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W dalszym ciągu największym rynkiem elastycznych rozwiązań 
biurowych w Europie jest Wielka Brytania. Rynek rozwija 
się dynamicznie również w Niemczech m.in. w Berlinie 
i Hamburgu, w holenderskim Amsterdamie, w austriackim 
Wiedniu oraz w Hiszpanii: w Barcelonie i Madrycie. Największa 
aktywność operatorów elastycznych powierzchni biurowych 
obserwowana w Londynie, gdzie w dwóch największych strefach 
biurowych (City i West End) w 2017 r. wynajęto 204 500 mkw. 
elastycznej powierzchni, czyli 18,0% popytu brutto. W innych 
przeanalizowanych miastach popyt ten był zdecydowanie niższy, 
jednakże w ostatnim roku zaobserwowano istotne wzrosty w 
Berlinie do 8,0% (80 700 mkw., wzrost o 6,5 p.p. rok do roku), 
w Hamburgu do 7,2% (42 400 mkw., wzrost 4,4 p.p. r-d-r), 
oraz w Wiedniu do 5,7% (10 500 mkw., wzrost o 1,8 p.p. r-d-r). 
Wysoki udział utrzymuje się również w Amsterdamie, gdzie 
elastyczne biura odpowiadały za 7,1% całkowitego popytu 
(24 400 mkw.).

Również w Polsce elastyczne biura zadomowiły się na 
rynku, będąc jednym z najsilniejszych trendów w sektorze 
nieruchomości biurowych w ostatnim czasie. Warszawski rynek 

notuje wzrosty od 2015 roku, kiedy to udział tego rodzaju 
biur w popycie brutto stanowił poniżej 1%, a na koniec 2017 
roku udział ten wzrósł do blisko 4% (31 300 mkw.). Rynek 
elastycznych powierzchni biurowych zaczyna odgrywać również 
coraz istotniejszą rolę na rynkach regionalnych. W 2017 r. udział 
elastycznych biur w całkowitym wolumenie najmu wyniósł 4,6% 
w Krakowie (9300 mkw.); 6,9% w Poznaniu (5400 mkw.) oraz 
3,5% we Wrocławiu (6000 mkw.).

W Polsce największym rynkiem nadal pozostaje Warszawa, 
z ponad 94 000 mkw. elastycznej powierzchni biurowej w 105 
lokalizacjach, z czego ponad 80% powierzchni znajduje się 
w nowoczesnych biurowcach. Drugim największym rynkiem 
jest Kraków z ponad 17 000 mkw. (46% w budynkach 
nowoczesnych) w 25 lokalizacjach. Kolejny jest Poznań, 
gdzie jest prawie 9300 mkw. (69% w nowoczesnych) 
w 19 lokalizacjach oraz Wrocław, gdzie oferowane jest prawie 
6200 mkw. (64% w nowoczesnych) w 14 lokalizacjach. 
W Łodzi, gdzie rynek elastycznych powierzchni biurowych 
dopiero raczkuje, zidentyfikowano jedynie 2200 mkw. (63% 
w nowoczesnych) w 11 lokalizacjach. W sumie w tych pięciu 
miastach znajduje się ponad 129 000 mkw. elastycznej 
powierzchni biurowej w 174 lokalizacjach. Udział elastycznych 
biur zlokalizowanych w nowoczesnych biurowcach w całkowitym 
zasobie nowoczesnej powierzchni biurowej najwyższy jest w 
Warszawie i Poznaniu (1,4%), w Krakowie jest to 0,7%, a we 
Wrocławiu i Łodzi udział ten wynosi poniżej 0,5%, odpowiednio 
0,4% oraz 0,3%. Warto też pamiętać, że kolejne lokalizacje są już 
potwierdzone i będą otwierane w budynkach, których oddanie 
planowane jest na nadchodzące miesiące i lata. Dodatkowo 
kilku operatorów aktywnie poszukuje odpowiednich dla siebie 
lokalizacji, zatem udział elastycznych rozwiązań będzie rósł.

Udział kluczowych operatorów elastycznych powierzchni 
biurowych takich jak Brain Embassy, Business Link, CitySpace, 
Dago, InOffice, Office Hub, OmniOffices czy Regus w popycie 
brutto w Warszawie wzrósł z 0,4% popytu brutto w 2010 roku do 
1,9% w 2016 roku, a w 2017 r. było to już 1,3%. Warto jednak 
podkreślić, że nowi i mniejsi gracze wynajęli dwa razy więcej 
powierzchni niż najwięksi operatorzy. Dodatkowo, poza planami 
rozwoju operatorów, którzy już są obecni na polskim rynku, kolejne 
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Rynek elastycznych miejsc pracy w Polsce przeżywa rozkwit. Obecnie w pięciu przeanalizowanych przez Savills 
miastach funkcjonują 174 elastyczne biura serwisowane i coworki oferujące ponad 129 000 mkw. powierzchni. 
Kolejne lata zapowiadają się spektakularnie. Kolejne 52 000 mkw. elastycznych biur w 16 lokalizacjach jest już 
przygotowywanych do otwarcia.

Elastyczne miejsca pracy
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firmy takie jak: WeWork, The Office 
Group czy i2 Office uważnie przyglądają 
się rynkowi i powinny w nieodległej 
przyszłości zdecydować się na wejście 
do Polski. Już teraz wiemy, że jeden z 
wyżej wymienionych operatorów planuje 
otworzyć swoje placówki w Polsce 
jeszcze w tym roku.

W 2017 r. na polskim rynku 
zadebiutowali m.in.: New Work Serviced 
Offices z węgierskim rodowodem, 
izraelski Mindspace, niemiecki 
Solution Space oraz Bobo Coworking. 
Ponadto kolejni gracze zdecydowali 
się wejść do Polski, a ich biura są 
obecnie w przygotowaniu. Niszę na 
rynku postanowili zagospodarować 
również deweloperzy, którzy poprzez 
rozwój konceptów własnych dają 
możliwość krótkoterminowego 
wynajmu powierzchni w nowoczesnych 
biurowcach.

Elastyczne powierzchnie wykorzystywane 
są przede wszystkim przez duże 
korporacje, które lokują w nich 
swoje krótkoterminowe projekty, ale 

Jarosław Pilch
Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, Reprezentacja Najemcy, Savills

  Rok 2017 bez wątpienia należał do coworków. Nic nie zapowiada, by ich ekspansja miała w najbliższym czasie wyhamować. 
Rozwój rynku elastycznych miejsc pracy postępuje tak dynamicznie, że niektórzy zaczęli dostrzegać pewne ryzyka z tym związane. 
W Polsce nadal jest jednak miejsce dla wielu nowych operatorów albo na ekspansje już obecnych, o ile będzie to przebiegać 
w sposób zrównoważony i odpowiednio rozłożony w czasie. Nadal istnieją regiony, które wydają się być niedostrzegane przez 
operatorów i tam widzimy potencjał. W miastach poza Warszawą spodziewam się znaczącego wzrostu w tym i przyszłym roku, ale 
ze względu na możliwość szybkiego nasycenia się rynków w mniejszych miastach może tu zadziałać zasada, że wygrają ci, którzy 
będą pierwsi.

również przez młode, rozwijające się przedsiębiorstwa. Startupy w Polsce są silnie wspierane 
przez publiczne programy. Na przestrzeni najbliższych pięciu lat na politykę proinnowacyjną 
zostanie przeznaczone 15 mld euro. W ramach tego budżetu odbywa się wiele programów 
m.in: „Start in Poland”, autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w ramach którego 
zostanie rozdysponowane 3 mld zł, konkurs „Badania na rynek” z budżetem 1,15 mld zł 
zaplanowanym na rok 2018, którego organizatorem jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR), 
„Bony na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw” o wartości 65 mln zł, za 
którymi stoi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz projekt Bridge Alfa 
organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), na który w 2017 r. 
przeznaczono 1 mld zł. Dodatkowo startupy mogą liczyć na wsparcie ze świata biznesu 
oraz organizacji pozarządowych. European Business Angel Network, największa europejska 
sieć aniołów biznesu, rocznie inwestuje średnio 7,5 mld euro w rozwój innowacyjnych 
przedsięwzięć oraz skupia wokół siebie 197 członków. 

Liczby te obrazują kierunek w którym podąża dzisiejsza gospodarka, która w coraz większym 
stopniu napędzana jest innowacjami generowanymi przez młode przedsiębiorstwa. Startupy, 
przynajmniej na pewnym etapie swojego rozwoju, będą poszukiwać elastycznych warunków 
najmu powierzchni biurowych, będąc, kolejnym po dużych korporacjach, ważnym klientem 
coworków i biur serwisowanych. 

Pomimo, że podział pomiędzy biurami serwisowanymi a coworkami nieco się zaciera 
prognozujemy, że w dalszym ciągu część klientów będzie jednak preferowała bardziej 
tradycyjny układ gabinetowy w biurach serwisowanych. Powodem jest większa prywatność 
i tym samym lepsza ochrona danych wrażliwych, a także dopasowanie neutralnej i bardziej 
tradycyjnej atmosfery biznesowej w takim otoczeniu biurowym do kultury korporacyjnej 
niektórych firm. Motorem napędowym popytu na elastyczne powierzchnie w Warszawie, 
będzie również niewielka podaż nowej powierzchni biurowej w rejonie Centralnego Obszaru 
Biznesu i jego najbliższego otoczenia jaka zostanie dostarczona w 2018 roku.

Popyt wygenerowany przez elastyczne biura w 2017 r.
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Brain Embassy to pierwszy w Polsce cowork w formie 
co-creating. Udostępniana przez operatora przestrzeń łączy 
świat małych firm, dużych korporacji, dojrzałych startupów 
i freelancerów. Architektura wnętrz wspiera twórczą pracę, 
sprzyja nawiązywaniu relacji oraz zachęca do ruchu. Brain 
Embassy oferuje różnorodnie zaaranżowane miejsca do pracy, 
spotkań, warsztatów i konferencji.

Brain Embassy posiada dwie lokalizacje w Warszawie: 
w budynku Adgar Park West (3000 mkw.) oraz Adgar Plaza One 
(2400 mkw.). Członkowie społeczności Brain Embassy mają 
do całodobowej dyspozycji w pełni wyposażone moduły 
biurowe, strefy pracy cichej, kreatywnej, relaksu oraz open 
space. Mogą w nich m.in. korzystać z miejsc do pracy w ruchu, 
pokojów do medytacji czy w pełni wyposażonych kuchni.

Wyróżnikiem Brain Embassy na rynku coworkingowym jest 
bogaty program merytoryczny BE Smarter Together. Wspiera 
on rozwój tzw. kompetencji przyszłości: kreatywności, 
krytycznego myślenia, innowacyjności, inteligencji społecznej 
oraz umiejętności rozwiązywania problemów. Każdy z członków 
Brain Embassy może nieodpłatnie skorzystać m.in. z wybranych 
warsztatów, sesji dzielenia się wiedzą, coachingu oraz 
wykładów design thinking.

Brain Embassy wspiera również Sieć Przedsiębiorczych Kobiet 
oraz społeczność SpaceHUB, skupioną wokół innowacji 
bazujących na danych satelitarnych. Zapewnia to różnorodność 
pozwalającą na wymianę doświadczeń i powstawanie nowych 
pomysłów, co jest kwintesencją idei co-creating.

Spaces to marka biur serwisowanych wchodząca 
w skład grupy IWG, do której należy również firma Regus. 
Wywodząca się z Holandii sieć Spaces działa obecnie 
w 25 krajach. W Polsce zadebiutuje w nowopowstającym 
budynku Centrum Marszałkowska w centrum Warszawy, 
którego oddanie planowane jest na drugi kwartał 2018 r. 
Operator zajmie powierzchnię 4200 mkw.

Spaces oferuje elastyczne miejsca pracy w formie biur 
serwisowanych z dodatkową przestrzenią coworkingową. 
Pojedyncze stanowiska mogą być wynajmowane nawet 
na pojedyncze godziny. Wydzielone powierzchnie na wynajem 
długoterminowy zakładają możliwość ich personalizowania 
przez najemców. Dostęp do biur jest całodobowy. Spaces 
oferuje również w pełni wyposażone w sprzęt audiowizualny 
sale konferencyjne, a także strefy gastronomiczne 
zapewniające napoje i przekąski.

Kryjąca się za hasłem Your place to work idea sieci Spaces 
zakłada, że wszystkie zaimplementowane rozwiązania mają na 
celu w praktyczny sposób wspierać użytkowników w ich pracy. 
W niektórych lokalizacjach przejawia się to szeregiem usług 
dodatkowych, takich jak wynajem roweru, masaże czy proste 
doradztwo techniczne z zakresu IT.

Spaces zachęca również do nawiązywania nowych znajomości 
i kontaktów biznesowych w ramach, funkcjonującego 
w zajmowanych budynkach, tzw. Business Club. Członkowsko 
w klubie pozwala na wstęp do wszystkich lokalizacji Spaces 
na całym świecie.

Miasto Budynek Najemca Powierzchnia

Poznań Maraton A Business Link 4200 mkw.

Warszawa Centrum Marszałkowska Spaces 4200 mkw.

Warszawa Ethos Solution Space 4100 mkw.

Kraków High 5ive 2 Business Link 3900 mkw.

Wrocław Green2Day Business Link 3800 mkw.

Warszawa Wilanów Office Park New Work 3100 mkw.

Warszawa Biura Koszyki Mindspace 3100 mkw.

Warszawa Małachowskiego Square Solution Space 2600 mkw.

Warszawa Adgar Plaza One Brain Embassy 2400 mkw.

Kraków K1 Regus 2300 mkw.
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Top 10 transakcji najmu i ekspansji w 2017 r. Liczba lokalizacji kluczowych graczy
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Międzynarodowa firma doradcza Savills świadczy kompleksowe usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Dział powierzchni biurowych zapewnia 
wsparcie dla sieci coworkingowych i biur serwisowanych zainteresowanych ekspansją w Polsce. Firma doradza również właścicielom nieruchomości 
szukającym operatora coworku lub biura serwisowanego, a także firmom zainteresowanym wynajmem przestrzeni w elastycznych miejscach pracy.
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Savills sp. z o.o. jest spółką córką Savills plc. Savills plc to globalna spółka świadcząca usługi w branży obrotu nieruchomościami, notowana na londyńskiej giełdzie papierów 
wartościowych. Posiada międzynarodową sieć ponad 600 biur i przedstawicielstw w obu Amerykach, Wielkiej Brytanii, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. 
Oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych klientom na całym świecie. 
Wyłączne prawa do publikacji przysługują Savills sp. z o.o.. Publikacja została przygotowana przez Savills sp. z o.o. i ma wyłącznie charakter informacyjny. Nasza firma nie ponosi 
odpowiedzialności za zawartość publikacji ani za możliwe konsekwencje jakichkolwiek działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje, o ile informacje te nie zostaną 
później potwierdzone na piśmie. Kopiowanie, modyfikowanie i używanie wszelkich jej części lub całości, jak również wykorzystywanie informacji zawartych w publikacji jako podstawy 
do jakiejkolwiek umowy, prospektu emisyjnego lub innego dokumentu, bez uprzedniej zgody Savills sp. z o.o. jest zabronione. Mimo że podjęto wszelkie starania w celu zapewnienia 
dokładności publikacji, Savills sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z jej użytkowania. Treść jest ściśle prawnie chroniona prawami autorskimi, 
a reprodukcja całości lub części w jakiejkolwiek formie jest zabroniona bez pisemnej zgody Savills sp. z o.o.
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w ciągu najbliższych 
pięciu lat zostanie 
przeznaczone na politykę 
proinnowacyjną w Polsce

to pula środków 
w konkursie PFR 
w ramach Badań na 
rynek w 2018 roku

PARP przeznaczy 
na realizację 102 
projektów startupów 
w Polsce Wschodniej

program „Start in Poland” 
przeznaczy na dofinansowania 
dla startupów w przeciągu 
najbliższych 7 lat

dotacji PARP przeznaczy 
na realizację projektów 
w konkursie Bony na 
innowacje dla MŚP

PARP uruchomi  
na Fundusz 
Pożyczkowy 
Wspierania Innowacji

NCBR w 2017 
przeznaczył (w 2016 roku 
0,5 mld zł) na realizację 
projektu Bridge Alfa

rocznie European Angel 
Network inwestuje średnio 
w rozwój innowacyjnych 
przedsięwzięć

Słownik Startupowca

Anioł biznesu  – prywatny inwestor 
inwestujący własne środki w rozwój 
przedsięwzięć będących we wczesnych 
fazach rozwoju

Biuro serwisowane – rodzaj elastycznej 
powierzchni biurowej oferującej w pełni 
wyposażone biuro wraz z jego obsługą 
administracyjną i techniczną, która może 
być wynajęta na krótki okres.

Bootstrapping – finansowanie firmy/projektu 
z własnych środków; poprzez organiczny 
rozwój.

Hackathon – wydarzenie skierowane do 
programistów (w tym startupowców), którzy 
zwykle w ciągu jednego dnia lub weekendu 
mają rozwiązać konkretny problem 
programistyczny lub stworzyć prototyp 
narzędzia/aplikacji.

Powierzchnia coworkingowa – rodzaj 
elastycznej powierzchni biurowej skupionej 
na kreowaniu atmosfery współpracy 
między użytkownikami biura, którzy 
często reprezentują różne sektory 
gospodarki. Powierzchnie coworkingowe 
są aktywnie zarządzane w celu promowania 
współpracy między użytkownikami m.in. 
poprzez organizacje spotkań i aktywności 
wspierających wspólne uczenie się oraz 
wymianę wiedzy i doświadczeń.

Scaleup – startup w fazie skalowania 
przedsięwzięcia. Na tym etapie często 
wchodzi na nowe rynki.

Startup – młoda firma (istniejąca mniej niż 
10 lat), która skupiona jest na innowacyjnych 
technologiach oraz wykazuje potencjał 
istotnego wzrostu sprzedaży lub zatrudnienia. 

Unicorn – z ang. jednorożec. Mianem tym 
określamy startup, którego wartość rynkowa 
przekroczyła miliard dolarów. Do grona 
takich startupów należą chociażby Uber 
i Airbnb.

VC (Venture Capital) – forma inwestowania 
niepublicznego w projekty biznesowe we 
wczesnej fazie rozwoju. Cechuje się wysokim 
ryzykiem.

Wirtualne biuro – usługa polegająca 
na zapewnieniu fizycznego adresu do 
korespondencji i spełnienia formalności 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez oferowania fizycznej 
powierzchni biurowej.


