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Zielona ideologia to już nie tylko ekstrawagancja postulo-
wana przez radykalnych ekologów. Ustawy i dyrektywy 
forsowane przez Unię Europejską wymuszają na rządach 

poszczególnych krajów prowadzenie polityki niskoenergetycznej 
i prośrodowiskowej. Jej konsekwencją jest dynamiczny rozwój bu-
downictwa zrównoważonego już nie tylko w sektorze obiektów 
komercyjnych. Dodatkowo, coraz bardziej świadomi najemcy na-
rzucają realizację inwestycji zapewniających niższe koszty eks-
ploatacji i przyjazne środowisko pracy.

Gwarancją osiągnięcia zamierzonych efektów jest proces re-
alizacji inwestycji według założeń budownictwa zrównoważone-
go. Musi on przebiegać zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami. 
W tym miejscu z pomocą przyszły organizacje certyfikujące — 
BRE Global i USGBC — które opracowały kompleksowe wytyczne 
dla budynków. Skuteczna ich realizacja zostaje potwierdzona cer-
tyfikatem BREEAM lub LEED na odpowiednim poziomie.

Bez wątpienia na popularyzację certyfikacji budynków ma 
wpływ Unijna Dyrektywa 2010/31/UE, która od 2021 r. wprowa-
dza dla wszystkich nowopowstałych budynków konieczność wy-
kazania się niemal zerowym zużyciem energii i wykorzystania 
w znacznym stopniu odnawialnych źródeł energii. Nie oznacza to 
jednak, że na certyfikaty należy patrzeć jedynie poprzez pryzmat 
zmniejszenia zużycia energii, gdyż jest to tylko jedno z wielu kry-
teriów obowiązujących w procesie certyfikacji. Istotne są również 
ograniczenie zużycia wody, ochrona środowiska i przede wszyst-
kim — zdrowie użytkowników obiektu. 

Aby zwiększyć korzyści wynikające z założeń budownictwa 
zrównoważonego, organizacje certyfikujące wprowadziły noweli-
zację systemów oceny, jeszcze bardziej je zaostrzając.

Temu zagadnieniu właśnie poświęcona jest najnowsza edy-
cja Vademecum, którą oddajemy w Państwa ręce. Prezentujemy 
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w niej najnowsze wersje certyfikatów wdrożone w 2013 r.: 
BREEAM International New Construction 2013 i LEED v4, opi-
sując wszystkie zawarte w nich grupy kryteriów z zaznaczeniem 
wprowadzonych zmian.

Realizacja coraz bardziej wymagających kryteriów nie była-
by możliwa bez wsparcia ze strony producentów. Dzięki nowym 
technologiom mogą oni oferować jeszcze bardziej ekologiczne 
i energooszczędne rozwiązania i produkty. Na łamach tegorocz-
nego wydania Vademecum znajdziecie Państwo szereg prezenta-
cji takich produktów, których zastosowanie pozwoli na zrealizo-
wanie wybranych kryteriów w nowym procesie certyfikacji. 

Niewątpliwym wsparciem dla osób pragnących zgłębić swo-
ją wiedzę z zakresu zrównoważonego budownictwa będą publiko-
wane przez nas wypowiedzi i komentarze specjalistów, którzy na 
co dzień realizują lub współpracują przy realizacji obiektów pod-
danych procesom certyfikacji. 

Jako dowód na to, że zrównoważone budownictwo staje się już 
nie tylko standardem, ale niejako koniecznością, naszym czytel-
nikom prezentujemy realizowane obiekty w Polsce oraz przybliża-
my proces certyfikacji jednego z najbardziej znanych na świecie 
budynków biurowych — Empire State Building. Celem tego przy-
kładu jest również wskazanie inwestorom, którzy już oddali swo-
je obiekty do użytkowania, że również dla nich droga do otrzyma-
nia certyfikatu nie jest zamknięta. Modernizując obiekt według 
ściśle określonych wytycznych, mogą ubiegać się o odpowiedni 
certyfikat.

Mamy nadzieję, że publikacja Vademecum Zielone Budynki 
— Punkty a Ocena przyczyni się do wzrostu Państwa wiedzy 
o budownictwie zrównoważonym, a także ułatwi zadanie wszyst-
kim tym, którzy zamierzają certyfikować swoje inwestycje w no-
wych wersjach systemów.

Życzymy przyjemnej lektury,
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