
Znajdująca się w sercu Warszawy PKO Rotunda już od 

pół wieku stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

symboli stolicy i charakterystyczny punkt na mapie miasta. 

Oddano ją do użytku w 1969 roku. Ze względu na nie-

typowy brzeg dachu nazywano ją generalską czapką. 

Dziesięć lat później budynek w znacznym stopniu został 

zniszczony przez wybuch gazu. Rotundę odbudowano 

na przełomie lat 70. i 80., ale z powodu kryzysu użyto 

bardzo złej jakości materiałów budowlanych. W kolejnych 

latach obiekt powoli niszczał. W końcu podjęto decyzję 

o rewitalizacji ze względu na zły stan techniczny budynku. 

Prace nad projektem poprzedziły konsultacje społeczne. 

Wzięło w nich udział ponad 10 tys. osób, które zgłosiły 

1500 pomysłów na  to, jak budynek ma funkcjonować 

w przestrzeni społecznej.

Stara konstrukcja została całkowicie rozebrana, po-

nieważ była zbyt zniszczona i skorodowana. 

Rotunda jako historyczny element Warszawy figuruje 

w gminnej ewidencji zabytków. Dlatego musiała zostać 

zachowana jej forma architektoniczna zgodnie z wytycz-

nymi konserwatorskimi. Spójna geometrycznie kon-

strukcja spełnia współczesne standardy bezpieczeństwa. 

Nowa PKO Rotunda
Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Prawie całkowicie przeszklony budynek oraz warunek zaprojektowania dachu 

wolnego od jakichkolwiek urządzeń technicznych stanowiły dla projektantów 

instalacji wentylacyjnych bardzo duże wyzwanie. 
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Do jej wzniesienia użyto wysokiej jakości materiałów 

budowlanych i wykończeniowych. Przywrócono trans-

parentność szklanej elewacji, utrzymując jednocześnie 

komfort termiczny wewnątrz budynku. Dzięki temu Ro-

tunda, zachowując swój zakorzeniony w świadomości 

społecznej kształt i charakter, jednocześnie jest postrze-

gana jako obiekt nowoczesny i przyjazny środowisku.

Nowy budynek Rotundy PKO Banku Polskiego został 

zaprojektowany jako obiekt usługowy z funkcją banko-

wą na parterze i przyziemiu oraz funkcją publiczną na 

poziomie pierwszego piętra jako strefa spotkań i kawiar-

nia. W całej Rotundzie jest prawie 17 tys. roślin  11,5 tys. 

posadzono na zewnątrz, a 5,5 tys. wewnątrz budynku. 

Na zielone patio znajdujące się na zewnątrz budynku  

została przeniesiona tablica upamiętniająca ofiary spo-

wodowanej wybuchem gazu katastrofy sprzed 40 lat. 

Projekt zakładał całkowitą rozbiórkę budynku ze 

znacznym powiększeniem części podziemnej na potrze-

by techniczne. Rotunda ma dwie kondygnacje nadziem-

ne oraz dwie kondygnacje podziemne. Przewidywana 

liczba osób mogących przebywać w budynku wynosi 

maksymalnie trzysta.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Prawie całkowite przeszklenie budynku oraz zapro-

jektowanie dachu wolnego od jakichkolwiek urządzeń 

stanowiły dla projektantów instalacji duże wyzwanie. 

Wszystkie urządzenia techniczne (centrale wenty-

lacyjne, wentylatory, agregaty wody lodowej, zbiorniki 

do instalacji mgły wodnej oraz stacje TRAFO) zlokali-

zowano w podziemiu. Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

wkomponowano w ścianie murka okalającego schody 

prowadzące do podziemia budynku. Do chłodzenia 

agregatów wody lodowej wykorzystano powietrze na-

wiewane przez otwory zlokalizowane w schodach oraz 

wywiew powietrza z biur.

Dużym wyzwaniem było też zlokalizowanie i skoor-

dynowanie instalacji w stropie 0/+1. Instalacje musiały 

być usytuowane w otworach kratownic. Dodatkową 

trudność stanowiła konieczność prowadzenia instalacji 

po okręgu ze względu na kształt budynku.

Wszystkie etapy projektowania powiązano z mode-

lowaniem energetycznym, co pozwoliło na:

dokładne obliczenia zysków ciepła i optymalizację 

doborów agregatów wody lodowej, 

optymalizację doboru central wentylacyjnych,

analizę i optymalizację przegród zewnętrznych.

Aby spełnić założenia komfortowego środowiska 

pracy, przyjęto ilość powietrza o 30% większą od okre-

ślonych w polskich normach. Biura na poziomie -1 i na 

parterze są obsługiwane przez instalację wentylacji 

  PKO Rotunda 

Warszawa,  

ul. Marszałkowska 100/102

Inwestor: PKO Bank Polski

Generalny wykonawca: NDI SA 

Projekt wentylacji: WSP Polska

Architektura: Gowin&Siuta

Certy!kacja BREEAM i LEED: WSP Enviro

fot. PKO Bank Polski

Rys. 1. Usytuowanie instalacji w stropie 0/+1
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mechanicznej nawiewno-wyciągowej. Centralę wen-

tylacyjną zlokalizowano w odrębnym pomieszczeniu 

na poziomie -1. Dla zabezpieczenia przed hałasem, po 

stronie tłocznej i ssawnej zespołów wentylacyjnych, za-

instalowano tłumiki akustyczne. Kanały wentylacyjne 

zostały prowadzone częściowo w kanale pod poziomem 

-1, a także w szachtach oraz przestrzeniach nad stropem 

podwieszonym poziomu -1 i w przestrzeni kratownic 

nad parterem. Na przejściach kanałów przez elemen-

ty oddzielenia pożarowego zainstalowano klapy ppoż. 

o klasie odporności ogniowej EIS 120 z napędem 24 V. 

Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń zapewniają kli-

makonwektory czterorurowe, zainstalowane w stropie 

podwieszonym dla poziomu -1 i w posadzce parteru oraz 

na poziomie +1. Pracą klimakonwektorów sterują termo-

staty umieszczone na ścianach, na wysokości 1,5 m nad 

poziomem podłogi. Termostaty zostały  rozmieszczone  

w taki sposób, aby zapewnić możliwość regulacji tempe-

ratury indywidualnie w każdym pomieszczeniu, według 

indywidualnych potrzeb osób, które w nim przebywają. 

Powietrze jest nawiewane i wywiewane z pomieszczeń 

nawiewnikami szczelinowymi sufitowymi. 

 Zapewniono nawilżanie powietrza w biurach do 

poziomu wartości odczuwanych jako komfortowe. 

Budynek miał być przyjazny dla środowiska, dlatego 

został wyposażony w regulatory zmiennego wydatku 

powietrza VAV sterowane w zależności od stężenia CO
2
, 

co pozwoliło na ograniczenie ilości nawiewanego powie-

trza świeżego, tam gdzie jest ono zbędne. W większości 

urządzeń wentylacyjnych zastosowano silniki elektryczne 

z falownikami dostosowującymi płynnie wydatek powie-

trza do aktualnego zapotrzebowania. Zużyte powietrze 

z przestrzeni, w których przebywają ludzie, jest wyko-

rzystywane do chłodzenia urządzeń technicznych. Aby 

ograniczyć zyski ciepła w ciepłych miesiącach roku, do-

datkowo zastosowano automatycznie sterowane rolety. 

Budynek jest wyposażony w system automatycznej 

regulacji i sterowania BMS, który pełni funkcje regula-

cyjne, zabezpieczające, informacyjne oraz sterujące, co 

pozwala jak najlepiej zarządzać mediami zasilającymi 

budynek. Ekologicznym rozwiązaniem są również zawory 

elektromagnetyczne zamontowane na przewodach do-

prowadzających wodę zimną do toalet oraz sterowane 

sygnałem czujki ruchu odcinające wodę.

Efektywność energetyczna budynku

Budynek został zaprojektowany przy wykorzystaniu 

wyposażenia instalacyjnego i architektonicznego speł-

niającego wymagania dotyczące oszczędności energii 

zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. W insta-

lacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej 

zastosowano wysokosprawne układy odzysku ciepła. 

Zewnętrzne przegrody przezroczyste (szklana elewacja) 

wykonano z materiałów ograniczających do minimum 

zyski ciepła od nasłonecznienia.

Instalacje grzewczo-wentylacyjne zaprojektowano, 

wykorzystując nowoczesne urządzenia zapewniające 

oszczędne zużycie energii, np. wentylatory z falownikami 

Wnętrza po rewitalizacji są jasne i bardzo nowoczesne – zewnętrzne szklane elewacje wykonano z materiałów ograniczają-

cych do minimum zyski ciepła od nasłonecznienia

fo
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Parametry projektowe 

Przewiduje się stałą temperaturę powietrza nawie-

wanego latem oraz zimą +21°C. Zimą powietrze jest 

nawilżane do 40% wilgotności za pomocą nawilża-

cza parowego zlokalizowanego w wentylatorni. 

Wewnętrzne obciążenia cieplne:

  oświetlenie powierzchni biurowych  15 W/m2

  urządzenia na powierzchniach biurowych  30 W/m2

  oświetlenie sal konferencyjnych  15 W/m2

  oświetlenie komunikacji  15 W/m2

Współczynniki jednoczesności  

do bilansu zapotrzebowania chłodu  

w budynku:

  zyski ciepła od ludzi 0,85

  zyski od urządzeń 0,80

  zyski ciepła od oświetlenia przy  

maksymalnych zyskach od nasłonecznienia  

z wyjątkiem elewacji północnej 0,50
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dostosowującymi wydajności do aktualnych potrzeb 

użytkowników budynku. W instalacjach grzewczych 

i chłodzących zamontowano jednodrogowe zawory 

regulacyjne oraz pompy z regulacją obrotów, aby mak-

symalnie ograniczyć koszty pompowania.

Instalacje grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne zosta-

ły przystosowane do czasowego ograniczenia poboru 

mocy poprzez obniżenie wymaganych parametrów 

wewnętrznych w pomieszczeniach w czasie nocnej 

nieobecności użytkowników.

Silniki central wentylacyjnych oraz wentylatorów 

wyposażono w falowniki umożliwiające ograniczenie 

ilości powietrza w okresach, kiedy obiekt nie jest używa-

ny, np. nocnych, świątecznych itd. Systemy wentylacyjne 

są w pełni zautomatyzowane, więc istnieje możliwość 

dowolnego programowania na podstawie doświadczeń 

zdobytych podczas eksploatacji budynku.

Wentylatory zastosowane w instalacji wentylacji me-

chanicznej i klimatyzacji mają moc właściwą, nieprzekra-

czającą wartości wymaganych w Rozporządzeniu Mini-

stra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

§154.10 (ograniczenie to nie dotyczy jednak układów 

wentylacji technologicznej).

Z charakterystyki energetycznej budynku wy-

nika, że obliczona wartość wskaźnika EP wynosi 

EP = 171,7 kWh/(m²rok). EP określa roczne obliczeniowe 

zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 

do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania 

ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowane-

go i wartość ta jest mniejsza od wartości maksymalnej 

wymaganej przepisami, obowiązującymi w czasie pro-

jektowania budynku, równej 187,3 kWh/(m²rok).

Jako jeden z pierwszych budynków w Polsce PKO 

Rotunda miała spełniać wymagania zgodne jednocześnie 

z dwoma certyfikatami LEED i BREEAM. Proces certyfi-

kacji zaczął się już na etapie projektowania i realizacji, 

a zakończył wraz z rozpoczęciem użytkowania budynku. 

Budynek uzyskał BREEAM EXCELLENT z punktacją 74,4% 

oraz LEED GOLD, co potwierdziło, że  budynek spełnia 

wymogi zrównoważonego budownictwa, a zastosowane 

rozwiązania zapewniają lepsze warunki do życia i pracy.

Urszula Tyszka -Ryskalczyk
WSP Polska
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Oczyszczacz powietrza

 BerlinerLuft.Pure
www.berlinerluft.pl

BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. 
ul. Chocimska 13, 78-200 Białogard 

Zakład w Koszalinie 
ul. Lniana 13, 75-213 Koszalin 

Tel.  +48 94 347 05 50 

Tel. kom.  +48 608 295 781 

E-Mail  biuro@berlinerluft.pl 

www.berlinerluft.pl

Mobilny. Cichy. Bezpieczny.

WSKAZNIK DEZAKTYWACJI  
KORONAWIRUSÓW 99,9%

BARDZO CICHY <39 DB (A)  
PRZY 1,000 M³/H

WYDAJNOSC 500 - 1.600 M3/H

GOTOWY DO PODŁACZENIA  
Z WBUDOWANA AUTOMATYKA

MOBILNY NA KÓŁKACH

SZKOŁY, RESTAURACJE, 
DOMY SENIORA, SALE WYKŁADOWE, 
STUDIA FITNESS

REKLAMA


