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©2018 PLGBC. Niniejszy dokument został przygotowany przez PLGBC, a jego treść nie stanowi żadnego zobowiązania ani rekomendacji ze strony PLGBC 
i obowiązuje na dzień jego sporządzenia. Jakiekolwiek wykorzystanie treści tej publikacji w całości bądź części, musi zawierać pełną informację o tytule, autorach 
oraz PLGBC jako właścicielu praw autorskich.
PLGBC – Polish Green Building Council – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą 
na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicz-
nej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło 
to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Stanowimy jedną z 68 organizacji green building councils 
działających na całym świecie, skupionych w ramach World Green Building Council. W Polsce zrzeszamy firmy, instytucje, organizacje oraz ekspertów, którym 
bliska jest idea zielonego budownictwa.
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W PLGBC wierzymy, że zrównoważo-
ne budynki mogą i powinny stanowić 
jeden z istotnych elementów naszego 
życia. 
Wszyscy doświadczamy zmieniającego 
się klimatu. A to oznacza konieczność 
zmiany sposobu, w jaki projektujemy 
i budujemy, aby umożliwić rozwój dla 
lepszego życia, zdrowia i przyszłości.

Podejmujemy więc działania i wzmac-
niamy naszą społeczność, aby stymu-
lować zmiany. Szukamy efektywnych 
rozwiązań przyjaznych środowisku, osz-
czędzających zasoby, będących w zgo-
dzie z zasadami zrównoważonego roz-
woju. Cieszymy się, że coraz więcej firm 
i organizacji podziela nasze spojrzenie. 
Podejmując wspólne inicjatywy z na-
szymi członkami, stajemy się czymś 
więcej niż osobnymi firmami i organiza-
cjami. Tworzymy społeczność zielonego 
budownictwa. Mamy większy wpływ na 
zmiany.

Dlatego od ponad 10 lat angażujemy 
się w upowszechnienie zrównoważo-
nego budownictwa w Polsce. Bazując 
na doświadczeniach, rozwijamy nowe 
aktywności. Niniejszy raport pokazuje 
ogromny potencjał i możliwości, jakie 
daje dziś green building.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Zespół PLGBC

Wprowadzenie 
do zielonego 
budownictwa
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Członkowie
PLGBC

Pol-Con Consulting

Firma Karol Rzepniewski

Pal Haritz
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Nowi
członkowie

Wieliterm jest nowoczesną firmą skupiającą 
grono audytorów energetycznych, architek-
tów i specjalistów z zakresów budownictwa, 
ogrzewnictwa. Posiada doświadczenie, poten-
cjał zawodowy i środki techniczne niezbędne 
do świadczenia usług w zakresie projektowa-
nia, sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej oraz audytów energetycznych.

Aluprof S.A. należy do Grupy Kapitałowej 
Grupa Kęty S.A. Firma jest jednym 
z czołowych producentów systemów 
aluminiowych w Europie.

AnkomAkustik jest zespołem specjalistów 
świadczących usługi konsultingu w zakresie 
kompleksowych rozwiązań dla ochrony przed 
hałasem w środowisku oraz kształtowaniu 
klimatu akustycznego w budynkach.

ASBUD GROUP to firma deweloperska, 
specjalizująca się w realizacji projektów 
mieszkaniowych i biurowych, która już od 
21 lat prowadzi działalność na polskim rynku 
nieruchomości.

Cundall to międzynarodowa wielobranżowa 
firma doradcza, zatrudniająca ponad 900 
pracowników w 11 krajach na świecie. 
Głównym celem firmy jest realizacja wizji 
wielobranżowego i nowoczesnego biura 
projektowego opartego na ugruntowanych 
zasadach etycznych.

Zespół Hadart to grupa architektów 
krajobrazu, ogrodników, pracowników 
administracyjnych oraz obsługi technicznej, 
wykonujących swoją pracę z pasją 
i zaangażowaniem. Wszystkie realizacje 
wykonuje zgodnie z wszelkimi normami 
zrównoważonego rozwoju, w tym również 
wymaganiami systemów LEED i BREEAM.

HB Reavis to w pełni zintegrowana firma 
deweloperska, oferująca unikalne 
i wysoce skuteczne rozwiązania na rynku 
nieruchomości: od identyfikacji możliwości 
inwestycyjnych, poprzez projektowanie 
i budowę, po zarządzanie ukończonymi 
aktywami.

JW+A jest firmą doradczą i projektową 
w zakresie zielonego budownictwa. 
Specjalizuje się w certyfikacji LEED, 
BREEAM i WELL dla budynków nowych oraz 
istniejących, analizach specjalistycznych oraz 
doradztwie w projektowaniu, wykonawstwie 
i użytkowaniu inwestycji.

Perflow S.A. jest wyłącznym przedstawicielem 
Firmy PERMAVOID LIMITED i PROFLOOR 
EUROPE na terenie Polski. PERMAVOID 
z siedzibą w Anglii, jest producentem 
specjalistycznych produktów tworzących 
innowacyjny, ekologiczny system podbudowy 
i drenażu PERMAVOID.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Politechniki Śląskiej powstał w 1993 r. 
Kadra naukowa bierze aktywny udział we 
współpracy z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi oraz w ramach programów 
ramowych Komisji Unii Europejskiej.

Wydział Inżynierii Lądowej powstał 
w 1915 r. jako jeden z czterech 
wydziałów Politechniki Warszawskiej, 
ale jego tradycje sięgają 1826 r. Wydział 
Inżynierii Lądowej jest wiodącą jednostką 
naukową i dydaktyczną w dziedzinie 
budownictwa. 

ZDROJOWNIA jest marką firmy TOPSERW 
specjalizującą się w sprzedaży urządzeń do 
dystrybucji wody wodociągowej w przestrzeni 
publicznej. Oferta firmy obejmuje źródełka 
oraz dystrybutory wody pitnej, zewnętrzne 
zdroje wodne oraz urządzenia do chłodzenia 
i gazowania wody wodociągowej.

Wrocław w rankingu „Quality of Living” 2018 
znalazł się w pierwszej setce najlepszych 
miast do życia, został uhonorowany tytułem 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i European 
Best Destination 2018. Jako miasto otwarte 
na współpracę, z ponad tysiącletnią historią, 
dzieli się swoimi bogatymi doświadczeniami 
z innymi, dbając o zrównoważony rozwój.

4Nature System posiada wieloletnie 
doświadczenie w kompleksowej realizacji 
zielonych ścian z roślin oraz mchów. 
Rozwiązania firmy cenione są za wysoką 
jakość wykonania, niezawodność rozwiązań 
oraz indywidualne podejście do każdego 
klienta.

Jedna ze spółek wchodzących w skład VIVE 
Group, z których główna – VIVE Textile 
Recycling, działając od 26 lat, jest liderem 
branży recyklingu tekstyliów w Polsce 
i Europie. VIVE Innovation zajmuje się 
poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań 
umożliwiających 100% recykling tekstyliów.

Uroczysko Zielone Ściany zajmuje się 
świadczeniem usług w zakresie kompleksowej 
aranżacji wnętrz roślinnością. Flagowym 
produktem firmy są zielone ściany z żywych 
roślin. Jest ona pionierem na krajowym rynku 
ogrodów wertykalnych, wykonywanych 
w technologii tkaniny wegetacyjnej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest uczelnią 
otwartą na współpracę, świadomą swojej roli 
w rozwoju miasta, regionu i kraju.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
PZU S.A. (TFI PZU S.A.) to – pod względem 
wartości zarządzanych aktywów – jedno 
z największych towarzystw inwestycyjnych 
w Polsce. Działa od 1999 r. Jest częścią 
Grupy PZU.

Tactus dba o środowisko przyrodnicze 
w trakcie planowania i realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych. Wspiera inwestorów 
i wykonawców w wypełnianiu wymogów 
w zakresie ochrony środowiska 
przyrodniczego.

REINO Partners jest prywatnym 
przedsięwzięciem grupy profesjonalistów 
łączących kompetencje z zakresu rynku 
nieruchomości (zarówno w obszarze 
deweloperskim, jak i transakcyjnym) oraz 
inwestycji i rynków kapitałowych, a także 
zarządzania spółkami i funduszami.

Adamas International zajmuje się doradztwem 
w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
certyfikacją BREEAM i WELL. Firma działa 
na terenie m.in.: Niemiec, Holandii, Polski, 
Słowacji i Finlandii. W Polsce Adamas 
International jako pierwszy uzyskał certyfikat 
BREEAM Communities, oraz pierwsze 
precertyfikaty WELL w 2017 r.
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Zespół PLGBC
Alicja Kuczera
Dyrektor Zarządzający
Realizuje strategię PLGBC, w tym zarzą-
dzanie i rozwój projektów. Jest ambasa-
dorem organizacji w kraju i za granicą oraz
wiceprzewodniczącą Europe Regional Net-
work (ERN). 
Aktywnie poszerza grono Członków. 

Monika Kmera
Marketing Manager
Realizuje zadania PR i promocji PLGBC. 
Współpracuje z mediami ogólnopolskimi 
i branżowymi. 
Organizuje wydarzenia PLGBC.

Marta Szczepanik
Kierownik Biura
Jest odpowiedzialna za administrowanie 
biurem PLGBC. Koordynuje projekty we-
wnętrzne PLGBC, w tym m.in. Bazę Bu-
dynków Certyfikowanych, PLGBC Green 
Building Awards, czy wydawnictwa i pu-
blikacje. Jest także naczelnym grafikiem 
i webmasterem.

Magdalena Wojtas
Development Coordinator
Odpowiada za bieżącą współpracę i rela-
cje z Członkami. Koordynuje także obszar 
warsztatów oraz szkoleń PLGBC.

Zarząd 
i zespół PLGBC

Prezydent PLGBC
Właściciel visio | architects 

and consultants

Dyrektor sprzedaży, Carrier Polska

Sekretarz PLGBC
Senior Project Manager,

Jones Lang LaSalle

Członek Zarządu PLGBC ds. Rozwoju
Partner, HORIZONE Studio

MRICS
Operating Principal, KW Poland

Skarbnik PLGBC
Prezes Zarządu, ACTIVTEK Polska

Członek Zarządu PLGBC ds. Współpracy 
Międzynarodowej

Prezes Zarządu, W.P.I.P.

Associate Mechanical Engineer,
Sustainability Team Leader, ARUP Poland

Członek Zarządu PLGBC ds. Finansowych
Sustainability Manager,

Skanska Property Poland

Senior Marketing Coordinator Poland
& Baltics, Knauf Insulation

Rafał Schurma Emil 
Gromadzki

Regina Gul
Bartłomiej
Kisielewski

Krzysztof
Kraicziczek

Marcin 
Malicki

Dariusz Stasik Agnieszka 
Strzemińska

Adam Targowski Jarosław Witek

Zarząd PLGBC

4
osoby w zespole

19 
roślin

w biurze
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Nasze
aktywności

Jak wpływamy na rynek 
budownictwa i nieruchomości?
Poznaj 5 obszarów naszej 
aktywności!

WSPÓŁPRACA
konferencje 
i spotkania branżowe

EDUKACJA
szkolenia i warsztaty 
dla profesjonalistów,
warsztaty i lekcje ekologiczne 
dla dzieci i młodzieży

ANALIZA RYNKU
własne raporty i publikacje,

baza informacji i danych

KOMUNIKACJA
narzędzia: newsletter, www, media 

społecznościowe,
publikacje w prasie branżowej 

i ogólnej

WSPARCIE
udział w procesach legislacyjnych 
i publicznych konsultacjach

7RAPORT ROCZNY 2018
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Dzień Ziemi
z PLGBC

Unikalne spotkanie
Konferencja ta, to przede wszystkim uni-
kalne spotkanie, okazja do wymiany opinii 
i networkingu w gronie samorządowców, 
inwestorów i deweloperów, producentów, 
jednostek naukowych, organizacji pozarzą-
dowych, architektów i urbanistów. Stanowi 
platformę komunikacji doświadczeń eks-
pertów propagujących zrównoważony roz-
wój miast w oparciu o zielone budownictwo, 
skupionych wokół środowiska gospodar-
czego, naukowego oraz społecznego 
w Polsce.

Zrównoważony rozwój miast
Podczas 10. PLGBC Dzień Ziemi z Zielo-
nym Budownictwem pt. Nowa tożsamość 
i potencjał zrównoważonych miast rozma-
wiano o rozwoju i przyszłości miast. Eks-
perci dyskutowali o nowych koncepcjach 
urbanistycznych, potrzebach mieszkań-
ców, zrównoważonych rozwiązaniach i no-
wych technologiach w budownictwie. Mó-
wiono o roli architekta w kształtowaniu 
przestrzeni. Podsumowaniem były kwestie 
związane z finansowaniem i wsparciem 
projektów rewitalizacji.
Konferencja odbyła się 20 kwietnia 2018r. 
w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocła-
wiu. 
Przyciągnęła blisko 200 uczestników.
Organizatorem było Polskie Stowarzysze-
nie Budownictwa Ekologicznego PLGBC 
we współpracy z Urzędem Miejskim we 
Wrocławiu. Partnerem Głównym wy-
darzenia była firma Knauf Insulation, 
a Sponsorem – Skanska.

Patroni i Partnerzy
Patronat Honorowy objął Prezydent Mia-
sta Wrocław, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, 
a także Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich – Oddział we Wrocławiu, Polska 
Federacja Rynku Nieruchomości, Izba Pro-
jektowania Budowlanego, Towarzystwo 
Urbanistów Polskich – Oddział we Wro-
cławiu, Skandynawsko-Polska Izba Gospo-
darcza oraz Belgijska Izba Gospodarcza. 
Patronat Merytoryczny objęła Dolnośląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
Konferencję wsparli także liczni Patroni 
Medialni.

Corocznie konferencja organizowana jest 
w ramach Światowego Dnia Ziemi w wy-
branym mieście w Polsce, we współpracy 
PLGBC z danym samorządem terytorial-
nym. Udział jest otwarty i bezpłatny.
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2018PLGBC DZIEŃ
ZIEMI
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prelegentów
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Kampania
Cele
Zrównoważonego
Rozwoju

Ogólnoświatowa kampania
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa 
Ekologicznego PLGBC w 2018 r. za-
początkowało nowy, cykliczny projekt 
„Jak członkowie PLGBC wspierają cele 
zrównoważonego rozwoju”, propagu-
jący aktywność firm i instytucji zrze-
szonych w organizacji. W ten sposób 
Stowarzyszenie włączyło w ogólno-
światową kampanię swoje działania na 
rzecz realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju ustanowionych przez ONZ.
Organizacja Narodów Zjednoczonych 
przedstawiła 17 celów stanowiących 
wyzwanie dla ludzkości. To misja, której 
założeniem jest poprawa jakości życia 
i środowiska, poprzez uniezależnienie 
wzrostu gospodarczego od zmian kli-
matu, ubóstwa i nierówności na świe-
cie.

Baza Budynków
Certyfikowanych

Innowacją w branży jest stworzona przez 
PLGBC Baza Budynków Certyfikowanych 
w Polsce, łącząca informacje o obiektach 
certyfikowanych we wszystkich obecnych 
w kraju systemach oceny budynków, dzia-
łająca na zasadzie wyszukiwarki według 
kilku kryteriów. Baza jest stale aktualizo-
wana i poszerzana.

Raport PLGBC 
„Certyfikacja zielonych budynków w liczbach”
PLGBC wydaje liczne raporty i publikacje. 
Na podstawie analizy rynku, co roku 
wydawany jest raport Certyfikacja 
zielonych budynków w liczbach. 
W 2018 r. przygotowano już trzecią 
edycję. Cykl będzie kontynuowany.

Korzystanie z zasobów, doświadczeń i rozwiązań
Od 10 lat PLGBC inicjuje aktywności na rzecz promowania idei i rozwiązań zielonego 
budownictwa. To w budynkach spędzamy blisko 90% czasu, więc jakość oraz oddziały-
wanie zrównoważonych budynków są niezwykle istotne dla naszego zdrowia, komfortu 
i samopoczucia. Świadome i mądre korzystanie z zasobów, doświadczeń oraz rozwią-
zań zyskuje na znaczeniu. Realizowane projekty w dużym stopniu przyczyniają się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stąd pomysł na włączenie działań PLGBC 
w ogólnoświatową kampanię ONZ.

Dobre praktyki członków PLGBC
Na szczególną uwagę zasługują inicjaty-
wy i aktywności członków PLGBC, któ-
re bardzo dobrze wpisują się w poszcze-
gólne cele. Dobre praktyki podkreślają 
rolę i znaczenie idei kampanii. Do pro-
jektu dołączyły już takie firmy, jak: Assa 
Abloy Poland, Cemex, Hochtief Polska, 
Lafarge Holcim, Solisa, Stowarzyszenie 
Komfort Ciszy, Sweco Consulting, Tetris 
Poland oraz WSP Polska.

CERTYFIKACJA 
ZIELONYCH BUDYNKÓW

W LICZBACH
RAPORT 2018 | EDYCJA 3.
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PLGBC Green 
Building 
Symposium

3 osobowości
Sympozjum otworzył Michal Kristof, Part-
ner i Wspólnik, CHYBIK+KRISTOF Archi-
tects and Urban Designers. Magazyn FOR-
BES umieścił go na liście “30 przed 30”.
Jako gość specjalny wystąpił także Teemu 
Lehtinen, Chief Digital Officer w projekcie 
KIRA-digi Ministerstwa Środowiska w Fin-
landii, mającym na celu wzmocnienie cy-
frowej transformacji w fińskich sektorach 
nieruchomości i budownictwa we współ-
pracy sektora publicznego i prywatnego.
Inspirującą mową porwał uczestników 
Aleksander Doba, podróżnik i odkrywca.

Przegląd trendów zielonego budownictwa
W sesji „Certyfikacja budynków w prakty-
ce” podjęta została tematyka monitorowa-
nia zrównoważenia budynku i znaczenia 
certyfikatu dla użytkowników. Przedsta-
wiono najnowsze narzędzia, które może 
wykorzystywać właściciel i zarządca bu-
dynku. 
Kolejny blok tematyczny to „Zdrowie i kom-
fort”, czyli najnowsze trendy i wyróżniające 
się praktyki w zakresie projektowania oraz 
aranżacji przestrzeni biurowej. Zaprezen-
towano przykłady tworzenia przyjaznych 
i naturalnych przestrzeni.
Mówiono o green innovations – najbardziej 
innowacyjnych, przełomowych rozwiąza-
niach dla zielonego budownictwa.
Sympozjum zamknęła sesja tematyczna 
„Zrównoważone społeczności”, związana 
z rolą zrównoważonego budownictwa i po-
trzeb społecznych, przenikaniem trendów 
i budowaniem strategii zaangażowania.

Międzynarodowe wydarzenie
PLGBC Green Building Symposium jest 
doskonałą platformą współpracy, wymiany 
innowacyjnych pomysłów i praktycznych 
rozwiązań. Corocznie przyciąga uczestni-
ków związanych z branżą budownictwa 
i nieruchomości z kraju i z zagranicy. Jest 
największym wydarzeniem branży zielone-
go budownictwa w Polsce. W 2018 r. od-
było się po raz ósmy.

Partnerzy i Patroni
8. edycję sympozjum wsparli: Business Finland (Złoty Sponsor), APA Group (Sponsor 
Główny) oraz Partnerzy: IKEA, AeraMax Professional/Fellowes Polska, BRITA, Grupa 
Górażdże, Helvar, Horizone Studio, Knauf Insulation, Heidelberg Cement, Sweco Consul-
ting, Workplace Solutions, Zdrojownia, Skanska.

8. PLGBC Green Building Symposium odbyło się 4 października 2018 r. w Centrum Pra-
skim Koneser w Warszawie.

4 sesje 
tematyczne

350 uczestników
                    z 6 kr

ajó
w

30 pr
ele

ge
ntó

w

= 4 MEGA
trendy

8.PLGBC GREEN
BUILDING 
SYMPOSIUM
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Laureaci PLGBC Green Building Awards 2018:

KATEGORIA 1: NAJLEPSZY 
ZREALIZOWANY CERTYFIKOWANY 
BUDYNEK EKOLOGICZNY
Nowogrodzka Square
HRA Architekci, Yareal Polska
Wyróżnienie: Generation Park X
JEMS Architekci, Skanska Property 
Poland

KATEGORIA 2: NAJLEPSZY 
ZREALIZOWANY BUDYNEK 
EKOLOGICZNY BEZ CERTYFIKATU/
PRECERTYFIKOWANY
Spark, budynek C
Kuryłowicz & Associates, Skanska 
Property Poland
Wyróżnienie: Dom Wolnostojący
PRAPA Piotr Rytlewski, Osiedle 
Słoneczne

KATEGORIA 3: NAJLEPSZY PROJEKT 
EKOLOGICZNY
Eco Warsaw Tower
BXBstudio Bogusław Barnaś
Wyróżnienie: Mazurskie Centrum 
Bioróżnorodności i Edukacji 
Przyrodniczej
Kwadratura, Wydział Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

NAJLEPSZY STUDENCKI PROJEKT 
EKOLOGICZNY
SOLAR HOUSE
Joanna Woś
Wyróżnienie: AGRO-KULTURA
Jakub Jaworski

KATEGORIA 4: NAJLEPSZY 
EKOLOGICZNY BUDYNEK SEKTORA 
PUBLICZNEGO
Przedszkole w Żorach-Kleszczówce
TOPROJEKT, Gmina Żory
Wyróżnienie: Urząd Miejski 
Wrocławia
Creoprojekt, ASPA Pracownia 
Architektoniczna, Gmina Wrocław

KATEGORIA 5: NAJLEPSZE 
ZRÓWNOWAŻONE WNĘTRZE
Brain Embassy Postępu
mode:lina, Archicon, Brain Embassy/
Adgar
Wyróżnienie: Biuro Grupy Skanska 
w Spark, budynek C
In Design, Kaim i Bursche Architekci, 
Olka Osadzińska, Grupa Kolektyf, 
Skanska

KATEGORIA 6: GREEN PRODUCT 
OF THE YEAR
Naturalna podłoga Marmoleum
Forbo Flooring Polska
Wyróżnienie: Ławka SEEDiA Future
SEEDiA

Konkurs PLGBC Green Building Awards 
2018 organizowany jest przez Polskie Sto-
warzyszenie Budownictwa Ekologicznego 
PLGBC.

W 7. edycji konkursu 
wpłynęło łącznie 
aż 60 zgłoszeń! 
Zainteresowanie konkursem rośnie z każ-
dym rokiem.
Prace oceniane były zarówno pod wzglę-
dem walorów architektonicznych, este-
tycznych, jak i tych związanych z budow-
nictwem ekologicznym. Pod uwagę były 
brane także wszelkie nowatorskie aspekty 
danego projektu czy produktu.

Komisję konkursową tworzyli: prof. dr hab. 
inż. arch. Wacław Celadyn (Politechnika 
Krakowska – Przewodniczący Jury), mgr 
inż. arch. Justyna Biernacka (SARP War-
szawa), Bartłomiej Kisielewski (Horizone 
Studio), Ewa Kowalska-Ocneanu (WSP 
Polska), Jakub Lewkowicz (Kuryłowicz & 
Associates), Marta Siczek (Interface), dr 
inż. arch. Aleksandra Witeczek (Politech-
nika Śląska).

Autorem projektu i wykonawcą statuetek 
było Horizone Studio.
Wyróżnienie najlepszych zielonych bu-
dynków i projektów w Polsce odbyło się 
podczas uroczystej gali towarzyszącej 
8. PLGBC Green Building Symposium 
w dniu 4 października 2018 r. w Centrum 
Praskim Koneser w Warszawie.

PLGBC Green 
Building 
Awards
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Grupy 
robocze

Komisja Legislacyjna
Komisja Legislacyjna PLGBC odpowiada 
za bieżącą analizę polskich i europejskich 
przepisów prawa w zakresie zrównoważo-
nego budownictwa. Opiniuje także propo-
nowane rozwiązania legislacyjne związane 
z przedmiotową tematyką. 

W 2018 r. Komisja opracowała stanowi-
sko PLGBC w konsultacjach publicznych 
na temat projektu ustawy o ułatwieniach 
w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzy-
szących. Przygotowała także komentarz do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. 

Grupa robocza Zdrowe Zielone Biura
W nawiązaniu do kampanii Better Places
for People zainicjowanej w 2015 r. przez 
World Green Building Council (WorldGBC) 
i publikacji raportów WorldGBC, PLGBC 
podjęło także aktywne działania na rzecz 
podnoszenia świadomości wpływu budyn-
ków na zdrowie i komfort ludzi. Działania 
te miały na celu zachęcenie projektantów, 
wykonawców i producentów, użytkowni-
ków i właścicieli nieruchomości, do kształ-
towania budynków w sposób przynoszący 
korzyść wszystkim.

W 2017 r. powołano grupę roboczą „Zdro-
we zielone biura”. Zespół ekspertów z firm
członkowskich w 2018 r. wydał raport 
Zdrowe Zielone Biura, badając ponad 700 
pracowników polskich biur i ich postrze-
ganie miejsca pracy, dzięki czemu opraco-
wano wytyczne dla stworzenia zdrowego 
zielonego biura.

Raport przedstawia kluczowe elementy 
zdrowego, zielonego biura, aspekty środo-
wiska pracy i otoczenia, znaczenie lokali-
zacji oraz aranżacji powierzchni. Zawiera 
przykłady dobrych praktyk, najnowsze 
trendy i propozycje działań dla poprawy 
jakości środowiska pracy w biurach.

Premiera publikacji odbyła się 5 czerwca 
2018 r. w siedzibie członka Stowarzysze-
nia, Jones Lang LaSalle (JLL) w Warszawie. 
Raport cieszył się dużym zainteresowa-
niem, był szeroko komentowany i publiko-
wany.
Dostępny jest bezpłatnie w formie druko-
wanej oraz elektronicznej.

Obecnie grupa robocza opracowuje drugą 
edycję raportu, Zielone strategie w zrówno-
ważonych biurach.

Co powinieneś wiedzieć 
o zielonym budownictwie.
Premiera książki PLGBC i PWN 
„Zrównoważone budynki biurowe”

W 2018 r. na rynku ukazała się nowa 
książka pt. Zrównoważone budynki biuro-
we, która powstała we współpracy Pol-
skiego Stowarzyszenia Budownictwa 
Ekologicznego PLGBC i Wydawnictwa 
Naukowego PWN, pod redakcją Szy-
mona Firląga. 

Publikację opracował zespół autorów 
składający się z uznanych naukowców, 
przedstawicieli organizacji branżowych 
oraz specjalistów związanych z budow-
nictwem ekologicznym, reprezentują-
cych członków PLGBC.

W książce szczegółowo omówiono 
poszczególne etapy projektowania zie-
lonych budynków biurowych. Przed-
stawione są rozwiązania i narzędzia ist-
niejące na rynku polskim, odpowiednie 
dla krajowych uwarunkowań prawnych 
i klimatycznych. Ujęto także przykłady 
modelowych realizacji w Polsce.

Premierze książki towarzyszyło spotka-
nie autorskie podczas PLGBC Green 
Business Mixer, zorganizowanego we 
współpracy z członkiem Stowarzysze-
nia, Forbo Flooring Polska, w Hali Ko-
szyki w Warszawie.
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Zdrowie
i komfort

Chcieliśmy, aby każdy, wszędzie, podjął 
działania i zobowiązał się do wprowadze-
nia zmian w budowanych, wynajmowanych 
lub zamieszkiwanych przez siebie domach. 
Wszyscy możemy zrobić coś, aby nasz dom 
stał się bardziej ekologiczny, zdrowszy 
i bardziej energooszczędny. World Green 
Building Week 2018 odbył się pod hasłem 
#HomeGreenHome. PLGBC wraz ze swo-
imi firmami członkowskimi po raz kolejny 
aktywnie włączyło się w kampanię World 
Green Building Week, organizując akcje 
promocyjne i szkolenia.

Następny krok.
Człowiek w budynku
Zrównoważone budynki mogą dostarczać 
maksymalnych korzyści ludziom i środowi-
sku. Dlatego skupiliśmy się na światowej 
kampanii Better Places for People, zainicjo-
wanej przez World Green Building Council.

Podjęliśmy dyskusję, jak zielony budynek
może polepszyć zdrowie, komfort i produk-
tywność użytkowników, oraz jak postęp 
technologiczny jeszcze bardziej to przy-
bliży. Przygotowaliśmy kampanię Człowiek
w budynku, by zwrócić uwagę na czynniki 
tworzące zielone biuro i szerzej je zapre-
zentować. Zaangażowaliśmy w działania 
naszych członków, którzy podzielili się 
przykładami dobrych praktyk.

Przedstawiliśmy 7 obszarów zrównowa-
żonych biur i ich wpływ na użytkowników. 
Wzięliśmy pod uwagę jakość środowiska 
wewnętrznego i wentylację, komfort ter-
miczny, światło dzienne i oświetlenie, aku-
stykę, układ biura i active design, dostęp 

do natury i widoki na zewnątrz, lokalizację 
i dostęp do udogodnień. 

Platforma informacji 
W nawiązaniu do kampanii, opracowaliśmy 
dedykowaną podstronę Człowiek w budyn-
ku na stronie plgbc.org.pl. Celem inicjatywy 
jest wskazanie rozwiązań, dzięki którym 
dążymy do niskoemisyjnych, oszczędza-
jących zasoby budynków wyższej jakości, 
które pozytywnie wpływają na nasze zdro-
wie i produktywność. 

Opracowaliśmy treści odpowiadające ce-
chom zdrowego biura, wskazaliśmy pu-
blikacje i dostępne narzędzia. Na stronie 
przedstawiono także przykłady i korzyści 
wdrożonych rozwiązań w wybranych prze-
strzeniach biurowych. 

Przyjęliśmy atrakcyjny w odbiorze, przy-
jazny model wirtualnej wycieczki po zie-
lonym biurze. Wykorzystaliśmy elementy 
ikonografiki, by wzmocnić efekt wizualny 
i łatwy odbiór treści. 

W zielonych budynkach
Angażujemy się w kampanię Człowiek 
w budynku, włączając podejmowane w jej 
ramach kwestie w program organizowa-
nych przez nas konferencji i szkoleń. 

W licznych artykułach i publikacjach pro-
pagujemy informacje o realnym wpływie 
budynków na zdrowie i komfort ludzi. 

Także podczas lekcji ekologicznych dla 
dzieci i młodzieży przedstawiamy aspekty 
wpływu zrównoważonych budynków i stu-
dia przypadków. 
Szerzymy wiedzę w tym temacie również 
poprzez liczne prezentacje i wystąpie-
nia eksperckie w panelach dyskusyjnych 
podczas wydarzeń partnerskich.

World Green
Building Week
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Współpraca
międzynarodowa

PLGBC w projektach międzynarodowych:
• Energy Efficient Mortgages Initiative 

(EeMAP) to europejski projekt, któ-
ry ma na celu stworzenie ustandary-
zowanej energooszczędnej hipoteki, 
w ramach której właściciele budyn-
ków będą premiowani za podnoszenie 
efektywności energetycznej swoich 
domów lub nabywanie takich budyn-
ków, uzyskując lepsze stopy procento-
we lub dodatkowy kapitał.

• Better Places for People to ogólno-
światowy projekt wspierający GBCs 
w propagowaniu wagi wpływu budyn-
ku na człowieka. PLGBC jest aktyw-
nym członkiem projektu od 4 lat.

• Building Efficiency Accelerator (BEA),  
prowadzony przez World Resources 
Institute, ma na celu pomoc miastom 
na całym świecie w tworzeniu i imple-
mentacji efektywności energetycznej 
w budynkach. PLGBC jest łącznikiem 
pomiędzy projektem a Warszawą, bio-
rącą w nim udział. 

WorldGBC – globalna sieć green building councils 
(GBCs) kształtuje miejsca, w których żyjemy, 
pracujemy, uczymy się. PLGBC jest członkiem 
WorldGBC od początku swego istnienia

Europejska część WorldGBC – Europe Regional 
Network (ERN) skupiająca 22 odpowiedniki PLGBC 
w naszym regionie

Korzyści z członkostwa w WorldGBC:

• wymiana doświadczeń i wiedzy 
o zrównoważonym budownictwie 
z innymi krajami

• wpływ na kształtowanie projektów 
międzynarodowych

• współpraca z siostrzanymi GBCs
• bezpośrednie informacje i wpływ 

na ustawodawstwo europejskie
• widoczność PLGBC na arenie mię-

dzynarodowej

ERN skupia swoje działania na następujących polach:

GBCs 
na świecie

W okresie od 3 do 14 grudnia 2018 r. od-
był się Szczyt Klimatyczny COP24 w Ka-
towicach. Wśród aktywności towarzyszą-
cych wydarzeniu znalazł się szereg spo-
tkań i debat wokół wiodących tematów, 
ważnych także dla branży zielonego bu-
downictwa. W Szczycie uczestniczyło ok. 
30 tysięcy osób z całego świata. 

PLGBC było obecne na szczycie i zaanga-
żowało się w promowanie współpracy na 
rzecz walki ze zmianami klimatu, zrównowa-
żonego rozwoju i potencjału green building.

2018 GlobalABC Buildings Action Symposium
Głównym zagadnieniem konferencji był 
potencjał budynków i sektora budowla-
nego, w tym niskoemisyjność czy energo-
oszczędność. 
Polskę reprezentowało PLGBC: Alicja 
Kuczera, Dyrektor Zarządzający PLGBC, 
jako keynote speaker. Organizatorem wy-
darzenia było The Global Alliance for Buil-
dings and Construction.

9. Sustainable Innovation Forum 2018
Wydarzenie stanowiło kluczową okazję do 
rozwinięcia ram Porozumienia Paryskie-
go. Rozmawiano o wyzwaniach zrówno-
ważonego rozwoju oraz współpracy przy 
rozwiązywaniu problemu zmian klimatu. 
Skupiono się na 5 kluczowych kwestiach: 
gospodarka cyrkularna, przemiany ener-
getyczne, zrównoważone miasta, zrówno-
ważona mobilność i finansowanie działań 
związanych z klimatem. Aktywnie uczest-
niczyliśmy w konferencji. Rafał Schurma, 
Prezydent PLGBC, był moderatorem pane-
lu dyskusyjnego Sustainable Cities. 
Z kolei moderatorem sesji i panelu Circular 
Economy była Alicja Kuczera, Dyrektor Za-
rządzająca PLGBC i Wiceprzewodnicząca 
ERN.
Organizatorem Forum było Climate Ac-
tion.

COP24 z PLGBC
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Korzyści z członkostwa w WorldGBC:

• wymiana doświadczeń i wiedzy 
o zrównoważonym budownictwie 
z innymi krajami

• wpływ na kształtowanie projektów 
międzynarodowych

• współpraca z siostrzanymi GBCs
• bezpośrednie informacje i wpływ 

na ustawodawstwo europejskie
• widoczność PLGBC na arenie mię-

dzynarodowej

Partnerstwo
i networking

Wsparcie inicjatyw publicznych
PLGBC wspiera inicjatywy dla projekto-
wania bardziej przyjaznego otoczenia. 
W kontekście zrównoważonej archi-
tektury szczególnie interesują nas refe-
rencyjne rozwiązania dla osób niepeł-
nosprawnych i osób z ograniczeniami 
ruchowymi czy sensorycznymi. Dlatego 
też w 2018 r. PLGBC podpisało „Dekla-
rację Partnerstwa na rzecz Programu 
Dostępność Plus”, opracowanego przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wraz 
z prawie 100 innymi organizacjami.
Celem Programu jest przede wszystkim 
podniesienie jakości życia osób star-
szych i osób z trwałymi lub czasowymi 
ograniczeniami. Ma temu służyć popra-
wa dostępności przestrzeni publicznej, 
produktów i usług w aspekcie architek-
tonicznym, informacyjnym i komunika-
cyjnym.

Wystąpienia eksperckie
Eksperci PLGBC uczestniczą jako pre-
legenci w licznych konferencjach i spo-
tkaniach branżowych w kraju i zagrani-
cą. W 2018 r. odnotowaliśmy blisko 20 
wystąpień eksperckich PLGBC.

PLGBC Green Business Mixer
Spotkania w ramach cyklu PLGBC 
Green Business Mixer organizowane 
są we współpracy zarówno z firma-
mi członkowskimi Stowarzyszenia, jak 
również podmiotami międzynarodowy-
mi. Spotkania organizowane są w róż-
nych miastach w Polsce. W 2018 r. 
liczba uczestników sięgnęła prawie 250 
osób. 
Podczas sześciu spotkań współpraco-
waliśmy z Forbo Flooring Polska, Ho-
rizone Studio, JLL, Interface, Skanska 
oraz Polską Radą Centrów Handlowych, 
Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-
-Handlową, Belgijską Izbą Gospodarczą, 
Francusko-Polską Izbą Gospodarczą, 
Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą, 
Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, 
Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą 
i Skandynawsko-Polską Izbą Gospodar-
czą.

PLGBC GREEN
BUSINESS 
mixer
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Szkolenia
i warsztaty

Rok 2018 był bardzo aktywny pod kątem 
szkoleń i warsztatów przeprowadzonych 
przez PLGBC.
Zorganizowaliśmy niemal wszystkie typy 
szkoleń przygotowujących do roli asesora 
w systemach certyfikacji wielokryterialnej. 
Jako liderzy przygotowania do egzaminów 
mamy bardzo wysoki współczynnik zda-
walności egzaminów na uprawnienia – po-
nad 90%!

Pozytywne zdanie egzaminu z danego sys-
temu daje międzynarodowe uprawnienia 
do certyfikacji budynków. Dodatkowo, 
szkolenia PLGBC wyróżnia możliwość bez-
płatnych konsultacji online z trenerami 
w ramach pakietu szkoleniowego. Pozwala 
to jeszcze lepiej przygotować się do egza-
minów oraz przyszłej pracy.

W 2018 r. wykształciliśmy asesorów w po-
niższych systemach:

BREEAM

System BREEAM definiuje standard naj-
lepszych praktyk w zakresie zrównowa-
żonego projektowania, budowania i użyt-
kowania budynków. System akredyta-
cji BREEAM wykorzystuje uznane miary 
właściwości, które porównywane są do 
wartości wzorcowych w celu oceny pro-
cesów specyfikacji, projektowania, budo-
wy i użytkowania budynku. Wykorzystane 
miary reprezentują szeroką gamę kate-
gorii i kryteriów, od energii aż po ekolo-
gię. Obejmują one między innymi: jakość 
środowiska wewnętrznego, efektywność 
energetyczną, dostępność transportową, 

Kraków

Łódź
Poznań

Warszawa

materiały i konstrukcję, zarządzanie eks-
ploatacją i realizacją, gospodarkę wodą 
i odpadami. Z punktu widzenia użytkowni-
ka najcenniejszymi kategoriami są te obej-
mujące komfort użytkownika (dostęp do 
światła dziennego i widoku z okna, moż-
liwość sterowania oświetleniem, ogrzewa-
niem i chłodzeniem) oraz transport (dostęp 
do komunikacji publicznej, parkingi rowe-
rowe czy miejsca do ładowania samocho-
dów elektrycznych).

LEED

LEED jest uznanym 
na arenie międzynaro-
dowej systemem cer-
tyfikacji ekologicznej 
budynków. 
Opracowany przez U.S. Green Building 
Council (USGBC), LEED zapewnia właści-
cielom i zarządcom budynków narzędzia 
służące identyfikacji i wdrożeniu praktycz-
nych i mierzalnych rozwiązań w zakresie 
proekologicznego projektowania budyn-
ków, ich budowy, użytkowania i konser-
wacji.
W systemie certyfikacji LEED wyróżnio-
nych jest siedem głównych kategorii. 

W każdej z nich wydzielono również pod-
kategorie, które szczegółowo opisują stan-
dardy, jakim powinien odpowiadać certy-
fikowany budynek, oraz wymagania kry-
tyczne, od których zależy, czy dany budy-
nek może w ogóle zostać zakwalifikowany 
do procedury certyfikacyjnej. 

WELL Building 
Standard

WELL Building 
S t a n d a r d ® 
to system certyfikacji opracowany przez 
IWBI™ (International WELL Building Insti-
tute™). Jest to pierwszy system, który sku-
pia się tylko i wyłącznie na zdrowiu i samo-
poczuciu użytkowników budynków. Sys-
tem oparto na założeniu, że budynek 
(w którym spędzamy ponad 90% swojego 
czasu) wpływa w istotny sposób na ludzi 
– fizyczne otoczenie w budynku wspiera 
zdrowie, produktywność i samopoczucie 
użytkowników, co poparte jest licznymi 
naukowymi i medycznymi badaniami ana-
lizującymi ten związek. 
Certyfikacja jest potwierdzeniem dla wła-
ścicieli budynków i pracowników, że spo-
sób projektowania ich przestrzeni promuje 
zdrowie i dobre samopoczucie. 

Szkolenia dedykowane
Rok 2018 to również czas intensywnych szkoleń dedykowanych. Jeśli w temacie 
zrównoważonego budownictwa poszukujesz szkolenia idealnie dopasowanego do 
specyficznych potrzeb Twojej firmy i jej pracowników, skorzystaj z naszej propozycji 
szkoleń dedykowanych.
Celem takiego szkolenia jest przekazanie wiedzy przez osoby związane zawodowo 
z zielonym budownictwem – w zakresie niezbędnym pracownikom firmy do sprawne-
go poruszania się w temacie. Zakres ten koresponduje z charakterem wykonywanych 
przez pracownika obowiązków (np.: bezpośrednia praca z klientem, opracowania, za-
rządzanie) i obszarem działalności firmy (generalny wykonawca, producent, pracownia 
architektoniczna itp.), a zatem jest ściśle związany z potrzebami Twojej firmy. Zachę-
camy, aby już podczas pierwszego kontaktu opisać, czym zajmuje się firma i jakich 
informacji potrzebują pracownicy do prowadzenia w obszarze zrównoważonego bu-
downictwa kompetentnych rozmów z klientem.

Mamy możliwość przygotowania specjalnego case study na podstawie Twoich usług 
lub produktów, aby wskazać kierunki promocji i rozwoju w Twojej firmie. Szkolenie 
jest połączeniem specjalistycznej wiedzy z warsztatami praktycznymi.

PLGBC GREENBUILDING TOUR

PLGBC GREEN
BUILDING TOUR

PLGBC GREEN
BUILDING 
TOUR
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Warszawa Gliwice Osjaków

Żory

Doświadcz zielonego budynku
Warsztaty Green Building Tour w ramach projektu Doświadcz Zielonego Budynku już 
na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń PLGBC. To cykl spotkań w wybranych zie-
lonych budynkach w różnych miastach w Polsce. Inicjatywa jest częścią aktywności 
PLGBC opartej na promowaniu ekologicznego budownictwa.
Spotkania stanowią doskonały sposób na podpatrzenie, jakie nowoczesne i efektywne 
rozwiązania zastosowano w obiekcie, a także, jakie korzyści przynosi na co dzień sto-
sowanie idei green building. Pozwalają doświadczyć, jak projekt budynku przełożył się 
na zdrowie i komfort pracy użytkowników, efektywność energetyczną, wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych czy zmniejszenie generowanych odpadów. 

     Kluczowe inwestycje w Polsce
W 2018 r. mocnym akcentem były inwestycje Skanska. Grupa organizowana przez 
PLGBC była jedną z pierwszych, która mogła zobaczyć nowe biuro Skanska w budyn-
ku Spark. Uczestnicy Green Building Tour pod koniec roku odwiedzili również budowę 
inwestycji HB Reavis, prognozowaną na najwyższy budynek w Polsce – Varso. 
W ramach warsztatów odwiedziliśmy 6 inwestycji w 4 miastach w Polsce, skupiając 
ponad 100 osób. W warsztatach może uczestniczyć każda osoba zainteresowana, po 
wcześniejszym zapisaniu się. 

Inne 
Dzięki firmie Nophadrain mieliśmy okazję 
poznać możliwości i konstrukcje zielonych 
dachów.
Przeprowadziliśmy również dwie edycje 
szkolenia „Wprowadzenie do zielonego 
budownictwa”.
Z kolei w ramach Projektu EeMAP (Energy 
Efficient Mortgages Action Plan), mającego 
na celu stworzenie wytycznych dla ujed-
noliconej europejskiej energooszczędnej 
hipoteki, odbyły się warsztaty Zielone Hi-
poteki. Organizatorem spotkania eksper-
tów było PLGBC, które jako jedno z 10 
green building councils w Europie, wspiera 
projekt.
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Akademia PLGBC
Cykl kreatywnych warsztatów i lekcji 
ekologicznych o zielonym budownic-
twie, organizowanych przez PLGBC dla 
dzieci i młodzieży.
Aktywności realizowane są w kontek-
ście polityki i celów zrównoważonego 
rozwoju. Wierzymy, iż edukacja naj-
młodszych przekłada się na zmianę 
codziennych postaw i nawyków. To zaś 
może prowadzić do zmniejszenia od-
działywania ludzi na środowisko.
Współpracujemy z placówkami eduka-
cyjnymi, organizacjami pozarządowymi 
i innymi instytucjami w Polsce. Prezen-
tujemy dobre praktyki na tle europej-
skich i światowych trendów.
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Komunikacja

Zależy nam na tym, by nasze projekty i ini-
cjatywy dotarły do jak najszerszego grona 
odbiorców. W codziennej pracy wykorzy-
stujemy różnorodne narzędzia komunikacji 
dla promocji idei i rozwiązań zielonego bu-
downictwa.

Korzystamy z nowych mediów, równole-
gle z mediami tradycyjnymi, by dostarczać 
rynkowi bieżące informacje, nową wiedzę, 
dzielić się doświadczeniami w branży bu-
downictwa i nieruchomości oraz inspiro-
wać do zmian.

Obserwujemy światowe trendy, współpra-
cujemy z World Green Building Council, 
a w jej ramach także z Europe Regional Ne-
twork, uczestniczymy w kampaniach pro-
mujących green building, wymieniamy naj-
nowsze informacje i raporty oraz wyłapu-
jemy sygnały płynące z rynku.

Widzimy dużą potrzebę rynku w zakresie 
edukacji, by zrównoważone budownictwo 
stało się standardem. W naszych kanałach 
komunikacji prezentujemy dobre praktyki 
i osiągnięcia członków Stowarzyszenia.. 

Publikacje w prasie branżowej i ogólnej
W relacjach z mediami inicjujemy ważne 
tematy z obszaru green building. Współ-
pracujemy z redakcjami prasy branżowej 
i ogólnopolskiej.
W 2018 r. ukazało się blisko 300 informa-
cji prasowych w portalach internetowych 
oraz w prasie drukowanej.
Obserwujemy duże zainteresowanie me-
diów zagadnieniami zielonego budowni-
ctwa, zwłaszcza tematem innowacji w bu-
downictwie, czy zdrowymi i zielonymi biu-
rami, a także wpływem budynków na czło-
wieka. 

Media społecznościowe
Media społecznościowe są najważniej-
szym źródłem informacji dla większości 
Polaków (Raport McKinsey & Company, 
„Cyfrowi Polacy – przyśpieszenie e-rewo-
lucji”, 2018). Dlatego PLGBC znajdziesz 
dziś na Facebooku, LinkedInie, Instagra-
mie, Twitterze i Youtubie. Codziennie udo-
stępniamy informacje, by sprawnie i sku-
tecznie dotrzeć do jak największej liczby 
osób zainteresowanych zrównoważonym 
budownictwem.
Systematycznie powiększamy grono od-
biorców, a także widzimy ich zaangażowa-
nie w dzieleniu się naszymi informacjami.

Strona internetowa
Rozbudowujemy, aktualizujemy i dostoso-
wujemy stronę do zmieniających się ocze-
kiwań i wymagań naszych użytkowników. 
Wzbogacamy ją w nowe treści, by była 
atrakcyjna w odbiorze i łatwa w nawiga-
cji. Dużą uwagę zwracamy na możliwość 
dzielenia się treściami, a także sprawne 
dołączenie do aktywności, które proponu-
jemy. Dostosowaliśmy rozwiązania, by od-
wiedzający stronę uzyskiwali maksymalną 
wartość dodaną.

Innowacją w branży jest Baza Budynków 
Certyfikowanych, którą stale poszerzamy 
w oparciu o nowe dane rynkowe.
Udostępniamy także elektroniczne publi-
kacje i raporty PLGBC oraz inne wydaw-
nictwa, istotne dla branży. Warto podkre-
ślić, iż korzystanie z treści jest bezpłatne 
i otwarte.
Strona internetowa PLGBC stanowi wy-
różniającą się platformę wiedzy o zielonym 
budownictwie w Polsce.

Newsletter
Corocznie zwiększamy zasięg newslettera 
opracowanego przez PLGBC. Przygotowu-
jemy newslettery cykliczne, na stałe wpi-
sane w kalendarz działań lub dedykowane. 
Nasza baza mailingowa systematycznie 
poszerza się o grono nowych członków 
i klientów, zainteresowanych zagadnienia-
mi green building.
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300
informacji prasowych
w roku
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Benefity
członkowskie

Członkowie PLGBC należą do 
prestiżowej grupy firm 
i organizacji, które wspólnie 
działają nad transformacją 
i rozwojem rynku zielonego 
budownictwa w Polsce. 
To właśnie członkowie 
PLGBC mają stałe wsparcie 
merytoryczne oraz dostęp 
do najnowszych informacji 
z rynków międzynarodowych. 
Poza nieocenioną wiedzą 
i wartościowymi kontaktami 
otrzymują też szereg benefitów. 
Sprawdź, jakich!

5 kanałów komunikacji 
w social media
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na gale i konferencje branżowe
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na szkolenia 
i warsztaty

3 p
ro

gr
am

y 
ED

UK
AC

YJ
NE

3 własne raporty i publikacje 
o ugruntowanej pozycji na rynku 
polskim i międzynarodowym

5 stałych 
KAMPANII 
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Podział branżowy członków PLGBC w 2018 r.
Architekci, projektanci,
usługi, nieruchomości

Deweloperzy, 
wykonawcy

Producenci

Instytucje edukacyjne 
i badawcze

Inne

9%

1%

27%

41%

22%

5
- partnerstwo z kluczowymi

SYSTEMAMI CERTYFIKACJI 
BUDYNKÓW  

Rok 2018 w liczbach



POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO
POLISH GREEN BUILDING COUNCIL PLGBC

Technopark Gliwice
ul. Konarskiego 18C/2-11A
44-100 Gliwice

biuro@plgbc.org.pl
+48 515 280 575
plgbc.org.pl

Znajdź nas:

Wydrukowano na papierze Cyclus Offset (100% makulatury)

Se
le

ct
ed

 b
y 

Fr
ee

pi
k


