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... powiedział w swoim czasie Gajusz Juliusz Cezar. W du-
chu tej sentencji postanowiliśmy stworzyć drugą część 
Vademecum Zielone Budynki w Polsce. Sukces poprzedniej 
edycji publikacji utwierdził nas w przekonaniu, iż tematyka 
zrównoważonego budownictwa jest w Polsce poszukiwana 
i wartościowa. „Zielone” budynki nie są wymysłem ekolo-
gów, nie wiążą się z olbrzymimi kosztami i naprawdę mo-
gą przynieść korzyści.

Poprzednie wydanie Vademecum przedstawiło teo-
rię procesu certyfikowania w systemach LEED, BREEAM 
i niemieckiego DGNB. Objaśniliśmy rolę konsultantów, 
swoje spojrzenie opisali również architekci, projektanci 
oraz inwestor. Publikacja pozwoliła na przekazanie obszer-
nej wiedzy na temat zrównoważonego budownictwa, nie-
dostępnej wcześniej w jednym, kompleksowym opracowa-
niu. Wyjaśniliśmy, dlaczego warto z tematyką zrównowa-
żonego budownictwa się zapoznać, a następnie — jakie ko-
rzyści może ono przynieść. 

Zawsze jednak dochodzi do konfrontacji teorii z prakty-
ką. Dopiero wtedy zorientować się można, które pytania są 
najbardziej istotne, gdzie pojawiają się problemy i z czym 
należy się zmierzyć. Postanowiliśmy ułatwić to zadanie 
wszystkim, którzy się go podejmą. Na łamach niniejszej 
publikacji szczegółowo przedstawimy procesy certyfikacji 
LEED i BREEAM, dwóch najbardziej popularnych certyfi-
katów w Polsce.

„Zielona ideologia a praktyka” jest dokładnie tym, co 
sugeruje tytuł. Pozwala na zrozumienie, co tak napraw-
dę zrównoważone budownictwo w praktyce oznacza. 

Nauczycielem wszystkiego jest praktyka... 

O D  R E D A K C J I

Uświadamia, z kim należy współpracować w takim proce-
sie, kto jest odpowiedzialny za poszczególne czynności, ja-
kie są fazy procesu certyfikacji i z czym się wiążą oraz jak 
przedstawia się strona finansowa zagadnienia. 

Kompleksowy opis praktycznego podejścia do zrów-
noważonego budownictwa przedstawiliśmy wielotoro-
wo. Opisaliśmy biurowiec pod kątem stosowanych w nim 
materiałów i produktów. Proces certyfikacji w systemach 
LEED i BREEAM zobrazowaliśmy na dwóch przykładach. 
Inwestycja firmy BUMA — biurowiec Quattro C — jest 
przykładem obiektu powstającego przy zastosowaniu kry-
teriów BREEAM, natomiast Torus realizuje Alchemię, pod-
dawaną certyfikacji LEED. 

Uważamy, iż wnikliwa prezentacja tych dwóch obiek-
tów pozwoli czytelnikowi na jasne zrozumienie stoso-
wanych procedur. W publikacji przedstawiliśmy również 
proces certyfikacji wnętrz na przykładzie polskich od-
działów Deutsche Banku. Vademecum wzbogacone jest 
także wypowiedziami ekspertów z wielu dziedzin oraz 
konkretnymi przykładami produktów, pozwalającymi na 
jeszcze głębsze zapoznanie się z tematyką budownictwa 
zrównoważonego.

Wierzymy, że nasza publikacja pomoże przyszłym inwe-
storom podjąć decyzję o certyfikacji realizowanego przez 
nich budynku. Przyszłym najemcom zwróci zaś uwagę, jak 
korzystne środowisko pracy oferuje zielony biurowiec.

Życzymy przyjemnej lektury,
Zespół e-biurowce.pl
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