
1) opis idei i koncepcji budynku oraz zagospodarowania jego otoczenia; 
Intencją tego projektu jest stworzenie nowoczesnego budynku użyteczności publicznej, który 
będzie miał przystępny, gościnny, obywatelski charakter; budynek, który będzie się poprawiał 
wraz z upływem czasu, ma zintegrowane podejście do usług i elastyczność oraz minimalizuje 
potrzebę mechanicznego ogrzewania i chłodzenia. 
Precedens dla tego budynku leży w tradycji wielu nawet niedużych, ale bardzo pięknych 
budynków obywatelskich zbudowanych w wielkopolskich miastach, takich jak ratusze, sądy, 
szkoły. Budynkom tym udaje się zapewnić obywatelską obecność, która nie jest wytworem 
wielkości, ale wytworem opanowania, wdzięku i godności. Projektowany budynek na 
Zawarciu ma być częścią tej rodziny budynków obywatelskich. 
Działka i budynek jest podzielony na warstwy prywatności, które biegną najpierw równolegle 
do brzegu Warty i Wału Okrężnego - głównej drogi publicznej. Miedzy nim, a budynkiem na 
terenie obwarowanym ograniczeniami strefy ochrony wałów przeciwpowodziowych powstała 
nowa przestrzeń miejska - plac reprezentacyjny odchodzący od głównej drogi i wybrukowany 
z kamienia od wału, aż do linii budynku. Uważamy, że strefa ochrony wałów 
przeciwpowodziowych Zawarcia powinna pozostać niezabudowana. Stwarza to opozycję 
miedzy kamiennymi bulwarami Śródmieścia, a naturalistycznie względem poprowadzonych 
wzdłuż Warty korytarzy ekologicznych swobodnie kształtowanych terenów zieleni po 
przeciwnej stronie rzeki. Umożliwia to też ochronę i publiczną ekspozycję stanowiska 
archeologicznego. A także podkreślenie wartości zabytkowej Willi Paukscha wznoszącej się 
nad wałem na zakolu rzeki. Budynek tworzy krawędź terenów zielonych łagodnie rozpinając 
wzdłuż rzeki rytm filarów baldachimu wyznaczonego przez ciąg pergoli biegnącej przed 
wejściem w kierunku willi.   Duże przeszklenie wejścia na poziomie gruntu pod baldachimem 
zapewnia odwiedzającemu pełny widok wnętrza. Jest to rodzaj witryny sklepowej obiektu. 
Na projekt budynku składa się z kilku kluczowych elementów: 
- Plac reprezentacyjny z kamienna posadzką, masztami flagowymi i ew. fontanną 
-Pergola -  baldachim wejściowy (wykonany z kamienia sztucznego, z wypełnieniem 
drewnianym) rozciągnięty równolegle do rzeki na szerokość działki 
- Osobne elementy kubaturowe za ujednolicającym baldachimem - zwarta bryła budynku 
biurowego otaczającego traktami pracy wewnętrzny, zielony dziedziniec i położony od 
wschodu budynek magazynowo - garażowy otaczający swoimi skrzydłami rampę i dok 
ładunkowy dla dużych samochodów z naczepami. 
-Główna sala publiczna obsługi podatnika (zaprojektowana jako "nawa", w której znajdują się 
publiczne usługi budynku). Nawa łączy plac od strony Warty z wyjściem na publiczny 
parking na tyłach budynku (od strony Trasy nadwarciańskiej). Zastanawialiśmy się, jak ten 
budynek będzie wyglądał o zmroku lub w nocy, i zaprojektowaliśmy nawę i jej oświetlenie 
tak, aby była odczytywana jako latarnia zajmująca symboliczne miejsce w przestrzeni 
miejskiej. 
-Sala szkoleniowa - też w pobliżu wejścia (która ma ścianę zewnętrzną ścianę z mlecznego 
i przezroczystego szkła, oraz wewnętrzne ścianę z drewnianych ekranów i ścian przesuwnych 
umożliwiających jej podział). 
- Przestrzeń miejska i parking (z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem dostosowanym 
zarówno do ruchu pieszego, jak i samochodowego) 
Przyjęliśmy kwadratowy moduł urbanistyczny jako podstawę porządkowania nowych 
przestrzeni Zawarcia. Moduł jest zgodny z zasadami kształtowania obiektów przemysłowych 
tradycyjnie zlokalizowanych dawniej na tym terenie. Są one postrzegane jako systemy 
wielkoskalowe, ale składają się z kompozycji pojedynczych brył, które tworzą wysokiej jakości 
przestrzenie. W ten sposób kompleks administracji skarbowej tworzy przepuszczalną tkankę 
urbanistyczną nowej dzielnicy, której poszczególne części skierowane są na zewnątrz - ku rzece 
oraz  istniejącym ulicom i ciągom zabudowy, ale tworzą też wszechstronny system otwartych 



przestrzeni wewnątrz. Budynki historyczne, które mają zostać zachowane w tym miejscu, są 
naturalnie zintegrowane z tym konglomeratem przez nowe, które mają zostać zbudowane. 
Wewnątrz budynku, estetycznie i funkcjonalnie kształtowane kolejne dziedzińce stanowią 
kontynuację policentrycznego systemu przestrzeni do ruchu, spotkań i wypoczynku. Dziedziniec 
przy części magazynowo garażowej jest funkcjonalna przestrzenią komunikacji, osłoniętą przed 
niepożądanymi spojrzeniami przez skrzydła otaczającego go budynku. Dziedziniec przy wejściu 
pracowniczym od strony parkingu jest wykorzystany jako zbiornik retencyjny wód deszczowych, 
pełniąc jednocześnie funkcje strefy relaksu pracowników wchodzących i wychodzących 
z budynku. Wewnętrzne zielone patio w środku części biurowej, jest ukrytym przed światem 
zewnętrznym „tajemniczym ogrodem”. Przestrzeń biurowa zyskuje w ten sposób na swoim 
tożsamościowym charakterze, który z kolei stawia na jak największą elastyczność i neutralność 
wobec użytkownika. 
 
2) opis konstrukcji i technologii realizacji; 
Technologia żelbetowa, monolityczna.  
Posadowienie na płycie żelbetowej i ławach fundamentowych. Układ nośny – ściany 
zewnętrzne i filary i słupy żelbetowe gr.20-25cm. Stropy o rozpiętościach głównych 450 - 
660cm  jako żelbetowe płyty gr. 25cm. Usztywnienia konstrukcji - żelbetowe trzony klatki 
schodowej i ściany usztywniające - żelbet gr.20cm. Wysokość brutto kondygnacji 360/540cm   
Ściany zewnętrzne żelbetowe z izolacja cieplna, z fasadą z elementów z kamienia naturalnego 
i sztucznego na parterze (lizeny i filary) Wyższe kondygnacje i dziedzińce tynk z faktura 
dobrana do okładzin parteru. Pasy międzyokienne wykonane z elementów szklanych 
i aluminiowych.  Ściany wewnętrzne – murowane, oraz lekkie ściany szkieletowe 
i systemowe ściany szklane do wydzieleń pomieszczeń biurowych.   
– Główne elementy obudowy budynku: 
1.2.1 Stropodachy  (z instalacja fotowoltaiczna bądź dachy zielone na budynku niskim) - 
pełne, balastowe. pokrycie żwirem płukanym / -izolacja cieplna ze styropianu 
ekstrudowanego gr. 36cm, /- membrana wodoszczelna / - beton lekki spadkowy o strukturze 
jamistej gr. 4-12cm / - paraizolacja / - strop żelbetowy / - sufit podwieszany ażurowy 
(akustyczny) 
1.2.2 Fasady szklane: – szkło niskoemisyjne w zestawach szkła hartowanego i bezpiecznego 
na konstrukcji stalowej i aluminiowej 
1.2.2.2 Fasady pełne – Pylony i lizeny z prefabrykowanych elementów ze sztucznego 
kamienia bądź wielkoskalowych elementów ceramicznych gr. 4-8cm tworzące tektonikę 
elewacji przyziemia, w detalu mocowane na wieszakach systemowych nierdzewnych do 
konstrukcji nośnej budynku / - membrana z włókna szklanego / 
- 2 warstwy wełny mineralnej 12 + 16cm układane na zakład / - beton 20 – 25cm /  
Strefa pasów międzyokiennych – ze szkła i z elementów nadproży tynkowanych w fakturze 
i kolorze płyt przyziemia. Fasady podwórza wewnętrznego - tynkowane  

1.3. Okna i drzwi  Okna i drzwi w konstrukcji aluminiowej szklone zestawami 
trójwarstwowymi K-0,7W/m2K; współczynnik całkowitej przepuszczalności energii 

słonecznej G strona południowo zachodnia i południowo wschodnia – 30%; drzwi 
w konstrukcji aluminiowej izolowanej termicznie – zewnętrzne lub z profili zimnych – 

wewnętrzne. 
 
3) opis materiałów wykończeniowych; 
Sufity w przestrzeniach komunikacyjnych metalowe, ażurowe, w pomieszczeniach pracy – 
sufity akustyczne z wełny drzewnej. Posadzki w częściach reprezentacyjnych – kamienne 
i drewniane. W części biurowej – wykładziny dywanowe i pcv; w pomieszczeniach zaplecza 



wykładziny poliuretanowe, w częściach techniczno – magazynowych – posadzki 
przemysłowe z żywic poliuretanowych i betonowe z utwardzana powierzchnią. 
 
4) opis proponowanych rozwiązań w zakresie instalacji ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwiązań energooszczędnych, gwarantujących niskie koszty eksploatacji. 
Kształt brył jest zwarty, co gwarantuje niska proporcje przegród zewnętrznych w stosunku do 
kubatury ogrzewanej. Magazyny i garaże są w wydzielonej częściowo nieogrzewanej bryle. 
Szkielet budynku jest masywny, akumulujący ciepło, wykonany z betonu in situ, w całości 
odsłonięty, ceramicznymi i szklanymi ekranami wypełniającymi. Wszystkie trasy serwisowe 
są zintegrowane z dostępnymi kanałami podłogowymi i ściennymi, a budynek będzie w 95% 
samowystarczalny pod względem ogrzewania i chłodzenia. 
Projekt proponuje budynek, który miałby w optymalny sposób wykorzystywać zastane 
warunki środowiska. Obiekt w sposób elastyczny i w zasadzie bez pomocy elektronicznie 
sterowanych urządzeń reagowałby na zmienne, zewnętrzne czynniki atmosferyczne. 
Umożliwiałoby to optymalizację zużycia energii potrzebnej do eksploatacji zespołu, 
poprawiało komfort oświetlenia i mikroklimatu wnętrz. Obiekt pomyślany został jako 
przedłużenie otaczającego krajobrazu i form sąsiednich budynków. Dla uzyskania 
podwyższonych parametrów technicznych użytkowania proponuje się szereg rozwiązań 
takich jak: zwiększenie termoizolacji poszczególnych elementów obiektu, Dla głównych 
elementów obudowy budynku przyjęto wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, 
dachów, stropów i stropodachów uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne 
w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady 
na dach o odwróconym układzie warstw, zastosowanie dwuwarstwowych okien o konstrukcji 
skrzynkowej, wentylowanych od strony największego nasłonecznienia, wykorzystanie 
kanałów podziemnych do stabilizowania nawiewanego powietrza, rolety i żaluzje zewnętrzne 
dla uzyskania optymalnego oświetlenia wnętrz. Proponuje się także retencję wód 
deszczowych w otwrtym zbiorniku retencyjnym oraz instalacje wody szarej dla wspomagania 
instalacji wodno – kanalizacyjnych budynku (spłukiwanie toalet, podlewanie zieleni). 
- rozwiązania systemu wentylacji i klimatyzacji 

• Wentylacja pomieszczeń przy ścianach zewnętrznych z zastosowaniem zdecentralizowanych 
urządzeń nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła, wymiennikami grzania/chłodzenia 
i modułami powietrza wtórnego umożliwiających wentylację wynikającą z chwilowego 
zapotrzebowania, free-cooling, tryb pracy nocnej. Zastosowany system eliminuje konieczność 
prowadzenia kanałów i zmniejszy zużycie energii o ok.20% w stosunku do tradycyjnych 
rozwiązań. 

• Dla pomieszczeń wewnętrznych i wielkoprzestrzennych wentylacja centralami nawiewno-
wywiewnymi wyposażonymi w sekcje odzysku ciepła z wymiennikami obrotowymi co 
zapewni wysoki odzysk ciepła powyżej 80%, wentylatory z silnikami EC. Ilość nawiewanego 
powietrza świeżego dostosowana będzie do bieżących potrzeb przez zastosowanie strefowych 
czujników stężenia CO2. 

• Możliwość naturalnej wentylacji pomieszczeń poprzez otwieralne okna zaopatrzone 
w kontaktrony w powiązaniu z pracą układów wentylacji mechanicznej. 

• Źródłem chłodu będą 2 agregaty chłodnicze wyposażone w wysokowydajne sprężarki 
z regulacją wydajności charakteryzujące się cichą pracą i umożliwiające pracę z free-
coolingiem z opcją pracy letniej jako pompa ciepła. Jednostki skraplające na dachu, sprężarki 
w pomieszczenia technicznych parteru, instalacja wodna. Dla pomieszczeń elektrycznych 
niezależne chłodzenie indywidualnymi jednostkami freonowymi. 

• Główne maszynownie wentylacyjne i chłodnicze umiejscowione w pomieszczeniach 
technicznych na dachu. 
- instalacja fotowoltaiczna - opis rozwiązań projektowych 



Przewidziana koncepcja zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w postaci modułów 
fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkiem w projektowanym obiekcie Urzędu jest 
rozwiązaniem ekologicznym. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązała się 
z poborem wody, wytwarzaniem odpadów, zanieczyszczeń powietrza czy też z emisją hałasu. 
Oddziaływania te będą występowały wyłącznie na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
Pozyskana z instalacji fotowoltaicznej zielona energia elektryczna pozwoli na zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych obiektu, a odpowiednie zintegrowanie modułów fotowoltaicznych 
z elementami budowlanymi obiektu przyczyni się również do zbilansowania wydatków na 
materiały budowlane w trakcie wznoszenia obiektu. 
Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 
163,5 kWp. Przewiduje się podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji 
elektrycznej obiektu. Instalacja fotowoltaiczna projektowana z układem zabezpieczającym 
przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej – całość energii wykorzystana na 
potrzeby własne budynku.  

Instalację fotowoltaiczną stanowić będą: moduły fotowoltaiczne montowanych w układzie 
południowym na bezinwazyjnej konstrukcji systemowej; falowniki fotowoltaiczne; 
rozdzielnice fotowoltaiczne; zabezpieczenia wymagane przepisami; system monitorowania 
i zarządzania instalacji fotowoltaicznej; 
- moduły fotowoltaiczne na dachu budynku 
Na dachu budynku zostaną zamontowane moduły fotowoltaiczne wykonanych w technologii 
szkło-szkło (ogniwa od strony frontowej i tylnej zabezpieczone taflą szkła) wykorzystujące 
krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne 5BB (pięcio busbarowe) z przednią 
metalizacją (ang. Front-Contact). Moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego wynosi 320 
Wp, a współczynnik temperaturowy -0,4 %/oC. Wymiary pojedynczego modułu wynoszą 
990x1800mm. Laminację modułów należy dokonać przy zastosowaniu folii PVB. Moduły 
fotowoltaiczne będą montowane za pomocą konstrukcji systemowej pod kątem 15 st. 
Konstrukcja bezinwazyjna (balastowa) pozwała zmniejszyć ryzyko wystąpienia przecieków 
pokryć dachowych. 


