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Rok 2016 był dla Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Eko-
logicznego PLGBC i jego Członków czasem znaczącym. Jak 
podaje najnowszy raport World Green Building Trends 2016, 

globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co trzy lata, co 
doskonale widać na naszym rodzimym rynku. Dynamicznie wzrasta licz-
ba certyfikowanych budynków, rośnie rzesza specjalistów zdolnych i goto-
wych do zaprojektowania i wybudowania zrównoważonych obiektów, 
a ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że w budynkach spędzają około 
90% swojego czasu - wymagają więc coraz więcej, bo chcą żyć i pracować 
w zdrowych warunkach. 
A to właśnie wpływ zielonego budynku na człowieka był (i nadal będzie) 
jednym z głównych aspektów przewagi zrównoważonych obiektów nad 
zwykłymi. 

Udział PLGBC i jego członków w przyczynianiu się do upowszechniania 
zielonego budownictwa w Polsce jest znaczący. To my wspólnie tworzymy 
tę świadomą część branży, która nie podąża za trendami, ale je wyznacza 
i wprowadza na rynek nowe rozwiązania i wiedzę.

Kilka liczb: w 2016 roku naszą stronę internetową odwiedziło 21 000 użyt-
kowników, rozpowszechnialiśmy informacje i wiedzę o zielonym budow-
nictwie na 29 wydarzeniach branżowych, a w naszej bazie budynków certy-
fikowanych jest już ponad 500 certyfikatów.
PLGBC Green Building Symposium już na stałe zagościło w kalendarzu 
zielonych wydarzeń i z roku na rok poszerza grono odbiorców, którzy mają 

okazję do poznania najnowszych światowych trendów i do 
dyskusji o rodzimym rynku, a prestiżowe nagrody dla naj-
lepszych zielonych budynków i projektów pokazują, jak wiele 
świetnych, zrównoważonych obiektów powstaje w naszym 

kraju.
Jako siostrzana organizacja 74 podobnych stowarzy-

szeń na całym świecie, skupionych pod egidą World 
Green Building Council, możemy z dumą powie-
dzieć, że jesteśmy w światowej czołówce liderów 

zrównoważonego budownictwa.

Za co naszym Członkom serdecznie dziękujemy!

Z pozdrowieniami,

Alicja Kuczera
Dyrektor 

Zarządzający 
PLGBC
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  CZŁONKOWIE
PLGBC

Pol-Con Consulting
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PODZIAŁ 
 BRANŻOWY

NOWI
CZŁONKOWIE

Ponadto w roku 2016 dołączyli do nas:

Architekci, projektanci, 
usługi, nieruchomości

Producenci

Stowarzyszenia Instytucje edukacyjne 
i badawcze

Deweloperzy,
wykonawcy
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  ZARZĄD
PLGBC RAFAŁ SCHURMA

prezydent PLGBC,
właściciel 

visio | architects and consultants

RAFAŁ BONTER
dyrektor ds. nowych urządzeń
Otis

REGINA GUL
senior project manager

Jones Lang LaSalle

BARTŁOMIEJ KISIELEWSKI
partner
HORIZONE Studio

EWA KOSMALA
technical director Poland & Baltics

Knauf Insulation

KRZYSZTOF KRAICZICZEK
MRICS
operating principal
KW Poland

MARCIN MALICKI
prezes zarządu

ACTIVTEK Polska

ANDRZEJ SITKO
dyrektor
ARUP Poland

ADAM TARGOWSKI
sustainability manager

Skanska Property Poland
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6 grudnia 
Prezentacja,
X Konferen- 
cja Zielone 
Zamówienia 
Publiczne

 KALENDARIUM
 2016

22-23 lutego 
Szkolenie 
LEED Core 
Concepts 
i przygoto- 
wanie do 
egzaminu 
LEED GA

5 kwietnia 
LEED 
Roundtable
- spotkanie 
LEED AP

5-6 kwietnia 

Panel PLGBC, 
Europejski 
Kongres 
Samorządów 
2016

21 kwietnia 

Dzień Ziemi 
z zielonym 
budowni-
ctwem: 
Green 
Buildings = 
Smart Cities

21 kwietnia 
Green 
Building 
Tour: 
ALCHEMIA

21 kwietnia 
Szkolenie 
z podstaw 
certyfikacji 
wielokryte-
rialnej

1-2 czerwca 
PLGBC 
organizacją 
partnerską 
Targów REDI

7-8 czerwca 
Szkolenie 
na asesora 
BREEAM 
In-Use

10 czerwca 
Panel PLGBC,
X Forum 
Nowej Gospo-
darki

19 czerwca  

ARCHIKIDS.  
Warsztaty: 
Ekologiczny 
DOM, Ekologi- 
czne MIASTO

6-8 września 
Udział w pane-
lu: „Budynki 
przyszłości 
– inteligentne, 
ekologiczne, 
realne?”, 
XXVI Forum 
Ekonomiczne
w Krynicy- 
-Zdroju

13-15 
września  
Szkolenie 
na asesora 
BREEAM 
International 
New 
Construction

14 września 
Partner 
Konferen- 
cji: Dachy 
zielone

14-16 
września 
Udział 
w panelu, 
III Forum 
Ekologiczne 

26 września 
- 2 paździer-
nika  

World Green 
Building 
Week 2016: 
Better Build 
Green

4 
października 
Szkolenie: 
Podstawy 
WELL 
Building 
Standard™

5 
października 
VI PLGBC 
Green 
Building 
Symposium 
2016

12-13 
października 
Prezentacja, 
konferencja 
Projekt BMS 
2016

13 
października 
Green 
Building 
Tour: 
Business 
Garden

21 
października 
Prezentacja, 
II Kongres 
budownictwa 
energooszczęd-
nego oraz 
certyfikacji 
budynków

26 
października 
Prezentacja, 
Future of 
Smart Cities 
Conference 
2016

17 
listopada 
Szkolenie: 
Uzyskiwanie 
kredytów 
LCA 
w BREEAM 
i LEED sv4

29-30 
listopada 
Szkolenie: 
Przygoto- 
wanie do 
egzaminu 
LEED 
Green 
Associate
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  SYMPOZJUM
PLGBC

VI PLGBC Green Building Symposium rozpoczął nie-
zwykle inspirujący wykład światowej sławy mówcy 
TED – Michaela Pawlyna na temat bionaśladowni-
ctwa. Podczas swego wystąpienia Michael mówił 
o inspiracjach naturą służących poprawie zdrowia 
i produktywności użytkowników budynków.
Następnie mogliśmy wysłuchać światowego lidera 
Building Envelope w ARUP – Rudiego Scheuermanna. 
Rudi poruszył bardzo istotną kwestię zmniejszania 
efektu miejskiej wyspy ciepła.
Obrazowe prezentacje obu specjalistów spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem uczestników.
Podobny odbiór miały także dwa panele dyskusyjne, 
w tym jeden z udziałem przedstawicieli operatorów 
wszystkich systemów certyfikacji wielokryterialnych 
stosowanych w Polsce.
Rozmawialiśmy też m.in. o optymalizacji procesu pro-
jektowania w celu przeprowadzenia efektywnej mo-
dernizacji budynku w zielonym standardzie.

5 października 2016 r.
Warszawa po raz kolejny 
zamieniła się w centrum 
wiedzy o zielonym 
budownictwie za sprawą 
kolejnej, szóstej już, 
edycji PLGBC Green 
Building Symposium. 
Konferencja na stałe 
wpisała się w kalendarz 
wydarzeń związanych 
z zielonym 
budownictwem.

“
6.PLGBC GREEN

BUILDING 
SYMPOSIUM
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Podczas VI PLGBC Green Building Symposium od-
było się rozstrzygnięcie konkursu PLGBC Green 
Building Awards oraz rozdanie nagród laureatom. 
Nestlé House, Biurowiec Ericpol Software Pool, Men-
nica Legacy Tower, Ratusz Marszałkowski w Kra- 
kowie oraz STEICO flex, to zwycięzcy piątej edycji 
prestiżowego konkursu organizowanego przez Polish 
Green Building Council PLGBC.

Ideą konkursu i przyznawanych w nim PLGBC Green 
Building Awards jest promocja nowoczesnych roz- 
wiązań dla ekologicznego budownictwa. Pierwsza
edycja miała miejsce w 2010 roku. 
Jury ocenia przede wszystkim zielone rozwiązania, 
zastosowane w zgłoszonych budynkach i produktach. 
Pod uwagę bierze także ich innowacyjność, a w ka-  
tegoriach dla budynków również walory architekto-  
niczne. 
Dla inwestorów oraz projektantów, nagrody PLGBC 
Green Building Awards stanowią wyróżnienie ich 
wkładu w rozwój zielonego budownictwa w Polsce.

Budynek Nestlé House uzyskał bardzo 
wysoką ocenę w systemie certyfikacji 
BREEAM. Doceniono w nim znaczącą 
rolę innowacji. Zastosowano nieczęsto 
spotykaną podwójną fasadę decydującą 
o korzystnych parametrach 
energetycznych i akustycznych 
wpływających znacząco na warunki 
środowiska wewnętrznego i komfort 
pomieszczeń dla użytkowników.
Wyróżniającą cechą obiektu są ponadto
wysokie walory przestrzenne 
i estetyczne – podkreśla 
Przewodniczący Komisji 
Konkursowej, prof. dr hab. inż. arch. 
Wacław Celadyn.

Nagrodę w kategorii Najlepszy 
Zrealizowany Budynek 
Niecertyfikowany przyznano 
HORIZONE STUDIO za Biurowiec 
Ericpol Software Pool za oryginalne 
rozwiązania architektoniczne, 
wpisanie obiektu w otoczenie 
z poszanowaniem kontekstu miejsca 
oraz zindywidualizowane, nowatorskie 
rozwiązania technologiczne, stanowiące
o spełnieniu wysokich standardów 
ekologicznych budynków biurowych 
– uzasadnia członkini Komisji 
Konkursowej, dr inż. arch. 
Aleksandra Witeczek.

PLGBC GREEN 
BUILDING
  AWARDS

“

“

5.PLGBC GREEN
BUILDING Awards

9 RAPORT ROCZNY 2016fot. Piotr Manasterski
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DZIEŃ
 ZIEMI

Konferencja „Green Buildings = Smart Cities”
w ramach Dnia Ziemi z PLGBC była polem do 
dyskusji na temat przekształcania miast w bar-
dziej efektywne, energooszczędne i odpowie-
dzialne środowiskowo. Wzięli w niej udział 
liczni przedstawiciele środowisk związanych 
z budownictwem, architekci, konstruktorzy, de-
weloperzy i branżowi profesjonaliści. Rozma- 
wiali o tożsamości inteligentnych metropolii 
w kontekście zrównoważonego budownictwa.
Wybór Alchemii jako miejsca organizacji kon- 
ferencji nie był przypadkowy. Budynek stano-
wiący I etap inwestycji,  jako pierwszy w Trójmieście 
i jeden z pierwszych w kraju uzyskał certyfikat LEED 
na najwyższym poziomie - Platinum.

To dla nas ogromny zaszczyt, że tak 
prestiżowe i ważne dla naszej branży 
wydarzenie odbyło się w kompleksie
Alchemia w Gdańsku. Mimo, że 
popularność zrównoważonego 
budownictwa rośnie, nadal jest 
potrzeba budowania jego świadomości 
i podkreślania znaczenia dla 
kształtowania naszego najbliższego 
otoczenia. Niezbędne dla dalszego 
rozwoju zielonych rozwiązań jest 
edukowanie różnych uczestników rynku, 
a także ciągłe poszerzanie wiedzy 
i wymiana doświadczeń, co umożliwiają 
też tego typu konferencje – mówi Alicja 
Napiórkowska z firmy Torus, będącej 
deweloperem kompleksu Alchemia.

Światowy Dzień Ziemi stał się po raz 
kolejny okazją do rozważań na temat 
nowoczesnego, proekologicznego 
budownictwa. Wydarzenie pod nazwą 
„Green Builiding = Smart Cities; Dzień 
Ziemi z Zielonym Budownictwem”, 
w którym mieliśmy okazję uczestniczyć, 
pokazało nam innowacyjne, mądre, 
zrównoważone, proekologiczne, zielone 
miasto przyszłości – komentują 
Redaktorzy serwisu Energia i My.

“
“

Jestem bardzo zadowolona, że byłam 
częścią tego eventu! – mówi Dominika 
Czerwińska z World Green Building 
Council.

“PLGBC DZIEŃ
ZIEMI 

fot. Piotr Manasterski
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designed by Freepik

W roku 2016 PLGBC zorganizowało dwa Green
Building Tours. Pierwszy miał miejsce w gdańskim 
biurowcu Alchemia, w ramach obchodów Dnia 
Ziemi z Zielonym Budownictwem. Podczas wy-
cieczki można było zapoznać się ze szczegółami 
zarówno inwestycji, jak i przebiegu certyfika-
cji budynku. Uczestnicy zobaczyli m.in. zielony 
dach, specjalną szatnię dla rowerzystów i miej-
sca parkingowe w lepszej lokalizacji dla osób po-
siadających auta niskoemisyjne oraz pracowników, 
którzy stosują tzw. car-sharing, czyli wspólny dojazd 
do pracy.
Kolejny Green Building Tour odbył się w budynku 
Business Garden w Warszawie. Na terenie kom-
pleksu zastosowano szereg sprawdzonych tech-
nologii i proekologicznych rozwiązań, pozwala-
jących na obniżenie kosztów zużycia energii elek-
trycznej i wody, m.in. energooszczędny i cichy sys-
tem wentylacji i chłodzenia oparty o system belek 
chłodzących. Istotną zaletą tego rozwiązania jest 
możliwość chłodzenia bez potrzeby uruchamia-
nia agregatów chłodu (Free Cooling) przez znaczną 
część roku. Dachy budynków pokryte zostały ziele-
nią, natomiast woda deszczowa wykorzystywana 
jest do nawadniania terenów zielonych dookoła 
budynków. Uczestnicy mieli okazję zasięgnąć 
informacji zarówno u zarządców budynku, jak 
również kierowników budowy, którzy wyjaśniali 
uczestnikom kwestie techniczne.

  WORLD GREEN 
BUILDING
  WEEK

GREEN 
BUILDING
  TOUR

Jak co roku, także w 2016 Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego wzięło udział w Świa-
towym Tygodniu Zrównoważonego Budownicwa. 
W wydarzenie aktywnie włączyły się nasze człon-
kowskie firmy, CEMEX i CFE Polska, organizując akcje 
w mediach społecznościowych oraz kampanie dla 
pracowników.

Widziałam ten obiekt tuż po oddaniu 
do użytku (także dzięki zorganizowanej 
przez  PLGBC wycieczce). Byłam 
bardzo ciekawa, jak sprawdziły się 
nowoczesne rozwiązania, o których 
wtedy mówiliśmy. Życie fantastycznie 
zweryfikowało przyjęte rozwiązania. 
Teraz możemy czerpać z tego, co 
najlepsze, iść do przodu. I to jest właśnie 
piękne w tych spotkaniach – rozwój, 
wymiana doświadczeń, weryfikacja 
rozmachu projektowego – komentuje 
jedna z uczestniczek Green Building 
Tour w Business Garden.

“DOSWIADCZ
{ZIELONEGO}
BUDYNKU

!
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EVENTY
 PARTNERSKIE

PLGBC było niezwykle aktywne w 2016 roku. 
Mieliśmy okazję pełnić rolę eksperta, a także współ-
organizatora ważnych wydarzeń branżowych. Wiele 
organizacji zabiegało o objęcie swoich wydarzeń Pa-
tronatem Merytorycznym PLGBC.
Wśród eventów, jakie wsparliśmy merytorycznie,
znalazły się m.in.:

XXVI Forum Ekonomiczne 
w Krynicy-Zdroju 
PLGBC reprezentował Rafał 
Schurma, uczestnik panelu „Budyn-
ki przyszłości – inteligentne, ekolo- 
giczne, realne?”

Europejski Kongres Samorządów 
2016 
PLGBC zorganizowało panel dys-
kusyjny „Budynek użyteczności 
publicznej efektywny energety-
cznie”, w którym udział wzięli 
przedstawiciele takich organiza-
cji jak: KKPW Adwokaci, BPIE, 
Climate Policy Institute, miasto 
Kobyłka, Chance for Buildings, 
Bjerg Arkitektur

ARCHIKIDS 2016 – Eko-Miasto 
Event dla najmłodszych promują-
cy zrównoważone budownictwo. 
PLGBC reprezentował Rafał 
Schurma, który poprowadził 
warsztaty dla dzieci podejmujące 
tematykę ekologicznego domu, 
oraz przyjaznego, zrównoważone-
go miasta. Poza warsztatami 
PLGBC przygotowało szereg 
atrakcji dla najmłodszych: malowa-
nie twarzy, pakiety upominków 
oraz zdrowe przekąski



13 RAPORT ROCZNY 2016

Konsekwentne poszerzanie relacji z nowymi pod-
miotami o współpracę merytoryczną, a także działa-
nia medialne znacznie wzmacniają pozycję PLGBC 
na rynku. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się 
pozycją lidera w promowaniu zielonego budowni-
ctwa w Polsce. Stale współpracujemy zarówno z pod-
miotami komercyjnymi, jak i rządowymi, aby docierać 
do jak najszerszej grupy osób.

Poza udziałem merytorycznym PLGBC w konferen-
cjach oraz warsztatach, skupiamy się również na ak-
tywnych pracach w ramach platformy Efektywność
Energetyczna w Budynkach (EEB). Dołączyliśmy tak-
że do Inicjatywy Efektywna Polska. 

III Forum Ekologiczne 
w Kołobrzegu
W debacie “Budownictwo Ekolo-
giczne” PLGBC reprezentował 
Rafał Schurma, prezydent Stowa-
rzyszenia.

Future of Smart Cities 
Conference 2016
PLGBC reprezentował Bartłomiej 
Kisielewski, który przedstawił 
case study zespołu budynków 
Ratusza Marszałkowskiego 
w Krakowie, jako pierwszego 
budynku publicznego w Polsce 
poddanego wielokryterialnej 
certyfikacji ekologicznej

Projekt BMS 2016 
PLGBC reprezentowała Ewa 
Kosmala, omawiając m.in. 10 
wtajemniczeń zrównoważonych 
budynków. Przedstawione zostało 
również case study, obrazujące 
zastosowanie zielonych rozwiązań 
w praktyce oraz konkretne zyski 
z nich płynące.
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  WSPÓŁPRACA
 MIĘDZYNARODOWA

PLGBC zawsze bardzo aktywnie włącza się w przed-
sięwzięcia międzynarodowe, lecz rok 2016 był w tym 
względzie niewątpliwym przełomem. 
Przełożyło się to na liczne głosy popacia dla pro-
wadzonej przez PLGBC działalności. Współpraca 
miała charakter zarówno merytoryczny, jak również 
promocyjny.
 
Oto kilka przykładów takich aktywności:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologiczne-
go oraz siostrzane Green Building Councils w Kolum-
bii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Repu-
blice Południowej Afryki współpracują z władzami 
w Warszawie, Bogocie, Dubaju i Tshwane w ra-
mach programu Building Efficiency Accelerator (BEA) 
- publiczno-prywatnego partnerstwa miast, organi-
zacji i firm, którego celem jest poprawa efektyw-
ności energetycznej w budynkach. BEA jest jednym 

z sześciu akceleratorów działających w ramach Sus-
tainable Energy for ALL (SE4All), inicjatywy Sek-
retarza Generalnego ONZ. To doskonały przykład 
międzynarodowej współpracy, której efekty będą 
widoczne na rodzimym rynku.

Implementacja Międzynarodowych Standardów 
Etycznych ma umocnić istniejące kodeksy etyczne
i umieścić etykę biznesową w sercu światowego ryn-
ku nieruchomości. Opracowanie jednego, komplek-
sowego zbioru zasad etycznych ma również wspomóc 
aktywne na rynku nieruchomości organizacje za-
wodowe w promowaniu wartości będących pod-
stawą rozwoju bardziej etycznego i zrównoważo-
nego biznesu. Wybór liderów branży i ekspertów ds. 
etyki Koalicji IES zainicjował transparentny i otwarty
dla wszystkich uczestników globalnego rynku nie-
ruchomości proces.
Komitet ds. ustanowienia standardów jest prawdo-
podobnie pierwszym tak zróżnicowanym ciałem, 
które kiedykolwiek zajmowało się etyką w obszarze 
gruntów, nieruchomości, budownictwa, infrastruk-
tury i powiązanych zawodów. PLGBC przystąpiło do 
koalicji IES oraz zadeklarowało popularyzowanie jej 
ustaleń na polskim rynku.

PLGBC zadeklarowało aktywny udział w propagowa-
niu IPMSC, co w znacznym stopniu pozwoli usyste-
matyzować rynek budowlany w Polsce.
Podejmowane przez Stowarzyszenie działania będą 
miały przede wszystkim charakter informacyjny. 
Będą to między innymi: kampania edukacyjna oraz 
materiały szkoleniowe dla studentów i profesjona-
listów.

Jesteśmy dumni z naszej dobrej 
współpracy z polskimi miastami. Kiedy 
miasto stołeczne Warszawa wyraziło 
swoją wolę przyłączenia się do Building 
Efficiency Accelerator, bez wahania 
zaoferowaliśmy nasze wsparcie 
i ekspertyzę. Udzielenie miastu pomocy
w projekcie, który będzie miał znaczący 
wpływ na efektywność energetyczną 
warszawskich budynków, wpisuje 
się w misję stowarzyszenia. Taka 
współpraca jest możliwa dzięki naszej 
przynależności do międzynarodowych 
struktur World Green Building Council 
(WorldGBC), które jest jednym 
z głównych partnerów akceleratora 
- mówi Alicja Kuczera, Dyrektor 
Zarządzający PLGBC.

“
Building Efficiency 
Accelerator (BEA)

International Ethics 
Standards (IES)

International Property 
Measurement Standards 
Coalition (IPMSC)
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World Green Building Council (WorldGBC) jest 
globalną organizacją skupiającą lokalne Green Build-
ing Councils (GBC) na całym świecie. Zapewnia 
wsparcie 74 krajom i regionom, w których funk-
cjonują GBCs. Poszczególne GBC, w tym PLGBC, są 
bezpośrednim motorem działań w zakresie trans-
formacji sektora budowlanego w kierunku ogra-
niczenia zmian klimatycznych i poprawy jakości ży-
cia milionów ludzi na całym świecie. WorldGBC to 
32 000 firm-liderów zrzeszonych w krajowych GBCs. 
Globalne kampanie, projekty, konferencje oraz bli-
ska codzienna współpraca – taki wymiar przybie-
ra członkostwo PLGBC w WorldGBC. Poniżej naj-
ważniejsze aspekty tej współpracy w roku 2016. 

W roku 2015 WorldGBC zainicjowało kampanię
Better Places for People: betterplacesforpeople.org.
Jej celem jest podniesienie świadomości o tym, jak 
budynki wpływają na zdrowie i komfort ludzi, i za-
chęcenie projektantów, wykonawców, użytkowni-
ków czy właścicieli nieruchomości, aby kształtowali
je w sposób przynoszący korzyść tym, dla których są 
zaprojektowane – ludziom.
U podstaw kampanii leży przyjęty z uznaniem na 
całym świecie raport WorldGBC Health, Wellbeing
& Productivity in Offices (2014), który przedstawił ja-
sne dowody na to, że projekt biura ma realne 
przełożenie na zdrowie, komfort i produktywność 
jego użytkowników. Potwierdził także, że budynki 
mogą jednocześnie dostarczać maksymalnych ko-
rzyści ludziom i środowisku. Kolejne raporty z tej 
serii – jeden dotyczący tego aspektu w kontekście 
nieruchomości handlowych oraz najnowszy, pokazu-
jący aktualne przykłady zastosowanych rozwiązań 
i płynące z nich pozytywne zmiany, zostały również 
bardzo dobrze przyjęte przez międzynarodową 
branżę nieruchomości i podsyciły jeszcze bardziej 
dyskusję o tym, jak zielony budynek może polepszyć 
komfort i zdrowie jego użytkowników.
PLGBC angażuje się mocno w tę kampanię, poświę-
cając tej kwestii swoje konferencje, seminaria, szko-
lenia oraz szerząc informacje o tym, jaki jest realny 
wpływ budynku na człowieka, w licznych artykułach.

Build Upon to europejski projekt prowadzony przez 
13 Green Building Councils z naszego regionu, które-
go celem jest stworzenie platformy współpracy i dia-
logu pomiędzy rządami, organizacjami, biznesem
i użytkownikami budynków, dzięki czemu druga edy-
cja narodowych strategii modernizacji, które wszyst-
kie rządy krajów członkowskich UE muszą złożyć do 
kwietnia 2017, będzie zdecydowanie lepiej przygo-
towana i wdrażana.
W ramach projektu, PLGBC uczestniczyło między 
innymi w konferencji Leaders’ Summit w Madry-
cie. Szczyt pokazał potrzebę dynamicznego dialogu 
międzysektorowego w całym regionie – dialogu, któ-
rego zabrakło podczas przygotowywania pierwszych 
strategii w 2014 r. Polskę reprezentowali zarówno 
przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego,
jak i organizacji pozarządowych (w tym PLGBC). 
Raport z wynikami spotkania został opublikowany
na szczycie klimatycznym COP22 w Marrakeszu.

RenoWiki – przełomowy portal internetowy pow-
stały w ramach projektu Build Upon, który groma-
dzi pochodzące z poszczególnych państw europejs-
kich inicjatywy związane z modernizacją budynków, 
schematy finansowania, a także kampanie świado-
mościowe realizowane przez rządy oraz organiza-
cje w celu wymiany najlepszych praktyk. 
W związku z tym gorąco zachęcamy do przesyła-
nia do biura PLGBC informacji o takich inicjatywach 
i kampaniach – pod koniec 2016 roku na stronie Re-
noWiki Poland znajdowało się ponad 30 inicjatyw! 

Build Upon

Better Places 
for People

RenoWiki

World Green 
Building 
Council
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SZKOLENIA

PLGBC z powodzeniem kontynuuje swoją działalność 
na polu szkoleniowym, organizując własne szkolenia
- w tym dedykowane, z dziedziny zrównoważonego 
budownictwa, a także współorganizując kursy pro-
wadzone przez zewnętrzne firmy i instytucje:

Przygotowanie do egzaminu LEED Green 
Associate (podstawy zielonego budownictwa 
i LEED v4 dla początkujących)

Szkolenie prowadzone przez Rafała Schurmę, USGBC
Faculty (trener akredytowany przez USGBC), odbyło 
się w dwóch edycjach.

Szkolenie na asesora BREEAM In-Use 
oraz BREEAM International 
New Construction (scheme 2016)

Obydwa, połączone z egzaminami na asesora, kursy
poprowadzone były przez trenerów z BRE.

NOWOŚĆ: 
Podstawy WELL Building Standard™

Szkolenie przeprowadziła Natasha Franck z firmy 
Delos, która brała udział w tworzeniu systemu. 

Uzyskiwanie kredytów LCA w BREEAM 
i LEED v4

Szkolenie prowadzone było przez Panu Pasanena, 
specjalistę w zakresie LCA z fińskiej firmy Bionova.

Podstawy certyfikacji 
wielokryterialnej

Szkolenie towarzyszące Dniu Ziemi, poprowadzone 
przez Marcina Gawrońskiego ze Sweco Consulting.

Oceny uzyskiwane przez szkolenia w ankietach satys-
fakcji uczestników wynoszą średnio 4,7 (w skali 1-5), 
nie niknie też zainteresowanie nimi i pozytywny od-
biór szerokiej oferty merytorycznej.
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PUBLIKACJE

W środowisku budowlanym PLGBC może poszczycić 
się dużym autorytetem w kwestii zrównoważonego 
rozwoju oraz świadomego kształtowania zarówno 
tkanki miejskiej, jak i pojedynczych inwestycji. 

Stowarzyszenie występowało w roli eksperta w licz-
nych, cenionych pozycjach prasy branżowej, a także 
powszechnie dostępnych tytułach prasy ogólnopol-
skiej, np. Gazecie Finansowej czy Rzeczpospolitej. 
Stowarzyszenie było również niezwykle aktywne na
portalach branżowych oraz w telewizji.
Rafał Schurma, reprezentując PLGBC jako Prezydent 
Stowarzyszenia, wziął udział w dyskusji na temat 
ekobudownictwa, transmitowanej w TVNBiS.

PLGBC skupiło się w tym roku w dużej mierze na 
zaspokajaniu potrzeby ekoedukacji, szerzeniu infor-
macji o rozwoju zielonego budownictwa w Polsce 
i na rozbudzaniu świadomości samorządów w kwe-
stii budowy zrównoważonej tkanki miejskiej.
Krokiem milowym było stworzenie raportu Certy-
fikacja zielonych budynków w liczbach – Raport 2016, 
w którym ujęto obecną kondycję oraz prognozy roz-
woju zielonego budownictwa w Polsce. Raport był 
licznie cytowany przez środowisko budowlane, udało 
się również zyskać dużą aprobatę mediów dla formy
i rzetelności przedstawianych treści. Raport pow-
stał na podstawie bazy polskich budynków certy-
fikowanych dostępnej na stronie http://plgbc.org.pl.
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KOMUNIKACJA
MEDIALNA

W 2016 roku PLGBC bardzo mocno rozwinęło swo-
ją komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Strona 
internetowa zanotowała wzrost użytkowników oraz 
wyświetleń o blisko 100%. Została rozbudowana 
również o dodatkowe zakładki. Liczne aktualności, 
raporty, relacje z wydarzeń własnych oraz partner-
skich oraz bogate kalendarium wydarzeń pozwala 
niezwykle wszechstronnie edukować czytelników – 
przejrzysta i czytelna forma dodatkowo zachęca do 
ponownych odwiedzin.

Rosnącą popularnością cieszy się również news-
letter rozsyłany do branżowej bazy kilku tysięcy 
odbiorców. W ramach członkostwa firmy i instytucje 
zrzeszone w Stowarzyszeniu mogą promować treści 
w newsletterze. Jest to comiesięczna skarbnica in-
formacji o istotnych wydarzeniach w branży, rapor-
tach, prawodawstwie, nagrodach architektonicznych 
oraz budowlanych, konkursach i innych istotnych 
kwestiach związanych z zielonym budownictwem.
Rozsyłany jest również dedykowany specjalnie dla
Członków PLGBC mailing z najświeższymi infor-
macjami z dziedziny prawodawstwa europejskie-
go. Otwieralność newslettera sięga 27%.

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój komunika-
cji za sprawą social media. Utworzone zostały kanały 
w takich serwisach jak Instagram, YouTube, LinkedIn.
Większym powodzeniem cieszą się również te, do 
tej pory obecne na Facebooku oraz Twitterze. Łącz-
na liczba osób śledzących social media PLGBC to 
blisko 4000 użytkowników, przy dziennym zasięgu na 
samym Facebooku na poziomie 2500 odbiorców.

Dużą metamorfozę przeszła strona poświęcona
PLGBC Green Building Symposium – została zacho-
wana historia poprzedniej edycji, a nowe informacje
na temat VI PLGBC Green Building Symposium obfi-
tują w liczne materiały video, fotorelacje z wydarze-
nia, prezentacje sponsorów oraz panelistów, jak 
również przejrzysty program merytoryczny. 



Dzięki mnogości kanałów dystrybucji 
i wysokim walorom merytorycznym, 
działania PLGBC są aprobowane przez 
media oraz partnerów instytucjonalnych 
– przyczynia się to do ciągłego 
poszerzania ich zakresu. Aktywnie 
wspieramy również wszelkie inicjatywy 
oraz sukcesy Członków PLGBC związane 
z zielonym budownictwem 
i zrównoważonym rozwojem
- mówi Magdalena Kałużyńska, 
marketing coordinator PLGBC

“
Selected by Freepik
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