miejsca pracy zmieniają formę 
na bardziej elastyczną i różnorodną. Obecnie powierzchnia biurowa 
ma wspierać indywidualizm i gwarantować swobodę decyzji, pozwa-
lać wybierać między strefami cichej pracy a coworkingową. Powin-
na też sprzyjać pracy w grupie, oferując dedykowane takiemu celowi 
przestrzenie, tzw. work cafe, czyli miejsca wymiany zdań, opinii, dys-
kusji. Obserwujemy zmiany zachodzące w podejściu do biura jako 
punktu spotkań. Pracownicy coraz częściej oczekują warunków do 
pracy w komforcie i bez zbędnych rozpraszaczy. Rozrywki i  integra-
cja zespołu przenoszone są na zewnątrz. Z tej perspektywy stół do 
ping ponga czy konsola do gier w miejscu pracy wydają się tracić na 
znaczeniu.

Dużo natury i odpowiednia akustyka
Jak wskazują eksperci CBRE, wzrasta liczba firm, które decydują się 
przeznaczyć większe środki finansowe na sadzenie i pielęgnację ro-
ślin w biurze, rezygnując przy tym np. z drogich mebli. Zieleń w po-
mieszczeniu pozytywnie wpływa na jakość powietrza, oczyszczając 
je i nawilżając. Dzięki temu znacząco wzrasta komfort i wydajność 
pracy. Oprócz dodatkowej porcji tlenu rośliny zapewniają odstreso-
wujący kontakt z naturą, dzięki któremu zatrudnieni będą pracować 

skuteczniej i wyjdą z pracy mniej zmęczeni. Do biura idealne są rośli-
ny pnące, przypominające bluszcz. Produkują one dużo tlenu, a przy 
tym łatwo je wkomponować w pomieszczenia, często zajmują niewy-
korzystane dotychczas miejsca, np. przy ścianach.

Trend industrialny w  biurowcach, charakteryzujący się dużymi 
otwartymi przestrzeniami i bardzo wysokimi sufitami, powoli zaczyna 
wychodzić z mody. W takich miejscach trudno było znaleźć spokojną 
przestrzeń do pracy, co mogło być uciążliwe szczególnie dla intro-
wertyków. Obecnie można zauważyć powrót prostoty i pomieszczeń 
zapewniających większą prywatność. Projektanci biur, podążając za 
potrzebami firm i pracowników, wydzielają powierzchnie wolne od 
dźwięków, tzw. strefy cichej pracy, ale również pokoje spotkań, z któ-
rych dźwięk nie roznosi się na inne pomieszczenia. W tym celu wy-
korzystywane są np. akustyczne panele filcowe czy tzw. totemy — de-
koracyjne bryły, które postawione w rogu pokoju czy przymocowane 
do sufitu absorbują hałas. Wszystko po to, by osoba, która najlepiej 
działa w ciszy, mogła znaleźć sobie wygodne miejsce gwarantujące 
efektywność pracy.

Podsumowując, jest wiele sposobów na zwiększenie wydajności 
pracowników dzięki modyfikacji biura. I choć wszystko wskazuje na 
to, że najlepiej sprawdzają się w tym nowe technologie, to nie nale-
ży zapominać o prostych metodach, takich jak wydzielenie obszarów 
cichej pracy czy umieszczenie większej liczby roślin.

cBre
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cyberbezpieczeństwo w kontekście idei smart city:  
inteligentne miasta czy zagrożone miasta?

Piotr KUPCZYK
Dyrektor biura komunikacji z mediami

Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.

które mogą prowadzić do poważnych 
kłopotów.

Gdy mowa o braku bezpieczeństwa In-
ternetu Rzeczy, ludzie albo są obojętni 
na ten problem, albo przeklinają produ-
centów technologii za to, że ktoś może ich 
podglądać przez elektroniczną nianię lub 
zmienić im temperaturę na połączonym 
z  siecią termostacie. Jednak gdy weźmie-
my pod uwagę urządzenia, które kontro-
lują poziom wód w  zaporach lub ostrze-
gają mieszkańców przed zagrożeniem 
zalania ulic, sterują ruchem czy informu-
ją o  natężeniu promieniowania w  pobliżu 

Określenie „smart city” nie jest 
nowe i wydawać by się mogło, 
że nie ma już nic więcej do omó-

wienia odnośnie tej koncepcji. Inteligent-
ne miasto to takie, które wykorzystuje róż-
ne technologie w celu zapewnienia swoim 
mieszkańcom lepszego życia — zapobiega 
powodziom, zmniejsza korki, automatyzuje 
odbiór odpadów itd.

Jest jednak jeden, dość poważny pro-
blem. Dzięki urządzeniom i  systemom 
technologie używane w ramach inteligent-
nego miasta mają dostęp do Internetu — 
a to wiąże się z podatnością na cyberataki, 

elektrowni jądrowej — sprawa wygląda 
zupełnie inaczej.

Na niedawnej konferencji Black Hat, 
gromadzącej badaczy ds. cyberbezpie-
czeństwa i  etycznych hakerów, zaprezen-
towano wyniki badania, w ramach którego 
zidentyfikowano luki dnia zerowego (czy-
li takie, dla których w momencie wykrycia 
nie istniały poprawki bezpieczeństwa) w 4 
różnych obszarach technologicznych inte-
ligentnych miast. Korzystając z publicznie 
dostępnych narzędzi do wyszukiwania ak-
tywnych urządzeń Internetu Rzeczy — Sho-
dan i Censys, badacze wykryli sprzęt sto-
sowany w miastach zlokalizowanych m.in. 
w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ogól-
nie znaleziono 17 luk w zabezpieczeniach, 
z których ponad połowę można uważać za 
krytyczne.

Badanie ukazało również coś znacznie 
gorszego: zespół ekspertów odkrył, że je-
den z  europejskich krajów używał podat-
nego na atak urządzenia do wykrywania 
promieniowania, a w USA korzystano z nie-
go do sterowania ruchem (badacze poin-
formowali oczywiście o tym władze i odpo-
wiednie służby). Jak stwierdzili specjaliści, 
znalezienie tych podatności nie było trud-
ne, a  producenci urządzeń na szczęście 
bez trudu usunęli większość z nich.

Jak zatem widać, zagrożenie jest realne. 
Na szczęście producenci współpracowali 
z  badaczami i  udostępnili uaktualnienia 
eliminujące te luki. Pozostaje pytanie, czy 
wspomniane miasta zainstalowały te łaty 
na czas. Tego niestety nie wiemy.

Warto podkreślić, że przebadany sprzęt 
to nie jakieś przypadkowe urządzenia In-
ternetu Rzeczy — to poważne technologie, 
które są wykorzystywane w  prawdziwych 
miastach. Jeśli badacze bezpieczeństwa 
bez problemu znaleźli w nich luki, kwestią 
czasu jest, aż wezmą się za nie cyberprze-
stępcy, czego skutki mogą być tragiczne.

Kwestia bezpieczeństwa inteligentnych 
miast jest bardzo poważna — odmiennie 
niż w  przypadku większości urządzeń In-
ternetu Rzeczy, stosowane w nich maszyny 
i  technologie chronią znacznie więcej niż 
sprzęt, który może zamówić pizzę czy de-
tergent do pralki. Chronią to, co naprawdę 
ma znaczenie w miastach — ludzi.
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Według Global Innovation In-
dex Polska zajmuje 39. miejsce 
wśród 127 krajów ujętych w ba-

daniu. Kolejny znaczący ranking — Bloom-
berg Innovation Index — uwzględnia Pol-
skę na 25. pozycji, biorąc pod uwagę wyniki 
60 przeanalizowanych gospodarek. Od kil-
ku lat nasz kraj utrzymuje stały poziom in-
nowacyjności, a to oznacza, że tempo wpro-
wadzania innowacji na rodzimym rynku nie 
zaskakuje mimo wyraźnie proinnowacyjnej 
polityki prowadzonej przez Unię Europejską. 
Sytuacja może zmienić się w perspektywie 
najbliższych 5 lat. Jak wynika z raportu „Bu-
downictwo. Innowacje. Wizja liderów bran-
ży 2025”, na znaczeniu zyskają technologie 
prefabrykacji, modelowania BIM, druku 3D, 
wirtualnej rzeczywistości oraz IoT (Internet 
of Things). Duży popyt na usługi budow-
lane, przy jednoczesnych problemach ka-
drowych, będzie czynnikiem stymulującym 
automatyzację w  budownictwie. Obecnie 
zdaniem ekspertów na przeszkodzie do ko-
rzystania na szerszą skalę z  zaawansowa-
nych rozwiązań technologicznych staje m.in. 

wDraŻanie innOwacji
W międzynarodowych rankingach poziom innowacyjności Polski oceniany jest 

jako „umiarkowany”. Ponad przeciętną wybijają się duże marki budowlane, które 
dysponują wystarczającymi środkami i narzędziami do wprowadzania na polski 

rynek zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak inteligentne 
kaski, perowskity (Skanska zastosowała je jako pierwsza firma na świecie), 

informatyzacja w zarządzaniu budynkami.

konserwatywna mentalność i  niedoinwe-
stowanie polskich firm budowlanych. Argu-
ment ten nie znajduje uzasadnienia w przy-
padku zielonego budownictwa, w  którym 
Polska przoduje wśród państw Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Z danych Polskiego Sto-
warzyszenia Budownictwa Ekologicznego 
wynika, że w 2019 r. wśród wszystkich certy-
fikowanych w kraju budynków w systemach  
BREEAM i  LEED aż 64,5% stanowiły obiekty 
biurowe. Co więcej, ponad połowę łącznej 
powierzchni wyróżnionej certyfikatami jako-
ści obejmują biura. Na kolejnych miejscach 
są centra handlowe i przestrzenie przemy-
słowe, a to oznacza, że pod względem zrów-
noważonego budownictwa widoczna jest 
zdecydowana przewaga segmentu komer-
cyjnego nad mieszkaniowym. 

W  pozostałych dziedzinach innowacji 
polskie firmy zgłaszają trudności z  przej-
ściem z  fazy projektowej do realizacji. Eks-
perci Infuture Institute podkreślają, że 
przedsiębiorcy wykazują wysoki stopień kre-
atywności i  dużą aktywność na etapie pro-
jektowania rozwiązań. Są też otwarci na 

nowinki technologiczne eksportowane z kra-
jów zachodnich. Jednak aż 42 % firm z różnych 
branż przyznaje, że niewystarczająco angażu-
je się w  fazę realizowania pomysłów. Z ba-
dania „Jak wdrażać innowacje?” wynika, że 
47% przedsiębiorstw skutecznie wprowadza 
nowe rozwiązania. Dla porównania aż 72% 
firm wysoko ocenia swoje osiągnięcia w fa-
zie zgłaszania pomysłów. Kolejne etapy pra-
cy nad innowacjami, czyli przygotowanie 
konkretnych narzędzi lub rozwiązań, testo-
wanie i wdrażanie, przeprowadzane są czę-
sto w sposób spontaniczny, bez konsultacji, 
harmonogramu i planu działania. Do niedo-
patrzeń w tym zakresie przyznaje się 42% an-
kietowanych przedsiębiorców. 

Jedną z  najistotniejszych barier inno-
wacyjności według Infuture Institute dla 
większości firm okazuje się jednak nie brak 
środków czy umiejętności, lecz brak cza-
su i przeciążenie kadry zarządzającej innymi 
obowiązkami. 

Biuro 3M, fot. office Superstar 2019
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Innowacyjne projekty w budownictwie kre-
owane przez biura architektoniczne to dla 
nas wyzwanie. Świeże spojrzenie na bu-

downictwo, czy też „modern design” przepro-
wadzamy z  fazy projektu w  realny produkt. 
Zaawansowane możliwości obróbki w  połą-
czeniu z  wieloletnim doświadczeniem dają 
owoc w  postaci wyrobów powszechnie sto-
sowanych w  nowoczesnym budownictwie. 
Staramy się w  100% sprostać oczekiwaniom 
klientów, a  w  przypadku braku takiej moż-
liwości proponujemy rozwiązanie zbliżo-
ne, które w  snowej formie spełnią swoje za-
danie. Nasze wyroby znalazły zastosowanie 
między innymi w  projektach, takich jak: Ergo 
Arena, Stadion Cracovia, Uniwersytet Ada-
ma Mickiewicza w  Poznaniu, Lotnisko Chopi-
na, Dworzec Centralny oraz Biurowiec Green 
Wings w Warszawie. 

Blachy perforowane — to nasz sztandaro-
wy produkt, na bazie którego powstaje sze-
reg podzespołów stosowanych m.in. w  sek-
torze budownictwa przemysłowego. Mogą to 
być elementy niewidoczne z perspektywy od-
biorcy finalnego (technologiczny wymóg sto-
sowania z  uwagi np. na kwestie akustyczne 
— wygłuszeniowe) lub eksponowane, deko-
racyjne systemy elewacji, balustrad, kaseto-
nów, sufitów itp. Do każdego z  nich możemy 
zaproponować standardowe lub indywidu-
alne rozwiązania, optymalizując ich funkcjo-
nalność. W  zależności od zastosowania ofe-
rujemy różne gatunki stali (stal zwykłą DC01, 
ocynkowaną, aluminium, nierdzewną, mosięż-
ną, miedzianą i  wiele innych). Takie obiek-
ty, jak hale przemysłowe czy budynki użytecz-
ności publicznej (biurowce, magazyny, galerie 
handlowe), to jednostki, do realizacji których 
niezbędne są perforowane, a  następnie czę-
sto również trapezowane blachy stanowiące 

samonośne pokrycia dachowe lub okładziny 
ścienne. Każdego dnia tysiące mkw. kręgów 
perforowanych naszej produkcji zaspakaja po-
trzeby rynku inwestycji krajowych i zagranicz-
nych. Szczególnie podkreślamy możliwość per-
forowania w  naszej firmie kręgów blach (nie 
tylko arkuszy) o szerokości do 1600 mm. Fakt 
ten eliminuje praktycznie całkowicie problem 
długości oczekiwanego detalu. Taką możliwość 
dają prasy szeroko-perforujące z synchronizo-
wanym systemem rozwijaków i nawijaków. 

*Technika antypoślizgowa — blachy perfo-
rowane z  przetłoczonymi otworami stanowią 
optymalną powierzchnię antypoślizgową. Dla 
sektora budownictwa przemysłowego lub ro-
dzinnego proponujemy indywidualne rozwią-
zania podestów antypoślizgowych stanowią-
cych elementy schodów, drabin lub podłóg.

Siatki cięto-ciągnione — to kolejny wyrób 
powszechnie stosowany w budownictwie. Sta-
nowi substytut dla blachy perforowanej, wy-
bór pomiędzy tymi produktami ma raczej cha-
rakter kompatybilności z wystrojem otoczenia 
(oba produkty pod względem funkcjonalności 
porównywalnie spełniają zwoje zadanie). Po-
siadamy linię produkcyjną z  wsadem o  sze-
rokości do 1500 mm i  możliwością obróbki 
blach o  grubości do 5 mm. Długość elemen-
tów do ustalenia (możliwość wykonania pod 
wymiar). Bardzo ważnym parametrem przy wy-
borze siatek cięto-ciągnionych jest tzw. mo-
stek (wiązanie siatki) — w zależności od zasto-
sowania proponujemy siatki z mostkiem nawet 
25 mm. Tak duża wartość tego parametru jest 
szczególnie ważna przy siatkach elewacyjnych 
— dla pozostałych zastosowań (np. elemen-
ty sufitów podwieszanych) stosuje się zdecy-
dowanie niższe (mostek od 2 do 5 mm). Tak 
jak w przypadku blach perforowanych, oferu-
jemy dużą swobodę odnośnie wyboru surowca 

(od stali zwykłej po bardzo wyszukane surow-
ce). Dostępna jest również dodatkowa obrób-
ka powierzchni (malowanie lub anodowanie). 

Siatki z  drutu (plecione, zgrzewane lub 
szczelinowe-zgrzewane) — produkt często po-
lecany przy wyborze wypełnień balustrad. 
Proponujemy bardzo szeroki wybór wielkości 
oczek oraz gatunku drutu. Oprócz samych sia-
tek istnieje możliwość wykonania specjalnego 
obramowania z profili zamkniętych (okrągłych 
lub prostokątnych) oraz malowania, cynkowa-
nia lub chromowania. 

Charakterystyka wyrobów gotowych: 
Kasetony elewacyjne — mogą mieć struk-

turę gładką (standardową), przetłoczoną lub 
perforowaną. Proponujemy wykonanie prze-
tłoczeń okrągłych lub kwadratowych (wyso-
kość tłoczenia 1–1,5 mm). W  przypadku za-
stosowania wewnątrz budynku, oferujemy 
dodatkowo kasetony z  nietypowymi rodzaja-
mi perforacji (perforacje ozdobne, sektorowe). 
Sugerowana grubość surowca 0,7–1,5 mm. Ro-
dzaj materiału do ustalenia: DC01 + malowa-
nie, ocynk + malowanie, aluminium lub stal 
nierdzewna. Nasza elastyczność produkcyjna 
gwarantuje uzyskanie finalnego efektu zakła-
danego przez architekta.

PPU-H PERFOPOL Sp. z o.o.
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

e-mail: biuro@perfopol.pl

www.perfopol.pl 
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fax (+48) 41 274 02 98
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Likwidowanie barier 
elekromobilności
Mimo że Polska jest dopiero na początku 
ścieżki od promowania idei do praktyczne-
go upowszechnienia elektromobilności rok 
2019 można uznać za przełomowy. Liczba 
ogólnodostępnych stacji ładowania po-
jazdów zasilanych napędem elektrycznym 
przekroczyła symboliczną granicę 1000 
(źródło danych: Licznik Elektromobilności 
PSPA i PZPM), co oznacza 200-procentowy 
wzrost w ujęciu rok do roku. Jedną z głów-
nych przeciwności, z  którymi w  polskich 
warunkach muszą mierzyć się operatorzy 
takich stacji, wciąż jest długie oczekiwa-
nie na przyłącze. Ponadto utrzymanie in-
frastruktury w Polsce nadal kosztuje wię-
cej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Czynnik finansowy stanowi również ba-
rierę dla osób zainteresowanych naby-
ciem samochodów elektrycznych. Do ceny 
samochodu należy doliczyć koszty łado-
wania, a  stawki rynkowe są sumą wielu 
elementów: zakupu energii, budowy sta-
cji i  prowadzenia dystrybucji, utrzymania 

Na początku 2020 r. liczba elek-
trycznych aut osobowych na dro-
gach w  Polsce wyniosła 8637, cię-

żarowych i dostawczych — 519, a autobusów 
elektrycznych — 224. Wśród osobowych elek-
tryków 59% stanowiły BEV (battery electric 
vehicles), pozostałe 41 % obejmowało hybry-
dy typu plug-in PHEV (plug-in hybrid electric 
vehicles). Jeśli ponownie przyjrzymy się staty-
stykom dotyczącym ogólnej liczby samocho-
dów w  Polsce, pojazdy elektryczne okazują 
się niewielkim ułamkiem całości. Dla porów-
nania przykładowo w Niemczech w I połowie 
2019 r. liczba zarejestrowanych elektryków 
sięgnęła 44 000. Globalnym liderem są Chi-
ny, w których w tym samym okresie jeździło 
628 000 samochodów elektrycznych. 

Ze względu na duże zagęszczenie ruchu 
samochodowego i  ograniczoną przestrzeń 
parkingową w centrach polskich miast zna-
cząco rośnie popularność środków trans-
portu pozwalających użytkownikom na 
większą elastyczność, tj. elektrycznych mo-
torowerów i motocykli. W styczniu 2020 r. ich 
liczba wynosiła 6239. 

eLektrOMOBiLnOŚć w POLsce
W 2019 r. po polskich drogach jeździło ponad 20 mln samochodów. Według danych 

Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polskiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) średnio co roku przybywa ich 1,5 mln.  Biorąc 

pod uwagę, że transport drogowy emituje do 80% zanieczyszczeń powietrza 
w miastach, alternatywne środki komunikacji samochodowej są koniecznością, 

ale ich wprowadzenie na szerszą skalę wiąże się z równie koniecznymi zmianami 
legislacyjnymi i infrastrukturalnymi.

ładowarki, opłaty za moc zamówioną, sys-
temu informatycznego oraz obsługi. Sza-
cuje się, że koszt naładowania samocho-
du na 100-kilometrową trasę jest tańszy 
niż wlanie do zbiornika benzyny, porówny-
walny do oleju napędowego i droższy niż 
gaz LPG.

Aby przyspieszyć transformację trans-
portową w  Polsce, 11 stycznia 2018 r. rząd 
przyjął ustawę o  elektromobilności i  pali-
wach alternatywnych. Jednym z ustawowych 
narzędzi wspierania ekologicznej komuni-
kacji samochodowej jest Fundusz Nisko-
emisyjnego Transportu, który ma zostać 
rozdysponowany do 2027 r. System dofi-
nansowania dla użytkowników indywidual-
nych i przedsiębiorców znajduje się jeszcze 
na etapie planowania i wdrażania, dlatego 
nie wiadomo, jak długo trzeba będzie cze-
kać na jego efekty.

Polska liderem w europie?
O ile w przypadku liczby elektrycznych sa-
mochodów osobowych Polsce daleko do 
europejskiej i  światowej średniej, o  tyle 
polski rynek autobusów elektrycznych 
jest jednym z  wiodących w  Europie. We-
dług stanu na koniec 2019 r. polskie mia-
sta dysponowały łącznie 200 autobusami 
elektrycznymi i złożyły zamówienia na ko-
lejnych 300. Jeśli w 2020 r. liczba takich po-
jazdów sięgnie 500, Polska stanie się eu-
ropejskim liderem, a  sama Warszawa ma 
szansę zyskać miano drugiej po Londy-
nie stolicy z  największą bazą autobusów 
elektrycznych. Obecnie Polska jest jed-
nym z  kluczowych graczy na rynku eks-
portu tego rodzaju pojazdów, a także naj-
większym w Unii Europejskiej eksporterem 
baterii litowo-jonowych.
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It is easy to choke on ideas, they can be like a wave that lifts us above the average. We use them to 
fill empty places, so that even the things which, in a natural way, are inexplicable are not left with-
out a definition. Our private and professional anxiety is covered with a growing number of new ideas: 

work-life balance, smart living, activity based working,..., (Infuture Institute lists 54 additional trends). As 
the research of Savills and opinion of Anita Basińska from the University of Social Studies and Humani-
ties indicate, if these are accepted without reflection, they promise us more than we need.

We oscillate between the culture of excess on the one side and insufficiency on the other, between care 
for life and sensitivity (also at work) and medicalization and psychologization of daily life, between high 
expectations faced by leaders and respect for those who live their lives in a quiet way. 

Several dozen years ago, physicists discovered the existence of the so-called strange quarks. Their strange-
ness is referred to as +1 or −1. The mechanisms of modernity, which surprises us alternately with good and 
evil, not coping well with even distribution of priorities, seem just as weird and incomprehensible. In times 
of extraordinary human ingenuity, we can build a sidewalk that absorbs smog, but, still, it is not a standard 
to build one which allows to move around safely in a wheelchair (I recommend reading Beata Dązbłaż’s ar-
ticle “Architecture without barriers”).

Investors build more offices (in Poland we have the record supply of 11 200 000 sqm — it is worth reading 
comments of analysts and developers), ensuring us that they are human-oriented, diverse and beautiful. If 
we can really live in them and work side by side — is something we have to feel on our own skin. 

Development projects versus environment protection (pp. 116–118)? The economy of sharing instead of 
production (pp. 176–177)? Digitization at the cost of cybersecurity (p. 186)? A protest against developing in-
ner cities or a fight against the urban sprawl (pp. 126–128)? It is easy to take sides, to fit into a selected 
idea of reality. Today, you need but a few minutes to send a message with certainty, but certainty is still 
only a black and white filter. When confronted with real life, those ideas, trapped in absolute literality, start 
to itch us. Because, even though radical attitude gives us illusion of a safer view of the world, it kills imagi-
nation — and you can hardly find solutions for the future without imagination. 

The famous motto of the “Financial Times” magazine is gradually losing its appeal: what’s good for busi-
ness is good for everyone. More and more often, and in different contexts, we reverse this relation and ask: 
will that what is good for everyone turn out good for business? Economy cannot escape ethics, but we talk 
about it frankly and without belief in absolute truths.

Enjoy the reading

Joanna kUS
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In the previous edition of the ”Polish Office Market” we wrote a lot 
about Poland’s promotion to the group of developed economies, 
reported by FTSE Russel agency. How do you evaluate this event 
in hindsight?

Our country’s promotion to the elite group of developed country 
was a great achievement and we can already see the first positive ef-
fects of it, even though the main outcomes will appear in the longer 
term. We have a record year behind us and, let us be honest about 
it — there were some doubts about reaching these results. In War-
saw alone, we concluded tenancy agreements for nearly 900,000 sqm 
modern office space. The level of vacancies decreased and the pre-
lease level rose. Of course, there were many factors that contributed 
to this, but the promotion was certainly helpful. 

During a  meeting of ULI Poland in Warsaw in November, Phil-
ip Lawlor, the Managing Director of Global Markets Research from 

THE OffICE MARkET IS REACTINg 
TO CHANgES IN EUROPE 

The condition of the Polish real estate sector, its place among the biggest 
European markets and factors that influence its development – Konrad 

Płochocki, the General Director of the Polish Association of Development 
Companies and a Board Member of ULI Poland discusses these topics 

with Joanna Kus.

obligatory since November 2019 — what does it mean for 
developers?

Split payment does not influence the developer industry in a nega-
tive way, apart from additional administrative tasks. As investors, we 
were used to reversed VAT, which was even more complicated. From 
this point of view, introducing split payment instead of reversed VAT 
actually makes things easier for the construction market. 

What areas should a reform of the Construction Law include? 
What would investors expect? 
A reform of the Construction Law should, first of all, shorten the pro-
cedures, but it should include a reform of spatial planning and de-
velopment. The Ranking of Cities prepared by the Polish Association 
of Construction Industry Employees shows that only 15% of decisions 
on land development conditions are issued within the statutory pe-
riod. What worries me the most is that there has been a regression in 
the recent years, and procedures have become more lengthy. Due to 
complicated procedures related to environmental decisions, arrange-
ments with road administrators and changing regulations, hardly any 
investors today are able to start their project within 3-4 years from 
the date of purchase of the plot.

According to the Polish Association of Construction 
Industry Employers, the economic situated in the first half 
of 2019 deteriorated — construction companies carried 
out fewer projects, and this resulted in stabilization of 
prices of materials and services. Have investors from the 
development industry already experienced that change? 

There has been a fall in infrastructural construction, not in commer-
cial construction. Stabilization of the prices of materials and services 
means that prices won’t grow. But signed contracts are still signifi-
cantly more expensive than one or 2 years ago. 

Climate changes are a challenge to the economy, including 
the real estate sector. Carrying out projects increasingly 
requires a dialogue with ecological organizations. 
Is a compromise possible? 
The cooperation between developers and ecologists is not a myth. It 
is the reality which takes place in front of our eyes. An example here 
can be Eco Avengers — a team of independent experts and ecologi-
cal “freaks” appointed by the Polish Association of Construction In-
dustry Employers, which created an ecological guidebook, a  set of 
tips and ready solutions for developers. Importantly, this publication 
was created after many hours of analyses and talks with construc-
tion industry.

Investors have to meet a lot of climate challenges. We are getting 
better. We have to say it clearly that we are already rising buildings 
which consume 80% less energy than their counterparts in the for-
mer regime. This results in a reduction of CO2 and other greenhouse 
gases emission.

Modern places of work are raised within the network of public 
communication, which helps to limit commute with a car. We are in-
vesting in renewable Energy sources, recuperation, lift energy recov-
ery or energy-efficient lights. The sector is becoming the leader in 
green solutions. 

Because of the complexity of the law , Poland does not 
seem to be a tax haven for entrepreneurs. According to 
the reports of PwC and the World Bank, in 2018 the Polish 
tax system was ranked 51st in the world. Regulations 
change fast, for example split payment in VAT has been 

FTSE Russell said: many international investors do not even consid-
er countries outside of this group as investment markets. Indeed, in 
2019 we hosted some investors for the first time — for example in-
vestors from some Asian countries. Our attractiveness for companies 
that relocated their premises after Brexit rose too.

Was 2019 a good year for commercial real estate sector? How do 
we perform in comparison to other countries? 
Poland definitely reinforced its leading position on the investment 
market in the region, with more than 50 per cent share in the mar-
ket. The scope of investment might exceed the record high 7.2 bn EUR, 
which we reached in 2018.

The office, logistics and production sectors did really well. Things 
were also going well in the hotel industry. There was some noticeable 
stagnation in the area of large shopping centres, but this is a global 
trend. Small and local shopping malls did well. Although we are dis-
cussing the commercial sector, we should emphasize that investors 
were interested in alternative residential housing too. PRS and dorms 
are really booming. 

Polish cities are following the example of Western European capi-
tals and are changing into start-up centres, taking up the challenge 
to retain the most talented individuals. 

Can the controversial foreign policy of the Polish government in 
relations with the EU work to disadvantage of the real property 
investment market in our country? 
Of course. Anti-European rhetoric is beginning to discourage inves-
tors who are looking for an alternative to Great Britain, and who are 
afraid that history might repeat itself. Serious instability of the court 
system and problems with the rule of law cause even more concerns. 
Unfortunately, we have fallen in the Amnesty International ranking 
on corruption. Such an image leaves a bad taste and it harms not 
only the development sector, but also the whole market. 

It is said that the office market in Paris will benefit from Brexit 
the most, just the same as Madrid benefited from Catalonian 
separation tendencies… If the relocation of tenants becomes an 
international trend, will the Polish cities gain or lose? 
Definitely gain. We have already gained from it. Apart from us, the 
German and French markets are clearly going to benefit from Brex-
it. Although, we have to remember these are much bigger and bet-
ter developed markets and we are probably never going to catch up 
with them. 
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In 2019, the breakthrough was the end of perpetual usufruct, 
but these changes do not include commercial real estate. We 
had a similar situation earlier with the long awaited Law on 
companies investing in property lease. What do you think is 
the main barrier to extending regulations to the commercial 
market?

At the beginning of 2020, the Ministry of Economic Development 
confirmed that they are working withdrawal of the perpetual usu-
fruct for commercial property too. The discussions are now tak-
ing place with the European Commission, but everything suggests 
that the reform is on the right track. We are really keeping fingers 
crossed for the Ministry and we are engaging in legislation works 
too. Cancellation of perpetual usufruct would make a legal title to 
property stronger, it would simplify the legal situation and would 
make it more transparent for investors, making out market more at-
tractive. From the point of view of developers, cancellation of per-
petual usufruct would also make procedures related to plot division 
and changing plot function easier and would decrease the number 
of the necessary administrative activities. 

The new management of the Ministry of Development has also 
spoken quite favourably about coming back to discussions about the 
law on REIT and the law on companies investing in property lease. 

We can notice that investors on the residential market are getting 
interested in alternative projects: private dormitories, senior 
apartments or aparthotels. What alternatives are developers on 
the commercial market looking for? 
We are witnessing a great transformation of the whole market. In 
the next decade, the term mixed-use is going to be used through-
out all continents. This means that some real estate sectors which 
are now separate are going to become closer and together they are 
going to offer products which do not have names yet. We are go-
ing to raise buildings which will be able to change their function 

much easier and much more often then it has been possible so 
far. A combination of home and office functions is visible in cow-
orking spaces. A combination of home and dormitory — in co-living 
spaces. Cafes are starting to compete with office spaces, especial-
ly among nomads, and production technologies such as 3D mean 
that we can easily set up a shoe production company that does not 
cause nuisance for flats located below it.

In cities where the demand for office spaces is high, such as 
Krakow, lease agreements are increasingly often signed already 
at a very early stage, when there is nothing more than a “hole in 
the ground”. Should we worry that supply is not going to keep 
up with demand?
Developers throughout the country are facing problems with starting 
new projects. We can see it in all sectors. Lengthy procedures in cities 
and numerous protests and appeals make projects slower and more 
costly, so we are losing out when competing for workplaces that re-
sult from Great Britain leaving the European Union. 

In current conditions, how long does an office building life cycle 
take? What happens to older facilities, which lose with newer 
projects in terms of attractiveness? 
We have lived to see the first demolition of buildings that were raised 
after 1989, in a changed technology. This does not of course mean 
that a facility lifecycle is now limited to 30 years, because many of 
such buildings were built in a way which enables easy modernization 
that can be carried out in the years to come. The life cycle of an office 
building is for sure going to include more liftings and modernizations. 

How do you see the role of developers in the formation of urban 
tissue today? 
Today, the development sector is probably the main creator of ur-
ban spaces. This is especially visible around new office buildings, but 

also in the surroundings of large 
residential projects. We put great 
emphasis on adjusting our pro-
jects to the city and creating attrac-
tive space — where people want to 
work, live and relax. This is what the 
young generation expects — and 
this generation is essential for our 
tenants, who are looking for the 
best employees. We are compet-
ing to find more and more creative 
solutions so that our facilities and 
our cities can become more ‘cool’ 
places for living in comparison with 
other capital cities. In the race for 
development we are competing not 
only on the domestic market, but 
first of all globally and migrations 
of young specialists are still going 
to increase. 

Investors have to be flexible

Konrad DZIEWOŃSKI
CEO of BUMA Group

The city-forming potential, multifunc-
tionality, flexibility and ecological re-
sponsibility — these are the main di-

rections of the office market development 
today. 

Office buildings are inseparable from the 
social and urban context, they are a visible 
proof of the city’s business potential, they 
improve the quality of architecture and 
urban space. Since 2000, when the BUMA 
Group completed its first office project in 
Krakow, the basic definition of the office as 
a workplace has been gradually expanding 
with new functions. Currently, the Group’s 
project portfolio includes over 260 000 sqm 
modern space for lease, creating dynamic 
business centres. Almost 30 years of BUMA’s 
history also include around a dozen hous-
ing estates, as well as extensive experience 
in the field of general contracting, property 
management and technical maintenance of 
buildings, giving it a broad perspective on 
the construction sector. 

In 2020, different generations of employ-
ees are going to meet on the labour market. 
They represent different professional experi-
ence and different lifestyles — this means it 
necessary to provide them with an offer that 

will combine — often conflicting — expecta-
tions of tenants. The goal is to design flexible 
spaces that meet the changing needs of us-
ers and, at the same time, are consistent with 
the character of the city. It is important to re-
spond appropriately to local trends — when 
bicycle paths are being created and residents 
are changing to bikes, parking spaces for 
cyclists should be provided. If there is not 
enough greenery, emphasis should be put 
on creating relaxation and recreation zones. 
If we want to reduce the negative impact of 
infrastructure on the environment, we should 
build in a sustainable way.

Last year the BUMA Group introduced 
a new product on the market: At Office — 
intended for tenants who are looking for 
smaller spaces, with the possibility to rent 
it for a shorter period, and yet with a guar-
antee of the full package of amenities that 
tenants of large spaces can enjoy. The flex-
ibility of this offer constitutes a response to 
the diversity of the business environment, 
it testifies to a great support of the inves-
tor, both for companies that are just start-
ing to develop and enterprises that need to 
decide on frequent relocation of the office 
due specificity of their work.

Location is still the key in completion 
and commercialization of office buildings, 
which is closely related to the growing im-
portance of mobility. Access to public trans-
port, car parks, and shopping and service 
facilities allow for the development of ex-
isting office centres and finding new busi-
ness centres on the city map. This is why 
office building projects must be integrated 
with urban strategic planning documents.

In BUMA Group portfolio there is, among 
others, Tertium Business Park, located near 
Bora Komorowskiego Avenue and Lublan-
ska Street in Krakow, close to Quattro Busi-
ness Park investment, Five and Business 
Park roundabout, which all together form 
modern office district with over 115 thou-
sand square meters surface. Dot Office has 
been located on the area of the Special Eco-
nomic Zone of Krakow Technological Park — 
7 buildings have been already completed 
and next buildings are in the construction 
or preparation stage. The latest project — 
currently in construction — is TEN Office, 
localized near Wadowicka and Zakopianska 
Streets. At the same time, BUMA operates 
on the Wroclaw real estate market, where 
it has located its Cu Office in the attractive 
West Business Area. 

The coming year will also be a time to 
summarize the achievements of develop-
ers in the field of green construction. It 
is 10 years since the first ecological cer-
tifications in Poland in BREEAM and LEED 
systems has been granted. Currently, the 
Polish market is the leader in Central and 
Eastern Europe in terms of the number 
of certified facilities, and office projects 
have contributed to this success the most. 
The BUMA Group implements innovations 
in sustainable construction Building A, 
a part of the Wadowicka 3 complex, is the 
first building in Poland registered in the 
FITWEL certification system. This Ameri-
can certificate confirms the high ecologi-
cal and health-promoting standard of the 
project, taking into account 12 quality cri-
teria. Moreover, BUMA buildings (including 
the latest TEN Office) receive high marks 
in the BREEAM system, and the property 
management brand of Buma Service has 
obtained BREEAM In-Use certificates at the 
level Excellent.
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The amount of rent and operating ex-
penses as well as media reconcili-
ation in leased and common spac-

es are specifically described in the lease 
agreement. The market benchmark is that 
operating expenses and service charg-
es carried by the tenants cover all service 
charges paid by the owner in order for the 
property to be fully functional . With com-
parable rent rates shaped by the market 
mechanisms of supply and demand, it is 
more often that the decision to lease or not 
to lease a space in a particular property de-
pends on the amount of service charges. 

Service charges are an increasing-
ly growing part of costs carried by office 
tenants for the owner. It is said they can 

constitute even up to 30% of all office rent 
components. 

An analysis of the costs which make 
up service charges lets us identify com-
ponents with greatest influence on their 
amount. As a result, it points out areas 
which require special attention when exe-
cuting the current budget, planning future 
budgets as well as designing rational ac-
tions aimed at limiting the said costs. 

The amount of service charges per 
square meter of leased space depends 
on many factors. These include location, 
property size, technical advancement lev-
el, geographic setting, land ownership 
type, level of usage, tenants’ requirements 
and many more. 

What do you have to pay for?
The main cost groups which we distin-
guish from the entire costs are media, fa-
cility management, property management, 
common area cleaning, security and re-
ception, insurance, property tax, perpetu-
al usufruct, and other costs. 

The average level of service charges in-
cluding media in common areas between 
2011 and 2018 looked as follows (Fig. 1). 

In 2018 alone, the above costs in War-
saw were as follows (Fig. 2).

In Warsaw, most office property owners 
do not own land, but use it as perpetual usu-
fruct. Therefore, the charge resulting from it 
is of big importance. In regional cities, the 
cost does not appear in most properties. 

Service charges are becoming a ‘hot topic’ amongst tenants and, in 
consequence, commercial property owners. Leasing commercial and 

office spaces in office properties means bearing the owner’s costs, which 
include rent, operating expenses and service charges.

SERVICE CHARgES IN 
OffICE bUIlDINgS

Fig. 1 Fig. 2

‘Other costs’ are the most difficult 
group of costs to estimate. They are char-
acterized by diverse components depend-
ent on the property type and specifics, 
technical infrastructure and the general 
technical condition. The group includes 
costs such as: repairs, ongoing renovation, 
defect removal, operating material costs, 
additional services for chosen systems 
and installations, pest control, controls 
and inspections required by law, season-
al and occasional works and decorations, 
snow removal, green area maintenance 
and so on. 

Cost optimization
The last four years witnessed a constant 
increase of service charges in office build-
ings. In the previous years, reduction could 
be achieved by revising the costs. Howev-
er, since 2016 this is not possible anymore. 
It is always worth to optimize costs, but 
optimization is often associated with re-
duction or decrease. That’s a mistake. Op-
timization means managing costs and se-
lecting the right services for the costs to 
remain optimal. Everything depends on 
the property itself — its equipment, tech-
nological advancement, location, area, 
surrounding, as well as the requirements 

of the very tenants. Optimal costs will let 
an office property be managed and main-
tained on an appropriate level. It will 
sometimes entail paying more for facil-
ity management, security or cleaning. In 
some cases, it will mean simply having to 
use a more expensive service provider, 
and often carry the higher costs for oper-
ating materials. The key is to adjust costs 
in a way not to overpay when not neces-
sary, and to have in mind that other ele-
ments may cost more for some reasons. 

Costs increase within the last 
years
Since 2016, employment costs have been 
on the constant rise, which directly influ-
ences the costs of ongoing property main-
tenance — mostly security and cleaning. 
Due to increasing minimum wages and 
hourly rates, we can observe an annual 
increase in building security costs since 
2016. In 2016 alone, apart from the in-
crease of wages, the cost of security was 
influenced by imposing social security tax 
on civil-legal agreements. 

In smaller office buildings where se-
curity services were provided by compa-
nies which employed staff solely with civ-
il-legal agreements in 2015, the increase 

of security costs until today reached up to 
even 80% when compared to 2015. 

The cost of security in a mid-sized prop-
erty in Warsaw being serviced by an estab-
lished company, increased by over 50%. 
We need to consider that property man-
agers have optimized the number of staff 
maintaining a building in almost all prop-
erties to prevent further cost increase. 
Many office properties were aided by new 
technologies. Investing in them helped to 
reduce costs of maintaining on-site staff. 

Regarding cleaning a mid-sized office 
property in Warsaw, we have noted an in-
crease of 33% since 2015. 

Media
A couple of years ago, the energy and gas 
markets were deregulated which created 
the chance to negotiate rates. In the first 
years, we witnessed how the change influ-
enced operating expenses service charg-
es in office buildings. This related espe-
cially to properties managed by major 
management companies whose bargain-
ing power relied on the size of the port-
folio of managed properties. Last year’s 
central government regulations saved the 
budgets of many office buildings for 2019. 
Unfortunately, 2020 has already brought 
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significant increases, which may result 
in an increase of common area costs by 
1 PLN per square meter in many buildings. 

What to expect in 2020 and 
beyond?
2020 will be, for sure, a year with a strong 
growth tendency regarding service charg-
es. They will be greatly influenced by the 
price of electricity which rose by PLN 100 
per one MWh in comparison to the final 
price from 2019.

Waste disposal costs will also increase 
in 2020. Starting in February, the dispos-
al price of a standard waste container in 
Warsaw will cost almost PLN 10 more. Ad-
ditionally, we will be required to properly 
segregate waste into 5 groups . Non-com-
pliance with the above regulations may 

result in financial fines which will be in-
cluded into a property’s service charges.

Property tax is yet another component 
of the costs, which increases proportion-
ally to inflation. This means that office 
properties will pay more in 2020. 

Finally, the cost of security which is di-
rectly linked to the increase of minimum 
wages to PLN 2,600 a month, and the hour-
ly rates to PLN 17. 

All the above components of ser-
vice charges will most probably contin-
ue to increase within the coming years. 
What is more, we need to expect the fu-
ture increase of water prices, as well as 
facility management. FM companies (fa-
cility management or the technical main-
tenance of a property) are experiencing 
major difficulties in finding technical staff 

who earn the same or less as building se-
curity. Thus, the cost increase of facility 
management is inevitable. 

Valid through  Minimum wages 
(gross) [PlN] growth percentage % Minimum hourly rates 

[PlN]

1. 01.01.2015 – 31.12.2015 1750   

2. 01.01.2016 – 31.12.2016 (*) 1850 5,7%  

3. 01.01.2017 – 31.12.2017 2000 8,1% 13,0

4. 01.01.2018 – 31.12.2018 2100 5,0% 13,7

5. 01.01.2019 – 31.12.2019 2250 7,1% 14,7

6. 01.01.2020 – 31.12.2020 (**) 2600 15,6% 17,0

fORECAST 2021–2024

7. 01.01.2021 – 31.12.2021 3000 15,4% 19,6

8. 01.01.2022 – 31.12.2022 3330 11,0% 21,8

9. 01.01.2023 – 31.12.2023 3670 10,2% 24,0

10. 01.01.2024 – 31.12.2024 4000 9,0% 26,2

MINIMUM WAgES AND HOURlY RATES CHANgES IN THE YEARS 2015–2020

(*)    —  in 2016 the duty to pay social security tax was introduced for civil-legal agreements 
(**)  — as of 01 January 2020, the minimum wages do not include the addition for seniority

Source: Knight Frank

Magdalena 
OkSAŃSkA

Head of Property 
Management 
Compliance, 
Knight Frank

The regional city markets were driven 
in the last ten years, among other things, 
by the growth of the shared services sec-
tor (SSC), which also includes internal 
service centres operating for a single 
company or a small group of affiliates. 
This sector also comprises outsourcing 
companies delivering services to third 
parties. In Poland, SSC companies oper-
ate mainly in accounting, IT, customer 
service and HR. According to ABSL’s report 
“Business Services Sector in Poland 2019”, 
Poland had more than 1,400 service cen-
tres with a combined headcount of over 
307,000. Approximately 33% of jobs was 
generated by shared services centres and 
global business services centres, followed 
by IT centres (around 32%), outsourcing 
centres (18%), and R&D centres (13%). Of 
all the locations, Krakow is the biggest 
office hub with nearly 70,000 jobs in the 
sector, followed by Warsaw and Wroclaw, 
with 56,300 and 47,500 jobs, respectively.

As the SSC became increasingly satu-
rated in the largest office markets, it 
progressed towards growing decentrali-
zation over the last ten years, with an 
initial focus on the largest cities. With 

A t the end of 2019, Poland’s nine 
largest city office markets con-
tained more than 11.2 million 

sq m of modern office space, the largest 
being Warsaw, which accounted for ap-
proximately 50% of their combined of-
fice stock. The two biggest regional city 
markets are Krakow and Wroclaw, which 
were the first to see their office stock 
surpass the one million sqm mark. Next 
in line is the Tri-City region, which com-
prises nearly 840,000 sqm of modern of-
fice space, followed by Poznan, Katowice, 
and Lodz, with 500,000–600,000 sq m of 
office stock each. The third group of cit-
ies in quarterly property market studies 
includes Lublin and Szczecin, which of-
fer approximately 150,000–200,000 sqm 
of office space each. Despite the con-
siderable differences in size of their re-
spective office markets, these cities have 
been growing at a relatively similar pace 
for the past ten years. Each regional city 
office market saw their office stock more 
than triple on average in the past dec-
ade, while Krakow posted a stellar per-
formance with an almost fivefold in-
crease in its office stock. 

Decentralization of tenants and growth of regional city markets

Jan SZULBORSKI
Senior Consultant, Research and 

Consulting, Cushman & Wakefield

time, the SSC has increasingly diversi-
fied the spatial distribution of its facili-
ties, leaning more towards smaller cities. 
Large tenants with a presence in several 
locations include Capgemini (7), EPAM (5), 
Ericsson (5), Atos (5), and State Street (2). 
This decentralisation of operations is be-
ing driven by such factors as limited la-
bour pools, the search for unique skills, 
business scaling and diversification, and 
the quest for more savings. This trend has 
already benefited Poznan, Lodz, Katowice, 
Lublin, and Szczecin.

Despite this, the SSC is also expand-
ing into alternative locations such as Bia-
lystok, Bydgoszcz, Czestochowa, Kielce, 
Olsztyn, Opole, and Radom, which how-
ever have a limited office stock rang-
ing between 50,000 and 100,000 sqm 
and comprising office buildings in vari-
ous sites and offering diverse technical 
standards. The office stock of these cities 
comprises both modern office buildings, 
tenement houses providing office space, 
and buildings located at industrial sites 
and in special economic zones. The SSC in 
these locations is chiefly being fuelled by 
the growing labour market saturation in 
larger cities and the demand for unique 
competencies such as a substantial pro-
portion of jobs requiring proficiencies in 
less popular foreign languages or avail-
ability of programmers with specialist 
skills. Companies that have launched op-
erations in alternative locations include 
ATOS, SII, ZF TRW, Cooper Standard, Soft-
Serve, SpyroSoft, Citibank, GlobalLogic 
and Jcommerce. In addition, some could 
opt to merge their operations, thereby es-
tablishing shared services centres in their 
manufacturing locations, as exemplified 
by ZF TRW, which is the largest office ten-
ant in Czestochowa and operates a finan-
cial, engineering and IT services centre 
and a procurement office in that city.

The SSC is expected to grow further in 
the coming years and move along a bal-
anced spatial growth trajectory. The larg-
est cities will maintain their dominance in 
this sector while alternative locations will 
grow depending on their ability to meet 
investors’ requirements for office space 
and skilled labour, and the pro-invest-
ment policies of local authorities. 
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Record transactions

Last year the company finalized the sales 
deal of Diamentum Office in Wroclaw, 
which was purchased by a British private 
equity fund — Benson Elliot. A  prelimi-
nary sale agreement was also concluded 
for Chmielna 89 office buildings in Warsaw 
and Tischnera Office in Krakow. They will 
enrich the Globalworth Poland portfolio 
by a  total of nearly 60 000 sqm space for 
lease. The estimated value of last year’s 
sale transactions of buildings (including 
signed preliminary contracts) was over 
EUR 200 million.

Office projects that were the subject of 
last year’s transactions have been designed 
with precision, which makes them valuable 

Last year was exceptionally success-
ful for the Polish developer Cavatina 
Holding. Not only does it concern re-

cord lease transactions and sale of office 
space in the biggest Polish cities, but also, 
and most of all, the start of new projects. 

Architecture awarded in Polish and for-
eign competitions, key locations in the big-
gest cities of Poland, energy-saving tech-
nological solutions, large green zones and 
a symbiotic inclusion of the building in the 
surrounding urban tissue — these are the 
hallmarks of the projects carried out by Ca-
vatina Holding. 

In this context, it is now wonder that ten-
ants and funds continue to be interested in 
commercial spaces of the Polish developer.

Cavatina Holding — record transactions, ambitious plans

Daniel DRAGA
Board Member of Cavatina Holding

acquisitions in the property portfolio of the 
new owners. Thanks to the timeless archi-
tecture and excellent locations in key cit-
ies in Poland in terms of economic growth, 
these buildings can enjoy the interest of re-
nowned tenants for years and bring the de-
sired profits — sums up Daniel Draga, Board 
Member at Cavatina Holding.

Moreover, the lease agreements signed 
between Cavatina Holding and well-known 
companies have received wide coverage in 
the commercial real estate industry. One of 
the largest transactions on the Krakow of-
fice market was a contract with the leading 
technological company Saber Polska for 
nearly 16 000 sqm comfort work space in 
Tischnera Office. 

The last year’s transaction with the larg-
est bank in Poland, covering over 24 000 
sqm — and all floors in Warsaw office 
building Chmielna 89 — proved to be an 
equally impressive achievement of Polish 
developer. 

New important projects

Last year the company obtained legally 
binding building permits for 4 new projects 
and started construction works on 5 pro-
jects in major Polish cities.

In the second half of 2019, construction 
of the fourth stage of Equal Business Park 
(Building D) on Wielicka started — a 6-sto-
rey building with over 11 000 sqm high-
quality space for work. So did the first stage 
of Ocean Office Park at the crossroada of 
Nowoczeshucka and Klimeckiego. 

Cavatina Holding also started a unique 
project in Bielsko-Biala last year. Cavatina 
Hall is being raised at the crossroads of 
Dworkowa and Sempolowska Streets and 
it is going to combine office and cultural 
functions in a  unique way. In addition to 
the A-class office space, the facility will 
include a  concert hall for nearly a  thou-
sand music lovers and a high-class record-
ing studio. The multi-functional building 
is the first of its kind on such a  scale in 
Bielsko-Biala. 

In October, the construction of Global 
Office Park in Katowice began — the first 
mixed-use project in Silesia on such a spec-
tacular scale. The complex will consist of 
two 25-storey office and service towers 
and one residential tower, set on a shared 
5-storey podium, with numerous premises 
for catering and premises in a gallery lay-
out. Opposite the multifunctional complex, 
there will be a small, classic office building. 
In total, the project will provide approxi-
mately 90 000 sqm space for work, housing 
and recreation.

The Global Office Park project arouses 
great interest of both local media and resi-
dents of Katowice. The multidimensional 
character of the complex and world-class, 
bold architecture, already appreciated out-
side of our country, can make this project 
a  new icon of Silesia — recognizable not 
only in Poland, but also in the world — says 
Daniel Draga, Board Member at Cavatina 
Holding.

Palio Office Park in Gdansk on Jana z Kol-
na Street has entered a new stage. The first 
of buildings which are now under construc-
tion will provide over 16 000 sqm of high-
quality space for offices and services. 

All projects mentioned here have cater-
ing zones and premises for services that 
allow the daily needs of building users to 
be met. The developer’s projects are also 
distinguished by numerous pro-ecological 
solutions and the presence of spacious 
green areas. 

The year full of awards 

The commercial and business success of 
Cavatina Holding projects is confirmed 
by numerous lease and sale agreements 
signed by the developer last year. 

The company’s dynamic strategy and 
bold design decisions have brought the de-
veloper a number of awards in Polish and 
foreign industry competitions. The group 
responsible for this success in the field 
of architecture, from conceptual phase to 
commissioning, is an internal team of archi-
tects, who take care of each smallest detail 
of the project.

Mature and well-considered archi-
tecture requires not only huge technical 
knowledge, but above all respect for the 
needs of future users. That is why we can 
come across numerous green zones, bicy-
cle infrastructure and double-skin facade 
technology, isolating against noise and 
temperature in Cavatina Holding projects. 
A good building pleases the eye, fulfils its 
function without any problems and cor-
responds with the surroundings, complet-
ing the existing urban fabric — explains 
architect Piotr Jasinski, director of the 
Building Design Department at Cavatina 
Holding.

Numerous awards for the developer’s 
designs confirm this vision of architec-
ture. The green building Tischnera Office 
in Krakow has received the title of ‘The 
Office Spaces Market Project of the Year’ 
in the competition Prime Property Prize 
2019, and the Katowice Global Office Park’s 
design has been recognized by an inter-
national group of construction industry 
experts at the prestigious European Prop-
erty Awards 2019–2020 competition in Lon-
don. The facility was awarded the title of 

the best high-rise residential design in the 
country in the category Residential High-
Rise Architecture Poland and a distinction 
for the office part in the category Office 
Architecture Poland.

Moreover, the jury of the European Prop-
erty Awards 2019–2020 competition recog-
nized the multifunctional project Cavatina 
Hall, acclaiming it as the best mixed-use 
project in Poland — Best Mixed-Use Devel-
opment Poland.

Last year’s awards pool was also extend-
ed by Diamentum Office in Wroclaw, which 
won the TopBuilder award.

Ambitious plans 

The new year for Cavatina Holding began 
in a very promising way. In the first half of 
January, the developer concluded a  pre-
liminary sale agreement for 4 buildings of 
the Equal Business Park complex, offering 
a total of more than 60 000 sqm A-class of-
fice space. The buyer of the project that is 
already recognizable in Krakow is a consor-
tium managed by Apollo-Rida Poland.

Moreover, the already started projects 
of the company run in Gdansk, Krakow, 
Bielsko-Biala and Katowice will enter a new 
phase this year. In addition, Cavatina Hold-
ing plans to start new projects in Lodz, War-
saw and Wroclaw. The emerging projects 
will include the launch of a  rental apart-
ment platform, which at the first stage will 
supply the residential market with 2000 
apartments of various sizes and will rede-
fine the meaning of mixed-use projects in 
Poland.

Last year was a  time of hard work for 
Cavatina Holding, which in the end result-
ed in record lease and sale transactions of 
the company’s office spaces in the biggest 
cities of Poland. Achievements like that 
make us happy, but they are also an obli-
gation. The second project phase is ahead 
of us, consisting in delivery of 500 000 sqm 
commercial space and 2000 apartments 
by 2022. By 2025, we intend to expand our 
development portfolio to 1 000 000 sqm 
space for office and services and 5000 
apartments. We have a great, experienced 
team, unique projects and a  great will 
to act; all you have to do is wait — says 
Daniel Draga, Board Member at Cavatina 
Holding.
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How would you evaluate the scope of 
the problem with access to attractive 
development areas for office projects? 

This is a  crucial problem today. It’s 
been a few years now that we’ve been not-
ing a  lack of development areas without 

legal or technical flaws at good locations. 
The year 2019 has brought a further dimin-
ishment of the already modest offer. This 
is not only related to the capital, but for 
the few last quarters, it has been a prob-
lem of regional cities too. At the same time, 

the demand is not falling, neither on the 
residential and on the commercial mar-
ket. The supply is enormous, especially in 
the latter of these sector, because new of-
fice and mixed-use projects are being car-
ried out there in large amounts. The reason 

The era of office and residential monocultures has passed — 
multifunctionality and city-forming potential are essential in the 

commercial real estate market of today. This is the most important 
trend nowadays, both in terms of developer investment and in terms 

of building new districts and business centres. Why is this so and 
how is it related to the situation on the Polish land market? Joanna 
Kus is speaking to Emil Domeracki, the director of Investment Land 

Department at Colliers International.

MUlTIfUNCTIONAlITY  
IS THE kEY TODAY

for this situation is a huge demand and re-
cord-high lease numbers. Last year, near-
ly 880,000  sqm were leased in Warsaw 
and a  total of almost 700,000 sqm were 
leased on the 6 biggest regional markets. At 
the moment, there is around 800,000 sqm 
office space under construction in the capi-
tal alone. 

Even companies from the Far East and 
Southern Africa wish to invest in Polish 
land. The low accessibility of land resulted 
in a surge in prices, which are too high for 
many developers to maintain an appropri-
ate margin. This is why commercial play-
ers often lose with residential ones in the 
fight for attractive plots. Residential play-
ers can often compensate for the price of 
land with prices of flats, which are con-
tinuously rising and hitting new records. 
The frozen bank of land belonging to local 
governments or state-owned enterprises 
does not help to improve this situation.

Turning away from the inner city and 
raising buildings outside of the centre 
seems to be an obvious solution 
for the problem of high density 
development. However, city planners 
warn us against the consequences of 
sprawling cities.
High density development is not a  prob-
lem at all, if it is done with consideration 
and in a systematic way. The real problem 
is the uncontrolled urban sprawl. Man-
agement of such an organism is difficult 
and costly, and life in such a city becomes 
uncomfortable. In a  city which grows in 
an uncontrolled way it is difficult to plan 
public transport effectively, residents 
waste a lot of time in traffic jams and the 
budget has to bear much higher costs of 
infrastructure maintenance and develop-
ment. The quality of public space, so im-
portant for social life, decreases too. Ac-
cess to many services and city resources, 
such as healthcare centres, school or cul-
tural centres, is not evenly distributed. 

The cities of Western Europe have start-
ed to deal with this problem really well. 
They have adopted the strategy of devel-
oping to the inside. It limits further sprawl 
of suburbs, concentrating on rising devel-
opment density in a planned way, as well 
as on revitalisation and reuse of the exist-
ing infrastructure. In this way, it is possible 
to lower city operating costs and improve 

the quality of life and the condition of the 
environment — the last one being the part 
which suffers the most from the process of 
suburbanization.

What is the role of urban planners? Are 
city authorities keeping up with plans 
of investors? In Europe we can find 
examples of so-called ‘ghost districts’ 
— places isolated from transport and 
services infrastructure. Could a similar 
scenario come true on the office 
market?
The basic problem of our cities is the in-
sufficient number of urban planners and 
too low inclusion of land in spatial devel-
opment plans. Unfortunately, there is am-
ple evidence that we do not have enough 
urban planning and the huge investment 
potential has not been used sufficient-
ly well. We did not manage to avoid mis-
takes, and an infamous example here is 
Sluzewiec in Warsaw, commonly known as 
Mordor. It was formerly an industrial dis-
trict, and at the end of the 90s it began 
to transform rapidly into the biggest Pol-
ish office hub. However, no one took care 
of functionality diversification and pub-
lic spaces, the communication layout had 
not been prepared earlier to deal with 
this amount of traffic and public trans-
port had not been developed sufficiently. 
For a few years, the city has been trying to 
put these mistakes right. But they could 
have been avoided, if urban planners had 
been engaged in the development of the 
district from the beginning, and if new 
projects had been coordinated with city 
investments. 

Krakow is an example of a city where 
it is not possible to indicate one main 
business centre. Many locations seem 
to fulfil this function. Is that a good 
trend? 
Creating huge, monofunctional districts 
belongs to the past. There is nothing 
wrong with locating office complexes in 
different parts of the city. It is more im-
portant that it is well-planned, that the 
complexes are well-communicated, and 
that they tap into the urban tissue and 
have a  good parking and cycling infra-
structure. Currently, it is a popular trend 
in large cities to create polycentric lay-
outs. The Old Town is surrounded with 

smaller, functionally varied local centres, 
which allow to ease the load on the main 
centre. In this way, we can relieve traffic 
and high congestion in public transport, 
which makes commute shorter.

With limited resources of undeveloped 
land, some already developed areas 
constitute an alternative — post-
industrial areas could be an example 
here. What kind of obstacles is an 
investor bound to come across in 
relation to projects like that? 
Indeed, post-industrial areas are 
now a  tasty bite for investors. 30% of 
transactions that I  carried out were re-
lated to transformation of post-industri-
al areas into multifunctional or residential 
spaces. Earlier factories used to be built in 
direct vicinity of city centres, because of 
transport reasons, and this is why they are 
often located at very attractive locations. 
At the moment, this sector cannot cope 
with the pace of changes and production 
plants are often transferred to the sub-
urbs, which is in general a positive trend. 

Post-industrial areas usually have one 
drawback — technical problems relat-
ed to infrastructure (utilities, industri-
al underground pipes, energy lines, etc.), 
which often has not been catalogued 
for a long time and is not included in up-
to-date plans. When carrying out such pro-
jects, many difficulties of this kind come 
up only at the construction stage. The is-
sue of pollution may sometimes come into 
question too. Today, these are the basic 
risks that the investor is taking up when 
making a decision to change the purpose 
of a post-industrial area. 

Legal defects are another stumbling 
block. They are often not regulated by law, 
especially in Warsaw. They are an indispen-
sable element in risk mitigation related to 
the wish to acquire property or change its 
function. Today it is one of the leading in-
vestor trends that we can observe. Be-
cause of poor access to land, it becomes 
natural to look for alternative solutions: 
revitalization, demolition of old buildings 
and replacing them with new ones, or giv-
ing them new functions. 

Historical buildings are a challenge 
for investors too. They are difficult for 
example in terms of legal requirements 
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and creating parking places. How can 
we minimize risk related to that and 
when does such effort really pay off to 
investors?
Such risk is mainly minimized by mixing 
different functions within one project. An 
example here could be Koszyki, Koneser 
or Powisle power plant in Warsaw — here 
we have a mixture of office, retail, cater-
ing and, in case of the two last projects, 
even residential functions. The next pro-
jects that are going to be like that are Bro-
wary Warszawskie and Fabryka Norblina. 
All these projects include complement-
ing historical urban tissue with new build-
ings. This allows investors to raise renta-
bility of the enterprise, which is of great 
importance in the view of time and mon-
ey needed for revitalization. These costs 
are higher than in case of a  greenfield 
construction. Our experience so far has 
shown that such projects, if they are well-
designed and appropriately carried out, 
are a great commercial success. More than 
that, they are also a  success in terms of 
image — because they are distinguished by 
unique atmosphere, they quickly gain pop-
ularity and are very well received by the 
residents. 

What are the price fluctuations for 
land, depending on location and land 
category? Do you expect the prices to 
grow? 
In the recent 3–4 years we have ob-
served a  massive rise of land prices all 
over Poland, especially in case of land for 
residential estate. This was related to high 
demand and, at the same time, very low 
access to free land without legal or tech-
nical defects. The prices in cities such as 
Warsaw or Wroclaw have risen by as much 
as 20% a year, and they have reached his-
torical levels. In 2019 we noticed a  slight 
levelling off. This was especially visible 
on the Krakow and Szczecin market. Un-
changeably, Warsaw, Wroclaw and Tric-
ity remain to be the most attractive for 
investors. The prices of land there reach 
the level between a few and a several doz-
en thousands PLN for square metre. The 
record transaction was the sale of land 
for construction of a  high-rise building 
in Warsaw in the second quarter of 2019, 
where the price per square metre exceed-
ed 40 000 PLN.

Today, there is much less room for 
speculations and I  expect there will be 
no substantial rises. The prices of land on 
the Polish market have reached the upper 
limit, the time for stabilization has come. 
The investors have been optimistic about 
the commercial sector in the recent years. 
Their moods have not changed, quite the 
opposite — they’ve decided for more pur-
chases, often creating land banks for fu-
ture projects. At the same time, we have 
to note down that accessibility of land for 
commercial projects, which have much 
more specific requirements, is clearly 
lower than for residential projects. Entry 
threshold is another factor here — com-
mercial developers are not able to outbid 
residential developers in terms of pric-
es. This is why they more and more of-
ten have to join mixed-use type of pro-
jects, which give them more possibilities, 
to maintain rentability of the project. Also 
banks are more favourable of such pro-
jects and they are more willing to finance 
this type of enterprises.

Given the current market 
conditions, such as high demand, 
are there any so-called investment 
opportunities?
I  often come across this question. I  al-
ways answer that today you cannot look 
for opportunities but you have to cre-
ate them. Especially if we take current 
demand among investors and prices of 
land into account. You need to create 
opportunities using legal, infrastructur-
al and planning devices. Today, what you 
need the most is a  well-prepared prod-
uct without defects. It is only then that 
the investor can see it as an investment 
opportunity. 

Regional markets are catching up with 
Warsaw in terms of office supply. What 
do these data tell us? Are they a token 
of a growing competitive advantage of 
smaller cities? 
At the end of 2019, the supply of mod-
ern office space in 8 largest regional cit-
ies exceeded the total supply in Warsaw. 
Currently, the area under construction in 
regional cities equals that in the capital — 
approx. 800,000 sqm. There are some cen-
tres which have been developing vibrantly 
in the recent years, such as Wroclaw, which 

has enlarged its office spaces resources 
significantly (by almost 150,000 last year). 

Let’s also take a look at Krakow. Despite 
quarterly standstill in the number of pro-
jects completed, 2019 ended with an in-
crease in new supply at almost 160,000 sqm. 
Krakow still is ahead in terms of new vol-
ume supply among regional cities. 

Poznan is doing really well too. In my 
opinion, it is a  rising star on the market. 
Last year, 85,700 sqm was delivered to the 
market there within 10 buildings. Half of 
them was built by Vastint within the sec-
ond phase of the Business Garden com-
plex (5 office buildings). New facilities are 
also being raised in the inner city — for 
example Nowy Rynek complex, raised by 
Skanska. 

The Tricity is the biggest player among 
regional markets at the moment. In terms 
of new projects, it overtook Wroclaw and 
Poznan. The volume of commercial space 
under construction is enormous and it 
well exceeds 160,000 sqm. 

Which locations can still surprise 
us with office project development 
potential?
For sure it is worth looking at the rising 
centres, such as Lodz — a  city which has 
been developing tremendously in the re-
cent years. Whole quarters of the inner 
city are being revitalized there and new 
projects are centred around the commu-
nication hub Lodz Fabryczna. This is very 
important in the context of what we have 
talked about earlier, that is urban sprawl. 
In Lodz, investment potential is used very 
wisely and skilfully. New Lodz Centre is one 
of the biggest European urban planning 
projects carried out in the inner city.

A location which still has a big and yet 
unused potential is Lublin. This is the big-
gest city and academic centre in East-
ern Poland. This part of the country is 
still struggling with infrastructure short-
ages. However, human capital is definite-
ly a  great advantage of this region. It is 
very important now to attract investors 
to the city and to stop talent drain. One 
of these processes is already in progres. 
In Lublin, quarter after quarter, we are re-
cording higher office lease indicators. Last 
year Colliers International opened their 
first regional office there, which proves our 
belief in the office potential of this region.

the relevant entities, starting from lease and tenancy agreements to 
public-private partnership. 

‘Krakow Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy’ is another key fragment 
of the city that the agency is responsible for. The activities of ARMK 
focus on changing the perception of such areas as typical indus-
trial areas by coordinating activities that allow for starting a new 
function in this place: residential and services function. It is worth 
noticing that the development plan study provides for high-rise ar-
chitecture in this area — even up to 250 m. The agency’s focus lies 
with efficient activities to accelerate economic development of this 
part of Krakow, both on the infrastructural and on functional and 
social levels. 

Another area entrusted to ARMK is ‘Krakow Airport Balice’, with 
its current prevailing transportation character. The aim of the com-
pany is to redevelop this territory by extending its purpose with 
commercial, business and city-forming functions. The company is 
aware that airports are often a seedbed of entrepreneurship, and 
this is why they focus primarily on integrating development areas 
serving different functions. Just as in case of the area ‘Krakow Nowe 
Miasto Płaszów-Rybitwy, efforts of ARMK consist in increasing the 
investment attractiveness of this area — for investors, community 
of the city and municipality of Krakow in the first place, but also for 
the entire region and for tourists.

Contact:
Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel. 12 293 45 90 | e-mail: biuro@armk.pl

The main areas of the company’s activities include devel-
opment of the areas of Wesoła district, with its 19th cen-
tury buildings acquired by the City of Krakow from the 

Krakow University Hospital. Moreover, ARMK coordinates the de-
velopment of investment areas in the economic development 
zone ‘Krakow Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy’ and ‘Krakow Air-
port Balice’.

When it comes to the development of the areas in Wesoła dis-
trict, the company is going oversee the proper use of the potential 
of this place and preservation of its exclusive character. ARMK will 
take care of the transfer and management of buildings handed over 
by the University Hospital, and later will look for investors interest-
ed to do business in this area. The real property includes historical 
buildings located at these addresses:
• ul. Kopernika 15,  • ul. Kopernika 15 A,
• ul. Kopernika 15 B, • ul. Kopernika 17,
• ul. Kopernika 19, • ul. Kopernika 21,
• ul. Kopernika 21 A, • ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5.
• ul. Grzegórzecka 18,

The aim of the company is to open this part of the city to the 
residents of Krakow and to create possibilities for recreation and 
relaxation on green areas in this place. At the same time, in order 
to gain financing for these public utility activities, it is now holding 
talks to find a contractor or contractors willing to invest their funds 
to adapt former hospital buildings to the needs of their activity, in 
accordance with the city’s vision of this area. The agency is open to 
different forms of cooperation in terms of usage of the property by 

ARMk – A NEW APPROACH TO PROJECTS
Agency for the Development of the City of Krakow — ARMK — Agencja Rozwoju 

Miasta Krakowa Sp. z o.o., based in Krakow, is a newly appointed city company which 
is responsible for strategic undertakings of the City of Krakow, in accordance with the 

adopted Krakow Development Strategy ‘This is where I want to live. Krakow 2030.’
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Area   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .517 sqkm

Population  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .1 767 529

Unemployment    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  1.5%

Number of students    .   .   .   .   .    246 000

Total number of high schools  .   .   .   .   .  70

Number of bus lines    .   .   .   .   .   .   .   .  307

Number of tram lines  .   .   .   .   .   .   .   .   .  25

Underground     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  2 lines

Railway  .   .   .   . 4 SkM lines, 1 WkD, 8 kM 

Airports 
• Warsaw Frederic Chopin Airport 
• Warsaw Modlin Airport

Supply   .   .   .   .   .   .   .  app. 5 400 000 sqm

Supply in 2018    .   .   .   .   .   .   173 600 sqm

Demand in 2017    .   .   .   .   .  820 000 sqm

Space under construction  700 000 sqm

Vacancies     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   10.0%

Rents w COB  .   .   .  20,5–23 €/sqm/month 
Rents outside the centre   .   .   .   .   .   .   .   .    
 .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    11–17,5 €/sqm/month

bASIC INfORMATION

HIgH EDUCATION

PUblIC TRANSPORT

OffICE MARkET

’18

Michał OLSZEWSKI 

Deputy Mayor, the capital city of Warsaw

The assets of the capital of Poland include a  broad range 
of high quality office, storage and retail buildings but also the 
high quality of life and the ever rising number of qualified per-
sonnel. Employers can be sure to find a large number of human 
resources here. The Warsaw market stands out among other 
national and European cities in terms of access to competent 
employees and highly educated, qualified and experienced per-
sonnel. Not only are we a cultural and administrative hub, but 
also a  leading academic centre which offers attractive places 
of work and a high standard of life. This is why young people 
from other parts of the country are so willing to come here. 
In the last academic year we had more than 56 thousand of 
graduates. The higher education institutions in the capital have 
been leading in the higher education rankings for years. We 
have a  high talented graduates absorption rate. 90% of stu-
dents can speak English and as many as 72% of residents of 
Warsaw have a higher education.

Warsaw is one of the most attractive places for investment 
in the whole Europe. This has been confirmed by numerous 
rankings and reports, for example by a  ranking of ‘Financial 
Times’, where Warsaw takes the 3rd place among the most busi-
ness friendly cities of the future in Europe. In the fDi ranking 
of the best Polish cities of the future 2019/2020 and in “Emerg-
ing Europe’s 2019 Business Friendly Perception Survey”, Warsaw 
has taken the first place.

The developing office space has a significant impact on the 
urban tissue and on the life of the residents. The European 
Square may be an example here — a  popular meeting place 
among Varsovians, which has been made available as a public 
space and is located by the Warsaw Spire office building. 

Twice a  year Warsaw takes part and presents its potential 
in the international investment fair MIPIM in Cannes and EXPO 
REAL in Munich. Business partners participate in both of these 
events alongside the city. The fair is an opportunity to pre-
sent city real estate offers and commercial partners, but also 
to show all the assets of city which have a decisive impact on 
the investors’ decisions. The industries which dominate the 
city include: BSS (business services sector), IT, finances and 
pharmaceuticals.

The report „Warszawskie biura na nowych torach. Biurowa 
mapa Warszawy a  rozwój komunikacji publicznej 2018–2021” 
(Warsaw on a new trajectory. Office map of Warsaw and the de-
velopment of public transport 2018–2021) indicates four loca-
tions which are considered the most prospective, both in terms 
of access to public transport (especially railway transport) and 
in terms of planned office projects. These are: the area of the 
Daszynskiego roundabout, surroundings of the Gdansk Station 
along with the Zgrupowania AK ‘Radosław’ roundabout and the 
junction of Marszalkowska and Swietokrzyska Streets.

HOW IS THE 
OffICE MAP 
Of WARSAW 
CHANgINg?

The city is implementing transport solutions, which accompa-
ny office market development. The capital has a modern and 
environmentally-friendly public transport and a well-devel-

oped bicycle network of more than 600 km. Veturilo is one of the 
biggest and most popular city bike systems in Europe. A big asset 
of the metropolis is its high accessibility: the capital has two inter-
national airports. 

The projects which are now being carried out by the city, in-
cluding infrastructural projects, have a significant positive in-
fluence on the quality of life in the capital, and this is going 
to attract new companies. We are building new road and cycle 
lanes, we are developing the second line of the Warsaw under-
ground — so important for the residents of Warsaw. We are in-
vesting in buslanes, additional tram lines, additional Fast City 
Rail connections and in the city bypass. The city has planned to 
spend 6.437 bn PLN in the years 2019-2023 on public transport, 
which is 44% of all expenditure planned for this period. We are 
offering a higher standard of life, and this makes the city a bet-
ter place to invest in. 

In Warsaw, greenery is accessible everywhere you look. 
Green squares, parks, gardens and forests constitute nearly 
40% of the capital area. This includes unique in Europe natu-
ral areas along the Vistula river — a  paradise for relaxation 
seekers. 

Warsaw is an exceptionally 
dynamic business centre and an 
unquestioned regional leader in 

economic development and office 
market maturity.
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The company Profbud has completed the construction of an 
ecological office facility — the only A-class building of this 
type in the north-west area of Warsaw’s Wola district. It was 

built near Koleje Mazowieckie Warszawa Kolo, Obozowa Street and 
Prymasa Tysiaclecia Avenue. Vector+ consists of two towers with 14 
and 6 floors. The complex is now undergoing BREEAM certification 
at the level Very Good. The facilities for car users include a 3-sto-
rey car park and electric car charging stations. Ecological solutions 
offered by the investor include a system for rainwater collection 
and eco-grids on ground level car parks. The project is also distin-
guished by a green terrace and a green patio. The highest floors of 
the towers are completed in the attic style, glazed to the full height 
of the floor. A viewing terrace has been created on the tallest of 
the buildings. There is also a terrace on the connector between the 
buildings. In front of the building there is a sculpture which in its 
form refers to a vector. The author of the architectural design is the 
J.S.K Architekci studio.

WARSAW: COMMISSIONED PROJECTS

project has a multi-functional character — there are premises 
for retail and services, apartments and office spaces here. The 
revitalized building constitutes the architectural heart of the 
project. Before the war, it was used for the needs of the pow-
er plant. Currently it has a commercial function. The apartment 
building and 3 office facilities are newly raised buildings within 
this project. Office spaces have been designed in a way that al-
lows for tailoring them to the expectations of tenants. The entire 
complex has obtained the BREEAM Europe Commercial 2009 cer-
tificate. It is 15 minutes away from the centre of Warsaw on foot, 
which means that users have access to the most popular places 
in the capital.

Skanska Property Poland is continuing construction of 
Generation Park . The project has been divided into stages X, 

Metropoint Office
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Also the modern office complex Wola Retro has been com-
missioned. It was raised in the surrounding of historical architec-
ture. A building which has existed here since 1939 was adopted 
for offices and services, in this way offering 6,620 sqm leasable 
space. In the neighbourhood there are 2 A-class office buildings 
with 8 and 14 floors and 17,880 sqm available space. The complex 
makes use of a Building Management System. The car park on 
the underground levels provides place for 308 users. One of the 
renowned Polish studios, Kurylowicz & Associates, undertook the 
project of adapting the newest office architecture to the mod-
ernist context. The company responsible for the project is Deve-
lia. Wola Retro is located at Skierniewicka and Siedmiogrodzka 
Streets. In close proximity to the complex there is transport in-
frastructure: underground station and many city bus stops. Resi-
dential estates are created in the neighbourhood too. Y and Z, and these letters refer to the names of generations. 

The location near the Daszynski Roundabout guarantees access 
to tram and bus transport. Tenants have been using 20,161 sqm 
space in building GX on Prosta street since 2016. In 2019, the GZ 
stage was commissioned. The building on Towarowa offers leas-
able space of 17 283 sqm. The construction of GY at Daszynski 
Roundabout should be completed in the first quarter of 2021. The 
leasable area in this facility will be 44,159 sqm. Generally acces-
sible spaces with street furniture and city sculptures were ar-
ranged between the buildings. There will also be infrastructure 
for cyclists and green pergolas. The company Skanska, famous 
for its ecological solutions, has used green, smog-reducing con-
crete here. The aesthetics of the complex refers to Scandinavian 
architectural trends.

Elektrownia Powiśle

Generation ParkWola Retro
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In one of the most fashionable business locations of Warsaw, 
on Grzybowska, the project Metropoint Office was commis-
sioned. As a result, Asbud offers tenants 8 217 sqm office space 
on 10 floors. The underground car park is situated on 3 under-
ground levels, providing 114 parking spaces. Optimal insolation 
of the rooms is guaranteed by glazed facades and green areas 
on the roofs. In addition, the project has an internal patio with 
walking paths and benches. The relaxation area is inside the 
building. Roofed bicycle racks on the patio, places in the garage 
and showers have been prepared for cyclists. The 24-hour recep-
tion is going to be the showcase of the office building.

White Star Real Estate has completed the construction 
of a complex of buildings forming Elektrownia Powisle. The 
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WARSAW: PROJECTS UNDER 
CONSTRUCTION

Skyliner

Browary Warszawskie
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Browary Warszawskie are to be a place that will enliven 
the area between Grzybowska, Wronia, Chlodna and Kroch-
malna Streets. Historic architectural fabric will gain a mod-

ern image. Thanks to the project carried out by Echo Investment, 
vegetation and buildings, public and private spaces are interlaced 
harmoniously. The investor intends to combine residential, recre-
ational and office functions. The project will include creation of 

offices of a total space of   12,600 sqm. The architectural design re-
fers to industrial buildings. In the immediate vicinity of the complex 
there are public zones with greenery and cafés. The office complex 
consisted of 3 segments. Offices at Brama, located at the represent-
ative point of the project, are divided into 2 wings — with 11 and 7 
floors. They were commissioned in 2018. Offices at Warzelnia consti-
tute the biggest facility designed within this project. A non-stand-
ard block of 8 floors is surrounded by Piwnice Czasu (Time Cellars) 
and Ogrod Centralny (Central Garden). The offices at the Villa, in 
turn, are adjacent to the modernized Villa Schiele. They are located 
in the tallest building with 14 commercial floors. Two levels will be 
taken up by green terraces.

In 2020, the construction carried out by Karimpol Polska in the vi-
cinity of Daszynskiego Roundabout should be completed. The office 
building will reach the height of 195 m and it will supply the capital 
market with 43,633 sqm space for lease. Skyliner offices, certified 
in the BREEAM system at the level Excellent, give a full range of ar-
rangement possibilities thanks to the flexible surface. At the height 
of 165 m there will be a Skybar, where the tenants will be able to en-
joy the panorama of Warsaw. One of the most prestigious rooms in 
the building is the hall, fully glazed and single-space, and its height is 
16 m. The space is intersected by monumental columns. The Spanish 
stairs are also a  highlight. Moreover, the underground garage in 
Skyliner is going to accommodate 428 parking spaces and 500 bike 
racks. Showers will be an additional facility for cyclists.

It’s worth mentioning that the building Atlas Tower,  which un-
derwent modernization, is located in the Central Business Area and 
offers 29,000 sqm office space.

Spark is another project carried out by Skanska Property Poland 
on the Warsaw office market. It is another space prepared not only 
for office workers, but also for other residents of Warsaw. This is why 
foundations involved in friendly urban space planning — Project for 
Public Spaces and Na Miejscu — joined in the activities already at 
the conceptual stage. In addition, Spark will receive the title of the 

Near the Powazkowska, Krasinskiego and Elblaska streets, the 
construction of the multi-functional project Zoliborz Business 
Concept has started. It will include small investment and service 
premises, a 3-star hotel, and offices. The project will be complement-
ed by numerous amenities, including a fitness club, restaurant and 
laundry. The completion of works has been scheduled for Q3 2022. 
The office space offered in the office building amounts to 4,177 sqm, 
and there will be 140 parking spaces at the underground level of 
the facility. The area of   each office will be 1,005 sqm in a 4-storey 
A-class building. The undertaking also includes investment apart-
ments. According to the architectural design, elevation will be made 
of stone with MarmoGlass, which will not only give the building an 
elegant design, but it will also make it stand out against other build-
ings in this part of Zoliborz.

At a key, central location in Warsaw, one of the most important 
projects of Cavatina Holding is coming to an end. Chmielna 89 is 
an unusual office building, which resembles a crystal in its shape. It 
is located at the crossroads of Chmielna and Miedziana Streets, close 
to Jerozolimskie Avenue — one of the main communication routes of 
the capital, which will ensure future users availability of all means 
of public transport. The architectural design of the building was cre-
ated with consideration for the nature of the existing urban fabric. 
The original block of the building may make it a new icon of Warsaw. 
On the ground floor of this 14-storey building there will be commer-
cial and catering premises. Cascading green terraces will occupy over 
370 sqm. Tenants will gain over 25,000 sqm of A-class office space. 
The facility will be managed with the use of the Integral system and 
it will meet the requirements of BREEAM certification. The project is 
going to be commissioned at the turn of the first and second quar-
ter of 2020.

Spark
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varso Place

“Building without barriers” already during its commissioning. The 
complex will consist of three buildings located on Wolska Street. 
Locating the building in this place does not only mean it will have ac-
cess to the most important communication routes, but it also gives 
the so-called “Serek Wolski” a  chance for a new image. The office 
building will have a public square with an open work zone and an 
amphitheatre. In 2019, building B received an occupancy permit. The 
works on construction of the tallest facility — building A, the gateway 
to the business centre of Wola — will be completed at the third stage 
of the project. 

Varso Place is also going to be a  prestigious business point 
in Warsaw. The complex consisting of 3 buildings will provide the 
Warsaw office market with 145,000 sqm space, 10,300 sqm of which 
will be designated for commercial and service premises. With 310 m 
height, Varso Tower is going to be the tallest building, not only in 
Warsaw, but also in the European Union. Viewing terraces will be built 
on its highest floors. Terraces were also built in Varso 1 and Varso 2, 
which are 81 and 90 m high respectively, and are based on a multi-
storey podium. The shared space was designed by Foster + Partners. 
The complex is BREEAM certified at the level Outstanding and it also 
has WELL Core & Shell precertification. 717 parking spaces are avail-
able on the area of the project.

Chmielna 89
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Ghelamco Poland is to complete the construction of The Warsaw 
HUB in the first months of 2020. The name of the project stands 
for: human, which in this case refers to the introduction of facilities 
that meet modern requirements; urban meaning the location in the 
very centre of the business district, and business, referring to a well-
planned place for business, both corporations and start-ups. The area 
available to business tenants is 75,000 sqm offices. The open space 
is supposed to provide as many arrangement possibilities as possi-
ble. The Heart Warsaw will be a cooperation centre for various busi-
ness models and 2,000 sqm space have been allocated to this part. 
The complex will also house a conference centre, a hotel area, as well 
as fitness and shopping facilities. There will also be functional solu-
tions for cyclists. The location provides convenient transport connec-
tions and the vicinity of the most characteristic capital buildings, such 
as the Palace of Culture and Science or the Warsaw Central Station.
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WARSAW: PlANNED PROJECTS

The total leasable area is 78,000 sqm. According to the schedule, the 
project should be ready to enter the capital office market in 2021 at 
the latest.

In 2021, Ghelamco Poland is also going to complete its next pro-
ject in Warsaw. 45-storey Warsaw UNIT will offer 57,000 sqm mod-
ern office space. Just like the other projects of the company locat-
ed near Daszynskiego Roundabout, such as Warsaw Spire and The 
Warsaw HUB, Warsaw UNIT fits into the capital’s business architec-
ture, and places the human in the centre. The project will be award-
ed the BREEAM certificate at the level Excellent. Its amenities will 
include changing rooms and showers for cyclists, as well as commer-
cial, services and catering premises. The car park designed in the of-
fice building (3 underground floors and the skyscraper podium) will 
provide space for more than 400 cars. Thanks to its location in the 
most dynamically developing part of the capital, the centre of the 
capital’s business, employees will have access to the most important 
transport routes.
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In 2020, Polski Holding Nieruchomosci is going to start con-
struction of Intraco Prime. In this way, the market will be en-
riched by approximately 14,000 sqm office space in the A-class 

standard. The office facility will be built in the vicinity of Intraco 
skyscraper. It will have 8 floors. Three levels will be allocated to 
an underground car park. The architectural design is being pre-
pared by Juvenes-Projekt Konsorcjum and Pracownia Obslugi In-
westorow Pro-Invest. The facility will be raised close to the Old 
Town, in the northern part of the Inner City, near the Underground 
station Dworzec Gdanski. Commercial and services premises will 
be available on the ground floor of the office building, which was 
especially adopted for these functions, as well as in the nearby 
shopping centres — Arkadia and Klif.

Another project planned by the company is the office facili-
ty Prymasa Tysiaclecia 83, which will be located on Prymasa 
Tysiaclecia Avenue. The construction works should start in the 

Intraco Prime

second quarter of 2020. According to the plan, the building will 
have 12 floors. Premises for services may be prepared both on the 
ground floor and on the first floor. The third and ninth floors will 
host green terraces. There will be also greenery with elements of 
street furniture in the inner square. What is more, the recreation 
area separates the building from the neighbouring housing es-
tate. The office space made available within this project will en-
able its customization to the needs of small businesses and cor-
porations. The facility standard will correspond to the „shell & 
core” classification.

With a valid construction permit, the company WAN is plan-
ning to build office building BABKA TOWER II, stage I, on Jana 
Pawla II Avenue. The project will be adjacent to one of the biggest 
shopping centres in Warsaw — Arkadia. Due to the vicinity of Ra-
doslawa Roundabout, the intersection of the main thoroughfares 
of the capital, this facility will be accessible with different means 
of transport. In the first stage, the plan is to build a 7-storey office 
building additionally with 4 underground levels for car park. The 
project involves creation of A + class office space that will meet in-
ternational environmental requirements, which will be confirmed 
by the BREEAM certificate.

Another project planned on the Warsaw office market is the 
office building of Towarzystwo Inwestycyjne BTA. The facility BTE 
MOKOTOW POINT will have 10 floors, 3 of which will be adopt-
ed as an underground car park for 225 cars. The office space on 
each floor will take around 2,000 sqm. The location of the build-
ing, at the crossroads of Niepodleglosci and Domaniewska Streets 
and the proximity of Wilanowska underground station will pro-
vide convenient transport connections by any means of transport. 
The office building is being prepared for tenants who are looking 
for a comfortable and high standard space for work at an attrac-
tive location. 

A modern office complex Poleczki Park is still under construc-
tion in Warsaw’s Ursynow. The complex will include 6 buildings cre-
ated for business, with a  total leasable area of   83,000 sqm. The 
names of the buildings: Amsterdam, Vienna, Berlin, Warsaw, Lisbon 
and Madrid refer to European capitals. The LEED CS Platinum and 
LEED CS Gold certificates attest their environmentally friendly nature. 
Additionally, there will be green spaces equipped with couches and 
original benches. There will be also a  cafe with a  terrace, a  foun-
tain and a pond on the area of the project. The accompanying facili-
ties are going to house a kindergarten, a hotel and commercial and 
service premises. The proximity of the S79 and S2 bypasses and the 
Chopin Airport ensures access to transport. The complex also has 
rich road infrastructure — there are zones for motorcyclists, taxis and 
couriers. In addition to public transport, there are 2 shuttle bus lines 
here. The undertaking is carried out by UBM Development.

More office buildings within the Bolero Office Point project are 
being raised, with the deadline in the first half of 2020. The complex 

is being built in the Wlochy district on Rownolegla Street, divided 
into stages Bolero Office Point II and Bolero Office Point III. The one 
is an office and technological A-class facility, created in the BTS sys-
tem. The office space will amount to 1,950 sqm space, while the tech-
nological space will be 1,730 sqm. There will be 60 parking spaces on 
the ground level car park. The project is scheduled to be completed 
in Q1 2020. Bolero Office Point III has already obtained a construction 
permit and commercialization has begun. Thanks to this part of the 
project, tenants will gain 11,500 sqm space and 180 parking spaces. 
The building class qualifies for the B + category.

Another commercial project carried out on the Area of Warsaw is 
the office campus Forest, raised by HB Reavis. The undertaking was 
started in 2019 on Burakowska Street. The company has already com-
missioned Gdanski Business Centre in this area. The concept behind 
the project of Forest is to create a healthy and creative work environ-
ment that responds to the needs of corporations and start-ups. The 
name of the complex refers to the green zone which is to be created 
between the buildings, corresponding to the size of 2 football pitch-
es. Additionally, restaurants and cafes will be available for employ-
ees and the local community. The campus is certified in the BREEAM 
Communities system, and is also pre-certified in the WELL standard. 

Poleczki Park

Warsaw UNIT

The Warsaw HUB

Forest
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Area:   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 327 sqm

Population  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  769 500

Unemployment    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 2.4%

bASIC INfORMATION

Number of students:   .   .   .   .   .   .   .   .   .  160 675

Total number of high schools  .   .   .   .   .   .   .   .  22

HIgH EDUCATION

Supply   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1 100 000 sqm

Supply in 2018    .   .   .   .   .   .   .   .   .  190 000 sqm

Demand   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  200 000 sqm

Space under construction    .    .    .  300 000 sqm

Vacancies     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    9,9%

Rents in A class office buildings 
    .   .   .   .   .   .   .   .   . 13.5–14.6 €/sqm/per month

OffICE MARkET

Number of bus lines    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  173

Number of tram lines  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  21

Airport   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . kraków Airport

PUblIC TRANSPORT

’18

investment process and preparation of meetings and presenta-
tions for investors. The activities of the Centre also aim to pro-
mote the investment offer of Krakow during the biggest Euro-
pean real estate fair. 

Knowing our potential, we consistently promote its elements 
and this bears fruit in the form investors’ decisions. It has al-
lowed us to form a type of a ‘sectoral specialization’ of Krakow. 
The city has joined the lead in terms of projects for knowledge-
based industries, which depend for human capital for their suc-
cess. This potential was noticed in ‘The Strategy for the Devel-
opment of Krakow” 2005 and in the document adopted at the 
beginning of 2018 — “The Strategy for the Development of Kra-
kow. This is where I want to live. Krakow 2030.” The city has been 
an invariably reliable partner for investors, and all who contrib-
ute to the creation of new workplaces are treated especially 
kindly here. This is why companies do not only stay in Krakow 
but they also strive to extend their activities and why new play-
ers still enter the market — which has a profound impact on the 
development of the office sector. 

Infrastructural investments are significant for the develop-
ment of the city and the office market too. These include infra-
structure that enables access to the city as well as city’s ‘blood-
stream’ infrastructure. It is worth noting that Krakow Airport 
takes the first position among regional Polish airports. The num-
ber of passengers using its services at the end of 2019 amounted 
to 8 million. The city public communication network helps ap-
proximately 411 million passengers a year in their daily commute. 
And we will not stop here, because we want our residents and 
users of public transport to travel in a pleasant, but also eco-
logical way. This is why we are buying more ecological buses and 
trams, we are extending the existing transport lines and invest-
ing in new connections with park&ride complexes. 

The city development policy strives to use resources for in-
vestment in a rational way and, at the same time, it aims to imple-
ment strict protection of green areas. Development perspectives 
have been included in the ‘Study of conditions and directions of 
spatial development of the City of Krakow.’ This document speci-
fies the aims of spatial policy, which refer to the strategic aims 
of the city development. These include for example: Krakow be-
coming a European metropolis, a centre for modern economy 
and high technology, as well as becoming a centre for science, 
culture and tourism and a residents-friendly city - a city which is 
attractive to live or stay in. These aims correspond with the con-
tents of ‘The Strategy for the Development of Krakow”. Both of 
these documents refer to the so-called big urban strategic pro-
jects, such as Krakow Airport, Plaszow-Rybitwy (Nowe Miasto), 
Nowa Huta Przyszlosci. These projects should serve as a stimu-
lus for new solutions, they should ensure intense urbanization 
of the city, create differentiated functionalities and should be 
based on innovative spatial solutions. 

kNOWlEDgE 
AND INNOVATION 

— kRAkOW’S 
SPECIAlTY

Krakow belongs to the group of 
the most popular business and 

office centres in Poland. The year 
2019 and the previous years were 
marked strong interest in Krakow 
and a close collaboration between 

the investors and the city. 

Katarzyna WYSOCKA 

Director of Department for Entrepreneurship & Innovation
Municipality of Krakow

Within the last decade, the office resources in Kra-
kow have risen fourfold and they now amount to 
1 360 000 sqm. The deciding factor which fosters of-

fice market development in our city is the activity of modern 
business services. Their share in the lease volume is approxi-
mately 60%. According to the data of consulting companies, at 
the end of 2019 we had a record high new supply of more than 
200 000 sqm space. In this aspect, the city takes a leading posi-
tion in comparison to other regional cities. 

According to the forecasts, Krakow is going to keep this 
trend due to the demographic and scientific potential, highly 
qualified staff, attractive living conditions and a favourable lo-
cation. The city development is based on intelligent manage-
ment and reinforcement of the modern business services and 
R&D sectors. This is why innovation and effective collaboration 
between science and business is of key importance to us. The 
fully operational Investors and Innovative Economy Support 
Centre of the City of Krakow plays an essential role in attract-
ing new investors. It offers broadly understood substantive 
help to domestic and foreign enterprises, including support in 
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kRAkOW: COMMISSIONED PROJECTS

The BUMA Group commissioned one of the first buildings 
of Wadowicka 3 complex in the vicinity of one of the 
main communication nodes in Krakow. This is the first of-

fice building in Poland which is currently during Fitwell certification 
— a certificate confirming ecology and pro-health nature of the pro-
ject, which should positively influence its surrounding and increase 
the productivity of employees and their well-being. Buildings are 
BREEAM certified at the level Excellent. Complex consists of three 

The office facility Mogilska Office was completed next to 
the Market Square and Krakowska Galery. This central spot on 
the map of Krakow guarantees easy transport to any part of the 
city. The proximity of Mogilskie roundabout means that the place 
also has a good access to national routes, including A4 motor-
way or Balice Airport. Nine storeys above the ground provide 
space for A-class offices, as well as for retail and services. Of-
fice spaces include suspended ceilings and raised floors, and the 
fully glazed façade ensures access to natural light. The comfort 
of work will be guaranteed not only by technological solutions, 
but also by terraces, green balconies and roofs. Moreover, the 
open atrium may be adapted in various ways. The facilities in-
clude a 3-storey car park, bicycle parking, canteen and cafeteria. 
The project is carried out by Warimpex. 

Since September 2017, the owner of Eximius Park (formerly KBP) 
in Zabierzow has been the First Property Group listed on the British 
Stock Exchange, which manages 80 buildings in Poland, Great Britain 
and Romania. In 2019, the Park underwent comprehensive moderniza-
tion. In order to maintain a balance between work and relaxation, the 
investor created a sport and recreation zone with a multi-functional 
football pitch. Tenants have 25 new amenities at their disposal, includ-
ing: a conference centre, lunch bar, grocery store, free Wi-Fi zone, vend-
ing machine refrigerator and parcel machine. All reception areas and 
shared areas have been modernized. The final amenity will be a kin-
dergarten with a nursery section, which will be opened this year.

The Park has very good transport connections with the centre of 
Krakow. It has its own railway station. The employees can also use 
bus connections sponsored by the owner. Here, it is easy to enter the 
traffic to the A4 motorway or reach the Balice Airport. The idea be-
hind this undertaking was to change thinking and perception of the 
workplace — from now on, it should be a friendly space, not only in 
the professional context, but also in social and recreational terms.

Tischnera Office, which is being raised in Podgorze district by 
Cavatina Holding, was enriched portfolio of Globalworth. The 10-sto-
rey building offers nearly 34,000 sqm A-class office space. In the 

Wadowicka 3

Mogilska Office

v.Offices
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Krakow resources were enriched with the facility V.Offices, 
commissioned in 2019. The office building was raised by AFI Man-
agement on 29 Listopada Avenue. Its shape refers to the letter 
V, which is related to the idea behind the project — important 
for the creators since the design stage. The project was meant to 
be ‘very’ in terms of ecological solutions, flexibility of space and 
location. The quality of the building is confirmed by the highest 
number of points achieved in Poland in the BREEAM certification 
system. The awarded grade places the project at the Outstanding 
level. The total leasable spaces of V.Offices is 24,700 sqm, includ-
ing 21,450 sqm office space. The tenants will be able to use a num-
ber of services, such as a parcel pick-up station, laundry machine, 
food trucks, canteen, cafeteria and a healthcare centre. On the 
area of the project, there will be 407 underground parking places 
with 13 car loading stations for electronic vehicles and 180 plac-
es for bikes. With the comfort of employees in mind, the creators 
also prepared relaxation zones, including a green patio. Equal Business Park

Eximius Park
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heart of the building, there is an internal patio with walking paths 
and fountains of over 1,000 sqm. From the 3rd floor upwards, the us-
ers of the building can use spacious green terraces. The office build-
ing is well located on Tischnera Street, in close proximity to Lagiewni-
ki Tram and Bus Loop. The users of the facility will therefore have 
easy access to public transport and bicycle paths, which is certain-
ly an advantage for cyclists and enthusiasts of a healthy lifestyle. 
The building was granted an occupancy permit at the end of 2019. 
The first tenants moved in in February 2020, including Saber Polska, 
which occupies more than the half of the floors in the building.

In 2018 Cavatina Holding raised building C of the Equal Busi-
ness Park complex on Wielicka Street in Krakow. The project in-
cludes 3 office buildings which have been already commissioned 
and one building under construction. The building C has 6 storeys 
above the ground and 1 underground storey and it offers around 
22,842  sqm office space and 367 parking places. Three internal 
courtyards are an additional asset of this facility. The leading archi-
tect who prepared the design was Piotr Jasinski, and the contrac-
tor — Cavatina GW. At the moment building D is under construction 
— it will offer a total of more than 11,000 sqm on 6 floors above the 
ground and one underground floor. 

8-storey A-class office buildings with underground multiposition 
garages. Additional outdoor parking spaces have been designed. 
The architectural design of the complex was prepared by one of the 
most popular architectural studios — Medusa Group. Tischnera Office
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kRAkOW: PROJECTS UNDER 
CONSTRUCTION

Another project of the BUMA Group on the Krakow real es-
tate market is Dot Office complex, located in Special 
Economic Zone of the Krakow Technology Park. 7 objects 

in A-class with total office surface 63,000 sqm have been built so 
far. Next Dot Office L1 building with 13,140 sqm of office space will 
be open in April 2020. This new building is currently in the process 
of Well certification, which is showing that investor cares about 
comfort of work and health of future users. L1 building, just like 
other buildings in the complex, is BREEAM certified. Flexible of-
fices for rent — At office — are a new concept by BUMA. These are 
smaller office spaces for shorter rental period. 

Dot Office Fabryczna Office Park

BBC 13
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Fabryczna Office Park is a part of one of the biggest undertak-
ings carried out by INTER-BUD Group — Fabryczna City. The complex 
is supposed to create a small city, which will include both residential 
and office spaces, whereas the services zone will be arranged in re-
vitalized historical buildings which once belonged to Polmos facto-
ries. A-class offices commissioned within this project will enrich the 
Krakow office market with a total of 68,000 sqm space. In 2019, the 
first out of 5 commercial buildings was completed. The project will 
be awarded with a BREEAM certificate at the level Excellent, and the 
modern technological solutions which distinguish this project should 
ensure comfort of employees and raise prestige. The users will be 

able to make use of a green patio on the area of the complex and the 
building’s location on Pokoju Avenue will guarantee a good access to 
the city centre and its facilities. 

The last of 3 office buildings located on Jasnogorska in Brono-
wice Business Center complex received a construction permit. 
BBC 13 — just as BBC 9 and BBC 11 — is situated in the vicinity of 
the main thoroughfare in the capital of Malopolska, which ensures 
an easy access to the airport and province routes. Moreover, there 
are many retail and services centres in the neighbourhood, such as 
IKEA or Galeria Bronowice, hotels and petrol stations. BBC 13 is cer-
tified in the BREEAM system and its available space will amount to 

Tertium Business Park

TEN Office
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45,000 sqm. The offices will be located on 4 
storeys and the ground floor will be adapt-
ed for retail and services. Commuters who 
use a car will have two underground floors 
with 106 parking places at their disposal. Ad-
ditionally, 55 places will be created on the 
outside car park. Facilities of the building will 
include a conference centre, cafés or a bicycle 
rack. Importantly, office space was designed 
to be as flexible as possible, due to different 
needs of the tenants. 

Tertium Business Park, located on Lu-
blanska street will provide Krakow office mar-
ket with additional 39,900 sqm of office space 
in 3 separate buildings. During the second 
quarter of 2020 BUMA Group planned to open 
building C, which is second stage of the pro-
ject. Building B, which is currently in construc-
tion, will be opened during the second quar-
ter of 2021. The space of the office in each of 
the buildings amounts to around 13,300 sqm. 
The facilities have 11 stories above the ground. 
The complex is distinguished by a high num-

ber of ecological solutions, which allowed for certification in the 
BREEAM system. The area was developed in a biodiverse way, and it 
includes boxes for insects. Cycle paths have been designed for bikers, 
as well as cloakrooms with showers and parking spaces for bikes.. 
Tertium Business Park’s location on the map of Krakow enables an 
easy access to the centre and to the Main Railway Station. It is also 
easy to enter the traffic flow on one of the most important communi-
cation routes of the city — gen. Bora-Komorowskiego avenue.

On Tischnera street BUMA group initiated TEN Office construc-
tion, This new office complex will consist of 2 buildings with 31,750 
sqm of rental surface. Apart from classic esthetics and modern 
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solutions, TEN Office was designed in a way that can easily suit the 
needs of the potential user. As usual, investor remembered about 
technological solutions which are environmentally friendly, which 
was proved by BREEAM certification. 

Apart from modern office space there will also be relax space, like 
green landscape terrace on the building roof and green courtyard 
with additional tennis and foosball tables or space to grow aromat-
ic herbs. Location of the complex, near Wadowicka and Zakopianska 
streets is not coincidential. Well-developed public transport network, 
cycle paths and two train stations — Krakow Bonarka and Krakow 
Lagiewniki — nearby, provide excellent connection and easy access 
to workspace for future users. There were over 250 parking spaces for 
bicycles designed for bikers, as well as cloakrooms with showers and 
bike repair stations.

building. On the area of the complex there will be numerous service 
and catering facilities as well as relaxation and green areas. The fa-
cility will fulfil the BREEAM certification requirements at the level 
Very Good. The Ocean Office Park complex will be equipped with the 
system “Integral”, i.e. a modern technological tool for managing of-
fice space and the office itself. The proximity of shopping malls and 
easy access to public transport will increase the attractiveness of 
this location even more. 

High5ive

Aleja Pokoju 81
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The first stage of Ocean Office Park is under construction too. 
It is being raised by Cavatina Holding. The building is being put up 
at the crossroads of Klimeckiego and Nowohucka Streets, in district 
Zablocie, in Krakow. The facility will have 5 storeys above the ground 
and one underground level. The tenants will be able to use more 
than 120 parking places on –1 and 0 levels, as well as around the In 2019, ATAL started the construction of an office building Aleja 

Pokoju 81. Thanks to this undertaking tenants will gain 84,000 sqm 
space, including 7,600 sqm space for offices. The building is to reach 
the height of 5 floors, where the ground floor will be used for retail 
and services spaces, and catering. Flexible spaces will allow to adjust 
the space according to the needs of tenants. The office building is 
certified in BREEAM and the BMS system is used to manage the facil-
ity. The parking places ratio for the investment is 1:83, and people us-
ing electric cars will have charging stations for this type of vehicle at 
their disposal. According to the schedule, the project should be com-
pleted in the first half of 2021. 

In the first quarter of 2020 the GD&K Group is to complete the con-
struction a facility in Grzegorzki district. Unity Centre is a combi-
nation of commercial residential functions. The project will be com-
prised of an apartment block Unity Residence and 4 office buildings. 
46,000 sqm A-class office space will be available there. The develop-
ment will include a 27-storey Unity Tower, which is to be the tallest 
facility of this type in Krakow — 102.5 m high, providing approximately 
16 500 sqm office space. It will be crowned with Unity Eye — a view-
ing terrace with a restaurant. The ground floor and first floor of the 
skyscraper are to be connected with another building included in 
the complex — the 9-storey University Office. The other parts are the 
Western Office Building (10 floors) and the Eastern Office Building (6 

floors). The central point of Unity Centre will be a city boulevard ac-
cessible to all residents. There will be restaurants, cafés, premises for 
retail and services, as well as exhibition spaces. The project was de-
signed according to the idea Design for All and has no architectural 
barriers. In addition, 400 parking spaces as well as 200 bicycle stands 
will be created on 2 underground levels.

In the first quarter of 2020, Skanska is expecting to commission 
buildings 4 and 5 of one of their largest projects in the capital of 
Malopolska — High5ive. The strategic location (right next to the 
Main Station) is extremely important — not only does it make the 
project attractive in terms of accessibility, but, above all, the area will 
be revitalized thanks to this undertaking. According to the design, the 
area around the complex will be available not only to office employ-
ees, but to all residents of the city — there will be a basketball court, 
murals inspired by the works of Stanislaw Lem and a relaxation zone.

The facilities that are to be completed in 2020 will increase the 
amount of office space in Krakow by 23,500 and 11,500 sqm re-
spectively. In total, the tenants of High5ive will have approximate-
ly 70,000 sqm at their disposal. The project will include numerous 
amenities, such as an electric vehicle charging station and many fa-
cilities for cyclists. Apart from that, air purifying filters have been in-
stalled inside the buildings and anti-smog concrete pavement is to 
be created around them.

Zabłocie Business Park
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In Zablocie region, building B of Zablocie Business Park en-
tered the second stage of the project. It will have 7 storeys above the 
ground and two underground storeys. The completion of the works 
has been planned for June 2020. Building A, which is already in use, 
has gained a Very Good grade in BREEAM certification thanks to the 
level of energy-saving, ecology and project management. This mod-
ern office complex is located on Zablocie and Romanowicza Streets, 
in one of the most attractive business regions of Krakow. Its spatial 
relations with the inner city allow for a rest from the bustle on the 
one side, and on the other side they ensure access to the most at-
tractive spots, such as Kazimierz. Thanks to revitalization that has 
been going on in Zablocie recently, the infrastructure here is becom-
ing more and more developed. The project is being carried out by 
IMS Budownictwo.
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kRAkOW: PlANNED PROJECTS

to the original visual effect, the non-standard block of the building 
will most importantly provide large green areas and spaces, includ-
ing a green roof. The usable area is to amount to more than 1,063 
sqm, creating an intimate work environment in the very centre of 
the city. Parking spaces will be created in an underground garage. 

One of the biggest office projects planned in Krakow is The 
Park Krakow. A complex of 8 office buildings is going to be built 
on Saska Street and it will supply the market with 100,000 sqm 
A-class office space. Thanks to the arrangement flexibility of 
the modern space, it will be possible to tailor it to the individual 
needs of a given business. The proximity of the most important 
communication hubs in Krakow and the accessibility of the city 
centre creates optimal conditions for corporations. Additionally, 
in the vicinity of the location there are shops, a fitness club, kin-
dergartens and schools. 

Warimpex is also planning construction of the Chopin Office, 
which is to be built by 2022 and will provide the market with 20,000 
sqm space for lease and 234 places on the underground car park. 
Apart from the vicinity of Chopin Hotel, the facilities the building 
will offer include a cafeteria and a conference centre. The building 
will offer A-class office space on 9 floors. Moreover, Chopin Office 
has a chance for a BREEAM certificate at the level  Very Good for 
ecological solutions. The location of the project is an asset too — it 
is close to key communication nodes in Krakow, Mogilskie Rounda-
bout, which improves the accessibility of this facility.

In the years to come 10,320 sqm office space will enrich the Kra-
kow market  thanks to the second building of the Dot Office pro-
ject — Dot Office L2. Another stage will be Dot Office M, which 

will extend the project by 13,760 sqm. The office space offered with-
in this project is certified in the BREAAM system, thanks to modern 
technological solutions which comply with ecological norms. The 
area around the building will be arranged with greenery and relaxa-
tion spaces. A great asset of the project is also its location — close 
to international business centres located near Podole and science 
and research entities of the Jagellonian University. Good access to 
other parts of the city adds to the attractiveness of this place in 
terms of business. 

In Krakow at Pokoju 3, demolition works of the buildings that 
used to be the headquartes of ‘Dziennik Polski’ and ’Gazeta Kra-
kowska’ are now in progress. In this place, a new office and services 
project will be carried out by Skanska Property Poland. The works 
related to the preparation of the plot for development are expected 
to last until the end of March 2020. In the meantime, the company is 
working on the architectural design. The concept of land develop-
ment is underway too. As it is the case with most of Skanska’s pro-
jects, there will be a green space for meetings here too. Details re-
lated to the project are not yet known.

In Krakow DZMT is preparing Semiramis Office, which — due 
to its planned location — is also known as Rakowicka Office. The 
name refers to the Hanging Gardens of the Semiramis. In addition 

Dot Office M
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In 2019 the another facility at Puszkarska Street was commis-
sioned. It is the 8th out of 10 buildings of Bonarka for Business 
office complex, carried out by TriGranit Polska. Tenants can al-
ready use buildings A-H, which provide a total of 65,000 sqm of-
fice space. Because the project is carried out in the central multi-
functional space of Bonarka City Center — a city within a city — its 
layout refers to the market square. The zone between office build-
ings and the shopping centre has been adapted for relaxation. 
The proximity of so many services in one place makes the project 
attractive. Some of the Bonarka for Business buildings are certi-
fied in the BREEAM system at the level Very Good.

Another Krakow undertaking carried out by Globalworth is 
Podium Park, which should be completed in the last quarter of 
2021. The first stage was commissioned in 2018. The complex is com-
prised of 3 buildings, with the total office space of 47,956 sqm. They 
have 11 storeys above the ground and 736 parking places at the 
underground levels. There will be 86 more parking places avail-
able outside the building. Solutions used in the project allowed 
to exceed Polish norm regarding office air by 50%. The pattern of 

Podium Park

ecological walls in the buildings includes organic motifs and the 
lobby has been patterned after the trends from the 50s. Employees 
will be able to use a café, a canteen, a fitness club and a green 
courtyard. The services available on the area of the facilities include 
for example a dry-cleaner. What is more, tenants will be able to use 
an ecological car rental and the number of vehicle charging stations 
is 25% higher than the minimum assumed by BREEAM. The complex 
has been granted BREEM certification at the level Outstanding.

Krakow Podgorze is characterized by dynamic growth of the 
business sector, which is visible when we look at the projects un-
dertaken here. In this district, the company Hubpoint is carrying 
out its office and services facility — Hubpoint. The building will 
be situated in the vicinity of one of the most important commu-
nication spots in Krakow: Mateczne Roundabout. It is attractive 
in terms of accessibility and proximity of other landmarks. The 
architectural design combines modernity with classic elegance. 
The project will offer 4,250 sqm space. The users who commute 
with a car will be able to use 70 parking places, 54 of which will be 
situated on the underground car park. 
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Area    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 293 sqkm

Population  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 638 400

Unemployment    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .2,2%

Number of students    .   .   .   .   .   .   .   .   .  119 627

Total number of high schools  .   .   .   .   .   .   .   27

Number of bus lines    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   93

Number of tram lines  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   22

Airport   .   .   .   .   .   .   .   . Port lotniczy Wrocław

Supply   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 906 000 sqm

Supply in 2018    .   .   .   .   .   .   .   .   .  60 000 sqm

Demand in 2018    .   .   .   .   .   .   .   .  170 000 sqm

Space under construction    .    .    .  291 000 sqm

Vacancies     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   9,9%

Rents  .   .   .   .   .   .   . 13,9–14,5 €/sqm/per month

bASIC INfORMATION

HIgH EDUCATION

PUblIC TRANSPORT

OffICE MARkET

’18

According to the report Startup Poland, we are the second 
start-up hub in Poland, and the international organization 
Mind the Bridge has described our start-up potential as 

one of the biggest in Europe. It is technological companies and cre-
ative industry that the offer of open spaces in 2019, such as Biznes 
Zone, City Space, Worko and Quickwork, was addressed to. We ex-
pect that this trend will remain important in the years to come. 

In Wroclaw, there are a number of factors which make the city 
one of the best investment locations — not only in Poland but also 
in Europe. They are its great location and communication acces-
sibility, sustainable and varied economy, good infrastructure, high 
quality of life of residents, and a quick access to talented employ-
ees. We are thinking here both about talents that are already active 
on the labour market as people who are going to enter the market 
after graduating from Wroclaw good-quality high-education organi-
sations. The role of city representatives — in Wroclaw the Agglomer-
ation Development Agency — is to help investors, not merely when 
they choose or start their activity in the city, but also later — when 
the company operates in the city. We believe that a  comprehen-
sive and professional approach encourages companies to invest in 
Wroclaw. 

Modern business services and the IT industry are especially im-
portant for the office sector. According to our estimation, around 36 
thousand people work in the IT industry. This sector is now grow-
ing and undergoing transformation. According to research done by 
Wroclaw Agglomeration Development Agency and IT Corner, 95 per 
cent of companies have ambitious development plans and 84 per 
cent want to enlarge their crews.

How does the office market influence city 
development and infrastructure? 
Modern buildings and office spaces complement Wroclaw urban 
tissue and make the city an attractive place for work. They are 
usually raised in central parts of the city, with a perfect access to 
infrastructure. Of course, there are additional facilities created in 
the buildings too: shops, restaurants, medical services, kinder-
gartens, creches — which makes the buildings more accessible to 
the residents.

Problems and challenges 
Adaptation of older buildings will surely be a big challenge for Wro-
claw. From the point of view of large companies from the modern 
business services, they are less attractive. But so far on the Wroclaw 
office market, supply has been just behind demand, which means 
there are no problems with the vacancy level. We are counting on 
activity of smaller and younger entities, which have other needs 
and requirements and do not necessarily want to locate their prem-
ises in the newest buildings.

THE POTENTIAl Of 
YOUNg COMPANIES 

AND A CHANCE 
fOR OlDER OffICE 

bUIlDINgS

Taking into account cooperation of 
investors with the city in the context 
of office projects, the year 2019 was 
a very successful one. We can see 
a lot of interest from developers, 

especially when it comes to creation 
of coworking spaces and dedicated 

offices, which is related to the 
potential of young technological 
companies operating in Wroclaw.

Karolina GRZYB 

Business Support Centre Director 
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej
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WROClAW: COMMISSIONED PROJECTS

Cu Office

City Forum Diamentum Office

Carbon Tower
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The Wroclaw office market has been enriched by a project of 
Cavatina Holding — Carbon Tower, located on Fabryczna Street. 
Thanks to this project the company supplied the office space in 
Wroclaw with more than 19,000 sqm. The building’s podium con-
sists of three floors on a quadrangle plan, while the 12-storey tow-
er has a unique triangular shape, which gives the building an even 
more modern appearance. The glass facade of the building has 
been prepared in the “double skin” technology, which increases 
thermal and acoustic comfort inside the building. The building is 
the tallest office building in this part of the city and provides users 
with over 360 parking spaces. Carbon Tower was nominated for the 
title of the ‘Best Ecological Project’ in 2018, and received an occu-
pancy permit in 2019. 

Already in 2018, Cavatina Holding commissioned the 
Diamentum Office in the Wroclaw Industrial Park. This build-
ing combines the functions of an office, service and serviced office. 
Project is certified in the BREEAM system at the level Very Good. 

In 2019, Skanska Property Poland commissioned the Nowy 
Targ project in the centre of Wroclaw. The space around the 
project has also been made available to residents, creat-
ing a new cultural and meeting place. Referring to the commer-
cial character of this area of   the city, the designers arranged 
the frontage in the form of a  boutique, with various narrow 
windows inside. Tenants have gained comfortable offices with 
LEED certification at the Platinum level. The facility has 7 floors 
above the ground and offer 21,766 sqm space. The underground 

car park located on 2 levels provides 196 parking spaces. In 
addition, the facility uses a system optimizing office environ-
ment parameters, which uses chilled beams. The friendly space 
idea is also visible in the arrangement of green zones — patios 
and terraces. The architectural design was prepared by Mackow 
Pracownia Projektowa.

In 2019, office space tenants gained the commissioned office 
building Zmigrodzka 83. The facility is located in Psie Pole dis-
trict. The undertaking entered the market thanks to the company 
Rodis, which operates both in the area of commercial real estate 
and on the residential market. The project offers around 4,000 
sqm space on 6 storeys above the ground. Additionally, there is 
also an underground level. In the closest surroundings, there are 
residential estates. 

In Wroclaw, the BUMA Group completed construction of Cu 
Office. At the end of 2019, the second of two buildings of the 
complex was commissioned. Each of the buildings has 8 sto-

reys above the ground and their roofs were adapted for green 
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terraces. The employees will have 504 parking places at their dis-
posal and they will be able to use a cyclists zone — paths, cloak-
rooms with showers and bicycle racks. The architectural design 
was prepared by the studio of Medusa Group. The applied solu-
tions and used materials allowed the project to gain a BREEAM 
certificate. Moreover, the complex was created in the Western 
Business Area, which is the oldest and the best developed com-
mercial part of the city. This location facilitates transport be-
tween different regions of the Lower Silesia Capital and entering 
the traffic on the most important national routers, including the 
motorway ring road. 

In 2019, the construction of City Forum office complex in 
Wroclaw Krzyki was completed. Archicom raised 2 A-class office 
buildings here. The lease space offered in City Forum amounts 
to a total of 24,000 sqm. City One, which was commissioned in 
2018, has 7 floors, whereas City 2, which was completed in 2019, 
has 6 floors. City Forum is now undergoing LEED pre-certification. 
For the sake of environment, the complex uses a HVAC system 
with heat pumps and the architecture of the building facilitates 
optimal lighting of interiors. The project is just a  15-minutes’ 
walk from the Wroclaw city centre. Well-developed public com-
munication enables transport to more remote parts of the city. 
In the neighbourhood, there are also numerous retail and ser-
vices outlets. 
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In 2019, Echo Investment started the construction of the office 
building MidPoint71 on Powstancow Slaskich. It will offer around 
37,000 sqm office space and will have 14 floors above the ground. 

The underground levels will provide space for 367 parking places 
and there will be 56 additional parking places around the building. 
There will be also 106 parking places for two-wheeled vehicles. The 
commissioning has been planned for 2021. There will be some other 
business projects important for the city in the surrounding of the 
building. The proximity of central landmarks in the city allows for 
comfortable functioning in the urban space and communication, as 
this is one of the best communicated areas of Wroclaw.

Another project carried out on Wroclaw commercial mar-
ket by Echo Investment is West 4 Business Hub. The space 
has been designed in a  way that enables flexible adaptation 
to the needs of tenants. This is a continuation of a project car-
ried out in the area of Na Ostatnim Groszu Street, which in-
cluded West Gate and West Link. The available office space in 
5-storey buildings of the complex should amount to more than 
80,000 sqm. The architectural design was prepared by Mackow 
Pracownia Projektowa. Construction works have been divided 

WROClAW: PROJECTS UNDER 
CONSTRUCTION

into 4 stages, and the first tenants are to move in in 2020. The 
first facility to be commissioned will offer more than 15,500 sqm 
office space. 

The company Devco is continuing construction of 
Wroclawskie Parki Biznesu. The complex Bierutowska Park 
is being raised in the North-Eastern part of the city. The lo-
cation is favourable for transport in the direction of Warsaw 
and Wroclaw Motorway Bypass. The complex of buildings raised 
within this project will provide the market with a total of 45,000 
sqm space. The development is characterized by industrial, 
brick elevation and it is surrounded by an old growth forest. 
Its history dates back to 1940s, when it was used by the con-
cern Rheinmetall — a producer of ammunition. The architecture 
of the facility gives a  lot of possibilities to arrange the space, 
which can be adapted depending on the purpose. The segment-
ed structure allows for division into open-spaces and individ-
ually accessed zones. It is possible to arrange typical A-class 
offices or lofts. Within the Wroclawskie Parki Biznesu project, 
the company has already commissioned Wolowska Park and 
Strzegomska Park.

At the end of 2019, the company Vastint Poland finished its 
undertaking on Legnicka Street. 3 out of 6 facilities in the sec-
ond stage of Business Garden complex have been commis-
sioned. This is the third project of this type of Vastint company 
in Poland. The other 2 Business Garden complexes are located in 
Warsaw and in Poznan. The project in Wroclaw enriched the of-
fice space resources with nearly 117 000 sqm space. The area in-
cludes a garden with separate sport zones and manifold amen-
ities for employees, such as bicycle infrastructure. The high 
quality of the building has been confirmed with LEED certifica-
tion, which is a proof of compliance with ecological requirements. 

In Fabryczna district, in the area of Strzegomska and Gubinska 
Streets, the project Spectrum Development has been completed. 

It combines retail and services functions, which will be located 
on the ground floor, with offices, located on the upper floors. 
STReet Point offers flexible business spaces, giving tenants 
the possibility to create separate offices or arrange open spac-
es. The project also takes the needs of car owners into account 
— the underground level has been adopted for parking places. 
The block of the building has an irregular form, which makes it 
stand out against the background of the neighbouring buildings. 
The facility is located in the southwestern part of the city, where 
many companies from the financial, IT and new technologies in-
dustries have their headquarters. This area has good transport 
connections with other regions of Wroclaw and it has extensive 
infrastructure — which is an advantage from the perspective of 
companies looking for a place to locate their business.

In 2019 SQ Business Center, built on Stacyjna Street by 
Antczak, received an occupancy permit. The A-class office space 
offered in the project amounts to 5,500 sqm and has been ar-
ranged as an open space. The building is distinguished by its ar-
chitectural form and state-of-the-art solutions. The green roof 
terrace of 80 sqm is noteworthy too. Within this project, a bicy-
cle parking lot and 66 parking places for cars were created, 19 of 
which are located on the underground level. 

The lobby fulfils a representative function in the building and 
spaces for services are located on the ground floor. The location 
of the SQ Business Center ensures the accessibility of the centre 
and the airport alike, as it is situated in the vicinity of one of the 
main thoroughfares of Wroclaw — Legnicka Street.

Nowy Targ
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A  14-storey office building Wielka 27, raised by i2 
Development, will be the tallest facility of this type in Wroclaw. 
The office space of more than 8 833 sqm has been designed as 
an open-space, which will guarantee tenants a  freedom of ar-
rangement, making it possible to adjust to the needs of users. 
As many as 4 levels have been adapter as an underground car 
park, offering 114 parking places. Some of the offices will have 
access to a terrace offering a view of the city. From the highest 
levels it will be possible to admire a panorama of nearby moun-
tain ranges which surround the Wroclaw Plain. External glazing 
should stretch from the floor up to the ceiling, so the spaces 
will be optimally lit. The architectural design includes solutions 
that should render a lighter character to the towering block of 
the building — the edges of the glass elevation are going to be 
rounded. The 2-storey high entrance hall with reception open 
24h a day will fulfil a representative function. 

The project on Powstancow Slaskich, carried out by Skanska 
Property Poland, is supposed to combine office, services and 
recreational functions. In this way, Centrum Poludnie taps 
into the variety of this part of the city. It has good transport con-
nections and well-developed infrastructure, offering an attrac-
tive environment for business. The complex will be comprised of 
5 office facilities, and the first stage will include 2 buildings: CP1, 
with 15 floors above the ground and a total space of 18 483sqm 
and CP2 — with 6,427 sqm on 6 floors. The company is aiming to 
gain WELL and LEED Platinum certificates. The design was creat-
ed according to the guidelines set out in the certificate “Facility 

without barriers”. The office buildings are going to enrich the 
market with around 85,000 sqm space for office and services. 

In the second half of 2020, the construction of Infinity com-
plex should finish. The building is being raised at Jana Pawla 
II Square. The 7 floors of the building will offer both modern 
A-class offices and premises for retail and services. The loca-
tion in the very centre of the city combined with quality of the 
offered space makes this project an attractive place for a busi-
ness location. The proximity of manifold means of transport in-
fluences the availability of the building for the future employ-
ees. The facility is raised by Avestus Real Estate and it is going 
to be certificated in the BREEAM system at the level Excellent, 
which confirms its high standard in terms of guaranteed com-
fort and care for ecological aspects. The studio responsible for 
the architectural design is AHR Architects.

A micro-town that is to be created on the area of Wroclaw 
within the Pin Park project of Probuild company will enrich 
the Wroclaw office market with a total of 51 677 sqm space. The 
construction of the complex is divided into 3 stages and it will 
comprise of buildings PIN 1, PIN 2 and PIN 3. The location on 
Fabryczna Street ensures running a  business in the biggest 
business district of the capital of Lower Silesia, which also guar-
antees access to varied infrastructure. The office space offered 
in the building will be characterized by modern functionality 
and cutting-edge technologies, combined with a  high level of 
aesthetics. The tenants will be also able to use an attractively 
arranged area around the buildings with an interior courtyard..

Centrum Poludnie
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WROClAW: PlANNED PROJECTS

The last and biggest building of the Millennium Tower com-
plex is still being planned. Millennium Tower III is be-
ing raised to provide office space for the modern business 

services sector. There will be 12500 sqm office space on 13 floors. 
Amenities will include 360   parking spaces, as well as a fitness stu-
dio and bicycle facilities. In addition, seasonal office events for 
tenants will be organized in the office building. There will also 
be restaurants, food truck zones and green zones. The solutions 
used in the project support optimization of energy expenditure, 
which means that they are environmentally friendly. Moreover, the 
technologies applied here will positively affect the efficiency and 
continuity of work.

The construction of Brama Olawska is going to start soon. 
The party responsible for the project is a company from the PZU 

Group — Tower Inwestycje.  The commissioning is planned for the 
second half of 2020. The plot for the office building is located in 
the very centre of Wroclaw, on Olawska Street. The office build-
ing will have 7 floors above the ground and 140 parking spac-
es will be created on 3 underground levels. The leasable area 
will amount to over 14,000 sqm. The office building’s key asset 
will be its ecological solutions, such as energy and water saving 
systems and car parks equipped with electric vehicle charging 
stations. People working in Brama Olawska will be able to use 
green roofs. The project is going to meet the requirements of 
BREEAM certification at the level Excellent. Apart from that, the 
building is going to organize the space in terms of architecture 
— it will close the undeveloped section of  Olawska-Piotr Skargi 
crossroads.

Infinity
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In the southern part of Wroclaw, Atal is working on the con-
struction of the office building Krakowska 35.The dynamic de-
velopment of this part of the city promotes the business sec-
tor growth. Extensive infrastructure is an additional incentive 
for entrepreneurs. The availability of various means of transport 
facilitates communication, also in the direction of the Wroclaw 
City Bypass. The leasable area of the building is 13 500 sqm. 

Tenants will be able to tailor the available office space to their 
own needs thanks to the open space arrangement. The office 
building will reach a height of six floors. There will be 155 parking 
spaces on the underground car park and 40 parking places on 
the ground level car park. Electric car charging stations will cre-
ated there too. The completion of the works has been scheduled 
for the first quarter of 2021.

Wrocław Office Market — what helps in the implementation  
of the investments in Wrocław? Expert forecast

The Market for Office-space in 
Wroclaw is doing well!

In 2019, the demand for office-space, in 
the city, was almost 123 500 sq. m., with 
developers in Wroclaw, putting more than 
147 000 sq. m. into operation.

With its educational, business, techno-
logical and cultural potential, Wroclaw is a 
city where local and foreign entrepreneurs 
want to develop their businesses. Western 
corporations do their bit in setting stand-
ards by attracting new employees to their 
attractive offices. The new, friendly and 
comfortable office is functional and mod-
ern in technology, all of which results in 
how a brand is perceived.

City-centre Offices win!

The most prestigious offices are those lo-
cated in city centres, modern in design, well 
connected, and surrounded by a well-func-
tioning urban infrastructure. One particular 

example of this is the new, double office 
complex of buildings known as the City Fo-
rum (City One and City2) with a total area 
for rent of 24,000 sq. m. City One measures 
approximately 12,000 sq. m., GLA and today, 
it is commercialised in 97%. Archicom has 
also entered the preliminary agreement 
stage of selling City One, with this process 
of the commercialisation of the complex, 
being supported by CBRE Poland.

Its close proximity to the city centre, the 
services available, along with the gastro-
nomic sectors, as well as the possibility of 
doing all that has to be done, in one place, 
positively affects user comfort. Mixed-use 
solutions are necessary to attract new ten-
ants and save them time and, in line with 
modern trends, the environment of this in-
vestment should serve the tenants and all 
the residents of the city, very well indeed. 
The inner courtyard of the City Forum, inte-
grated into the urban fabric of Wroclaw, is a 
welcome oasis of calm amid all the hubbub; 
its unique atmosphere has given rise to a 
unique community, created through joint 
integration.

Environmental trends are growing in 
strength.

Issues related to ecology and a healthy 
lifestyle are also becoming ever more rel-
evant. Green recreation areas, city gardens, 
bicycle parking for employees and charging 
stations for electric vehicles, have all been 
included in the City Forum project.

The Class A, double complex of office 
buildings was created in line with a certain 
work-life balance philosophy and a very 
high standard of environmental care; this 
was confirmed by the international LEED 
V. 4 Gold certification for the City One build-
ing, a very prestigious certificate because, 
currently, only very few office buildings in 
Poland have been awarded it, in its latest 
version.

Choosing space in a certified building 
imparts a certain aura of environmental 
friendliness to the tenant. Ecological aware-
ness and real savings from the solutions 
applied, together with green technologies 
make it ever more likely that prospective 
tenants will choose these buildings. 

Tomasz SUJAk 
Board Member of Archicom S.A.

The office-space market is holding 
up well. This is evidenced by the ex-
cellent results achieved in regional 

markets. Wroclaw is the third largest mar-
ket in Poland. 

Throughout 2019, the total volume of 
office space  capacity, in Wroclaw, amount-
ed to some 1 200 000 sq. m. The capital of 
Lower Silesia is the third most dynamically 
developing city in Europe, as is evidenced 
by the results of the CEE Investment Report: 
‘Thriving Metropolitan Cities’. 

In the commercial real estate market, 
the trend is similar to that currently be-
ing experienced in the housing market, 
namely, rising prices for materials, contract 
work and the problems of getting hold of 
parcels of development land, all tending to 
closely affect costs. At the same time, pres-
sure on lower yield, which at least partially 
compensate for the noticeable increase in 
costs, can be observed.
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trying to attract investors from different industries, which requires 
an appropriate choice of devices used for each of them, such as:
— each investor has an individual contact person for the whole pe-

riod of the investment process;
— there is a possibility to gain marketing support, for example by 

organizing press conferences about the new project or publish-
ing information about it using the city marketing tools;

— the city has prepared a package of property tax exemptions and 
support of the Poviat Employment Office;

— within the Katowice Special Economic Zone, it is possible to ob-
tain an exemption from the corporate income tax;

— public transport may be adjusted to the needs of investors 
thanks to creation of new bus lines and bus stops or modifica-
tion of the bus timetable; 

Office space in Katowice amounts to more than 527 000 sqm 
and it is nearly twice as big as it was in 2014 (280 200 sqm). 
It has grown significantly in the recent years. What is 

worth noticing, according to forecast it should continue to develop 
at a fast pace.

Taking into account the information above, we can say that 2019 
was a successful year when it comes to infrastructural projects. We 
are expecting to see real effects of these activities and a  subse-
quent large increase in office space within the next 2 years. 

Support for investors
The dynamic situation on the market and competition of other cit-
ies require creative ideas and an individual approach to each inves-
tor. The Investors Service Department at the Katowice City Office is 

VARIETY AND CREATIVITY 
IN THE SIlESIAN 

bUSINESS

Mariusz JANKOWSKI
Head of the Investor Service Department 

Katowice City Office

Katowice is currently the sixth regional 
market in terms of modern office space in 

Poland (including Warsaw). The city attracts 
new investors and, in this way, new office 

spaces are created.

— networking — Katowice supports connections between the 
modern business services sector and the start-up environ-
ment by organizing events, conferences, etc. For example in 
the City Entrepreneurship Incubator Rawa.ink, which is dedi-
cated to this type of activity; 
The efforts so far have brought satisfying results, because it 

has been possible to create attractive economic and extra eco-
nomic conditions for investment in Katowice. 

Apart from that, all forms of city activity, starting from di-
rect meetings with potential investors and presentations of the 
potential of Katowice to participation in domestic and interna-
tional fairs and conferences, preparation of reports and pro-
motional articles, result in an increasing number of foreign and 
domestic economic entities registered in Katowice (around 50 
thousands).

The city authorities organized or participated in many gen-
eral economic promotion events. We could list here for example 
the European Economic Congress, Polish ABSL conference, 4 De-
sign Days, MIPIM fair, the Second Life of Buildings Initiative and 
Expo Real.

For Katowice attracting investors, especially investors from 
modern business services sector, is a crucial issue in econom-
ic development strategy. Modern business services do not only 
generate thousands of well-paid jobs. We need to be aware that 
the development of modern business services is correlated to 
office space market growth and it allows for a  more dynamic 
business tourism and attracting new residence to the city. This 
is why the forecast for extension of this sector in Poland and in 
GZM Metropolis (Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska — Upper 
Silesian metropolis) entails a rise in the demand for new office 
spaces in the future. GZM is one of the most important modern 
business centres in Poland and in Central Eastern Europe. In the 
recent years we have observed a rapid development of this sec-
tor. According to first accessible data in 2011 in Katowice and 
neighbouring cities we had 7500 workers. At the moment, there 
are more than 23 500 people employed on the area of GZM.

Opportunities and challenges 
Along with the dynamic growth of the office market and creation 
of new workplaces, Katowice also witnesses an increasing rise in 
traffic. It can be mostly observed on access roads and in the in-
ner city. In relation to that, the city is taking measures to rein-
force alternative ways of transport on the area of the metropolis. 
These activities include: 
— creation of transfer nodes — the first integrated transfer 

node Ligota was completed in 2018. At the moment, there 
are advanced works in progress on 3 other transport nodes 
(Zawodzie, Brynów, Sądowa). Moreover, the city is planning 
to build a transport node at św. Jana street, in the inner cen-
tre of the city and to build new nodes in other districts of 
the city; 

— rebuilding road network — by 2021 r. the national roads 81 and 
86 are to be rebuilt; there are works at the crosswords of Ko-
sciuszi and Armi Krajowej Streets and a new transport node is 
being built in Giszowiec;

— additional tram transport solutions — by 2022 a new tram line 
is to be built between two large residential estates, Brynów 

and Bażantowo (the route will amount to more than 5 km with 
6 tram stops, each 600–800 m apart). The tram line along 
Grundmann Street (tram bypass road) is now at the design 
stage (0.65 km line between the existing track system on 
Chorzowska and Gliwicka); 

— building additional parking places on Mariacka Tylna and 
plans related to construction of multi-level car parks, which 
are to support various cultural and economic events in the 
Culture Zone; 

— developing alternative levels of transport in the city, for ex-
ample by building cycle lanes and developing the city bike 
and scooter system. 

Improving the quality of life in the city
Extension of the office space market and increased interest of 
investors in new projects in Katowice results from continuous 
development and transformation of the Upper Silesia capital 
from a city which was associated with heavy industry into a cen-
tre of modern technology, business and culture. Creation of new 
branches of industry brought about new places of work and local 
administration has to meet new challenges related to encourag-
ing employees to work in Katowice and to link their professional 
and family life with our city. From this point of view, the city is 
taking measures in order to improve the quality of residents’ life 
and functioning in the city.

Katowice is investing in new public spaces, squares, parks and 
social centres. In 2019 alone, the modernization of Bogucki park 
was completed — for the value of 6.5 million PLN. Also, a new 
graduation tower Zadole and another aquapark for children were 
opened. There were many infrastructural projects, new cultural 
centres and flats were built, and the number of places in crèch-
es and kindergartens was increased. We also built 3 swimming 
pools, received financing for many projects and activities chosen 
by the residents (more than 30 million PLN was dedicated citi-
zenship budget), revitalized green areas, built the city stadium 
and made a plan for building a science centre — all these pro-
jects make the development of Katowice more dynamic, and, at 
the same time, they attract new investors who can see the po-
tential of the city and of the region. 
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OffICE PROJECTS IN REgIONAl CITIES

The investment potential of such buildings has been confirmed 
by a survey which has been recently conducted by Lodz City Coun-
cil in a group of around 700 office employees (mostly from the IT/ 
BPO/SSC, banking and insurance sectors). The survey shows that 
most respondents (62,5%) would like to work in a renovated histori-
cal building. 

Lodz is one of the most attractive places in Poland in terms of 
investment. Investors call it “the city of opportunities”, they appre-
ciate its central location, well-developed infrastructure and its con-
siderable academic potential. 

These assets have been noticed and made use of by the sec-
tors of domestic appliances, logistics and transport as well as some 
modern industries, including: IT, ICT, BSS, BPO, biotechnology and 
pharmaceutical. Especially the latter ones are currently the key in-
dustries for the city and for the whole region. Additionally, the at-
mosphere of Lodz is favourable both to the academic environment 
and to business, which encourages companies to set up their R&D 
centres here.

What activities does the city undertake to 
attract investors? 
Lodz offers a number of facilities for investors. The most important 
forms of support include: 
• assistance of a dedicated patron from the Development and In-

vestor Relations Department in Lodz City Council (the one stop 
shop system) and cooperation of the city authorities throughout 
the whole investment process and after its completion; 

• Youth in Lodz programme — a comprehensive human resources 
project, covering scholarship and training programs, and a num-
ber of initiatives aimed at supporting local entrepreneurs and 
investors in acquiring highly qualified staff and promoting com-
panies among students and graduates;

• employer branding activities: employer’s branding, press confer-
ences, social media campaigns, activities within the programme 
“Lodz creates workplaces”; 

• exemption from the property tax in order to support investment 
in production activities and creation of new workplaces.
The Lodz Special Economic Zone provides many privileges too. 

When conducting business activity in the Lodz Special Economic 
Zone, investors benefit from public aid granted in a form of exemp-
tion from the corporate income tax or personal income tax, and 
they can also be exempted from the property tax.

This year, two large office projects were commissioned: Imag-
ine (Avestus) and Brama Miasta (the first of the two build-
ings), and some smaller revitalization projects were com-

pleted, such as Stara Drukarnia and Targowa 77. Cooperation with 
developers, both big companies and smaller, local businesses, was 
very good and it turned out beneficial for both of the parties. This 
has been explicitly emphasised by the representatives of Avestus. 
Thanks to efficient cooperation, the developer completed their pro-
ject within 17 months. 

In 2019, the city received the Prime Property Prize in the Investor-
Friendly City category for the third time in a row.

Without a doubt, the development of the office market is benefit-
ing the development of the city in general. As new office projects are 
appearing, the road infrastructure and public communication net-
work are growing as well. The existing streets are being renovated 
and the area around buildings is being developed. The city communi-
cation network is growing (there are new bus and tram connections). 
New city bike stations are being created too. Kindergartens, shops, 
cafes and restaurants are being opened in office buildings.

Office developers often undertake to carry out revitalization pro-
jects, which put more order in the surroundings, have a positive in-
fluence on the image of the city and on the way it is perceived by 
residents and visitors of Lodz alike. Lodz attracts attention of local 
developers and of international corporations alike. 

The city consistently invests in the development of the New Lodz 
Centre area. We want to encourage investors to carry out revitaliza-
tion projects. For this reason, we are preparing an offer of historical 
facilities in the city centre. There are ever more tenants who state 
that they would be willing to rent office space in renovated buildings 
‘with a soul’ and we are therefore trying to meet these expectations.

first of all, revitalization
In terms of urban fabric, Lodz has no rivals on the national, and may-
be even international arena. This is the only city in Poland with such 
an amount of old tenement houses, abundant in decorative details.

What also makes Lodz special are revitalization works which 
have been recently in progress in the very centre of the city and 
which influence the market offer in this area, making it truly unique. 
Here, we do not only mean classical form office buildings, but, first 
of all, office adaptations of former tenement houses, which — due 
to original assumptions of their first designers — provide for a natu-
ral and friendly environment for people who stay inside. 

A bREAkTHROUgH 
YEAR fOR lODz

Marcin MASŁOWSKI 

Spokesman for the Mayor of the City of Lodz

2019 was a greatly significant year 
for the Lodz office market. The 

office space resources exceeded 
500,000 sqm.

Brama Miasta

Three buildings making up the modern office complex of the 
company Avestus Real Estate have been commissioned. The 
A-class offices located in Imagine take up 14,800 sqm, and 

2,400 were adopted as retail and services premises. 356 parking 
places as well as nearly 50 bicycle racks were created on the area of 
the project in a separate building. Thanks to application of manifold 
solutions that tap into the concept of sustainable development and 
taking into account ecological aspects, the project has the BREEAM 
certificate Intermin Design Stage Excellent. Greenery has been ar-
ranged on the area around the office building, with a fountain 
as a central point. The spaces offered in the buildings allow for a lot 
of arrangement — the tenants may use them as open 
spaces, as separate offices or a mixture of those. The us-
ers can also make use of conference rooms. 

In 2020 Skanska Property is going to complete the 
project Brama Miasta in Lodz. It follows the idea be-
hind the creation of the New Centre Lodz, that is a mul-
tifunctional space at the heart of the city. That is why 
recreational zones on the area of the project will be 
open to evening cultural events or social initiatives. 
The complex has the “Facility without barriers” cer-
tification. On the area of Bramy Miasta, there will be 
also a green patio with an amphitheatre and street 
furniture. The construction is distinguished by original 
corten elevation. Importantly, the building is the first 
stop for people who use transport of Lodz Fabryczna 
Station — so it also fulfils a representation role. Such 
an exceptional location ensures communication with 
all means of transport available in the city. The project 
includes 2 buildings with 13 floors and the available 
leasable space will amount to 41 800 sqm. There will be 
parking places for 231 cars and 205 bicycles. In the first 
phase, which was completed in Q2 of 2019, the building 
B was commissioned. 

The building which is being raised at a frontage on 
Piortrowska Street, within the Hi Piotrkowska project, is go-
ing to be the tallest (82-metres) tower in Lodz. The complex in-
cludes 2 facilities: a 10-storey building and a 5-storey building, 
which host restaurants, banks, the hotel Hampton by Hilton with 
149 rooms, a café, a fitness club and a healthcare centre. Office 
spaces take up 21,000 sqm in the A-class standard. The project is 
to be commissioned in the first half of 2020. The creation of a mul-
tifunctional facility next to the most important commercial street 
in Lodz creates the optimal environment for business and at the 
same time it guarantees its users a comfortable place to work at 
the heart of the city. 

The complex Cross Point in Lodz-Widzew is intended 
as a business park. This is another multifunctional facility among 
Lodz commercial projects which is going to be complemented 
with a residential part. The companies from the Mermain group, 
responsible for the undertaking, are also extending the existing 
Cross Point with another 2 facilities. In 2011 the building received 
Eurobuild Award for the best office building and for the best prop-
erty manager (in 2011 and 2014). The area where the complex is sit-
uated is being revitalized — earlier this was the location of Proch-
nik Plants. By making next stages of the project available, the 
investor will provide the city with 22,500 sqm modern office space. 

ŁóDź 

The project of Echo Investment, which is being put up in Lodz 
at the crossroads of Pilsudzkiego and Kilinskiego Streets, should 
be completed in 2021. The office facility React should be a re-
sponse to the needs of the tenants and modern business. This is 
why it is located in a dynamically developing part of the city. The 
complex raised by the investor should have a total of 50 000 sqm 
space. In the first stage, 14,184 sqm office space will be commis-
sioned in a 7-storey building with 96 underground parking plac-
es. A two-storey reception with a chillout zone will fulfil a repre-
sentative function in the building. Additionally, there will be zones 
for integration and relaxation around the building. There will be 
also a garden and a space for film screenings. 
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.KTW

Global Office Park

kATOWICE
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TriGranit is carrying out another project, which should re-
spond to the needs of modern business. This time, works 
have been started in Katowice, within the Silesia for 

Business (S4B) complex. The project is divided into two phases 
and it will provide the Silesian market with more than 40,000 sqm 
space. The buildings will be situated near Silesia City Center — the 
biggest shopping centre in the region, and Debowe Tarasy, complet-
ed by TriGranit. The buildings of the complex will provide A-class 
office spaces, managed with the use of an intelligent system. The 
ecological solutions that distinguish this project include vehicle 
charging stations and energy-efficient equipment. The location of 
the building, so close to the centre, guarantees availability of the 
necessary services and infrastructure, as well as cultural events. 
Moreover, proximity of key Katowice routes and availability of pub-
lic communication will facilitate transport. 

DL Invest Group has also started a project on the Katowice office 
market — building DL Center Point III Katowice, on Korfantego 
Avenue. The facility will offer spaces for offices and services and its 
leasable space will amount to 22,000 sqm. The building will have 9 
storeys. There will be also 400 parking places. The strategic location in 
Welnowiec district guarantees access to such facilities as events and 
sports hall Spodek, Rondo Sztuki or residential estates. Moreover, the 
vicinity of key thoroughfares of the city, such as Korfantego Avenue, 
and to public transport infrastructure makes this place attractive in 
terms of communication.

Katowice office space offer will soon expand thanks to the sec-
ond .KTW building, a project adjacent to Spodek and Strefa Kultury, 
carried out by TDJ Estate. The 31-storey building will join the already 
rented KTW and it will reach the height of 133 m. The building will 
therefore become the tallest office building in the GZM Metropolis, 
providing approximately 42,000 sqm space for offices and services. 
The tenants of the complex will have access to a canteen, a medical 
centre and financial services. Cyclists will be able to use a changing 
room with showers. In addition, there will be space for art and music 
on the area of the project. The project is expected to be completed 
in 2022. 

At the crossroads of Grundmanna and Chorzowskiej Streets in 
Katowice, Echo Investment is continuing their project. The construc-
tion has been divided into 2 stages, and it will supply the market with 

19,635 and 25,184 sqm office space and 1,950 and 1,207 sqm space for 
services. The Face to Face project will include 2 buildings with 7 
and 14 floors. There will be a total of 664 underground parking plac-
es on the area of the complex and 121 places on an outside car park. 
The commissioning of the facility should take place at the end of 
2020. The project was awarded with the BREEAM certificate at the 
level Excellent at the design stage. The attention catcher in Face to 
Face are its common areas, which will include a playground (depend-
ing on the needs it can also serve as an amphitheatre), a green pa-
tio, a cherry orchard and a lunch zone. The investor and the Group 
5 Architekci has implemented a range of technological solutions for 
the benefit of the environment and ergonomics of work. There will be 
also e-vehicle charging stations there. 

In 2019 in Katowice, the company Cavatina Holding started the 
construction of the mixed-use project Global Office Park at the 
crossroads of Mickiewicza and Dabrowki. On a 5-storey podium,  pro-
viding spaces for retail and services, there will be two office tow-
ers and one residential tower offering 670 apartments. The towers 
will have 25 floors, they will reach the height of 100 m, and they will 
offer nearly 60,000 sqm modern space for work and development. 
The project is distinguished by many green areas and leisure zones, 
planned on the area of 2,300 sqm. With cyclists in mind, the devel-
oper will prepare an extensive cycling infrastructure, changing rooms 
and showers. Car users will have more than 2,000 parking spaces at 
their disposal. Located in the very centre of Katowice, Global Office 
Park is going to be the first multifunctional project of this type in 
Silesia, carried out on such a large scale.. 

In 2019 Opal Maksimum started the project Carbon Office in 
Katowice on Weglowa Street. The offer will include office spaces as 
well as spaces for retail and services. The 7-storey facility will supply 
tenants with 8,450 sqm space. Modern A-class offices are being creat-
ed in an open space type of arrangement and the additional spaces 
will include reception and conference rooms. The office building will 
be certified in BREEAM. Thanks to its location in the city centre, the 
project is well-connected with other parts of the Silesian region. In its 
vicinity there is the diametral highway (DTS) and A4 highway is with-
in optimal reach. Within 30 km, there is Katowice Pyrzowice Airport. 
Moreover, the attractiveness of the location is enhanced by the prox-
imity of the shopping centre Silesia City.

Hiro

Gato

TRICITY

One of the most important projects carried out on the Tri-
cinity real estate market is Garnizon. The project is located 
in the area of Streets: Chrzanowskiego, Slowackiego, Szy-

manowskiego and Grunwaldzka Avenue in Gdansk, and it is carried 
out by the Hossa Group. It will include residential buildings, spac-
es for retail and services and office spaces. Apart from the office 
centre Omega Gamma and office facility, since Q1 of 2018 the office 

‘Construction of the Year’, in the category ‘Historical buildings’. Ac-
cording to the concept, the complex is to become a multifunctional 
district with vibrant communication, greenery and common recrea-
tional areas. 

Last year in Gdansk the office buildings complex Alchemia was 
commissioned. The project finished with commissioning of the last 
of office buildings raised within the undertaking — building Neon. 
It was created on a plan of the letter ‘H’ and it will supply state-of-
the-art office space of nearly 33,597 sqm. It should respond to the 
continuously changing expectations of the market. Apart from offic-
es, space on 14 floors above the ground will also include retail and 
services areas. The first buildings that entered the market within 
Alchemia project were Aurum and Platinium, in 2013. In 2015, they 
were joined by Ferrum and Titanium. The third stage of the project, 
completed in 2017, was Argon. All office buildings within the com-
plex are certified in the LEED system at the level Platinum. The com-
pany responsible for Alchemia project is Torus.

In a Gdansk district Wrzeszcz, on Grunwaldzka Street, Torus is 
continuing the construction of the building Officyny. The leasable 
space available there, amounting to around 10,000 sqm space, will 
be adopted for offices. The undertaking has been divided into two 
stages. In the first place, it will supply premises for offices and retail 
on 5 floors above the ground and there will be additional under-
ground level for a car park. The second stage will consist in creation 
of a 4-storey office building with an underground garage. 

Olivia Business Center is considered the Tricity heart of busi-
ness. It is located next to Gdansk University Campus. The complex 
is the biggest business centre in this part of the city. In total, it will 
supply 230,000 sqm office space and the number of companies who 
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building Hiro has been available too. The date of completion of the 
last office building Gato has been scheduled for the beginning of 
2021. Garnizon is being raised as a modernization of buildings from 
the 19th century. In 2009, it took the first place in the competition 
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Another regional city where Vastint Poland is carrying out 
its project is Poznan. Here, surrounded by Marcelinska, 
Bulgarska and Lubienska Streets, the Business Garden 

Poznan is being raised. It will offer 80,000 sqm space for offices 
and retail and will consist of 9 buildings, with a garden in the mid-
dle. The project is characterized by an ecological approach, which 
is confirmed by LEED certificate at the level Platinum, awarded for 
modern solutions, such as recovering rain water and an energy-
efficient system. The first stage was completed in 2019. 

Nowy Rynek in Poznan is a place where different functions 
are supposed to merge. On Matyi Street, there will be both office 
buildings as hotels and residential spaces. The complex, which re-
sponds to the most important needs of the modern society, will 
serve all residents. By carrying out the project in a key city loca-
tion, Skanska Property Poland  wishes to create a new city market, 
not only with an optimal environment to run business but also of-
fering areas for relaxation and activities. The project will include 
100,000 sqm space. Apart from LEED certification Gold, the project 
also has the title of  “A building without barriers”. The completion 
of the first and second building has been scheduled for 2019.

POzNAN 

bIElSkO-bIAlA 
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Nowy Rynek

Business Garden

Cavatina Hall

of 48,400 sqm space. The project has a 2-level underground car 
park, where 324 parking places for cars and 442 places for bikes will 
be created. The recreational areas will include a skate-park with 
small architecture and greenery. Outdoors, there will be also places 
for coworking, a restaurant garden and a café.

Cavatina Holding is building the first stage of Palio Office Park 
complex on the area of Gdansk Shipyard. The complex of buildings 
will be adjacent to the new cultural and business centre which is now 
being raised in Gdansk. The first 8-storey building will supply the city 
with more than 16,000 sqm modern office space and it will comply 
with the requirements of BREEAM certification at the level Excellent. 
Palio Office Park is very well located — next to one of the main thor-
oughfares of the city, on Jana z Kolna Street, and it has a direct access 
to trams and to the Fast City Railway, which will make transport to any 
district of the city and whole Tricity more efficient for the future us-
ers. An essential asset of the complex’s location is the vicinity of an 
international airport.

Vastint Poland has planned commencing the construction of 
K2 office building for 2019. It will be raised in Gdynia at Kielecka 2. 

As a result of construction works, 11,400 
sqm modern LEED-certified office space 
will be made available. The build-
ing planned in the project will have 6 
floors and its architectural form will 
correspond to the style of modernism. 
The elements that will be used in the 
facade should resemble sails and ele-
ments of ship architecture. A stylish re-
ception lobby has been designed at 
the lowest level, with the view to cre-
ate a representative area in the facility. 
Two underground levels, in turn, will of-
fer 136 parking places. The place where 
the project is to be carried out is well-
connected to the other areas of the city, 
thanks to public communication stops 
and the Fast City Railway.
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Palio Office Park

decided to locate their business here has exceeded 200. The pro-
ject was started in 2010 and each year subsequent buildings of the 
office complex are commissioned. In this way, tenants can use the 
spaces in Olivia Gate, Olivia Point, Olivia Tower, Olivia Four, Olivia 
Six, Prime A, as well as Olivia Star. On the area of the complex, there 
is greenery and a patio with fountains. Apart from many services 
and restaurants, the facilities include 4 conference centres, a kin-
dergarten and a creche. Moreover, owners of electric cars can use 
an e-charging station. In 2013 the project Olivia Synergy was start-
ed on the area of Olivia Business Centre, intended for integration 
of employees. It consists in organizing sports and cultural events. 

Skanska Property Poland is also operating in Gdansk and is now 
carrying out the Wave project. The first stage of the project was 
completed in 2019. In this way, the office market was enriched with 
the first of two office buildings raised within this project. The leasa-
ble space available there amounts to 22,636 sqm on 13 floors. Build-
ing B, which is now under construction, will have the same number 
of floors. Its completion has been scheduled for 2020. When the 
building is completed, the leasable space in Wave will reach a total 

Wave
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In 2019 Cavatina Holding started construction of the mixed-
-use project Cavatina Hall in Bielsko-Biala on Dworkowa 
Street — one of dynamically developing cities in the south 

of Poland. A multifunctional complex to be created within this 
project will offer over 9,000 sqm modern office space and 

service premises. The building will have 6 storeys above the 
ground and 1 underground storey and will provide 200 parking 
places. What will distinguish the building among other com-
mercial projects is a concert hall and an associated record-
ing studio. 
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on this subject in different legal acts and in ISO 21542:2011 there 
are 150 pages with illustrations. In “Americans with Disabilities 
Act. Standards for Accessible Design” (the standards which com-
plement American legal regulations regarding rights of people 
with disability — editorial note), there are more than 300 pages. 

Important regulations
In 2019, Poland adopted two very important legal acts, that is the 
Act on ensuring access for people with special needs and the Act 
on digital accessibility of public sector websites and applications. 
For the first time, the law introduced an obligation to apply the 
principles of universal design. The essence of it is to design prod-
ucts and environments in such a way that they can be used by as 
many people as possible without the need of being adapted, re-
gardless of a person’s disability and its type. 

The Act on ensuring access for people with special needs 
is a  key element of the governmental programme Accessibility 
plus, which was adopted on 17th of July 2018. The aim of this Act 
is to improve the living conditions of persons with special needs, 
who are in danger of exclusion.

Under this act, public sector institutions such as government 
offices, schools, universities, and healthcare centres, will have to 

ensure architectural, digital and informational-communicative 
accessibility. This means for example that it will be necessary to 
adjust entrances and horizontal and vertical access systems in 
buildings, to provide information in a way that takes into account 
the needs of people with visual disability and to install equipment 
and devices which make it possible to move around (for example 
induction loops). In justified cases, public entities will be allowed 
to ensure alternative ways of access, for example by providing an 
assistant. 

An Accessibility Fund has been made available in order to en-
sure funds for buildings and digital spaces adaptation. Support is 
provided in a form of a bank loan (which may be partially written 
off) or a subsidy to partially cover the repayment of the principal 
amount or interest of loans and credit facilities received from oth-
er sources than the Fund. 

Accessibility certificates 
Institutions will be also able to receive accessibility certificates. 
This is a  solution which has been promoted by Fundacja Inte-
gracja (the Integration Foundation) for a number of years — the 
foundation grants the ‘Building without Barriers’ certificate to 
the most important existing and designed buildings in Poland. 
The first building which was awarded with this certificate was the 
Sejm of the Republic of Poland. Many commercial projects have 
such a certificate to their credit too. 

Public institutions will appoint accessibility coordinators, 
and ministers responsible for particular areas of the govern-
ment administration will be obliged to review existing laws and 
propose changes that can increase accessibility for people with 
special needs. The reports drawn up on the basis of these re-
views will be later opinionated by the Accessibility Committee. 
On this basis, the minister competent for regional develop-
ment will be able to apply to other ministers for necessary le-
gal changes. The aim of it is to allow for better consideration of 
accessibility issues in various public policies (e.g. in education, 
health, infrastructure).

Integracja audit
Fundacja Integracja has been promoting universal design for many 
years. Between 2015 and 2019 alone, the foundation conducted 185 
audits of architectural accessibility of buildings. It was only 49% of 
the surveyed buildings that were fully accessible to people with 
physical disabilities. The most common problems are: incorrect pa-
rameters of the reception, cashier’s desks and customer counters 
(43%), serious errors in toilets (33%,) as well as lack of accessible 
entrances or vertical access systems (11% and 9%, respectively).

Accessibility for people with sight impairments was even 
at a  lower level. Only 35% of buildings offered basic solutions 
essential for this group. A good example here are high-contrast 
markings of step edges — despite legal requirements, as many as 
60% of buildings did not ensure that. 

It seems, however, that we think about people with hearing im-
pairments the least often. 

A sign language interpreter was available in only 7% of build-
ings, and an induction loop only in 3% of buildings.

So what is the key to removing barriers that already exist in 
buildings and creating new spaces without barriers?

What is crucial is the awareness of all participants of the con-
struction process: investors, designers, contractors, but also peo-
ple who maintain the buildings, and each and every one of us (we 
too can create a danger for visually impaired people, for example, 
by placing a suitcase on tactile paving). We need to start thinking 
beyond the ticking off the necessary minimum and compliance 

In the recent years, elimination of architectural barriers has 
been the subject of discussions more and more often. Not only 
does it result from the necessity to ensure buildings and space 

accessibility for people with disability, but it also stems from the 
needs of an aging society. The growing market of services for these 
recipients and a more open attitude of employers to the possibil-
ity of hiring people with disabilities are significant here too.

Change for the chosen ones 
Throughout the years the construction regulations have changed 
— since 1994 the law has regulated the necessity to design public 
utility buildings in such a way that they can be accessed by per-
sons with disabilities, especially by wheelchair users. This regula-
tion, so important 30 years ago, when no one even thought about 
the issue of accessibility, has, however, made a wheelchair user 
synonymous to the concept of disability. At the same time, the 
needs of persons with other disabilities, such as blind or visual-
ly impaired persons and deaf or hearing-impaired persons, have 
been neglected. 

Secondary legislation does not make things easier, because 
different regulations and amendments approach the matter of ac-
cess in a fairly general way. In Poland, we have around 20-30 pages 

INClUSIVE ARCHITECTURE
Life in a friendly, functional environment which is practical 

and useful to all users, regardless of their age, level of 
ability or disability — is this an ideal world? What can we 

do enable everyone to use advantages of our environment 
to the full?

with the parameters described in the regulations. A good space, 
space that we want and like to use is much more than that, for ex-
ample it includes proper use of materials, colours, properly select-
ed lighting and acoustic conditions. Fortunately, some investors 
already see that this is the key to success — says Kamil Kowalski, 
the director of Integracja LAB.
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Integracja LAB is a new department in Integracja, which was 
created in 2019 and since then has reinforced its earlier universal 
design activities. It is a competence centre that aims to explore 
the needs and capabilities of persons with disabilities, support 
producers and designers in the creation of new and improvement 
of existing services and products, initiate legislative changes and 
promote design knowledge for everyone.

User in the first place 
The issue of accessibility and universal design lies at the founda-
tion of our understanding of a good design process. Because the 
user should come first, staff and students create their concepts 
on the basis of surveys, interviews and participant observation 
and they test solutions in the target group to best meet its diverse 
needs. Cooperation with Integracja LAB has been an interesting 
and important challenge for us — both in terms of space for creat-
ing new solutions, directing students’ attention to this type of is-
sues, and in terms of sharing the knowledge of broadly understood 

“Accessibility bible”. guidelines for investors

Designing isn’t just about creating pretty buildings. It’s also, and 
maybe above all, about planning the space accessible to each and 
every one of us. If we think about how we will use this space, how 
much of it we need, and how high we can reach from the very be-
ginning, we can add aesthetic value, technical solutions, and ac-
count for the quality and parameters of the space we encounter, 
gaining a recipe for the perfect building — writes the author of the 
publication, Kamil Kowalski.

‘Switch’ is also available in a  digital version on the website 
www.integracja.org/wlacznik

Are 10 centimetres significant when designing an office build-
ing? It doesn’t seem like much, but for people with disabilities, 
this could be an insurmountable barrier. We have verified all di-
mensions, checked minimum limits and defined the standards 
that should be met by modern buildings so as to give archi-
tects and investors a useful guide to accessible design. I believe 
that, thanks to this, the elusive first step won’t be so scary any-
more, and buildings will become accessible to everyone. — this 
is how Tomasz Pisarzewski from Integracja sums up the aim of 
the publication.

accessibility — says PhD Robert Pludra from the Academy of Fine 
Arts in Warsaw, which is Integracja LAB’s partner along with the 
Central Institute for Labour Protection — National Research Insti-
tute and Institute of Industrial Design.

Awareness is the key 
The popularity of universal design has been also influenced by an 
increasingly open attitude of employers to persons with disability. 
If persons with disability are to come to the office, the space has 
to allow for that. Some companies have included the accessibility 
of the leased spaces in their policy.

That is why awareness of designers and architects is so crucial. 
In order to help to create accessible spaces, Integracja has pub-
lished, in cooperation with Skanska company, a publication called 
“Switch. To Inclusive Design”, which is referred to by experts as the 
“Accessibility Bible”. 

beata DĄzbŁAŻ 
Journalist on 
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„Switch. To Inclusive Design”, 
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Integracja Foundation 2018

to appear on roofs and elevations, and 
in some cases they are practically invis-
ible, which favours the aesthetics of the 
building. We drill deep under the build-
ing and acquire energy from the centre of 
the earth by heat pumps. We also strive 
to make workplaces more intelligent and 
equip them with state-of-the art technolo-
gy. There needs to be an appropriate level 
of humidity inside, the air must be clean, 
and the employees need to have access to 
all kinds of facilities. Outside of the build-
ing, there must be greenery, water, terrac-
es and places for relaxation that promote 
people integration. The rooms should be 
specialized, have good sound insulation or 
should be sufficiently isolated, so that it is 
possible to use relevant tools, for example 
IT equipment. 

Technological progress also brings new 
architectural solutions. Designers need 
to be innovative so that the compromises 
regarding a building’s appearance do not 
go too far. We already have some discreet 
and functional solutions, such solar pan-
els mentioned above. Glass and other fa-
cade materials are more and more often 

In the first place, today’s office space 
should be a comfortable place to work 
in. Architects and investors alike have 

started to put focus on creation of environ-
mentally-friendly facilities, raised to serve 
the future generations. It used to be com-
pletely different. In the 60s and 70s we 
would raise whole districts with high-rise 
office blocks around the world, and these 
were meant as sign of the company’s status 
and power. The rich elevation of the build-
ings included materials such as stone and 
aluminium. The looks were the most impor-
tant. Back then, no one cared about working 
conditions inside. Open spaces, with peo-
ple crowded inside, became popular at that 
time. Now things are heading in the direc-
tion of getting a good balance. 

The visual aspect became secondary, 
making place for ecological solutions and 
comfort of the employee. 

Out of care for the environment we 
want office buildings to use less and less 
energy. They should become self-suffi-
cient. There are already examples of build-
ings like that. Some facilities are powered 
by passive solar energy. Solar panels start 

Office buildings of the future — which direction is the office 
building architecture about to take?

Paweł SZCZEPANIAK
Co-founder, CEO and the main designer at AP Szczepaniak

used to conceal the presence of intelligent 
technologies. Let us also remember that 
changes in the construction industry are 
slower than the ones in car industry. 

Today, a building can recognize us 
when we enter the garage. Access control 
has reached the highest level. Internal 
light reacts to the presence of a person 
and external conditions. Office buildings 
are becoming machines, a sort of a living 
organisms. They are optimally positioned 
towards the sun, which increases their 
practicability. The buildings which are 
about to be raised will resemble the fa-
cilities of the past only to a small extent, 
they will not refer to the former symbols. 
Nowadays we have more freedom and im-
agination. The trends are changing in a 
flash. Styles no longer remain in trend for 
whole decades, as it used to be earlier. 
Moreover, the users of architecture are 
more educated. Buildings have become 
the subject of discussions in social me-
dia. Ideas of architects are evaluated and 
verified immediately. In this way, we can 
react quicker and we can adjust the de-
signs to the needs of users.
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When I  type ‘creativity’ in the 
Internet browser, I  get 27 mil-
lion results (when I  write it 

in English, I get 119 million). Already at the 
first page I  can read that creativity can be 
learned, how I can boost my creativity, that 
there is something that we call a creativity 
gene that I  can find in myself. One of the 
first results in English  (when googling it Pol-
ish this one appears only later) tells me that 
creativity is the most desired feature of an 
employee and one of the most important 
competences of the future (see for example 
‘Forbes’, ‘The Guardian’, ‘Newsweek’).

At the same time, the Gallup’s report 
‘State of the Global Workplace’ (2017) in-
forms us that only 15% of employees world-
wide are engaged and enthusiastic about 
their job and place of work, making efficien-
cy and innovation levels rise and helping 
the organization to develop. 67% of employ-
ees are not engaged, because their needs 
related to engagement are not fully met. 
As a consequence, they lack a feeling of be-
longing to the company and do not find pas-
sion in their work. The remaining 18% are 
unhappy at work (actively disengaged), be-
cause they needs are not fulfilled and they 
actively undermine achievements of their 
colleagues. 

What does this mean for companies? It 
has nearly become a slogan, but if a com-
pany wants to have a competitive advantage 
and become successful, it needs creative 
employees, because creativity (in the mean-
ing of ability to come up with ideas) is the 
necessary condition for innovation. So how 
can we stimulate creativity? Relationships in 
the company are of importance here: inter-
actions between employees, relations be-
tween the employee and the superior, co-
operation in teams, the level of control and 
autonomy of the employees as well as or-
ganisation of space to carry out tasks, insur-
ing comfort, feeling of privacy and intima-
cy. So, a good design of office space is one 

CREATIVITY IN THE OffICE 
It seems that creativity belongs to one of modern key words. 

We also ascribe this human feature to objects, activities, spaces: 
creative toys, creative writing, creative cities.

which allows for integration and interac-
tion between employees (team work, brain-
storming sessions, relaxed conversations), 
and on the other hand guarantees comfort 
of working independently. 

The concept which seems to come 
close to a balance between these features 
of a good design of space for work is Activity 

Based Working. It has been prepared by the 
Dutch studio Veldhoen & Company and it 
refers directly to the article ‘Your office is 
where you are’ written in 1985 by J.P. Stone 
and R. Luchetti. According to this concept, 
employees know the best what they need, 
so office space should be designed in 
such a way that they can decide how and 
where they want to work. The most impor-
tant modern trends in design that refer to 
this concept are: flexible and multifunction-
al space – that is dedicating different zones 
to different types of activity (open space, 
spaces for team work with a varied size of 
teams, quiet rooms, a place for call phones, 
sometimes even in a shape of a telephone 
booth) and comfort of work. Comfort of work 
is an important aspect in ‘health office’ de-
signs – they take into account: ergonomics 
of the workstation (suitable office furniture, 
but also sofas and armchairs, desk for work 
in a standing position or wristbands remind-
ing the employee that he has been in the 
same position for too long), access to light, 
quality of air, acoustic comfort (for exam-
ple panels and sound-absorbing materials, 
places for phone calls and videoconferenc-
es), plants at the office and organizing place 
and time for breaks (kitchen, places for in-
formal meetings). Work & Play also taps into 
the multifunctionality trend (it introduces 
places for relaxation and entertainment in 

the office). It is the most vivid in offices of 
Google or YouTube. Comfort, in turn, also 
entails a  lot of emphasis on aesthetics of 
the office – and this one is unfortunately of-
ten misunderstood as abundance of styles, 
colours, items and themes (for example one 
room dedicated to pop-art, another to folk 
art, yet another to travelling)  or overflow of 
stimuli. 

To sum up, it seems that space designed 
in accordance with the concepts of Activi-
ty Based Working (maintaining the balance 
between the trends describes above) can 
foster creativity of employees — provided 
that it stems from the company culture (the 
space is an element of the culture) and ex-
pectations of employees, who really partic-
ipated in the creation of the space design 
(Hawthorne effect), rather than from a wish 
to follow the latest trends.

PhD Anita 
bASIŃSkA

sociologist, 
School of Form, 
SWPS University

Chimney-Poland Office, awarded in the Office Superstar 2019 competition in the category of office in the creative industry

Office Infor-Poland, awarded in the Office Superstar 2019 competition 
in the category of best regional office — Wroclaw

Sii Office, awarded in the Office Superstar 2019 
competition in the recreation space category

Astra Zeneca Office — social space, awarded in the Office Superstar 2019 competition, photo: Szymon Polański
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Design has become a means to create the company image and, today, elements of 
visual brand identification are a constant motif in office space arrangement. Office 

space reflects the company culture of the organisation increasingly often — this is why 
dominant elements in technological or creative industry are going to be different than 
the ones in the financial sector. How to create a design which reflects the character of 

the company and the specific nature of the company business?

OffICE — THE COMPANY bUSINESS CARD

Offices of TDJ, located at the sixth 
floor of the .KTW office building, 
have been created as a mani-

festation of the most important values of 
the company. Functionality, elegance, sim-
plicity and the highest quality of solutions 
have been reflected in all aspects of de-
sign works. The assumption behind the 
design was also based on the rule of con-
trast, striking a balance between varied 
materials and textures.

Inspiration 
Charred timber cladding has become 
one of the characteristic elements of the 
interior design. This is a type of finish-
ing carried out according to a tradition-
al Japanese method of charring — Shou 
Sugi Ban, which has been used in Japan 
for centuries. Increased durability and 
protection are the main reasons to char 
wood, but aesthetic values, authenticity 
and distinct texture were the main inspi-
ration for the interior design. The black 
cladding has been combined here with 
natural tint wood, white colour of walls 
and austere structure with warm copper 
hues.

Division of space
With the exception of basic functional 
areas such as workstations, conference 
rooms, quiet rooms or phone call rooms, 
the office space includes employees inte-
gration areas — places for conversations, 
coffee meetings, or short relaxation. Spac-
es have been enriched with a lot of green-
ery, which is the most abundant in the 

shared spaces and it visually combines 
with the adjacent terrace. 

Equipment
The office has been equipped with time-
less system furniture USM Haller, which 
enables to arrange it freely depending 
on the changing needs of users. The ex-
tremely durable and timeless design of 
system furniture will remain an impor-
tant element making up the character of 
the office — remaining elegant and du-
rable even after many years of use. Im-
portantly, the high quality and universal 

nature of this solution allowed it to be used 
both in open spaces and in board rooms. 

The walls of reception and office rooms 
have been decorated with works of Pol-
ish photographers: Przemyslaw Dzienis, 
Kacper Kowalski and Tomasz Wysocki. The 
project has been supplemented with tex-
tiles: carpets and curtains, which give the 
office a warmer ambiencer.

Dorota PAlA 
Natalia kRzESzOWSkA 

Przemo ŁUkASIk 
Łukasz zAgAŁA

Medusa Group

‘Make yourself at home’ — these symbolic words are used when 
the host especially favours his guest, when there is a special 
relation between them. And can a workplace be like home? 

THIRD SPACE, OR HOW TO MAkE  
THE OffICE HOMEY

Of course, an office should not be home. Real home by its 
very nature is irreplaceable, it is the scenery of the pri-
vate part of life. It is not without reason that psychology 

emphasizes the importance of a good balance between work and 
private life. On the other hand, we spend a lot of time in the office. 
Long time ago, when the 8-hour day was established, the assump-
tion was that the work should take 1/3 of the day.

So nothing can replace home, but we can try to make office 
homey. It is more pleasant, healthier and — importantly for the 
employer — more efficient to work in a  good atmosphere. There 
are a few ways to create such atmosphere. 

Work, relax, have fun 
We all know perfectly well how important effective relaxation is. 
Employers also realise that. Nobody is surprised any more by such 
items of permanent equipment as tennis tables, football tables, 
game consoles or dartboards. However, designers go even further 
— they place climbing walls, slides or swings in the offices. The lat-
ter seem to be especially good — they do not only serve relaxation 
but they can be place for really serious work. 

Relief for eyes and lungs 
Plants are a very important element or workplace arrangement to-
day. The point is not just to put a few flowerpots on the window sill. 
Balma has done their own research in this area too. As the effect, 
we did not only receive hints as to the selection and location of 
vegetation in the office, but we also created an offer of Balma Floo 
modular flowerbed system — very functional and perfectly match-
ing to other furniture. The modular Balma Stepps shelving collec-
tion, awarded with the prestigious German Design Awards 2020, 
equipped with flower pots, additionally allows you to display plants 
in the office.

It is worth taking care of a good atmosphere and well-being of 
employees. The purpose is not to blur the difference between work-
place and home. It is to make office more homey and in this way 
create a truly valuable third space. For ourselves and for others. 

Anna SMIESzEk-MARkUSzEWSkA
Marketing Department Director at Balma SA

Cosiness

Most of us feel better in cosy interiors. We appreciate natural ma-
terials, soft furniture where we can relax and regenerate, we expect 
colours which are pleasant to the eye and appropriate lightening. 
Designers follow this reasoning and introduce typical home furni-
ture into office interiors — with pleasant colours and upholstered 
in nice fabrics. In addition to modern desks and ergonomic office 
chairs, there are poufs and sofas. Soft upholstery also appears on 
the walls and acoustic screens. 

Modular shelving units Balma STEPPS (design Piotr Kuchcinski) 

Flowerstand system Balma FLOO (design Aleksandra Hyz, Aleksandra Metlewicz)



p o l i s h  o f f i c e  m a r k e t    A r c h i t e c t u r e p o l i s h  o f f i c e  m a r k e t   A r c h i t e c t u r e 173172

After many years of running a company, what changes can 
you see on the office market? Are plants a common service for 
offices today?
I have been observing the office market for 12 years and I can say 
that it has completely changed. At first, companies would have one 
up to four plans in their offices, treating them only as an ornament. 
They did not use to attach any significance to the form, planting or 
plant care. Over the past dozen years I have noticed that offices are 
starting to take care of their image more and more, they are be-
coming more interesting in terms of architecture, they are divided 
into zones. It results from many different aspects, such as expecta-
tions of different generations. We currently have 4 generations on 
the labour market, and each of them requires and needs something 
different. The youngest generations are putting pressure on em-
ployers, because they are especially the ones who expect to work 

EMPlOYEES WANT A JUNglE AT WORk
Arrangement of office greenery is the topic of the interview 

carried out by Joanna Kus with Kinga Dzwonnik, the owner of  
Kwiaty dla Biura (Plant for Offices).

to several dozen plants. Such clients include law firms, all kinds of 
beauty and spa salons and enterprises with 20-30 employees.

What does this service look like in practice? What stages does it 
include? 
If the arrangement concerns an office that is not yet ready, we must 
first see the map and visualizations. We work with the architect at 
the design stage and we determine the details together. If the of-
fice has already been commissioned, we must adapt to the existing 
space. In this case, we do a site inspection. On its basis, we create 

an offer tailored to the client’s needs, taking into account all func-
tionalities, such as the representative function in the case of con-
ference rooms and the board area, sound damping and purifying air 
in open spaces, where many people work, and the relaxation func-
tion in relaxation rooms and kitchens. We take into account all as-
pects of the interior, including insolation and ventilation systems. 
This is how the offer is created, and after consultation the custom-
er selects individual plants from those proposed to him in a given 
place. When we reach an agreement, we begin to collect the plants, 
put them into pots and bring ready sets to a new office.

Is plant care one of the stages too?
Plant care is not an obligatory service. First of all, each client re-
ceives a written instruction on how to water the plants (with pic-
tures and description how to take care of them and information on 
species). Secondly, we offer ‘service for a green start’ — that is a free 
of charge service a month after delivering the plants — we check if 
the plants have taken roots, we clean them, water them, remove 
yellow shoots, because plants have the right to an adaptation pe-
riod. If the client finishes cooperation with us at this stage, we give 
him knowledge so that they can take care of the plants themselves. 
When we work on large assignments, clients usually decide to en-
trust periodical care to us. Then we take care of the plants all the 
time and we do everything to keep them in a good condition and 
make them look well. 

Which plants work best in offices? 
Durability is the most important thing. Of course, customers like 
plants that are beautiful, but less durable, for example palm trees, 
but such species are not good for offices due to low humidity and 
frequent morbidity. That is why some plants are dominant, such as 
zamioculcas, monstera, schefflera, aglaonema — they grow very well 
in office conditions. During the arrangement, we only need to make 
sure that the flowers do not interfere with communication and do 
not hinder work, and that their care does not interfere with the op-
eration of electronic devices.

What trends are dominant in office greenery arrangement and 
what are the possibilities to carry out original projects? 

We created our most original projects for the Brain Embassy cow-
orking office in Warsaw - the first such office on this scale and in 
such a form. We crossed all possible barriers for us. This project 
is an example of a huge number and variety of solutions - there 
is moss in the office, there are trees planted in giant pots, plants 
installed in lamps, pots hanging upside down. Currently, cowork-
ing spaces cover 4 locations, and this year one more space will be 
opened — it will include even more sophisticated solutions.

A very clear trend that we can notice is biophilic design, related 
to the human willingness to come back to nature. We are talking 
here about the use of wood, natural finishing materials, leaf and 
tree motifs that make people relax. One of the elements of this de-
sign are large quantities of plants in different arrangements. Clients 
want to have a jungle in the office today and they are striving to get 
it. Instead of standard solutions, they prefer sophisticated, unique 
and different ideas. They want to have a lot of plants and they want 
them to make an impression. 

phot.: Kwiaty dla Biura (Plant for Offices)

in places filled with greenery. Offices have evolved, now you don’t 
just put a few plants in an office, but a several dozen or even sev-
eral hundred. Office spaces are designed for plants arrangements, 
green walls or hanging plant structures. This evolution is really sig-
nificant, which I personally enjoy. It allows me to develop in terms 
of design and architecture as a person who supplies plants, and to 
develop my business.

Is professional arrangement of greenery something that only 
large corporations choose for? 
It’s true that large companies are the main clients, but other busi-
nesses are increasingly taking care of it too. A lot depends on their 
budget. If they have sufficient resources, they use such services. 
The scale of projects for smaller companies ranges from a dozen 



p o l i s h  o f f i c e  m a r k e t    A r c h i t e c t u r e p o l i s h  o f f i c e  m a r k e t   A r c h i t e c t u r e 175174

difference in percentages of respondents 
who are not satisfied with the level of noise 
and who work in an open space type of of-
fice (17%) and the ones who work in the tra-
ditional type of arrangement and are still 
not satisfied with this factor (14%).

A way to happiness
In our survey we have analysed the level of 
employee satisfaction from their current of-
fice, taking into account nearly 50 factors. 
The majority of people expressed satisfac-
tion with their place of work — on average 
55% of respondents were satisfied or very 
satisfied with all the factors, whereas 20% 
were not satisfied or they were very dissat-
isfied. It is worth mentioning that, on aver-
age, employees at managerial positions feel 
more satisfied than other employees. 

When analysing the level of happiness 
of Polish employees we discovered that the 
most important factors for them are also 
the ones that they are usually the most sat-
isfied with. The need of cleanliness, which 
was the most important factor, the comfort 
of work, which was the second most im-
portant, and lighting, indicated as the third 
most important aspect, were all satisfied at 
respondents’ workplaces, according to their 
declarations. 

The level of happiness is also influenced 
by the possibility of remote work, which, ac-
cording to research, is offered by merely 
17% of employers. Every second employee 
who spends at least 90% of their work at 
the office considers himself happy. The lay-
out of the workplace is important too. Re-
spondents who work in an office with a tra-
ditional layout see a  positive influence of 
their current office on their physical and 
psychological well-being more often (64 
and 63%) than the users of an open play 
layout (57 and 60%).

Employees also want to have influence 
on how their office looks like. Interesting-
ly, a  question about working environment 

itself is the first step to increase satisfaction 
of employees. As many as 77% of respond-
ents who were asked about office space by 
their employers were satisfied with the of-
fice. When it comes to the group who was 
not asked for their opinion by their man-
agers, only 53# of them were satisfied with 
their place of work. 

Aa an old saying goes, the way 
to a man’s heart is through his stomach. As 
it turns out, food also correlates with the 
happiness of office workers. According to 
the findings of ‘What Workers Want”, peo-
ple who eat lunch a restaurant declare the 
highest level of satisfaction. However, it is 
only one in ten employees in Poland that 
may afford to spend lunch breaks in this 
way. 36% of employees use the company 
kitchen and 33% have a meal at their desk. 
17% of respondents have meals in can-
teens in the office building — these turn 
out to be the most popular in the IT indus-
try and in the production sector.

Poland vs. Western Europe 
The results of the survey in Poland are sim-
ilar to the findings from all over Europe. 
What differs us is for example the approach 
to interior design: Polish employees attach 
slightly more significance to it. As many as 
81% of Polish employees also indicate park-
ing places as an aspect which is important 
to them. As it turns out, it is less significant 
in Western Europe. The overall average re-
sult for this factor was only 68%.

A  smoking zone is yet another aspect 
which is still important for Polish employ-
ees. This factor has been indicated as impor-
tant or very important by 55% respondents, 
whereas the average for Western Europe is 
29%. One of appreciated amenities in Polish 
office complexes is also a nursery. As many 
as 43% of respondents find it important, 
compared to 31% in other countries. 

There are some differences regarding of-
fice arrangement itself, too. The analyses 
of Savills show that 38% of respondents in 
Poland work in the open space type of ar-
rangement. This is still a significantly low-
er percentage than in Western Europe. For 
comparison, in UK, ¾ of all employees work 
in this type of arrangement. 

Conclusions
The results of our survey show clearly that 
employers should, first and foremost, take 
care of the absolute basics, whatever of-
fice arrangement trends may be in vogue. 
If the office is not clean, if the temperature 
and lighting are not appropriate, there is no 
sense trying to win the acclaim of employ-
ees investing in play rooms or other sophis-
ticated amenities.

It is extremely important to make the of-
fice as attractive as possible, because as 
many as 45% of respondents declare that 
they are going to change their employ-
er within the 5 years to come. When asked 
about a situation when they would be able 
to choose between two job offers with the 

same salary and similar career opportuni-
ties, respondents of the Savills survey usu-
ally indicated the office location as the de-
termining factor, which shows just how 
important this criterion is for employees. 

Companies which put a  lot of impor-
tance on the right premises are on the safe 
side when competing for the greatest tal-
ents. The unemployment rate in Poland is 
the lowest in history. Aging society in com-
bination with the decreasing number of 
people who are entering the labour mar-
ket mean that it is more and more difficult 
for employers to find and retain workers. 
As our survey shows, the location of an of-
fice correlates directly with employee loy-
alty, and office arrangement has a  direct 
effect on the efficiency of their work. This 
means that a  choice of suitable premises 
for a company is one of the key decisions in 
modern business.

Jarosław PIlCH

As the latest survey of Savills shows, the actual 
working place priority for today’s employees is 
not hammocks or a gym, but a clean office at 

a convenient location.

WHAT DO WORkERS WANT?

Head of the Office Agency,  
Tenant Representation, Savills 

The survey ”What Workers Want” 
has been carried out by YouGov at 
the request of the consulting com-

pany Savills. It analyses the needs relat-
ed to workplace of more than 11 thousand 
office-based employees from 11 countries: 
France, Germany, Ireland, Italy, the Neth-
erlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, 
Sweden and the UK. From this sample, we 
have drawn the results of respondents 
from Poland and we have made an at-
tempt at a comprehensive analysis of their 
expectations, comparing our country with 
the employees from Western Europe.

The needs of Polish employees 
The survey has shown that the basics 
are the most important for people work-
ing in Poland. More than 90% of respond-
ents indicated cleanliness as an impor-
tant or very important factor. It is much 
more valued than, for example, availabil-
ity of parking places or conference rooms 
for meetings.

As the open space layout is very popu-
lar in Poland too, availability of quiet zones 
for focused work is essential for employees. 

Other most commonly indicated factors 
also relate to employees’ basic needs, in-
cluding for example: appropriate lighting, 
an acceptable level of noise, convenient 
temperature, feeling of security, good air 
quality, convenient transport time to work 
and good Wi-Fi quality. 

Because office workers spend most 
of their time in front of a  computer, good 
lightning is an absolute necessity. Access 
to natural light and efficient artificial light-
ing influence well-being significantly. The 
respondents who were not satisfied with 
lighting at their workplace also indicat-
ed a negative impact of the office on their 
mental health over four times more fre-
quently than employees who work in suf-
ficiently lit interiors.

One of the challenges of open space lay-
out is the level of noise, as it is usually high-
er than in case of a traditional office layout. 
However, modern technology and appropri-
ate equipment may help to decrease the 
level of noise disturbances. It seems that, 
nowadays, office designers are able to pro-
vide an open space with an acceptable lev-
el of noise. This is attested by the small 
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use of energy and use the product as efficiently as possible. There 
is also a crucial difference when compared to the linear model at 
the final stage — the assumption is that the product should not be 
disposed of but recycled, so that the resources for its production 
can be re-used. 

Unfortunately, there is still a long way ahead of us. “The Circular-
ity Gap Report 2019”, prepared by Circular Economy, compares the 
amount of used and recovered materials. As the report shows, the 
global economy is only 9% circular, and the European economy in 
the most developed countries is circular in 12%. 

Why circularity? 
The main idea of the change is to use materials in a more efficient 
way, to limit energy use and the amount of waste — that is to say, 
to respond to the most urgent environmental challenges. If some-
one is not convinced by these ecological aspects (and they should 
be), let us pay attention to the development directions for the Eu-
ropean economy set by the European Commission. The main docu-
ment here is the European Commission communication — EU Circu-
lar Economy Action Plan. The closed-loop economy has been shown 
there as an impulse to create new jobs, increase efficiency of work 
and ensure new and sustainable competitive advantage for Europe. 
According to the data of Eurostate, nearly 4 million people worked 
in sectors associated with closed-loop economy in 2017, which 
means this number increased by 6% when compared with 2012, and 
it is certain that this number will rise. The activities related to cir-
cular economy have also brought 154 bn euro added value, with 
18.5 bn euro investment. In Poland, this value is estimated for 5 bn 
euro with 760 million euro investment. These data put us on the 7th 
place in the EU and they demonstrate the great possibilities that 
await Polish economy. According to the calculations of Deloitte, re-
ducing the use of raw materials and energy by as little as 1% in all 
sectors will give us the possibility to gain the added value for the 
economy at the level of 19.5 bn PLN. 

However, what is the most important for an individual entrepre-
neur is that setting EU development priorities has a direct financial 
impact. It will be easier to gain funds for this aim, both in interna-
tional and national programmes. 

How does the implementation of circular 
economy look like? 
The classification ReSOLVE, prepared by Ellen MacArthur Founda-
tion and applied by the European Commission, presents a wide 
range of activities which can be carried out to implement the cir-
cular economy:

A key element in running a business is being able to foresee 
how economy, our industry and subsequently our compa-
ny are going to change. By noticing relevant tendencies it 

is possible to develop methods of creating a competitive advantage 
on the market and, in this way, to gain more profit.
This is the case with the implementation of closed-loop economy. 
This economy should change our understanding of business activ-
ity — it should no longer be linear, as in the ‘material — product 
— waste’ model, where we produce as much as possible to sell as 
much as possible, but circular — meaning that the contrast between 
producing and selling is less visible, because our aim is to meet the 
needs of the recipient and at the same time minimize negative im-
pact on the environment. The chances are that this trend is going to 
become more significant and that it will give the companies a new 
boost to develop.

Circular economy assumes that the value of products, materials 
and resources is maintained in the loop as long as it is possible, 
and that generating waste should be kept to the minimum. At each 
stage of the product life cycle (design, production, use, recycling), 
we pay attention to using as few resources as possible, to limit the 

CIRCUlAR ECONOMY —  
NEW bUSINESS MODElS

Circular economy is the future of the European development. 
How can we tap into this trend and create a matching 

business model? 

•	 regeneration	—	the	use	of	renewable	energy	and	materials	and	
restoring ecosystems; 

•	 sharing	—	using	equipment	and	buildings	as	effectively	as	pos-
sible (so that cars do not stay unused at the car park); 

•	 optimisation	—	increase	efficiency,	limit	waste;	
•	 closing	the	loop	—	use	recycling,	reuse,	repair;	
•	 virtualisation	—	 focus	 on	needs’	

fulfilment, not on creation of new 
products (e.g. online books);

•	 exchange	—	replace	necessary	el-
ements with elements made of 
renewable resources, implement 
modern technologies.
In practise, these can in-

clude a wide variety of activities. 
They include actions intended to 
limit energy use by introducing pho-
tovoltaic installations on build-
ings’ roofs, which is done for ex-
ample by Carrefour or IKEA in their 
shops. They can be performed also 
in organisations that do not strict-
ly deal with production, for example 
in financial institutions — such as 
the Cracow branch of BNP Paribas, 
where employees are encouraged to 
used carpooling — sharing a car to 
commute to work.

These activities also include ac-
tions which are strictly related to 
production area, such as the activ-
ity take up in Henkel — the compa-
ny made a commitment to replace 
all packaging with recyclable pack-
aging within 5 years. Another exam-
ple is Coca-Cola, which has prepared 
steps to give up foil can packaging 
and replace it with paper packaging. 
Such activities are introduced on the stage of delivery, when you 
can resign from foil disposable packaging replacing it plastic reus-
able packaging. 

Another possibility is to create or complement existing practices 
with new business models adjusted to the principles of closed-loop 
economy. The change could mean that instead of selling a prod-
uct, companies would sell a service. For example, a service such as 
printing 20 000 pages, driving 100 000 km or making 300 cups of cof-
fee — instead of buying a printer, car tyres or a coffeemaker. At the 
end of the day, the difference boils down to the fact that the seller 
is interested to make his equipment as reliable and durable as pos-
sible, because he is the one to make use of it. This will also respond 
to the expectations of consumers: the report prepared in December 
2019 by Stena Recycling on the basis of opinion survey for users of 
electronic and electrical equipment shows that as many as 69% of 
users thinks that producers shorten the lifecycle of their products 
on purpose. 

The shorter option assumes that the producer should allow for 
repair of used or defect parts. The research by ARC Rynek i Opinia 
and Forum Odpowiedzialnego Biznesu shows that nearly the half of 

Poles would like shops to offer service of their products. This is not 
only a declaration, because the aforementioned study also shows 
that as many as 45% of respondents have had different types of 
equipment repaired in the recent months. We can see that this type 
of services constitutes a market niche and it can be developed, but 
it is essential that the customer has access to it. At present, it is 

often impossible, and mobile phones 
are a flagship example here — often it 
is not even possible to replace a worn 
out battery.

However, the new business models 
do not only apply to small home appli-
ances, but can revolutionize the hous-
ing market. If a developer does not 
only build an estate but also manag-
es it, basing his investment strategy on 
this activity, it can completely trans-
form the quality of workmanship (he 
will be interested to repair as little as 
possible) and spatial planning, access 
to facilities or ergonomics of particular 
solutions all over the estate. As a re-
sult, it would raise the quality of life of 
the residents.

Apart from that, the number of en-
trepreneurs who see their future in re-
covery of raw materials and recycling 
is growing. An example here is Stena 
Recycling, which specializes in waste 
management, but which also supports 
companies in decreasing the amount 
of waste. Another example is VIVE Tex-
tile Recycling, which recycles unneces-
sary clothes into composites or oils. 
Thanks to such activities, the amount 
of waste which gets to the landfill de-
creases by thousands of tons year by 
year.

When planning the business strategy for the coming years it is 
necessary to analyse the extent to which the company can follow 
the principles of the closed-loop economy in a way that allows it to 
gain the maximum profit.

Tadeusz JONIEWICz
Knowledge Manager at Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu 
(Responsible Business Forum)

The research by ARC 
Rynek i Opinia and Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu 

shows that nearly the half of 
Poles would like shops to offer 
service of their products. This is 
not only a declaration, because 
the aforementioned study also 
shows that as many as 45% of 

respondents have had different 
types of equipment repaired 
in the recent months. We can 
see that this type of services 

constitutes a market niche and 
it can be developed, but it is 

essential that the customer has 
access to it. 

Circular economy

MARKET FOR 
GOODS & 
SERVICES

MARKET FOR 
FACTORS OF 

PRODUCTION

FIRMS

MONEY

MONEY

FACTORS OF 
PRODUCTION

GOODS & 
SERVICES

GOODS & 
SERVICES

FACTORS OF 
PRODUCTION

MONEY

MONEY

HOUSEHOLDS

P O l I S H  O f f I C E  M A R k E T   E n v i r o n m e n tP O l I S H  O f f I C E  M A R k E T    E n v i r o n m e n t



179178

Around 75–80% of materials in 
this project have been recovered, 
come from the second loop, have 

been recycled or are ecologically certi-
fied. These numbers are a  result of our 
calculations and comparisons to stand-
ard (analogical in terms of space, budget, 
time and place of the project) fit-out for 
this client. 

It is important to define what ‘recov-
ered, from the second loop, ecological’ 
means and to explain what makes up this 
80%. When we say ‘recovered’, we are re-
ferring to the elements of arrangement 
which we could recover from the space 
used by the previous tenant, such as 
electric wiring installations, ventilation 
or brick from demolition.

Materials ‘from the second loop’ are 
those who have gained ‘a new life’ in our 
project. We are referring here mainly to 
furniture from online classified ads and 
consignment stores, floorings, ceilings 
and acoustic panels which have not been 
used in other projects and found their 
place in warehouses, as well as decora-
tive elements (frames and pictures from 
OLX service) and plants in old clay pots. 

‘Eco’ materials are for example: natu-
ral cork, ecological paints, stickers from 
biodegradable foil, liners without bitumi-
nous primers — ready for recycling, table 
tops from processed bottles and plastic 
packaging from the Smile Plastics brand 
or conference chairs made of recycled PET 
plastic in an almost zero-energy process.

We called this project simply ‘Less 
Waste Office’, because it is an office where 
design concept originates from a  sus-
tainable, ecological approach to energy 
and materials, called 3R — reduce, reuse, 

recycle. We did not expect that this type of 
process would differ that much from the 
standard process. We started by think-
ing which unused materials could be used 
again, where to find them and how to 
use them so that they can be processed 
or used again after the tenancy finishes. 
This is related to our fourth ‘R’ — rethink, 
which is a good point to start any project. 

We started from a  general draft 
and a creative idea, which we developed 
in the so-called reversed design process. 
Our architects tailored the ready concept 
on a  current basis — looking for materi-
als in warehouses, on construction sites, 
in consignment stores or online classified 
ads services. We complemented the de-
sign with selected ecological and natural 
materials. What was crucial throughout 
the process is the cooperation between 
designers, the main contractor and sup-
pliers of materials. Verifying all solutions 
in terms of minimal carbon footprint 

was important too — including produc-
tion process, transport and recycling 
possibilities.

‘Less Waste Office’ for Nordea is office space 
designed to minimize its negative impact on 

the ecosystem.

RECYClED OffICE —  
IS THAT POSSIblE?

Dominika 
zIElIŃSkA

Managing Partner 
Workplace 
Solutions
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This is why the space where we stay 
and work should inspire, stimulate crea-
tivity, facilitate making contacts and ex-
change of information. Climate issues and 
generation changes at the labour market, 
as well as the growing awareness of the 
so-called work-life balance aspects mean 
that employers are forced to take the en-
vironment and employees’ expectations 
into account. 

A well-designed office cooperates with 
its users. It ensures comfort, it influenc-
es creativity in a positive way and it can 
even improve health. All this increases re-
sourcefulness and productivity of employ-
ees and reinforces company loyalty. Im-
plementation of environmentally-friendly 

solutions does not have to be expensive 
and difficult. For example, you could put 
more plants in the building, change the 
layout of desks or replace the vending ma-
chine offering chocolate bars with a ma-
chine selling healthy snacks. It is, howev-
er, worth considering which plants clean 
the air the best and how to put desks in 
the best distance from the window and 
from each other, or how we can motivate 
employees to change their eating habits. 

In every kind of office — whether it is 
located in a modern, sustainable office 
building with state-of-the art solutions 
or in an older building with more mod-
est facilities, there is a number of activi-
ties which can be undertaken to ensure 
care for the natural environment and us-
ers of the office. A key aspect here is to 
persuade office workers to start some 
pro-ecological behaviours. Because, in 
reality, in an average Polish office there 
is a lot of waste of resources (water, en-
ergy) and a lot of excessive waste produc-
tion. If all these areas are improved na-
tionwide, it can bring about big positive 
changes.

The Polish Green Building Council PLG-
BC has prepared an interactive guidebook 
on a healthy, green office: zdrowebiuro.pl-
gbc.org.pl. It includes answers to the ques-
tions stated above and to many other es-
sential issues. It can also make it easier to 
find solutions in different areas of work-
place operations. The collected materi-
als have been divided into 10 categories, 
which are crucial for a sustainable office: 

The office that you remember has already gone. Instead of it, imagine a place 
which is in harmony with new ways of working. Incredible space with a wide range 

of colours and textures. An attractive landscape, where artificial intelligence and 
virtual reality come together to help you solve complex problems. A place which 

transports you to intuitive workplaces, combined conference spaces, comfortable 
rooms. The expectations are different each day and you wake up excited to meet 

them. Yes, this is the office of the 21st century. But do you really work in an office like 
that? Or maybe you would like to know how a workplace can be changed, so that it 

fulfils the future expectations and development directions? 

SUSTAINAblE OffICES 
Of THE 21ST CENTURY

— air quality at the office;
— acoustics;
— daylight and lightning;
— thermal comfort;
— office layout and active design;
— positive spaces, that is pro-mental 

design;
— nature inside and outside of the office;
— building facilities;

— office user;
— building management.

Each category is divided into a few pag-
es which include guidelines, examples of 
solutions, their advantages and disadvan-
tages. Apart from this division, particular 
aspects have been grouped into applica-
tions in new and/or existing buildings and 
have been tagged with such categories as 

A few facts: we spend 90% of our 
time in buildings. As much as 36% 
of this time is spent on work — in 

office buildings. Poor employee health and 
low comfort level influence employees’ in-
dividual performance and decrease the pro-
ductivity of the organisation. Only few anal-
yses show that 90% of operational costs of 
the company are related to people and the 
remaining 10% are lease and energy costs 
— which means that even a light improve-
ment in the area of comfort and well-be-
ing of employees may have a direct impact 
on the financial performance of the com-
pany. For example, access to light increases 
employees’ productivity by as much as 18% 
and a better ventilation system — by 11%.

#health or #productivity. The interactive 
guidebook zdrowebiuro.plgbc.org.pl will 
be helpful to all those who want to take 
measures in order to make their office 
more sustainable. 

Change is a process which often makes 
us leave our comfort zone. But this is ex-
actly how we can develop. Creating a sus-
tainable office of the 21st century may be 
such a process for some of us, while for 
others it will only mean “refining” already 
existing solutions. In any case, one thing is 
certain — this change is withing reach for 
every one of us.

Alicja kUCzERA
Managing Director,  

Polish Green Building Council PLGBC

The website zdrowebiuro.plgbc.org.pl  
and the guidebook describing its 
contents were published on 3rd of 
October 2019 during the 9th PL Green 
Building Symposium in Warsaw. 
The materials included there 
are a result of the working group 
— representatives of the member 
organisations of PLGBC.

1. Health, Wellbeing & Productivity in Offices, in: “World Green Building Council”, 2014, s. 32,  
[accessed on: 17.10.2016], http://plgbc.nazwa.pl/plgbc_new/wp-content/uploads/2015/04/Health_Wellbeing_productivity_Full_Report1.pdf.
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Protective fence of the tree

Tree Protection Area

platform

Scaffolding of the first floor

Temporary road

intact soil, protected with 
geotextile and covered with 
a wooden panel set on a layer 
of gravel

The project includes locating de-
signed elements on the area of the 
investment combined with setting 

out protection activities during the works. 
It also plays a crucial role in preserving tree 
vitality and statistics. 

Success of tree protection depends on 
cooperation between the investor, contrac-
tor, architect, landscape architect and a rep-
resentative of a local authority. There needs 
to be an inventory on the area of the project 
with a valuation showing which trees should 
be preserved and which should be removed. 
The inventory should include details of pro-
tection fence location and other mitigation 
activities (aimed to limit and diminish the 
damage) at the stage of construction site 
organisation. 

Dendrological inventory and valuation 
consist in indicating all trees (it includes in-
ventory numbers) and ordinates of impor-
tant elements, such as roads, fences, in-
stallations, root uplifts. Trees that grow at 

Preserving existing trees or, if possible, increasing their number, is an 
extremely important issue — after all, life in a city without trees would be 
very difficult for residents. The Tree Protection Project (Projekt Ochrony 

Drzew — POD) fulfils this aim. 

PRESERVINg VAlUAblE TREES  
DURINg A PROJECT: HOW CAN WE  

PROTECT THEM? 

the adjacent area should also be included 
in the inventory, if they might influence the 
area of the project (due to edges of the tree-
tops or roots). Dendrological valuation ena-
bles a division of trees into categories, for 
example: especially valuable, valuable, low 
value, trees to be removed (dead, dying or 
posing a threat to surroundings). Designa-
tion of particular categories should be indi-
cated on the plan.

The dendrological supervision inspec-
tor determines the scope of the root sys-
tem and, at the stage of planning and de-
sign, prepares the Tree Protection Area (SOD 
— Strefa Ochronna Drzewa). At the following 
stages of the project, they recommend ad-
equate design and protective solutions. The 
protective area may reach the range of tree-
top dimensions, extended by 1 m, unless the 
root system is irregular. 

We may distinguish a few types of stress 
factors in the Tree Protection Area which 
should be prevented: 

• Lowering the ground level — remov-
ing a layer of 25 cm of sand and 5 cm clay 
will destroy the tree. The solution is to 
use retaining walls to maintain the origi-
nal ground level.

• Raising the ground level — adding 20 to 
60 cm sand and 2 to 8 cm clay on the Tree 
Protection Area will cause the tree to die.

• Compaction of the ground and cutting 
the tree crowns — one of the most im-
portant stress factors on the construc-
tion site is soil compaction, which limits 
access to water and oxygen for the tree 
roots. This has analogical consequenc-
es to cutting parts of the roots, because 
roots die when they do not have access 
to oxygen. To protect the area against 
compaction and cutting off the roots, the 
Tree Protection Area should be fenced, 
and the fence should not be relocated.

• Protection against storing or slump of 
the substances which are harmful to 
trees on the Tree Protection Area. 
Different options of the project should 

be presented, so that the most beneficial 
solution can be chosen, allowing to avoid 
collision with the trees. If it is possible, the 
soil on the Tree Protection Area should be 
mulched (covered with a layer of organic 
substance) and provided with watering (for 
example with the use of drip tapes) for the 
time of construction works. Also, no works 
must be carried out in the protection zone 
and the level of ground must not be altered. 
1. Tree protection fence — it should be 

marked with a board attached to the 
fence, dimensions around 40 x 60 cm. 

2. Making temporary roads — in case it is 
necessary to take construction or trans-
port equipment out of the Tree Protection 
Area, it is necessary to prepare technolog-
ical temporary roads. They can be made 

Tree Protection Project

All solutions provided for in the construc-
tion design prepared by a qualified land-
scape architect (or in consultation with one) 
must take into account arrangements made 
between the dendrological supervision in-
spector and industry engineers. What is 
more, they should be presented in a form 
of a description and an area development 
plan, with detailed information regarding 
tree protection. 

Construction site monitoring
Supervision over the proper performance of 
works on the project area where the trees or 
other vegetation are located should be car-
ried out by a dendrological supervision in-
spector in the form of an investor project su-
pervision, designer supervision or specialist 
supervision. Supervision may be carried out 
on behalf of the investor or contractor. 

PhD. Eng. Marzena SUCHOCkA
dendrologist, landscape architect at 

Warsaw University of Life Sciences, Polish 
Dendrological Association 

The article is a part of the publication 
‘Infrastructure in harmony with trees’ 

published by the foundation Dom Pokoju. 

of slabs or geo-grids placed on natural 
aggregate or on a layer of bark or natural 
aggregate (thicker than 15 cm). The ma-
chinery traffic in the Tree Protection Area 
has to be dendrologically supervised. 

3. Establishing the place of storage — con-
struction materials may be stored out-
side of the Tree Protection Area and out-
side of the protective fence of a tree. 

4. Manual works in the Tree Protection Area 
— works including excavation should be 
carried out manually or with the use of 
AirSpade tools.

5. Protection of roots in an excavation — 
during works roots cut smoothly in an 
excavation should be protected with an 
anti-root barrier. 

6. Excavations for installations — trenchless 
technologies should be used in the Tree 
Protection Area (pipe ramming, moling, 
tunneling). 

7. Bough protection — tree boughs should be 
protected against breaking during the works.
In case of compaction and pollution of 

the soil in the Tree Protection Area, dendro-
logical supervision inspector may recom-
mend biological remedial measures: 
• watering trees on the construction site, 

for example with the use of drip tapes,
• mycorrhization,
• laying out mulch or bark in the Tree Pro-

tection Area (mulching) or laying out or-
ganic additives (for example compost),

• shading or fogging tree crowns for the 
time of works. 

Attention: cutting the tree crown is an over-
used procedure, debilitating for the tree. It 
may only be used after carrying out risk as-
sessment, as a procedure to minimize risk, 
and only in a limited scope, as a method to 
decrease collision of tree crowns with the 
performed works. 

Fig. 1 Inventory and valuation are the basis of effective tree protection in developer projects  
(drawing by Agnieszka Bocheńska-Niemiec)
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Fig. 2 The fence of the Tree Protection 
Area on the construction site which 
protects the soil in the root system 
against compaction as a result of 
heavy equipment traffic (drawing by 
Agnieszka Bocheńska-Niemiec)

Tree Protection Area

Fig. 3 A temporary road which allows for completion of works on the Tree Protection Area 
(drawing by Agnieszka Bocheńska-Niemiec)
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Everyone is different
An important aim of new office solutions is the possibility to 
adjust the space to the needs of the company and to the needs 
of each of the teams, or even individual employees. Depend-
ing on the industry, different elements may come in handy. But 
an individual approach to each employee is essential every-
where — it makes it possible for different types of personali-
ties, with a variety of habits and needs to work effectively in 
one workplace. 

The most important elements that are going to be personalized 
with the use of modern technologies include temperature and the 
type of lighting — its power and tint. Apart from that, companies 
can allow for some choice within a particular workplace, for exam-
ple by equipping it with desks with regulated height, which allow 
employees to work in a standing position. Personalization also in-
cludes access to different communication channels, services, facili-
ties and locations. One of the most interesting facilities is so-called 
wayfinding — a solution which enables employees to find informa-
tion about the available space (finding available rooms and servic-
es) and save time. 

New technologies at the office may also raise the efficiency of 
work by limiting routine activities. Such solutions include for ex-
ample special entrance and exit systems or sensors, which regis-
ter time of work (and can replace filling in time sheets).

What do employees need? 
The global report ‘PropTech Index 2019’ shows that 2 in 10 employ-
ees use modern office applications every day, and 31% use them oc-
casionally. Moreover, 40% of employees would use digital solutions 
if such were available.

When asked about the most desirable office technologies, em-
ployees who use them daily first of all indicated personalized light, 
heating and audio-video systems control (47% of responses). The 
second most popular functionality chosen by 43% of respondents 
is a guest alert system. A similar amount of respondents would 
like to have a possibility to integrate services offered outside of 
the building, such as viewing entertainment or restaurants’ offer, 
with a possibility to make a reservation, viewing the current avail-
ability of finesses classes or beautician’s services. 39% of respond-
ents would like to be able to book a parking place and find a parked 
car using an application.

However, there is still a substantial number of companies which 
do not support technological development at the workplace, be-
cause, even though they are technologically aware, they are not yet 
ready to implement these novelties. Still, the group of companies 

The report ‘EMEA Occupier Survey 2019’ shows that as many 
as 70% of enterprises are planning to invest more in office 
facilities in the next 3 years. This is an increase of 8 per-

centage points in comparison to the previous year. Additionally, as 
many as 83% of companies expect that the significance of AI and 
robotic automation at workplace is going to rise. At the same time, 
the statistics of the CBRE report “PropTech Index 2019. How techno-
logically advanced are office buildings and what are tenants’’ digital 
needs?” indicate that one in every 5 companies includes the crea-
tion of modern and digitally developed space in its broader vision, 
one of the aims being the competition for the best candidates.

The technological revolution is changing the image of real estate 
industry. In the last decade, billions of dollars have been invested 
in buildings which are being transformed into gems of innovation. 
The report shows that as many as 70% of investors are planning to 
increase expenditure on office facilities. The majority of investment 
will put the needs of employees first. The implemented facilities will 
make work more efficient and daily tasks easier, but they will also 
intensify ecological activities.

The increase in expenditure on innovative technology in offic-
es goes hand in hand with other indicators that confirm a growing 
openness to these types of improvements. For example, 30% of en-
terprises pay attention to innovation when deciding about the place 
for their headquarters, whereas last year it was merely 16%. 

NEW TECHNOlOgIES AND flExIbIlITY 
WIll INCREASE WORk EffICIENCY

The recently dominating trends which have a substantial impact 
on the efficiency and comfort of work are the implementation of 
innovative solutions and raising adaptability of the office to suit 

the space to the needs of employees.

which prioritize innovative solutions at the office is going to in-
crease due to the changing needs of young employees. The genera-
tion Z feels the best when surrounded by technology, and this is why 
modern office space is becoming the bargaining chip in terms of at-
tracting such employees, but it is also crucial in terms of efficiency. 

Without new technologies you can be effective 
too 
For some time now, managers have been giving their employees 
more freedom and allowing them to carry out tasks independent-
ly. As a result, places of work are changing their form and becom-
ing more flexible and varied. At the moment, office space is sup-
posed to support individualism and guarantee freedom of decision, 
it should allow for a choice between quiet working zones and cow-
orking spaces. It should also facilitate groupwork, offering spaces 
dedicated to this type of work, such as so-called work cafes: places 
for discussion and exchange of opinions. We are observing changes 
in the approach to office as a meeting place. More and more often 
employees expect comfortable working conditions without unnec-
essary distractors. Entertainment and team integration are being 
taken outside of the office. Taking this standpoint, a tennis table 
and a video game console seem to become less relevant. 

A lot of nature and appropriate acoustics
As CBRE experts point out, there are ever more companies that de-
cide to spend more on planting and cultivating office plants while 
giving up, for example, expensive furniture. Greenery in the office 
positively influences air quality, cleaning and moisturizing it. In this 
way, the comfort and efficiency of work rises significantly. Apart 

from the additional amount of oxygen, plants allow for contact with 
nature, which lowers stress levels, so that employees work more 
effectively and they are less tired at the end of the day. Climbing 
plants similar to ivy are a perfect choice for the office. They pro-
duce a lot of oxygen and they can be easily fitted into the spaces. 
They often take so far unused spaces, for example areas next to 
the wall.

The industrial trend in the office buildings, characterized by large 
open spaces and high ceilings, is slowly wearing thin. It would be dif-
ficult to find a peaceful place for work in such spaces, which is es-
pecially strainful for introverts. At the moment, we can notice that 
simplicity and spaces which allow for more privacy are getting back 
in good graces. Following the needs of companies and employees, 
office designers create separate, sound proof spaces, so-called qui-
et work zones, but also conference rooms where sound is not trans-
mitted to other rooms. For this purpose, they use for example felt 
acoustic panels or so-called acoustic totems — decorative pillars 
which can be placed in the corner of a room or attached to the ceil-
ing and which absorb the noise. All this to ensure that a person who 
works best in silence can find a comfortable place for effective work.

To sum up, there are many ways to increase efficiency of em-
ployees using office modifications. And although everything seems 
to indicate that new technologies work best, we should not forget 
about simple methods, such as creating quiet zones and bringing 
in a higher number of plants to the office. 

CbRE
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Cybersecurity in the context of the smart city idea:  
intelligent cities or endangered cities?

Piotr KUPCZYK
Director of Media Communication Office

Kaspersky Lab Polska sp. z o.o.

When one mentions the lack of secu-
rity in the Internet of Things, people are 
either indifferent to the problem or they 
curse producers of technology for the 
risk of being watch through an e-nanny 
or having their temperature changed on 
a  network-connected thermostat. But if 
we take into account devices that con-
trol the level of water in dams or warn 
residents against the risk of flooding the 
streets, control traffic or inform about 
radiation intensity near a nuclear power 
plant — the situation is viewed in a com-
pletely different way. 

The expression smart city is not new 
and we could think that there is 
nothing more to discuss about this 

concept. An intelligent city is one which 
uses different technologies to ensure a bet-
ter life of its residents — it prevents flood-
ing, reduces traffic jams, allows for automa-
tion of waste collection, etc.

Yet, there is one, quite weighty problem. 
Thanks to devices and systems, technolo-
gies used in an intelligent city have access 
to the Internet — and this is related to vul-
nerability to cyberattacks, which can lead 
to serious trouble. 

The recent Black Hat conference, which 
gathers cybersecurity researchers and 
ethical hackers, presented results of a re-
search where zero-day gaps where identi-
fied (that is gaps where no security patch-
es existed at the moment of discovering 
them) in four different technological areas 
of intelligent cities. Using publicly accessi-
bly tools to search for active devices in the 
Internet of Things, the researchers Shodan 
and Censys discovered equipment used in 
cities located among others in the United 
Stated and in Europe. In general, 17 secu-
rity gaps were found and half of them can 
be considered critical. 

The research has also shown yet a more 
serious problem: a  team of experts have 
discovered that one of European countries 
used a vulnerable device to detect radia-
tion and in the USA such device was used 
to manage traffic (of course, researchers 
informed the authorities and relevant ser-
vices). As the experts said, finding these 
vulnerabilities was not difficult and, luck-
ily, the producers of devices have eliminat-
ed most of them without difficulties.

As we can see, the risk is real. Fortu-
nately, the producers cooperated with the 
researchers and made updates for gap 
elimination available. We could still ask 
ourselves if the mentioned cities installed 
the patches on time. We do not know that.

We need to emphasize that the exam-
ined equipment was not a random part of 
the Internet of Things — these were key 
technologies used in real cities. If secu-
rity researchers were able to find the gaps 
without a problem, it is a matter of time 
when cybercriminals do it — and the con-
sequences may be tragic.

The issue of smart cities’ security is 
a grave one. As opposed to the majority of 
Internet of Things devices, the technolo-
gies and machines used for this aim pro-
tect much more than equipment we use 
to order a pizza or washing powder. They 
protect the most significant part of cities 
— people.

According to Global Innovation In-
dex, Poland ranks 39th among 
127 countries included in the sur-

vey. Another significant ranking — Bloom-
ers Innovation Index — gives Poland the 
25th position, based on results of the 60 
analysed economies. For several years, 
our country has been maintaining a con-
stant level of innovation, and this means 
that the pace of introducing innovation on 
the domestic market is not flattering, de-
spite the clearly pro-innovative policy pur-
sued by the European Union. The situation 
may change over the next five years. As 
the report ‚Construction. Innovations. Vi-
sion of industry leaders 2025 ”shows, pre-
fabrication technologies, BIM modelling, 
3D printing, virtual reality and IoT (Inter-
net of Things) will become more impor-
tant. High demand for construction servic-
es on the one side and staffing problems 
on the other will stimulate automation in 
the construction industry. According to ex-
perts, the current obstacles on the way of 
advanced technology solutions to become 

IMPlEMENTINg INNOVATIONS
In international rankings, the level of Polish innovation is assessed as “moderate”. 

There are some large construction brands that stand out above the average 
— they have sufficient resources and tools to introduce such advanced 

technological solutions to the Polish market as smart helmets, perovskites 
(Skanska was the first company in the world to use them), and computerization 

in building management.

used on a larger scale are conservative 
mentality and underinvestment of Polish 
construction companies. This argument is 
not justified in the case of green construc-
tion, as Poland leads among the countries 
of Central and Eastern Europe in this field. 
According to data of the Polish Associa-
tion of Ecological Construction, as much 
as 64.5 per cent of all BREEAM and LEED 
certified buildings in Poland in 2019 were 
office buildings. Moreover, more than half 
of the total area distinguished by quali-
ty certificates includes offices. Next come 
shopping centres and industrial spaces, 
which means that commercial construc-
tion clearly has an advantage over the res-
idential sector, in terms of sustainability. 

When it comes to other areas of inno-
vation, Polish companies report difficul-
ties in moving from the design phase to 
implementation. Experts from Infuture In-
stitute point out that entrepreneurs are 
highly creative and highly active at the so-
lution design stage. They are also open to 
technological innovations exported from 

Western countries. However, as many as 
42 percent companies from various indus-
tries admit that they are not sufficient-
ly involved in the phase of ideas imple-
mentation. The study „How to implement 
innovations?” shows that 47 per cent of 
enterprises introduce new solutions suc-
cessfully. For comparison, as much as 72 
per cent of companies positively evaluate 
their achievements at the stage of submit-
ting ideas. Other stages of work on inno-
vation, that is preparation of specific tools 
and solutions, testing and implementa-
tion, are often carried out spontaneously, 
without consultation, without a schedule 
or action plan. Forty two per cent of re-
spondents admit to overlooking some is-
sues in this respect.

According to Infuture Institute, one of the 
most important barriers to innovation for 
most companies is not the lack of funds or 
skills, but the lack of time, and management 
staff being overloaded with other tasks.
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Innovative designs in construction creat-
ed by architectural studios are a challenge 
for us. We transform the fresh perspec-

tive on construction, or the “modern design”, 
from the design phase into a real product. 
Advanced processing possibilities, in combi-
nation with many years of experience bring 
results in the form of products which are 
commonly used in modern construction. We 
try to meet expectations of clients in 100 per 
cent and, if this is not possible, we offer simi-
lar solutions which fulfil their task in a new 
form. Our products have been applied for ex-
ample in such projects as: Ergo Arena, Craco-
via Stadion, University of Adam Mickiewicz in 
Poznan, Chopin Airport, Central Station and 
Green Wings office building in Warsaw. 

Perforated sheet: this is our flagship prod-
uct, on this basis we create a number of sub-
assemblies applied for example in industri-
al construction. These may be elements that 
are not visible from the perspective of the 
final user (there is a technological require-
ment to use them, for example due to acous-
tic issues (sound insulation)), or elements 
that are displayed: decorative elevation sys-
tems, balustrades, lightboxes, ceilings, etc. 
For each of them, we can offer standard or 
tailored solutions to optimize their function-
ality. Depending on the application, we use 
different types of steel (standard DC01 steel, 
galvanized steel, aluminium, stainless steel, 
brass, copper and many other types of steel). 
To raise such buildings as industrial halls or 
public utility buildings (office buildings, stor-
age buildings or shopping centres), you need 
perforated and often also troughed sheets, 
which constitute self-supporting roofing or 
wall cladding. Each day, thousands of square 
meters of perforated rings produced by us 

are used to fulfil the needs of domestic and 
international investment markets. We would 
especially like to attract your attention to 
the possibility of perforating steel rings (not 
only sheets), 1600 mm wide, in our compa-
ny. This practically eliminates the problem of 
length of the expected detail product. This is 
possible thanks to wide perforating presses 
with a synchronized unwinding and rewind-
ing system. 

*Anti-slipping technique: perforated 
sheets with punched holes constitute an op-
timum anti-slipping surface. For the industri-
al or family construction sectors, we offer in-
dividual solutions of anti-slippery platforms, 
which are an element of stairs, ladders or 
floors.

Expanded metal mesh: this is anoth-
er product which is broadly used in con-
struction. It is a substitute for perforat-
ed sheet; a choice between these products 
is a question of compatibility with the dec-
orations of the surroundings (both products 
fulfil their task comparably well in terms of 
functionality). We have a production line 
with a 1500  mm wide feed and the possi-
bility to process sheets up to 5 mm thick. 
The length of elements to be agreed on 
(there is a possibility to prepare them cus-
tom-made). When choosing expanded metal 
mesh, the so-called “bridge” (mesh binding) 
is a very important parameter. Depending on 
the application, we suggest using mesh with 
even 25 mm bridge. Such a high value of this 
parameter is especially important in case of 
elevation mesh. For other applications (such 
as elements of suspended ceilings), we will 
use much lower values (a bridge of 2–5 mm) 
Just as in case of perforated sheet, we of-
fer much freedom regarding the choice of 

PPU-H PERFOPOL Sp. z o.o.
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
e-mail: biuro@perfopol.pl
www.perfopol.pl 
phone (+48) 41 274 58 08
fax (+48) 41 274 02 98

INNOVATIVE SOlUTIONS IN CONSTRUCTION
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materials (from usual steel to very sophis-
ticated materials). Additional processing of 
the surfaces is also possible (painting or 
anodising). 

Wire mesh (intertwined, welded or weld-
ed wedge): a product which is often recom-
mended when choosing balustrade filling. We 
offer a very wide range of aperture dimen-
sions and wire types. Apart from mesh itself, 
there is a possibility of creating special fram-
ing from closed profiles (round or rectan-
gular), as well as to painting, galvanising or 
chrome plating. 

Description of ready products: 
Elevation lightboxes: may have a smooth 
structure (standard), or may be extruded or 
perforated. We offer round or square extru-
sions (depth of extrusion 1–1.5 mm). For in-
terior applications we additionally offer 
lightboxes with a non-standard type of per-
foration (decorative, sector perforation). The 
suggested thickness of raw material is 0.7– 
1.5 mm. The type of material can be chosen 
from: DC01 + painting, galvanised + painting, 
aluminium or stainless steel. Our product 
flexibility is a guarantee for achieving the ef-
fect envisaged by the architect.

Eliminating electromobility 
barriers
Even though Poland is still at the begin-
ning of its path to promote common elec-
tromobility, the year 2019 can be con-
sidered a  breakthrough. The number of 
available electric vehicle charging sta-
tions exceeded the symbolic threshold of 
1000 (source: Electromobility counter of 
PSPA and PZPM), which means that there 
has been a 200 per cent rise in compari-
son with the year before. One of the main 
obstacles that operators of such stations 
have to struggle with in Polish conditions 
is the long waiting time for power connec-
tion. What is more, infrastructure main-
tenance in Poland is still more expensive 
than in other countries of the European 
Union. 

The financial factor is also a barrier for 
people who are interested in a  purchase 
of electronic cars. Apart from the price of 

At the beginning of 2020, the num-
ber of electric passenger cars on 
Polish roads amounted to 8637, the 

number of lorries and delivery cars — to 519 
and the number of electric buses — to 224. 
59 per cent of electric passenger cars were 
BEVs (battery electric vehicles), and the re-
maining 41 per cent — plug-in PHEVs (plug-
in hybrid electric vehicles). If we look at the 
statistics related to the general number of 
cars in Poland, electric vehicles are a small 
partition of the whole. For comparison, in 
Germany in Q1 2019, the number of regis-
tered electric vehicles reached 44 000. Chi-
na is the global leader, with 628 000 electric 
vehicles in use in the same period. 

Due to heavy traffic and limited parking 
space in Polish city centres, the popularity 
of more flexible means of transport (such 
as electric motorbikes and motorcycles) is 
growing significantly. In January 2020 their 
number amounted to 6239.

ElECTROMObIlITY IN POlAND
In 2019, there were more than 20 million cars on Polish roads. According to the 

Polish Alternative Fuels Association  (PSPA) and Polish Automotive Industry 
Association (PZPM), each year there are on average 1.5 million more cars on 
the road. Taking into account that road transport emits up to 80 per cent of 
air pollution, alternative means of car communication are a necessity. But 
implementing such means on a wider scale is related to just as necessary 

legislative and infrastructural changes.

the car, they need to consider the charging 
costs, and the market rates are comprised 
of a number of elements: purchase of en-
ergy, building the station, distribution 
costs, charger maintenance, fees for or-
dered capacity, IT system and service. The 
estimated costs of car charging for a 100 
km route are lower than tanking a car with 
gasoline, comparable to tanking diesel and 
higher than using LP gas. 

To accelerate transport transformation 
in Poland on 11th of January 2018 the gov-
ernment has adopted the law on electro-
mobility and alternative fuels. One of the 
basic tools to support ecological car trans-
port is the Low-emission Transport Fund, 
which should be distributed by 2027. The 
financing system for individual users and 
entrepreneurs is still at the planning and 
implementation stage, so do not know how 
long we will have to wait long for results.

Poland — a leader in Europe? 
In case of the number of electric passen-
ger cars, Poland is far behind the Europe-
an and global average, but the Polish mar-
ket of electric buses is one of the leaders 
in Europe. As of the end of 2019, Polish 
cities had a  total of 200 electronic buses 
and had made orders for another 300. If 
the number of such vehicles reaches 500 
in 2020, Poland will become the European 
leader and Warsaw alone has a chance to 
become the second capital (after London) 
with the biggest number of electric bus-
es. At the moment Poland is one of the key 
players on the export market for this type 
of vehicles, as well as the biggest export-
er of lithium-ion batteries in the Europe-
an Union.
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