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W
e francuskim Dijon powstał w tym roku dziesię-

ciopiętrowy budynek — Elithis Tower. Do jego 

budowy zastosowano materiały, które w możli-

wie najmniejszy sposób szkodzą środowisku. Ograniczo-

no zużycie aluminium, a fasadę wykonano z drewna oraz 

materiałów pochodzących z recyklingu. Instalacje we-

wnętrzne zaprojektowano z myślą o optymalnym funk-

cjonowaniu bez zbędnych wydatków energetycznych. Na 

dachu zamontowano 330 paneli słonecznych, produku-

jących więcej energii, niż zużywa cały obiekt. W całym 

budynku wykorzystanie naturalnego światła jest maksy-

malizowane. Najemcy zostali zobligowani do prowadze-

nia racjonalnego zarządzania odpadami i energią.

***
Budownictwo zrównoważone rozwija się na całym świe-

cie coraz szybciej. Przestało już być ekstrawagancją, 

postulowaną przez radykalnych ekologów, i stopniowo 

zyskuje status standardu zarówno prawnego, jak rynko-

wego. Regulacje Unii Europejskiej wprowadzają wymóg 

redukowania zużycia energii w obiektach budowlanych, 

a coraz więcej międzynarodowych korporacji w poszuki-

waniu powierzchni biurowych bierze pod uwagę certyfi-

katy zielonego budownictwa.

Czym jednak jest budownictwo zrównoważone? Jakie 

kryteria musi spełniać budynek, aby uzyskał certyfikat? 

Kiedy trzeba zacząć o tym myśleć? I przede wszystkim — 

czy to wszystko się opłaca?

Vademecum „Zielone budynki w Polsce”, przygotowane 

przez zespół e-biurowce, jest praktycznym przewodnikiem 

po złożonej problematyce budownictwa zrównoważone-

go. Stanowi wprowadzenie do zagadnień zielonego bu-

downictwa dla tych wszystkich, którzy wprawdzie 

o nich słyszeli, lecz zrazili się mno-

gością informacji, rozproszonych 

w setkach, jeśli nie tysiącach, 

dokumentów i opracowań.

Myśl zielono…

downictwa dla tych wszystkich, którzy wprawdzie 
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dokumentów i opracowań.

O D  R E D A K C J I

„Zielone budynki w Polsce” to pierwsze w Polsce kom-

pletne opracowanie tej tematyki, skupione na obiektach 

komercyjnych, a szczególnie — biurowych. Od co naj-

mniej dwóch lat kwestie budownictwa zrównoważonego 

oraz certyfikacji zielonych biurowców nabierają w Polsce 

rozgłosu. Nie było jednak dotąd całościowego, a zarazem 

przystępnego, wprowadzenia w ten obszar zagadnień, 

uznawany za niezwykle skomplikowany i hermetyczny. 

Oddawane w Państwa ręce vademecum „Zielone budyn-

ki w Polsce” ma na celu uzupełnienie tego braku.

Tematykę budownictwa zrównoważonego prezentujemy 

z kilku perspektyw, starając się odpowiedzieć na poten-

cjalne pytania zarówno deweloperów, budowlańców, ar-

chitektów i projektantów, jak przedstawicieli instytucji 

finansowych czy urzędników publicznych. W pierwszej 

kolejności przedstawiamy genezę koncepcji budownic-

twa zrównoważonego oraz argumenty przemawiającego 

na jego rzecz. Następnie skupiamy się na problematyce 

certyfikacji obiektów biurowych w ramach dwóch obec-

nych w Polsce systemów oceny: LEED, BREEAM. Poru-

szamy również tematykę niemieckiego systemu oceny 

budynków DGNB. Prezentujemy same instytucje certy-

fikujące i podstawowe kryteria ocen, analizujemy także 

proces certyfikacji w praktyce. Omawiamy rolę konsul-

tantów, odpowiadających za właściwe wdrożenie i ocenę 

standardów zielonego budownictwa. Poza tym przedsta-

wiamy spojrzenie architekta i projektanta na rozwiązania 

zrównoważone oraz zwracamy uwagę na najważniejsze 

technologie stosowane w nowoczesnych, zielonych biu-

rowcach.

Mamy nadzieję, że vademecum „Zielone budynki w Polsce” 

przyczyni się do popularyzacji idei budownictwa 

zrównoważonego w Polsce 

oraz pozwoli Państwu 

podjąć właściwe decyzje.

Zespół e-biurowce


