BIURA I MAGAZYNY
2020
NOWA RZECZYWISTOŚĆ?

słowo wstępne

Nie ma wątpliwości co do tego, że rok 2020 pisze niecodzienne scenariusze. Postawieni w obliczu
globalnej pandemii musimy działać szybko, elastycznie dopasowywać się do zmian krajobrazu
gospodarczego. W tym wszystkim jesteśmy pewni jednego – warto się wzajemnie wspierać. Taka jest
właśnie misja Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK).
Największe emocje w pierwszej połowie roku budziła sytuacja obiektów handlowych i to o nich dyskutowało się najgłośniej.
Dla całego sektora nieruchomości komercyjnych było to drugie co do wartości najlepsze półrocze w historii rynku w Polsce,
które zamknęło się wolumenem transakcji inwestycyjnych 2,9 mld Euro, z czego zdecydowana większość to biura i magazyny.
Celowo chcielibyśmy skierować Państwa uwagę na te dwa sektory nieruchomości komercyjnych, aby przeanalizować co
w tym czasie działo się u graczy rynku biurowego i magazynowego. Zwróciliśmy się z prośbą do członków PINK działających
w tych branżach, aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, przemyśleniami oraz wnioskami na przyszłość.
Jak przebiegła pierwsza połowa roku z pandemią w tle? Jakie zmiany wymusił COVID-19 w procesach biznesowych i
gospodarczych? Jaki to miało wpływ na polski rynek nieruchomości komercyjnych, najemców biur, logistykę i łańcuch dostaw?
Jak wyglądała współpraca międzynarodowa przy zamkniętych granicach? Jakie możliwe zmiany przewidują członkowie PINK
w drugiej połowie roku?
Od marca odbyliśmy wspólnie szereg rozmów, spotkań online, webinariów. Postanowiliśmy zebrać całą tę wiedzę i
obserwacje w niniejszym raporcie pt. „Biura i magazyny 2020 – nowa rzeczywistość?”, który oddajemy w Państwa
ręce.
Serdecznie dziękujemy firmom członkowskim PINK, które zdecydowały się na udział w projekcie – 7R, Capital Park,
Dentons, Ghelamco, Globalworth, HB Reavis, Panattoni, Skanska, Wolf Theiss i Vastint – za wsparcie,
zaangażowanie i przekazanie swojego punktu widzenia na prowadzenie biznesu w Polsce w roku 2020. Dziękujemy również
agencjom członkowskim (AXI Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman & Wakefield, JLL,
Knight Frank, Savills) ), których raporty z danymi na koniec I półrocza 2020 zostały wykorzystane w treści raportu.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie dla Państwa ciekawą i inspirującą lekturą.

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz
Dyrektor Operacyjna, Członek Zarządu PINK
Partnerzy raportu
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dobry początek

Rok 2020 zapowiadał się dla Polski pomyślnie, szczególnie na rynku nieruchomości
komercyjnych. W ubiegłym roku, warszawskie biura odnotowały historyczny popyt, a polskie
magazyny rekordowy wzrost zasobów powierzchni. To pozwalało patrzeć z optymizmem w przyszłość i
płynąć na fali wzrostowej. Z oddali obserwowaliśmy kolejne zachorowania na wirusa z Wuhan –
najpierw w Azji, następnie w Europie, USA. Kolejne kraje notowały wzrosty zakażeń. Już z końcem
lutego nerwowo wyczekiwaliśmy początku pandemii w Polsce, aż 4 marca Minister Zdrowia, Łukasz
Szumowski, ogłosił w Polsce pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Zielonej
Górze. Globalna pandemia stała się faktem także w naszym kraju.

i nastał lockdown

13 marca ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego, a 20 marca stan
epidemii COVID-19. Rząd podjął walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa poprzez nałożenie
obostrzeń w zakresie zgromadzeń, swobodnego przemieszczania się oraz zamknięcia granic kraju.
Większość obywateli przebywała wiele tygodni w domu, wychodząc jedynie w sprawach pilnych.
Zastosowane środki zaradcze natychmiast zatrzęsły polską gospodarką.

płaska krzywa,
dłuższa droga

Z początkiem pandemii w Polsce dużo mówiło się o szybkim wprowadzeniu rygorystycznych obostrzeń,
które pomogą wypłaszczyć krzywą zachorowań, co pozwoli nie przekroczyć możliwości leczenia
zakażonych pacjentów w polskich szpitalach. Efektem wypłaszczenia krzywej zachorowań
miało być natomiast wydłużenie okresu pandemii w kraju. Patrząc na liczbę dziennych
zachorowań w pierwszej połowie roku, jasno widać, że przebieg pandemii w Polsce wyglądał dość
łagodnie na tle takich krajów jak Włochy czy Hiszpania. Jak podaje Johns Hopkins University[1].
W
szczytowym momencie w okresie I półrocza, 8 czerwca, odnotowano u nas rekordowe 599 nowych
zachorowań. Niestety z końcem lipca dzienna liczba nowych zakażeń COVID-19 w Polsce zaczęła
gwałtownie przyrastać, notując 21 sierpnia rekord na poziomie 903 nowych przypadków. Rząd
wprowadził pakiet obostrzeń dla powiatów, w których zachorowań jest najwięcej. Dotyczyły one m.in.
targów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, wesel, transportu i obowiązku noszenia
maseczek.

[1] Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University
& Medicine, https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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DZIENNY PRZYROST PRZYPADKÓW COVID-19 W POLSCE
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Źródło: Johns Hopkins University & Medicine, https://coronavirus.jhu.edu/map.html

zamknięcie granic

15 marca 2020 r. polski rząd zamknął granice kraju. Zawieszono międzynarodowe pasażerskie
połączenia lotnicze i kolejowe, pozostawiając bez obostrzeń jedynie transport cargo. Zakaz wjazdu do
Polski mieli turyści zagraniczni. Obywatele polscy mogli wracać do kraju specjalnymi lotami
czarterowymi lub drogą lądową. Obcokrajowcy pracujący w naszym kraju mogli się przemieszczać za
granicę wyłącznie transportem kołowym. Wszystkich przyjezdnych obejmowała 14-dniowa
kwarantanna.
Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej – Eurocontrol,
regionalna, wyspecjalizowana organizacja międzyrządowa, której celem jest koordynacja współpracy
państw członkowskich i organizacji międzynarodowych (w tym Unii Europejskiej), w celu zapewnienia
bezpieczeństwa powietrznej żeglugi cywilnej i wojskowej, regularnie monitoruje natężenie ruchu
lotniczego nad Europą, w tym nad Polską. Według danych organizacji zamykanie granic powietrznych
w kolejnych krajach spowodowało w szczytowym momencie, to jest 13 marca 2020 r., spadki odbytych
rejsów o 98,8% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. W Europie zarejestrowany
tego dnia tylko 14 lotów (przylotów/odlotów). Olbrzymie straty odnotowali tani przewoźnicy, jak
również pozostałe linie lotnicze. Najwięcej lotów odbywających się z Polski i do Polski stanowiły rejsy
cargo i humanitarne, a także czartery w ramach programu LOTu – “Powrót do domu”.
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PORÓWNANIE REDUKCJI NATĘŻENIA RUCHU POWIETRZNEGO NAD POLSKĄ,
SPOWODOWANEJ PANDEMIĄ COVID-19, ROK DO ROKU

Źródło: Eurocontrol

13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w
obrębie Unii Europejskiej. Jednakże wprowadzone wcześniej restrykcje
znacząco wpłynęły na funkcjonowanie linii lotniczych. Zmniejszyły zaufanie
pasażerów do podróży samolotem, a tym samym zmieniły sposób prowadzenia
operacji przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, procesy biznesowe czy
inwestycyjne, wymuszając nowe rozwiązania i modele współpracy. W dniu 13
sierpnia spadek liczby lotów do/z Polski i w jej granicach wyniósł 48,8% rok do
roku, a wynik ten był nieco lepszy od średniej dla całego obszaru Eurocontrol.

REDUKCJA NATĘŻENIA RUCHU LOTNICZEGO PRZYLOTY/ODLOTY W KRAJACH EUROPEJSKICH
NA DZIEŃ 13 SIERPNIA 2020 ROKU

Źródło: Eurocontrol
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krajobraz gospodarczy w i połowie 2020 roku
W marcu i kwietniu trzy główne agencje ratingowe Fitch, Moody’s i S&P,
utrzymały swoje dotychczasowe oceny dla Polski z perspektywą stabilną.
Ocena Polski przez Moody’s w 21-stopniowej skali wiarygodność i
wypłacalność kraju to sześć. Nieco mniej przychylnie patrzyły na Polskę Fitch
i S&P, przyznając jej "A-", co stanowi siódmą ocenę na ponad dwadzieścia
możliwych.

Tabela: Oceny ratingowe Polski, wiosna 2020 roku

[2] GUS koryguje dane o PKB, Business Insider Polska,
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/pkb-polski-wi-kwartale-2020-dolek-przed-nami-i-beda-juz-grube-minusy/21fnd9w,
maj 2020.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał z końcem maja do
wiadomości, że produkt krajowy brutto w I kwartale 2020 r.
wzrósł o 2% rok do roku. Ekonomiści oceniali wówczas, że II kwartał
będzie wyglądał dużo gorzej. Z kolei w tym samym czasie prognozy
Moody’s informowały[2], że w 2020 r. PKB Polski może spaść o 3,8%
(poprzednia prognoza mówiła o – 2%), aby w przyszłym roku odbić się i
odnotować wzrost 4%. Wskutek walki z pandemią koronawirusa państwo
ponosi olbrzymie koszty. Wzrost gospodarczy wyhamuje, a to wszystko
może mieć negatywny wpływ przy rewizji ratingów przez agencje.
Negatywne prognozy potwierdził w sierpniu GUS, publikując w szybkim
szacunku danych, że PKB kraju spadł w II kwartale o 8,2 proc. rok do roku.
To największy spadek gospodarki w historii III RP, choć na tle innych
krajów europejskich Polska wypada dość dobrze. Jak podaje Eurostat, nasi
sąsiedzi, Czechy i Niemcy, zaraportowali odpowiednio swoje spowolnienie
gospodarcze na poziomie -10,7% oraz -11,7%. PKB w strefie euro spadło w
II kwartale 2020 roku o 15%, w całej Unii Europejskiej o 14,4% rok do
roku. Największe spadki odnotowały Hiszpania (-22,1%),
Francja (-19%), Włochy (-17,3%), Portugalia (-16,5%).
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rynek pracy

[3] Obniżki wynagrodzeń w połowie firm i zwolnienia w co
czwartej to strategie przedsiębiorstw na pandemię, Polski
Instytut
Ekonomiczny,
kwiecień
2020,
https://pie.net.pl/obnizki-wynagrodzen-w-polowie-firm-izwolnienia-w-co-czwartej-to-strategie-przedsiebiorstw-napandemie/

Wpływ pandemii na rynek pracy był natychmiastowy, a lockdown brutalnie obnażył sytuację
finansową polskich przedsiębiorstw. Opublikowane w kwietniu badanie Polskiego Instytutu
Ekonomicznego[3] wykazało, że niemal w 50% firm remedium na spadek przychodów okazały
się obniżki wynagrodzeń, podczas gdy na zwolnienia pracowników zdecydowało się
prawie 30% badanych.
Ponadto, analiza Instytutu wykazała, że niemal w połowie (48%) firm w kraju nie istniała
praktyka pracy zdalnej. Wiele firm stanęło w obliczu wyzwania, jakim było wdrożenie narzędzi
i nowego modelu pracy. Sytuacja pokazała, że w ramach kryzysowego rynku pracy nie tylko
utrzymanie zatrudnienia było dla pracodawców wyzwaniem, ale stała się nim również podaż pracy.

[4] Biuro prasowe Pracuj.pl, http://media.pracuj.pl/

stopa bezrobocia

W POLSCE według GUS

6.1%

czerwiec 2020

Trudną sytuację firm i pracowników odzwierciedlały także analizy działań pracodawców
przeprowadzona przez Pracuj.pl[4]. W marcu 2020 r. liczba ofert na portalu rok do roku
była niższa o 23%, w kwietniu – aż o 52%. W maju spadki były wyraźnie mniejsze
– o 24%. W czerwcu sytuacja znacząco się poprawiła i spadek liczby ofert w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł jedynie 3,5%, co napawa optymizmem.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia za czerwiec
2020 roku wzrosła rok do roku z 5,3% do 6,1%. Z kolei z danych Eurostat wynika, że średni
wskaźnik bezrobocia w krajach UE-27 utrzymywał się na poziomie 6.7% w maju i czerwcu 2020 roku.

stopa bezrobocia
w unii europejskiej
według eurostat

6.7%

maj-czerwiec 2020
[5] European Consumer Payment Report 2020.
Special Edition White Paper, Intrum, czerwiec 2020.

sytuacja polskich gospodarstwa domowych
Specjalne badanie firmy Intrum[5] opublikowane w czerwcu jasno wskazuje, że pandemia COVID-19
miała natychmiastowy wpływ na dobrobyt finansowy polskich konsumentów:
64% respondentów przyznaje, że ich dobrobyt finansowy pogorszył się wskutek pandemii.
w poprawę sytuacji w najbliższych 6 miesiącach wierzy tylko 16% ankietowanych. Jesteśmy krajem z
czwartą od końca w rankingu najmniejszą nadzieją na lepsze czasy [na 25 przebadanych krajów].
45% ankietowanych przyznało, że pandemia miała negatywny wpływ na ich sytuację zawodową, co
spowodowało spadek dochodów. W najgorszej sytuacji znaleźli się Millennialsi.
7 na 10 osób przyznaje, że ich dochody zmniejszyły się.
Tylko 14% konsumentów w grupie wiekowej 22-37 lat nie doświadczyło spadku dochodów, za to
73% Millennialsów doświadczyło pogorszenia się dobrobytu finansowego.
Co 5 dwudziestolatek z powodu koronawirusa popadł również w większe długi, by mieć fundusze na
codzienne wydatki.
76% konsumentów nie jest zadowolona z kwoty, którą przeznacza każdego miesiąca na oszczędności.
Aż 75% badanych deklaruje, że od czasu wybuchu pandemii skupia się tylko na kupowaniu
najpotrzebniejszych rzeczy, a co trzeci konsument przyznaje, że w obecnej sytuacji wydaje mniej
pieniędzy na artykuły codziennego użytku.
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tarcze antykryzysowe a nieruchomości komercyjne
W odpowiedzi na trudną, pogarszającą się w lockdownie z dnia na dzień, sytuację
polskich przedsiębiorstw, rząd ogłosił w marcu pakiet antykryzysowy o wartości
ponad 212 mld zł, mający zniwelować negatywny wpływ koronawirusa na polską
gospodarkę. Wsparcie Tarczy Antykryzysowej zakładało ochronę miejsc pracy,
odroczenie płatności ZUS, mikropożyczki dla przedsiębiorców, czasowe przywrócenie
handlu w niedziele, wsparcie dla ochrony zdrowia i inwestycji publicznych.
Zapisy kolejnych wersji rządowych Tarcz Antykryzysowych nie uwzględniły jednak perspektywy właścicieli nieruchomości oraz
inwestorów. Tym samym państwo pominęło w swoich działaniach kluczowych uczestników rynku, którzy przez ostatnich 20
lat zainwestowali w Polsce dziesiątki miliardów złotych – budując biura, galerie handlowe, magazyny oraz tworząc setki
tysięcy miejsc pracy.

W trosce o utrzymanie potencjału sektora oraz w celu zminimalizowania skutków kryzysu
gospodarczego i społecznego, Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych opracowała
szereg postulatów, które miały na celu pomóc w ratowaniu płynności finansowej
przedsiębiorstw sektora i pomóc w przezwyciężeniu trudności wynikających z sytuacji
epidemicznej.

COVID-19 w Polsce kalendarium
Źródło: Filip Łukaszewicz Kancelaria Adwokacka

MECHANIZMY WSPARCIA W ZWIĄZKU Z COVID-19 ZAPROPONOWANE PRZEZ PINK

1

zniwelowanie braku symetrii pomiędzy najemcami obiektów handlowych i
właścicielami, spowodowanej zawieszeniem umów najmu poprzez wprowadzenie ulg dla
właścicieli

2

wprowadzenie przepisów, które umożliwią niezakłócone realizowanie odbiorów
branżowych i ostatecznych prac budowlanych

3

kwestie podatkowe: uwolnienie środków z rachunków VAT (brak stałego wpływu na
budżet); brak opóźnień w realizacji zwrotów VAT / zwrotów nadpłat w podatku dochodowym
(brak stałego wpływu na budżet); odroczenie płatności podatków (brak stałego wpływu na
budżet)

4

wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie odroczenia spłat kredytów
deweloperskich i inwestycyjnych

5

zmiany w zakresie art. 15g, tak aby warunek posiadania braku zaległości na koniec 3
kwartału uważało się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o
niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanym w dowolnym okresie późniejszym.
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TARCZA 1.0
ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych

- do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i
rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania,
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie stosuje się przepisów
prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami

TARCZA 1.1
ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw

- wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, dzierżawy
lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do
używania powierzchni handlowej, w okresie obowiązywania zakazu
prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 mkw.;
- przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. możliwości ewidencji
odpadów w formie papierowej;
- wydłużenie terminu na wnoszenie opłat z tytułu wieczystego
użytkowania i opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego we własność do dnia 1 czerwca 2020 r.;
- określenie nowego terminu zapłaty podatku od przychodów z
budynków za okres od marca do maja 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. –
postulat PINK częściowo uwzględniony przez Ministerstwo
Rozwoju;
- kompetencja dla rad gmin do wprowadzenia za część roku 2020
zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom
przedsiębiorców – postulat PINK częściowo uwzględniony
przez Ministerstwo Rozwoju;
- możliwość przedłużenia, w drodze zarządzenia organów
wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30
września 2020 r.;
- wstrzymanie rozpoczęcia nowych terminów oraz zawieszenie biegu
terminów administracyjnych oraz sądowych i procesowych.
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TARCZA 2.0
ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych
instrumentach
wsparcia
w
związku
z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

- umożliwienie właścicielowi infrastruktury krytycznej, zlokalizowanej
na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących
się w posiadaniu osób trzecich wejścia w asyście policji na teren
nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków
przełamujących istniejące zabezpieczenia;
- rozszerzenie możliwości objęcia uchwałą rady gminy dotyczącą
zwolnienia z podatku od nieruchomości również gruntów, budynków i
budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje
pozarządowe;
- wyłączenie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii stosowania przepisów prawa budowlanego, dotyczących
konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie niektórych
kategorii obiektów.

TARCZA 3.0
ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych
ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
tzw. ustawa osłonowa

- uchylenie przepisów wstrzymujących rozpoczęcie nowych terminów
oraz zawieszenie biegu terminów administracyjnych oraz sądowych i
procesowych – terminy biegną na nowo od dnia 24 maja 2020 r. –
postulat PINK uwzględniony przez Ministerstwo
Rozwoju.

TARCZA 4.0
ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19

- wydłużenie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego za rok 2020 do dnia 31 stycznia 2021 r.;
- modyfikacja art. 15ze, polegająca na doprecyzowaniu definicji
„powierzchni handlowej”, która oznacza powierzchnię znajdującą
się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000
mkw. niezależnie od celu oddania powierzchni do używania, w
szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i
gastronomii;
- wprowadzenie możliwości pomniejszenia należnej za 2020 r.
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących
własnością Skarbu Państwa proporcjonalnie do liczby dni w tym
roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz
stan epidemii;
- wprowadzenie możliwości zwolnienia z czynszu najmu i dzierżawy
oraz opłat za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa z tytułu
umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co
najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do
prowadzenia działalności gospodarczej;
- zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od dnia
1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku – postulat PINK
częściowo uwzględniony przez Ministerstwo Rozwoju
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wyniki na półrocze - biura i magazyny
biura wciąż silne
ŹRÓDŁO DANYCH LICZBOWYCH: BNP PARIBAS REAL ESTATE, CBRE, COLLIERS INTERNATIONAL, CRESA, CUSHMAN & WAKEFIELD,
JLL, KNIGHT FRANK, SAVILLS

Na koniec czerwca 2020 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w
Warszawie wyniosły około 5 687 800 mkw., a na ośmiu rynkach regionalnych
wyniosły około 5,6 mln mkw., gdzie najwięcej powierzchni przypada na Kraków,
Wrocław oraz Trójmiasto

Tabela: Zagregowane dane ośmiu firm doradczych działających na polskim rynku nieruchomości (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills)

Porównanie danych rok do roku pokazuje, że popyt na biura nieco spadł, co wpłynęło na lekki wzrost wskaźnika pustostanów, który do
tej pory utrzymywał się na niskim poziomie. Podaż utrzymuje się na podobnym poziomie bez większych zmian. Sytuacja
niepewności na rynku, jako naturalna reakcja na korona kryzys, jest tymczasowa. Od tego jak zachowają się najemcy i jakie przyjmą strategie
długoterminowe zależeć będzie popyt w drugiej połowie roku.

NAJWIĘKSZE UMOWY PODPISANE W WARSZAWIE PIERWSZA POŁOWA 2020

ROZDZIAŁ 2 BIZNES Z PANDEMIĄ W TLE

STRONA 13

Największe umowy podpisane w miastach regionalnych pierwsza połowa 2020

SIŁA W MAGAZYNACH

ŹRÓDŁO DANYCH LICZBOWYCH: AXI IMMO, CBRE, JLL

Polska zajmuje siódme miejsce w Europie pod względem zasobów
powierzchni magazynowej. Warto jednak podkreślić, że posiadamy dużo
więcej obiektów klasy A niż rynki wyprzedzające nas w tym rankingu.
I połowa roku okazała się dla Polski rekordowa w kwestii popytu brutto na powierzchnie magazynowe, który
wyniósł około 2,4 mln mkw. Nowe umowy i ekspansje stanowiły 75% tego wolumenu, co stanowiło ok.
44% wzrost rok do roku. W strukturze popytu dominują branża logistyczna, elektronika/RTV/AGD, sieci
handlowe, e-commerce i produkcja. Wskaźnik pustostanów na koniec półrocza nieco wzrósł, ale utrzymuje
się na zdrowym dla rynku poziomie ok. 6,8%.
Czynsze utrzymywały się na stabilnym poziomie (4-5 euro/mkw./miesiąc w Warszawie i ok. 2,5-4
euro/mkw./miesiąc w miastach regionalnych, a deweloperzy otrzymywali wnioski o odroczenie płatności.
Wielu z nich zdecydowało się wdrożyć systemy pomocowe, takie jak wydłużenie umowy najmu w zamian za
wakacje czynszowe.
Od stycznia do końca czerwca deweloperzy dostarczyli ok. 1 mln mkw. nowej powierzchni, co plasuje Polskę
na trzecim miejscu europejskiego podium , gdzie pierwsze miejsce nadal zajmują Niemcy, a drugie –
Holandia. Pod względem popytu znajdujemy się obecnie na drugim miejscu po Niemczech. niektóre
planowane inwestycje spekulacyjne zostały wstrzymane. Kontynuowano toczące się budowy.

podsumowanie rynku powierzchnimagazynowych w pierwszym półroczu 2020 roku

Żródło: CBRE Research, 2 kw. 2020 r.
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największe transakcje najmu pierwsza połowa 2020 roku

Żródło: CBRE Research, 2 kw. 2020 r.

inwestycje mocniejsze od wirusa
Według oficjalnego podsumowania firm doradczych rynku nieruchomości komercyjnych zrzeszonych
w PINK, transakcje inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości w I połowie roku
zamknęły się z wynikiem niemal 2,9 mld euro. To historycznie drugi najlepszy wynik w
pierwszym półroczu w Polsce.

biiura - aktywa pierwszego wyboru inwestorów
ŹRÓDŁO DANYCH LICZBOWYCH: BNP PARIBAS REAL ESTATE, CBRE, COLLIERS INTERNATIONAL,
CRESA, CUSHMAN & WAKEFIELD, JLL, KNIGHT FRANK, SAVILLS

Według szacunków agencji nieruchomości w II kwartale roku sfinalizowano 10 umów
sprzedaży 27 obiektów o łącznej wartości ok. 710 mln euro. W efekcie, wolumen
transakcji inwestycyjnych na rynku biur w I połowie roku osiągnął poziom ponad 1,3 mld euro.
Sfinalizowano łącznie 21 transakcji kupna/sprzedaży 38 budynków biurowych. Do
największych należały: sprzedaż przez Skanska High Five 4&5 do Credit Suisse (Kraków),
Wola Center przez Develię do Hines (Warszawa) oraz Equal Business Park przez
Cavatinę do Apollo Rida (Kraków). Duży wpływ na doskonały wynik sektora biurowego miała
transakcja zakupu większości udziałów w GTC przez węgierski Optimum Ventures
Private Equity Fund, która w Polsce obejmowała zarówno portfel budynków biurowych, jak i
centra handlowe.

"Nasza strategia koncentrowania się na głównych lokalizacjach i dostarczania najwyższej
klasy projektów dla najemców sprawdza się bardzo dobrze, nawet w bardzo wymagających
czasach. Sprzedaż Generation Park Z niemieckiemu Deka Immobilien, jednemu z
największych europejskich funduszy nieruchomościowych, jest jedyną dotychczas
zabezpieczoną i sfinalizowaną transakcją na polskim rynku w czasie pandemii. Jestem
pewien, że udało się to osiągnąć ze względu na nasze wieloletnie relacje, wiarygodność,
którą budujemy od lat, oraz jakość dostarczanych przez nas produktów."
- komentuje Arkadiusz RudzkiArkadiusz Rudzki
wiceprezes wykonawczy ds. wynajmu i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w CEE
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magazyny z rekordowymi wynikami
Zarejestrowany w I połowie 2020 r. wynik 1,1 mld euro w sektorze magazynowym to
absolutny rekord. Sfinalizowano 14 transakcji sprzedaży 40 budynków magazynowych, z czego
największymi były sprzedaż portfolio pięciu obiektów Panattoni do Savills
Investment Management, parków dystrybucyjnych Hines do CGL, czy tzw.
portfolio Maximus – sześciu nieruchomości zarządzanych przez Apollo – do GIC.

[6] Rynek magazynowy w I połowie 2020 r. (raport), Axi Immo, lipiec 2020

Stabilność operacyjna sektora i silny popyt na inwestycyjne aktywa magazynowe pozwoliły
utrzymać stopy kapitalizacji na niezmienionym poziomie. Na koniec czerwca 2020 r obiekty typu
big box wyceniane były na 6.25%, a nieruchomości typu prime w Warszawie na 5.5%[6].

wpływ pandemii na rynek nieruchomości komercyjnych
Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu pandemii, postawiło
biurowy świat na głowie. Lockdown wprowadził pracę zdalną, stawiając wyzwania
przed pracownikami, ich przełożonymi, ale także przed najemcą przestrzeni biurowej, jej
deweloperem,
wynajmującym
i
zarządcą.
Zamknięte
zostały
sklepy
wielkopowierzchniowe, a co za tym idzie, nastąpiło przeciążenie łańcuchów dostaw
i operatorów logistycznych. Jak na te nagłe zmiany odpowiedzieli uczestnicy rynku –
deweloperzy, zarządcy, doradcy? Prezentujemy różne punkty widzenia, wyzwania
i doświadczenia firm sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce.

kumulacja prawnych obostrzeń
Przyjrzyjmy się podsumowaniu różnic i podobieństw w obostrzeniach
i rozwiązaniach wprowadzonych przez osiem państw europejskich
(Czechy, Hiszpanię, Niemcy, Polskę, Rumunię, Węgry, Wielką
Brytanię i Włochy) w zakresie działalności wybranych nieruchomości
komercyjnych, tj. biur oraz magazynów, w kulminacyjnym okresie
restrykcji związanych z pandemią COVID-19.
Regularnie prowadzone przez firmę Dentons analizy dynamicznych zmian w europejskich
ustawodawstwach wskazały, że dotychczas za okres najbardziej rygorystycznych ograniczeń można uznać
koniec kwietnia 2020 r. Z tego względu, załączona do raportu tabela zawiera opracowanie regulacji
obowiązujących w tym czasie. W późniejszym okresie nastąpiło stopniowe rozluźnianie stosowanych
obostrzeń.

monika sitowicz
Partner, Dentons
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pomieszczenia biurowe

pomieszczenia magazynowe

Działalność prowadzona w pomieszczeniach biurowych mogła być
kontynuowana we wszystkich ze wskazanych państw europejskich,
jednak zazwyczaj z zachowaniem pewnych restrykcji w zakresie
dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych takich
jak maski, przyłbice czy rękawiczki. Pracodawcy powszechnie
decydowali się na zmianę dotychczas obowiązującego
systemu pracy na system pracy zdalnej albo
rotacyjnej. Zdarzało się także stosowanie praktyki wyznaczania
pracownikom urlopów (Włochy).

W końcu kwietnia 2020 r., działalność prowadzona w
nieruchomościach magazynowych została w mniejszym zakresie
dotknięta obostrzeniami w porównaniu do budynków biurowych.
Zgodnie z prawem wymienionych powyżej ośmiu państw,
działalność prowadzona w budynkach magazynowych
mogła być kontynuowana. Jednakże w sposób nieunikniony
na ich funkcjonowanie wpływały pośrednio zamknięte granice, zakaz
podróżowania, możliwe opóźnienia dostaw spowodowane
kontrolami policyjnymi, czy też obowiązki nałożone na pracowników
i pracodawców w zakresie stosowania środków ochrony zdrowia i
higieny. W Wielkiej Brytanii i Polsce działalność prowadzona w
niektórych obiektach magazynowych została dobrowolnie
zawieszona.

Zdecydowanie
większe
ograniczenia
dotyczyły
pomieszczeń
handlowych
zlokalizowanych
w
budynkach biurowych. W większości wyżej wskazanych
państw dozwolono na prowadzenie działalności lokali
handlowych związanych z codziennymi potrzebami: sklepy
spożywcze czy apteki pozostawały otwarte. W niektórych krajach
obowiązywały dodatkowe obostrzenia w zakresie dystansu
społecznego i stosowania środków higieny (Polska, Rumunia,
Włochy). Pod koniec kwietnia 2020 r. w większości przypadków
prawodawca zdecydował o zamknięciu lokali gastronomicznych
(Hiszpania, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy). Niektóre z
państw zdecydowały o możliwości działania restauracji z
zastosowaniem rozwiązań dostawy lub sprzedaży na wynos
(Czechy, Polska, Węgry) albo dozwolenia prowadzenia
działalności gastronomicznej z zastrzeżeniem konieczności
stosowania specjalnych wymogów higieny i dystansu społecznego
(Niemcy). Zdarzało się także dopuszczanie funkcjonowania
punktów usługowych o innym przeznaczeniu; przykładowo, swojej
działalności nie zaprzestały pralnie, salony fryzjerskie (Hiszpania,
Węgry), salony stylizacji paznokci (Węgry), czy też kwiaciarnie i
salony prasowe (Czechy).
W związku ze zmniejszoną obecnością pracowników codzienne
świadczenie usług ochrony i sprzątania w budynkach biurowych
zostało w większości przypadków ograniczone do minimum
(Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy) albo całkowicie ich
zaprzestano (Rumunia). Z kolei na Węgrzech, usługi sprzątania w
budynkach biurowych zostały zintensyfikowane.

karolina ostrowska

Prawnik, Dentons

ALEKSANDRA ŁUKASIK

Prawnik, Dentons

podsumowanie - dzisiejsze restrykcje
Podkreślenia wymaga, że na koniec sierpnia 2020 r., powyżej
opisane obostrzenia nie mają już zastosowania w większości
wskazanych państw. Zarówno w budynkach biurowych jak i
magazynowych uprzednio zamknięte albo zawieszone
działalności wznawiają swoją aktywność. Jednakże co do
zasady nie zrezygnowano ze stosowania restrykcji w
zakresie dystansu społecznego i noszenia masek albo
przyłbic ochronnych, a także częstego stosowania środków
higieny, zarówno przez pracowników jak i klientów lokali. We
wszystkich krajach praca zdalna pozostała preferowanym
rozwiązaniem dla sektora biurowego. Niemniej jednak, w
niektórych państwach w związku ze zwiększającą się liczbą
zachorowań istnieje obawa ponownego zaostrzania
restrykcji (Hiszpania, Czechy). We Włoszech do 15 października
2020 r. przedłużony został stan wyjątkowy. W Polsce obecnie
podejmowane są decyzje dotyczące ponownego wprowadzenia
obostrzeń. Przy pomocy tzw. regionalizacji państwa polegającej na
oznaczaniu kolorami poszczególnych powiatów (zielony, żółty,
czerwony – kolory zależne od liczby odnotowanych przypadków
nowych zachorowań), władze postanowiły przywrócić lub zaostrzyć
ograniczenia w zależności od koloru danej strefy, m.in. w strefie
czerwonej zakazano organizowania kongresów i targów, wydarzeń
kulturalnych, wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału
publiczności, w lokalach gastronomicznych i siłowniach może
przebywać ograniczona liczba osób (1 osoba na 4 m2 w lokalu
gastronomicznym i 1 na 10 m2 w siłowniach), liczba osób
uczestniczących w imprezach okolicznościowych i weselach została
ograniczona do 50 osób; w strefie żółtej ograniczenia albo pozostały
bez zmian w stosunku do poprzednio wprowadzonych, albo zostały
nieznacznie zaostrzone, np. do co liczby osób jaka może przebywać
w lokalach gastronomicznych, siłowniach, na imprezach
okolicznościowych czy weselach. W strefie zielonej ograniczenia nie
uległy zaostrzeniu.
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deweloperzy biurowi odpierają atak wirusa
W treści poniżej najwięksi deweloperzy aktywni na rynku polskim opisują
konkretne rozwiązania techniczne zastosowane w nowoczesnych budynkach
biurowych.

jak nie zarazić się koronawirusem w biurze
Jakie czynniki zwiększają ryzyko zarażenia COVID-19 w biurze?
Skanska włożyła wiele wysiłku w rozpoznanie potencjalnych głównych czynników
ryzyka w budynkach biurowych. Deweloper we współpracy z epidemiologiem
opracował raport wewnętrzny oraz szereg efektywnych rozwiązań. Celem podjętych
działań było stworzenie nowej koncepcji organizacyjnej przestrzeni biurowych,
przygotowanych na ewentualne zagrożenia biologiczne. Rozwiązanie to zakłada
maksymalne zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.
Najnowsze analizy i badania naukowe wyraźnie pokazują, że SARS-CoV-2 przenosi się
z człowieka na człowieka przede wszystkim drogą kropelkową i poprzez bliski kontakt
między ludźmi. Współużytkowanie przestrzeni wewnątrz budynku stanowi znaczące
ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. W związku z tym na potencjalną transmisję COVID-19
wpływają: gęstość zaludnienia w budynkach, charakter wykonywanych aktywności
(pracy), rodzaj budynku i eksploatacja systemów wentylacji.

[7] Park SY, Kim YM, Yi S, Lee S, Na BJ, Kim CB, et al. Coronavirus disease outbreak in call
center, South Korea. Emerg Infect Dis. sierpień 2020

transmisja bezpośrednia

Ludzie często przemieszczają się z jednej przestrzeni do drugiej lub pomiędzy
budynkami, co tworzy wewnętrzną sieć kontaktów, poprzez którą wirus może się
rozprzestrzeniać. W zatłoczonych pomieszczeniach biurowych ryzyko zarażenia
zwiększa się. W dochodzeniu przeprowadzonym w sprawie epidemii w call center w
Korei Południowej stwierdzono, że wskaźnik zachorowań wyniósł aż 43,5%
(zachorowało 94 z 216 pracowników), ponieważ nie wdrożono żadnych środków
zapobiegawczych[7].

Przeniesienie wirusa COVID-19 następuje, gdy osoba zakażona pozostaje w bliskim kontakcie
(w odległości 1–2 m) z inną osobą i kaszle, kicha lub rozmawia. Kropelki z dróg oddechowych osoby
zakażonej mogą zostać przeniesione na śluzówki (usta i nos) lub spojówki (oczy) osoby zdrowej.

We wszystkich biurach Skanska zastosowano zatem zasadę dystansu społecznego poprzez zmianę aranżacji powierzchni biurowej
i identyfikację wizualną ze wskazówkami odnośnie nowych procedur. Środki bezpieczeństwa obejmują wyznaczone stanowiska pracy
i wydzielone strefy dla osób w biurach, zmniejszenie pojemności przestrzeni wspólnych i sal konferencyjnych. Oprócz tego utworzono
pomieszczenia przeznaczone wyłącznie do spotkań z klientami zewnętrznymi i wdrożono przepisy łączące regulacje kilku krajów, dotyczące
wyposażenia ochronnego. W celu zapewnienia pracownikom biur jasnych wytycznych i informacji na temat nowej konfiguracji, biurowce
Skanska zostały również wyposażone w specjalnie zaprojektowaną identyfikację wizualną, która ułatwia przestrzeganie ogólnych zasad
dystansu społecznego w całym budynku.
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transmisja pośrednia

Pośrednie przeniesienie patogenów poprzez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni jest możliwe, ale
nie zostało jeszcze udowodnione. Stabilność wirusa w środowisku zależy od kilku czynników, takich jak
temperatura, wilgotność, rodzaj powierzchni, promieniowanie UV i tym podobne.

Skanska opracowała i wdrożyła zaostrzone procedury higieniczne, kładąc szczególny nacisk na miejsca często dotykane, takie jak klamki
drzwiowe. Zastosowano ponadto wiele rozwiązań bezdotykowych, w których główną rolę odgrywa platforma Connected by Skanska (CbS).
Budynki wyposażone są w automatycznie otwierane drzwi i bezdotykowe bramki wejściowe. Windy bezdotykowe można sprowadzać za
pomocą telefonu lub systemu rozpoznawania twarzy, czujniki ruchu i obecności osób ułatwiają zarządzanie budynkiem. Aplikacja
Connected by Skanska na smartfony pozwala również na elektroniczną rejestrację gości.

transmisja w powietrzu Na tę chwilę powietrze nie wydaje się być główną drogą rozprzestrzeniania się COVID-19. Jest to

jednak na tyle prawdopodobne, że konieczna jest również implementacja rozwiązań w tym zakresie.
Zanieczyszczenie powietrza może być czynnikiem współuczestniczącym w zwiększaniu liczby
zachorowań.

Dlatego obecnie centrale wentylacyjne zapewniają stuprocentową recyrkulację świeżego powietrza, a wentylatory pracują w sposób ciągły
przez 24 godziny na dobę. Kontroli podlega także wilgotność – zaleca się utrzymywanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach
na poziomie od 40% do 60%.

koncepcja biurowa "care for life"
W wyniku przeprowadzonych analiz firma Skanska opracowała szereg rozwiązań w ramach
„Care for Life Office Concept”. Nowy koncept jest odpowiedzią na potrzeby
współczesnych użytkowników powierzchni biurowych i został wdrożony na wszystkich
rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których działa deweloper. Celem projektu była
identyfikacja rozwiązań, które pozwolą pogodzić bezpieczeństwo mikrobiologiczne,
zrównoważony rozwój, prawa człowieka (zwłaszcza prawo do prywatności), oraz możliwość
ich implementacji.
Ze względu na globalizację, dużą gęstość zaludnienia, podróże ludzi do najdalszych zakątków świata i zmiany klimatyczne, możemy
spodziewać się, że epidemie podobne do tegorocznej będą występować częściej. Skłoniło to firmę Skanska do ponownego przemyślenia
projektu nowoczesnych powierzchni biurowych. Nowe podejście uwzględnia już nie tylko komfort i szeroko rozumiany wellbeing, ale także
kładzie nacisk na bezpieczeństwo mikrobiologiczne użytkowników. Nowa oferta obejmuje profesjonalne doradztwo dla najemców oraz
wdrożenie nowych procedur bezpieczeństwa i rozwiązań mających na celu ograniczenie przenoszenia się koronawirusa lub innej
potencjalnej choroby w przyszłości. Składają się na nią zmiany w zakresie planowania aranżowania przestrzeni, bezdotykowa koncepcja
biura, plan sanitarny wprowadzany przez facility managera, a także dostosowanie systemów wentylacji i klimatyzacji.

"Skanska jako jedna z pierwszych firm w branży dostrzegła potencjał zrównoważonego budownictwa,
a także wpisujących się w ten trend technologii i rozwiązań. Jednym z nich jest platforma Connected by
Skanska, która umożliwia interakcję z budynkiem na wielu poziomach – zapewniając zdalny dostęp do
biura, możliwość zarządzania parkingiem za pomocą aplikacji, wirtualną kontrolę temperatury lub
natężenia światła w biurze czy choćby funkcje pozwalające na bezdotykowe i automatyczne zamawianie
windy lub otwieranie drzwi. Są to rozwiązania, które nie tylko skutecznie wspierają codzienne
użytkowanie powierzchni biurowej, ale okazują się być także bardzo przydatne w kontekście bieżącej
sytuacji i konieczności zarządzania ryzykiem związanym z epidemią COVID-19. Warto przy tym zaznaczyć,
że obecnie – pomimo stopniowego powrotu do biur – dużo więcej osób wciąż pracuje w modelu
zdalnym. Oznacza to, że zagęszczenie osób przebywających jednocześnie w biurze jest nadal mniejsze.
Dzięki inteligentnym systemom stosowanym w budynkach Skanska, jesteśmy w stanie automatycznie
dostosować budynek do zmniejszonego zagęszczenia powierzchni i tym samym wspierać naszych
klientów , pomagając im obniżyć koszty operacyjne, w tym np. zużycie energii."
- komentuje Jakub Zagórski, Digital Strategy Director
w spółce biurowej Skanska w CEE
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zdrowe biuro krok po kroku
W ostatnich latach wiele biurowców szczyciło się
otwarciem na otoczenie. Czy COVID-19 sprawi,
że ponownie staną się niedostępnymi twierdzami
ze szkła i betonu? Niekoniecznie, bo właściciele
i zarządcy mają do dyspozycji szeroką gamę
rozwiązań, które mogą zostać zaimplementowane
niezależnie lub we współpracy z najemcami, aby
zapewnić użytkownikom odpowiedni poziom
bezpieczeństwa.
Prześledźmy, krok po kroku, jak wygląda dzisiaj korzystanie
z biur oraz na jakie elementy przestrzeni pracy warto zwrócić
uwagę, na przykładzie projektów HB Reavis w Warszawie:
wielofunkcyjnych wieżowców Varso Place i kampusu
biurowego Forest.

Bezpieczny dojazd do pracy

VARSO tower
wizualizacja wnętrza

W czasach pandemii bezpieczeństwo użytkowników biurowców rozpoczyna
się już w drodze do pracy. W budynkach HB Reavis rowery
promowane są jako bezpieczny, miejski środek transportu
i alternatywa dla komunikacji publicznej. W Varso Place, którego
dwa budynki zostały oddane do użytku wiosną 2020 r., docelowo znajdzie
się aż 750 stojaków rowerowych. W Forest będzie ich 470. Obie inwestycje,
zintegrowane z miejską siecią ścieżek rowerowych, dysponują też szatniami
z prysznicami i szafkami.

architektura ograniczonego kontaktu
Po dotarciu do biurowca, nowa rzeczywistość skłania do zwrócenia większej uwagi na
jego architekturę oraz rozkład i wyposażenie przestrzeni wspólnych. Wyobraźmy sobie
budynek, do którego prowadzi tylko jedno wejście, a na wyższe piętra z ciasnej recepcji
wjeżdża jedna lub dwie, wiecznie zapełnione windy. Rozwiązania, które ułatwiają
zredukowanie kontaktów twarzą w twarz pomiędzy użytkownikami do minimum to m.in.
duża liczba wejść do budynku, obszerne strefy recepcyjne w lobby,
łatwo dostępne i oznakowane klatki schodowe oraz odpowiednia liczba
wind.
Ciekawym rozwiązaniem może okazać się połączenie dwóch lub więcej pięter
wewnętrznymi schodami na powierzchni najemcy. Pozwala to nie tylko
stworzyć atrakcyjną wizualnie i funkcjonalnie przestrzeń, ale także ograniczyć zbędny
kontakt pracowników z pozostałymi użytkownikami budynku.

karol wyka

Dyrektor ds. wynajmu i Członek Zzarządu HB Reavis Poland
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koniec z dotykaniem
Od automatycznych drzwi wejściowych i na głównych ciągach
komunikacyjnych, po oświetlenie uruchamiane na czujniki ruchu
i obecności – jeśli jeszcze gdzieś ich brakowało, rozwiązania
bezdotykowe na dobre zagoszczą w biurowcach. Aby dodatkowo
zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów, najczęściej dotykane
elementy wyposażenia wnętrz w lobby, recepcji i windach (klamki,
przyciski, czytniki kart dostępu itp.) mogą być pokrywane specjalną
powłoką przeciwdrobnoustrojową.
W nowoczesnych budynkach, takich jak Varso Place, firmy mają
możliwość zastąpienia tradycyjnych kart wejściowych dla gości kodami
QR wysyłanymi na urządzenia mobilne.
forest

Bezpieczna praca,
bezpieczny odpoczynek
Praktycznie osobnym zagadnieniem jest korzystanie z konkretnej
przestrzeni biurowej. Jej użytkownicy, przyzwyczajeni do interakcji
i sporego zagęszczenia, muszą przygotować się na duże zmiany.
Grafik pracy w systemie rotacyjnym, wyznaczenie
nowych szlaków komunikacyjnych, modyfikacja
pomysłów typu hot desking, nowe zasady korzystania
z sal konferencyjnych i kuchni, dodatkowe procedury
sanitarno-higieniczne i częstsze sprzątanie – to część
wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się office managerowie.
W biurach wprowadzono też bardziej restrykcyjne zasady
dotyczące dostaw posiłków i innych przesyłek.
Na ratunek tym, którzy chcą odpocząć w godzinach pracy,
przychodzą zielone dachy i tarasy w biurowcach, zapewniające
chwile wytchnienia na świeżym powietrzu.

oddychaj swobodnie
Obok wdrożenia zasad tzw. social distancing wentylacja to kluczowa
sprawa. Dbałość o jakość powietrza, którym oddychamy w biurze, ma
duże znaczenie dla ograniczenia ryzyka transmisji wirusów. Zwiększony
nawiew powietrza zewnętrznego i rezygnacja z jego recyrkulacji
to najważniejsze elementy, które pozwalają zminimalizować ryzyko
tzw. zanieczyszczenia krzyżowego. Dodatkowym rozwiązaniem jest
umiejscowienie lamp UV przed każdą grupą central
wentylacyjnych i dezynfekowanie wody przed jej
wprowadzeniem do systemu.
W dzisiejszej rzeczywistości szczególnie cenione są także otwieralne
okna w budynku lub specjalne panele w fasadzie – jak np. w
przypadku Varso Tower), umożliwiające napływ świeżego powietrza
niezależnie od układów mechanicznych. Badania wskazują, że
nawet minimalna cyrkulacja świeżego powietrza
ogranicza np. przenoszenie wirusa grypy w podobnym
stopniu, co zaszczepienie 50-60% użytkowników
budynku.

z technologią za pan brat
Przykładem kompleksowego zastosowania technologii w dobie
pandemii jest oferowana przez HB Reavis usługa Symbiosy, która
opiera się na systemie specjalnych czujników zainstalowanych
w przestrzeni biurowej. Jest to narzędzie, które pozwala pracodawcom
m.in. kontrolować poziom wilgotności powietrza w biurze czy przepływ
ludzi i dystans pomiędzy nimi - z wykorzystaniem kamer CCTV.
W ramach Symbiosy można też wprowadzić np. system kontroli
dostępu umożliwiający bezdotykowe przemieszczanie się po biurowcu.

Kilka miesięcy pracy zdalnej sprawiło, że pracownicy szczerze zatęsknili za „drugim domem”. Zakładając, że kolejne miesiące nie przyniosą
drastycznej zmiany sytuacji, biurowce niebawem znów zatętnią życiem, choć rynek z pewnością czeka weryfikacja wielu dotychczasowych
rozwiązań, a także konieczność większej otwartości na technologie, tak, aby zdrowie i dobre samopoczucie pracowników i gości biurowców
stało się powszechnym priorytetem.
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biurowce włączają "tryb pandemii'
W obliczu pandemii Ghelamco postawiło na innowacyjne podejście:
dzięki digitalizacji budynków opracowało zestaw rozwiązań, które
pozwolą biurowcom działać w tzw. trybie pandemii.
Dwa obecnie budowane biurowce: Warsaw UNIT oraz The Warsaw HUB mają zapewnić najemcom
maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Biurowce Ghelamco zostaną wyposażone w innowacyjne
rozwiązania technologiczne, które w przypadku ogłoszenia przez rząd stanu zagrożenia
epidemicznego umożliwią błyskawiczne przejście budynku w tzw. tryb pandemii.
Specjalny tryb pracy budynku został opracowany na podstawie wewnętrznych
analiz Ghelamco. Dodatkowo firma zleciła opracowanie specjalnego raportu zawierającego
rekomendacje dotyczące systemów budynkowych w kontekście COVID-19. Dokument przygotowali
naukowcy z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki
Warszawskiej.

czym jest tryb pandemii?

1

Jest to zintegrowany pakiet rozwiązań technologicznych oraz zasad
postępowania. W trybie pandemii system klimatyzacji będzie pracował
wyłącznie z wykorzystaniem powietrza świeżego. Chodzi o to aby zapobiegać
mieszaniu powietrza wyciąganego z nawiewanym do powierzchni
biurowych, uniemożliwiając w ten sposób rozprzestrzenianie się wirusa po
całym biurowcu.

2

W budynkach zostaną także zainstalowane lampy UV: w windach (lampy będą
uruchamiane w kabinach w trybie „stand by”) oraz w systemach klimatyzacji
(w budynkach Warsaw UNIT i The Warsaw HUB). Ich zastosowanie zapewni
dezynfekcję przestrzeni i powietrza – promieniowanie UV ma bowiem
działanie biobójcze i w krótkim czasie skutecznie niszczy mikroorganizmy i
wirusy.

3

The Warsaw HUB

W trybie pandemii w biurowcach wprowadzone będą również nadzwyczajne
procedury działania wind czy procedury dotyczące unikania większych
zgromadzeń. Jednym z narzędzi, które pomoże zachować bezpieczeństwo oraz
zoptymalizować działanie biura będzie aplikacja mobilna, która jest jednym z
elementów specjalnego systemu operacyjnego. Nad tym rozwiązaniem
Ghelamco pracowało przez ponad dwa lata.
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"Co ciekawe system operacyjny dla budynków nie
powstawał z myślą o pandemii. Okazało się jednak, że
może on zapewnić niespotykaną dotychczas elastyczność w
dostosowywaniu biurowca do niestandardowych sytuacji"

– zauważa Jeroen van der Toolen, Dyrektor Zarządzający
Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

System operacyjny został stworzony przez wewnętrzy dział innowacji Ghelamco. Jego funkcjonalności
będzie można wykorzystać także w sytuacjach zagrożenia epidemicznego – będzie informować użytkowników biurowców o
tym, czy działają one w tzw. trybie pandemii, przypominać o wprowadzonych procedurach i zasadach bezpieczeństwa.
Pracownicy będą na bieżąco otrzymywać – poprzez aplikację – informacje, instrukcje i zasady postępowania. Do
komunikowania się z najemcami zostaną wykorzystane tzw.chatboty oraz sztuczna inteligencja.
Dzięki aplikacji i wykorzystaniu smartfonów wejście do biurowców będzie bezkontaktowe, zarówno dla
pracowników, jak i gości, co jest bardzo ważne w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszystkie bramki wejściowe zostaną zintegrowane z windami – po ich przekroczeniu system wywoła
zaprogramowaną kabinę, którą dojedziemy bezpośrednio na piętro, na którym pracujemy. W podobny
sposób do budynku dotrą goście. Zaproszona osoba otrzyma „cyfrowy bilet”, za pomocą którego będzie mogła bezkontaktowo
i bez konieczności rejestracji w recepcji dotrzeć bezpośrednio do biura najemcy. Nadawca takiego zaproszenia dostanie
również automatyczną wiadomość o przybyciu gościa do budynku. Kamery LPR sczytujące tablice rejestracyjne samochodów
umożliwią z kolei bezkontaktowy dostęp do powierzchni garażowej.
A co w sytuacji, gdy okaże się, że któryś z pracowników biurowca jest zakażony? Jeżeli najemca
poinformuje o takim przypadku, system kontroli dostępu umożliwi weryfikację zakresu pobytu i aktywności w budynku
takiego pracownika oraz osób przebywających z nim w tych samych strefach w tym samym czasie. To z kolei pozwoli na szybkie
ustalenie i zidentyfikowanie osób wymagających procedury kwarantanny.

The Warsaw HUB
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właściciel i najemca - nowy ład?
(nie)SPODZIEWANE ZMIANY W UMOWACH
NA RYNKU BIUROWYM
Pomimo stabilnej sytuacji w I kwartale 2020 r., kolejne
miesiące przyniosły przetasowania na rynku nieruchomości
komercyjnych. COVID-19 wpłynął na wysoki dotychczas popyt
w sektorze biurowym. Część najemców postanowiła wstrzymać
się z decyzją co do relokacji czy ekspansji powierzchni. Już w II
kwartale 2020 r. zaobserwować można było spowolnienie, a
pod koniec tego kwartału część firm, głównie z branży
marketingowej i IT, podjęła próby renegocjacji lub
wypowiedzenia umów. Charakter i specyfika usług w wielu
sektorach pozwala bowiem na efektywną pracę zdalną.
Jak wynika z badania Hays Poland, obecnie co trzeci pracodawca deklaruje
zamiar przejścia na pracę zdalną, a ponad połowa organizacji rozważa
tworzenie w przyszłości rozproszonych zespołów. Wzrasta również
zainteresowanie hybrydowym modelem najmu, polegającym na połączeniu tradycyjnego
biura i przestrzeni coworkingowej. Wszystko to powoduje, że część najemców nie potrzebuje
już tak dużych powierzchni biurowych i decyduje się na podnajem dotychczasowego biura
lub jego części, renegocjacje warunków, lub nawet rezygnację z posiadania większej liczby
placówek i wypowiadanie umów najmu. Często umowy nie przewidują jednak
możliwości zmiany postanowień dotyczących obniżenia czynszu, skrócenia
okresu najmu, lub podnajmu stronie trzeciej bez zgody wynajmującego.
Pomimo tego, wynajmujący coraz częściej spotykają się z sytuacją, kiedy to
najemcy wychodząc z propozycją zmiany warunków umowy powołują się
na nadzwyczajną zmianę okoliczności – klauzulę rebus sic stantibus (łac. skoro
sprawy przybrały taki obrót). Czy jednak aby na pewno jest to właściwa
droga?
Prawo przewiduje, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron
rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd po rozważeniu
interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczy sposób wykonania
zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet zadecyduje o rozwiązaniu umowy.
Możliwość modyfikacji zawartych zobowiązań każdorazowo weryfikowana
jest przez sąd, i to sąd, przy ziszczeniu się ww. przesłanek, będzie
uprawniony do nadania stosunkowi najmu nowego kształtu.
Co istotne, kwestia nieprzewidywalności będzie wiązała się nie z
przewidywaniem przez najemcę zdarzenia, które powoduje dla niego
rażącą stratę, lecz następstw tego zdarzenia. Chodzi w istocie o przewidywalność
odniesioną do przyszłej sytuacji stron. Wątpliwości zatem może budzić kwestia czy
najemca – o ile nie mógł przewidzieć wybuchu pandemii – to czy mógł
przewidzieć zmianę w modelu pracy, która wymusiłaby na nim
reorganizację lub rezygnację z biura.
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Niewątpliwie, dla usprawiedliwienia powyższych rozwiązań, nadzwyczajna zmiana
okoliczności musiałaby mieć nagły i niespodziewany charakter. Tymczasem
wydaje się, że pandemia jedynie przyspieszyła pewne procesy, które rynek
biurowy obserwował od jakiegoś czasu.
Z przeprowadzonych przez firmę doradczą Walter Herz badań wynika, że jeszcze przed
pandemią, aż 90% przedsiębiorstw umożliwiało swoim pracownikom pracę zdalną.
Powstaje zatem pytanie, czy reorganizacja biura najemcy – spowodowana co
prawda bezpośrednio COVID-19 – nie wpisuje się w zwykłe ryzyko
kontraktowe, czyli ryzyko, z którym strony muszą się liczyć zawierając
umowę. Wiążę się ono ze stałymi, normalnymi zmianami zachodzącymi w stosunkach
społeczno-gospodarczych. Globalizacja oraz digitalizacja od dawna powodowały stopniową
zmianę modelu pracy. Z tych względów wydaje się, że potrzeba zmiany charakteru pracy w
biurze najemcy mogłaby mieścić się w granicach zwykłego ryzyka, tak jak mieści się w nim
zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego czy zmiana kursu waluty obcej.

tomasz stasiak

Co-Managing Partner, Wolf Theiss

Wątpliwości może budzić również wskazanie przez najemcę, jakie to nadmierne trudności lub
rażącą stratę spowoduje wykonanie umowy w kształcie uzgodnionym pierwotnie przez strony.
Przy jej ocenie sąd powinien wziąć pod uwagę również takie okoliczności, jak poniesione
dotychczas koszty przez wynajmującego związane z wyposażeniem
powierzchni biurowej lub zachowanie płynności wynajmującego względem
jego wierzycieli. Powinien też porównać aktualną i pierwotną wartość
świadczeń najemcy i wynajmującego, oraz całokształt skutków wykonania
zobowiązania dla majątku danej strony. W związku z tym, najemca może mieć
trudności, aby zakwestionować ekonomiczny sens swojego świadczenia, oraz aby wykazać, że
kontynuowanie umowy najmu na warunkach uzgodnionych przed pandemią doprowadzi do
znaczącego zachwiania równowagi kontraktowej między nim a wynajmującym. Niezależnie
jednak od powyższego, rozpoczęcie negocjacji celem wypracowania rozwiązań optymalnych
zarówno dla najemcy jak i wynajmującego wydaje się najlepszym punktem wyjścia.
Pandemia niewątpliwie wpłynie na trendy panujące na rynku biurowym. W krótkim czasie
standardem może okazać się zawieranie najmów na 3 lata, a nie jak obecnie
na 10, z ewentualną opcją wyjścia lub zmiany w połowie okresu najmu. To z
kolei spowoduje, że deweloperzy będą musieli wypracować pewien
mechanizm pozwalający im zachować płynność wobec wierzycieli, a
jednocześnie pozyskiwać najemców. Wynajmujący mogą również dążyć do
precyzyjnego określenia definicji siły wyższej w umowie najmu, jeżeli wcześniej tego nie zrobili.

Ponadto, można spodziewać się, że deweloperzy będą poszukiwać
coraz to atrakcyjniejszych dla najemców rozwiązań bezpieczeństwa w
swoich budynkach, polegających m.in. na wprowadzeniu
najnowocześniejszych systemów wentylacji gwarantujących
odpowiednią jakość powietrza, bezdotykowych drzwi, bramek, wind,
lub mebli wykonanych z materiałów z powłokami antybakteryjnymi.
Bez wątpienia, umowy najmu lub przed-najmu zawierane w
najbliższych miesiącach będą różnić się znacząco od tych zawartych
jeszcze w I kwartale 2020 r.

joanna gąsowski
Counsel, Wolf Theiss
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właściciele i zarządcy dbają o komfort
powrotu do biur
Relatywnie stabilna sytuacja związana z COVID-19 w Polsce,
skłania coraz większą liczbę najemców do wzmożonych
powrotów swoich pracowników do biur. Obserwujemy ten trend
w 22 nieruchomościach Globalworth w Polsce. Aby firmy mogły
takie decyzje podejmować, budynki, w których najmują biura
muszą być bezpieczne. Globalworth - jako odpowiedzialny
właściciel i zarządca - ochronę zdrowia najemców i
użytkowników budynków traktuje jako najwyższy priorytet.
Dzięki temu wszystkie nasze budynki w Polsce były i są
bezpieczne oraz gotowe na powroty do pracy na większą skalę.

artur apostoł

Według Artura Apostoła, COO Globalworth Poland, jeszcze przed ogłoszeniem stanu
epidemii w Polsce, we wszystkich inwestycjach wdrożone zostały bardzo rygorystyczne procedury
czyszczenia i dezynfekowania powierzchni wspólnych. Recepcje, klatki schodowe, lobby, windy i
ogólnodostępne toalety były i nadal są codziennie dezynfekowane z użyciem certyfikowanych
środków niszczących wirusy, ale bezpiecznych dla ludzi. Serwisy sprzątające wykonują zabiegi
czyszczące i dezynfekujące nie rzadziej niż co 4 godziny. Dodatkowo, w lobby wszystkich obiektów
umieszczone zostały ogólnodostępne stacje do dezynfekcji rąk zawierające płyn na bazie
alkoholu, osłony lub taśmy na recepcjach oraz linie i oznakowania bezpiecznej odległości
pomagające w zachowaniu dystansu.

COO, Globalworth Poland

W efekcie już w II kwartale roku zaobserwowaliśmy powroty
pracowników najemców do naszych budynków w Polsce. Szacujemy,
że średnio 40% użytkowników wróciło już do biur. Są
budynki, w których wskaźnik zajętości wynosi już ponad
70%.
Zdajemy sobie sprawę, że wiele firm potrzebuje czasu na dostosowanie
warunków pracy dla swoich pracowników w najmowanych
przestrzeniach biurowych. W dobie nadal istniejącego zagrożenia
COVID-19, bliska współpraca z najemcami jest kluczowa. Między innymi
dlatego systematycznie rozwijamy model zarządzania właścicielskiego.
To jeden z najważniejszych elementów strategii naszego rozwoju.
Pozwala on na bliższy kontakt z najemcami, którzy czerpią korzyści z
tego, że jesteśmy nie tylko właścicielem budynków, ale i dobrym
gospodarzem. Już ponad 80% nieruchomości w polskim portfolio
Globalworth objętych jest takim modelem zarządzania.

warsaw trade tower

Dbałość o bezpieczeństwo budynków, bliskie relacje z najemcami i powiększanie liczby nieruchomości zarządzanych przez naszych ekspertów
skutkuje obiecującymi wynikami, które opublikowaliśmy w półrocznym podsumowaniu leasingowym. W pierwszej połowie 2020 r. wynajęliśmy
prawie 50 000 mkw. w swoich budynkach w Polsce. W ciągu ostatnich trzech miesięcy, czyli bardzo trudnym czasie pandemii COVID-19, nasz
dział zarządzania aktywami i leasingu podpisał umowy na łączną powierzchnię przekraczającą 28 000 mkw.
Nasza spółka może pochwalić się szerokim portfolio lojalnych najemców, którzy przedłużają umowy najmu lub zwiększają najmowaną
powierzchnię, chcąc nadal z nami współpracować, zwłaszcza w tych niełatwych czasach. Cenimy sobie solidne relacje z naszymi partnerami
biznesowymi i jesteśmy przekonani, że wspólnie wypracujemy rozwiązania, które ograniczą negatywny wpływ pandemii.
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w pandemii biura mają się całkiem dobrze
W ekosystemie nieruchomości komercyjnych nie
sposób pominąć sytuacji hoteli i powierzchni
handlowych.
Marcin Juszczyk, członek zarządu Grupy Capital Park, komentuje
czas pandemii z punktu widzenia zarządcy biur, hoteli i retailu.
Pandemia i jej konsekwencje mocno dotknęły sektor nieruchomości
komercyjnych. Sytuacja jest dla nas wszystkich nowa i tak naprawdę
trudno na tę chwilę dokonać definitywnej i całościowej
oceny wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości komercyjnych.
Owszem, gospodarka powoli się „odmraża”, a branża nieruchomości
dostosowuje się do nowej rzeczywistości, musimy jednak zdawać sobie
sprawę z tego, że sytuację operatorów hotelowych, najemców biur i lokali
handlowych zweryfikują tak naprawdę dopiero najbliższe miesiące. Taka
niestabilna sytuacja może nam towarzyszyć jeszcze nawet w perspektywie sześciu
miesięcy, bowiem dopiero wtedy będzie można rzetelnie ocenić płynność
finansową najemców i to czy faktycznie branży udało się przetrwać kryzys. Wpływ
COVID-19 na gospodarkę i biznes będzie widoczny niestety jeszcze
długo po tym, gdy wrócimy do tzw. „normalnego
funkcjonowania”.

marcin juszczyk

Członek Zarządu Grupy Capital Park

W prognozach dotyczących branży nieruchomości zakładaliśmy spadki wpływów
zarówno od operatorów hotelowych, najemców biurowych, jak i handlowych. I
to oczywiście się dzieje, jednak sytuacja pokazuje, że ogromne znaczenie ma
w tym przypadku obopólne zrozumienie, które pozwala najemcom
i właścicielom/zarządcom obiektów spotkać się pośrodku i
wypracować najlepsze rozwiązania korzystne dla obu stron.
Głównie dotyczy to operatorów
hotelowych i najemców
centrów handlowych, którzy z dnia na dzień znaleźli się w trudnym
położeniu. Postawiliśmy w tej sytuacji na rozmowy. Wobec zamknięcia hoteli dość
szybko porozumieliśmy się z operatorem hotelu Hampton by Hilton w Gdańsku,
który stracił 100% przychodów. Sektor hotelowy zanotował największą
utratę dochodu i jest jedną z najbardziej poszkodowanych branż w
wyniku pandemii. W zarządzanych przez naszą Grupę centrach
handlowych ze znaczną większością partnerów udało nam się
wypracować stanowiska, które zaakceptowały obie strony.
Analizujemy footfall, widzimy obroty, wykazujemy zrozumienie i w
miarę możliwości i zasadności wychodzimy naprzeciw potrzebom
naszych najemców, tak aby mogli przetrwać cięższy okres. Jednak
nie da się ukryć, że trudna sytuacja sektora retail odbiła się na nas silnym echem
– w kwietniu straciliśmy prawie połowę wpływów z czynszy, w
kolejnych miesiącach straty mieściły się w przedziale 30-40%. Na tę
chwilę jest stabilnie, a to bardzo dobra wiadomość pozwalająca na optymistyczne
prognozy.
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Jeśli weźmiemy pod lupę sektor biurowy to i tu odnotowaliśmy spadek przychodów jednak nie jest
on tak odczuwalny, jak w przypadku hoteli czy centrów handlowych. Biura mają się najlepiej
na tle innych obiektów zarządzanych przez Capital Park, a spadek, który wyniósł
kilkanaście procent dotyczy przede wszystkim tych najemców, którzy biznesowo
powiązani są z handlem. W czasie kryzysu, a w szczególności teraz po nowym otwarciu dobrze
sprawdziły się obiekty mixed-use. Dla przykładu Royal Wilanów, w którym jest około 29 000 mkw.
biur i ponad 7 000 mkw. powierzchni handlowo-usługowej, spadki przychodów w żadnym z
miesięcy nie przekroczyły 30%. Obecnie przestrzeń publiczna na nowo odżyła, lokale
handlowe i gastronomiczne odzyskały swoich klientów podczas gdy w większości
biur na Mokotowie ciągle zamknięte są kantyny a biura świecą pustkami.

W kontekście funkcjonowania w biurach strzałem w dziesiątkę okazała się
wprowadzona przez nas w ubiegłym roku usługa dedykowanej opieki
medycznej, tzw. Office Doctor. W pierwotnym założeniu chcieliśmy dać pracownikom biur i
osobom przebywającym na terenie budynku możliwość szybkiego dostępu do lekarza, skorzystania
ze służb ratowniczych oraz karetki, która w razie nagłej potrzeby w bardzo krótkim czasie, kiedy
ważne są sekundy, może dowieźć do szpitala. Do momentu wybuchu epidemii COVID-19 mieliśmy
około trzech krytycznych interwencji miesięcznie i około 30 niekrytycznych przypadków i ta usługa
naprawdę uratowała kilku osobom życie. Office Doctor okazał się nieoceniony także
podczas pandemii. Służby medyczne mają pełne ręce roboty, a pracownicy biurowi cenią sobie
obecność ratowników na miejscu, możliwość wykonania badań czy dezynfekcji pomieszczeń
biurowych, mają dostęp do sprawdzonych testów i fachowej porady z zakresu ochrony sanitarnohigienicznej, która jest nieoceniona i kluczowa w takich sytuacjach.
Analizując sytuację pandemii i jej wpływu na branżę nieruchomości komercyjnych nie sposób
pominąć w tym miejscu faktu nieuwzględnienia w Tarczy Antykryzysowej interesów właścicieli i
zarządców galerii handlowych. Ustawy wypracowane przez rząd zamiast rozłożyć ciężar
proponowanych rozwiązań proporcjonalnie na wszystkie strony: Państwo, banki, zarządców
nieruchomości i najemców, przerzuciły problem tylko na właścicieli nieruchomości. W sytuacji
kryzysu nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia, mimo licznych postulatów zgłaszanych w tym temacie
do rządu. Pandemia obnażyła tym samym brak strategii pomocowej obejmującej wszystkie grupy, a
także brak holistycznego spojrzenia rządu na całą branżę nieruchomości komercyjnych. To
kolejne konsekwencje - wynikające oczywiście pośrednio - z wpływu COVID-19,
jednak jak najbardziej warte głębszych przemyśleń i pochylenia się nad tym
tematem całej branży.

royal wilanów
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rozpędzony sektor magazynowo-przemysłowy
wzmocnienie trendów na rynku magazynowym
Rynek magazynowy natychmiast odczuł skutki
lockdownu, spowolnienia gospodarczego Chin i
obostrzeń związanych z przekraczaniem granic. Nowy
krajobraz zaostrzył trendy deweloperskie rozwijane
przed pandemią, potwierdzając tylko słuszność
obranego wcześniej kierunku, co obrazuje krótka
analiza firmy 7R.
RE-wolucja w łańcuchach dostaw
[8] How Supply Chain Leaders Navigate the Phases of COVID-19
Recovery, ThinkCast, A gartner Podcast Channel, Gartner, maj 2020

Jak informowali eksperci Gartnera[8], wskutek pandemii koronawirusa łańcuchy dostaw
doświadczyły wszelkich możliwych zakłóceń. Należało błyskawicznie ocenić ryzyko finansowe,
popytowe, podażowe, kadrowe i transportowe – wszystko w tym samym czasie. Kryzys obnażył
także wrażliwe punkty globalnego systemu dostaw, który okazał się bardzo delikatny i wrażliwy
na nagłą zmianę. Wiele firm doszło do wniosków, że krajowe lub regionalne zaopatrzenie
będzie fundamentem przeprojektowywania procesów i zaplanowania operacji logistycznych na
nowo.
Po zamknięciu granic lądowych i powietrznych okazało się, że nie możemy jak dotąd polegać na
szybkim transporcie towarów nie tylko z Chin, ale i z rynków europejskich. Firmy e-commerce i
operatorzy logistyczni planują zagęszczać sieć magazynów, aby mieć towar blisko odbiorcy
docelowego i obsługiwać zamówienia jak najszybciej. Odpowiedzią na te potrzeby będzie
jeszcze większe zapotrzebowanie rynku na magazyny miejskie.

7R park kraków

Marzec 2020: 7R sprzedaje magazyn w 7R Park Kraków do
GLL Real Estate Partners Firmy 7R i Hillwood sfinalizowały transakcję
sprzedaży joint venture obiektu magazynowego do funduszu zarządzanego
przez GLL Real Estate Partners. Była to druga transakcja 7R z GLL na
przestrzeni pięciu miesięcy. Projekt o powierzchni ok. 41 000 mkw. powstał
w formule BTS dla właściciela marki Answear.com. Dostosowany do
specyfiki działalności lidera europejskiego sektora e-commerce budynek
zawiera rozwiązania takie jak konstrukcja wielopoziomowa i antresole, a
także zautomatyzowane systemy przenośników i sorterów.

7R CITY FLEX RZESZÓW AIRPORT I

Maj 2020: RTV Euro AGD wynajmuje 1,600 mkw. powierzchni w
7R City Flex Rzeszów Airport I Rzeszów to trzecia lokalizacja, w której
deweloper 7R dostarczył przestrzeń magazynową na potrzeby RTV Euro AGD, w
tym drugi obiekt dostosowany do wymogów logistyki ostatniej mili. Sieć
magazynów miejskich 7R City Flex Last Mile Logistics pozwala optymalizować
łańcuchy dostaw i znacząco zmniejszyć czas doręczania przesyłek w ramach
dużych aglomeracji. Magazyny ostatniej mili umożliwiają składowanie towaru
blisko zamawiającego, nie dalej niż 30 min od centrum miasta.
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7R BTS GOLENIÓW

Kwiecień 2020: 7R podpisuje umowę na dostarczenie magazynu
BTS dla Hultafors Group Budynek dla Hultafors Group, szwedzkiej firmy
oferującej szereg marek premium, takich jak Snickers Workwear, Hultafors Tools
i Solid Gear, dla zawodowych rzemieślników zaoferuje ok. 30 000 mkw.
powierzchni użytkowej. Zlokalizowany w Goleniowie (północno-zachodnia
Polska), będzie pierwszym w kraju zautomatyzowanym i zrobotyzowanym
magazynem klasy A, który korzysta z systemu AutoStore. Ten specjalistyczny
obiekt, który zostanie oddany do użytku w lutym 2021 r., spełni restrykcyjne
międzynarodowe normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

nowa rzeczywistość, nowa podaż
Lockdown i zawirowania w globalnych łańcuchach dostaw w niektórych przypadkach wywołały wstrzymanie decyzji co do najmu
powierzchni. Jednocześnie część branż, takich jak e-commerce czy farmacja, rozpoczęło nerwowe poszukiwanie i dobieranie
powierzchni w istniejących już projektach magazynowych. Widocznie zmalał wskaźnik pustostanów na rynku. Większe wyzwania w
znalezieniu odpowiedniego magazynu miały firmy potrzebujące unikalnych rozwiązań. Powierzchnie uniwersalne, budowane
spekulacyjne, w takiej sytuacji nie zawsze mogą sprostać restrykcyjnym wymaganiom konkretnej firmy. Odpowiedzią jest
formuła built-to-suit (BTS), czyli współpraca z klientem od samego początku planowania obiektu jako ważnego elementu
zrównoważonego i zaplanowanego procesu logistycznego. 7R jako deweloper dostarczający funkcjonalne magazyny
wyposażone w zaawansowane technologie, w styczniu 2020 r. utworzył specjalny dział dedykowany projektom BTS.
Nieruchomości powstające w tym modelu, ze względu na wysoki poziom dopasowania, swoją złożoność i jakość wykonania, to
atrakcyjne aktywa z co najmniej 10-letnimi umowami najmu, co gwarantuje funduszom stabilne zwroty z inwestycji.

7R BTS BWI BALICE

Lipiec 2020: BWI Group wprowadza się do unikalnego w skali
Europy ekologicznego budynku od 7R W podkrakowskich Balicach działać
będzie centrum badawczo-rozwojowe grupy BWI, w którym prowadzone będą
prace
nad
zaawansowanymi
technologiami
zwiększającymi
funkcjonalność amortyzatorów. Deweloper 7R przygotował dla firmy
samowystarczalny energetycznie obiekt. Zaawansowany technologicznie system
trigeneracji sprawia, że przy użyciu turbiny gazowej wytwarzana jest energia
potrzebna do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynku. Pierwszy
raz w Polsce zastosowano go w komercyjnym budynku biurowo-laboratoryjnym.
Jak dotąd takie rozwiązania implementowano w spalarniach odpadów czy w
dużych zakładach przemysłowych.

must-have: zrównoważony magazyn
Wzmożony rozwój sektora e-commerce, który pandemia dodatkowo pobudziła, duże obciążenia w transporcie, a także
zobowiązania branży TSL wobec środowiska naturalnego coraz bardziej obligują wszystkich uczestników łańcucha dostaw do
zrównoważonego i ekologicznego prowadzenia biznesu. Wiele firm wpisuje zielone rozwiązania do swoich strategii
rozwoju, a te adresowane przez klientów potrzeby muszą znaleźć przełożenie także w ich planach nieruchomościowych.
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magazyn potrzebny od zaraz
Natychmiastowe przeniesienie handlu do Internetu wymagało
szybkich decyzji co do rewizji i powiększenia przestrzeni
magazynowych, aby zoptymalizować bazę magazynową w Polsce
i regionie CEE. Duże zainteresowanie powierzchnią odzwierciedla
się w wynikach najmu firmy Panattoni, której wolumen
transakcji w I półroczu osiągnął 1 097 253 mkw. - niemal 125%
więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, z czego
zaledwie 6% stanowiły ekspansje.

e-commerce górą
W pierwszych trzech miesiącach firma Panattoni wynajęła 425 715 mkw. (na 950 000 mkw. w
skali całej branży) – 45% więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r., a największa aktywność
najemców przypadła na marzec – tylko w tym miesiącu łączny wolumen transakcji
zwiększył się niemal dwukrotnie osiągając 207 000 mkw. Po ogłoszeniu stanu epidemii w Polsce
e-commerce stał się jeszcze ważniejszym kanałem sprzedaży niż dotychczas i
jednocześnie głównym motorem napędowym logistyki. Na dobry wynik I kwartału wpływ miały
również sieci handlowe, które zabezpieczały ciągłość łańcucha dostaw przestawiając się z
dotychczas popularnego rozwiązania dostawy just-in-time. Warto dodać, że sytuacja epidemii
wymagała szybkich reakcji, co przełożyło się na dużo większą decyzyjność przez najemców
właśnie w marcu.

wynajem od ręki
Panattoni, jako najbardziej aktywny deweloper powierzchni przemysłowej w Europie i Polsce z
realizowanym w pierwszym kwartale b.r. 1,5 mln. powierzchni, odpowiedział na potrzeby rynku
od ręki. Za przykład może posłużyć wynajem 35 000 mkw. w Panattoni Park Gliwice III jednej z
sieci handlowych, której celem była realizacja zamówień internetowych produktów z segmentu
nieżywnościowego jak odzież, akcesoria sportowe, ogrodowe czy do domu, w tym również
sprzęt AGD. Najemca wprowadził się do parku jeszcze w kwietniu, dzięki temu zapewnił swoim
konsumentom stały dostęp do oferty.

„Dzięki skali działań Panattoni przez ostatnie lata, byliśmy w stanie
zagwarantować pożądaną powierzchnię magazynową i pomóc
naszym klientom dostosować się do nowej rzeczywistości”

– komentuje Robert Dobrzycki
CEO Panattoni
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Nie inaczej było w przypadku operatorów logistycznych, również firmy
Inpost, której wybór usługi Paczkomaty® deklaruje aż 61% osób
kupujących w Internecie. Tu Panattoni również odpowiedziało na nagły
wzrost zapotrzebowania powierzchni magazynowej i zabezpieczyło ją w
Warszawie i Lublinie na łącznie 11 500 mkw.

a2 warsaw park

Wbrew spodziewanemu spadkowi aktywności najemców w
perspektywie krótkoterminowej, popyt na powierzchnie
magazynowe nie ustał również w drugim kwartale 2020
r., a wręcz wzrósł. Wolumen transakcji Panattoni w kolejnych trzech
miesiącach osiągnął 671 538 mkw. - o ponad 57% więcej niż w
pierwszym kwartale roku i 3,5-krotnie więcej niż w analogicznym
okresie roku poprzedniego. Analitycy dewelopera zauważają przy tym,
że nieco zmienił się udział sektorów w popycie w porównaniu z I
kwartałem tego roku – o ile w pierwszych trzech miesiącach
dominowali operatorzy logistyczni, których procesy były
dedykowane głównie sprzedaży w Internecie, tak teraz na scenę
wkroczyły sieci sklepów intensyfikujące podejście
omnichannelowe na korzyść on-line’u lub same sklepy
internetowe.
Od początku swojej działalności firma Panattoni dostarczyła na rynku europejskim już ponad 10 mln m kw. powierzchni magazynowoprzemysłowej, z czego w Polsce 7,6 mln m kw.
Jak podkreśla Robert Dobrzycki: „Dotychczas ponad jedna trzecia dostarczanej przez nas powierzchni to projekty związane z e-commerce, co zapewne
ulegnie zwiększeniu wcześniej, niż się tego spodziewaliśmy. Trend ten pokazują badania I półrocza 2020 „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce
Polska” prezentowane przez Gemius wspólnie z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Już 73% internautów robi zakupy online – to aż o 11 p.p. lepszy wynik od
poprzedniej fali badania. Dlatego pod koniec roku można spodziewać się znacznie większego wzrostu wartości branży rok do roku, niż przewidywane
wcześniej 18%.”

produkcja bliżej konsumenta
panattoni park bydgoszcz ii

Na rynku zauważalny jest także zwiększony udział przedsiębiorstw
produkcyjnych w popycie. O ile pierwszym efektem pandemii był nagły
wzrost konieczności obsługi zamówień internetowych i zabezpieczenia
ciągłości łańcucha dostaw, tak kolejna zmiana dotyczyła firm
produkcyjnych, ale też i dystrybucyjnych, które były uzależnione od
importu i doznały zachwiań w dostawach produktów lub półproduktów.
One zwiększyły swoje zasoby magazynowe lub wręcz przenosiły te centra
dystrybucyjne bliżej odbiorcy końcowego, czyli w niektórych przypadkach
lokowały je w Europie, a tutaj Polska przejęła znaczną część obsługi. To
właśnie pierwsze symptomy trendu czy chęci uniezależnienia się
przedsiębiorstw produkcyjnych od Azji i zatrzymania lub wręcz
przywrócenia produkcji bliżej miejsc konsumpcji. Polska jest tu na tle
Europy idealnym rynkiem m.in. z powodu niższych kosztów pracy,
polepszającej się infrastruktury transportowej, dostępu do
wykwalifikowanej kadry czy lokalizacji dostępnych w atrakcyjnych dla
działalności logistycznej miejscach.
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Co wydarzy się dalej? Czy skutki pandemii będą dotkliwe dla branży
nieruchomości komercyjnych w Polsce? Kiedy najdotkliwiej je odczujemy?
Prześledźmy jakie zagrożenia, ale i szanse dla sektora upatrują w postcovidowej rzeczywistości uczestnicy rynku biur i magazynów.

biura nie znikną
W związku z rozpowszechnieniem się podczas pandemii systemu pracy zdalnej,
pojawia się wiele pytań o przyszłość biurowców. Firmy członkowskie PINK
podkreślają, że ograniczania najmu powierzchni nie widać jeszcze w statystykach
opublikowanych na I półrocze.
W transakcjach dotyczących powierzchni powyżej 5,000 mkw. widoczne są oczekiwania firm co do gwarancji elastyczności
najmu, zarówno pod kątem ekspansji, jak i redukcji zajmowanej powierzchni. Niemniej jednak takie zapisy w umowach nie
są nowością – istniały już dużo wcześniej, przed pojawieniem się wirusa. Ponadto, niemal połowa wolumenu powierzchni w
budowie planowanego do oddania w tym roku jest już wynajęta, dlatego wskaźnik pustostanów nie powinien znacząco
wzrosnąć. Prognozuje się, że nie przekroczy 12%. Firmy, które mogą sobie na to pozwolić odkładają w czasie decyzje co do
finalizacji najmu lub decydują się na rozwiązania hybrydowe.
Tomasz Stasiak, Co-Managing Partner w Wolf Theiss
podsumowuje, że pandemia już zmieniła trendy na rynku biurowym.
Najemcy oczekują bardziej elastycznych warunków najmu w zakresie
okresu obowiązywania, możliwości ekspansji bądź redukcji.
Odpowiedzią na nowe potrzeby będą powierzchnie biurowe o
wysokiej elastyczności aranżacyjnej, które w łatwy sposób można
dostosowywać do wymogów najemców. To one cieszyć się będą
zapewne największym zainteresowaniem. Z kolei z propozycją
renegocjacji już zawartych umów najmu występować będą zwłaszcza
ci najemcy, którzy podpisali umowy pod koniec 2019 i na początku
2020 r.

Joanna Gąsowski, Counsel w Wolf Theiss dodaje, że można
zaobserwować wypowiadanie umów najmu przez firmy z wybranych
branż, które najsprawniej zmieniły model pracy na zdalny, np. IT i
marketingowej. Optymalizacja kosztów skłania najemców do
korzystania z dostępnych w umowach możliwości, np. podnajmu
biura albo przearanżowania powierzchni biurowych, aby zmienić
sposób ich wykorzystania. Zatem, w najbliższym czasie nie należy
spodziewać się masowego wypowiadania umów najmu przez
najemców biurowych, a tym samym fali sporów sądowych w
oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków (tj. klauzulę rebus sic
stantibus) z powołaniem się na wybuch pandemii.
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Niestety, wśród najemców korporacyjnych obserwujemy „odgórne” planowanie powrotu do biur, dość często
pozbawione indywidualnego podejścia do potrzeb pracowników. Chodzi o rozpoznanie sytuacji i potrzeb
pracowników na podstawie specjalnie przeprowadzonych badań czy ankiet, które mogłyby pomóc w zaplanowaniu
efektywnego i bezpiecznego powrotu.

„Dużo się dyskutuje o przyszłości biur. Czy naprawdę będziemy ich potrzebować, skoro
praca z domu tak świetnie się sprawdza? Wierzę, że nawet przy założeniu utrzymania
pracy zdalnej nie będzie to rozwiązanie na stałe. Wytworzy się raczej podejście
hybrydowe, ponieważ nadal będziemy potrzebować biur do celów inspiracji, rozwoju
kultury, budowania efektywnych zespołów, uzyskiwania twórczych bodźców, które są
potrzebne firmom, aby mogły odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Uwzględniając
potrzebę społecznego dystansu, pod względem procentowym przestrzeń do pracy
będzie przeznaczona dla mniejszej liczby pracowników, ale będzie przypadało jej więcej
na osobę. Najprawdopodobniej więc popyt w przyszłości będzie podobny lub nieco
niższy, ale z większym dążeniem do wszelkiego rodzaju elastyczności. W tym względzie
nasza inwestycja w przestrzeń coworkingową Business Link sprzed kilku lat zapewni
nam możliwość o dnalezienia się również w tych okolicznościach”
- podsumowuje Arkadiusz Rudzki, wiceprezes wykonawczy ds. wynajmu
i sprzedaży w spółce biurowej Skanska w CEE

polska baza biurowa kusi inwestorów
COVID-19 może okazać się szansą dla polskiego rynku biur. Jak podaje Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
(ABSL) w swoim najnowszym raporcie na temat rozwoju tego sektora w Polsce[9], wśród globalnych firm wyraźny
będzie trend minimalizowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności, a to oznacza dywersyfikację
lokalizacji biur. W związku z niezadowoleniem ze sposobu, w jaki niektóre kraje azjatyckie poradziły sobie z
kryzysem, ABSL prognozuje wzmocnienie tendencji nearshoringu. Europa Zachodnia faworyzować będzie
lokalizacje w Europie Środkowej i Wschodniej (CEE), a podmioty z USA będą wybierać lokalizacje w Europie
Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Polska, jest dziś największym rynkiem w regionie, oferującym 11 mln
mkw. biur. Kraje regionu CEE to również kraje mniejszego ryzyka w przypadku konieczności przejścia na tryb pracy
zdalnej. Na rynku już pojawiły się zapytania międzynarodowych firm o powierzchnie biurowe w naszym kraju.
[9] Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, 2020.

„Rzeczywiście obserwujemy obecnie wzmożone zainteresowanie naszym regionem ze
strony firm dotychczas funkcjonujących w Azji. Poważnie rozważają relokowanie swoich
biznesów z miejsc okazujących się niewystarczająco odporne na ryzyka ograniczonej
możliwości kontynuowania prowadzenia działalności w sytuacji zagrożenia
pandemicznego. Wiele rynków nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu
usług dla biznesu w obliczu konieczności korzystania z „home workingu”. Nasz region
doskonale sobie w takich okolicznościach poradził, podczas gdy wybranie kraje
azjatyckie nie okazały się być na to przygotowane technologicznie oraz kulturowo.
Niewątpliwie nasz rynek ma szansę skorzystać na tej sytuacji i przewidujemy, że w
Polsce pojawi się więcej centrów biznesowych w obszarze Shared Services. ”
- mówi Łukasz Kałędkiewicz, Head of Advisory & Transactions and Office Sector
CBRE Poland
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magazyny patrzą w przyszłość z optymizmem
Jak komentuje Robert Dobrzycki, CEO polskiego oddziału Panattoni, rynek
obiektów magazynowo-przemysłowych potwierdził swoją atrakcyjność. To ta klasa
aktywów, która najlepiej zareagowała na sytuację związaną z pandemią COVID-19
i wygląda na to, że nie tylko przetrwa, ale też dalej będzie się bardzo dobrze
rozwijać. Wszystko za sprawą e-commerce’u, który obecnie stanowi 7–15 proc.
całego rynku detalicznego (w zależności od branży) i produkcji.

Zmiana zachowań społeczeństwa i masowe przeniesienie się konsumentów
do Internetu podczas epidemii, przełoży się, przynajmniej w części, na ich
późniejsze przyzwyczajenia. To spowoduje, że popyt na powierzchnie
magazynowe będzie dalej rósł, bo firmy będą zwiększały zasoby
magazynowe lub wręcz przenosiły swoje centra dystrybucyjne bliżej
odbiorcy końcowego, które będą musiały być zaawansowane
technologicznie i przystosowane do potrzeb handlu w Internecie. Polski
rynek magazynowy wzmocni również przekonywanie się przedsiębiorstw,
co do potrzeby dywersyfikacji źródeł dostaw i zaprzestania bazowania na
jednym azjatyckim poddostawcy. Wiele firm bardzo intensywnie pracuje
już nad tym, żeby produkcję kluczowych elementów, które nie generują aż
tak dużych kosztów, przenosić do Europy, bliżej miejsc konsumpcji, czego
beneficjentem jest nasz kraj.

Uczestnicy webinaru „Przyszłość rynku magazynowego w Polsce”, zorganizowanego przez PINK i jego członków z końcem czerwca,
podkreślali, że wywołane pandemią przyspieszenie w niektórych branżach to gwałtowny wzrost, który należy oceniać na chłodno,
ponieważ mógł być to tylko skok chwilowy. Są jednak branże, gdzie ta dynamika się utrzymuje, np.: e-commerce. W okresie czerwiecsierpień widać było lekki spadek transakcji online, ale poziom zamówień nadal był na poziomie charakterystycznym dla okresu
przedświątecznego, a nie wakacyjnego. Członkowie PINK wspominają także o potrzebie deglobalizacji łańcucha dostaw, zwiększania
stanów magazynowych oraz prognozują odejście od strategii just in time w logistyce. Ogólna prognoza dla rynku magazynowego
pozostaje pozytywna.
Popyt na powierzchnię magazynową będzie w najbliższej przyszłości trudny do przewidzenia i zaplanowania, zatem wygrają ci
deweloperzy, którzy wykażą otwartość i dostosowanie się do potrzeb swoich klientów. Budowa spekulacyjna ogranicza tę elastyczność,
dlatego bardziej niż kiedykolwiek liczyć się będą projekty skrojone na miarę, czyli BTS. Dobrym przykładem są klienci z branży ecommerce, którzy często narzucają swoją specyfikację obiektu, która odbiega od rynkowego standardu. Należy w nim uwzględnić m.in.
odpowiednią wysokość obiektu, antresole, systemy wspierające automatyzację pracy wewnątrz i związane z tym normy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, dbałość o komfort pracowników, czy odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Wyzwaniem dla deweloperów w
najbliższych miesiącach będzie szybka reakcja na wzrosty w e-commerce i dostarczenie odpowiedniej ilości powierzchni, czyli
zapewnienie warunków do rozbudowy istniejących parków magazynowych oraz zabezpieczenie portfela gruntów, który umożliwi
sprawną realizację kolejnych projektów.

ROZDZIAŁ 3 SCENARIUSZE NOWEJ NORMALNOŚCI

STRONA 36

bez obaw o transakcje kupna i sprzedaży
Aktywa magazynowe nie stracą na atrakcyjności, choć inwestorzy będą na pewno uważnie przyglądać się kondycji finansowej najemców
obiektów dostępnych na sprzedaż oraz ich miejscu w regionalnym łańcuchu dostaw. Łukasz Jachna, Investment Director w firmie 7R
wyciąga wnioski z pierwszego półrocza i prognozuje trzy możliwe scenariusze działań wśród funduszy inwestycyjnych:
Obniżka stóp procentowych i luzowanie ilościowe na świecie były jednymi z narzędzi
walki z koronakryzysem. Błyskawicznie staniał koszt pieniądza i jednocześnie na
rynku pojawiła się nadwyżka kapitału inwestycyjnego szukająca realnych zwrotów.
Wydawało się wówczas, że kosztem pandemii i wywołanej nią niepewności
gospodarczej będzie wzrost stóp zwrotu aktywów magazynowych. Tymczasem
obniżka stóp procentowych wyrównała zwroty, a yieldy utrzymujące się na poziomie
sprzed okresu COVID-19 stały się bardzo atrakcyjne. Z naszej perspektywy okazały
się to być pozytywne czynniki. Jedynym negatywnym aspektem zmian jest ocena
przez banki ryzyka przy finansowaniu projektów deweloperskich i zakupów aktywów
jako zwiększonego.
W takim krajobrazie inwestor potrzebuje odpornego, ponadczasowego produktu ze
stabilnym najemcą. Lockdown pokazał, że magazyny w czasie kryzysu są
najbezpieczniejszą klasą aktywów. Zarówno te specjalistyczne, budowane w formule
BTS, jak i magazyny miejskie ostatniej mili typu 7R City Flex oraz wysokiej klasy,
nowoczesne multiplety. Warto dodać, że w czasach przed koronawirusem PKB
w naszym kraju szybko rósł i był to ważny argument dla kapitału globalnego za
inwestowaniem w Polsce.

Łukasz Jachna

Investment Director, 7R

Co wydarzy się na rynku inwestycyjnym w dalszej części roku?
Obserwujemy różne nastroje wśród inwestorów. Część funduszy musi przejrzeć i uporządkować swoje portfele, zastanowić się nad strategią.
Ci gracze na razie mówią stop dalszym inwestycjom. Druga grupa skupia się tylko i wyłącznie na aktywach przemysłowo-magazynowych. Trzecia
z kolei stawia wszystko na jedną kartę, wykorzystuje dobry moment i dużo kupuje. W III i IV kwartale może się okazać, że skutki pandemii nie są
aż tak dojmujące, a fundusze nie wydały tegorocznych budżetów i mogą rozpocząć nerwowe poszukiwania aktywów, aby zrealizować akwizycje do
końca roku. Jedno jest pewne - magazyny pozostaną produktem pierwszej potrzeby na rynku nieruchomości komercyjnych.
Wzmożony popyt na rynku obserwowany jest wśród funduszy inwestycyjnych z Azji czy nawet Afryki. Robert Dobrzycki, CEO w firmie
Panattoni dodaje:

"Apetyt na aktywa logistyczne i przemysłowe stale rośnie w całej Europie, a zwłaszcza w Polsce
ze względu na jej zalety ekonomiczne i lokalizacyjne oraz potencjał rozwoju e-commerce.
Przemawiają za tym m.in. stopy kapitalizacji, które w przypadku najlepszych obiektów
magazynowych z długoletnim najmem kształtowały się na poziomie 5,5% – o punkt procentowy
więcej niż w przypadku wysokiej klasy budynków biurowych. O zwiększonym zainteresowaniu
inwestorów świadczą też transakcje negocjowane w czasie pandemii, a sfinalizowane tuż po
zakończeniu pierwszego półrocza. Przykładem jest tu np. sprzedaż już w II połowie roku przez
Panattoni dwóch obiektów magazynowych w Łodzi o łącznej powierzchni blisko 145 000 mkw.
na rzecz Kajima Properties Europe i Savills Investment Management działających w imieniu
azjatyckiego klienta. Kolejnym zaś zbycie wspólnie z Marvipolem dwóch parków miejskich
w Warszawie na rzecz LaSalle Investment Management."

robert dobrzycki
CEO, Panattoni

ROZDZIAŁ 3 SCENARIUSZE NOWEJ NORMALNOŚCI

STRONA 37

wsparcie dla branży nieruchomości komercyjnych
Biorąc pod uwagę wpływ pandemii na rynek nieruchomości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
biur i magazynów, członkowie Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych wystosowali
wspólną listę postulatów co do zmian legislacyjnych w kraju, które wsparłyby
branżę i pomogły jej rozwijać się w przyszłości, niektóre z nich były komunikowane
do ustawodawców na etapie tworzenia kolejnych tarcz, wymagane są jednak dalsze
działania legislacyjne. Głęboko wierzymy, że aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat
rynku pomoże rządzącym na stopniowe wprowadzenie usprawnień, opisanych przez firmy zrzeszone w
PINK w sześciu zebranych niżej obszarach.

postulaty branżowe członków pink
1

DEREGULACJA PROCESU
INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO

2

CZĘŚĆ 1

OTOCZENIE
PODATKOWE

- konieczne jest zapewnienie prostych i przejrzystych
procedur w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego –
w tym zakresie krokiem w dobrą stronę wydaje się być
najnowsza nowelizacja ustawy - Prawo budowlane, która
wejdzie w życie 19 września 2020 r. Należałoby wprowadzić
dalsze ograniczenia zbędnych obowiązków i rozszerzyć
możliwość elektronicznego przeprowadzania postępowań
administracyjnych, w tym umożliwić inwestorom
występowanie o pozwolenia na budowę i składanie
projektów budowlanych w postaci elektronicznej.

- niewątpliwym bodźcem do rozwoju branży
nieruchomości komercyjnych w Polsce i zachętą
dla inwestorów byłoby zapewnienie należytej
jakości przepisów podatkowych oraz sposobu ich
wprowadzania. Zmiany powinny być wprowadzane z
odpowiednim wyprzedzeniem i po uprzednich konsultacjach
z branżą. Oczekujemy przepisów, które będą na tyle jasne i
precyzyjne, że ich stosowanie nie będzie się wiązać z wieloma
wątpliwościami lub zależeć od sposobu działania danego
urzędu lub urzędnika.

- do obniżenia ryzyka związanego z procesem inwestycyjnobudowlanym przyczyniłoby się doprecyzowanie regulacji
(wprowadzonych najnowszą nowelizacja ustawy - Prawo
budowlane) dotyczących braku możliwości stwierdzenia
nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na
użytkowanie. Szczególnie istotne wydaje się wprowadzenie
przepisu precyzującego, że to nowe rozwiązanie ma
zastosowanie także do decyzji sprzed 19 września 2020 r.
(tj. sprzed daty wejścia w życie najnowszej nowelizacji
ustawy - Prawo budowlane).

- inwestorzy polscy i zagraniczni rozumieją potrzebę
uszczelniania systemu podatkowego, ale oczekują też
jasnych i niedyskryminujących zasad współpracy
podatników i aparatu skarbowego.

- wskazane jest zintensyfikowanie prac nad pokryciem
powierzchni kraju – zwłaszcza w miastach – miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliłoby
na wyeliminowanie w ramach procesu
inwestycyjno-budowlanego
czasochłonnego
etapu
uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

- rządzący powinni rozważyć stworzenie w Polsce
rozwiązań podatkowych, które przyjęte zostały w
innych państwach, na przykład dotyczących wprowadzenia
możliwości re-inwestowania zysków bez podatku
dochodowego, o ile nie następuje dystrybucja (np. w oparciu
o system REIT i/lub tzw. zwolnienia partycypacyjnego).
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postulaty branżowe członków pink
3

REGULACJE
ZWIĄZANE Z REIT

CZĘŚĆ 2

4

BEZPOŚREDNIE WSPARCIE BRANŻY
W CZASACH PO PADNEMII COVID-19

- branża nieruchomości (tak, komercyjnych, jak i
mieszkalnych) jest kołem zamachowym polskiej gospodarki.
Należy zwiększyć dostępność kapitału
w tym obszarze.

- obowiązujące tzw. tarcze antykryzysowe jedynie w
niewielkiej części przyczyniły się do poprawy sytuacji
finansowej przedsiębiorców nieruchomościowych,
a wiele zapisów tzw. Tarczy wspomogło inne branże
kosztem
przedsiębiorstw
nieruchomościowych.
Wyłączenie branży spod możliwości uzyskania pomocy w
ramach tzw. Tarczy finansowej dla firm obsługiwanej
przez PFR nie znalazło jakiegokolwiek uzasadnienia.

- rozwiązaniem, które bez wątpienia umożliwiłoby również
polskim firmom i inwestorom indywidualnym inwestowanie
w sektor nieruchomości komercyjnych jak i pozytywnie
wpłynęłoby na postrzeganie polskiego rynku przez
zagranicznych inwestorów
byłoby wprowadzenie
kompleksowych regulacji w zakresie spółek rynku wynajmu
nieruchomości (REIT) w sektorze nieruchomości
komercyjnych.

- państwo powinno zapewnić branży nieruchomości
komercyjnych wsparcie na takich samych zasadach jak
innym branżom. Należałoby zapewnić bezpośredni
dostęp do dodatkowych funduszy niezbędnych dla
niezakłóconego
dalszego
funkcjonowania
przedsiębiorców i umożliwiających dalsze realizowanie
inwestycji.
- w wielu państwach Europy uruchamiane są specjalne
fundusze i instrumenty gwarantujące bezpośrednie
wsparcie dla branży. Warte rozważenia jest
wprowadzenie tego typu rozwiązań także w Polsce.

5

ZWIĘKSZENIE
MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA
- realizacja inwestycji w branży nieruchomości komercyjnych
nie jest możliwa bez dostępnych środków. Niezbędne w tym
zakresie jest zwiększenie możliwości finansowania inwestycji i
rozszerzenie dostępności kredytów.
- polityka państwa powinna być prowadzona w taki sposób,
aby jego działania nie podważały zaufania do gospodarki, a
przez to aby banki komercyjne nie wprowadzały
nieuzasadnionych wymogów dotyczących zdolności
kredytowej dla przedsiębiorców.

6

KONSULTOWANIE ZMIAN PRAWNYCH
I GOSPODARCZYCH Z BRANŻĄ
- PINK aktywnie uczestniczy we wszelkich procesach
legislacyjnych dotyczących branży nieruchomości
komercyjnych. Rozumiejąc potrzeby legislacyjne
życzylibyśmy sobie, aby procesy konsultacji
społecznych ważnych projektów miały odpowiedni
horyzont czasowy.
- rządzący powinni jednak uwzględniać zarówno
specyfikę branży, jak i wpływ na jej funkcjonowanie
czynników zewnętrznych takich jak przede wszystkim
otoczenie regulacyjne.
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Stowarzyszenie PINK istnieje od 2016 roku i zrzesza 50 członków wspierających: deweloperów, inwestorów,
doradców. Nasi członkowie:
zatrudniają ponad 7 tys. pracowników
w ciągu ostatnich 5 lat wybudowali ponad 8,5 mln m2 powierzchni biurowej, magazynowej i handlowej co stanowi ponad
55% nowoczesnych powierzchni komercyjnych wybudowanych w tym okresie na rynku polskim;
realizują obecnie projekty obejmujące ponad 3 mln m2 powierzchni biurowej, magazynowej i handlowej;
zarządzają ponad 1200 budynkami komercyjnymi o powierzchni łącznej ponad 27 mln m2;
płacą rocznie ponad 150 mln złotych podatku od nieruchomości;

OBOSTRZENIA I REGULACJE PRAWNE
W SEKTORACH BIUROWYM I LOGISTYCZNYM
WPROWADZONE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY W ZWIĄZKU
Z PANDEMIĄ COVID-19
STAN NA 24 KWIETNIA 2020 R.
Poniżej prezentujemy zestawienie restrykcji zaadoptowanych przez osiem państw europejskich (Czechy, Hiszpanię, Niemcy, Polskę, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię
i Włochy) w kulminacyjnym okresie restrykcji związanych z pandemią COVID-19, tj. na koniec kwietnia 2020 r., w zakresie działalności w sektorze biurowym.
Zestawienie podsumowuje zaadoptowane przez wskazane kraje środki nadzwyczajne, informuje o statusie czasowego zawieszenia działalności (biurowej, handlowej,
usługowej) w budynkach biurowych, a także reasumuje szczególne regulacje prawne wprowadzane w wymienionych państwach w zakresie umów najmu w związku z
panującą pandemią.

OBOSTRZENIA I REGULACJE PRAWNE
W SEKTORZE BIUROWYM WPROWADZONE W WYBRANYCH
KRAJACH EUROPY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19
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CZECHY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy
Z dniem 24 kwietnia 2020 r. rząd czeski odwołał
poprzednio wprowadzony zakaz, zezwalając obywatelom
Republiki Czeskiej na wyjazd i powrót do kraju, pod
warunkiem że na przejściu granicznym przedstawią
negatywny wynik testu na COVID-19 lub poddadzą się
dwutygodniowej kwarantannie domowej.
W przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz noszenia
maseczek ochronnych.
Zgromadzenia publiczne i prywatne o liczbie uczestników
przekraczającej 10 osób są zabronione.
Zezwolono na organizację: (i) wesel z udziałem
maksymalnie 10 osób, (ii) treningów sportowych oraz (iii)
mszy z udziałem maksymalnie 15 osób (od dnia 27
kwietnia 2020 r.).
Dozwolone jest uprawianie sportu na świeżym powietrzu
i korzystanie z otwartych terenów publicznych, takich jak
parki i obiekty sportowe na świeżym powietrzu, bez
konieczności noszenia masek ochronnych. Niemniej
jednak, osoby uprawiające sport zobowiązane są
stosować się do obowiązujących przepisów, tj.
utrzymywać minimalny dystans 2 m od innych osób i
uprawiać sport w grupach złożonych z maksymalnie 10
osób.

Czy biura są otwarte?
Tak, aczkolwiek rekomenduje się – o ile to
możliwe –pracę z domu.

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?
Co do zasady zamknięte.
Jedyne otwarte sklepy to placówki prowadzące
sprzedaż artykułów spożywczych, paliw,
artykułów higienicznych, AGD, leków, karmy dla
zwierząt domowych, sprzętu okulistycznego,
prasy, tytoniu, elektroniki, środków czystości,
odzieży, materiałów budowlanych, myjnie
samochodowe i inne zakłady usługowe z branży
motoryzacyjnej, serwisy rowerowe, kwiaciarnie,
zakłady ślusarskie, urzędy pocztowe, prywatne
restauracje i stołówki.

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?

Zależy od rodzaju usługi. Kategorie sklepów i
Izba Poselska przyjęła ustawę wprowadzającą ochronę najemców
zakładów usługowych, które pozostają otwarte nieruchomości niemieszkalnych (użytkowych/komercyjnych) w zakresie
wymieniono w poprzedniej kolumnie.
płatności czynszu.
Niemniej jednak obecna sytuacja generalnie
nie wpływa na obsługę wewnętrzną biur, w
tym np. usługi sprzątania i konserwacji. Z
drugiej strony zamknięte są wszelkiego
rodzaju punkty świadczące usługi dla
ludności, np. restauracje czy kawiarnie.

Natomiast prywatne restauracje i stołówki,
funkcjonujące w trybie zamkniętym jako
Restauracje i stołówki publiczne mogą prowadzić stołówki przeznaczone tylko dla pracowników
wyłącznie sprzedaż na wynos.
danej firmy mogą pozostać otwarte.
Od dnia 27 kwietnia 2020 r. otwarte będą
wszystkie placówki o powierzchni do 2.500 m2 z
wyjątkiem placówek zlokalizowanych w centrach
handlowych o powierzchni ponad 5.000 m2, a
także placówek, których otwarcie zaplanowano
na późniejszy termin (np. restauracji, zakładów
fryzjerskich i kosmetycznych, muzeów, hoteli
itp.).
Ponadto otwarto siłownie i centra fitness (z
wyłączeniem szatni i pomieszczeń z prysznicami),
szkoły nauki jazdy, biblioteki, a także ogrody
zoologiczne i botaniczne (tylko ekspozycje na
świeżym powietrzu).

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z wstępnym
planem rządu, wszystkie pozostałe placówki
mają zostać otwarte w terminie do 25 maja
2020 r.. Niemniej jednak, ten wstępny plan
nie został do tej pory zatwierdzony i może
podlegać dalszym zmianom.

Najemcy objęci są ochroną polegającą na braku możliwości
rozwiązania umowy najmu w przypadku zaległości w zapłacie czynszu
za okres od 12 marca do 30 czerwca 2020 r., w przypadku gdy zaległość
powstała w następstwie wprowadzenia przez rząd ograniczeń, które w
poważnym stopniu utrudniły lub uniemożliwiły najemcom
prowadzenie ich działalności.
Należy przy tym zaznaczyć, że przedmiotowa ustawa nie zwalnia z
obowiązku wnoszenia opłat eksploatacyjnych, ani też nie wpływa na
prawo wypowiedzenia umowy przez wynajmującego w przypadku
naruszenia przez najemcę umowy w inny sposób, nie wpływa też na
inne prawa przysługujące wynajmującemu w przypadku opóźnienia
najemcy w regulowaniu należności.
Zaległości czynszowe muszą zostać spłacone w terminie do 31 grudnia
2020 r., w przeciwnym przypadku wynajmujący będzie uprawniony do
rozwiązania umowy z pięciodniowym okresem wypowiedzenia.
Ponadto niektóre władze samorządowe wystąpiły z własnymi
inicjatywami. Na czas trwania stanu wyjątkowego miasto stołeczne
Praga wprowadziło obniżki czynszu w lokalach będących własnością
miasta.
Brno, drugie co do wielkości czeskie miasto, przedłużyło termin zapłaty
czynszu za będące jego własnością lokale do lipca 2020 r..

Pragniemy zauważyć, że zgodnie z wstępnym
planem rządu, wszystkie pozostałe placówki
mają zostać otwarte w terminie do 25 maja 2020
r.. Niemniej jednak, ten wstępny plan nie został
do tej pory zatwierdzony i może podlegać
dalszym zmianom.
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HISZPANIA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?

Czy biura są otwarte?

Czy placówki handlowe w biurowcach są otwarte?

Stan wyjątkowy

Co do zasady tak.

Co do zasady pozostają zamknięte.

Dekret Królewski wydany przez hiszpański rząd,
obowiązujący od 14 marca 2020 r..

Niemniej rząd zachęca spółki do
promowania pracy w domu – o ile tylko
istnieje taka możliwość. W pozostałych
przypadkach należy wdrożyć
odpowiednie środki bezpieczeństwa z
myślą o ochronie pracowników.

Otwarte są wyłącznie sklepy spożywcze, a także
sklepy z artykułami higienicznymi lub innymi
artykułami „pierwszej potrzeby”, apteki,
przychodnie lekarskie, zakłady optyczne oraz sklepy
z wyrobami ortopedycznymi, prasą i artykułami
papierniczymi, stacje paliw, sklepy z wyrobami
tytoniowymi, zakłady fryzjerskie (o ile wykonują
usługę w domu klienta), sklepy ze sprzętem
technologicznym i telekomunikacyjnym, karmą dla
zwierząt oraz pralnie (w tym chemiczne).

Lockdown obowiązuje do 10 maja 2020 r..

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?
Świadczenie usług w częściach
wspólnych (ochrona, sprzątanie i
konserwacja w podstawowym
zakresie) ograniczone jest do
minimum.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Rząd hiszpański zatwierdził moratorium dotyczące płatności czynszu, zapewniające
korzystne rozwiązania dla najemców lokali użytkowych w razie utraty płynności
finansowej, pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów. Środki te mają na celu
redukcję kosztów działalności dla osób samozatrudnionych (autónomos) i SME
(PYMES).
Rząd wyróżnił: (i) komercyjne umowy najmu zawarte z „dużym wynajmującym”
(gran tenedor), tj. osobą lub spółką będącą właścicielem ponad 10 nieruchomości
miejskich (z wyłączeniem parkingów i pomieszczeń magazynowych), lub ponad
1.500 m2 powierzchni takich nieruchomości; oraz (ii) komercyjne umowy najmu
zawarte z „drobnym wynajmującym” (tj. pozostałymi podmiotami).
1. W przypadku „dużych wynajmujących” do 22 maja 2020 r. najemca ma prawo
wystąpić z wnioskiem o moratorium w zakresie płatności czynszu za okres
obowiązywania stanu wyjątkowego, które może być przedłużane co miesiąc do
maksymalnie czterech miesięcy od chwili zniesienia stanu wyjątkowego.
Płatności czynszu zostaną odroczone, rozłożone na raty i doliczone do płatności
czynszu w okresie po zniesieniu moratorium, bez żadnych odsetek lub kar przez
okres dwóch lat. To prawo najemcy będzie zastosowane automatycznie (o ile strony
we wcześniejszym terminie nie zawarły polubownie porozumienia innej treści). W
okresie moratorium wobec najemcy nie można prowadzić egzekucji z jakichkolwiek
instrumentów gwarancyjnych (tj. moratorium będzie również mieć wpływ na
egzekucję gwarancji bankowych, korporacyjnych, kaucji lub innych instrumentów
wobec najemców).
2. W przypadku „drobnych wynajmujących” do 22 maja 2020 r. najemcy
przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o „nadzwyczajne odroczenie płatności z
tytułu czynszu”, o ile strony we wcześniejszym terminie nie zawarły polubownie
porozumienia innej treści. Wyłącznie w tym scenariuszu, stronom będzie
przysługiwać prawo skorzystania z kaucji czynszowej (kwoty równej dwumiesięcznej
wysokości czynszu zdeponowanej we właściwym urzędzie z chwilą podpisania
umowy najmu) na poczet nieuregulowanego czynszu. W przypadku wykorzystania
części lub całości kwoty kaucji czynszowej, najemca jest zobowiązany do
uzupełnienia kaucji do odpowiedniej wysokości w terminie jednego r. lub w
pozostałym okresie obowiązywania umowy najmu, jeżeli umowa najmu wygasa
przed upływem jednego r..
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NIEMCY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy i ograniczenie swobody wychodzenia z
domu
Wszystkie kraje związkowe (Länder) przyjęły podobne w
treści rozporządzenia, zgodnie z którymi: (i) otwarte są
wyłącznie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, a z
dniem 20 kwietnia 2020 r. mogą być otwarte sklepy
detaliczne o powierzchni sprzedaży do 800 m2; (ii)
zamknięte są szkoły i uczelnie wyższe, przy czym proces
ich stopniowego otwierania rozpocznie się najpóźniej z
dniem 4 maja 2020 r. we wszystkich krajach związkowych
z wyjątkiem Bawarii (11 maja 2020 r.); (iii) zabroniono
organizacji jakichkolwiek imprez i zgromadzeń; (iv)
zasadniczo zabronione są zgromadzenia publiczne z
udziałem więcej niż dwóch osób; (v) zamknięte dla ruchu
turystycznego są granice z Austrią, Danią,
Luksemburgiem, Francją i Szwajcarią; natomiast na
granicy z Holandią i Belgią wprowadzono dodatkowe
kontrole.

Czy biura są otwarte?

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?

Co do zasady tak.

Co do zasady zamknięte.

Nie wprowadzono oficjalnych restrykcji w
odniesieniu do biur, pozostają więc
otwarte. Niektóre firmy dobrowolnie
pozwoliły wszystkim lub niektórym
pracownikom na pracę z domu.

Otwarte pozostają wyłącznie placówki
zaspokajające codzienne potrzeby, tj.
supermarkety, sklepy mięsne, piekarnie,
drogerie, hurtownie, urzędy pocztowe i apteki, a
z dniem 20 kwietnia 2020 r. będą mogły zostać
otwarte sklepy detaliczne o powierzchni
sprzedaży do 800 m2.

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?

Otwarte są niektóre stołówki spełniające
specjalne wymogi. W pozostałym zakresie
restauracje są generalnie zamknięte dla
klientów, jednakże mogą prowadzić
sprzedaż posiłków na wynos lub w formie
dostaw pod wskazany adres.

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 kwietnia 2020
r., brak zapłaty czynszu za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. nie
uprawnia wynajmującego do rozwiązania umowy przed dniem 30
czerwca 2022 r., o ile niewykonanie umowy najmu przez najemcę w
tym zakresie zostało spowodowane skutkami pandemii COVID-19.
Mimo że brak zapłaty czynszu nie uprawnia wynajmującego do
rozwiązania umowy, wynajmującemu w dalszym ciągu przysługuje
roszczenie o zapłatę czynszu.

Obsługa wewnętrzna biur, w tym np. usługi
sprzątania i konserwacji są dostępne.

Inne sklepy pozostają zamknięte.

Rząd federalny zaleca noszenie maseczek ochronnych
(np. w transporcie publicznym).
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POLSKA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan epidemii i ograniczenie swobody wychodzenia z
domu
Publiczne zgromadzenia są zakazane, a mieszkańców
obowiązuje zachowanie dwumetrowej odległości od
siebie (z wyjątkiem rodzin z małymi dziećmi oraz osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów). Zasadniczo w
miejscach publicznych wymagane jest zakrywanie ust i
nosa (na ulicach, w transporcie publicznym, w sklepach
itp.). Małoletnim poniżej 13 lat musi towarzyszyć osoba
dorosła. Zamknięto ogrody zoologiczne, place zabaw i
kempingi.
Wprowadzono restrykcje w środkach transportu
zbiorowego (również prywatnego) – co drugie siedzenie
musi być wolne.

Czy biura są otwarte?
Co do zasady tak.
Niemniej wprowadzono restrykcje, w
ramach których pracodawcy są
zobowiązani do zapewnienia dodatkowych
środków bezpieczeństwa:
• stanowiska pracy muszą być
rozmieszczone co najmniej 1,5 m od
siebie;
• pracownicy są zobowiązani do noszenia
rękawiczek lub mieć zapewniony dostęp
do płynów do dezynfekcji rąk.
Nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach
publicznych nie dotyczy pracowników na
ich stanowisku pracy lub w budynkach
użyteczności publicznej. Niemniej jednak
osoby, które mają bezpośredni kontakt z
osobami z zewnątrz – klientami, obsługą
ludności itp. – są zobowiązane do
zakrywania ust i nosa (np. osoby pracujące
na recepcji).

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?
Do odwołania została zawieszona działalność
następujących placówek i obiektów: (i)
restauracje (dozwolona jest sprzedaż jedzenia na
wynos oraz dostawy pod wskazany adres), kluby
i puby, (ii) wystawy, targi, kongresy itp., (iii)
kluby fitness oraz (iv) zakłady fryzjerskie i
kosmetyczne.
Wprowadzono szczególne środki mające na celu
ograniczenie rozwoju pandemii, w tym
maksymalną liczbę klientów, którzy mogą
przebywać w sklepie, w zależności od wielkości
sklepu:
• w sklepach o powierzchni do 100 m2 – 4
osoby na jedno stanowisko kasowe lub
• w sklepach o powierzchni ponad 100 m2 – 1
osoba na 15 m2 powierzchni sklepu.

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?
Co do zasady są zamknięte. Z wyjątkiem
obiektów wymienionych w poprzedniej
kolumnie nie wprowadzono zakazu
świadczenia innych usług w obiektach
biurowych, jednakże de facto z powodu
małego ruchu i popytu, działalność tych
placówek jest ograniczona do minimum.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Przyjęto tzw. „tarczę antykryzysową”, w ramach której m.in.:
• do dnia 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć
najmu lub wysokości czynszu, z wyjątkiem sytuacji, w których (i)
najemca narusza postanowienia dotyczące dozwolonego sposobu
korzystania z przedmiotu najmu lub (ii) budynek, w którym znajduje
się przedmiot najmu musi zostać rozebrany lub wyremontowany;
oraz
• jeżeli umowę najmu lokalu zawarto przed wejściem w życie tzw.
„tarczy antykryzysowej”, a okres najmu wygasa przed dniem 30
czerwca 2020 r., najemcy przysługuje prawo przedłużenia okresu
najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. ( prawo to nie przysługuje w
przypadku niektórych rodzajów naruszeń, których dopuścił się
najemca, w tym określonych w ustawie przypadków zaległości w
płatnościach, jednakże jedynie jeżeli ww. zaległości powstały przed
wejściem w życie tzw. „tarczy antykryzysowej”).

W godzinach 10-12 w dni robocze zakupy mogą
robić wyłącznie osoby w wieku powyżej 65 lat;
powyższe nie dotyczy stacji benzynowych i – w
niektórych przypadkach – aptek).
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RUMUNIA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy
Obowiązuje do 14 maja 2020 r..
22 kwietnia 2020 r. Prezydent Rumunii ogłosił możliwość
zakończenia lockdownu po 15 maja 2020 r.. Brak jest
szczegółowych informacji na ten temat, jednakże wymóg
noszenia maseczek ochronnych w niektórych miejscach
publicznych zostanie utrzymany w mocy, jak również
podtrzymane zostaną inne środki zapobiegawcze.
Obowiązuje szereg ograniczeń w swobodzie
podróżowania – podróże dozwolone w szczególnych
przypadkach, w oparciu o indywidualne oświadczenia.
W niektórych miastach obowiązuje lockdown (np. w
Suczawie, tj. w mieście średniej wielkości oraz w małej
miejscowości Ţandarei).

Czy biura są otwarte?
Co do zasady tak, jednakże należy liczyć się
z pośrednimi skutkami wywołanymi
ograniczeniami w możliwości poruszania
się przez pracowników, którym wolno
przemieszczać się w ograniczonych
przypadkach, w oparciu o indywidualnie
składane oświadczenia.

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?
Co do zasady tak (np. sklepy spożywcze).

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?

Co do zasady pozostają
zamknięte/niedostępne są zarówno (i)
usługi wewnętrzne w biurowcach (np.
sprzątanie i konserwacja) oraz (ii) usługi
ogólnodostępne (np. restauracje,
kawiarnie).

W przypadku spełnienia pewnych warunków, najemcy kwalifikujący
się jako SME mogą ubiegać się o odroczenie płatności czynszu/opłat
eksploatacyjnych za okres obowiązywania stanu wyjątkowego:

Placówki detaliczne wprowadziły szczególne
rozwiązania ograniczające rozwój pandemii (np.
ograniczenie liczby klientów w pomieszczeniu do
maksymalnie 5 osób; oznakowanie pomagające
zachować dystans co najmniej 1,5 metra
pomiędzy klientami, placówki dostępne dla
Nie wprowadzono zakazu świadczenia
osób powyżej 65 r. życia (bez zasady wyłączności) innych usług w obiektach biurowych,
w godzinach 7:00–11:00 i 19.00-22.00).
jednakże de facto z powodu małego ruchu i
popytu, działalność tych placówek jest
ograniczona do minimum.
Niektóre placówki ogólnodostępne – np.
restauracje i kawiarnie – zostały
przymusowo zamknięte.

• najemca kwalifikuje się jako małe lub średnie przedsiębiorstwo
(SME);
• jego działalność została przerwana (w całości lub części) w
konsekwencji decyzji podjętych przez władze w okresie
obowiązywania stanu wyjątkowego;
• najemca posiada stosowne zaświadczenie potwierdzające
wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności;
• najemca korzysta z przedmiotu najmu na potrzeby swojej
głównej/dodatkowej siedziby.
Trwają prace nad projektem nowej ustawy, zgodnie z którą wszyscy
najemcy (a nie tylko przedsiębiorcy SME) będą mogli liczyć na
okresy bezczynszowe lub odroczenie płatności z tytułu czynszu i opłat
eksploatacyjnych.
Rząd podjął stosowne decyzje, na skutek których notariusze,
komornicy i kancelarie prawnicze mogą wyrazić zgodę na opóźnienie
w zapłacie czynszu lub opłat eksploatacyjnych w razie spełnienia
odpowiednich warunków.
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WĘGRY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy i ograniczenie swobody wychodzenia z
domu
Od dnia 17 marca 2020 r. granice Węgier są zamknięte
dla zagranicznego ruchu pasażerskiego (z nielicznymi
wyjątkami podyktowanymi względami humanitarnymi).
Ograniczenia swobody wychodzenia z domu
wprowadzono 28 marca 2020 r.. Wychodzenie z domu
jest dozwolone tylko w razie zaistnienia uzasadnionej
przyczyny. Dnia 9 kwietnia 2020 r. obowiązywanie ww.
ograniczeń zostało przedłużone do odwołania; rząd
będzie co tydzień analizował zasadność wprowadzonych
obostrzeń. W weekendy (generalnie w odniesieniu do
targów organizowanych na wolnym powietrzu) władze
samorządowe mają prawo wprowadzać zaostrzone
zasady na swoim terenie (ich uprawnienia podlegają
cotygodniowej kontroli przez rząd).

Czy biura są otwarte?
Tak, biura mogą pozostać otwarte, ale tam
gdzie to możliwe pracownicy powinni
pracować z domu lub w systemie
rotacyjnym (nieobowiązkowo).

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?
Placówki detaliczne mogą być otwarte do
godziny 15:00 (drogerie i sklepy spożywcze,
apteki i stacje paliw mogą być otwarte dłużej),
jednakże wraz z wprowadzeniem ograniczenia
możliwości wychodzenia z domu wiele placówek
detalicznych zdecydowało zamknąć swoje
podwoje dla klientów z uwagi na zakaz
wychodzenia z domu bez uzasadnionej
przyczyny.
Katalog uzasadnionych powodów opuszczenia
miejsca zamieszkania wyraźnie określonych
przepisami obejmuje wyjście do: (i) sklepów
prowadzących sprzedaż niezbędnego sprzętu i
materiałów do działalności zawodowej,
gospodarczej, rolniczej i leśnej (w szczególności
elektroniki, materiałów budowlanych i sprzętu
budowlanego); (ii) sklepów spożywczych; (iii)
drogerii i aptek; (iv) sklepów z karmą dla
zwierząt; (v) punktów sprzedaży wyrobów
tytoniowych; (vi) sklepów dla rolników; (vii)
marketów i lokalnych targowisk/rynków; oraz
(viii) stacji benzynowych.
Niektóre placówki detaliczne dobrowolnie
wdrożyły pewne środki bezpieczeństwa (np. w
placówce mogą przebywać równocześnie tylko
cztery osoby; zachowanie dystansu 1,5 m
pomiędzy klientami).

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?
Restauracje mogą sprzedawać posiłki tylko
na wynos/realizować dostawy pod
wskazany adres. Poza tym zakłady usługowe
mogą być otwarte do godziny 15:00,
jednakże z powodu wprowadzenia
ograniczeń możliwości wychodzenia z domu
wielu usługodawców podjęło dobrowolną
decyzję o zawieszeniu działalności.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Nie wprowadzono szczególnych przepisów dotyczących umów najmu
powierzchni biurowej.
W obecnej chwili szczególne przepisy prawa dotyczące umów najmu
obowiązują wyłącznie w sektorach: turystycznym, gastronomicznym,
rozrywkowym, gier losowych, filmowym, artystycznym, organizacji
imprez masowych i usług sportowych, w przypadku których umowy
najmu nie mogą zostać rozwiązane do dnia 30 czerwca 2020 r., a
ponadto obowiązuje zakaz podwyższania czynszu.

Katalog uzasadnionych powodów
opuszczenia miejsca zamieszkania wyraźnie
określonych przepisami obejmuje
korzystanie z: (i) usług fryzjera,
manicurzysty; (ii) usług transportowych,
zakładów pralniczych i innych usług
związanych z higieną; (iii) warsztatów
samochodowych; (iv) usług wywozu śmieci;
oraz (v) istotnych usług, wymagających
osobistego stawiennictwa w urzędach,
bankach, instytucjach finansowych lub
ubezpieczeniowych oraz w placówkach
pocztowych.
Nie wprowadzono szczególnych przepisów
prawa w odniesieniu do usług
wewnętrznych w budynkach, takich jak
sprzątanie i prace konserwacyjne; niemniej
jednak sugeruje się częstsze sprzątanie
powierzchni biurowych. Obowiązuje
podstawowy wymóg zapewnienia
pracownikom bezpiecznego środowiska
pracy, a także wprowadzony w związku z
COVID-19 wymóg zachowania dystansu
społecznego (co najmniej 1,5 m od
najbliższej osoby).
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WIELKA BRYTANIA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Nie wprowadzono stanu wyjątkowego
Jednakże, rząd wprowadził szereg ograniczeń, w tym:
• wyjście z domu jest dozwolone tylko w kilku
konkretnych celach: (i) zakup artykułów pierwszej
potrzeby, tak rzadko jak to możliwe; (ii) jeden rodzaj
ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu dziennie; (iii)
potrzeby zdrowotne oraz (iv) dojazdy do pracy,
jednakże wyłącznie w przypadku osób, które nie mogą
pracować z domu;
• pracodawcy są zobowiązani do podjęcia wszelkich
możliwych działań ułatwiających ich pracownikom
pracę z domu;
• publiczne zgromadzenia w grupach przekraczających
dwie osoby są zabronione; oraz
• zamknięto szkoły i uczelnie, z wyjątkiem placówek
przeznaczonych dla dzieci pracowników na
stanowiskach o krytycznym znaczeniu i dzieci ze
szczególnie zagrożonych środowisk.

Czy biura są otwarte?
Wielu wynajmujących dobrowolnie
zamknęło swoje budynki. Pozostałe w
teorii pozostają otwarte, lecz w praktyce
firmy w ogóle nie korzystają z najętej
przestrzeni biurowej albo zlecają pracę z
biura absolutnie niezbędnym członkom
personelu – zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi dotyczącymi lockdownu.

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?
Co do zasady pozostają zamknięte, z wyjątkiem
sklepów spożywczych i aptek.

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?
Ogólnodostępne zakłady usługowe są co do
zasady zamknięte. Konserwacja biur i
sprzątanie nie są zabronione, ale w
większości przypadków zostały dobrowolnie
ograniczone do niezbędnego minimum.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Wynajmujących obowiązuje zakaz przejmowania lokali w razie braku
zapłaty czynszu do 30 czerwca 2020 r.. Dodatkowo zawieszono
postępowania z zakresu prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego związane z zaległościami w płatnościach czynszu
spowodowanymi wpływem COVID-19. Powyższe zasady nie zostały
jeszcze sformułowane w postaci konkretnych rozwiązań
legislacyjnych, a jedynie opisane w komunikacie prasowym, w
związku z czym na obecnym etapie szczegółowe rozwiązania nie są
jeszcze znane.
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WŁOCHY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy i ograniczenie swobody wychodzenia z
domu
Wyjście z domu dozwolone jest tylko w razie pilnej
konieczności związanej z pracą (z wyjątkiem osób
wykonujących czynności uznane za istotne w świetle
przepisów dotyczących COVID-19), z przyczyn zdrowotnych
lub w celu nabycia artykułów pierwszej potrzeby (tj.
artykułów spożywczych i lekarstw). Powyższe okoliczności
należy wskazać w specjalnym oświadczeniu wypełnionym
na urzędowym formularzu, który należy okazać na
żądanie władz.

Czy biura są otwarte?
Co do zasady tak, aczkolwiek zaistniałe
okoliczności mogą wywierać pośredni
wpływ na obecną sytuację, ponieważ
przepisy dotyczące COVID-19 wymagają od
pracodawców wprowadzenia trybu tzw.
inteligentnej pracy (smart working) lub
wysłania pracowników na
urlop/zwolnienia ich z obowiązku
świadczenia pracy.

Czy placówki handlowe w biurowcach
są otwarte?
Co do zasady są zamknięte, z wyjątkiem punktów
detalicznych z podstawowymi artykułami, takich
jak sklepy spożywcze, supermarkety i apteki –
zgodnie z przepisami dotyczącymi COVID-19.
Ponadto dozwolona jest sprzedaż detaliczna
prowadzona przez Internet lub w trybie dostaw
pod wskazany adres.

Czy punkty usługowe w biurowcach
są otwarte?
W świetle przepisów dotyczących COVID-19,
biurową obsługę wewnętrzną, w tym
sprzątanie, wywóz śmieci i usługi
ochroniarskie uznaje się za istotną
działalność, w związku z czym są dozwolone,
aczkolwiek generalnie zredukowane do
minimum.

Ogólnodostępne usługi, takie jak
W miejscu pracy należy zachować środki
zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii, w restauracje, bary i kawiarnie są zamknięte.
tym minimalny dystans, oraz stosować właściwe
środki bezpieczeństwa i higieny.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Nie wprowadzono konkretnych rozwiązań dotyczących umów najmu
biur.
Niemniej rząd wprowadził następujące rozwiązania, które mogą
mieć wpływ na sposób wykonywania umów najmu, w tym w
sektorze biurowym:
• w przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych przez
dłużnika na skutek stosowania przez dłużnika wprowadzonych
przez rząd środków ograniczających rozwój COVID-19, na potrzeby
oceny odpowiedzialności cywilnej dłużnika w związku z
naruszeniem postanowień umowy wprowadzone środki uznaje
się za siłę wyższą;
• wykonanie nakazów eksmisji z nieruchomości wstrzymano do 30
czerwca 2020 r..

© 2020 Dentons. Dentons jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą usługi dla klientów na całym świecie poprzez swoje oddziały i kancelarie z nią stowarzyszone. Niniejsze zestawienie zostało przygotowane na dzień 24 kwietnia 2020 r. w oparciu o raporty z części spośród 75 krajów, w których Dentons
aktualnie obsługuje swoich klientów, jak również w oparciu o inne źródła zewnętrzne. Kwestie omawiane w niniejszym zestawieniu podlegają dynamicznym zmianom, co oznacza, że niniejszy dokument może nie zawierać wszystkich nowo wprowadzonych zmian legislacyjnych lub nie uwzględniać niektórych
okoliczności faktycznych. Niniejsza publikacja nie stanowi porady prawnej, a czytelnik nie powinien podejmować jakichkolwiek czynności w oparciu o treść ww. dokumentu i powstrzymać się od jej wykorzystania w tym celu. Zachęcamy do konsultacji szczególnych okoliczności, w jakich się państwo znaleźli z naszym
doradcą prawnym. Informacje prawne znajdują się na stronie dentons.com.
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CZECHY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy
Z dniem 24 kwietnia 2020 r. rząd czeski odwołał poprzednio
wprowadzony zakaz, zezwalając obywatelom Republiki Czeskiej
na wyjazd i powrót do kraju, pod warunkiem że na przejściu
granicznym przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 lub
poddadzą się dwutygodniowej kwarantannie domowej.
W przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz noszenia maseczek
ochronnych.
Zgromadzenia publiczne i prywatne o liczbie uczestników
przekraczającej 10 osób są zabronione.
Zezwolono na organizację: (i) wesel z udziałem maksymalnie 10
osób, (ii) treningów sportowych oraz (iii) mszy z udziałem
maksymalnie15 osób (od dnia 27 kwietnia 2020 r.).
Dozwolone jest uprawianie sportu na zewnątrz i korzystanie z
otwartych terenów publicznych, takich jak parki i obiekty
sportowe na świeżym powietrzu, bez konieczności noszenia
masek ochronnych. Niemniej jednak, osoby uprawiające sport
zobowiązane są stosować się do obowiązujących przepisów, tj.
utrzymywać minimalny dystans 2 m od innych osób i uprawiać
sport w grupach złożonych z maksymalnie 10 osób.

Czy centra logistyczne są otwarte?

Które centra logistyczne są zamknięte?

Co do zasady tak, aczkolwiek ograniczenia w swobodzie
przemieszczania się, kontrole na granicach i braki
kadrowe związane z zamknięciem szkół, mogą mieć
wpływ na ich działalność .

Aktualnie w Czechach zamykanie centrów logistycznych
nie jest obowiązkowe. Według naszej wiedzy żadne
większe centrum logistyczne nie jest obecnie zamknięte
z powodu pandemii COVID-19.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Izba Poselska przyjęła ustawę wprowadzającą ochronę najemców nieruchomości
niemieszkalnych (użytkowych/komercyjnych) w zakresie płatności czynszu.
Najemcy objęci są ochroną polegającą na braku możliwości rozwiązania umowy najmu
w przypadku zaległości w zapłacie czynszu za okres od 12 marca do 30 czerwca 2020 r.,
w przypadku gdy zaległość powstała w następstwie wprowadzenia przez rząd
ograniczeń, które w poważnym stopniu utrudniły lub uniemożliwiły najemcom
prowadzenie ich działalności.
Należy przy tym zaznaczyć, że przedmiotowa ustawa nie zwalnia z obowiązku wnoszenia
opłat eksploatacyjnych ani też nie wpływa na prawo wypowiedzenia umowy przez
wynajmującego w przypadku naruszenia przez najemcę umowy w inny sposób, nie
wpływa też na inne prawa przysługujące wynajmującemu w przypadku opóźnienia
najemcy w regulowaniu należności.
Zaległości czynszowe muszą zostać spłacone w terminie do 31 grudnia 2020 r., w
przeciwnym przypadku wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy z
pięciodniowym okresem wypowiedzenia. Ponadto niektóre władze samorządowe
wystąpiły z własnymi inicjatywami. Na czas trwania stanu wyjątkowego miasto stołeczne
Praga wprowadziło obniżki czynszu w lokalach będących własnością miasta.
Brno, drugie co do wielkości czeskie miasto, przedłużyło termin zapłaty czynszu za
lokale będące jego własnością, do lipca 2020 r..
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HISZPANIA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy
Dekret Królewski wydany przez hiszpański rząd,
obowiązujący od 14 marca 2020 r..

Lockdown obowiązuje do 10 maja 2020 r..

Czy centra logistyczne są otwarte?
Co do zasady tak, o ile spółki i jej pracownicy stosują
odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.

Które centra logistyczne są zamknięte?
Co do zasady centra logistyczne kontynuują
swoją działalność.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Rząd hiszpański zatwierdził moratorium dotyczące płatności czynszu, zapewniające korzystne rozwiązania
dla najemców lokali użytkowych w razie utraty płynności finansowej, pod warunkiem spełnienia
pewnych wymogów. Środki te mają na celu redukcję kosztów działalności dla osób samozatrudnionych
(autónomos) i SME (PYMES).
Rząd wyróżnił: (i) komercyjne umowy najmu zawarte z „dużym wynajmującym” (gran tenedor), tj. osobą
lub spółką będącą właścicielem ponad 10 nieruchomości miejskich (z wyłączeniem parkingów i
pomieszczeń magazynowych), albo ponad 1.500 m2 powierzchni takich nieruchomości; oraz (ii)
komercyjne umowy najmu zawarte z „drobnym wynajmującym” (tj. pozostałymi podmiotami).
1. W przypadku „dużych wynajmujących” do 22 maja 2020 r. najemca ma prawo wystąpić z wnioskiem o
moratorium w zakresie płatności czynszu za okres obowiązywania stanu wyjątkowego, które może być
przedłużane co miesiąc do maksymalnie czterech miesięcy od chwili zniesienia stanu wyjątkowego.
Płatności czynszu zostaną odroczone, rozłożone na raty i doliczone do płatności czynszu w okresie po
zniesieniu moratorium, bez żadnych odsetek lub kar przez okres dwóch lat. To prawo najemcy będzie
zastosowane automatycznie (o ile strony we wcześniejszym terminie nie zawarły polubownie
porozumienia innej treści). W okresie moratorium wobec najemcy nie można prowadzić egzekucji z
jakichkolwiek instrumentów gwarancyjnych (tj. moratorium będzie również mieć wpływ na egzekucję
gwarancji bankowych, korporacyjnych, kaucji lub innych instrumentów wobec najemców).
2. W przypadku „drobnych wynajmujących”, do 22 maja 2020 r. najemcy przysługuje prawo wystąpienia
z wnioskiem o „nadzwyczajne odroczenie płatności z tytułu czynszu” o ile strony we wcześniejszym
terminie nie zawarły polubownie porozumienia innej treści. Wyłącznie w tym scenariuszu, stronom
będzie przysługiwać prawo skorzystania z kaucji czynszowej (kwoty równej dwumiesięcznej wysokości
czynszu zdeponowanej we właściwym urzędzie z chwilą podpisania umowy najmu) na poczet
nieuregulowanego czynszu. W przypadku wykorzystania części lub całości kwoty kaucji czynszowej,
najemca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji do odpowiedniej wysokości w terminie jednego r. lub
w pozostałym okresie obowiązywania umowy najmu, jeżeli umowa najmu wygasa przed upływem
jednego r..

11
62664.1

NIEMCY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy i ograniczenia swobody wychodzenia z domu
Wszystkie kraje związkowe (Länder) przyjęły podobne w treści
rozporządzenia, zgodnie z którymi: (i) otwarte są wyłącznie sklepy
z artykułami pierwszej potrzeby, a z dniem 20 kwietnia 2020 r.
mogą być otwarte sklepy detaliczne o powierzchni sprzedaży do
800 m2; (ii) zamknięte są szkoły i uczelnie wyższe, przy czym
proces ich stopniowego otwierania rozpocznie się najpóźniej z
dniem 4 maja 2020 r. we wszystkich krajach związkowych z
wyjątkiem Bawarii (11 maja 2020 r.); (iii) zabroniono organizacji
jakichkolwiek imprez i zgromadzeń; (iv) zasadniczo zabronione są
zgromadzenia publiczne z udziałem więcej niż dwóch osób; (v)
zamknięte dla ruchu turystycznego są granice z Austrią, Danią,
Luksemburgiem, Francją i Szwajcarią; natomiast na granicy z
Holandią i Belgią wprowadzono dodatkowe kontrole.

Czy centra logistyczne są otwarte?
Co do zasady tak, jednakże należy liczyć się z
pośrednimi skutkami będącymi następstwem
ograniczeń w swobodzie podróżowania i opóźnień w
dostawach związanych z kontrolami prowadzonymi
przez organy policji.

Które centra logistyczne są zamknięte?
Co do zasady centra logistyczne pozostają otwarte.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 kwietnia 2020 r., brak zapłaty
czynszu za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. nie uprawnia wynajmującego do
rozwiązania umowy przed dniem 30 czerwca 2022 r., o ile niewykonanie umowy najmu
przez najemcę w tym zakresie zostało spowodowane skutkami pandemii COVID-19.
Mimo że brak zapłaty czynszu nie uprawnia wynajmującego do rozwiązania umowy,
wynajmującemu w dalszym ciągu przysługuje roszczenie o zapłatę czynszu.

Rząd federalny zaleca noszenie maseczek ochronnych (np. w
transporcie publicznym).
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POLSKA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan epidemii z ograniczeniami swobody wychodzenia z domu
Publiczne zgromadzenia są zakazane, a mieszkańców obowiązuje
zachowanie dwumetrowej odległości od siebie (z wyjątkiem
rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów). Zasadniczo w miejscach publicznych wymagane jest
zakrywanie ust i nosa (na ulicach, w transporcie publicznym, w
sklepach itp.). Małoletnim poniżej 13 lat musi towarzyszyć osoba
dorosła. Zamknięto ogrody zoologiczne, place zabaw i kempingi.
Wprowadzono restrykcje w środkach transportu zbiorowego
(również prywatnego) – co drugie siedzenie musi być wolne.

Czy centra logistyczne są otwarte?

Które centra logistyczne są zamknięte?

Co do zasady tak, jednakże należy liczyć się z
pośrednimi skutkami będącymi następstwem
ograniczeń w swobodzie podróżowania i opóźnień w
dostawach związanych z kontrolami prowadzonymi
przez organy policji (ww. zakazy nie dotyczą transportu
towarowego).

Niektóre zakłady branży motoryzacyjnej a także niektóre
zakłady przemysłowe (np. jeden z producentów sprzętu
gospodarstwa domowego) podjęły decyzję o
dobrowolnym zamknięciu zakładów na dwa tygodnie
lub miesiąc (tj. do początku, połowy lub końca
kwietnia).
Nie wiadomo nam o jakichkolwiek obiektach
magazynowych, które zostały zamknięte w Polsce z
powodu COVID-19.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Przyjęto tzw. „tarczę antykryzysową”, w ramach której m.in.:
• do dnia 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć najmu lub
wysokości czynszu, z wyjątkiem sytuacji, w których (i) najemca narusza
postanowienia dotyczące dozwolonego sposobu korzystania z przedmiotu najmu lub
(ii) budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu musi zostać rozebrany lub
wyremontowany; oraz
• jeżeli umowę najmu lokalu zawarto przed wejściem w życie tzw. „tarczy
antykryzysowej”, a okres najmu wygasa przed dniem 30 czerwca 2020 r., najemcy
przysługuje prawo przedłużenia okresu najmu do 30 czerwca 2020 r. (prawo to nie
przysługuje w przypadku niektórych rodzajów naruszeń, których dopuścił się
najemca, w tym określonych w ustawie przypadków zaległości w płatnościach,
jednakże jedynie jeżeli ww. zaległości powstały przed wejściem w życie tzw. „tarczy
antykryzysowej”).
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RUMUNIA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy
Obowiązuje do 14 maja 2020 r..
22 kwietnia 2020 r. Prezydent Rumunii ogłosił możliwość
zakończenia lockdownu po 15 maja 2020 r.. Brak jest
szczegółowych informacji na ten temat, jednakże wymóg
noszenia maseczek ochronnych w niektórych miejscach
publicznych zostanie utrzymany w mocy, jak również
podtrzymane zostaną inne środki zapobiegawcze.
Obowiązuje szereg ograniczeń w swobodzie podróżowania –
podróże pozostają dozwolone w szczególnych przypadkach, w
oparciu o indywidualne oświadczenia.
W niektórych miastach obowiązuje lockdown (np. w Suczawie,
która jest miastem średniej wielkości oraz w miejscowości
Ţandarei).

Czy centra logistyczne są otwarte?
Co do zasady tak, jednakże należy liczyć się z
pośrednimi skutkami będącymi następstwem
ograniczeń w swobodzie podróżowania i opóźnień w
dostawach związanych z kontrolami prowadzonymi
przez organy policji.

Które centra logistyczne są zamknięte?

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?

Co do zasady centra logistyczne pozostają otwarte,
wobec braku przepisów nakazujących ich przymusowe
zamknięcie.

W przypadku spełnienia pewnych warunków, najemcy kwalifikujący się jako SME mogą
ubiegać się o odroczenie płatności czynszu/opłat eksploatacyjnych za okres
obowiązywania stanu wyjątkowego:

Niektórzy producenci i dostawcy z branży
motoryzacyjnej, jak również niektóre zakłady
przemysłowe, podjęły decyzję o dobrowolnym
zamknięciu zakładów na dwa tygodnie/miesiąc (tj. do
początku, połowy lub końca kwietnia).

• najemca kwalifikuje się jako małe lub średnie przedsiębiorstwo (SME);
• jego działalność została przerwana (w całości lub części) w konsekwencji decyzji
podjętych przez władze w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego;
• najemca posiada stosowne zaświadczenie potwierdzające wystąpienie
nadzwyczajnych okoliczności;
• najemca korzysta z przedmiotu najmu na potrzeby swojej głównej/dodatkowej
siedziby.
Ww. przepisy mogą mieć zastosowanie do tych centrów logistycznych (lub ich części),
które są oficjalnie ujawnione w rejestrach jako główne lub dodatkowe zakłady najemcy.
Trwają prace nad projektem nowej ustawy, zgodnie z którą wszyscy najemcy (a nie tylko
przedsiębiorcy SME) będą mogli liczyć na okresy bezczynszowe lub odroczenie płatności
z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych.
Rząd podjął stosowne decyzje, na skutek których notariusze, komornicy i kancelarie
prawnicze mogą wyrazić zgodę na opóźnienie w zapłacie czynszu lub opłat
eksploatacyjnych w razie spełnienia odpowiednich warunków.
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WĘGRY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy i ograniczenia swobody wychodzenia z domu
Od dnia 17 marca 2020 r. granice Węgier są zamknięte dla
zagranicznego ruchu pasażerskiego (z nielicznymi wyjątkami
podyktowanymi względami humanitarnymi).
Ograniczenia swobody wychodzenia z domu wprowadzono 28
marca 2020 r.. Wychodzenie z domu jest dozwolone tylko w razie
zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Dnia 9 kwietnia 2020 r.
obowiązywanie ww. ograniczeń zostało przedłużone do
odwołania; rząd będzie co tydzień analizował zasadność
wprowadzonych obostrzeń. W weekendy (generalnie w
odniesieniu do targów organizowanych na wolnym powietrzu)
władze samorządowe mają prawo wprowadzać zaostrzone
zasady na swoim terenie (ich uprawnienia podlegają
cotygodniowej kontroli przez rząd).

Czy centra logistyczne są otwarte?
Tak, centra logistyczne mogą być otwarte, dotychczas
nie wprowadzono jakichkolwiek ograniczeń ich
funkcjonowania. Należy jednak zaznaczyć, że możliwe
są opóźnienia w dostawach.

Które centra logistyczne są zamknięte?
Nie posiadamy informacji o jakichkolwiek przypadkach
dobrowolnego zamknięcia centrów logistycznych.

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?
Nie wprowadzono szczególnych przepisów dotyczących umów najmu centrów
magazynowych/logistycznych.
W obecnej chwili szczególne przepisy prawa dotyczące umów najmu obowiązują
wyłącznie w sektorach: turystycznym, gastronomicznym, rozrywkowym, gier losowych,
filmowym, artystycznym, organizacji imprez masowych i usług sportowych, w przypadku
których umowy najmu nie mogą zostać rozwiązane do dnia 30 czerwca 2020 r., a
ponadto obowiązuje zakaz podwyższania czynszu.
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WIELKA BRYTANIA
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Nie wprowadzono stanu wyjątkowego
Jednakże, rząd wprowadził szereg ograniczeń, w tym:
• wyjście z domu jest dozwolone tylko w kilku konkretnych
celach: (i) zakup artykułów pierwszej potrzeby, tak rzadko jak
to możliwe; (ii) jeden rodzaj ćwiczeń fizycznych na wolnym
powietrzu dziennie; (iii) potrzeby zdrowotne, (iv) dojazdy do
pracy, jednakże wyłącznie w przypadku osób, które nie mogą
pracować z domu;
• pracodawcy są zobowiązani do podjęcia wszelkich możliwych
działań ułatwiających ich pracownikom pracę z domu;
• publiczne zgromadzenia w grupach przekraczających dwie
osoby są zabronione; oraz
• zamknięto szkoły i uczelnie, z wyjątkiem placówek
przeznaczonych dla dzieci pracowników na stanowiskach o
krytycznym znaczeniu i dzieci ze szczególnie zagrożonych
środowisk.

Czy centra logistyczne są otwarte?
Co do zasady tak, jednakże istnieje ryzyko zamknięcia
placówek obsługiwanych przez centra logistyczne, co
powoduje dobrowolne zamknięcie również centrów
logistycznych.

Które centra logistyczne są zamknięte?

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?

Sieci sklepów odzieżowych koncentrujące się na
sprzedaży stacjonarnej w sklepach dobrowolnie
zamknęły swoje magazyny. Niektóre zakłady branży
motoryzacyjnej i zakłady przemysłowe również
dobrowolnie wstrzymały działalność. Przedsiębiorstwa
z ugruntowaną pozycją w działalności internetowej co
do zasady funkcjonują i raportują zwiększony popyt,
aczkolwiek zmagają się przy tym ze wzmożoną krytyką
publiczną z powodu stwarzania potencjalnego
zagrożenia dla pracowników.

Wynajmujących obowiązuje zakaz przejmowania lokali w razie braku zapłaty czynszu do
30 czerwca. Dodatkowo zawieszono postępowania z zakresu prawa upadłościowego i
restrukturyzacyjnego związane z zaległościami w płatnościach czynszu spowodowanymi
wpływem COVID-19. Powyższe zasady nie zostały jeszcze sformułowane w postaci
konkretnych rozwiązań legislacyjnych, a jedynie opisane w komunikacie prasowym, w
związku z czym na obecnym etapie szczegółowe rozwiązania nie są jeszcze znane.
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WŁOCHY
STATUS
Czy wprowadzono środki nadzwyczajne?
Stan wyjątkowy i ograniczenie swobody wychodzenia z domu
Wyjście z domu dozwolone jest tylko w razie pilnej konieczności
związanej z pracą (z wyjątkiem osób wykonujących czynności
uznane za istotne w świetle przepisów dotyczących COVID-19), z
przyczyn zdrowotnych lub w celu nabycia artykułów pierwszej
potrzeby (tj. artykułów spożywczych i lekarstw). Powyższe
okoliczności należy wskazać w specjalnym oświadczeniu
wypełnionym na urzędowym formularzu, który należy okazać na
żądanie władz.

Czy centra logistyczne są otwarte?
Co do zasady tak. Działalność w zakresie
magazynowania i transportu uznana jest za „czynności
istotne” w świetle przepisów wprowadzonych w
związku z COVID-19.

Które centra logistyczne są zamknięte?

NAJEM
Czy w związku z COVID-19 wprowadzono szczególne regulacje prawne?

Co do zasady centra logistyczne mogą pozostać
otwarte.

Nie wprowadzono konkretnych rozwiązań dotyczących umów najmu w branży
logistycznej.

Żadne centrum logistyczne nie zostało zamknięte w
związku z wprowadzonymi regulacjami, tak jak opisano
w poprzedniej kolumnie, chociaż wprowadzony
powszechny lockdown może mieć wpływ na działalność
centrów logistycznych i magazynowych w zakresie
czynności, których nie można uznać za „czynności
istotne” / e-commerce.

Niemniej rząd wprowadził następujące rozwiązania, które mogą mieć wpływ na sposób
wykonywania umów najmu, w tym w sektorze logistycznym:
• w przypadku niewywiązania się z zobowiązań umownych przez dłużnika na skutek
stosowania przez dłużnika wprowadzonych przez rząd środków ograniczających
rozwój COVID-19, na potrzeby oceny odpowiedzialności cywilnej dłużnika w związku
z naruszeniem postanowień umowy wprowadzone środki uznaje się za siłę wyższą;
• wykonanie nakazów eksmisji z nieruchomości wstrzymano do 30 czerwca 2020 r..
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