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pobrania innych publikacji związanych z rynkiem 

biurowym w Polsce 
 



On Point •  Poznań - rynek nieruchomości biurowych – Czerwiec 2013 3 

 

Infrastruktura drogowa i międzynarodowe porty lotnicze 
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Dlaczego Poznań? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapitał ludzki   

 900 000 mieszkańców w metropolii Poznań. 

 550 000 mieszkańców w Poznaniu. 

 28 uczelni w tym 5 uniwersytetów. 

 130 000 studentów i 40 000 absolwentów rocznie. 

 Ponadprzeciętna znajomość języków obcych – 34 filologii. 

 Największy odsetek ludzi w wieku 25-34 w Polsce – 19,6%. 

   
 
 

 Doskonała lokalizacja  

 Połączenie z autostradą A2 – 2,5 godziny jazdy do Berlina i Warszawy. 

 Nowoczesny port lotniczy, przez który w 2012 obsłużył ponad 1 500 000 pasażerów. 

 Rozbudowana i bardzo dobrze rozplanowana infrastruktura komunikacji miejskiej wraz z nową flotą 

nowoczesnych autobusów i tramwajów. 

 
 

 Nieruchomości 

 Szósty największy rynek biurowy w Polsce. 

 Wysokiej jakości powierzchnie biurowe zarówno dla dużych jak i małych najemców; przestrzenie 

biurowe dopasowane do potrzeb najemców z sektora BPO/SSC. 

 Budynki biurowe posiadające zielone certyfikaty. 

 Doświadczeni lokalni i międzynarodowi deweloperzy. 

  
 

 Wysoka jakość życia  

 Ponad 440 000 odwiedzających rocznie. 

 Bogaty pakiet kulturalny - dziewięć teatrów i instytucji muzycznych, w tym filharmonia, dwadzieścia dwa 

muzea, wiele kin, galerii oraz wiele innych atrakcji. 

 Poznań miasto-gospodarz ważnych gospodarczych i kulturalnych wydarzeń.  

 Międzynarodowe Targi Poznańskie - niekwestionowany lider wśród polskich obiektów tego typu. Oferują 

one ponad 110 000 m2 hal wystawowych, które rocznie odwiedza ponad 400 000 uczestników. 

 

 

  
 

Dogodne miejsce dla inwestowania 

 Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Poznania 

na poziomie A3 z prognozą stabilną.  

 Raport Hacket Group: „Global Business Services Executive Insight” plasuje Poznań wśród miast 

stwarzających najlepsze warunki do tworzenia centrów nowoczesnych usług biznesowych oraz 

aktywnie wspierających inwestorów. 

 Wiele istniejących w mieście centrów BPO/SSC oferuje szeroki zakres usług, w tym też kompleksową 

obsługę procesów. 

 Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (włączająca tereny w Poznaniu). 

 Biuro Obsługi Inwestorów oferuje inwestorom: opiekę merytoryczną pilota inwestycyjnego; wsparcie 

w najważniejszych kontaktach; dostarczanie informacji; promocja; opiekę poinwestycyjną; stypendia 

dla praktykantów czy pomoc w objęciu specjalną strefą ekonomiczną inwestycji. 
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Poznań  

Miasto oparte na biznesie oraz wiedzy, oferujące idealne warunki do inwestowania 

Gospodarka 

Poznań jest administracyjnym jak i gospodarczym ośrodkiem 

Wielkopolski, która jest trzecim najbardziej zaludnionym 

województwem w Polsce (ponad 3,46 mln mieszkańców). Miasto 

posiada najwyższy odsetek ludzi młodych (w wieku 25-34 lata) 

wśród dziesięciu największych miast w Polsce, który wynosi 19,6%. 

Z punktu widzenia gospodarczego, Poznań jest jednym z 

najsilniejszych miast w Polsce. Produkt Krajowy Brutto (PKB) 

wygenerowany w Poznaniu w 2010r. wyniósł 40,2 mld PLN  

(70 600 PLN per capita) i jest dwa razy większy niż średnia krajowa. 

Gospodarka Poznania jest zróżnicowana i dobrze rozwinięta. 

Wiodące sektory to: elektromechaniczny, motoryzacyjny, chemiczny 

i spożywczy. Niemniej jednak ponad 70% pracowników etatowych w 

mieście pracuje w sektorze usług. Miasto jest również jednym z 

ważniejszych ośrodków w Polsce pod kątem możliwości tworzenia 

nowych miejsc pracy. Na koniec marca 2013r. miasto posiadało 

najniższą stopę bezrobocia w Polsce (4,7%). 

Poznań to lokalizacja siedzib polskich operacji wielu krajowych i 

międzynarodowych firm produkcyjnych takich jak: Bridgestone, 

GlaxoSmithKline, Nivea, Kompania Piwowarska (SAB Miller), 

Unilever, Volkswagen czy Wrigley. Również wiele firm z sektora 

nowoczesnych usług biznesowych postanowiło otworzyć swoje 

centra BPO / SSC czy R&D w mieście (m. in.: Samsung, Carlsberg, 

IKEA, Franklin Templeton, Roche czy MAN). 

Dostępność komunikacyjna 

Zlokalizowany na jednym z głównych korytarzy tranzytowych 

łączących Europę Zachodnią i Wschodnią - obok autostrady A2, 

Poznań posiada bezpośredni dostęp do europejskiej sieci autostrad 

(2,5 godziny jazdy samochodem zarówno do Warszawy jak i 

Berlina). Dostępność Poznania jest dodatkowo ułatwiona poprzez 

wiele istniejących połączeń kolejowych, a także międzynarodowego 

lotniska Ławica, które jest kluczowym ośrodkiem zarówno dla 

pasażerów, jak i przewozu towarów. Rocznie lotnisko obsługuje 

1 500 000 pasażerów, oferując loty do głównych miast europejskich 

takich jak: Londyn, Paryż, Madryt, Monachium czy Rzym. 

Warto tu zainwestować 

Poznań ma wiele do zaoferowania inwestorom, dlatego od lat jest 

jedną z głównych destynacji inwestycji zagranicznych w Polsce. Od 

1990r. zainwestowano w mieście prawie 7 mld USD. Kolejnym 

znaczącym wkładem w rozwój miasta są fundusze UE, w latach 

2007-2013 miasto otrzymało 2,1 mld PLN. 

 

W marcu 2013r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s 

potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Poznania na poziomie 

A3 z prognozą stabilną. Ponad to w prestiżowym raporcie „Global 

Business Services Executive Insight” opracowanym przez The 

Hacket Group, Poznań znajduje się w gronie miast oferujących 

najlepsze warunki do tworzenia centrów nowoczesnych usług 

biznesowych oraz aktywnie wspierających inwestorów. 

Wsparcie miasta 

Dedykowane współpracy z inwestorami Biuro Obsługi Inwestorów, 

prowadzi działania składające się na kompleksową obsługę 

potencjalnego inwestora. Oprócz danych biuro zapewnia również 

inwestorowi opiekę merytoryczną pilota inwestycyjnego 

odpowiedzialnego za organizację spotkania z władzami miasta, 

poznańskimi uczelniami, firmami rekrutacyjnymi, lub inwestorami 

obecnymi już w Poznaniu. Po decyzji o ulokowaniu firmy, pilot 

przeprowadza inwestora przez proces uzyskiwania wszystkich 

decyzji administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności. 

Pilot pozostaje w stałym kontakcie z inwestorem, reagując na 

sugestie oraz nowe inicjatywy. 

W 2010 roku Rada Miasta Poznania przyjęła "Strategię Rozwoju 

Miasta Poznania do 2030 roku". Dokument jest odpowiedzią na cele 

ustalone przez władze miasta dla przyszłego rozwoju Poznania i 

opierają się one na wizji: "Poznań jako miasto metropolitalne o silnej 

gospodarce i wysokiej jakości życia, które opiera swój rozwój na 

wiedzy.". 

Czas wolny 

Poznań jest jedną z najbardziej popularnych biznesowo i 

turystycznie destynacji w Polsce, przyciągającą ponad 440 000 

odwiedzających rocznie. Ponad 50 istniejących w mieście hotele 

mogą pomieścić ponad 8 000 gości. Miasto oferuje licznym 

odwiedzającym imponujący pakiet kulturalny - dziewięć teatrów i 

instytucji muzycznych, w tym filharmonię, ponad dwadzieścia 

muzeów, wiele kin, galerii oraz inne atrakcje. 

Poznań jest również miastem-gospodarzem ważnych wydarzeń 

gospodarczych i kulturalnych. Na przykład, Międzynarodowe Targi 

Poznańskie są niekwestionowanym liderem wśród polskich 

obiektów tego typu. Oferują one ponad 110 000 m2 hal 

wystawowych, które rocznie odwiedza ponad 400 000 uczestników. 
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Rynek pracy 

 

Poznań jest jednym z kilku głównych ośrodków akademickich w 

Polsce. W 2011 roku studiowało tu 131 000 osób, z czego aż 

29% na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest to nie tylko 

największa, ale i najbardziej prestiżowa uczelnia w 

województwie wielkopolskim; w 2012 roku zajęła ona trzecie 

miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich miesięcznika 

Perspektywy. W Poznaniu wiele osób studiuje na kierunkach 

kluczowych z punktu widzenia sektora SSC / BPO,  

tj. ekonomicznych, technicznych i inżynieryjnych. Kształci się na 

nich odpowiednio 29 000, 9 500 oraz 4 000 osób. 

Studenci i absolwenci 

Poznańskie uczelnie ukończyło w 2011 roku niemal 37 000 osób. 

Warto dodać, że wartość ta rośnie niezmiennie od kilku lat. 

Liczba absolwentów uczelni w Poznaniu, 2005-2011 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2011 

Liczba absolwentów kierunków ekonomiczno-administracyjnych, 

inżynieryjno-technicznych oraz informatycznych w 2011 roku 

wyniosła odpowiednio 9 500, 2 200 oraz niespełna tysiąc osób. 

Znajomość języków obcych 

Studenci w Poznaniu mają możliwość studiowania na  

34 filologiach m.in. takich języków jak angielski, niemiecki, 

hiszpański, rosyjski, francuski oraz włoski, jak i języków 

skandynawskich czy japońskiego. Blisko 90% z nich 

zadeklarowało w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego 2010, że 

posługuje się językiem angielskim. Na drugim miejscu znajduje 

się niemiecki, który zna 47% respondentów. Jest to trzeci wynik 

w Polsce, co wiąże się prawdopodobnie z położeniem 

geograficznym Poznania. Kolejne miejsca zajmują rosyjski, 

francuski i hiszpański, którymi posługuje się odpowiednio 11%, 

10,2% oraz 10,1% badanych. Ostatnim z największych języków 

europejskich jest włoski, którego znajomość deklaruje 3,1% 

respondentów. 

 
Znajomość języków obcych wśród studentów w Poznaniu 

Źródło: Bilans Kapitału Ludzkiego, 2010 

W Poznaniu można znaleźć również osoby mówiące niszowymi 

językami. Wynika to z unikalnej oferty Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, jeśli chodzi o neofilologie. Studenci mają 

możliwość studiowania zarówno rzadkich języków europejskich, 

takich jak litewski, rumuński i holenderski, jak i języków 

orientalnych, jak arabski, japoński czy też hindi. Tylko w roku 

2011/2012 liczba studentów np. arabistyki wynosiła 75, 

węgierskiego – 67, a norweskiego – 65. 

Wynagrodzenia 

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia w dziale księgi 

głównej (GL) w poznańskich centrach SSC / BPO. Należy 

jednakże pamiętać, że konkretne stawki zależą nie tylko od 

doświadczenia w procesie, lecz również od dodatkowych 

kompetencji posiadanych przez kandydatów, takich jak 

znajomość języków czy znajomości określonych systemów IT. 

Średnie Miesięczne Wynagrodzenia na Stanowiskach w 
Sektorze BPO/SSC w księgowości GL w Poznaniu  
(kwoty w PLN brutto) 

Stanowisko 

Wynagrodzenie 

Min Najczęściej 
oferowane 

Max 

Młodszy księgowy 3 000 4 000 4 500 

Księgowy 4 000 5 000 5 500 

Starszy księgowy 5 500 6 000 6 500 

Team Leader 7 000 8 500 10 000 

Process Manager 12 000 15 000 18 000 

Źródło: Hays Poland, Maj 2013 
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Rynek powierzchni biurowych 

Szeroki wybór powierzchni biurowych  

Poznań jest szóstym największym rynkiem biurowym w Polsce, 

który na koniec I kw. 2013r. oferował prawie 293 000 m2 

nowoczesnej powierzchni biurowej. Od 2007r. podaż biur w 

mieście zwiększyła o 170 000 m2, co stanowi 57% całkowitych 

zasobów. 

Pod kątem biurowym miasto podzielone jest na pięć stref, w 

tym największą z nich jest Centrum. Obszar ten ograniczony 

jest od wschodu rzeką Wartą, od zachodu ulicami Pułaskiego, 

Roosevelta i Głogowską (okolice Międzynarodowych Targów 

Poznańskich i Dworca Głównego), od północy aleją Armii 

Poznań a od południa ulicami Królowej Jadwigi i Matyi. Łącznie 

ta strefa oferuje 140 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej 

w 19 istniejących budynkach (47% całkowitej podaży), w tym 

m.in.: Andersia Tower oraz Andersia Business Center, 

Szyperska Office Center, Poznań Financial Center, Globis czy 

Delta. Kolejne projekty biurowe są w fazie planowania: Wilson 

Park A&B czy Bałtyk Tower. 

Zachodni rejon, z 60 000 m2 nowoczesnych biur w 11 

istniejących budynkach (20% zasobów), jest drugim pod kątem 

wielkości dystryktem biurowym w mieście. Obejmuje głównie 

budynki biurowe zlokalizowane wzdłuż ul. Grunwaldzkiej czy  

ul. Bulgarskiej, m.in. PGK Centrum I&II i Klaster Grunwaldzka –

Pixel. Obecnie w trakcie budowy znajduje się Business Garden 

Poznań faza I (dwa budynki o łącznej powierzchni do wynajęcia 

41 000 m2) – największy projekt biurowy zarówno w strefie jak i 

w mieście. Druga faza, o powierzchni 36 000 m2, jest w 

planach. Warto podkreślić, że projekt Business Garden Poznań 

otrzymał precertyfikację LEED. 

Kolejnym kształtującym się obszarem biurowym w Poznaniu 

jest Wschód. Ta strefa skupia 15% całkowitej istniejącej 

podaży w mieście, w tym kompleks biurowy Echo Investment - 

Malta Office Park (28 500 m2). Do końca 2013r. zasób 

nowoczesnych powierzchni biurowych w tym rejonie powiększy 

o budynek Malta House (Skanska) oferujący 14 700 m2 biur. 

Malta House będzie kolejnym projektem biurowym w mieście, 

który otrzyma certyfikat LEED. 

Północne i Południowe obszary Poznania cieszą 

umiarkowanym zainteresowaniem ze strony deweloperów. Te 

rejony skupiają odpowiednio 11% (33 000 m2) i 7% (20 000 m2) 

całkowitych zasobów biurowych w mieście. Największymi 

inwestycjami biurowymi na północy są Winogrady Business 

Center i Murawa Office Park, a na południu - Skalar Business 

Center.  

 

Podsumowanie I kw. 2013 
Zmiana  

r-d-r 
Prognoza  

12-miesięczna 

Popyt brutto* (m2)  5 600 0 

Popyt netto (m2)  5 100 +950 

Wolna powierzchnia (m2) 49 000 +25 900 

Współczynnik powierzchni 
niewynajętej (%) 

16,7 +7,3 p.p 

Oddane do użytkowania (m2)  2 400 +2 400 

Najwyższe czynsze 
transakcyjne (€ / m2 / miesiąc) 

14-16 0%  

W budowie (m2) 67 000 +2 500 

* Popyt brutto = popyt netto + zarejestrowane odnowienia umów 
Źródło: Jones Lang LaSalle, I kw. 2013 

Rosnąca liczba opcji najmu dla najemców 

Aktywność deweloperów w Poznaniu jest na dość wysokim 

poziomie, na koniec I kw. 2013r. prawie 67 000 m2 

nowoczesnej powierzchni biurowej było w trakcie realizacji, w 

tym największy kompleks biurowy Business Garden Poznań 

faza I (41 000 m2, 2014). W momencie ich ukończenia 

całkowite zasoby biur w mieście zwiększą się o 20%. Warto 

zwrócić uwagę, że obecnie 5% powierzchni biurowej w budowie 

jest zabezpieczone umowami przednajmu, co może przyczynić 

się do przesunięcia w czasie niektórych projektów. W 

krótkoterminowej perspektywie nie spodziewamy się 

rozpoczęcia budowy żadnego dużego projektu biurowego 

(powyżej 10 000 m2 – 15 000 m2). 

W I kw. 2013r. w Poznaniu oddano do użytku 2 400 m2 w 

ramach projektu Galeria MM. Kolejne 23 000 m2 trafi na rynek 

w II-IV kw. 2013r. w następujących budynkach, m.in.: Malta 

House (14 700 m2), Nobel Tower (4 000 m2) czy Temida Offices 

(2 500 m2). 

Współczynnik powierzchni niewynajętej (%)  

oraz podaż (m2) na głównych rynkach poza Warszawą 

 

Źródło : Jones Lang LaSalle, I kw. 2013  
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Stabilny poziom popytu 

Rejestrowany popyt w całym 2012r. osiągnął poziom  

24 000 m2 i jest wartością porównywalną do średniorocznego 

wolumeny popytu osiąganego w latach ubiegłych. Rok 2011 był 

wyjątkiem ze względu na podpisanie umowy przednajmu na 

14 600 m2, przez Allegro w budynku Pixel (kompleks biurowy 

Klaster Grunwaldzka). W pierwszych trzech miesiącach 2013r. 

aktywność najemców osiągnęła poziom 5 600 m2, w tym 90% 

stanowiły nowe umowy oraz przednajmy. Spodziewamy się, że 

w całym 2013r. wolumen zawartych transakcji osiągnie wartość 

porównywalną do 2012r.  

Do największych transakcji zawartych w 2012r. zaliczamy: 

Roche Polska (przedłużenie, 3 200 m2 w Malta Office Park), 

Jeronimo Martins (renegocjacja oraz rozszerzenie, 2 200 m2 w 

Kupcu Poznańskim), Samsung Electronics Polska (nowa 

umowa, 2 000 m2 w Malta Office Park) oraz Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej (nowa umowa, 1 700 m2 w 

budynku biurowym przy ul. Nowowiejskiego 11). Natomiast w  

I kw. 2013 r. Ciber wynajął 1 000 m2 w Malta House (umowa 

przednajmu).  

Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych są coraz 

częściej zainteresowane ulokowaniem swojego centrum w 

mieście. Do tej pory Poznań przyciągnął takie firmy jak Roche 

Polska, MAN, Carlsberg, Franklin Templeton, GlaxoSmithKline, 

IKEA, Arvato Services czy Ciber. Natomiast Samsung 

Electronics Polska i Carl Zeiss dopiero niedawno rozpoczęły 

swoją działalność w Poznaniu.  

Popyt (m2) i współczynnik powierzchni niewynajętych (%) 

 
Źródło: Jones Lang LaSalle, I kw. 2013 

Moduły dostępne dla każdego 

Na koniec I kw. 2013r., współczynnik powierzchni niewynajętej 

w Poznaniu wynosił 16,7%, co przekłada się na około  

49 000 m2 dostępnej powierzchni biurowej w istniejących 

budynkach. Co ciekawe, pomimo sporego rozproszenia wolnej 

powierzchni (moduły różnych wielkości są dostępne w 34 

istniejących biurowcach), 46% skupione jest w zaledwie 

czterech obiektach. 

 

 

Na koniec I kw. 2013r. ponad dziesięć modułów (powyżej  

1 000 m2) było dostępne w istniejących budynkach, a dwa w 

projektach w budowie. Większe powierzchnie (powyżej  

3 000 m2) oferowały już cztery istniejące i dwa budowane 

obiekty biurowe. 

Ze względu na relatywnie wysoki poziom przyszłej podaży 

(67 000 m2 w budowie, w tym około 64 000 m2 pozostaje 

niewynajęte) spodziewamy się, że poznański rynek będzie 

sprzyjał najemcom. Presje zwyżkowe na wskaźnik pustostanów 

mogą być dalej obserwowane. 

Czynsze bardziej atrakcyjne? 

Najwyższe czynsze transakcyjne w Poznaniu pozostają na 

poziomie porównywalnym do innych polskich miast i na koniec  

I kw. 2013r. oscylowały w granicach €14.0-16.0/ m2/ m-c. Wysoki 

współczynnik powierzchni niewynajętych może wywrzeć presje 

zniżkowe na czynsze, szczególnie w budynkach w budowie oraz 

oferujących znaczne powierzchnie biurowe do wynajęcia.  

Najwyższe czynsze transakcyjne (€/ m2 / m-c), porównanie 

 
Źródło: Jones Lang LaSalle, I kw. 2013 

 
 

“MAN Accounting Center to centrum finansowo-księgowe 
Grupy MAN, którego zadaniem jest świadczenie usług 
finansowych w zakresie księgowości zobowiązań, należności, 
środków trwałych, księgi głównej dla swoich klientów 
zlokalizowanych w 15 krajach (m. in.: w Turcji, Hiszpanii, 
Portugalii, Włoszech i Indii), w 11 językach. Centrum powstało 
we wrześniu 2006r. i na początku zatrudniało 50 pracowników, a 
obecnie jest ich już ponad 300. 

Czynniki, które odegrały istotną rolę w procesie podejmowania 
decyzji o wyborze Poznania jako miejsca dla utworzenia centrum 
MAC - to dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników 
ze znajomością języków obcych, istnienie fabryki autobusów 
MAN w okolicach Poznania, łatwe połącznie z naszą siedzibą 
główną w Monachium i ostatni, aczkolwiek nie mniej istotny 
czynnik – dobra współpraca z władzami lokalnymi. 

Gdybyśmy mieli ponownie dokonać wyboru lokalizacji naszego 
centrum usług – na pewno jeszcze raz zdecydowalibyśmy się 
na Poznań.” 

Wojciech Skrudlik, Dyrektor MAN Accounting Center 
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Mapa wybranych biurowców w Poznaniu 
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