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LOKALIZACJA



Zagospodarowanie 
terenu

Droga konieczna – 5m 

prawo przejazdu  wpisane 

w KW

Panele fotowoltaiczne 

na wiacie

Parkingi

Zaplecze

Siedziba Izby   PDK OIIB

- Na dachach panele 

fotowoltaiczne TARAS

- Przesłaniany 

markizą

General building plan



Zrealizowany projekt

Panele fotowoltaiczne 

na wiacie

ParkingiSiedziba Izby   PDK OIIB

- Na dachach panele 

fotowoltaiczne 

TARAS

- Przesłaniany 

markizą

Photo of the finished building



Podkarpacka Izba stworzyła budynek nowoczesny:

- centrum administracyjne Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

- centrum szkoleniowe budownictwa;

- opomiarowany obiekt wzorcowy 
budownictwa pasywnego;

Parametry techniczne 
budynku:

Powierzchnia zabudowy               710 m2
Powierzchnia netto:               1001,96m2
• Parter                                 616,49 m2
• Piętro                                 385,47 m2

Wysokość budynku  
do krawędzi attyki:                      10,40 m

Green Roof Area:                      390 m2

That building we build a PASIV standard :

• Energy consumption- 15kWh/m2rok

• primary energy consumption – less than 120kWh/m2rok

• surface of photovoltaic panels - 144m2   

General Information

Learning and traing center

Admistrativ center

Innovate building



Specjal Roof Window–

naturalna wentylacja. 

Doświetlenie południowym 

światłem holu wejściowego

Entrence to roof-

umożliwiające zwiedzanie 

ekspozycji OZE

Specialist metal panels 

outside to windows–

unikniecie efektu 

przegrzania w okresie 

letnim i maksymilizacja

zysków zimą

Electric photovoltaic

Panels – pozyskanie prądu 

z energii słonecznej 

special roof green–

redukcja efektu „gorącej 

wyspy” woda ze 

stropodachów jest 

wykorzystywana jako 

„szara woda” 

Three glass panels windows– o 

wysokich parametrach 

izolacyjnych montowane w 

warstwie styropianu/wełny



building function



optimization of the building body

Office section

Conferencjal / traning

section

Technical 

section /The 

heart of the 

building



Central Hall and general

Entrance

Ventylation and air

condytioning area

Boiler zone

Toailets

First Conferencjal / traning

section – about 140person

Stairs

Lift

Technical Room

Second Conferencjal / traning

room abot 48 person



Open area over I floor

Secretary

Archiwum
ToailetsIT/ Server room

Lift

Glass Conference room

Office room

Electric photovoltaic

Panels

Roof Gras 

Taras and electrical cover

Stairs



PASIV RESULT



Details solutions



OCIEPLONA 
RAMA OKIENNA

ZESTAWY TRÓJSZYBOWE

Uf = 0,8-0,95 W/m2K

Windows

Tepterature
graph on the 

window

Warm frame



window and metal 

panels design detail

Specialist metal panels outside to windows

photos from the 
installation of the 

window



Diagram - use sun natural energy

Umożliwienie dogrzewania 

słonecznego w okresie zimowym
redukcja przegrzania w okresie letnim

Closed special
metal panels 

SummerWinter



Schemat doświetlenia

Wentylacja letnia poprzeczno-wyporowa

Scheme – natural ventylation

Scheme – natural lighting



Ψ = -0,0139 W/mK

Fundation Detail – We don’t thermal Bridges/ Thermal faults

We have 30 cm Extruded
polystyrene under the 
fundations

Tepterature graph
fundamention



ATTYKA
Ψ = - 0,010 W/mK OKAP

Ψ = - 0,027 W/mK

Detail Attic roof

35cm

PRZEGRODY  U<0,1 W/m2K    

Detail Roof eaves



BLOCZEK  SILIKATOWY WYSOKA POJEMNOŚĆ CIEPLNA
(gęstość 1400 do 2200 kg/m3)

NISKA PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ
(piasek 90% + wapno 7% + woda 3%)

WYSOKA ZDOLNOŚĆ DO REGULACJI
POZIOMU WILGOTNOŚCI W 
POMIESZCZENIACH

SZCZELNOŚĆ
(materiał pełny – łatwość uzupełnienia)

WYSOKA  WYTRZYMAŁOŚĆ

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Material for walls – Silicate block

The best heat
Capacity

Very low
radioactivity

Very high humidity
capacity

high strength

Very good acostic
insulation



SZCZELNA BRYŁA

TIGHTNESS SOLID



Pomiar szczelności powietrznej

wg PN-EN 13829

Zakładana szczelność budynku

0,3 wymiany / godzinę   
przy różnicy ciśnień 50 kPa

WAŻNA JEST SZCZELNOŚĆ

W budynku były wykonywane dwie próby szczelności:

I etap   – 0,22 wymiany / godzinę

II etap  – 0,3 wymiany / godzinę

TIGHTNESS – is Very important in Pasiv
building



PHOTOVALTIC PANELS

• 60 paneli fotowoltaicznych 
polikrystalicznych o mocy 250Wp
montowanych na zadaszeniu parkingu 
( zakładana produkcja energii 15000kWh/rok)

• 16 paneli fotowoltaicznych 
amorficznych o mocy 100Wp
montowanych na zadaszeniu wejścia do budynku 
( zastosowane urządzenia będą miały możliwość 
wyprodukowania 1600kWh/rok)

•16 paneli fotowoltaicznych 
monokrystalicznych o mocy 320Wp
montowanych na dachu 
( zakładana produkcja energii 5000kWh/rok)

• 60 paneli fotowoltaicznych 
polikrystalicznych o mocy 250Wp
montowanych na dachu 
(zakładana produkcja energii 15000kWh/rok)

POLIKRYSTALLINE 
PHOTOVALTIC PANELS

AMORPHIC PHOTOVALTIC 
PANELS

MOMOCRYSTALLINE 
PHOTOVALTIC PANELS

POLIKRYSTALLINE 
PHOTOVALTIC PANELS



Instalation solutions

» pompa ciepła jako podstawowe źródło ciepła

» kocioł gazowy jako szczytowe źródło ciepła

» klimakonwektory jako szczytowe źródło chłodu

» system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sprawność > 75%

LOKALIZACJA ELEMENTÓW 
DOLNEGO  ŹRÓDŁA 7 szt.

7 dig a aprox.80m long for 
the  heat pump

Electrical heat
pomp – general
heat sorce

Gas stove –
second heat sorce

Ventilation and air conditioner with recuperation –
efficiency 75%

fan coil unit – to 
occasionally turn on



Building Controling 



BMS - Sterowanie centralne całością instalacji budynku-
building management

- zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie danych z instalacji 
budynku;

- zbieranie danych i parametrów ze stacji pogodowej;

- definiowanie i rekonfiguracja zadań sterowania celem 
jak najlepszego dostosowania pracy budynku;

- wizualizacja stanu instalacji 
technologicznych budynku;

- sterowanie wszystkimi elementami 
instalacji (centrale wentylacji 

/klimatyzacji, pompy ciepła, 
klimakonwektory, ogrzewanie, 
sterowanie żaluzjami, oświetleniem…)

- opomiarowanie elementów systemu



BMS - Sterowanie centralne całością instalacji budynku



I ETAP BUDOWY



wykonanie zbiornika przeciwpożarowego oraz na wodę deszczową



wykonanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (GPWC)



wykonanie płyty fundamentowej



wykonanie odwiertów dolnego źródła ciepła  7 sztuk



montaż płyt kanałowych HC



wykonanie stropu nad parterem



wykonanie ścian konstrukcyjnych piętra



wykonanie stropodachu oraz warstw pokrycia dachowego



montaż konstrukcji stalowej zewnętrznej



montaż stolarki okiennej i drzwiowej



wykonanie elewacji



II ETAP BUDOWY



Ściany wewnętrzne wykończenie instalacje



wykończenie wnętrz



Instalacje



Wnętrza



Sale szkoleniowe



Pomieszczenia

biurowe



Grand opening of the 
building



Opening of the Building 20.09.2019r. 



Events in the building
chamber



Engineers festival



Building license exam



Cooperation subcarpation chamber with 
a building chamber from Ukrainą

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współpracuje z 
organizacją zrzeszających ukraińskich inżynierów Gildia Projektantów 
okręgów Lwowski, Iwano-Frankowski i Czerniowski



Gallery in the building Chamber
W ramach przenikania sztuki i techniki w budynku Izby dzięki uprzejmości 
artystów Anny Baran i Aleksandra Majerskiego powstała Galeria Integracyjna



Thank you for your 
attention.


