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W lu tym 2013 od da no do użyt ku je den z naj więk szych kom plek -
sów biu ro wo -wy sta wien ni czych Pol sce. Kom pleks ten ofe ru je
nie mal 44 tys. me trów kwa dra to wych po wierzch ni użyt ko wej
prze zna czo nej dla ma ją ce go roz wi jać się w kra ju biz ne su w in te -
gra cji na uki z prze my słem, jako wspar cia dla dy na micz nej przed -
się bior czo ści. 

O bu do wie kom plek su Po mor skie go Par ku Na uko wo -Tech no lo -
gicz ne go (PPNT) my śla no już w 2001, kie dy PPNT znaj do wał się
na te re nie by łej za jezd ni tro lej bu so wej, zaj mu jąc Ha le Łu ko we po -
wsta łe w okre sie mo der ni zmu mię dzy wo jen ne go. Gdy dzia ła nia
PPNT skie ro wa ne zo sta ły głów nie na sty mu lo wa nie roz wo ju
i wspo ma ga nie firm re ali zu ją cych in no wa cyj ne pro jek ty, wte dy
po wsta ła po trze ba bu do wy no wo cze sne go kom plek su. Ko rzy -
sta jąc z do fi nan so wa nia ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, naj pierw
ogło szo no kon kurs na kon cep cję roz bu do wy Par ku Na uko wo -

-Tech no lo gicz ne go w Gdy ni -Re dło wo. Kon kurs wy gra ła war -
szaw ska pra cow nia ar chi tek to nicz na AEC Kry mow & Part ne rzy
Ar chi tek ci. 

Głów nym ce lem pro jek to wym by ło oży wie nie dziel ni cy Re -
dło wo i stwo rze nie za bu do wy o cha rak te rze miej skim. Za mknię -
tym do tej po ry prze strze niom kom plek su PPNT nada no otwar ty
cha rak ter, tak aby mo gły słu żyć spo łecz no ści ca łe go re gio nu.
Roz bu do wę po pro wa dzo no w stro nę przy stan ku ko lej ki SKM,
wzdłuż uli cy do jaz do wej, uzu peł nia jąc pie rze ję bu dyn kiem biu ro -
wym, któ ry stał się nie ja ko do mi nan tą ca łe go za ło że nia. Dzię ki
bli sko ści ko lej ki moż na do trzeć do kam pu su z każ dej czę ści Trój -
mia sta w prze cią gu nie speł na pół go dzi ny. 

Od stro ny ist nie ją cych mo der ni stycz nych bu dyn ków kam pu -
su zna lazł się te raz dru gi bu dy nek, po łą czo ny z ha lą ga ra żo wą.
Pie rze ja wzdłuż Alei Zwy cię stwa, usłu gi w par te rze, in no wa cyj na
funk cja obiek tów oraz stwo rze nie no wych prze strze ni pu blicz -
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nych spo wo do wa ło dy na micz ne roz wi nię cie się oraz re wa lo ry za -
cję tej za nie dba nej czę ści mia sta. Obec nie po wierzch nia tzw.
Gdyń skiej „Do li ny Krze mo wej” obej mu je ist nie ją cy bu dy nek ha li
ga ra żo wej oraz no wo cze sną ar chi tek tu rę no wych obiek tów znaj -
du ją cych się na te re nie po nad 62 tys. me trów kwa dra to wych. 

PPNT jest naj więk szym pod wzglę dem po wierzch ni par kiem
tech no lo gicz nym w Pol sce. Ofe ru je po wierzch nie biu ro we, la bo -
ra to ria, warsz ta ty, sa le wy sta wo we i kon fe ren cyj ne, pro to ty pow -
nie, a w par te rze po wierzch nie dla skle pów i usług. 

Po przez swo je ukształ to wa nie no we obiek ty PPNT na wią zu -
ją do gdyń skie go mo der ni zmu, funk cjo na li zmu lat 30. ubie głe go
wie ku. Ich kształ ty, po dob nie jak wów czas, in spi ro wa ne ma gią
trans atlan ty ków, zna ko mi cie wpi su ją się w kra jo braz zabudowy
Gdy ni no wo cze snej.

Bu dy nek biu ro wo-la bo ra to ryj ny zło żo ny jest z pię ciu brył, sca -
lo nych za po mo cą wstę gi ko mu ni ka cyj nej, za wie ra ją cej w so bie

klat ki scho do we oraz win dy. Dla de biu tu ją cych firm in no wa cyj -
nych prze wi dzia no spe cjal ną stre fę start -up, w któ rej moż na sko -
rzy stać z biu ra co wor kin go we go. In te re su ją cym roz wią za niem
jest ulo ko wa nie w czę ści biu ro wej przed szko la na zwa ne go „Ma -
ły Ein ste in” dla 39 dzie ci. Miesz kań com Gdy ni PPNT ofe ru je ga -
le rię, ki no, ka wiar nie, re stau ra cje.

Na le żą cy do PPNT bu dy nek o funk cjach wy sta wien ni czo -
-kon fe ren cyj nych to Cen trum Na uki „ Eks pe ry ment”. Jest to nie
tyl ko wiel ka ha la wy sta wien ni cza wy ko na na ze sta li i szkła, ale
zna la zły się tu tak że sa le kon fe ren cyj ne i ki no we oraz nie wiel -
kie sa le eks po zy cyj ne. Głów ną funk cją Cen trum Na uki jest in te -
rak tyw na wy sta wa, któ rej naj waż niej szą ideą jest na uka po przez
za ba wę. Eks po zy cja po dzie lo na jest na 4 stre fy te ma tycz ne:
hydroświat, za pra sza ją cy do po zna nia życia pod powierzchnią
wody; drze wo ży cia, czyli stre fa sku pia ją ca się na za gad nie niach
przy rod ni czych; nie wi docz ne si ły to wy sta wa po ka zu ją ca fizyczny

Naukowo-Technologiczny w Gdyni
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Sytuacja 

Poziom 0,00

Widok od strony alei Zwycięstwa
Fragment fasady budynku wraz z czerpniami powietrza
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Poziom +2

Przekrój podłużny 
przez budynek biurowy

Fragment podwójnej fasady 
Widok od strony torów kolejowych oraz drogi obsługującej budynek

      



wszech świat i akcja–czło wiek, stre fa wpro wa dza ją ca w taj ni ki
ludz kie go cia ła. Oprócz sta łych wy staw w cen trum or ga ni zo wa -
ne są rów nież eks po zy cje tym cza so we oraz za ję cia edu ka cyj ne. 

PPNT po sia da 150 nad ziem nych miejsc par kin go wych dla
sa mo cho dów oso bo wych oraz 7 sta no wisk dla au to bu sów. Ga -
raż pod ziem ny jest w sta nie ukryć 586 po jaz dów oso bo wych.
Po wsta ły tu tak że ścież ki ro we ro we oraz ogrom ny par king dla ro -
we rów z do stę pem do szat ni z na try ska mi, co za chę ca do ko rzy -
sta nia z jed no śla dów w po ko ny wa niu dro gi do PPNT. 

Na te re nie kom plek su zna la zły się tak że licz ne punk ty usłu -
go we i han dlo we. Zor ga ni zo wa no no we peł ne zie le ni miej skie
prze strze nie pu blicz ne, za chę ca jąc do od wie dza nia kom plek su
mi mo bra ku po wią zań za wo do wych.

Ele wa cje obiek tów wy ko na no w sys te mie fa sad alu mi nio wo -
-szkla nych. Po wierzch nia kon struk cji alu mi nio wych wy no si

ok. 23 200 m2, na to miast sa mo szkło to prze szło 30 000 m2.
Do bu do wy uży to wie le asor ty men tów szkła. Wy ko rzy sta no ni -
sko emi syj ne szkło, w któ rym war stwa se lek tyw na zo sta ła na nie -
sio na na szkło har to wa ne. Waż ne by ło tak że spro sta nie
wy mo gom aku stycz nym przez prze szklo ne ścia ny ze wnętrz ne
bu dow li. Obiek ty bo wiem są sia du ją z cią ga mi ko mu ni ka cyj ny mi
o du żym na tę że niu ru chu. W kon se kwen cji zo sta ła za pro jek to -
wa na po dwój na fa sa da od stro ny Alei Zwy cię stwa.

Wy so kie wy ma ga nia aku stycz ne zo sta ły speł nio ne dzię ki ze -
spo le niu szkła ba zo we go ze szkłem la mi no wa nym, o bar dzo wy -
so kich pa ra me trach izo la cyj no ści aku stycz nej. Naj więk sze for ma ty
uży te go szkła w fa sa dzie głów nej się ga ją do 2500 x 3700 mm.
Dru ga, ze wnętrz na szkla na po wło ka bu dyn ku zo sta ła za wie szo -
na na wspor ni kach sta lo wych, pre fa bry ko wa nych, mo co wa nych
do stro pów po przez kon so le (spi de ry i ko twy sta lo we). 

Hall wejściowy budynku biurowego

Fragment podwójnej fasady Korytarz łączący poszczególne budynki



4/2013 V 6
V

In dy wi du al ne roz wią za nia tech no lo gicz ne, w po sta ci izo la to rów
ko twio nych w stre fie cie płej bu dyn ku, zni we lo wa ły efek ty most -
ków ter micz nych. Spe cy ficz nym roz wią za niem za sto so wa nym
w obiek cie ha li kon fe ren cyj nej jest kon struk cja da chu, za pro jek -
to wa na ja ko pod par ta za le d wie na pa ru słu pach kra tow ni ca prze -
strzen na, po kry wa ją ca kil ka ty się cy me trów kwa dra to wych
po wierzch ni.

Na uwa gę za słu gu ją tech no lo gie, za pew nia ją ce wy so ki kom -
fort użyt ko wa nia, pla su ją ce bu dy nek w ka te go rii obiek tów ener -
go osz częd nych. Za sto so wa no no wo cze sne wy mien ni ki cie pła,
sys te my re ku pe ra cji, au to ma tycz ne ste ro wa nie in sta la cja mi, wpły -
wa ją ce na ja kość po wie trza, któ re w ra zie po trze by jest chło dzo -
ne i na wil ża ne. Wnę trza obiek tów zre ali zo wa ne rów nież we dług
pro jek tu AEC Kry mow & Partnerzy Architekci za aran żo wa ne w su -
ro wym cha rak te rze. Uży to czte rech głów nych ma te ria łów: alu mi -

nium, szkła, be to nu i sta li. Po zo sta wio no ścia ny be to no we, bez
tyn ków i su fi tów pod wie sza nych, na tu ral ne ko lo ry ele men tów me -
ta lo wych zo sta ły ocie plo ne drew nem. Ko lo ro wy mi ak cen ta mi są
sie dzi ska w ho lu oraz gra fi ki na głów nej ścia nie w bu dyn ku Cen -
trum Na uki „Eks pe ry ment”.

Ze wzglę du na swoją specyfikę la bo ra to ria wy po sa żo ne
zostały w su fi ty aku stycz ne, a w sa lach wy sta wien ni czych i kon -
fe ren cyj nych za sto so wa no sys te my pod su fi to we po chła nia ją ce
ha łas, w au dy to rium zaś okła dzi ny aku stycz ne, któ rych pa ra me -
try po rów ny wal ne są do ja ko ści ma te ria łów sto so wa nych w sa -
lach kon cer to wych.

Po mor ski Park Na uko wo-Tech no lo gicz ny sta je się no wą
iko ną Gdy ni, zmie nia mia sto w spo sób za chę ca ją cy do ak tyw -
no ści za wo do wej i in no wa cyj no ści w dzia łach na po lach na uki
i biz ne su.

Wnętrze hali wystawienniczej – część recepcyjna

Hall budynku wystawienniczo-konferencyjnego Klatka budynku biurowego Hall budynku wystawienniczo-konferencyjnego


