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Polskie Stowarzyszenie Budownictwa
Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) to organizacja pozarządowa, z przyjemnością wspierająca projekty,
w których odpowiedzialność odgrywa najważniejszą rolę.
Od 11 lat wspieramy budownictwo w Polsce poprzez propagowanie zrównoważonego rozwoju w projektowaniu, budowie
oraz użytkowaniu budynków.
Chcemy, by powstawały przestrzenie dla
lepszego życia, zdrowia i komfortu pracy
użytkowników, w poszanowaniu i dbałości
o środowisko naturalne.
Jesteśmy jedną z 70 organizacji green building councils działających na całym świecie, skupionych w ramach World Green
Building Council.
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PLGBC jest jedną z 70 organizacji green
building councils działających na całym
świecie, skupionych w ramach World
Green Building Council. WorldGBC kształtuje miejsca, w których żyjemy, pracujemy,
uczymy się. PLGBC jest członkiem organizacji od początku swego istnienia. Europejska część WorldGBC, Europe Regional
Network (ERN), skupia 20 stowarzyszeń
w regionie.
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W 2019 r. PLGBC brało udział w następujących aktywnościach:

Manifest skierowany do nowych parlamentarzystów i Komisji Europejskiej. Jako
tytuł manifestu użyto wizji ERN „A Sustainable Built Environment at the Heart of
Europe’s Future”. Wskazano w nim 8 obszarów, w których należy podjąć natychmiastowe działania.

W ramach projektu Better Places for People, prowadzonego przez WorldGBC
w wielu krajach całego świata, opracowywane jest nowe narzędzie pomocne do
określenia wpływu budynku na człowieka. PLGBC włączyło się w prace przygotowawcze. Publikacja planowana jest na
połowę 2020 r.

Plant a Sensor Campaign - globalna kampania na rzecz poprawy jakości powietrza
prowadzona przez WorldGBC i Reset, we
współpracy z Wilson Centre i Earth Day
Network. Zachęca do wprowadzenia na
całym świecie urządzeń monitorujących
jakość powietrza w budynkach i poza nimi.
W 2020 r., dzięki wysokiej jakości urządzeniom otrzymanym bezpłatnie w ramach
kampanii, PLGBC będzie mierzyło jakość
powietrza w swoim biurze i na zewnątrz
oraz dzieliło się tymi danymi na platformie
online Reset Earth.

Kontynuacja wdrażania i upowszechniania
systemu Level(s). Jest to system raportowania oparty o zestaw wskaźników służących do pomiaru zrównoważenia budynku
w całym cyklu jego życia. ERN zachęca do
włączenia Level(s) do ram regulacyjnych
prawodawstwa europejskiego.
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Nawiązujemy współpracę z wybranymi organizacjami, które podobnie jak my, widzą potrzebę wspólnych działań dla zrównoważonego
rozwoju. Budujemy koalicje i partnerstwa. To wspólne relacje, projekty i skuteczny networking.

Liczba budynków certyfikowanych w Polsce (stan na 29.10.2019)

Eksperci PLGBC uczestniczą jako prelegenci w licznych konferencjach i spotkaniach
branżowych w kraju i zagranicą. Dzielimy
się wiedzą i dobrymi praktykami, prezentując case studies zielonego budownictwa.
Podczas takich aktywności rozpowszechniamy również nasze publikacje, w tym
raporty.
W 2019 r. eksperci PLGBC reprezentowali
Stowarzyszenie w ponad 30 spotkaniach.
Obejmujemy również patronaty nad wybranymi wydarzeniami branży zielonego
budownictwa.
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PLGBC przygotowało szereg aktywności
dla firm i instytucji członkowskich. Skala
prowadzonych inicjatyw pozwala dotrzeć
do dużego grona odbiorców.
Daje wyraz zrównoważonym praktykom
zrzeszonych firm.
Typ oraz czas trwania inicjatyw jest
zróżnicowany, pozwala na zaplanowanie
aktywności niemal przez każdą naszą
organizację członkowską.

Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ) przedstawiła 17 celów stanowiących wyzwanie dla ludzkości. Celem tej
misji jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez uniezależnienie wzrostu
gospodarczego od zmian klimatu, ubóstwa
i nierówności na świecie.

W ramach tego projektu współorganizujemy cykl spotkań branżowych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju
i zielonego budownictwa.
Dzięki współpracy z licznymi podmiotami
umożliwiamy aktywne poszerzanie kontaktów biznesowych.
PLGBC Green Business Mixer organizowany jest w całej Polsce, gromadząc od 20 do

Projekt PLGBC Member Tour to cykl całodziennych spotkań z naszymi Członkami
w ich siedzibach.
To nowa forma zaprezentowania ich działalności, rodzaj „Drzwi Otwartych”. Dzięki
transmisji live możesz znaleźć się na drugim końcu Polski i stać się gościem w danej
firmie.
Projekt pozwala również poznać firmy i instytucje z zupełnie innej strony. Zwraca
uwagę na najważniejsze aspekty funkcjonowania organizacji, daje garść dobrych
praktyk i sprawdzonych rozwiązań. Może
się okazać motywacją do wprowadzania
usprawnień oraz wyznaczania nowych
ścieżek w branży zielonego budownictwa.

W 2018 r. powstał projekt Jak członkowie
PLGBC wspierają Cele Zrównoważonego
Rozwoju - w 2019 r. kontynuowaliśmy go.
Propaguje on aktywność firm i instytucji
zrzeszonych w organizacji. W ten sposób
włączyliśmy swoje działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
w ogólnoświatową kampanię ONZ.

70 osób (w zależności od tematu spotkania). Udział jest bezpłatny.
W 2019 r. odbyło się 6 spotkań we współpracy z Urzędem Miasta Wrocław, Tactus
/ Stowarzyszeniem Wspierania Inwestycji
przyjaznych PTAcom, OTIS, Business Finland czy izbami gospodarczo-handlowymi.

W ramach projektu PLGBC Interview zaprosiliśmy przedstawicieli firm członkowskich do wypowiedzi eksperckich na temat
trendów i rozwoju zielonego budownictwa. W 2019 r. zrealizowaliśmy następujące tematy:
Trendy w zielonym budownictwie
Zielone mieszkania - nowy potencjał
Less waste na co dzień
Gospodarka obiegu zamkniętego - trend
czy konieczność?

W 2019 r. odwiedziliśmy 2 firmy członkowskie: Interbiuro oraz Zdrojownię.

Co roku World Green Building Council
(WorldGBC) organizuje ogólnoświatową
kampanię World Green Building Week.
W 2019 r. pod hasłem przewodnim #BuildingLife, poznawaliśmy rozwiązania służące stworzeniu zielonego, zdrowego i odpornego na zmiany klimatu środowiska budowlanego dla wszystkich. Inicjatywa odbyła się w dniach 23-29 września.
Kampania miała na celu zwiększenie
świadomości w zakresie emisji dwutlenku
węgla na wszystkich etapach cyklu życia
budynku, a tym samym zachęcenie do stosowania nowych praktyk i nowych sposobów myślenia w celu ograniczenia emisji
dwutlenku węgla z budynków.

Ambasadorem kampanii World Green Building Week z ramienia PLGBC był Marcin
Popkiewicz, analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, redaktor portali
ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.
Do kampanii włączyły się nasze firmy
członkowskie: Aluprof, Forbo, Hadart,
Optimo Light, SMAY i Tactus.
#BuildingLife #WGBW2019

Przyglądamy się codziennej pracy
i realizowanym zadaniom.
Obserwujemy elementy kultury
organizacyjnej, doświadczamy atmosfery.
Poznajemy bliżej społeczność
zrównoważonego budownictwa i jej
najciekawsze inicjatywy.
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PLGBC GREEN
BUILDING

2019 Awards

9.

PLGBC GREEN
BUILDING
SYMPOSIUM

Największe i najbardziej wpływowe,
międzynarodowe wydarzenie branży
zielonego budownictwa w Polsce.
Przegląd najważniejszych, najnowszych
zagadnień green building.
Nowe kontakty, skuteczny networking,
zaangażowanie różnych grup otoczenia.
Program i organizacja odpowiadająca celom
zrównoważonego rozwoju.

Ideą konkursu jest promocja nowoczesnych
rozwiązań dla zrównoważonego
budownictwa.
Konkurs dedykowany jest firmom z branży
budownictwa i nieruchomości.
9 kategorii konkursowych.
To jedyna tego typu inicjatywa, która
wyróżnia najlepsze projekty green building
w Polsce.
Statuetki dla Laureatów konkursu
zaprojektowało i przygotowało Horizone
Studio.
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PLGBC DZIEŃ
2019 ZIEMI
Najważniejsze zagadnienia potencjału
i rozwoju miast w kontekście
zrównoważonego budownictwa - poprawy
stanu środowiska i jakości życia
w aglomeracjach miejskich.
Co roku w innym, wybranym mieście
w Polsce.
Organizowane we współpracy z samorządem
terytorialnym.
Program i organizacja odpowiadające Celom
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

W 2019 r. przeprowadziliśmy szereg szkoleń i warsztatów. Poszerzyliśmy ich zakres oraz grono ekspertów. Wprowadziliśmy interaktywne metody learningowe
w małych grupach szkoleniowych.
Nowością są także konsultacje on-line do
każdego szkolenia przygotowującego do
egzaminu.

Zorganizowaliśmy szkolenia przygotowujące do roli asesora w wiodących systemach
certyfikacji wielokryterialnej. Współpracujemy z operatorami kluczowych systemów
certyfikacji budynków jako ich partner.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że blisko 100% uczestników szkoleń PLGBC poleca nas dalej.

PLGBC GREEN
BUILDING
TOUR
Warsztaty Green Building Tour w ramach
projektu Doświadcz Zielonego Budynku to
cykl spotkań w wybranych zielonych i certyfikowanych budynkach w kilku miastach
w Polsce.
Promocja ekologicznego budownictwa
w kontekście zasad zrównoważonego
rozwoju.
Możliwość zaobserwowania, jakie
nowoczesne i efektywne rozwiązania
zastosowano w obiekcie.
Korzyści, jakie daje na co dzień stosowanie
idei green building.
Spojrzenie na projekt budynku pod kątem
jego realnego wpływu na: zdrowie
i komfort pracy użytkowników, efektywność
energetyczną, wykorzystanie nowoczesnych
rozwiązań instalacyjnych czy zmniejszenie
ilości generowanych odpadów.

W 2019 r. w cyklu 12 wywiadów z Akredytowanymi Profesjonalistami (AP) przybliżyliśmy najważniejsze zagadnienia z perspektywy asesora w wybranych systemach
certyfikacji BREEAM, LEED, WELL.

14
1

POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA EKOLOGICZNEGO | PLGBC

RAPORT ROCZNY 2019

15

PLGBC

W codziennej pracy wykorzystujemy
różnorodne narzędzia komunikacji dla
promocji idei i rozwiązań zielonego
budownictwa, w tym aktywności
naszych Członków.
Dla wsparcia działań proponujemy:
newslettery,
mailingi dedykowane,
www,
media społecznościowe: facebook,
linkedin, instagram, youtube,
twitter,
publikacje w prasie branżowej
i ogólnopolskiej,
wsparcie ogólnopolskich lub
ogólnoświatowych kampanii,
aplikacje wykorzystywane podczas
wydarzeń i spotkań,
nowe narzędzia wspomagające
bieżącą komunikację z Członkami.
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Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council)
ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice
biuro@plgbc.org.pl, +48 515 280 575

plgbc.org.pl
zdrowebiuro.plgbc.org.pl

Znajdź nas na:

Wydrukowano na papierze
Cyclus Offset (100% makulatury)

