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wizJa i MisJa

cele

Nasza Wizja
Budynki, które poprawiają jakość życia ich użytkowników, wpływają na odtwarzanie 

naturalnych ekosystemów oraz przyczyniają się 
do wzrostu gospodarczego i stabilności

Nasza Misja
Umożliwienie zjednoczenia branży budowlanej w celu transformacji 

sposobów projektowania, budowania, użytkowania i rozbiórki budynków

ceL 1 – eDUKacja
Wpływ na wzrost świadomości, dostarczanie 

informacji i ułatwianie dostępu do wiedzy dotyczącej 
zielonego budownictwa

ceL 2 – WsPÓŁPRaca z RzĄDeM 
Popieranie i propagowanie zielonego budownictwa na wszystkich szczeblach 

organów państwowych

ceL 3 – PRzyWÓDztWO
Organizacja non-profit o wysokim stopniu wiarygodności

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest or-
ganizacją pozarządową typu non-profit, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, po-
przez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekono-
micznej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków 
o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środo-
wisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Do zadań PLGBC zalicza się zapewnienie przywództwa, przyczynianie się do wzrostu świa-
domości, dostarczanie informacji i ułatwianie dostępu do wiedzy dotyczącej green building 
oraz wzmocnienie fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce. PLGBC jest orę-
downikiem stworzenia ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej, łącząc głosy pro-
fesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Wierzy-
my, że nasze wysiłki ułatwią przekształcenie strefy zabudowy w taką, która jest efektywna, 
energooszczędna i środowiskowo odpowiedzialna. Zamierzamy utworzyć koalicję, która będzie 
obejmowała sektor publiczny i prywatny, we wspólnym celu osiągnięcia poprawy warunków ży-
cia mieszkańców kraju przez pozytywny wpływ i wdrożenie zasady potrójnej odpowiedzialności.
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członkowie plgbc 
(stan na grudzień 2015)

pozostałe firmy członkowskie
Kuryłowicz & Associates Architecture Studio (Członek Premium), TERMOCENT Marek Kitliński (Czło-
nek Premium), Abyard Sp. z o.o., Activtek Sp. z o.o., Allcon Investment Sp. z o.o. Sp. k., APA Innovative Sp. z 
o.o., Armstrong Building Products BV sp. z o.o., Biuro Projektów Kazimierski i Ryba Sp. J., Builders Club – 
Stowarzyszenie Rzetelnych Budowlańców, Carrier, CEMEX Polska Sp. z o.o., Chapman Taylor, Covestro, 
Det Norske Veritas Poland Real Estate Sp. z o.o., ENERGERO Sp. z o.o., Górażdże Cement SA, Grontmij 
Polska Sp. z o.o., Instytut Doradztwa Sp. z o.o., Instytut Technologii Drewna, Jones Lang LaSalle Sp. z o.o., 
KARMAR S.A., Kerakoll Polska Sp. z o.o., Konsorcjum LidMan Nieruchomości, Krajowa Agencja Poszano-
wania Energii S.A., LafargeHolcim, Marble & Quartzite Polska sp. z o.o., Mapei Polska Sp. z o.o., NASCON 
Sp. z o.o., OTIS, Pol-Con Consulting Sp. z o.o., Polonez Plus Sp. z o.o., Tequm Sp. z o.o., Unidevelopment S.A.
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zarząd plgbc w 2015 roku

Rafał Schurma 
Prezydent PLGBC, 
właściciel visio | archi-
tects & consultants

Rafał Bonter 
Dyrektor ds. Nowych 
Urządzeń, 
Otis

Regina Gul  
Senior Project Manager, 
Jones Lang LaSalle

Roman Hatossy 
Dyrektor Zarządzający, 
NASCON

Bartłomiej Kisielewski 
Partner, 
Horizone Studio

Ewa Kosmala 
Technical Director 
Poland & Baltics, 
Knauf Insulation

Krzysztof Kraicziczek 
Właściciel,
Lidman Real Estate

Marcin Malicki 
Prezes Zarządu, 
ACTIVTEK Polska

Andrzej Sitko 
Dyrektor, 
ARUP Poland

Adam Targowski 
Sustainability Manager, 
Skanska Property Poland
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wydarzenia organizowane przez 
plgbc w 2015 roku

V PLGBc GReeN BUiLDiNG syMPOsiUM

6 października 2015 w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie już po raz piąty spotkaliśmy się pod-
czas PLGBC Green Building Symposium, konferen-
cji na stałe wpisanej w kalendarz najważniejszych 
i najciekawszych wydarzeń związanych z zielonym 
budownictwem.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem 
Zdrowie, komfort i produktywność, czyli prawdzi-
we zyski płynące z zielonego budownictwa. Na wy-
bór tematyki wpłynęło kilka faktów, m.in. to, że  
w większości firm aż 90% kosztów operacyjnych 
to koszty związane z zatrudnieniem, tymcza-
sem nawet minimalne polepszenie zdrowia pra-
cownika, a w rezultacie jego produktywności, 

ma wpływ na poprawę wyniku finansowego. 
Zaś na komfort użytkownika danego wnętrza 
składa się szereg czynników, począwszy od opty-
malnych warunków cieplnych, oświetleniowych, 
akustycznych, przez zastosowanie nieszkodliwych 
materiałów budowlanych i wykończeniowych, po 
ergonomiczne umeblowanie. Poznaliśmy korzyści 
wynikające ze świadomego projektowania, wzno-
szenia oraz użytkowania budynków, i zyski, jakie 
czerpie pracodawca z biura w zielonym obiekcie 
oraz sposoby na przełożenie i pomiar tych korzy-
ści. Wśród prelegentów znaleźli się doskonali eks-
perci. Inspirujący mówca i specjalista w dziedzi-
nie akustyki, Julian Treasure (5 wystąpień na TED 
i 18 milionów widzów), zdradził, jak dźwięk w po- 

PLGBC organizuje szereg wydarzeń o charakterze spotkań branżowych: konferencji, prezentacji, spo-
tkań networkingowych i szkoleń. Część z nich to przedsięwzięcia cykliczne.

nowa ceo

Alicja Kuczera objęła stanowisko Business De-
velopment & Operations Manager w listopadzie 
2014 roku, a w grudniu 2015 została Dyrektorem 
Zarządzającym PLGBC. 

Alicja posiada ponad 10-letnie doświadczenie  
w środowisku biznesowym, w którym współpra-
cowała i negocjowała z klientami i dostawcami  
z całego świata. Bezpośrednio przed dołączeniem 
do zespołu PLGBC, przez 5 lat była dyrektorem de-
partamentu handlu w Fortress S.A.
Zrównoważony rozwój zawsze znajdował się  
w kręgu jej zainteresowań, również pracę dyplo-
mową w ramach studiów MBA związała z tym 
zagadnieniem. Kierowała zespołem, który prze-
tłumaczył książkę Jonathana T. Scotta pt. „The Su-
stainable Business”.

Alicja charakteryzuje się unikalnymi zdolnościami 
organizacyjnymi, jest bardzo dynamiczną osobą, 
przyzwyczajoną do pracy w zmiennym środowisku 
wymagającym otwartego umysłu. 
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mieszczeniach wpływa na produktywność pracow-
ników. Brytyjski ekspert Phil Nedin podzielił się 
swymi doświadczeniami w projektowaniu i two-
rzeniu zdrowego oraz komfortowego środowiska 
pracy, natomiast jak zmierzyć jego wskaźniki i uzy-
skać międzynarodowy certyfikat dowiedzieliśmy 
się od Phila Williamsa, jednego ze współtwórców 
uznanego systemu WELL Building Standard®. 

Uczestnicy trzech paneli dyskusyjnych rozma-
wiali o tym, w jaki sposób pogodzić komfort użyt-
kowania z efektywnością energetyczną biur, jak 
przedstawiają się światowe trendy w dziedzinie 
zwiększania komfortu użytkowania budynków 

Julian Treasure, keynote speaker V PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 

oraz dlaczego liderzy wybierają zielone biura. 
Konferencję poprowadził dziennikarz radiowej 
Trójki, Kuba Strzyczkowski. 
Patronatem Honorowym konferencję objęło Mi-
nisterstwo Gospodarki, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, American 
Chamber of Commerce, British Polish 
Chamber of Commerce, Scandinavian
-Polish Chamber of Commerce, Stowa-
rzyszenie Architektów Polskich, Insty-
tut Techniki Budowlanej, Polska Federacja 
Rynku Nieruchomości i Polski Związek Firm De-
weloperskich. 

Uczestnicy mieli 
możliwość wziąć 
udział w wieczornej 
sesji networkingowej 
podczas cocktail party. 
Jako organizator, PLGBC otrzymało pod adre-
sem tegorocznej konferencji szereg bardzo po-
zytywnych komentarzy, zarówno od uczestników 
poprzednich edycji, jak i tych, którzy wcześniej nie 
mieli okazji brać udziału w naszym Sympozjum. 
Jest nam tym bardziej miło i serdecznie zaprasza-
my do współpracy i uczestnictwa w przyszłorocz-
nej konferencji.

Piąta edycja Sympozjum 
zgromadziła ponad 
150 uczestników: managerów, 
inwestorów, architektów, 
zarządców nieruchomości, 
projektantów, deweloperów 
oraz potencjalnych najemców 
zielonych budynków. 
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Julian Treasure, keynote speaker V PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM 

sympozjum 2015 na fotografiach
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plgbc green building awards

Piątej edycji Sympozjum towarzyszyło uroczy-
ste rozwiązanie konkursu PLGBC Green Building 
Awards 2015. 
Do oceny nadesłano łącznie 42 zgłoszenia  
w czterech kategoriach: najlepszy zrealizowany 
certyfikowany budynek ekologiczny, najlepszy 
zrealizowany budynek ekologiczny bez certyfi-
katu, najlepszy projekt ekologiczny (studencki  
i profesjonalny) oraz Green Product of the Year.

world green building week

Jak co roku, PLGBC wzięło udział w światowej 
kampanii World Green Building Week i wypro-
mowało akcję w mediach. Tym razem w dniach 
21-27 września 2015 zaangażowaliśmy aktywniej 
członków i partnerów Stowarzyszenia. Pod egidą 
WGBW odbył się szereg wydarzeń. 

CEMEX Polska zorganizował kampanię online  
o zrównoważonym budownictwie w mediach spo-
łecznościowych i kampanię edukacyjną dla swych 
pracowników. W Poznaniu i Wrocławiu odbyło się 
Sympozjum VisionBMS prowadzone przez eks-
pertów APA Innovative. W Gdańsku i Katowicach  
TÜV Nord zorganizował Czwartek Jakości: standar-
dy w budownictwie kluczem do zdrowego wnętrza, 
natomiast w Kielcach odbyło się spotkanie przed-
stawicieli ActivTek z rodzicami przedszkolaków  
w ramach akcji czyste powietrze z technologią RCI 
w przedszkolach i  żłobkach.

Komisja Konkursowa APA Wojciechowski i Torus za wspólny projekt  
Alchemia I otrzymały nagrodę w kategorii 1

Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. 
arch. Wacław Celadyn – Przewodniczący Komisji, 
mgr inż. arch. Jacek Ewý, Peter Maitland FRICS, 
dr inż. arch. Aleksandra Witeczek i mgr inż. Jaro-
sław Witek, oceniała prace zarówno pod wzglę-
dem walorów architektonicznych, estetycznych 
jak i walorów związanych z budownictwem zrów-
noważonym. Jury wzięło także pod uwagę nowa-
torskie pomysły łączące wymienione wyżej cechy.
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dzień ziemi z ambasadą usa

Wśród wydarzeń organizowanych przez PLGBC 
cyklicznie znajduje się też Dzień Ziemi. W 2015,  
w dniu 23 kwietnia, do współpracy zaprosiliśmy 
U.S. Embassy Commercial Service w Warszawie 
oraz American Chamber of Commerce. 

Seminarium odbyło się równocześnie w Warszawie 
i Wrocławiu, co zminimalizowało ślad węglowy.  
W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego spo-
tkanie otworzyła Magda Pavlak-Chiaradia, dyrek-
tor zarządzający ERM Polska Sp. z o.o., a we wro-
cławskim Centrum Innowacji 3M – Rafał Schurma, 
prezydent PLGBC. Honorowym gościem wydarze-
nia był JE Stephen Mull, Ambasador Stanów Zjed-
noczonych, który wygłosił mowę powitalną.
Na temat zielonego budownictwa i zrównoważo-
nego rozwoju wypowiadali się niekwestionowa-
ni eksperci w tych dziedzinach: Peter Templeton, 
wiceprezydent United States Green Building Co-
uncil – online, z Waszyngtonu, oraz w Warszawie 
– Jonathan Scott, autor świeżo wydanej w Polsce 
książki “Zrównoważony rozwój w biznesie: Jak 
osiągnąć długoterminową rentowność i konkuren-
cyjność. Przewodnik praktyka”. Obydwa wykłady 
transmitowane były do Wrocławia.

W obu miastach miał miejsce osobny panel dysku-
syjny, związany z zagadnieniem zrównoważonego 
rozwoju i budownictwa. Wieczór zakończył się 
spotkaniem networkingowym, a we Wrocławiu 
dodatkowo niezwykle interesującą wycieczką po 
Centrum Innowacji 3M.
Sponsorami spotkania były firmy: 3M, ERM Pol-
ska Sp. z o.o., EY, Human Element Consulting s.r.o., 
KARMAR S.A. oraz United Technologies. 
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green building night

W dniu 19 marca 2015 roku w warszawskiej re-
stauracji Lif odbyło się kolejne z cyklu wieczornych 
spotkań networkingowych organizowanych przez 
PLGBC, Green Building Night. Tym razem tematem 
przewodnim był Zielony najemca.

Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na ko-
nieczność stałej współpracy najemców zielonego 
budynku z jego właścicielem. Wyjaśnieniu najem-
com zastosowanych rozwiązań i zachęceniu do ich 
stosowania służą wszelkiego rodzaju akcje eduka-
cyjne, angażujące, organizowane przez dewelope-
rów – podczas spotkania o takich przedsięwzię-
ciach mówili Regina Gul z JLL i Adam Targowski ze 
Skanska Property Poland. Kwestie prawne, zwią-
zane m.in. z konstrukcją zielonej umowy najmu, 
zobowiązującej najemcę do określonych zrówno-
ważonych działań, przedstawił mecenas Grzegorz 
Zawada z kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wy-
piór Adwokaci. 
Podsumowanie, a jednocześnie spojrzenie z innej 
perspektywy, stanowiła prelekcja Artura Meta  

z APA Innovative. Firma ta dostarcza rozwiązania 
BMS i zachęca właścicieli budynków, w których 
zastosowano jej systemy, do współpracy w ramach 
szkoleń dla najemców.

Po prezentacjach partnerów i sponsorów odbył się 
dwugodzinny networking.

PLGBC kontynuuje również działalność szkolenio-
wą. W dniu 14 maja 2015 zorganizowaliśmy szko-
lenie Sustainable Real Estate Management, któ-
re prowadził doświadczony trener Joseph Marfi  
z Turner Construction.  Szkolenie przeznaczone 
było dla profesjonalistów pracujących w sektorze 
real estate i projektowania. Partnerami spotkania 
były RICS i Siemens.

Na jesieni odbyły się szkolenia BREEAM i LEED. 
Pierwsze, w dniach 17-19 listopada, prowadził 

trener z BRE Global. Było to szkolenie na asesora 
BREEAM International New Construction 2013  
i kończyło się egzaminem potwierdzającym zdoby-
te uprawnienia. 
PLGBC zorganizowało też zamknięte szkolenie 
LEED dla jednej z czołowych firm rynku nierucho-
mości, prowadzone przez Rafała Schurmę, prezy-
denta PLGBC z uprawnieniami USGBC Faculty.
Od lipca 2015 prowadzimy również, w partner-
stwie z Green Living Education, serię szkoleń LEED 
w systemie on-line.

szKOLeNia: 
sUstaiNaBLe ReaL estate MaNaGeMeNt, LeeD, BReeaM
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wydarzenia w 2015 roku, których 
plgbc było patronem i partnerem

Alicja Kuczera podczas prezentacji raportu Biała  
Księga

Panel PLGBC podczas Europejskiego Kongresu Samo-
rządów

Jak co roku, różne organizacje zapraszały Polskie 
Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego do 
objęcia patronatem merytorycznym organizowa-
nych przez nie wydarzeń. 

W ramach takiej współpracy, oprócz zamieszcze-
nia logo Stowarzyszenia w materiałach związanych  
z eventem, najczęściej mieliśmy również możli-
wość prelekcji. 
Działania polegające na współpracy merytorycz-
nej i wizerunkowej wzmacniają rozpoznawalność 
PLGBC na rynku i jego pozycję jako autorytetu  
w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. 

Wśród takich konferencji znalazły się m.in.:

• Projektowanie przyszłości – konferencja i tar-
gi BIM w Krakowie (wystąpienie Jarosława  
Witka) 

• Panel PLGBC: „Budownictwo ekologiczne jako 
przyszłość inwestycji publicznych – wyzwania, 
doświadczenia, przykłady” podczas Europej-
skiego Kongresu Samorządów w Krakowie (pa-
nelistami byli przedstawiciele następujących 
organizacji: Arup, Horizone Studio, MARR S.A., 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii, SEPO led, PLGBC) 

• Leaders in Architecture Summit w Warszawie 
(wystąpienie Rafała Schurmy)

• Prezentacja raportu CMG „Biała Księga: Zdro-
wie i produktywność w zrównoważonych bu-
dynkach” (wystąpienie Alicji Kuczery; raport 
WorldGBC Health, Wellbeing & Productivity 
in Offices)

• Kongres budownictwa energooszczędnego 
oraz certyfikacji budynków we Wrocławiu 
(wystąpienie Rafała Schurmy)

• IX Kongres Facility Management „Komfort 
najemcy” w Warszawie (wystąpienie Rafała 
Schurmy) 

• Targi Warsaw Build w Warszawie

Stale współpracujemy także z Ministerstwem Go-
spodarki, które objęło patronatem honorowym 
V PLGBC Green Building Symposium oraz polską 
edycję World Green Building Week. 
Działamy merytorycznie w ramach platformy 
Efektywność Energetyczna w Budynkach.
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współpraca międzynarodowa

PLGBC aktywnie włącza się również w przedsię-
wzięcia międzynarodowe. Współpraca taka polega 
między innymi na promocji wydarzenia lub kam-
panii na stronach internetowych Stowarzyszenia,  
w mediach społecznościowych czy w newsletterze. 

Do takich przedsięwzięć możemy zaliczyć udział  
w Brightest! Greenest! Buildins i Deep Green Re-
novations with BUILD UPON (online) oraz promo-
cję World Sustainable Days,  Greenbuild EuroMed  
w Veronie, Ecobuild w Londynie, World Efficien-
cy w Paryżu. W promowanym przez PLGBC kon-
kursie WorldGBC European Leadership Awards 
2015 startowały nasi dwaj członkowie: Armstrong 
Building Products i Skanska Property Poland. 

Uczestniczyliśmy także aktywnie w kampanii Bet-
ter Build Green połączonej ze zobowiązaniami  
w ramach Buildings Day podczas Konferencji 
COP21 w Paryżu. 
W ramach tej kampanii również PLGBC i część na-
szych członków przedstawiło swoje zobowiązania 
mające doprowadzić do realizacji centralnych zo-
bowiązań WorldGBC do 2050 roku: przestawienia 
sektora budownictwa na budowę obiektów Net 
Zero Carbon oraz głębokiej renowacji istniejących 
budynków w stronę efektywności energetycznej.
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komunikacja wewnętrzna  
i zewnętrzna

Od połowy 2015 roku działa nowa strona in-
ternetowa PLGBC, odświeżona zarówno pod 
względem merytorycznym, jak i graficznym  
i  funkcjonalnym w stosunku do poprzedniej 
wersji, działającej od początku istnienia Stowa-
rzyszenia. 
Staraliśmy się dostosować witrynę do wymagań 
nowoczesnego użytkownika Internetu. 

Nowa strona ma służyć jako źródło informa-
cji nie tylko o PLGBC, ale także dostarczać 
podstawowych wiadomości o zrównoważo-
nym budownictwie, których odbiorcą może 
być osoba nie posiadająca eksperckiej wiedzy,  
a zainteresowana wprowadzeniem do swego 
otoczenia i zachowania rozwiązań służących 
zrównoważonemu budownictwu.

Główną jednak innowacją – w pełnym znaczeniu 
tego słowa – jest baza budynków certyfikowanych 
w naszym kraju. 
Od jakiegoś czasu docierały do nas prośby o in-
formacje na ten temat, wobec czego zarząd 
PLGBC zdecydował o dostarczeniu ich w formie 
interaktywnej. Baza działa na zasadzie wyszu-
kiwarki i integruje dane o certyfikacji LEED, 
BREEAM, HQE i EU Green Buildings. 
Po stronie głównej witryny jest najczęściej otwie-
raną podstroną.

Cała strona internetowa ma ok. 3000 odsłon/mie-
siąc, z czego 28% to powracający użytkownicy, co 
świadczy o zainteresowaniu zrównoważonym bu-
downictwem oraz o osiągnięciu celu merytorycz-
nego i funkcjonalnego.

Nową formułę otrzymał także regularny newslet-
ter PLGBC rozsyłany do bazy kilku tysięcy osób, 
również dostosowany do nowoczesnego odbior-
cy. Teraz jest to newsletter z kilkoma aktualnościa-
mi linkującymi do strony internetowej, ułożonymi  
w przejrzystym szablonie. 
W podobny sposób rozsyłamy mailingi dedyko-
wane określonemu wydarzeniu. Newsletter ma 
otwieralność na poziomie powyżej 22%.

W celach promocyjnych i informacyjnych powsta-
ła również strona poświęcona V PLGBC Green 
Building Symposium, a w przyszłości kolejnym 
edycjom konferencji.
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