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Realizacja trzeciego etapu rozbudowy Gda!skiego Parku Naukowo-
Technologicznego im. prof. Hilarego Koprowskiego obejmuje zespó" 
budynków biurowo-laboratoryjnych, po"#czonych przestrzennie 
i funkcjonalnie z pierwotn# funkcj# istniej#cych zabudowa!. Ca"o$% 
stanowi adaptacj& przestrzeni poprzemys"owej by"ych gda!skich za-
k"adów graficznych z lat 70. ubieg"ego wieku.

Projekt wybrany zosta" w drodze konkursu 

przeprowadzonego przez Pomorsk# Specjaln# 

Stref& Ekonomiczn#. Zgodnie z za"o'eniem 

inwestora przedmiot opracowania stanowi# 

dwa budynki: laboratoryjno-biurowy, ozna-

czony jako A, i biurowy, oznaczony jako B. 

Lokalizacja inwestycji

Dzia"ka po"o'ona jest w Gda!sku, na skrzy-

'owaniu ulic Trzy Lipy i Franciszka Schuberta, 

tu' przy rondzie im. Andrzeja Hakenbergera 

– na wzgórzach morenowych. Uk"ad funk-

cjonalno-przestrzenny wynika bezpo$rednio 

ze specyficznych uwarunkowa! lokalizacyj-

nych i prawnych. Z uwagi na ju' funkcjonuj#cy 

fragment Parku Naukowo-Technologicznego 

nowa struktura musia"a odnosi% si& zarówno 

do funkcji, jak i do przestrzeni zastanej kuba-

tury. Dodatkowe utrudnienie stanowi" fakt, 'e 

cz&$% terenu inwestycji obj&to Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 

a cz&$ci – nie obj&to. W przypadku obszaru 

przeznaczonego na budynek B istnia"y jedynie 

wytyczne zawarte w decyzji o warunkach za-

budowy i zagospodarowania przestrzennego.

Skala budynku A wynika z zapisu doty-

cz#cego wska(nika zabudowy, okre$lonego 

w MPZP. Wymagano, aby podczas projekto-

wania nowego obiektu uwzgl&dni% tak'e po-

wierzchni& cz&$ci istniej#cej. Bior#c pod uwag& 

wytyczne inwestora, zwi#zane z obszerno$ci# 

programu funkcjonalnego, zapis ten w du'ym 

stopniu ogranicza" swobod& projektowania. 

Dodatkowe utrudnienie stanowi"a lokalizacja 

budynku A – dok"adnie w miejscu rozebrane-

go magazynu papieru przylegaj#cego niegdy$ 

do istniej#cego, adaptowanego zespo"u. Budy-

nek biurowy B, zgodnie z decyzj# o warunkach 

zabudowy, obejmuje pi&% kondygnacji. 

Pod"u'ny uk"ad dzia"ki, prostopad"y do zabu-

dowy istniej#cej, uzupe"nionej o kubatur& nowo 

projektowanego budynku laboratoryjno-biuro-

wego A, oraz konieczno$% po"#czenia funkcjo-

nalno-przestrzennego obu nowych obiektów, 

narzuca" sposób rozwi#zania przestrzennego 

biurowca B. Ostatecznie, uwzgl&dniaj#c wszyst-

kie uwarunkowania, uzyskano kompleks o jed-

nolitej skali zabudowy pi&ciu kondygnacji, nie-

przekraczaj#cy najwy'szego budynku zespo"u 

istniej#cego.

Funkcja 

Budynek A, o wymiarach 30x75 m, ma 

w rzucie kszta"t litery U. Poniewa' obiekt 

istniej#cy jest dwukondygnacyjny, trzy ostat-

nie pi&tra b&d# do$wietlone ze wszystkich 

stron. Trzony komunikacyjne zaprojekto-

wano jako dwa zespo"y wydzielonych klatek 

schodowych z windami szybkobie'nymi. Na 

parterze przewidziano hol z recepcj#, po-

mieszczenia ochrony i monitoringu oraz us"ug 

wspieraj#cych funkcj& biurow#. Pi&tra I, II i III 

przeznaczono na laboratoria, a cz&$% pi&ter III 

i IV wykorzystano na pomieszczenia biurowe. 

Na II pi&trze zaplanowano "#cznik, którym 

b&dzie mo'na przej$% do budynku B. Przyj&-

to g"&boko$% pomieszcze! biurowych z wy-

korzystaniem stref o sztucznym do$wietleniu 

na archiwa, bibliotek&, pokoje spotka! i sale 

konferencyjne, przy zastosowaniu systemo-

wych przeszklonych $cian dzia"owych. Prze-

strzenie biurowe pozostawiono otwarte, aby 

u'ytkownicy mogli dostosowa% miejsce pracy 

do w"asnych potrzeb. Na ka'dym pi&trze, 

obok klatki schodowej i wind, zaprojektowa-

no przestrzenie odpoczynku, pokoje $niada!, 

toalety oraz pomieszczenia socjalno-gospo-

darcze dla obs"ugi budynku. W podziemiu 
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usytuowany zostanie parking na 103 pojazdy. 

Przyj&ta wysoko$% parteru w $wietle wy-

niesie 3,30 m, a dla pozosta"ych kondygnacji 

– 3 m. Zaprojektowano sufity podwieszone 

z uwzgl&dnieniem miejsca na instalacje, a tak'e

systemow# pod"og& techniczn#, celem roz-

prowadzenia infrastruktury do pomieszcze! 

laboratoryjnych i biurowych.

Budynek B, o wymiarach 23x98 m, zloka-

lizowano w po"udniowej cz&$ci dzia"ki, wzd"u' 

obiektu istniej#cego i projektowanego biurow-

ca A. Znajduje si& tam parking zapewniaj#cy 

120 miejsc postojowych. Jego po"udniowo-

wschodni fragment, na wysoko$ci dwóch kon-

dygnacji, usytuowano na s"upach, dzi&ki czemu 

mo'liwy jest przejazd wokó" budynku. Zre-

alizowano trzy trzony komunikacji pionowej 

z wydzielonymi klatkami schodowymi i dwie-

ma windami szybkobie'nymi. Na ka'dym 

pi&trze, obok trzonów, zaprojektowano prze-

strzenie odpoczynku, pokoje $niada!, toalety 

oraz pomieszczenia socjalno-gospodarcze dla 

obs"ugi. Na parterze przewidziano hol z re-

cepcj#, pomieszczenia ochrony i monitorin-

gu oraz us"ug wspieraj#cych funkcj& biurow#. 

Parter oraz pi&tra I–IV przeznaczono na biura. 

Na IV kondygnacji znajduje si& pokój fitness 

z si"owni# dla pracowników, a na dachu zapla-

nowano zespó" pomieszcze! rekreacyjnych 

oraz sauny. G"&boko$% traktów biurowych wy-

nosi 7–11 m. W strefie do$wietlonej sztucznie 

przewidziano archiwa, bibliotek&, pokoje spo-

tka! i sale konferencyjne. Zastosowano tam 

Lokalizacja/adres Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Pracownia projektowa archplus studio projektowe Marek Gawdzik

Architekt prowadzący dr inż. arch. Marek Gawdzik

Architekci Anita Gawdzik, Magdalena Szarejko-Zabłocka

Data opracowania 2007–2010 r.

Data realizacji 06.2011 – budynek B, 03.2012 – budynek  A

Inwestor Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Powierzchnia całkowita budynek A: 12 921 m2, budynek B: 12 812 m2, łącznie: 25 733 m2

Powierzchnia zabudowy budynek A: 2 619 m2, budynek B: 1 982 m2, łącznie: 4 601 m2

Kubatura brutto budynek A: 60 430 m3, budynek B: 63 715 m2, łącznie: 124 145 m3

Generalny wykonawca KARMAR SA Warszawa A Bouygues Construction Company 

Producent farb katalitycznych – marka TITANIUM Pigment s.j. R.Bielak, J.Bielak

Produkcja i montaż aluminiowej stolarki przeciwpożarowej 
– drzwi oraz ścianek o odporności ogniowej EI 30 oraz EI 60

ALUFIRE-Alumil Tomasz Woźniak sp. j.

Podłogi podniesione – 10 800 m² Wappex

Laboratoria – BIOGUARD PLAIN BOARD (2 000 m2), 
BIOGUARD ACOUSTIC BOARD (200 m2),
Część biurowa – SIERRA BOARD (11 000 m2),
Korytarze – SIERRA BOARD (300 m2),
Hol główny – ULTIMA VECTOR (551 000 m2)

ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS sp. z o.o.

Dostawca szkła ESG Stopray Vision 50 T oraz Planibel EnergyN AGC Flat Glass Polska sp. z o.o.

systemowe przeszklone $ciany dzia"owe. Najemcy decyduj# o wygl#-

dzie równie' tych przestrzeni. Wysoko$ci kondygnacji s# porównywal-

ne z tymi cechuj#cymi budynek A. 

Forma zespo u 

Maj#c na uwadze kszta"t dzia"ki i konieczno$% wykorzystania 

przestrzeni w racjonalny sposób, pod wzgl&dem ekonomicznym 

i funkcjonalnym oba budynki po"#czono masywnym, cho% prze-

szklonym, "#cznikiem. Biurowiec A to le'#cy prostopad"o$cian 

pokryty szk"em w systemie semistrukturalnym. Obiekt B cechuje 

wyra(nie horyzontalna artykulacja wszystkich elewacji. Przeszkle-

nia zrealizowano w systemie fasadowym, aluminiowym, s"upowo-

ryglowym. Dominuj# pasma o szeroko$ci 80 cm z aluminiowych 

paneli elewacyjnych.  #cznik, nazywany „wagonem”, umieszczono 

w konstrukcji z rur o $rednicy 60 cm. Prowadzi w kierunku g"ów-

nych wej$% do budynków.

Kolorystyka zespo"u utrzymana zosta"a w odcieniach szaro$ci. 

Barw& przeszkle! dobrano do paneli elewacyjnych, tak aby budyn-

ki stanowi"y powi#zane ze sob# monostruktury. Jednolito$% fasady 

budynku B przerywaj# wertykalne elementy wykonane z barwne-

go szk"a, nazwane „przecinkami” – ich wymiary to 1,5x4 m. Cen-

tralnym elementem elewacji frontowej budynku B jest dwukondy-

gnacyjny szklany prostopad"o$cian o wymiarach 7x8 m. Wykonany 

z materia"u barwionego, zosta" uj&ty z trzech stron w ram&. For-

ma nazwana „telewizorem”, wyznacza lokalizacj& g"ównego hallu, 

otwartego przez dwie kondygnacje. Integruje on wszystkie funkcje, 

s"u'y rekreacji, jest równie' stref# spotka! nieformalnych, zebra! 

i otwartych konferencji. Ponadto, przeszklona $ciana „telewizora” 

b&dzie pe"ni"a funkcj& szklanego ekranu, na którym zaplanowano 

projekcj& filmów naukowych i reklam – element ten ma by% 'y-

wym obrazem odbieranym zarówno na zewn#trz budynku, jak 

i wewn#trz, z przestrzeni hallu integracyjnego.

Po zmroku fasady obu biurowców b&d# stanowi"y elewacje in-

teraktywne. Zarówno „przecinki”, jak i „telewizor”, dzi&ki specjalnie 

zaprogramowanemu systemowi o$wietlenia LED, w okre$lonych 

interwa"ach czasowych zmieniaj# kolory – mimo 'e w ci#gu dnia 

odbierane s# jako $ci$le zdefiniowane. W niezwyk"y sposób o'ywia-

j# elewacje. Ten sam efekt zostanie wykorzystany w przeszklonych 

trzonach komunikacyjnych klatek schodowych.

Marek Gawdzik, archplus studio projektowe

KARMAR S.A. 

al. Wy cigowa 6

02-681 Warszawa

tel.:  (22) 321 44 00

e-mail: karmar@karmar.com.pl

www.karmar.com.pl

KARMAR S.A. Oddzia! Wroc!aw

ul. Wita Stwosza 15/8

50-136 Wroc!aw 

tel.: (71) 781 96 03

e-mail: wroc!aw@karmar.com.pl

www.karmar.com.pl

KARMAR S.A. Oddzia! Gda"sk

ul. Litewska 12

80-719  Gda"sk

tel.: (058) 765 03 10

e-mail: gdansk@karmar.com.pl

www.karmar.com.pl

KARMAR S.A. Oddzia! Pozna"

ul. Górki 7 

60-204 Pozna"

tel.: (061) 860 00 22

e-mail: poznan@karmar.com.pl

www.karmar.com.pl
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Zespó  GPNT to konglomerat obiektów 

istniej!cych, adaptowanych i budowanego 

kompleksu laboratoryjno-biurowego. Co 

stanowi podstaw" koncepcji rozbudowy?

Projekt polega na dobudowie obiektu

laboratoryjno-biurowego do istniej#cego, u'y-

tkowanego ju' zespo"u, oraz na lokalizacji no-

wego, powi#zanego z pozosta"ymi funkcjonal-

nie. Jeden z biurowców zosta" zlokalizowany 

dok"adnie na miejscu rozebranego magazynu 

papieru. Znajduje si& nieco w g"&bi dzia"ki, st#d 

jego architektura staje si& swego rodzaju t"em dla 

budynku wolnostoj#cego. Drugi, zlokalizowany 

blisko w&z"a komunikacyjnego, jakim jest rondo 

im. Andrzeja Hakenbergera, b&dzie obiektem 

dominuj#cym. Wiele elementów kompozycyj-

nych realizowanych jest w wyniku racjonalnych 

przes"anek funkcjonalnych. Podci&cie fragmentu 

budynku B w cz&$ci po"udniowo-wschodniej 

wymusi"a konieczno$% sprawnej komunikacji 

(mo'liwo$% objazdu). Dzi&ki prostej, kubicznej 

bryle obiektu A maksymalnie wykorzystana zo-

stanie przestrze! b&d#ca do dyspozycji na tym 

terenie.  #cznik to z kolei element funkcjonalny 

– spaja przestrzenie obu budynków, a jedno-

cze$nie stanowi detal kompozycyjny.

Prosz" opowiedzie# o funkcji laborato-

ryjnej budynku A: czy by a projektowana 

z my$l! o $ci$le okre$lonym rodzaju bada%?

W trakcie opracowywania projektu oraz 

na etapie wykonawczym funkcja laboratoryjna 

by"a i wci#' jest modyfikowana. Pocz#tkowo 

nie znano potencjalnych u'ytkowników, a za-

tem laboratoria projektowane by"y jako prze-

strzenie do wynaj&cia. Wiadomo by"o jedynie, 

'e przeznaczone zostan# do bada! zwi#zanych 

z dynamicznie rozwijaj#c# si& i szeroko poj&t# 

biotechnologi#. Dzi$ znani ju' s# u'ytkownicy, 

dla których opracowuje si& specjalistyczne tech-

nologie i indywidualne projekty. Mo'na jednak 

powiedzie%, 'e mimo pocz#tkowego projekto-

wania przestrzeni dla anonimowych odbiorców, 

koncepcja polegaj#ca na wydzieleniu i zarezer-

wowaniu strefy technicznej na trzech kondy-

gnacjach, celem lokalizacji skomplikowanej infra-

struktury laboratorium, okaza"a si& s"uszna. 

Czy w budynkach realizowanych w III 

etapie, oprócz przestrzeni biurowej i labo-

ratoryjnej, przewidziano inne, dodatkowe 

funkcje? 

Oprócz uwzgl&dnienia np. obszarów 

zwi#zanych z gastronomi#, szczególny nacisk 

po"o'ono na przestrzenie wspólne, aneksy, 

hole sprzyjaj#ce integracji pracowników, spo-

tkaniom nieformalnym, odpoczynkowi. Tego 

typu miejscem jest równie' dwukondygnacyj-

ny hol – „ telewizor”, znajduj#cy si& w central-

nej cz&$ci budynku B, podobnie jak przestron-

ny dziedziniec zajmuj#cy cz&$% dachu. Celem 

zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych osób pra-

cuj#cych w obu budynkach, na przedostatniej 

i ostatniej kondygnacji obiektu B zlokalizowa-

no sal& fitness z zapleczem szatniowym oraz 

zespó" saun. Tak'e niektóre tarasy sta"y si& 

dodatkowym miejscem wypoczynku, a inne – 

przestrzeni# dla pal#cych.

Które elementy b"d! stanowi y o indy-

widualnym charakterze kompleksu? 

Bardzo zale'a"o nam na tym, aby nada% 

ca"o$ci dynamiczny charakter. Zamierzony 

efekt zapewni zmienno$% wygl#du elewacji 

w czasie. W ci#gu dnia, w pe"ni przeszklony 

„kubik” budynku A odbija% b&dzie przestrze! 

zewn&trzn#, a jednocze$nie, wtapiaj#c si& 

w ni#, stanie si& t"em dla pozosta"ych obiek-

tów. Budynek B natomiast, wyposa'ony 

w kolorowe „przecinki”, po zmierzchu zmienia 

kolory, tworz#c swego rodzaju interaktyw-

n# fasad&. W ten sposób, dzi&ki o$wietleniu 

LED, zostan# rozwi#zane równie' przeszklo-

ne klatki schodowe. Dodatkowym elemen-

tem interaktywnym b&dzie tzw. „telewizor” 

– przeszklona fasada hallu w centralnej cz&$ci 

budynku B – na którym przewidziano pro-

jekcje filmów naukowych lub reklam, odbie-

ranych zarówno wewn#trz, jak i na zewn#trz.

Mam nadziej&, 'e dzi&ki takiemu rozwi#-

zaniu elewacji zespó" b&dzie ulega" sta"ym 

przeobra'eniom, w ramach ustawionego 

programu, pozostaj#c intryguj#cym dla od-

biorcy. Jednocze$nie zastosowanie wspó"-

czesnej technologii sprz&'onej z programem 

komputerowym to zapowied( tego, co b&-

dzie si& dzia"o wewn#trz w zwi#zku z rozwo-

jem nowej my$li naukowo-technologicznej.

Rozmawia  Adam Osi%ski

dr in .  architekt Marek Gawdzik
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POD OGI PONIESIONE WAPPEX  zamontowano w GDA!SKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM, biurowcu POL-AQUA w Wilanów Office Park oraz w OFFICE ISLAND.


