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NOTATKA PRASOWA, Kraków 31.07.2013r. 
 

 
 

Projekt nowej siedziby Ericpol w ᐐodzi 

 

Nowoczesnoᖰၰ z nawiၐzaniem do stylu dawnych ᐠódzkich budynków fabrycznych – taki charakter bᆐdzie miaᐠ 

nowy dwuskrzydᐠowy budynek Ericpol w ᐐodzi. Projekt czterokondygnacyjnego biurowca przygotowaᐠo 

krakowskie biuro architektoniczne HORIZONE Studio. 

 

Biurowiec powstanie na terenie ᐐódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w centrum miasta, u zbiegu ulic 

Sienkiewicza i Tymienieckiego, na terenie dawnego ogrodu paᐠacowego Karola Scheiblera oraz basenu Olimpia. 

Bᆐdzie miejscem pracy dla 800 pracowników ᐠódzkiego oddziaᐠu firmy. Szacowana wartoᖰၰ inwestycji wyniesie 

ponad 55 mln zᐠotych. 

 

- Bryᐠa budynku zostaᐠa tak zaprojektowana, aby otwieraᐠa siᆐ na zielonၐ przestrzeᑀ historycznego parku, 

poroᖰniᆐtego zabytkowymi drzewami, uznanymi za pomniki przyrody - podkreᖰla Stefan Znarowski, zastᆐpca 

Dyrektora Generalnego Ericpol. 

Nowoczesny w formie budynek Ericpol bᆐdzie sၐsiadowaᐠ z historycznၐ zabudowၐ poprzemysᐠowej ᐐodzi, a jego 

projekt uzyskaᐠ pozytywnၐ opiniᆐ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- Na etapie opracowania koncepcyjnego projektanci przeprowadzili profesjonalne oraz wnikliwe analizy 

funkcjonalne i sylwetowe, które w efekcie harmonijnie wpisujၐ bardzo nowoczesny obiekt w kontekst historycznej 

zabudowy zakᐠadów Karola Wilhelma Scheiblera - ocenia projekt Wojciech Szygendowski, ᐐódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków. 
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- Ten wymagajၐcy kontekst przypomina nam innၐ niedawnၐ realizacjᆐ czyli budynek Muzeum Lotnictwa w Krakowie  

i pokazuje, ៀe wspóᐠczesna architektura potrafi byၰ wartoᖰciowym uzupeᐠnieniem historycznej przestrzeni miasta – 

mówi Bartᐠomiej Kisielewski z Horizone Studio. 

 

Gᐠównymi elementami biurowca bᆐdၐ dwa czterokondygnacyjne skrzydᐠa, zespolone ze sobၐ przeszklonym 

ᐠၐcznikiem, mieszczၐcym lobby windowe i sale konferencyjne. Budynek w ksztaᐠcie litery X pozwala na optymalne 

wykorzystanie terenu oraz elastycznoᖰၰ w kontekᖰcie aranៀacji powierzchni biurowych. Na kaៀdej kondygnacji, 

oprócz przestrzeni typowo biurowych, powstanၐ przeszklone sale konferencyjne dla pracowników oraz 

pomieszczenia rekreacyjne. 

Nowoczesne elewacje budynku swoim rytmem majၐ nawiၐzywaၰ do stylu XIX-wiecznych zabudowaᑀ fabrycznych. 

Nowၐ siedzibᆐ Ericpol zaprojektowano z myᖰlၐ o maksymalnym obniៀeniu kosztów eksploatacji i ograniczeniu 

negatywnego wpᐠywu inwestycji na ᖰrodowisko. Ambicjၐ inwestora i projektantów jest, aby speᐠniaᐠa standardy 

nowoczesnych ekologicznych budynków biurowych. 

- Przy projektowaniu nowej siedziby Ericpol wykorzystaliᖰmy nasze wieloletnie doᖰwiadczenie zdobyte podczas 

projektowania budynków biurowych w Europie Zachodniej – podkreᖰla Robert Strzeᑀski z Horizone Studio. 

 

Dziedziniec zachodni bᆐdzie prowadziᐠ bezpoᖰrednio do parku, w którym powstanie zielona przestrzeᑀ z ᐠawkami i 

elementami maᐠej architektury – miejsce firmowych spotkaᑀ i rekreacji pracowników. Na terenie wokóᐠ budynku 

oraz w garaៀu znajdၐ siᆐ teៀ wydzielone miejsca na rowery. 

 

To nie pierwsza inwestycja ᐠódzkiej spóᐠki odwoᐠujၐca siᆐ do historii miasta. W 2005 r. firma zakupiᐠa zrujnowany 

wówczas budynek przy ul. Dowborczyków 8, w którym sto lat temu mieᖰciᐠy siᆐ skᐠady wyrobów weᐠnianych. W 

2007 r. budynek przeszedᐠ kompletnၐ renowacjᆐ. Obecnie jest komfortowym miejscem pracy dla ponad 200 osób 

tworzၐcych oprogramowanie telekomunikacyjne. Zaadaptowana fabryka zostaᐠa nominowana do konkursu na 

„Najlepsze Wnᆐtrze Roku 2008”, organizowanego przez Fundacjᆐ Ulicy Piotrkowskiej w ᐐodzi. 

 

Ericpol specjalizuje siᆐ w projektowaniu i rozwoju oprogramowania dla telekomunikacji i M2M oraz dla 

przedsiᆐbiorstw opierajၐcych swojၐ dziaᐠalnoᖰၰ na nowoczesnych technologiach. Jest najwiᆐkszym polskim 

eksporterem branៀy ICT, liderem wᖰród dostawców oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego oraz 

rozwiၐzaᑀ dedykowanych i najwiᆐkszၐ firmၐ informatycznၐ w województwie ᐠódzkim. Spóᐠka zostaᐠa zaᐠoៀona w 

1991 r. Firma posiada gᐠówne centra produkcyjne w ᐐodzi, Krakowie i Warszawie, a takៀe spóᐠki zaleៀne na 

Ukrainie, Biaᐠorusi i w Szwecji. Caᐠa Grupa Ericpol zatrudnia obecnie ponad 1400 pracowników. 

 

Horizone Studio specjalizuje siᆐ w projektowaniu technologicznie zaawansowanych budynków biurowych, 

uៀytecznoᖰci publicznej oraz mieszkaniowych. Architekci z Horizone swoje doᖰwiadczenie zdobywali w kraju oraz na 

najbardziej innowacyjnych i wymagajၐcych rynkach Europy, w Niemczech, Szwecji oraz Irlandii. Sၐ wspóᐠautorem 

m.in. budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, nominowanego ostatnio do najbardziej prestiៀowej 

europejskiej nagrody architektonicznej Mies van den Rohe Award. Biuro jest jednၐ z firm zaᐠoៀycielskich PLGBC 

Polish Green Building Council. 

 


