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Informacja prasowa 
 

 
 

16.05.2016. 

Nagroda Roku SARP 2015 dla biurowca Ericpol Software Pool 

Jeden z najlepszych budynków zrealizowanych w Polsce w ubiegłym roku i jednocześnie najlepszy 
budynek biurowy powstały w 2015 roku jest zlokalizowany w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza.  
13 maja 2016r. w Pałacu Zamoyskich – siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, 
ogłoszone zostały wyniki konkursu Nagroda Roku 2015. 

Biurowiec Ericpol Software Pool otrzymał Nagrodę Roku SARP 2015 za najlepszy zrealizowany obiekt 
architektoniczny w Polsce w kategorii obiekt użyteczności publicznej – budynek biurowy. 
Projektantem budynku jest biuro HORIZONE Studio, inwestorem firma Ericpol, a wykonawcą łódzki 
oddział STRABAG. 

Nagroda Roku SARP jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem architektonicznym przyznawanym 
corocznie najlepszym zrealizowanym budynkom w Polsce. 

W uzasadnieniu Jury dla przyznanej nagrody można przeczytać: 
„Nagrodę przyznano za stworzenie niezwykle jednorodnej, ale i subtelnej wizji małego współczesnego, 
przyjaznego biurowca - siedziby firmy. Projekt cechuje harmonia z otoczeniem, prawidłowe odczytanie klimatu 
miejsca i wydobycie jego wartości, przez dialog z nim. Jest to realizacja, która będąc na wskroś współczesną 
wpisuje się doskonale w zastany krajobraz miejski o historycznym poprzemysłowym rodowodzie. Na 
szczególną uwagę zasługuje dyscyplina projektowa, lekkość projektowa, umiar i mistrzowskie operowanie 
prostym detalem oraz powściągliwość użytych środków wyrazu od formalnych po materiałowe. Wszystko to 
sprzyja osiągnięciu przyjaznej atmosfery w środowisku pracy i pokazuje, że współpraca projektanta ze 
świadomym Klientem sprzyja powstaniu znakomitej architektury.” 

Biurowiec zaprojektowany przez Horizone Studio, od chwili jego otwarcia w styczniu 2015 roku, zdobył już 
liczne nagrody i wyróżnienia oraz został pokazany wśród 20 wyjątkowych obiektów współczesnej 
architektury promujących Polskę na świecie w ramach wystawy „Polska.Architecture” przygotowanej 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz miesięcznik "Architektura-murator”.  

Został również doceniony przez media zagraniczne. Publikacje na jego temat ukazały się w prasie i 
portalach w Europie i na świecie, m.in. w Chinach, USA i Hong Kongu. Wydawnictwo Bauverlag uznało 
budynek Ericpol Software Pool za jeden z 10 najciekawszych, które powstały w ostatnim roku w Europie.  
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Nowoczesny biurowiec Ericpol Software Pool w Łodzi 
 
W styczniu 2015 r. miało miejsce uroczyste otwarcie biurowca Ericpol Software Pool w Łodzi. Centrum 
rozwoju oprogramowania Ericpol jest miejscem pracy dla 800 informatyków. Projekt nowoczesnego 
budynku powstał w biurze architektonicznym Horizone Studio. Generalnym Wykonawcą inwestycji była 
firma STRABAG Sp. z o.o. 

Nowy obiekt o powierzchni całkowitej ponad 12 tys. mkw. zlokalizowany jest na terenie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w centrum miasta, u zbiegu ulic Sienkiewicza i Tymienieckiego. 
Począwszy od stycznia 2015 roku jest główną siedzibą firmy Ericpol. 

Bryła budynku przypominająca kształtem literę X składa się z dwóch skrzydeł połączonych ze sobą 
przeszklonym lobby. Pozwala to na optymalne wykorzystanie terenu oraz elastyczność w kontekście 
aranżacji powierzchni biurowych.  

Charakterystycznym elementem elewacji jest ręcznie formowana cegła sprowadzona z duńskiej 
manufaktury Petersen’a oraz wielkoformatowe elementy szklane. Ściany i słupy wewnętrzne zostały 
wykonane z betonu architektonicznego o wysokich walorach dekoracyjnych, który nadaje 
pomieszczeniom niepowtarzalny, industrialny charakter.  

Obiekt zaprojektowano z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów eksploatacji i ograniczeniu 
negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Ambicją inwestora i projektantów było spełnienie 
standardów nowoczesnych ekologicznych budynków biurowych.  

- Przy projektowaniu nowej siedziby Ericpol wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte 
podczas projektowania budynków biurowych w Europie Zachodniej – podkreśla Robert Strzeński z 
Horizone Studio. 

Na elewacjach narażonych na duże nasłonecznienie zastosowano szklenie z powłoką niskoemisyjną. 
Dodatkową ochronę stanowić będą żaluzje zewnętrzne automatycznie sterowane za pomocą systemu BMS. 
Praca żaluzji dostosowana jest do nasłonecznienia i prędkości wiatru. Tak wykonana fasada zapewnia 
oszczędność energii, ochronę przed przegrzewaniem promieniami słonecznymi oraz maksymalizację 
oświetlenia światłem dziennym. Ponadto wszystkie pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i hole windowe 
zostały wyposażone w system stropów termoaktywnych TABS (Thermally Activated Building Systems), który 
pozwala na obniżenie temperatury w budynku. W obiekcie, jako jednym z pierwszych w Polsce, zastosowano 
tzw. model neuronowy, który steruje instalacjami i sprawia, że budynek będzie się „uczył swojego zachowania” 
na przestrzeni czasu. 

- Tym, co także czyni realizację Ericpol Software Pool wartą uwagi, jest wielka dbałość o poszanowanie 
historycznego charakteru miejsca, w którym biurowiec został wzniesiony. To zostało zauważone przez jury 
Nagrody Roku SARP – mówi Bartłomiej Kisielewski z Horizone Studio.  

Charakterystyczna bryła budynku została zaprojektowana w sąsiedztwie dawnego ogrodu pałacowego Karola 
Scheiblera. Do dziś znajdują się tu pomniki przyrody objęte ochroną. Projekt już na wstępnym etapie uzyskał 
pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kształt i wielkość budynku, jak również elewacje 
zaprojektowano tak, aby zintegrować go z najbliższym otoczeniem, zwracając uwagę na charakter sąsiednich 
historycznych budynków. 

Ściany biur, pomieszczeń socjalnych i korytarzy ozdabiają murale przedstawiające pionierów nauki, 
kultury i sportu, utrzymane w stylu street art. Koncepcja murali wg pomysłu Jana Malkiewicza z Ericpol 
została zrealizowana przez czterech artystów młodego pokolenia z łódzkiej ASP: Natalię Grabowską, 
Marcina Wilkoszewskiego, Macieja Bielewicza i Bolesława Godzińskiego. Każde piętro symbolizuje jeden 
z filarów Ericpola: prostotę, profesjonalizm, bezpieczeństwo klienta i pracownika. Wnętrza mają pobudzać 
do kreatywności i spontanicznej wymiany myśli. 

Przy okazji realizacji budynku przy ul. Sienkiewicza, zmianie uległ również wygląd najbliższego otoczenia, 
a budynek mimo nowoczesnej formy harmonijnie wtopił się w krajobraz miasta. 
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Budynek Ericpol Software Pool - podstawowe dane: 
 
Lokalizacja:    Łódź, ul. Sienkiewicza 
Inwestor:    ERICPOL Sp. z o.o. 
Architekt:    HORIZONE Studio 
Autorzy projektu:   Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński 
Współpraca autorska:  Jagoda Bogusławska, Krystian Wawer, Nuno Oliveira 
Generalny wykonawca:  STRABAG Sp. z o.o. 
 
Projekt:    2012-2013 
Realizacja:    2013-2015 
Powierzchnia całkowita:  12 121 m2 
Powierzchnia netto:   11 150 m2 

Kubatura:    35 700 m3 
 
Ilość zużytego betonu podczas budowy: ok. 8.100 m3 

Ilość stali zbrojeniowej: 1.200 ton 
Na wykonanie elewacji zużyto 59.130 szt. cegły 
 

HORIZONE Studio specjalizuje się w projektowaniu technologicznie zaawansowanych budynków 
biurowych, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych. Architekci z Horizone Studio swoje 
doświadczenie zdobywali w kraju oraz na najbardziej innowacyjnych i wymagających rynkach Europy, w 
Niemczech, Szwecji oraz Irlandii. Są współautorem m.in. budynku Muzeum Lotnictwa Polskiego w 
Krakowie, nominowanego do najbardziej prestiżowej europejskiej nagrody architektonicznej Mies van den 
Rohe Award oraz autorami nowego Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie (2014-2016). Biuro jest jedną z 
firm założycielskich PLGBC Polish Green Building Council.   www.horizone.com.pl 

ERICPOL jest firmą inżynierską działającą od 1991 r. na międzynarodowym rynku ICT. Świadczy usługi 
outsourcingu, consultingu, dostarcza rozwiązania dedykowane w obszarach telekomunikacji, komunikacji 
M2M (machine to machine), IoT (Internet of Things), aplikacji dla sektora medycznego, finansów i 
bankowości oraz rozwiązań dla biznesu. Ericpol posiada 4 biura w Polsce oraz trzy spółki zależne na 
Białorusi, Ukrainie i w Szwecji. Od 2016r. Ericpol jest częścią grupy Ericsson.   www.ericpol.com 

STRABAG w Polsce jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, realizującego na świecie ponad 15 
tys. projektów rocznie, lidera w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii. W Polsce STRABAG zatrudnia 
ponad 5 tys. pracowników. W ciągu 30 lat funkcjonowania na polskim rynku STRABAG może pochwalić się 
wykonaniem ponad 30 galerii i centrów handlowych, wielu budynków biurowych, obiektów użyteczności 
publicznej, budową i modernizacją hoteli, budową hal produkcyjnych dla międzynarodowych koncernów 
przemysłowych. Podstawą kultury organizacyjnej w STRABAG są dialog, wzajemny szacunek oraz praca 
zespołowa − TEAMS WORK.   www.strabag.pl 
 


