
PROJEKTANCI  
BRANŻOWI O GPY

Generation Park to zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie kompleks 
trzech nowoczesnych budynków biurowych wyróżnionych symbolami X, Y, Z. 
Dlaczego budynek GPY jest taki szczególny, a jego projektowanie było 
satysfakcjonującym wyzwaniem dla branżowego zespołu?

W momencie rozpoczęcia 
nowego projektu projek-
tanci branżowi zazwyczaj 
mają do dyspozycji za-

rys bryły i funkcji budynku, jego 
lokalizację, założenia klienta. Etap 
koncepcji, jeden z najciekawszych 
etapów projektowania, to moment, 
w którym inżynierowie mogą zapro-
ponować odważne rozwiązania. Ze-
spół projektantów, inwestora i wyko-
nawcy poświęcił dużo czasu na dys-
kusje prowadzące do decyzji, w ja-
ki sposób należy przygotować bu-
dynek, aby spełnił współczesne cele 
jak najniższego wpływu na środowi-
sko, komfortu użytkowania oraz wy-
magań przyszłych najemców.

Sztuka projektowania
Rosnąca świadomość i potrzeba 

racjonalnego budowania oraz podą-
żające za nimi wymogi ogranicza-
nia energii zużywanej do powsta-
wania i funkcjonowania budynków 
przesuwają myślenie projektantów 
w kierunku rozwiązań, w których 
rozwiązania architektoniczne wspie-
rają pracę instalacji w kształtowaniu 
klimatu wewnętrznego budynków. 
Architekci poprzez odpowiednie 
kształtowanie bryły budynku i jego 
przegród zewnętrznych starają się 
ograniczać wpływ niekorzystnych 
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czynników, próbując równocześnie 
nadać im estetyczne formy.

Sztuką w projektowaniu nowocze-
snych budynków o funkcji biurowej 
są rozwiązania pasywne w elemen-
tach fasady redukujące zyski i stra-
ty ciepła z zachowaniem wysokiej 
estetyki obiektu. Na etapie koncep-
cji przeprowadziliśmy szereg ana-
liz nasłonecznienia celem ustalenia 
optymalnego współczynnika g dla 
części przeszklonych. W celu zmi-
nimalizowania wpływu słońca prze-
szklone pola elewacji zacieniono 
profilem wysuniętym przed płasz-
czyznę szkła, tworząc obramowa-
nie wokół otworów okiennych, które 
równocześnie stało się charaktery-
stycznym elementem architektury 
budynku. Przeprowadzone oblicze-
nia i symulacje oraz dobór urządzeń 
wykazały, że możliwe jest pokrycie 
strat i zysków ciepła dla przeszkleń 
o wysokości 2,55 m oraz współczyn-
niku g=0,32 z zaledwie ok. 20 cm 
profilem zacieniającym (fot. 1.). Po-
la przezierne elewacji zostały ogra-
niczone do niezbędnego minimum 
gwarantującego odpowiedni stan-
dard wnętrz biurowych i doświe-
tlenie światłem dziennym. Zostały 
one zastąpione pełną trójwarstwową 
ścianą z klasyczną izolacją termicz-
ną, co pozwoliło zwiększyć suma-

1. Bryła budynku z profilem zacieniającym  
w modelu energetycznym
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ryczną izolacyjność ścian zewnętrz-
nych. Zaprojektowana elewacja ma 
stosunkowo duży udział powierzch-
ni nieprzeziernej, co zdecydowanie 
odróżnia obiekt od innych ostatnio 
realizowanych budynków wysoko-
ściowych w Warszawie. Naszym zda-
niem tego typu podstawowe, pasyw-
ne, rozwiązania redukujące zyski 
i straty ciepła budynku to właściwy 
kierunek, w którym powinno zmie-
rzać myślenie o ograniczaniu wpły-
wu budownictwa na planetę Ziemia!

Wyzwaniem dla projektantów by-
ły założenia architektoniczne pro-
jektu. Wentylatornie zostały umiesz-
czone na kondygnacjach pośrednich 
o standardowej wysokości strop–
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tem bazowym, o tej samej geometrii, 
ale o współczynnikach przyjętych 
na podstawie wymagań ASHRAE. 
Analiza ta pokazała, że przy zastoso-
wanych urządzeniach koszt energii 
jest o 27,4% niższy niż w budynku 
bazowym (referencyjnym).

2. Pośrednia kondygnacja techniczna  
– ta sama wysokość strop–strop jak piętro biurowe

3. Widok ogólny budynku w trakcie realizacji  
– sky-office za zieloną siatką

strop z utrzymaną niską prędkością 
na centralach (fot. 2.). Wykorzysta-
nie oprogramowania BIM umożli-
wiło nam potwierdzenie i finalnie 
rozwiązanie tych trudnych koordy-
nacyjnie przestrzeni.

Intrygującym wyróżnikiem archi-
tektonicznym w budynku są dwu-
kondygnacyjnej wysokości przestrze-
nie biurowe sky-office z potencjałem 
na wewnętrzną antresolę (fot. 3.). 

Potwierdzona efektywność 
energetyczna
Budynek Generation Park Y został 

poddany analizie w celu sprawdze-
nia jego efektywności energetycznej. 
Wykorzystano dwie metody porów-

nawcze – zgodną z LEED oraz we-
dług wycofanego już, ale bardziej 
reprezentatywnego dla Europy syste-
mu Green Building. 

Dla metody Green Building 
w stworzonych modelach energe-
tycznych porównano projektowany 
budynek z obiektem bazowym, o tej 
samej geometrii, ale o najczęściej 
spotykanych w Polsce systemach 
instalacyjnych. Analiza ta pokaza-
ła, że przy zastosowanych urządze-
niach zużycie energii jest o 31% 
niższe niż w budynku bazowym 
(referencyjnym). 

Dla systemu LEED w stworzonych 
modelach energetycznych porówna-
no projektowany budynek z obiek-

METRYKA INWESTYCJI 

Nazwa: Generation Park Y

INwestor: Spółka biurowa Skanska 
w Polsce

wykoNawca: Skanska S.A.

archItektura: JEMS Architekci

koNstrukcja I braNże: Buro Happold

LIczba koNdygNacjI NadzIemNych: 37

Liczba kondygnacji podziemnych: 4
PowIerzchNIa Najmu: około 47 000 m2

mIejsca ParkINgowe: 325 +187 dla 
rowerów
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no nadmiar powietrza nawiewanego 
nad wywiewanym, co zmniejsza in-
filtrację wywołaną efektem komino-
wym i wpływ niefiltrowanego po-
wietrza zewnętrznego do budynku.

Latem dla obszaru biur założono 
temperaturę komfortową, natomiast 
ze względu na rosnące wymagania 
najemców zimą ponadstandarową, 
a zaprojektowany system sterowania 
pomieszczeniami wyklucza jedno-
czesne ogrzewanie i chłodzenie.

Instalacje wody zimnej rozwiąza-
no z myślą o jak najmniejszym zuży-
ciu. Stacja uzdatniania i system wo-
dy szarej pozwalają na jej częściową 
recyrkulację (fot. 4.). Ponowne wy-
korzystanie wraz z zastosowaną ar-
maturą obniżyło zapotrzebowanie 
na wodę zimną o ponad 40%. Zasto-
sowana zieleń nie ma wysokich wy-
magań, a ta, która tego potrzebuje, 
jest podlewana zbieraną w zbiorniku 
wodą deszczową.

Bezpieczeństwo użytkowania pod-
nosi stałe urządzenie gaśnicze SUG 
– jest to pierwszy tak wysoki budy-
nek w Polsce z instalacją tryskaczo-
wą wykonaną i certyfikowaną zgod-
nie z normą VDS. 
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Instalacje mechaniczne
Dla zapewnienia wysokiej jakości 

środowiska wewnętrznego projekt 
Generation Park Y przewiduje różne-
go rodzaju rozwiązania techniczne. 
Podczas projektowania analizowali-
śmy uzyskanie wysokiego komfor-
tu dla przyszłych użytkowników 
powierzchni biurowej. Zastosowa-
ne rozwiązania techniczne w wielu 
przypadkach dostarczają parametry 
w pomieszczeniach powyżej norm 
i standardów spotykanych w budyn-
kach podobnej klasy. W celu zbada-
nia, czy parametry środowiska we-
wnętrznego zapewnią odpowiednie 
warunki pracy, sprawdzono kom-
fort termiczny użytkownika, stosując 
wskaźniki PPD oraz PMV. W budyn-
ku zastosowano system czujników 
CO2, temperatury, wilgotności oraz 
czujniki przepływu dla zoptymalizo-
wania pracy urządzeń i dostarczenia 
odpowiedniej ilości świeżego powie-
trza. Niskie stężenia pyłów w bu-
dynku zostały osiągnięte poprzez 
filtrację powietrza zewnętrznego – 
zaprojektowano dwa stopnie filtracji 
o skuteczności minimum 70% w za-
kresie PM25 oraz PM10. W prze-
strzeni biurowej oraz w salach kon-
ferencyjnych założono strumień 
powietrza zewnętrznego 40 m3/h na 
osobę.

Maksymalny dopuszczalny po-
ziom hałasu przenikającego do po-
mieszczeń od wyposażenia tech-
nicznego budynku również był 
poddany analizie pod kątem kom-
fortu. Dzięki odpowiedniemu zapro-
jektowaniu sieci kanałów oraz belek 
chłodniczych dla biur komórkowych 
przyjęto poziom 35 dB(A), co jest 
wartością zwykle stosowaną dla sal 
konferencyjnych. 

Innym elementem nowoczesnych 
budynków są rozwiązania technicz-
ne wpływające na zmniejszenie zu-
życia energii. W przypadku budynku 
Generation Park Y centrale nawiew-
ne są wyposażone w nawilżacze hy-
brydowe. Do odparowania wody 
wykorzystano więc tańszą energię 
z sieci ciepłowniczej zamiast elek-
trycznej. Jednocześnie centrale wy-
wiewne z obszarów biurowych są 
wyposażone w nawilżacze adiaba-
tyczne. Odparowanie wody obniżyło 
temperaturę wywiewu i równocze-
śnie pozwoliło na obniżenie tem-
peratury powietrza zewnętrznego 
na nawiewie – oszczędność energii 
elektrycznej w celu obsługi chłodni-
cy przez agregat chłodniczy. W ho-
lu wejściowym budynku zapewnio-

Instalacje elektryczne
Budynek ze względu na swoją wy-

sokość posiada dwie stacje transfor-
matorowe. W każdej ze stacji zosta-
ły wbudowane dwa transformatory 
o mocy 2000 kVA każdy. Zasilanie 
rezerwowe stanowi agregat prądo-
twórczy o mocy 1400 kVA zlokalizo-
wany na dachu, który ze względu na 
swoją masę był przetransportowa-
ny na dach w dwóch krokach. Jako 
pierwsza została posadowiona prąd-
nica z jednostką spalinową zainsta-
lowaną na wspólnej ramie. W ko-
lejnym kroku przetransportowano 
obudowę zapewniającą odpowied-
nie warunki akustyczne podczas 
pracy urządzenia.

Oszczędność energii wykorzy-
stywanej do oświetlenia holu głów-
nego budynku została zapewnio-
na dzięki zastosowaniu w różnych 
częściach lobby wejściowego kilku 
czujników światła dziennego, któ-
re umożliwiają dostosowanie pozio-
mu natężenia oświetlenia do aktu-
alnego nasłonecznienia. Czujniki te 
współpracują również ze sterowni-
kiem odpowiedzialnym za haromo-
nogram sterowania oświetleniem 
opracowanym zgodnie z wytyczny-
mi inwestora.

W związku ze znacznym rozwo-
jem elektromobilności na uwagę za-
sługuje fakt, że wszystkie miejsca 
parkingowe znajdujące się w garażu 
podziemnym zapewniają możliwość 
ładowania pojazdów elektrycznych. 
Również w rowerowni przewidziano 
punkty służące do ładowania rowe-
rów elektrycznych. 

Konstrukcja
Wysokie wymagania stawia-

ne tworzonej przestrzeni biurowej, 
a także sąsiedztwo metra warszaw-
skiego i wcześniej wykonanych bu-
dynków GPZ i GPX również istotnie 
wpłynęły na projekt konstrukcji bu-
dynku GPY. 

Budynek o wysokości 140 m za-
projektowano jako żelbetowy, z cen-
tralnym trzonem zapewniającym 
stateczność ogólną. W trzonie o wy-
miarach w planie około 22 x 23 m 
zlokalizowano szachty windowe 
i instalacyjne, a także hole windo-
we i klatki schodowe. Posadowienie 
budynku stanowi płyta fundamen-
towa o zmiennej grubości od 1,4 m 
do 2,6 m współpracująca z obwo-
dową ścianą szczelinową, a także 
z palami i baretami. Stropy stropo-
we oparto na trzonie oraz na słupach 
żelbetowych rozstawionych w siatce 

4. W tle zbiorniki stacji wody szarej

5. Montaż instalacji na poziomie -1



Obejrzyj film referencyjny 
z budowy Generation Park 
w Warszawie.

Z d o b y w a j  s z c z y t y  z

PERI Polska Sp. z o.o
Deskowania 
Rusztowania
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9,45 m, wynikającej przede wszyst-
kim z układu miejsc parkingowych 
zlokalizowanych w podziemiu. 

W części podziemnej budynek ma 
wymiary w planie około 70 x 70 m, 
a powierzchnia pojedynczej kon-
dygnacji wynosi ponad 4100 m2. 
W trakcie realizacji części podziem-
nej wykopano więc ponad 72000 m3 
ziemi. Wielkość podziemia i ogrom-
ny napór gruntu na obudowę wyko-
pu przy jednoczesnej konieczności 
ograniczenia jej przemieszczeń sta-
nowiły duże wyzwanie dla zespołu 
projektowego.

Jednym z priorytetów projektu kon-
strukcji było ograniczenie odkształ-
ceń ośrodka gruntowego mogących 
wpływać na osiadania wykonanych 
wcześniej sąsiadujących budynków, 
które miały tylko dwie kondygnacje 
techniczne, oraz tunelu II linii metra 
warszawskiego. W celu zapewnienia 
odpowiedniej sztywności obudowę 
czterokondygnacyjnego podziemia 
wykonano jako obwodową ścianę 
szczelinową o grubości 80 cm, pod-
partą smukłymi pierścieniami roz-
porowymi (fot. 6.) o nieregularnej 
geometrii i lokalnie rozporami sta-
lowymi w poziomach -1 i -3. Zarów-
no przemieszczenia tunelu metra, 
jak i samej obudowy zaobserwowane 
w trakcie realizacji wykopu (wynika-
jące z odciążenia terenu) oraz w trak-
cie wznoszenia budynku (wynikające 
z dociążenia) nie przekroczyły warto-
ści zakładanych w projekcie.

Płyty typowych pięter biurowych 
o wymiarach w planie około 48 x 48 m 
wykonano jako płaskie, sprężone 
(fot. 7.), o grubości 26 cm z obwo-
dową belką krawędziową. Rozwią-
zanie takie okazało się korzystne za-
równo z punktu widzenia łatwości 
oraz szybkości wykonania, jak i bra-
ku elementów utrudniających roz-
prowadzanie instalacji w przestrze-
niach sufitów podwieszanych. Nie 
bez znaczenia jest również fakt, że 
dzięki zastosowaniu sprężenia moż-
liwe było zredukowanie grubości 
płyty. W projektach płyt uwzględ-
niono zarówno standardowe obcią-
żenia przestrzeni biurowych, jak 
i tak zwane strefy zwiększonych ob-
ciążeń stanowiące rezerwę nośno-
ści na potrzeby przyszłych aranżacji 
najemców. 

W projekcie pojawiają się rów-
nież elementy specjalne wynikające 
przede wszystkim z ambitnych roz-
wiązań architektonicznych. Jednym 
z takich elementów jest hol wejścio-
wy z imponującą czterokondygna-

cyjną przestrzenią, zlokalizowany 
od strony ul. Towarowej. Rozwiąza-
nie takie możliwe było dzięki zapro-
jektowaniu intensywnie zbrojonych 
słupów o wysokości ponad 14 m. Po-
dobnie na wyższych kondygnacjach 
pojawiają się dwukondygnacyjne 
przestrzenie biurowe zwane skyof-
fice. W miejscach tych zaprojekto-
wano słupy o wysokości ponad 7 m, 
a na powierzchni najmu przewidzia-
no możliwość ustawienia dodatko-
wych antresol (fot. 8.).

Rozwiązania projektu konstruk-
cji także zostały dostosowane do 
wymagań inwestora i wykonawcy. 

W projekcie trzonów uwzględnio-
no obciążenia przekazywane przez 
system szalunków samowznoszą-
cych, a stropy dozbrojono w miej-
scach, w których okazało się to ko-
nieczne ze względu na oparcie osłon 
wiatrowych lub zakotwienie żurawi 
(fot. 9.).

  Nietypowym elementem w pro-
jekcie konstrukcji jest pergola za-
projektowana pomiędzy budynka-
mi. Element ten został wykonany 
z eksponowanego żelbetu jako wstę-
ga ciągnąca się pomiędzy budynka-
mi, stanowiąca zadaszenie ciągu ko-
munikacyjnego łączącego budynki 
GP X, Y i Z. Pergola wsparta jest na 
żelbetowych słupo-ścianach zloka-
lizowanych w większości na płycie 
parteru budynku GPY, których lo-
kalizację dostosowano zarówno do 
układu wstęgi, jak i podpór płyty 
stropowej. Przęsła o największej roz-
piętości wykonano w podniesieniu 
wykonawczym, a całość konstruk-
cji pergoli podzielono dylatacjami 
w celu ograniczenia oddziaływań 
termicznych.

Na zakończenie warto zaznaczyć, 
że konstrukcja budynku została zre-
alizowana bez nieprzewidzianych 
komplikacji, zgodnie z założeniami 
projektu, co jest niewątpliwym suk-
cesem zarówno zespołu projektowe-
go, jak i realizacyjnego.                n

6. Obudowa wykopu podparta stropami 
rozporowymi i lokalnie rozporami stalowymi

7. Montaż kabli sprężających w stropie

8. Skyoffice

9. Platforma robocza w poziomie -1 
użytkowana przez koparki, żurawie kołowe, 
pompy do betonu i inne urządzenia 


