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Rynek zielonego budownictwa w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, dlatego 
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC podjęło decyzję o odwzo-
rowaniu tych przemian w swojej identyfikacji wizualnej. Na początku 2017 roku. PLGBC 
stworzyło nowe logo, które będzie teraz identyfikowało działania Stowarzyszenia. 
Budynki, w których spędzamy zdecydowaną większość naszego życia, w zasadniczy spo-
sób warunkują nasze funkcjonowanie – zdrowie, komfort i produktywność. 
Nierozerwalność i przenikanie się tych czynników jest gwarantem sukcesu biznesowego 
oraz osobistego. To do nas należy decyzja, jak będzie wyglądać nasza przyszłość oraz 
w jakim środowisku będziemy funkcjonować.

 NOWE LOGO
PLGBC

SZARY
CMYK

RGB

TURKUS
CMYK

RGB

ZIELONY
CMYK

RGB

ŻÓŁTOZIELONY
CMYK

RGB

0 0 0 80
87 87 86

99 0 48 0
0 154 150

61 1 100 6
110 173 41

40 0 100 0
175 202 10

„
Nadszedł czas, aby zaktualizować 
logo, które przez prawie dekadę 
identyfikowane było z naszą 
działalnością. W nowym formacie 
w obrysie Polski łączy ono ze sobą 
przesłanie, jakie chcieliśmy zachować 
(związane z kontynuacją misji Green 
Building Council), reprezentując 
jednocześnie trzy filary zielonego 
budownictwa, jakimi są ekologia, 
ekonomia i jakość socjalna.

Rafał Schurma
Prezydent PLGBC, 
właściciel visio architects 
and consultants

„
Nowe logo jest odzwierciedleniem 
nowego dynamizmu podejmowanego 
przez PLGBC w ostatnim czasie. 
Mamy nadzieję że pomoże ono 
w rozpoznawalności Stowarzyszenia 
jako lidera zielonego budownictwa 
w Polsce.  

Bartłomiej Kisielewski 
Członek Zarządu PLGBC, 
Partner Horizone Studio, 
pomysłodawca logotypu„

Chcemy zwrócić uwagę na przenikanie 
się architektury z tym, co społeczne 
we współczesnych budynkach, kreując 
nowoczesną i przyjazną przestrzeń. 

Magdalena Wojtas
koordynator ds. marketingu 
PLGBC

„
Te trzy elementy, jak puzzle, tylko razem 
są w stanie stworzyć jeden spójny 
obraz – zrównoważonego budynku, 
który jest komfortowy i zdrowy dla 
jego użytkowników, oszczędny oraz 
stworzony z poszanowaniem środowiska 
naturalnego. 

Alicja Kuczera
dyrektor zarządzający 
PLGBC
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CZŁONKOWIE
PLGBC

Pol-Con Consulting

Architekci, projektanci,
usługi, nieruchomości

Producenci

Deweloperzy, wykonawcy

Instytucje edukacyjne i badawcze

Stowarzyszenia

Firma Karol Rzepniewski

Pal Haritz

Wydział Architektury 
Politechniki Wrocławskiej3%

7%

19%

28% 42%
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NOWI
CZŁONKOWIE 2017

Armacell specjalizuje się w produkcji izolacji, oferując najbardziej kompletną i kompleksową gamę elastycznych 
wyrobów do izolacji termicznej, akustycznej, antyroszeniowej i ochronnej przeznaczonych do instalacji 
grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, sanitarnych i przemysłowych, stając się 
jednocześnie światowym liderem w tej dziedzinie.

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest interdyscyplinarną jednostką naukową, prowadzącą prace 
badawcze i działalność dydaktyczną z zakresu nauk technicznych i społecznych. Centrum jest m.in. operatorem 
Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Dembski-Nowak szkoli, rozmawia i doradza w kwestii inwestycji energooszczędnych i budownictwa 
zrównoważonego. Wspiera architektów, inwestorów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji publicznej 
w podjęciu najbardziej trafnych decyzji, zarówno na początku, w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji inwestycji.

Fermentum sp. z o.o. to firma pracy tymczasowej i rekrutacyjna. Misją firmy jest pozyskiwanie jak najbardziej 
świadomych pracowników poprzez przygotowanie kandydatów do pracy w budownictwie zgodnie z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju.

HOCHTIEF Polska jest spółką Grupy HOCHTIEF, jednego z koncernów budowlanych o największym 
międzynarodowym zasięgu na świecie, która od ponad 20 lat łączy międzynarodowe kompetencje z lokalnym 
doświadczeniem, realizując obiekty kubaturowe i infrastrukturalne. Oferta firmy obejmuje realizację głównie 
obiektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych, użyteczności publicznej i handlowo-rozrywkowych.

Interbiuro specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji aranżacji i modernizacji powierzchni użyteczności 
publicznej. Wspiera Klienta na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, od wizji poprzez projektowanie 
wielobranżowe, value engineering, po kompleksową realizację.

Interface to największy producent komercyjnych płytek dywanowych na świecie. Lider w tej branży pod 
względem wzornictwa, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju. Tworząc nowe produkty używa biomimetyki. 
Jednym z jej efektów są wzory bezkierunkowe: płytki wykładzinowe, które można układać w losowe wzory 
i wymieniać bez konieczności dopasowywania partii danego koloru.

Linear Sysytem specjalizuje się w dostarczaniu indywidualnych systemów oświetlenia wielkopowierzchniowego 
oraz kompleksowych rozwiązań akustycznych opartych na technologii Barrisol®.

Mabudo Sp.z o.o. to: domy energooszczędne, nowoczesne konstrukcje dachowe, stropy teriva, filgran, nadproża, 
ściany, więźby dachowe, konstrukcje dachowe.

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej prowadzi kursy przygotowawcze dla 
cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć w Polsce studia architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, medyczne, 
humanistyczne lub artystyczne.

Głównym obszarem działalności spółki jest dostawa technologii i projektowanie rozwiązań dla zielonych dachów. 
Firma jest producentem innowacyjnych rozwiązań, oferuje pełen asortyment systemów zielonych dachów, 
których podstawą są zintegrowane systemy drenażowe składające się z 3 funkcjonalnych warstw, połączonych 
za pomocą specjalnego kleju.

SOLISA to firma z szerokim doświadczeniem inżynierskim oferująca testy szczelności (Blower Door Test), badania 
termowizyjne oraz sporządzanie audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej i audytów 
energetycznych przedsiębiorstw.

STRABAG Sp. z o.o. jest liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii w branży budowlanej. Realizuje 
nawet najbardziej kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego, 
kolejowego i mostowego – rocznie 800 projektów na terenie całego kraju.

Sustainability Trainers & Experts prowadzi szkolenia, certyfikuje, doradza w projektowaniu i wznoszeniu 
zielonych budynków, doradza w zrównoważonym biznesie oraz rozwoju personalnym. Pomaga w certyfikacji 
budynków w systemach BREEAM, LEED i HQE oraz opracowywaniu deklaracji środowiskowych EPD.

Dzięki inteligentnej technologii zawartej w pięknym designie, Uridan jest wiodącym producentem bezwodnych 
pisuarów. Działając wedle zasad zrównoważonego rozwoju, już w ponad 35 krajach łączy funkcjonalność 
i bezawaryjność w ponadczasowym eleganckim duńskim stylu.

WSP w Polsce dostarcza zintegrowane usługi projektowe i doradcze w czterech głównych sektorach: rozwiązania 
dla budynków (projekty konstrukcji, instalacje sanitarne i elektryczne), mosty, środowisko i zrównoważony 
rozwój. 100 inżynierów i konsultantów w warszawskim biurze pracuje nad lokalnymi i międzynarodowymi 
projektami z wiodącymi inwestorami, architektami i instytucjami publicznymi.
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ZARZĄD
PLGBC

RAFAŁ SCHURMA
Prezydent PLGBC

Właściciel
visio | architects and 

consultants

EMIL GROMADZKI

Dyrektor sprzedaży
Carrier Polska

REGINA GUL
Sekretarz PLGBC

Senior Project Manager
Jones Lang LaSalle

BARTŁOMIEJ KISIELEWSKI
Członek Zarządu PLGBC 
ds. Rozwoju

Partner
HORIZONE Studio

KRZYSZTOF KRAICZICZEK
MRICS

Operating Principal
KW Poland

EWA KOSMALA
Członek Zarządu PLGBC 

ds. Edukacji

Właściciel
Sustainability Trainers 

& Experts

MARCIN MALICKI
Skarbnik PLGBC

Prezes Zarządu
ACTIVTEK Polska

DARIUSZ STASIK
Członek Zarządu PLGBC 
ds. Współpracy 
Międzynarodowej

Prezes Zarządu
W.P.I.P.

JAROSŁAW WITEK

Associate Mechanical 
Engineer | Sustainability 
Team Leader
ARUP Poland

ADAM TARGOWSKI
Członek Zarządu PLGBC 

ds. Finansowych

Sustainability Manager
Skanska Property Poland
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KALENDARIUM
2017

21 listopada 2017
GBCI Europe event LEED

22 lutego 2017
Green Building Tour 
Hala Koszyki

9 lutego 2017
The Practical Side 
of Sustainability

27-28 marca 2017
Europejski Kongres 
Samorządów

2 marca 2017
Targi Kyiv Build 
Ukraina

20 kwietnia 2017
Konferencja Dzień Ziemi

10 maja 2017
Spotkanie networkingowe PLGBC
& Belgian Business Chamber

11 maja 2017
Green Building Tour
Business Garden Poznań 16-17 maja 2017

Szkolenie LEED GA
7-9 czerwca 2017
Forum Ekologiczne 
w Kołobrzegu

10 czerwca 2017
Gliwicki Piknik 
Ekologiczny

23 czerwca 2017
Konferencja Nowoczesna 
Sprzedaż Nieruchomości

19 lipca 2017
Green Building Tour 
APA black house

30 sierpnia 2017
Konferencja Zarządzanie nieruchomościami 
i planowanie przestrzeni użytkowych

5-7 września 2017
Szkolenie BREEAM
International NC8 września 2017

Szkolenie BREEAM AP

25-30 września 2017
World Green Building 
Week: Our Hero i Zero

28 września 2017
Zarządzanie energią 
w obiektach komercyjnych 

5 października 2017
7. PLGBC Green Building 
Symposium

10 października 2017
Green Building Tour 
Poleczki Business Park

9 listopada 2017
Green Building Tour 
Business Garden Wrocław 

15 listopada 2017 
Green Building Tour
Bałtyk

16-17 listopada 2017
Konferencja Izolacje 2017

7 grudnia 2017
Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne

16 listopada 2017 
BREEAM workshop z BRE

1 czerwca 2017
Szkolenie Sustainable 
Products and Materials

30 marca 2017
Konferencja naukowa 
BudynEK 0

07

19 września 2017
Green Building Tour
WFOŚiGW Gdańsk

26 czerwca 2017
Warsztaty z SP Cleantech 
o certyfikacji

30 czerwca 2017
Green Building Tour 
Nestle House

20 października 2017
Szkolenie Sustainable Products 
and Materials
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20 kwietnia 2017 roku w Filharmonii 
im. Mieczysława Karłowicza w Szcze-
cinie podczas konferencji PLGBC Zielo-
ne budynki w przestrzeni publicznej, sze-
reg ekspertów dyskutował na temat roli 
zabudowy w procesie kształtowania 
zrównoważonych miast. Była to kolej-
na edycja konferencji Polskiego Stowa-
rzyszenia Budownictwa Ekologicznego
w ramach Światowego Dnia Ziemi. W tym 
roku wydarzenie współorganizowało Mia-
sto Szczecin. Głównym sponsorem kon-
ferencji była firma Knauf Insulation, która 
zapewniła uczestnikom wiele zdrowych 
i zrównoważonych upominków.

DZIEŃ
ZIEMI

Przed konferencją miało miejsce szkolenie 
Sustainable building assessments – 10 wta-
jemniczeń budynku zrównoważonego, które 
poprowadziła Ewa Kosmala (PLGBC, Knauf 
Insulation, STAE). Poza pracą warsztatową 
oraz dyskusją na temat innowacyjnych 
rozwiązań, uczestnicy mogli zapoznać się 
z rolą zrównoważonego budownictwa we 
współczesnym świecie.
Wydarzeniem towarzyszącym było zwie-
dzanie Centrum Dialogu Przełomy, które 
odbyło się po zakończeniu części konfe-
rencyjnej.

PLGBC DZIEŃ
ZIEMI 
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WROCŁAW

GREEN BUILDING
TOUR

WARSZAWA

GLIWICE

POZNAŃ GDAŃSK

„
Dziękuję PLGBC, UBM Polska, 
a także pani Agnes Vorbrodt za 
bardzo interesujący merytorycznie 
program wycieczki w Poleczki 
Business Park. Dla mnie, jako 
osoby zaangażowanej w zielone 
budownictwo, odwiedzenie 
flagowego przykładu certyfikacji 
LEED w Polsce było nieocenionym 
doświadczeniem i wzbogaceniem 
wiedzy.

Edyta Karpińska
LEED AP BD+C
Sweco Consulting sp. z o.o.

W 2017 roku warsztaty Green Building 
Tour w ramach projektu Doświadcz Zie-
lonego Budynku odbywały się w całej 

11.05.2017 Business Garden Poznań

15.11.2017 Bałtyk

19.09.2017 Siedziba WFOŚiGW Gdańsk 22.02.2017 Hala Koszyki

30.06.2017 Nestle House

10.10.2017 Poleczki Business Park

19.07.2017 APA Black House09.11.2017 Business Garden Wrocław

Polsce. Spotkania stanowiły zarówno źród-
ło rzetelnej wiedzy, jak i doskonałą okazję 
do networkingu. 

Frekwencja dopisała w każdym z miast – 
łącznie w warsztatach Green Building Tour 
uczestniczyło ponad 130 osób!

designed by Freepik

DOSWIADCZ
{ZIELONEGO}
BUDYNKU

!
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7. SYMPOZJUM
PLGBC

„
The PLGBC Symposium was great. 
I enjoyed the variety of opinions 
presented and discussed.

Franz Jenowein
Global Sustainability 
Research, JLL

„
I was very happy with the financing 
session in the conference programme. 
The financial world takes a long term 
view and is therefore a strong supporter 
of  sustainability. I learnt about 
activities and programmes that were 
not on my radar before.

Hans van de Sanden
Managing Director, Adamas 
International

„
Bardzo dziękuję za zaproszenie. 
Niezwykle ciekawe osobowości 
i interesujące wykłady prowadzone 
przez – nie boję się użyć tego słowa: 
pasjonatów tematu, spowodowały, że 
spotkanie było dla mnie przyjemnością.  

Małgorzata Kobyłko
Architect – Designer, 
AECOM

„Dziękuję za możliwość uczestnictwa 
w organizowanej przez Państwa 
konferencji. Bardzo ciekawy i dobrze 
przygotowany event. Cieszę się, 
że mogłem też ze swojej strony 
zaprezentować punkt widzenia 
podmiotu finansującego takie 
przedsięwzięcia.

Paweł Kołodziński
Head of Corporate 
Development, Bank 
Zachodni WBK S.A.

Na wiele spraw, zwłaszcza tych, które 
naturalnie – i za sprawą wprowadzanych 
przez nas zmian – ewoluują, od czasu do 
czasu powinniśmy spojrzeć z pewnego dy-
stansu. Dlaczego? Bo z dala więcej widać, 
zarówno przestrzennie, jak i czasowo. Do-
tyczy to także zrównoważonego rozwoju 
i zielonego budownictwa. Taki wniosek na-
suwa się na podstawie prelekcji i dyskusji 
podczas 7. PLGBC Green Building Sym-
posium, które 5 października 2017 roku 
odbyło się w warszawskiej Reducie Banku 
Polskiego.

Na sesję główną konferencji złożyły się in-
spirujące prelekcje, których tematyka po-
zostaje na styku różnych dziedzin. 
Prof. Charles Kibert (University of Florida), 
dr Marcin Popkiewicz, Piers Heath (Fo-
ster + Partners) oraz Ross Shuster (United 
Technologies) przybliżyli kierunki, w jakich 
zmierza zielone budownictwo, w obliczu 
nowych trendów przypomnieli, jakie są 
jego fundamenty, zaprezentowali także 
szereg przykładów projektów i badań, 
w których brali udział.

Zarówno w kwestiach odnoszących się 
bezpośrednio do środowiska, jak i do 
człowieka, mówcy Sympozjum zaleca-
li spojrzenie całościowe, strategiczne. 
Na nasuwające się pytanie „Jak to wszyst-
ko sfinansować”, odpowiedź pomogli 
znaleźć Terry McCallion z Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD) oraz 
paneliści sesji Green Building Financing, 
której EBRD był partnerem. Jej uczestnicy 
reprezentowali takie organizacje, jak Komi-
sja Europejska, Bank Światowy, GRESB.
Całość Sympozjum spoiła sesja Green 
Building Design & Trends. Przedstawicie-
le Knauf Insulation, EBRD i Hochschule 
Anhalt kontynuowali też kwestię wyzwań 
stojących przed zielonym budownictwem.
Sesjom towarzyszyły gorące dyskusje, 
prowadzone przez odpowiednio Jamesa 
Drinkwatera z WorldGBC i dziennikarkę 
Grażynę Błaszczak. 

W trakcie bankietu uczestnicy mieli 
możliwość uratować wirtualnego kotka 
utrzymując się na wąskiej desce nad 200-
metrową przepaścią lub poczuć dziecięcą 
radość (i prawie realne przeciążenie) pod-
czas jazdy rollercoasterem – były to atrak-
cje w wirtualnej rzeczywistości.

7. PLGBC Green Building Symposium przy-
ciągnęło ponad 350 osób pochodzących 
z 15 krajów. Już podczas trwania konfe-
rencji PLGBC otrzymało niezwykle pozy-
tywny odzew od uczestników, zarówno 
w kwestiach merytorycznych, jak i ogólnej 

atmosfery konferencji, organizacji i przygo-
towania technicznego (pomimo szalejące-
go poza murami Reduty orkanu Ksawery). 
Z pewnością to również efekt całościowe-
go spojrzenia na Sympozjum z dystansu. 
Zapraszamy na kolejną edycję konferencji!

7.PLGBC GREEN
BUILDING 
SYMPOSIUM
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GREEN BUILDING
AWARDS
Podczas 7. PLGBC Green Building Sympo-
sium odbyła się uroczysta Gala rozdania 
nagród w szóstej edycji konkursu PLGBC 
Green Building Awards. 
Jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. 
Wacław Celadyn (Politechnika Krakow-
ska – Przewodniczący Komisji Konkur-
sowej), dr hab. arch. Anna Bać (Politech-
nika Wrocławska), mgr inż. arch. Justyna 
Biernacka (SARP Warszawa), Bartłomiej 
Kisielewski (Horizone Studio), Ewa Ko-
walska-Ocneanu (WSP Polska), Marta 
Siczek (Interface), dr inż. arch. Aleksan-
dra Witeczek (Politechnika Śląska), przy-
znało następujące nagrody i wyróżnienia:

Kategoria 1: Najlepszy zrealizowany 
budynek ekologiczny certyfikowany

Laureat: Business Garden Warszawa – Vastint 
Poland Sp. z o.o., JSK Architekci
Wyróżnienie: Eurocentrum Office Complex – 
Grupa Capital Park, PRC Architekci

Kategoria 2: Najlepszy zrealizowany 
budynek ekologiczny bez certyfikatu (bądź 
precertyfikowany)

Laureat: Academeia High School – Tacit 
Investment, Medusagroup Sp. z o.o. Sp.k.
Wyróżnienie: Zespół zabudowy wielorodzinnej 
z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą techniczną Accent Eco 
– Bouygues Immobilier Polska Sp. z o. o., 
Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o.

Kategoria 3: Najlepszy projekt ekologiczny
Laureat: Polska Stacja Antarktyczna im. H. 
Arctowskiego – Polska Stacja Antarktyczna im. 
H. Arctowskiego, Kuryłowicz & Associates
Wyróżnienie: V.Offices – AFI Europe, Iliard Sp. 
z o.o. i Wspólnicy Sp. k. 

Kategoria 3: Najlepszy studencki projekt 
ekologiczny

Laureat: Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 
w Ogrodniczkach – Anna Jankowska, Promotor 
pracy: dr inż. arch. Adam Turecki 
Wyróżnienie: Szlak Kanału Augustowskiego – 
Nowa Stanica Wodna w Rudawce-Kurzyńcu – 
zespół: Anna Jankowska, Agata Klepacka 

Kategoria 4: Najlepszy ekologiczny 
budynek użyteczności publicznej

Laureat: Siedziba Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku – WFOŚiGW w Gdańsku, Biuro 
Projektów A-PLAN
Wyróżnienie: Rozbudowa budynku gimnazjum 
w Rokietnicy – Gmina Rokietnica, Wojciech 
Błaszak (Pracownia AP21)

Kategoria 5: Najlepsze zrównoważone 
wnętrze

Laureat: Biuro JLL w Warsaw Spire – JLL, Tétris
Wyróżnienie: Biuro HB Reavis w budynku 
Postępu 14 – HB Reavis; HB Reavis + In 
Design + Emkaa Architekci

Kategoria 6: Green Product of the year
Laureat: Krata parkingowa Stella Green – ML 
Sp. z o.o.
Wyróżnienie: EFEKTYWNY DUET izolacja + 
wylewka – Cemex Polska

„
Jury wzięło pod uwagę certyfikat LEED 
Platinum uzyskany dla budynków 
drugiego etapu kompleksu pięciu 
budynków biurowych Business 
Garden Warszawa, a także bardzo 
wysoki poziom innowacji rozwiązań 
przestrzennych i technicznych. Budynki 
wyróżniają się kompleksowością 
proekologicznych rozwiązań.  

prof. dr hab. inż. arch. 
Wacław Celadyn
Politechnika Krakowska
Przewodniczący Jury„

Budynek Liceum Academeia 
wyróżnia się znakomitą architekturą 
na światowym poziomie, sprzyjającą 
kształtowaniu poczucia wspólnoty 
i współodpowiedzialności 
środowiskowej wśród młodzieży. 
Dodatkowo, zgodnie z oświadczeniem 
inwestora, będzie się on ubiegał 
o certyfikację LEED dla tego obiektu.  

dr inż. arch. Aleksandra 
Witeczek
Politechnika Śląska„

W projekcie Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. Henryka 
Arctowskiego Jury doceniło 
innowacyjność prefabrykowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych, 
dostosowanie projektowanych 
technologii do warunków naturalnych 
oraz dbałość o jakość architektury 
nawet w tak odległym zakątku świata, 
jakim jest wyspa Króla Jerzego 
w archipelagu Szetlandów 
Południowych.   

mgr inż. arch. Justyna 
Biernacka
SARP Warszawa

„
Jury nagrodziło projekt Ośrodek 
Sportowo-Rekreacyjny 
w Ogrodniczkach za wieloaspektowe 
podejście do projektowania 
zrównoważonego na poziomie 
regionalnym, lokalnym aż do detalu 
architektoniczno-budowlanego.  

mgr inż. arch. Justyna 
Biernacka
SARP Warszawa„

Budynek WFOŚiGW w Gdańsku 
został nagrodzony za wdrożenie 
zielonych rozwiązań w zakresie 
zużycia energii poprzez zastosowanie 
innowacyjnych technologii 
niskoemisyjnych i zeroemisyjnych przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokich 
parametrów estetycznych budynku, 
a także m.in. za wysoką jakość 
środowiska wewnętrznego.

Ewa Kowalska-Ocneanu
WSP Polska„

Jury postanowiło przyznać nagrodę 
biurom JLL za indywidualne podejście 
do każdego typu przestrzeni biurowej, 
za szczególną uwagę poświęconą 
aspektom komfortu, akustyki oraz 
jakości powietrza, jak i pracy 
w zespołach różnej wielkości.  

dr inż. arch. Aleksandra 
Witeczek
Politechnika Śląska„

Jury doceniło kratę parkingową Stella 
Green, umożliwiającą zachowanie 
90% powierzchni biologicznie czynnej. 
Jury przyznało nagrodę za innowacyjny 
proces produkcji polegający na 
recyklingu folii odpadowej, materiału, 
którego odpady zalegają w środowisku 
naturalnym przez tysiące lat.  

dr inż. arch. Aleksandra 
Witeczek
Politechnika Śląska

6.PLGBC GREEN
BUILDING Awards
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WORLD
GREEN BUILDING WEEK

ASSA ABLOY

W ramach tegorocznych obchodów World 
Green Building Week ASSA ABLOY zrea-
lizowała szereg aktywności, mających na 
celu promocję idei budownictwa zrów-
noważonego i budynków zeroenerge-
tycznych. W okresie 25.09-01.10.2017 
w siedzibie firmy przeprowadzone zostały 
szkolenia skierowane zarówno do klien-
tów, jak i pracowników ASSA ABLOY. Ich 
celem było budowanie świadomości oraz 
edukacja w zakresie produktów, ponie-
waż to nasze wybory kształtują otoczenie 
i wpływają na środowisko. W ostatnim 
tygodniu września przeprowadzono tak-
że szeroką akcję mailingową, której od-
biorcami zostali architekci, deweloperzy 
i inwestorzy. O powyższych działaniach 
dowiedzieli się również dziennikarze re-
prezentujący media branżowe.

CEMEX Polska

W tym roku CEMEX Polska obchodził 
World Green Building Week. Koncentrując 
się na działaniach w mediach społecznoś-
ciowych, firma zaprezentowała fotografie 
zielonych budynków, na potrzeby których 
zostały wykorzystane produkty i usługi 
CEMEX Polska. 

DEKRA Polska

DEKRA Polska przygotowała akcję infor-
macyjną w mediach społecznościowych 
– w czasie trwania World Green Building 
Week 2017 firma opublikowala serię new-
sów na profilach na Facebooku i Twitterze 
na temat idei zrównoważonego budow-
nictwa oraz certyfikacji BREEAM, LEED 
i HQE. Posty otagowane były #OurHero-
IsZero. O WGBW DEKRA Polska pisała 
także w aktualnościach na swojej stronie 
internetowej.

Visio | architects and consultants

Visio architects and consultants w ramach 
World Green Building Week 2017 ofero-
wało każdemu z pracowników bezpłatne 
szkolenia z zakresu wybranej certyfikacji 
wielokryterialnej w ramach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych i rozwoju poten-
cjału firmy w kierunku zielonego konsultin-
gu. 

WSP Polska

World Green Building Week w WSP Pol-
ska: Czy da się obniżyć zużycie energii 
w biurze w tydzień? Wyzwanie przyjęte!

Zespół WSP Polska podjął próbę zmniej-
szenia zużycia energii w swoim biurze 
przy ul. Prostej 68 o 20% podczas trwa-
nia World Green Building Week. Firma 
chciała sprawdzić, czy wykonując proste 
czynności, takie jak: wyłączanie światła, 
monitorów, komputerów, skorzystanie ze 
schodów zamiast windy, umiejętne użycie 
klimatyzacji, itp. jest w stanie przyczynić 
się do obniżenia zużycia energii, a co za 
tym idzie – do obniżenia kosztów utrzyma-
nia biura. Pracownicy WSP Polska w ciągu 
tygodnia sprawdzili, czy obniżenie zużycia 
energii w taki sposób jest możliwe. Ponad-
to monitorowali swoje codzienne postępy 
w oszczędzaniu energii, a zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze przeznaczyli na in-
tegrację zespołu.

PLGBC RAPORT ROCZNY 2017
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Ponad 4 000 osób – to liczba uczestni-
ków konferencji i spotkań, których byli-
śmy partnerem w 2017 roku. Nasi eks-
perci mogli podzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniem na 16 wydarzeniach 
partnerskich, jakie miały miejsce w Polsce 
i Europie. 

Kolejny rok z rzędu przedstawiciele Stowa-
rzyszenia brali udział w dyskusji podczas 
Europejskiego Kongresu Samorządów oraz 
Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. 
Na szczególną uwagę zasługuje wystą-
pienie Alicji Kuczery, CEO PLGBC pod-
czas Targów Kyiv Build Ukraina, gdzie 
ponad 200 osób mogło zapoznać się 
z osiągnięciami w dziedzinie promowania 
zielonego budownictwa w Polsce. 
Konferencje i kongresy to jednak nie 
wszystko. Cały czas pamiętamy o niezwy-
kle ważnej kwestii, jaką jest ekoedukacja, 
a co za tym idzie chętnie wspieramy wszel-
kie inicjatywy skierowane do studentów 
oraz dzieci. Rafał Schurma wsparł swoją 
wiedzą panel dyskusyjny podczas kon-
ferencji BudynEK 0 organizowanej przez 
koła naukowe Politechniki Warszawskiej, 
natomiast Magdalena Wojtas i Marta 
Szczepanik zorganizowały warsztaty dla 

EVENTY
PARTNERSKIE

najmłodszych, gdzie zachęcały i pomagały 
w budowie ekologicznych domków na Gli-
wickim Pikniku Ekologicznym. 

Nie obyło się też bez emocji, kiedy pod-
czas konferencji Zarządzanie nieruchomoś-
ciami i planowanie przestrzeni użytkowych, 
ogłoszono alarm pożarowy w biurowcu 
Rondo 1. Nie przeszkodziło to jednak 
w kontynuowaniu wydarzenia po odwo-
łaniu alarmu, a wystąpienie naszego eks-
perta – Reginy Gul, cieszyło się wyjątkowo 
wysoką frekwencją.

PLGBC aktywnie promowało również swo-
ją działalność podczas cieszących się du-
żym powodzeniem wydarzeń partnerskich 
na stoiskach w strefie wystawców.

13
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W 2017 roku z radością przyjęliśmy informację o mianowaniu Alicji Kuczery, Dyrektor 
Zarządzającej Stowarzyszenia, na stanowisko Wiceprzewodniczącej grupy Europe Regio-
nal Network (ERN) w ramach WorldGBC. ERN jest grupą Green Building Councils pracu-
jących nad rozwojem zielonego budownictwa w Europie.
ERN jest siecią 24 lokalnych Green Building Councils: z Austrii, Bułgarii, Chorwa-
cji, Czarnogóry, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksem-
burga, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, 
Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, ośmiu partnerów regionalnych i ponad 
5 000 firm członkowskich w całej Europie.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

W Europie coraz lepiej widać rozwój 
rynku zrównoważonego budownictwa, 
ale wiele jeszcze jest do zrobienia 
w celu umocnienia pozycji green building 
w łańcuchu wartości całego sektora 
budownictwa. Stanowi to misję ERN. 
Jej realizacja odbywa się na drodze takich 
działań, jak: przewodzenie w grupach 
i sieciach networkingowych, ocena 
i certyfikacja, podnoszenie świadomości 
i kompetencji, inicjatywy finansowe oraz 
odpowiednie regulacje.

„
Zmiana klimatu jest wyzwaniem 
globalnym, ale konkretne rozwiązania 
w tej sferze to często przedsięwzięcia 
lokalne i regionalne. Wspieranie 
zielonego budownictwa na tych 
poziomach poprzez nasze regionalne 
sieci jest zatem niezwykle istotne dla 
misji Green Building Councils, jaką 
są zielone budynki dla wszystkich, 
wszędzie. Alicja idealnie sprawdza się 
w tych działaniach i z pewnością 
przyczyni się do wzmocnienia ERN.

Terri Wills
CEO WorldGBC

„
Wybór na stanowisko 
Wiceprzewodniczącej Europe Regional 
Network stanowi dowód na to, że 
World GBC docenia pracę Polskiego 
Stowarzyszenia Budownictwa 
Ekologicznego PLGBC na rzecz rozwoju 
zielonego budownictwa, zarówno 
w Polsce, jak i na poziomie 
europejskim.

Alicja Kuczera
Dyrektor Zarządzający 
PLGBC

We współpracy z Green Building Certifi-
cation Inc. (GBCI) zorganizowaliśmy war-
sztaty LEED w Polsce i Europie, spotkanie 
ekspertów z branży zrównoważonego 
budownictwa, które odbyło się w Astoria 
Premium Offices – prestiżowym biurowcu 
z certyfikatem LEED na poziomie Platinum. 
Warsztaty skierowane były do ekspertów 
z branży zielonego budownictwa – zarów-
no praktyków LEED, jak i innych systemów 
certyfikacji. Jednym z elementów warszta-
tów było omówienie systemów i techno-
logii zastosowanych w Astorii. Przybliżo-
no także najważniejsze kierunki i zmiany 
w LEED v4 i nie pominięto informacji o po-
zostałych systemach: WELL, EDGE czy Arc 
Performance.

PLGBC zorganizowało również spotka-
nie asesorów BREEAM – we współpracy 
z BRE Global. Odbyło się ono w biurze Arup 
w Gdański Business Center. Biurowiec ten 
posiada certyfikat BREEAM na poziomie 
Excellent. Podczas spotkania praktycy oraz 
operator systemu dyskutowali nad kwe-
stiami związanymi z certyfikacją konkret-
nych projektów, najlepszymi praktykami 
oraz sugerowanymi ulepszeniami systemu.

Organizacja GBCI Europe została 
założona w kwietniu 2017 roku przez 
GBCI Inc., amerykańską jednostkę 
certyfikującą według LEED, WELL 
i innych ekologicznych systemów dla 
sektora budowlanego. Europejscy 
twórcy, producenci i politycy są 
kluczowymi graczami światowego ruchu 
ekologicznego, dlatego ważne jest, aby 
GBCI dostosowywało się geograficznie, 
aby jak najlepiej wspierać dany region 
w proekologicznym podejściu.
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Komisja 
Legislacyjna
Podczas Walnego Zebrania członków
PLGBC, które odbyło się 29 marca 
2017 roku w Gliwicach, uchwałą nr 14/
ZWZ/2017 powołano Komisję Legislacyj-
ną PLGBC. Przewodniczącym Komisji zo-
stał mec. Radosław Skowron, a wiceprze-
wodniczącym p. Henryk Kwapisz.
Komisja Legislacyjna powstała w odpo-
wiedzi na konieczność bieżącej analizy 
polskich i europejskich przepisów prawa 
w zakresie budownictwa zrównoważone-
go, jak również na potrzebę opiniowania 
proponowanych rozwiązań legislacyjnych 
związanych z przedmiotową tematyką.
Prace Komisji odbywają się w drodze spot-
kań oraz korespondencji elektronicznej. 
W wyniku prac Komisji, PLGBC wystoso-
wało do odpowiednich ministerstw pisma 
dotyczące zmian w dyrektywie w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, 
przekazało szczegółową analizę i listę 
proponowanych zmian podczas konsul-
tacji publicznych Krajowego Planu Działań 
dotyczącego efektywności energetycznej 
dla Polski 2017, a także oddało swój głos 
w konsultacjach publicznych związanych 
bezpośrednio bądź pośrednio ze zrówno-
ważonym budownictwem, prowadzonych 
przez odpowiednie ministerstwa. Trwają 
również prace nad szczegółowymi rozwią-
zaniami i propozycjami zmian w zakresie 
akustyki, wody pitnej oraz zielonych da-
chów.

DZIAŁALNOŚĆ
GRUP ROBOCZYCH PLGBC

Grupa robocza 
Zdrowe Zielone Biura
Kampania światowa
W roku 2015 World Green Building Co-
uncil (WorldGBC) zainicjowało kampanię 
Better Places for People.
Jej celem jest podniesienie świadomości 
tego, jak budynki wpływają na zdrowie 
i komfort ludzi i zachęcenie projektantów, 
wykonawców i producentów, użytkow-
ników czy właścicieli nieruchomości, aby 
kształtowali je w sposób, który przyniesie 
korzyść nam wszystkim.
U podstaw kampanii leży przyjęty z uzna-
niem na całym świecie raport WorldGBC 
Health, Wellbeing & Productivity in Offices 
(2014), który przedstawił jasne dowody na 
to, że projekt biura ma realne przełożenie 
na zdrowie, komfort i produktywność jego 
użytkowników. Potwierdził także, że bu-
dynki mogą jednocześnie dostarczać mak-
symalnych korzyści ludziom i środowisku. 
Kolejne raporty z tej serii – jeden dotyczący 
tego aspektu w kontekście nieruchomości 
handlowych oraz najnowszy, pokazujący 
aktualne przykłady zastosowanych roz-
wiązań i płynące z nich pozytywne zmiany, 
zostały również bardzo dobrze przyjęte 
przez międzynarodową branżę nierucho-
mości i podsyciły jeszcze bardziej dyskusję 
o tym, jak zielony budynek może polepszyć 
komfort i zdrowie jego użytkowników.

Kampania polska
Polski rynek nieruchomości, na którym 
ta debata nie jest jeszcze tak ożywiona, 
choć jest do tego potencjał, potrzebuje 
rzetelnych informacji (co ważne – w oj-
czystym języku), popartych przykładem 
rynkowym, który uświadomi wszystkim 
zainteresowanym wagę tego problemu 
oraz dowiedzie, jak ważnym elementem 
w działalności każdej z firm jest zdrowe 
zielone biuro. 
PLGBC wraz ze swoimi Członkami jest 
platformą, która dzięki doświadczeniu, 
wiedzy i kontaktom jest w stanie tę deba-
tę przenieść na wyższy poziom i zaangażo-
wać pozostałych interesariuszy.

Od momentu powołania, w marcu 2017 
roku, grupa spotkała się sześciokrotnie, 
a także prowadzi ożywione prace online. 
W czerwcu została opublikowana ankieta 
Biura przyszłości, w której zbadano percep-
cję miejsca pracy przez pracowników pol-
skich biur pod kątem komfortu pracy, aku-
styki, dostępu do usług i innych ważnych 
kwestii. Odpowiedzi udzieliło ponad 700 
osób z 62 miast Polski. Z analizy poszcze-
gólnych odpowiedzi powstanie raport do-
tyczący stanu obecnego oraz wytycznych 
dla stworzenia zdrowego, zielonego biura.
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Jak co roku, szkolenia stanowiły istotny 
punkt w kalendarzu PLGBC.

Do sztandarowych szkoleń PLGBC do-
łączyło w tym roku kolejne, tym razem 
skierowane głównie do producentów oraz 
handlowców – Zrównoważone środowisko-
wo produkty i materiały budowlane. 
Po szkoleniu uczestnicy mogą samodziel-
nie tworzyć zielone karty produktów oraz 
EPD w swoich firmach.

Zorganizowaliśmy również szkolenie dla 
uczestników konferencji w ramach Dnia 
Ziemi (w tym roku pod hasłem Zielone bu-
dynki w przestrzeni publicznej). 

Coraz większe zainteresowanie budzi tak-
że oferta szkoleń dedykowanych PLGBC. 
Dzięki szerokiemu zapleczu ekspertów 
Stowarzyszenie jest w stanie zapewnić 
najwyższy poziom prowadzonych szkoleń 
oraz solidne zaplecze merytoryczne. 
Zakres szkoleń dedykowanych każdorazo-
wo omawiamy z zamawiającym, co gwa-
rantuje pełne dopasowanie do jego po-
trzeb i wymagań.

Nieprzerwanie od wielu lat duże zaintere-
sowanie wzbudzają szkolenia z systemów 
certyfikacji. Nasze szkolenia wykształciły 
już wielu konsultantów (szczególnie w sy-
stemie BREEAM oraz LEED), umożliwia-
jąc im uzyskanie niezbędnych uprawnień. 
Po każdym ze szkoleń PLGBC uczestnicy 
otrzymują komplet materiałów oraz możli-
wość dodatkowych konsultacji online.

W roku 2018 oferta szkoleń zostanie jesz-
cze bardziej poszerzona – więcej infor-
macji znajduje się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia.

SZKOLENIA

PLGBC RAPORT ROCZNY 2017
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2017 rok obfitował w liczne publikacje 
PLGBC oraz patronaty merytoryczne nad 
specjalnymi dodatkami informacyjnymi 
w prasie branżowej. 
Pierwszy kwartał rozpoczęliśmy kolejną 
już edycją raportu Certyfikacja zielonych 
budynków w liczbach – Raport 2017, któ-
ry po raz kolejny zyskał uznanie w branży 
nieruchomości. Raport potwierdził fakt 
szybkiego tempa rozwoju rynku zielonego 
budownictwa w Polsce, czego efektem jest 
pozycja lidera w rejonie Europy Środkowo-
-Wschodniej. Wspomniany raport był sze-
roko komentowany oraz licznie cytowany 
przez wiele opiniotwórczych tytułów. 

Swoją działalność ekspercką PLGBC rea-
lizowało również w licznych publikacjach 
w prasie branżowej i codziennej oraz por-
talach informacyjnych. Wypowiedzi na-
szych ekspertów znalazły się w takich tytu-
łach, jak: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, 
Gazeta Finansowa, Murator czy Przegląd 
Komunalny. Należy również dodać, że kon-
ferencje PLGBC były transmitowane przez 
lokalną TVP oraz ogólnopolskie radio.

Rok 2017 upłynął również na pracach nad 
książką opracowywaną przez ekspertów 
PLGBC dla Polskiego Wydawnictwa Na-
ukowego. Książka przeznaczona jest dla 
specjalistów zajmujących się zielonym bu-
downictwem: projektantów, architektów, 
doradców energetycznych oraz inwesto-
rów zorientowanych na nowe, zrównowa-
żone inwestycje. 

Jej szeroki zakres tematyczny, jak również 
kompleksowe podejście do poruszanych 
kwestii pozwala wykorzystywać tytuł jako 
podręcznik akademicki dla kierunków ar-
chitektura, budownictwo oraz inżynieria 
środowiska. Premiera wydania planowana 
jest na pierwszy kwartał 2018 roku.

PUBLIKACJESZKOLENIA
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Rok 2017 był przełomowy pod kątem 
rozwoju PLGBC w social media. Obecne 
kanały komunikacji (Facebook, Twitter, 
YouTube, LinkedIn, Instagram) powiększyły 
grono swoich odbiorców o ponad 100%.
Został utworzony także dodatkowy fanpa-
ge na Facebooku poświęcony warsztatom 
Green Building Tour – zawiera on istotne 
informacje o planowanych wydarzeniach, 
a także ułatwia komunikację wśród osób 
zainteresowanych wiedzą techniczną na 
temat procesu powstawania oraz funkcjo-
nowania budynków ekologicznych. 

Wzrost aktywności kanałów social media 
to jednak nie jedyny progres w komunika-
cji. Przebudowana została strona PLGBC, 
co znacznie ułatwiło przemieszczanie się 
pomiędzy poszczególnymi działami – do-
stęp do informacji jest teraz również prost-
szy oraz bardziej intuicyjny.
Bazę budynków certyfikowanych w Polsce, 
niekwestionowaną innowację na naszym 
rynku, odwiedzono w tym roku 5745 razy.

Specjalnie dla naszych członków zadbali-
śmy także o zakładkę Korzystaj z członko-
stwa aby w każdym momencie móc przy-
pomnieć sobie wszystkie korzyści :). 
Dopracowaliśmy również zakładkę umoż-
liwiającą firmom i instytucjom dołączenie 
do Stowarzyszenia. Znaczącą zmianą jest 
wprowadzenie możliwości złożenia dekla-
racji online, co w istotny sposób usprawnia 
proces akceptacji pretendujących podmio-
tów. 
Ponadto, w każdej z grup w przystępny 
sposób zostały przedstawione najważniej-
sze informacje, takie jak korzyści z członko-
stwa, działalność międzynarodowa, w któ-
rej firma może uczestniczyć dzięki przystą-
pieniu do PLGBC, zniżki, jakie uzyskuje na 
szkolenia i konferencje, i wiele innych.

Kalendarz PLGBC wypełniały w zeszłym 
roku liczne spotkania networkingowe, ta-
kie jak cykl Green Building Tour czy spot-
kanie networkingowe w nowej siedzibie 
JLL zorganizowane we współpracy z Bel-
gian Business Chamber. 
Na wydarzeniach coraz częściej pojawiają 
się osoby z naszej nowej bazy kontakto-
wej, którą zwiększyliśmy o 300% (dzięki 
czemu zasięg naszego newslettera zna-
cząco wzrósł). Członkowie PLGBC jako 
pierwsi otrzymują najważniejsze informa-
cje z Brukseli dotyczące zielonego budow-
nictwa.

KOMUNIKACJA
MEDIALNA
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„
PLGBC rośnie w siłę; jest to widoczne 
na każdym kroku. Ten fakt widać 
doskonale po zdecydowanym wzroście 
frekwencji na naszych eventach oraz po 
ich liczbie. Tylko w tym roku gościliśmy 
ponad 800 osób, z kolei podczas 
wydarzeń partnerskich dotarliśmy do 
ponad 4 000. Liczba osób, które do 
nas docierają, ma obraz w rosnącym 
wzroście popularności naszej głównej 
strony internetowej www.plgbc.org.pl, 
jak również strony poświęconej PLGBC 
Green Building Symposium (www.
konferencja.plgbc.org.pl).  

Magdalena Wojtas 
koordynator ds. marketingu 
PLGBC

Otwieralność strony plgbc.org.pl w roku 2017.
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