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BUDYNEK IM. PAULA-HENRI SPAAKA  
KARTA BUDYNKU WZORCOWEGO POD WZGLĘDEM 

ŚRODOWISKOWYM – SPOŁECZNYM – WARUNKÓW PRACY 
 

 
 
Ogólne założenia: 

 

1. Budynek Paul-Henri SPAAK musi być wzorcowy z perspektywy środowiskowej. 

Poszanowanie środowiska jest główną koncepcją całego projektu. 

2. Przyszły budynek będzie w stanie zneutralizować swój ślad węglowy, będzie 

autonomiczny energetycznie i niezależny w zakresie wykorzystania wody 

nieprzeznaczonej do picia; 

3. przyszły budynek będzie nadproduktywny pod względem energii elektrycznej; 

4. przyszły budynek zregeneruje otaczające go środowisko. Jego budowa będzie miała 

pozytywny wpływ na środowisko i miasto, zarówno pod względem energii oraz 

jakości powietrza, jak i lokalnej różnorodności biologicznej; 

5. we wszystkich fazach życia budynku, od przygotowania do zakończenia jego 

eksploatacji, będzie on funkcjonował zgodnie z zasadami gospodarki obiegowej 

(przedłużenie życia budynku, przekwalifikowanie produktów, recykling, waloryzacja 

lokalnego know-how, ponowne wykorzystanie jak największej ilości materiału ex situ/in 

situ, oczyszczanie gleby, ponowne wykorzystanie materiałów obojętnych, ponowne 

wykorzystanie gleby odzyskanej podczas wykopalisk, utrzymanie hierarchii warstw 

gleby, priorytetowe traktowanie krótkich łańcuchów produkcji i dostaw itp.); 

6. projekt budynku musi opierać się na zasadach bioklimatycznych dotyczących 

adaptacji do danych geograficznych, orientacji słonecznej, ekspozycji na wiatr, 

odporności na warunki atmosferyczne, komfortu na zewnątrz i wewnątrz budynku, 

koncepcji klimatu neutralnego, maksymalnego wykorzystania światła dziennego, 

wykorzystania topografii dla jego lokalizacji itp.;  

7. przyszły budynek musi na nowo tworzyć połączenia między miastem a przyrodą, w 

szczególności otwierając się na park Leopolda i łącząc się z Placem Luksemburskim. 

Owe przyszłe połączenia i ich forma będą decydować o urbanizacji dzielnicy, 

dostępności dla obywateli i zachęceniu większej liczby osób do odwiedzenia strony 

internetowej Parlamentu Europejskiego; 

8. procesy projektu, budowy i oddania do użytku będą zgodne ze strukturą certyfikacji na 

poziomie WELL (dobrostan), ISO (dostępność) i DGNB (parametry środowiskowe). 

9. Zarządzanie projektem odbywać się będzie zgodnie z metodą współpracy LEAN.  
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Emisje: 

 
10. Osiągnąć neutralny bilans pod względem emisji dwutlenku węgla; 

11. Możliwość wychwytywania dwutlenku węgla poprzez elementy konstrukcyjne oraz 

wprowadzenie nowej roślinności; 

12. wykorzystanie roślinności do uzdatniania powietrza, produkcji tlenu i poprawy jakości 

powietrza w dzielnicy. 

13. Projektowanie przestrzeni bez produktów toksycznych i rozpuszczalników 

chemicznych. 

 

Energia: 

 

14. Koncepcja energii pozytywnej, poprzez produkcję energii odnawialnej i 

magazynowanie energii na miejscu; 

15. studium wykonalności dla sieci energii ciepłej/zimnej na miejscu, w tym powrotu 

nadmiaru ciepłej/zimnej energii do kompleksu/dzielnicy; 

16. ustanowienie inteligentnej sieci poprzez połączenie budynku z innymi budynkami PE 

i zapewnienie zintegrowanego zarządzania budynkiem; 

17. wykorzystanie zasobów naturalnych (słońce, wiatr, gleba, wymiana termiczna i inne) 

do produkcji energii. 

18. Wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji do zarządzania energią w budynku.  

 

Woda: 

 

19. 100% przepuszczalności lub jej odpowiednik w całym obiekcie; 

20. 100% równowagi pomiędzy zużyciem a regeneracją; 

21. 100% autonomiczności pod względem wody nieprzeznaczonej do picia (obiegi 

sanitarne i klimatyzacja); 

22. studium wykonalności dotyczące autonomii cyklu wodnego zarządzanego na 

miejscu. 

 

Skutki krótkoterminowe: 

 

23. Zaprojektowanie tego budynku w porozumieniu z przyszłymi użytkownikami, 

sąsiadami i władzami publicznymi, aby stworzyć wspólną i zrównoważoną 

podstawową koncepcję; 
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24. Zagwarantowanie wzorowego projektu budowy (możliwego do zwiedzenia, 

partycypacyjnego, o zredukowanym śladzie, z ograniczeniem uciążliwości i odpadów, 

ale także edukacyjnego, zabawnego); 

25. Odbudowa powiązań miejskich, środowiskowych i społecznych (roślinność, 

mobilność, biotop); 

26. „buduj lokalnie” i „buduj lekko”, integrując odwracalną/adaptowalną koncepcję 

budowlaną poprzez systemy suchej zabudowy. 

 
 
Skutki długoterminowe: 

 

27. Analiza „kill overshoot-day” Parlamentu Europejskiego i wpływu przyszłego budynku; 

28. modułowość, ewolucja i elastyczność w celu sprostania zmianom i rozwojowi 

technologicznemu i społecznemu; 

29. inteligentna i modułowa obsługa, dostosowana do różnych potrzeb i wydarzeń; 

30. Projektowanie przyszłościowe > nadprogramowa odporność / projektowanie do 

zmian (w odniesieniu do zmiany klimatu, zmian legislacyjnych i zmian w przydziale 

przestrzeni). Konstrukcja budynku musi być stabilna, odporna, elastyczna i modułowa, 

aby umożliwić przyszłe adaptacje i nowe sposoby wykorzystania; 

31. prostota obsługi i zarządzania instalacjami - open source. 

 

Zużycie: 

 

32. Ograniczenie wszelkiego zużycia związanego z „procesami” (IT, wyposażenie 

pomieszczeń, kuchnia itp.), a nie tylko tych związanych z komfortem > Wykorzystanie 

wymiany wiedzy w ramach wspólnego rozwoju z uczelniami; 

33. skłonienie do zmiany nawyków - Wykorzystaj/przewiduj w jak największym stopniu 

(i we współpracy z przyszłymi użytkownikami) wszystkie możliwości zmniejszenia 

wpływu na środowisko poprzez próbę zintegrowania w fazie projektowania możliwości 

związanych z przyszłymi „zmianami nawyków” na poziomie działalności budowlanej 

(np: tryb pracy, mobilność, teleobecność, racjonalne wykorzystanie zasobów, wpływ 

usług gastronomicznych i sprzętu do przetwarzania danych itp.); 

34. ewolucja poziomu zadowolenia z komfortu klimatycznego (dopuszczalna 

temperatura otoczenia latem i zimą); informacje w czasie rzeczywistym dla 

użytkowników dotyczące warunków hydrotermicznych). 
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Wymiana i dzielenie się informacjami ze społecznością: 

 

35. Współdzielenie > Dzielenie się informacjami poprzez otwartą bazę danych, z 

podejściem partycypacyjnym i edukacyjnym, co pozwoli, a posteriori, powielać dobre 

przykłady i innowacje; 

36. Tworzenie powiązań społecznych (poprzez konsultacje i komunikację), powiązań 

urbanistycznych, a także ekologicznych. 

37. Zapewnienie infrastruktury miejskiej i socjalnej w celu poprawy jakości życia w 

dzielnicy. 


