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Wstęp

Architektura jest sztuką opartą na umiejętnościach kształtowania przestrzeni 
dla człowieka. Dążąc do zaspokojenia jego fizycznych, materialnych i kulturo-
wych potrzeb, planowo przemienia środowisko naturalne w wielofunkcyjne 
formy. Budynki wznoszone na podstawie projektów architektonicznych stoją 
zazwyczaj jeszcze długo po śmierci ich autorów. Należy przypuszczać, że i obec-
nie wznoszone obiekty pozostaną dla przyszłych pokoleń: naszych dzieci, 
wnuków, prawnuków. Niezbędna jest zatem zmiana w podejściu do myślenia 
o architekturze jako dziedzinie dbającej nie tylko o piękno, jakość i trwałość 
budynków, ale również stworzonej z dbałością o przyszłość naszej planety oraz 
jej kolejnych mieszkańców.
Tymczasem obecne pokolenie zaspokaja swoje potrzeby głównie kosztem przy-
szłych pokoleń. Dane statystyczne są bezlitosne: istniejące na naszej planecie 
budynki „konsumują” jedną trzecią światowego zapotrzebowania na energię, są 
odpowiedzialne za jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych, a tak-
że generują aż połowę ogółu wytwarzanych na świecie odpadów. To właśnie 
globalne ocieplenie jest jednym z kluczowych światowych wyzwań xxi wieku. 
Jak wskazuje v Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu (ipcc), 
zmiany klimatyczne spowodowane są w dużej mierze działalnością człowieka. 
Brak akcji zapobiegawczych i dostosowujących gospodarkę do nowych warun-
ków klimatycznych będzie miał istotne konsekwencje: gospodarcze, społeczne 
i przyrodnicze. Według Raportu do 2030 roku średnia roczna temperatura 
na Ziemi może wzrosnąć aż o półtora stopnia, co zdaniem naukowców jest 
punktem krytycznym. Po przekroczeniu tej granicy uruchomią się niebezpiecz-
ne sprzężenia zwrotne, a ewentualne działania człowieka już niewiele pomogą. 
Nawet drastyczne ograniczenie emisji gazów nie będzie w stanie zatrzymać 
łańcucha katastrofalnych skutków, takich jak wyjałowienie ziemi i podnoszenie 
się poziomu wody w oceanach. 
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Przez ostatnie 20 lat bardzo zmieniło się nie tylko podejście do architektury 
związane z wprowadzeniem nowoczesnych technologii do budownictwa, ale 
również warsztat projektanta. Deski kreślarskie i rapidografy zostały zastąpione 
komputerami, które służą do tworzenia zarówno rysunków dwuwymiarowych, 
jak i zaawansowanych projektów parametrycznych, a także przy użyciu tech-
nologii bim. Wraz z postępem technologii, rosnącą świadomością i poczuciem 
odpowiedzialności za przyszłość warto zastanowić się, jakie cele powinniśmy 
zakładać w projektach, aby powstające na ich podstawie budynki były jeszcze 
lepszej jakości, trwalsze, sprzyjające zdrowiu przyszłych użytkowników i śro-
dowisku naturalnemu. Projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego 
rozwoju pomaga znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania związane z po-
trzebami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, nie tylko na etapie 
wznoszenia nowych obiektów, ale również na etapach ich funkcjonowania oraz 
rozbiórki. Teraz możemy już wirtualnie zasymulować przyszłość budynków 
i sprawdzić, jakie warianty oraz rozwiązania będą najbardziej optymalne czy 
trwałe. Architekt, tworząc projekty, bierze na siebie odpowiedzialność za har-
monię, jedność z otaczającym środowiskiem, za przyjazną i dostępną prze-
strzeń dla wszystkich członków społeczeństwa przez cały czas funkcjonowania 
zaprojektowanych przez siebie budynków. Czy powinien również szukać odpo-
wiedzi na pytanie, na jak długi okres się je projektuje? Czy za 20 lat te obiekty 
spełnią oczekiwania przyszłych użytkowników? Jak będą oddziaływały na ludzi 
i środowisko naturalne podczas całego cyklu życia? Co się z nimi stanie, gdy do-
czekają nieuniknionej śmierci technicznej? 
Zrównoważone budownictwo to nowoczesne podejście do procesu projekto-
wania, wznoszenia, eksploatacji i utylizacji budynku – polega na planowaniu 
i poszukiwaniu rozwiązań, wyborze właściwych materiałów, wdrażaniu licz-
nych działań i procedur, które mają ograniczyć negatywny wpływ budynku 
na środowisko i na człowieka. Coraz częściej działania te nie tylko zmniejszają 
negatywny wpływ na przyrodę, ale również przyczyniają się do polepszenia jej 
stanu sprzed inwestycji. Mamy już wiele przykładów budownictwa wznoszo-
nego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Są to np. budynki zero-
energetyczne lub plusenergetyczne, które produkują energię na terenie działki 
z odnawialnych źródeł energii. Mogą one wyprodukować co najmniej tyle samo 
energii, ile zużywają, a nawet więcej, niż potrzebują, oddając do sieci nadwyżkę. 
Energia ta jest czysta, ponieważ pochodzi z wiatru, słońca lub geotermii, nie 
powodując emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
W budownictwie zrównoważonym zwraca się również uwagę na oszczędność 
wody pitnej, której oczyszczanie i przepompowywanie do naszych kranów 
z dużych odległości zdecydowanie nie sprzyja środowisku. Wykorzystanie 
na terenie działki wody deszczowej lub wody szarej nie jest trudną i kosztowną 

alternatywą, może natomiast znacznie przyczynić się do ograniczenia zużycia 
wody z sieci i obniżenia rachunków za media. Dobra architektura to taka, w któ-
rej użytkownik czuje się dobrze i komfortowo. Dlatego zagadnienia związane 
ze zrównoważonym rozwojem w projektowaniu odnoszą się również do takich 
aspektów, jak zapewnienie: dużej ilości światła dziennego, widoku przez okno, 
zdrowego środowiska wewnętrznego, trwałych i ergonomicznych rozwiązań, 
udogodnień zachęcających do zdrowych nawyków, np.: jazdy na rowerze, biega-
nia, obcowania z przyrodą, przebywania na świeżym powietrzu.
W 2015 przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich powstał 
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju, który zrzesza środowisko archi-
tektów, projektantów branżowych oraz przedstawicieli poszczególnych etapów 
procesu inwestycyjnego związanego z powstawaniem i funkcjonowaniem 
budynków w Polsce. Łączy nas wszystkich wspólny cel, którym jest utrzymanie 
standardów naszego życia przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych 
i zaniechaniu ich marnotrawienia. Jako przedstawiciele środowiska architektów 
i projektantów dążymy do tego, aby architektura i urbanistyka stanowiły har-
monijną jedność z otaczającym środowiskiem, kształtując przyjazną i dostępną 
przestrzeń dla wszystkich członków społeczeństwa. 
Cel, Człowiek i Cyrkularność to przewodnie słowa, które towarzyszyły naszemu 
zespołowi przy tworzeniu tej książki. Jako środowisko branży architektoniczno-
-budowlanej jesteśmy przekonani, że potrzeby obecnego pokolenia nie mogą 
być zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń, dlatego przygotowaliśmy publi-
kację 3xC Preludium, które przekazujemy na Państwa ręce. 

Życzę ciekawej lektury,

Mgr inż. arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys
kierownik Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie
architekt, członek Zarządu Głównego sarp 
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1. Energia
Na drodze do zrównoważonego i efektywnego energetycznie budownictwa. 
Systemy budynkowe

dr inż. Piotr Bartkiewicz
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju SARP
Politechnika Warszawska, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspomagania 
Budownictwa Zrównoważonego, Go4Energy

Wprowadzenie
Współczesne budownictwo przechodzi zasadniczą transformację. Wytyczone 
przed laty kierunki rozwoju bazujące na zmianach technologicznych i mate-
riałowych zostały uzupełnione o nowe wymagania, zgodnie z którymi zdrowie 
i komfort użytkowników oraz energia stały się czynnikami wiodącymi. Jak 
tworzyć zatem coraz bardziej zaawansowane technologicznie budynki speł-
niające owe wymagania podstawowe na znacząco wyższym poziomie obecnie 
i w przyszłości?
W opracowanym Pakcie architektoniczno–urbanistycznym dla klimatu postu-
lujemy zapewnienie w wytycznych prawnych zapisów pozwalających na osią-
gnięcie celów, w tym dotyczących: „energii – poprzez projektowanie budynków 
o niskim zapotrzebowaniu na energię pozyskiwaną z niskoemisyjnych, lokal-
nie dostępnych i odnawialnych źródeł, obiektów efektywnych energetycznie, 
jednocześnie zachowując wysoką jakość środowiska i estetycznych rozwiązań 
architektonicznych”.
Jakie zatem należy podjąć kroki pozwalające na spełnienie zaprezentowanych 
powyżej zapisów? Jak wprowadzić do budownictwa nowe procesy wspomaga-
jące proces inwestycyjny? Jak nadążyć za globalną zmianą produktu, jakim jest 
budynek, w usługę? Jaki kierunek nadać zmianom w budownictwie, aby w pełni 
zrealizować ideę zrównoważonego rozwoju? 
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Charakterystyka energetyczna budynku
Początek wieku to czas, w którym znaczący nacisk położono na zagadnienia 
związane z energią w budynku. Pojęcie charakterystyki energetycznej budyn-
ku wdrożone na podstawie Dyrektywy epbd pozwoliło na zmiany w procesie 
projektowania nowych budynków oraz budynków podlegających obrotowi. Ten 
pierwszy etap osadził zagadnienia energetyczne w świadomości profesjonali-
stów i skierował świadomość wszystkich stron procesu inwestycyjnego na ów 
ważny problem. I choć w założeniu wdrożenie niniejszych zasad powinno być 
działaniem pro -klienckim, czyli powinno podnieść świadomość użytkowników 
końcowych budynku, to z racji sposobu wdrożenia niniejszej dyrektywy nie uda-
ło się wprowadzić wyników pochodzących ze świadectw energetycznych budyn-
ków jako ważnego czynnika decyzyjnego. Mimo to zaistnienie w powszechnym 
obiegu pojęć związanych z energią można uznać za działanie podnoszące świa-
domość publiczną. To dzięki niniejszej dyskusji możliwe stało się choćby przed-
stawienie różnic między energią końcową (decydującą o kosztach eksploatacji) 
a energią pierwotną (wyrażającą wpływ na środowisko). Można zatem uznać, 
że wdrożenie Dyrektywy epbd (2002) oraz jej Recast (2010) były pierwszym, 
niezbędnym krokiem informacyjnym mającym charakter podniesienia świado-
mości stron procesu inwestycyjnego. 
Opracowana w 2018 roku nowa Dyrektywa epbd przenosi pojęcie charakte-
rystyki energetycznej na nowy poziom. W przypadku pierwszej Dyrektywy 
(2002) opracowano ramy wdrożenia pojęć związanych ze zużyciem energii 
na etap projektowania w budynków, a poprzez stworzenie systemu świadectw 
energetycznych – także na etap wykonawstwa. Był to pierwszy krok zwracający 
uwagę inwestorów, projektantów i użytkowników na zagadnienie zużycia ener-
gii. Założenia tego kroku, mimo iż nie wdrożone w pełni, zostały uzupełnione 
w drugim podejściu do Dyrektywy (2010). Założono bowiem, że system działa-
jący na etapie projektowania i wykonawstwa pozwala na stworzenie budynku 
o racjonalnej charakterystyce energetycznej. Pojawiło się pytanie, czy potrafimy 
ową charakterystykę, owo założenie zrealizować w trakcie eksploatacji. Prak-
tyka eksploatacyjna budynków wykazała, iż nawet w przypadku właściwego 
zaprojektowania i rozsądnego zrealizowania trudno jest zachować właściwe 
funkcjonowanie systemów po przekazaniu ich w ręce użytkownika końcowego. 
Stąd szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z przeglądami i in-
spekcjami systemów. Można przyjąć, że to nowe podejście przesunęło akcent 
ze stworzenia właściwego efektywnego energetycznie budynku na prawidłowe 
utrzymanie charakterystyki energetycznej. Trzecim, naturalnym etapem rozwo-
ju zagadnienia było dostrzeżenie faktu, iż to użytkownik ma decydujący wpływ 
na rzeczywiste zużycie energii w budynku. Od jego zachowania i przyzwyczajeń 
zależy ilość zużywanej energii. Dlatego uzupełniono dotychczasowy zakres 

Zmiana paradygmatu
Efektywność energetyczna stała się centralnym elementem unijnej strategii 
Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Przyjęta już 
w 2008 roku polityka zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, opisana 
w pełni w Pakiecie klimatyczno -energetycznym, założyła cele do realizacji zna-
ne powszechnie jako 20 -20 -20. Kolejne zmiany związane z pracami na szczycie 
klimatycznym w październiku 2014 roku podniosły wymagania, stawiając nowe 
cele nazywane skrótem 40 -27 -27. Zakładały one konieczność redukcji o 40% 
emisji CO2 do atmosfery, zwiększenie efektywności energetycznej o 27% oraz 
zwiększenie do 27% udziału odnawialnych źródeł energii przy jej wytwarzaniu 
do 2030 roku. Ponieważ uznano, że „największy potencjał w zakresie oszczęd-
ności energii przedstawiają budynki, w planie skoncentrowano się na instru-
mentach mających doprowadzić do uruchomienia procesu renowacji budyn-
ków publicznych i prywatnych oraz do poprawy energooszczędności stosowa-
nych w nich elementów składowych i używanych w nich urządzeń”. Oznaczało 
to wdrożenie szeregu dyrektyw oraz przepisów wykonawczych pozwalających 
na wprowadzenie szeroko rozumianego budownictwa niemal zeroenergetycz-
nego. Tak szeroki zakres prac spowodował powstanie wielu zapisów prawnych 
racjonalizujących zużycie energii w budynkach.
Jednocześnie duża dynamika rozwoju rynku nieruchomości, zwłaszcza w zakre-
sie budynków komercyjnych, spowodowała poszukiwanie odpowiedzi na py-
tanie: Czego oczekuje końcowy użytkownik budynku? Znalezienie jej umożli-
wiłoby odpowiedź na zasadnicze pytania: Po co wznosimy budynki? Czy celem 
tworzenia nowych budynków jest ich wysoka charakterystyka i efektywność 
energetyczna? Czy budynki tworzymy po to, aby były niemal zeroenergetyczne? 
Analiza rynku nieruchomości ostatnich lat oraz zmiany zachodzące na rynku, 
w tym wchodzenie nowych pokoleń na rynek pracy, wskazały dobitnie, iż klu-
czowym elementem procesu inwestycyjnego staje się człowiek będący użyt-
kownikiem końcowym budynku. Jego podwyższone oczekiwania wyznaczają 
kierunek rozwoju budownictwa. Coraz dokładniejsze badania jakości środo-
wiska wewnętrznego (ieq) i jakości powietrza wewnętrznego (iaq) znacząco 
rozszerzają zakres oczekiwań użytkowników. Ważniejszym od zużycia energii 
stało się zatem zapewnienie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego, słowem – 
komfortowego funkcjonowania człowieka w budynku. 
Oznacza to konieczność przedefiniowania podejścia do zrównoważonego roz-
woju w budownictwie w sposób uwzględniający rosnące oczekiwania użytkow-
ników. Tym bardziej istotne stało się znalezienie równowagi pomiędzy wysokim 
poziomem komfortu a zużyciem energii niezbędnej do jego uzyskania.  

Energia12
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Dyrektywy o procesy miękkie wspomagające użytkownika w tym zakresie. 
Rozwój narzędzi pomiarowych, stworzenie nowych standardów zarządzania 
budynkiem, wprowadzenie jako standardu systemów automatyki i sterowania 
bms i bems pozwoliły na zaistnienie tych zagadnień w nowym podejściu. Dyrek-
tywa z 2018 roku namawia na uwzględnienie wspomnianego powyżej podejścia 
w poszczególnych krajach członkowskich. Można zatem powiedzieć, iż stanowi 
ona kolejny, trzeci już poziom wdrożenia zagadnień związanych ze zużyciem 
energii w budynkach. Przenosi akcent z wcześniejszych etapów procesu inwe-
stycyjnego na eksploatację, a właściwie na wspomaganie użytkownika końco-
wego niebędącego profesjonalistą. 

Efektywność energetyczna systemów
Etap tworzenia niniejszych ram pokrywał się z kształtowaniem się drugiego 
ważnego pojęcia, na którym ue oparła kierunek rozwoju – efektywnością 
energetyczną. Hasło: „Efektywność energetyczna jest centralnym elementem 
unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego roz-
woju” doskonale wpisało się w działania związane z poprawą charakterystyki 
energetycznej budynków. Oba pojęcia w dużej mierze związane były z systema-
mi budynkowymi odpowiadającymi za zapewnienie właściwych parametrów 
wewnętrznych. Wszak to właśnie systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzew-
nictwa, chłodnictwa, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia w zna-
czący sposób dotyczy zarówno sposób wyznaczania charakterystyki energetycz-
nej, jak i efektywność energetyczna.
Właściwe wykorzystanie energii, w tym sposób jej transformacji, stał się waż-
nym zagadnieniem projektowania systemów budynkowych. Prawidłowy wybór 
źródeł energii, optymalizacja wyboru systemów, zmniejszanie strat w syste-
mach oraz właściwy dobór poszczególnych elementów systemu umożliwia 
bardziej efektywne wykorzystanie dostarczonej energii. Jest to szczególnie 
ważne w kontekście faktu, iż to użytkownik końcowy, jego urządzenia i systemy 
budynkowe zużywają energię, nie zaś sam budynek. 
Efektywność energetyczna pozwala zatem osadzić w procesie inwestycyjnym 
pojęcia wyrażone wskaźnikami energii użytkowej Eu, energii końcowej Ek 
i energii pierwotnej, w tym energii pierwotnej nieodnawialnej Ep. Warto zatem 
wskazać efektywność energetyczną systemów budynkowych jako różnicę po-
między wartościami energii użytkowej i energii końcowej. Mając na względzie 
fakt, iż każdy z systemów obrazuje inną miarę, dzięki tym trzem wartościom 
możemy prześledzić zarówno zapotrzebowanie na energię, koszt energii pono-
szony przez użytkownika, jak i wpływ budynku na środowisko naturalne. 
Gdy już mamy osadzone pojęcia charakterystyki energetycznej i efektyw-
ności energetycznej systemów, cenne wydaje się wskazanie sposobów 

na racjonalizację zużycia energii przez właściwe zaprojektowanie, wykonaw-
stwo i eksploatację budynku.

Trias Energetica+
Można przyjąć, że od lat dysponujemy metodyką postępowania w zakresie 
energii zwaną Trias Energetica. Sprowadzała się ona do trzech podstawowych 
kroków: zmniejszenia zapotrzebowania na energię, możliwie szerokiego wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii oraz zastosowania energooszczędnych 
systemów wykorzystujących energię nieodnawialną. Analiza trzech obszarów 
przedstawionych powyżej pozwala na uchwycenie stanu aktualnego.
Zapotrzebowanie na energię jest ściśle związane z oczekiwanym poziomem 
środowiska wewnętrznego. Ostatnie lata charakteryzowały się znaczącym wzro-
stem zainteresowania zagadnieniami zdrowia i komfortu mieszkańców oraz 
użytkowników budynków. Pojęcia jakości środowiska wewnętrznego (ieq) i ja-
kości powietrza wewnętrznego (iaq) jako czynników decydujących o spełnieniu 
wymagań podstawowych – zdrowych i przyjaznych użytkownikom budynków – 
pozwoliły na stawianie coraz wyższych wymagań budynkom. Miało to w Polsce 
znacznie mocniejszy wydźwięk, gdyż pokryło się z dostrzeżeniem przez opinię 
publiczną problemu smogu. Jakość powietrza zewnętrznego zmusiła do do-
strzeżenia problemu niskiej emisji, co po raz kolejny zwróciło uwagę na systemy 
budynkowe, w tym szczególnie w aspekcie ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Systemy te są bowiem obecnie odpowiedzialne zarówno za za-
pewnienie szeroko rozumianego komfortu użytkownikom, jak również pozwa-
lają na kreowanie zdrowego środowiska wewnętrznego, które, jak wykazano, 
może być w niektórych przypadkach lepsze od środowiska zewnętrznego. 
Przy założeniu racjonalnego i dopasowanego do użytkownika poziomu kom-
fortu termicznego, oświetlenia, zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 
możliwe staje się dokonanie właściwego wyboru rozwiązań architektonicznych 
i materiałowych zmniejszających zapotrzebowanie na ciepło i chłód w budyn-
ku. Dodatkowo, wprowadzenie nowych, niewymagających energii dodatkowej 
systemów wentylacji naturalnej lub hybrydowej oraz zastosowanie nowych roz-
wiązań dotyczących źródeł oświetlenia i nowych energooszczędnych urządzeń 
elektrycznych pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. 
Drugim krokiem zasady Trias Energetica było możliwie szerokie wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii (oze). Działanie to obejmuje zarówno rozwią-
zania pasywne, jak i aktywne systemy oze. Możliwość wykorzystania masy 
akumulacyjnej budynku, wykorzystanie zewnętrznych elementów zacienia-
jących (w tym np. drzew), zastosowanie ogrzewania i chłodzenia pasywnego, 
a także możliwie szerokie wykorzystanie światła dziennego to najpopularniej-
sze przykłady rozwiązań pasywnych. Współczesne budynki mogą być także 
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wyposażone w szereg aktywnych systemów bazujących na odnawialnych źró-
dłach energii. Należą do nich systemy solarne, w tym fotowoltaiki, kolektory 
słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, elementy wykorzystujące 
wiatr do produkcji energii elektrycznej, jak i systemy korzystające z odnawial-
nych źródeł energii w postaci gruntu, wody i powietrza. Ich szersze wykorzy-
stanie ze względu na stosunkowo wysoki koszt inwestycyjny wymaga jednak 
znacznego wspomagania instytucjonalnego. Wydaje się, iż w Polsce nadal 
brakuje na poziomie rządowym decyzji wspomagającej rozwój niniejszych sys-
temów. Biorąc pod uwagę bilans energetyczny kraju, konieczność rozwijania 
źródeł i systemu dostarczania energii elektrycznej na tle wzrastającego zapo-
trzebowania na nią oraz nadchodzących podwyżek nośników energii, ważne 
staje się dostrzeżenie budynków jako rozproszonych źródeł energii mogących 
skutecznie wspomagać system energetyki krajowej. Pojęcie prosumenta, które 
zaistniało w świadomości Polaków w ciągu ostatnich kilku lat, powinno zostać 
wzmocnione działaniami strukturalnymi i programami finansowymi. 
Trzecią składową zasady Trias Energetica jest zastosowanie energooszczęd-
nych systemów wykorzystujących energię nieodnawialną. Oznacza to two-
rzenie systemów budynkowych charakteryzujących się dużą elastycznością, 
w których poszczególne elementy działają w sposób spójny i zharmonizowa-
ny. Oddzielnie każdy z nich powinien posiadać jak najlepsze współczynniki 
efektywności energetycznej. Dobrym przykładem mogą być tutaj instalacje 
ogrzewania i klimatyzacji. Istniejące od kilkunastu lat wskaźniki eer/seer oraz 
cop/scop w czytelny sposób próbują przedstawić efektywność energetyczną 
urządzenia. Poza wartościami szczytowymi wskazują one także na sposób 
pracy w ciągu całego sezonu grzewczego lub chłodniczego. Pomimo iż znane 
są ograniczenia każdego z wymienionych wskaźników, warto rozpowszechniać 
informacje o ich znaczeniu. Przykładem kolejnego kluczowego wskaźnika jest 
sfpv, próbujący opisać efektywność energetyczną systemu wentylacji. Biorąc 
pod uwagę szereg rozwiązań technicznych, w tym wysokowydajny odzysk 
ciepła w systemach wentylacji ogrzewania i klimatyzacji, a także zastosowanie 
techniki free -cooling’u, coraz pełniej próbujemy wykorzystywać naturalne, 
sprzyjające warunki naturalne, w tym pogodowe. Ważną rolę w procesach 
związanych z energooszczędnością systemów odegrała Dyrektywa Ekopro-
jektu (erp) i poszczególne dokumenty wykonawcze. Tworząc ramy i wytyczne 
dla poszczególnych składowych systemów zużywających energię elektryczną, 
w tym układów odzysku ciepła, wentylatorów, silników, agregatów wody lodo-
wej, dokonano znaczącej zmiany na rynku urządzeń. Co ciekawe, wydaje się, 
że producenci dostosowali się do wspomnianych wymagań szybciej niż pozo-
stali uczestnicy procesu inwestycyjnego. Niejednokrotnie świadomość inwe-
storów, a nawet projektantów i wykonawców, jest w tym zakresie niższa. 

Wykorzystanie elementów efektywnych energetycznie nie oznacza jeszcze, 
że również cały system będzie efektywny. Ważny wydaje się zatem sam w so-
bie proces wyboru systemu, a także określenie efektywności energetycznej 
całego systemu. Niniejsze zagadnienia powinny zostać włączone do zakresu 
projektowania, co w znacznym stopniu ułatwiają nowoczesne narzędzia (w tym 
symulacje energetyczne budynku) i metody projektowe (bim). Przedstawiając 
zagadnienie efektywności energetycznej systemu, należy podkreślić jeszcze 
jeden nowy element, jakim jest magazynowanie energii. Jest to wyzwanie sys-
temowe szczególnie istotne w kontekście wprowadzania systemów opartych 
o odnawialne źródła energii, w których magazynowanie energii ze względu 
na zmienność w czasie może być kluczowa. Wydaje się, że budynki w niedale-
kiej przyszłości powinny posiadać rozwiązania zapewniające możliwość maga-
zynowania energii elektrycznej i ciepła. Właściwe zarządzanie magazynowa-
niem energii pozwala bowiem na zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania 
cieplnego budynku pokrywanego przez system. Prowadzi to do zmniejszenia 
mocy szczytowych urządzeń i systemów. 
Wdrożenie zasad dotychczasowej idei Trias Energetica pozwalało na osiągnięcie 
racjonalnego rozwiązania technicznego na etapie projektu. Jak wspomniano 
powyżej, znaleźliśmy się na nowym poziomie zarządzania informacją o budyn-
ku, na którym już na etapie projektowania przewidujemy przyszłe działanie 
systemów. Ponieważ, zgodnie z raportami dotyczącymi zużycia energii w bu-
dynkach biurowych w Polsce, wykazano, iż decydujący wpływ na rzeczywisty bi-
lans energetyczny budynku ma użytkownik i energia zużywana na jego potrze-
by, niezbędne stało się rozszerzenie Trias Energetica o nowy składnik. Jest nim 
sam użytkownik. W kontekście nowego podejścia ważne jest zatem zwrócenie 
szczególnej uwagi na sposób wykorzystywania systemów przez mieszkańców 
(dla budynków mieszkalnych), pracowników (dla budynków biurowych) i użyt-
kowników (dla budynków użyteczności publicznej). 

Nowe procesy wspomagające budownictwo
Postawienie wyższych wymagań związanych zarówno z komfortem użyt-
kownika, jak ze zużyciem energii w budynkach wymaga wdrożenia nowych 
procesów wspomagających proces inwestycyjny. Jest to szczególnie ważne 
w kontekście transformacji, jaką jest przejście z budownictwa typu descriptive 
do budownictwa typu performance. Aktualnie w znakomitej większości budow-
nictwo na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego korzysta z tradycyjnego 
podejścia. Zakłada ono, iż prawidłowo wykonany projekt zostanie właściwie 
zrealizowany, co oznacza, że na etapie eksploatacji będzie działał prawidłowo. 
Kwintesencją niniejszego podejścia jest proces odbioru. Na przykład odbio-
ry instalacji oznaczają z reguły zgodność wykonanego układu z projektem. 



Energia 1918

Szczególny nacisk jest zatem kładziony jedynie na zgodność ilościową i mate-
riałową rozwiązania z dokumentacją projektową. Jeżeli postawione powyżej 
zwiększone wymagania eksploatacyjne nowoczesnego budownictwa mają 
zostać zrealizowane w praktyce, niezbędna staje się zmiana procesu na taki, 
który oceniać będzie rzeczywiste działanie systemów. Podejście to jest nazywa-
ne Performance Base Building. Oznacza ono poprawność przyjętych rozwiązań 
projektowych i wykonawczych w momencie, kiedy systemy działają prawidło-
wo w ciągu całego roku. Wiąże się to zatem z odmiennym procesem odbioru 
budynku i instalacji: z procesem, który kontroluje funkcjonowanie systemów 
przez cały rok i dopiero w przypadku długoterminowego właściwego działania 
odbiera system. Podejście to, choć rzadko występujące w warunkach polskich, 
znalazło próbę implementacji w kilku obiektach. Przykładem zapisów typu 
performance są występujące czasami w wymaganiach inwestorskich kon-
kretne wartości wskaźników opisujących docelowe zużycie energii. Mogą one 
zawierać zarówno wartości oczekiwanej energii końcowej, jak i oczekiwanych 
kosztów eksploatacyjnych budynku. Paradoksalnie można także uznać, iż wy-
stępowanie w wymaganiach technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, oczekiwanego wskaźnika zużycia energii, wyrażonego 
w postaci energii pierwotnej nieodnawialnej, jest również przykładem podej-
ścia typu performance. Niestety, w tym wypadku, dzięki niejednoznaczności 
zapisów, osiągnięcie zamierzonego celu wydaje się być mniej prawdopodobne 
niż kreatywność projektantów. 
Proces inwestycyjny rozpoczyna się w momencie pojawienia się zapotrzebo-
wania dotyczącego budynku u inwestora. Niezwykle istotna staje się zatem 
racjonalizacja oczekiwań inwestora od samego początku procesu. To na tym 
etapie tworzone są wytyczne do projektowania, formułowane są zapisy specy-
fikacji istotnych warunków zamówienia. Ważnym procesem wspomagającym 
inwestora od samego początku wydaje się być commissioning. Jest to proces, 
którego celem jest uzyskanie budynku odpowiadającego oczekiwaniom zama-
wiającego. Idea tego procesu jest zatem znacznie szersza niż rozumiana przez 
większość rynku nieruchomości rozszerzona procedura odbiorów. Commissio-
ning rozpoczyna się od uświadomienia inwestorowi technicznych konsekwencji 
wizji jego przyszłego budynku. Szczególnie w warunkach polskich, w przypadku 
inwestorów oczekujących wysokich standardów, ważne jest uświadomienie im 
konsekwencji przyjmowanych założeń. Przykładem takiego postępowania jest 
wskazanie, iż utrzymanie wilgotności w pomieszczeniach w okresie letnim oraz 
zimowym wiąże się ze znacznym nakładem energetycznym, a zastosowanie 
różnych sposobów nawilżania i osuszania przekłada się w znaczący sposób 
na koszty eksploatacyjne. Integralną częścią procesu commissioningu powinno 
być stworzenie wytycznych do projektowania, a następnie kontrola rozwiązań 

projektowych i zastosowanych rozwiązań wykonawczych w kontekście oczeki-
wanych wskaźników funkcjonalnych. 
Współczesne podejście do budynków zrównoważonych wymaga także zasto-
sowania nowych procesów podczas projektowania. W opisanych wcześniej 
systemach budynkowych wskazano, że efektywność energetyczna poszcze-
gólnych elementów nie świadczy jeszcze o efektywności całego systemu. 
Analogicznie, proces projektowania w budynku powinien charakteryzować się 
całościowym podejściem typu performance. Oznacza to w praktyce koniecz-
ność wykorzystania zasad projektowania zintegrowanego (Integrated Design). 
Tradycyjne, branżowe podejście do projektowania, zakładające stworzenie 
założeń przez architekta i uzupełnione o rozwiązania konstrukcyjne i instala-
cyjne, nie zawsze zapewnia integrację niezbędną do uzyskania oczekiwanych 
cech użytkowych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter zagadnień 
zrównoważonego budownictwa również poszukiwanie rozwiązań budyn-
kowych powinno być oparte o interdyscyplinarny zespół projektowy. Znako-
mitym przykładem może być zagadnienie wyboru rozwiązań i parametrów 
fasady. Wybrane rozwiązania i materiały będą miały bowiem wpływ na wygląd 
budynku, jego konstrukcję, ilość światła dziennego możliwego do wykorzy-
stania w pomieszczeniach, jak również na zyski i straty ciepła, mające wpływ 
na wielkość systemu ogrzewania i klimatyzacji. 
Cennym uzupełnieniem procesu projektowania jest modelowanie energe-
tyczne budynków. Aktualnie integralną częścią projektu budowlanego jest 
charakterystyka energetyczna budynku. Potraktowanie jej w sposób tradycyjny 
pozwala na określenie, czy budynek spełnia wymagania związane z oszczędno-
ścią energii i izolacyjnością cieplną. Rozszerzenie zakresu analiz energetycznych 
o modelowanie pozwala na znacznie dokładniejsze wyznaczenie składowych 
związanych ze zużyciem energii w budynku. Co więcej, na etapie projektowania 
możliwe staje się podejmowanie decyzji architektonicznych, konstrukcyjnych 
i instalacyjnych w oparciu o precyzyjne dane liczbowe. Wielkość i rodzaj źródeł 
energii elektrycznej, ciepła i „chłodu”, wielkość urządzeń i systemów, a także 
proponowany sposób ich użytkowania mogą zostać wyznaczone na etapie kon-
cepcji i uszczegóławiane w kolejnych etapach projektu. W ten sposób możliwe 
jest wyznaczenie oczekiwanego zużycia energii, całkowitego kosztu energii 
w budynku już od wczesnych etapów procesu inwestycyjnego. Nowoczesne na-
rzędzia symulacyjne pozwalają na analizę wariantową stosowanych rozwiązań. 
Dają zatem możliwość określenia nie tylko wielkości systemu, ale także efektu 
energetycznego ich pracy w odniesieniu do uzyskanych parametrów wewnętrz-
nych w budynku. Na bazie modelu energetycznego budynku możliwe staje się 
zatem przeanalizowanie rozwiązań architektonicznych, materiałowych oraz 
instalacyjnych od początkowych etapów projektu.
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Ze względu na znaczenie systemów budynkowych, w tym ogrzewania, wenty-
lacji, klimatyzacji i oświetlenia, niezbędne staje się przeprowadzenie pogłębio-
nych analiz wybranych rozwiązań systemowych. W kontekście rosnących oczeki-
wań inwestorów cenne wydaje się zatem włączenie do praktyki projektowej pro-
cesu zwanego System Benchmarking. Oznacza on przeanalizowanie wariantów 
architektonicznych i instalacyjnych pod kątem ilościowych i jakościowych cech 
budynku. Tradycyjnie wyznacza się oczekiwany poziom parametrów wewnętrz-
nych i na ich podstawie weryfikuje się przydatność poszczególnych rozwiązań 
systemowych w kontekście np. zużycia energii. Uzupełnienie niniejszych infor-
macji o koszty inwestycyjne oraz szeroko rozumiane koszty eksploatacyjne po-
zwala na właściwy dobór systemu do budynku. Co więcej, wskazując na czynniki 
jakościowe, takie jak łatwość konserwacji, elastyczność, możliwość rozbudowy, 
uzyskuje się o wiele bardziej wyrazisty obraz projektowanego rozwiązania. 
Znaczącym ułatwieniem nowoczesnego procesu inwestycyjnego jest szeroko 
rozumiane zarządzanie informacją o budynku. Building Information Modeling 
(bim) stało się hasłem utożsamianym z nowymi narzędziami do projektowania 
budynków. Wykorzystanie ich w trakcie projektowania pozwala na pełniejsze 
zarządzanie informacją dotyczącą projektu, zmienia także sposób jego realiza-
cji, znacząco ograniczając np. liczbę kolizji. Co więcej, samo założenie zarzą-
dzania informacją o budynku pozwala agregować w sposób spójny dane doty-
czące projektowanego obiektu wraz jego z cechami np. energetycznymi. Mając 
na względzie dynamiczny rozwój narzędzi bim, oczekuje się w najbliższych 
latach pełniejszego wykorzystania modeli na etapie wykonawstwa i eksploata-
cji. Pomimo braku standaryzacji w warunkach polskich, należy przyjąć, iż jest 
to technika projektowania, której powszechniejsze wdrożenie jest jedynie 
kwestią czasu. BIM to szersze spojrzenie na zarządzanie informacją o budynku. 
Ta idea, wykorzystująca szereg źródeł informacji, w tym także danych eksplo-
atacyjnych, pozwoli na stworzenie budynków pełniej odpowiadających oczeki-
waniom inwestora. Aktualne prace związane z wykorzystaniem bim na wszyst-
kich etapach procesu inwestycyjnego, w tym łączenie informacji projektowych 
wykonawczych i eksploatacyjnych, znacząco zmienia uporządkowanie danych 
o budynku. Oznacza to możliwość prowadzenia bardziej złożonych odbiorów, 
w tym odbiorów typu performance. Połączenie i uporządkowanie danych doty-
czących eksploatacji budynku, w tym zużycia energii, pochodzących z zainsta-
lowanych liczników z informacjami o sposobie wykorzystania obiektu pozwala 
na znacznie pełniejsze zarządzanie budynkiem, w tym przewidywanie zużycia 
energii na podstawie w danych historycznych i prognozowanych danych me-
teorologicznych. Aktualnie prowadzone prace naukowe wskazują na znaczący 
potencjał tak przedstawionej analizy dużej ilości danych (Data mining) na rze-
czywiste zużycie energii w budynku.

Skoro do uzyskania rzeczywistej wysokiej charakterystyki energetycznej nie-
zbędne jest zarządzanie informacją, równie ważne staje się właściwe zarządza-
nie systemami w budynku. Systemy bms (Building Management Systems) coraz 
częściej zostają uzupełnione o moduły zarządzania energią, stając się systema-
mi bems (Building Energy Management Systems). Możliwości techniczne ofe-
rowane przez producentów są z roku na rok większe. Systemy automatycznego 
sterowania i regulacji stają się układem nerwowym nowoczesnych budynków. 
Rozbudowane algorytmy sterowania bazujące na sieciach neuronowych, logice 
rozmytej czy algorytmach genetycznych pozwalają budynkom dostosować się 
do bieżących i przyszłych potrzeb. Mogą w ten sposób znakomicie dopasować 
się zarówno do planowanego wykorzystania budynku, przewidywanych danych 
pogodowych, jak i odpowiadać na chwilowe zapotrzebowania systemów do-
starczania energii do budynku, tworząc system dsr (Demand Side Response). 
Perspektywa dynamicznej odpowiedzi budynku na chwilową sytuację na rynku 
energii, w tym chwilową cenę energii w kontekście nadchodzących zmian (elek-
tromobilność, wzrost cen energii), wydaje się niezwykle przydatna. Niestety, 
należy w tym miejscu podkreślić, iż tak pełne wykorzystanie systemów auto-
matyki budynkowej wymaga ich właściwego zaprojektowania, wykonawstwa 
i eksploatacji. Z obserwacji polskiego rynku budowlanego wynika, iż mamy 
w tym zakresie sporo do nadrobienia. Niejednokrotnie świadomość inwestora 
kończy się na samym fakcie posiadania „automatyki”. Systemy bms odbierane 
jako jedne z ostatnich elementów budynku i niejednokrotnie nie są dostosowa-
ne do rzeczywistych warunków eksploatacji. Nagminnie brakuje także woli ich 
udoskonalania, co powoduje, że działają one najczęściej tak, jak zostały zapro-
gramowane na etapie wykonawstwa. 
Dotknęliśmy w tym momencie bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest wła-
ściwy odbiór budynku, jego systemów oraz ich dopasowanie do aktualnego 
stanu wykorzystania budynków. Wspomniany proces commissioning obejmuje 
wzmiankowany etap odbioru. Z doświadczeń autora wynika, iż w warunkach 
polskich, w kontekście rzeczywistego zużycia energii szczególną uwagę należy 
zwrócić na wstępny etap eksploatacji budynków. Pierwsze 2 lata eksploatacji 
budynku pozwalają bowiem na dopasowanie działania instalacji i systemów 
budynkowych do rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych. Niejednokrotnie 
zdarza się, że instalacje, które zostały odebrane, w momencie przekazywania 
systemów przez wykonawcę nie zostały dopasowane do aktualnego wykorzy-
stania budynku. Dotyczy to zarówno zagadnień związanych z systemami auto-
matyki i sterowania, jak zwykłego wyrównania hydraulicznego systemów hvac. 
Może to oznaczać istotne przekroczenie zakładanego poziomu zużycia energii.
Analizując cykl życia budynku, łatwo dostrzec, iż najdłuższym, często mającym 
największy wpływ na koszty i środowisko etapem jest eksploatacja. Prawidłowa 
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eksploatacja systemów budynkowych ma bezpośrednie przełożenie na koszty. 
Dotyczy to zarówno kosztów związanych z zakupem energii i ciepła, jak kosz-
tów utrzymania samego systemu. Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost 
kosztów nośników energii, prawidłowe utrzymanie systemów stanowić będzie 
coraz ważniejszy aspekt finansowy nieruchomości. Dotykamy tutaj szalenie 
istotnego problemu możliwości utrzymania rzeczywistej charakterystyki ener-
getycznej budynku na poziomie założonym na początku procesu. Jak wska-
zano powyżej, o rzeczywistym zużyciu energii w znacznym stopniu decyduje 
użytkownik, zaś o sposobie funkcjonowania systemów – dział techniczny fm 
(Facility Management). Cenne zatem wydaje się wdrożenie nowego podejścia, 
zaprezentowanego między innymi w systemie gbs, włączającego zarówno 
użytkownika końcowego, jak służby utrzymania budynku, w cykl szkoleń. 
Szkolenia dla użytkowników koncentrują się na zaprezentowaniu możliwości 
technicznych systemów budynkowych oraz wskazaniu ich prawidłowej eksplo-
atacji. Uświadomienie użytkownikowi znaczenia jego działań i przyzwyczajeń 
na zużycie energii w budynku pozwala na pełniejsze uczestnictwo w odpo-
wiedzialności za końcowy efekt energetyczny. Ponadto szkolenie dla działu 
technicznego, w którym udział biorą projektanci, jak i wykonawcy, pozwala 
na bardziej świadome rozpoczęcie eksploatacji systemów.
Szkolenie użytkowników końcowych budynku, jakkolwiek cenne na początku, 
powinno zostać uzupełnione procesem pełniejszego włączenia na etapie eks-
ploatacji. Narzędziem, które może w tym pomóc, jest dashboarding. Pod tym 
anglojęzycznym pojęciem kryje się system przekazu informacji wskazującej 
na znaczenie wpływu użytkowników na funkcjonowanie budynku, współdzie-
lenie informacji o zużywanej energii, zachęcanie do postaw proekologicznych, 
wskazywanie na dostępne udogodnienia dla użytkowników przygotowane 
przez właściciela budynku. Systemy te mogą również proponować racjonalne 
zachowania, np. poprzez zachęcanie do otwierania okien w okresie przejścio-
wym i ograniczenie ich wykorzystania w przypadku wysokiego poziomu pyłów 
zawieszonych w okresie zimowym.
Ważnym uzupełnieniem pracy działów technicznych stają się systemy wspo-
magające zarządzanie informacją o budynku na etapie eksploatacji. Świado-
me wykorzystanie systemów bms umożliwia kontrolę nad pracą układów i in-
stalacji, z reguły jednak ogranicza się do zagadnień bieżących. Działy technicz-
ne nie mają bowiem zwykle czasu ani możliwości, aby spojrzeć na zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem budynków w dłuższej perspektywie czasowej. 
Przykładem procesu, który umożliwia pełniejsze przetwarzanie informacji 
o budynku, jest Greenfm. Założeniem procesu Greenfm jest zbieranie danych 
o funkcjonowaniu budynku i okresowe, np. comiesięczne, raportowanie działa-
nia systemów wraz z wyznaczaniem poziomu zużycia energii na poszczególne 

cele. Proces ten w założeniu wspomaga działy techniczne, umożliwiając im od-
niesienie się do zaobserwowanych, odmiennych od założonych, działań syste-
mów. Oznacza to zatem możliwość szybkiego wykrywania błędów, awarii bądź 
nieprawidłowej pracy urządzeń. Całość odnoszona jest do pomiarów energii 
zużywanej przez budynek, a także do przewidywanego poziomu jej zużycia. 
Tak przetworzona informacja przekazywana jest do właściciela budynku, co 
umożliwia mu racjonalne planowanie przyszłych zakupów energii oraz moder-
nizacji systemów i urządzeń. 

Stworzenie właściwego środowiska wewnętrznego oraz minimalizacja zużycia 
energii powinny przebiegać w jednolity, koherentny i zoptymalizowany sposób. 
Narzędziami do takiego podejścia mogą być zasady stosowane w budownictwie 
zrównoważonym. Wraz z rozwojem pojęcia zrównoważonego budownictwa, 
będącego uszczegółowieniem idei zrównoważonego rozwoju (lata 70. xx 
wieku), naturalne stało się stworzenie systemów pozwalających na ocenę bu-
dynków. Aktualnie stosowanych jest kilkadziesiąt systemów oceny budynków 
pod kątem zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od szczegółów technicznych 
samej oceny oraz wag przypisywanych poszczególnym cechom, można za-
uważyć, iż w przypadku każdego zastosowanego systemu do najważniejszych 
zagadnień podlegających ocenie budynku pod kątem zrównoważonego roz-
woju zaliczono zarówno jakość środowiska wewnętrznego, jakość powietrza 
wewnętrznego, szeroko rozumiany komfort użytkowników, jak zużycie energii. 
Systemy oceny budynków mogą posiadać różne osadzenie prawne, znakomita 
część z nich jest jednak dobrowolna, co oznacza, że ich zastosowanie świadczy 
o podwyższonej świadomości inwestorów lub rynkowej konieczności. Coraz 
bardziej powszechne wykorzystywanie systemów oceny budownictwa pod ką-
tem zrównoważonego rozwoju (leed, breeam, gbs) pozwala bowiem na odpo-
wiednie zrównoważenie pozornie wykluczających się zagadnień. Analizując po-
szczególne zapisy, w systemie leed w kategorii Energy and Atmosphere określa 

Od lat działaniami firmy SIKA kieruje poczucie odpowiedzialności za śro‑
dowisko naturalne oraz to, w jakim stopniu na nie wpływamy. Zależy nam, 
aby nasze technologie tworzyły zrównoważone budownictwo. 
Produkty Sika to innowacyjne rozwiązania, ograniczające wpływ na środo‑
wisko naturalne, m. in. redukujące emisję VOC oraz ilość produkowanych 
odpadów. Jesteśmy globalnie obecni w projektach certyfikowanych w syste‑
mach LEED oraz BREEAM, co jest miarodajnym dowodem na to,  
iż zastosowane do budowy materiały, a zatem powstające obiekty budow‑
lane są przyjazne dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników. 

Janusz Potrzebowski
Dyrektor ds. Kluczowych 
Projektów 
Sika Poland Sp z o o.
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się zapotrzebowanie i wydajność energetyczną oraz możliwość wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii. Punkty można uzyskać m.in. za odpowiednie 
opomiarowanie systemów zużywających energię, zakup energii elektrycznej 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych czy wybór czynników chłodniczych ma-
jących zmniejszony wpływ na środowisko. Warto podkreślić, iż system leed 
bazuje w modelowaniu energetycznym na przesłankach ekonomicznych 
stosowanych rozwiązań, wprowadzając ocenę systemów i zużywanej przez 
nie energii w kontekście oszczędności finansowych. Podobnie system breeam 
w kategorii Energy zwraca uwagę na zużycie energii w budynku. W ramach 
tej kategorii mogą zostać przeprowadzone symulacje zużycia energii, analizy 
możliwości wykorzystania oze i nakładane są wymagania mówiące o sposo-
bach opomiarowania obiektu oraz ewentualnych najemców. Warto podkreślić, 
iż w przedstawionych systemach certyfikacji liczba punktów uwzględniających 
komfort użytkownika i zagadnienia zużywanej energii stanowi ponad 50% 
wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Polski system gbs ocenia rozwią-
zania projektowe bazujące na modelu budynku. W celu zachowania spójności 
danych przyjęto, że zastosowany podczas całej procedury oceny model budyn-
ku powinien stanowić podstawę do oceny zarówno środowiska wewnętrznego, 
jak i zużycia energii. Niezwykle ważnym systemem certyfikacji jest system 
well. Pozwala on ocenić budynek oczami użytkownika, wprowadzając kryteria 
oceniające powietrze, wodę, żywienie, światło, aktywny tryb życia, komfort 
i komfort psychiczny. Choć w przypadku well nie mamy bezpośrednio do 
czynienia z oceną zużycia energii przez budynek, to zawarte w nim podejście, 
wskazujące, iż najważniejszy w budynku jest człowiek, może dawać znaczące 
wskazówki co do proponowanych w przyszłości rozwiązań. Cenne wydaje się 
zatem coraz szersze stosowanie zasad i wytycznych zawartych w podejściu 
zrównoważonym, a jeśli budynki spełniają niniejsze wymagania – coraz szer-
sze wykorzystywanie systemów certyfikacji, także jako narzędzia promocyjne-
go i informacyjnego.
Spojrzenie na budynek przy wykorzystaniu oceny budownictwa zrównowa-
żonego pozwala na poszukiwanie balansu pomiędzy wieloma zagadnieniami 
opisanymi jako jego cechy użytkowe (performance). Niezwykle istotne jest 
także rozszerzenie czasowego horyzontu analizowanych zagadnień. Kluczowe 
dla budownictwa przyszłości jest zatem analizowanie przyjętych rozwiązań 
w całym cyklu życia budynku. Niezależnie od tego, czy analizować będziemy 
koszty (lcc), materiały bądź energię (lca), ważne staje się osadzenie w budyn-
ku, przy uwzględnieniu zarówno jego projektowania, pozyskania materiałów, 
wykonawstwa, szeroko pojmowanej eksploatacji, okresowych modernizacji, 
jak wyburzenia i usuwania. Podejście uwzględniające cały cykl życia budynku 
wydaje się być szczególnie atrakcyjne w przypadku obiektów, których właściciel 

jest również ich użytkownikiem. Może to również dotyczyć budynków uży-
teczności publicznej, w których koszty związane z eksploatacją ponosi strona 
publiczna. Wydaje się, że dużą zachętą do stosowania tego podejścia może być 
szersze wprowadzenie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz 
przedstawiania tych informacji w przetargach publicznych. 

Przyszłość polskiego budownictwa
Przedstawione powyżej znaczenie działania systemów budynkowych odpowie-
dzialnych za zdrowie i komfort mieszkańców oraz użytkowników, jak również 
za zużycie energii przez budynki, powinno w najbliższych latach wzrastać. 
Właściwe określenie wymagań stawianych środowisku wewnętrznemu, od-
powiednie zwymiarowanie i symulacja działania systemów pozwala bowiem 
na racjonalizację wyboru rozwiązań instalacyjnych na etapie projektu. W tym 
kontekście cenne wydaje się wdrożenie do procesu projektowego sugerowa-
nego przez dyrektywy dokonywanie bardziej precyzyjnych symulacji działania 
systemów (z krokiem godzinowym) zamiast obecnie obowiązującej procedury 
wyznaczania charakterystyki energetycznej (bazującej na kroku miesięcznym). 
Co więcej, zastosowanie procedury Trias Energetica+ pozwala na stworzenie do-
kładniejszego modelu działania w przypadku budownictwa zrównoważonego. 
Wskazane podejście wykorzystywane przez budownictwo komercyjne, czerpią-
ce najlepsze wzorce w zakresie budownictwa zrównoważonego, może stanowić 
dobrą podstawę do wytyczenia konkretnych kierunków działań w przyszłości 
w pozostałych gałęziach budownictwa. Na podstawie doświadczeń, raportów 
i prognoz dotyczących przyszłości budownictwa i energetyki można wskazać 
na obszary, które w warunkach polskich będą wymagały znaczących działań.
Do konkretnych propozycji pozwalających sprostać nadchodzącym wyzwaniom 
w polskim budownictwie, kierującym je ku niskiej emisyjności i efektywności 
energetycznej można zaliczyć:

 Î Przeniesienie akcentu z charakterystyki energetycznej na etapie 
projektowania na rzeczywistą charakterystykę energetyczną budynku. 
Oznacza to istotny wzrost zainteresowania działaniem budynków 
rzeczywistych i analizą środowiska wewnętrznego oraz możliwości 
racjonalizacji zużycia energii w budynkach na etapie eksploatacji. 
Posiadane w Polsce narzędzia związane z termomodernizacją (audyty, 
procedury, narzędzia finansowe) mogą stanowić dobry początek do 
podejścia kompleksowego.

 Î Możliwość uzyskania wysokiej charakterystyki energetycznej na etapie 
eksploatacji wymaga kompleksowego podejścia na etapie projektowania 
i modernizacji budynku. Cenne wydaje się zatem pełniejsze wdrożenie 
przedstawionych powyżej zasad Trias Energetica+.
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 Î Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie wpływu inwestycji 
na środowisko, warto stworzyć właściwe narzędzia zmniejszające zużycie 
nieodnawialnej energii pierwotnej. W tym celu należałoby zwiększyć 
znaczenie lokalnych, budynkowych technik pasywnych oraz rozwiązań 
i budynkowych systemów oze.

 Î Kontrola nad procesem inwestycyjnym zapewniającym zrównoważenie 
budynku powinna coraz szerzej wykorzystywać proces weryfikacji 
uzyskanych na etapie projektu, wykonawstwa i eksploatacji parametrów 
środowiska wewnętrznego i wskaźników energetycznych. Cenne wydaje się 
zatem coraz pełniejsze wykorzystanie procesu commissioning, będącego 
rzeczywistym nadzorem inwestycji kontrolującym dotrzymanie założonych 
parametrów na wszystkich etapach cyklu życia budynku.

 Î Doświadczenia związane z polskimi budynkami komercyjnymi każą 
zwrócić uwagę na etap wczesnej eksploatacji budynku. W okresie 1 -2 
lat początkowej eksploatacji powinno się dopasować pracę systemów 
do rzeczywistych obciążeń, co decydować będzie o jakości i kosztach 
utrzymania budynku w kolejnych latach. 

 Î Aby można było w pełni wykorzystać dopasowanie pracy systemów do 
chwilowych wymagań, warto zastosować coraz tańsze i bardziej elastyczne 
systemy automatyki i sterowania budynkami (bms).

 Î Zastosowanie systemów bms powinno w znacznym stopniu obejmować 
także aspekt energetyczny, pozwalający na bieżąco kontrolować politykę 
energetyczną budynku, stając się systemem zarządzania energią 
w budynku (bems).

 Î Dbałość o rzeczywistą charakterystykę energetyczną i efektywność 
energetyczną systemów powinna być uzupełniona o rzeczywistą realizację 
procesu inspekcji i kontroli systemów budynkowych.

 Î Procesy inspekcji i kontroli powinny zostać także włączone w istniejące 
procedury przyznawania dofinansowania (dofinansowanie niskoemisyjnych 
źródeł ciepła, wspomaganie oze, termomodernizacja itp). Ważne staje 
się bowiem uzyskanie rzeczywistego efektu (performance), a nie samo 
wykazanie potencjalnych oszczędności.

 Î Wspomniane powyżej podejście promujące uzyskanie zamierzonych 
cech użytkowych budynków, znane jako Performance Based Building, 
spowodowało w przypadku wielu państw skuteczne wdrożenie zasad 
zmierzających do uzyskania rzeczywistych efektów.

 Î Budynki użyteczności publicznej powinny stanowić wzór rozwiązań 
zgodnych ze zrównoważonym rozwojem w budownictwie. Cenne wydaje się 
zatem szersze wdrożenie analiz i narzędzi wykorzystywanych przez liderów 
„zielonego” budownictwa komercyjnego w tym szczególnie:

 Î wdrożenie do procedur przetargowych wskaźników energetycznych,
 Î wdrożenie do procedur przetargowych wskaźników eksploatacyjnych, 

np. poprzez wybór rozwiązań w oparciu o cykl życia budynku (lcc, lca),
 Î wdrożenie do wytycznych przetargowych formuły: zaprojektuj–

wybuduj–eksploatuj–przekaż,
 Î wdrożenie do wytycznych przetargowych zasad lub certyfikatów 

budownictwa zrównoważonego.
 Î Systemy certyfikacji budynków poza narzędziami oceny znacząco 

podnoszą świadomość wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Warto 
zatem wykorzystywać istniejące światowe systemy lub choćby ich zasady 
(breeam, leed) w budownictwie. Ciekawym rozwiązaniem może być 
także wykorzystywanie polskiego systemu certyfikacji dostosowanego do 
krajowych realiów inwestycyjnych – Green Building System (gbs).

Przedstawione propozycje działań mogą pomóc w wytyczeniu kierunku roz-
woju budownictwa w stronę budownictwa zrównoważonego, a więc wyko-
rzystującego zdrowe, niskoemisyjne i efektywne energetycznie rozwiązania 
instalacyjne. Aby można było w pełni wykorzystać potencjał niniejszych pro-
pozycji, celowe wydaje się potraktowanie powyższych zagadnień jako procesu 
ciągłego. Szczególnie dotyczy to działania systemów budynkowych pod kątem 
zapewnianego przez nie poziomu środowiska wewnętrznego, jakości powietrza 
wewnętrznego, jak i efektywności energetycznej.
Nadchodzące zmiany w sposobie wykorzystywania energii w budownictwie 
także powinny być wzięte pod uwagę w najbliższych latach. Z jednej strony 
wdrożenie coraz wyższych wymagań dotyczących zużycia energii i ciepła (wa-
runki techniczne) pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię na po-
trzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Proces ten wspomagany jest także poprzez wdrożenie Dyrek-
tywy i rozporządzeń Ekoprojektu (erp). Z drugiej strony postęp technologiczny, 
zwiększenie liczby odbiorników energii elektrycznej oraz planowane działania 
wspomagające np. e -mobilność wskazują na nadchodzące w najbliższych 
latach znaczące zmiany ilości i profilu zużycia energii. Biorąc pod uwagę moż-
liwości systemów budynkowych (oze, magazynowanie energii, lokalne źródła, 
elastyczność zarządzania zużyciem energii przez systemy), w budynkach można 
upatrywać ważnego sprzymierzeńca niniejszych działań. Możliwe bowiem staje 
się racjonalizowanie choćby profilu zużycia energii, co może znacząco wpłynąć 
na rzeczywiste działanie systemu energetycznego w Polsce w obszarze produk-
cji, jak i jej dostarczania. 
Dlatego cenne wydaje się powołanie licznego zespołu, uwzględniającego udział 
zarówno architektów, instalatorów, inwestorów, właścicieli, zarządców i użyt-
kowników (czyli stron procesu decydujących o rzeczywistym zużyciu energii), 
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jak dostawców i producentów energii i ciepła, wraz z podmiotami regulującymi 
rynek energii. Określenie w takim zespole zasad działania i spójnego podejścia 
pozwoliłoby na poszukiwanie kompleksowych rozwiązań wobec wyzwań cze-
kających budownictwo w najbliższym czasie. Staje się to niezmiernie ważne 
zwłaszcza w kontekście coraz poważniejszych problemów operacyjnych budow-
nictwa. Wierzymy, że to właśnie oparcie rozwoju branży o zasady zrównoważo-
nego rozwoju pozwoli na kompleksową i innowacyjną transformację polskiego 
budownictwa. Transformację, uwzględniającą zmianę budynku z produktu 
w usługę, jak również fakt, że, jak określiliśmy to w Pakcie: poprzez projekto-
wanie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię pozyskiwaną z nisko-
emisyjnych, lokalnie dostępnych i odnawialnych źródeł, obiektów efektywnych 
energetycznie, lecz jednocześnie zachowując wysoką jakość środowiska i este-
tycznych rozwiązań architektonicznych, osiągniemy nowy poziom budownic-
twa zrównoważonego.

2. Materiały budowlane
Efektywność materiałowa w budownictwie

Ewa Kowalska ‑Ocneanu – Chief Sustainability wsp Polska Sp. z o.o.
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju sarp

Jednym z postulatów przygotowanych przez Zespół ds. Zrównoważonego Roz-
woju przy zg sarp jest rozwiązanie problemu zanieczyszczeń i odpadów, które 
powstają podczas inwestycji budowlanych, poprzez stosowanie zasad ekonomii 
cyrkularnej w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanych, ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń wynikających z procesu budowy i wykorzystywanych technolo-
gii, zasad użytkowania, rozbiórki i utylizacji budynków. Efektywność materiało-
wa w budownictwie jest jedną z dróg, jakie mogą nas przybliżyć do tego celu. 

Proces produkcji i wykorzystania materiałów budowlanych, począwszy od 
wydobycia surowców po ich użytkowanie, stanowi poważne zagrożenie dla śro-
dowiska naturalnego. Zużycie energii związane z obróbką surowców, produkcją 
oraz transportem, zużywanie nieodnawialnych zasobów naturalnych, powsta-
wanie odpadów, zanieczyszczenie wody, zmiana krajobrazu i ekologii terenów 
w miejscu wydobycia materiałów, wykorzystanie substancji chemicznych i lot-
nych związków organicznych to tylko niektóre problemy środowiskowe zwią-
zane z produkcją materiałów budowlanych. Jednocześnie wciąż rosnący sektor 
budowlany kreuje zapotrzebowanie na kolejne produkty, powodując, że skala 
tych problemów środowiskowych staje się globalna. Dlatego też konieczne jest 
podjęcie działań w celu ograniczenia wpływu materiałów budowlanych na śro-
dowisko poprzez poszukiwanie lepszych, bardziej zrównoważonych rozwiązań 
niż te stosowane dzisiaj. 
Podstawowym rozwiązaniem, które ma znaczący wpływ na zmniejszenie ne-
gatywnego oddziaływania produkcji materiałów na środowisko, jest ich efek-
tywne wykorzystanie, zarówno w procesie wydobycia, przerobu poprzez proces 
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budowlany aż po sposób zagospodarowania odpadów powstałych z wyburza-
nego budynku po zakończeniu jego życia. Należy zastanowić się, w jakich ob-
szarach możliwe jest podjęcie kroków pozwalających na lepsze wykorzystanie 
surowców lub uzyskanie lepszych parametrów materiałów przy jednoczesnym 
ulepszeniu ich produkcji, zastosowania i zagospodarowania powstających 
z nich odpadów. 
Efektywność materiałowa oznacza uzyskanie tych samych funkcji, jakie daje 
materiał, przy ograniczeniu jego produkcji i obróbki. Skupiając się na materia-
łach budowlanych, czyli takich, jakie są używane do wznoszenia budynków i in-
frastruktury, należy także rozważać paliwa, jakie są zużywane do ich produkcji. 
Przed rewolucją przemysłową efektywność materiałowa była stałą praktyką 
w gospodarkach ówczesnych społeczeństw. W owych czasach wartość materia-
łów była relatywnie wysoka w porównaniu z kosztami pracy, dlatego budynki 
czy infrastruktura były stale naprawiane, odnawiane i rozbudowywane. Zmiana 
nastąpiła wraz ze zmianą rozłożenia kosztów związaną z uprzemysławianiem 
się gospodarek. Pomimo wciąż rosnącego znaczenia kwestii środowiskowych 
efektywność materiałowa nadal nie doczekała się wystarczającej uwagi we 
współczesnych analizach i w regulacjach prawnych. Ciągle pozostaje do wy-
jaśnienia kwestia rozwiązań, które mogą być zaimplementowane w szerokim 
zakresie i które mogą znacząco zredukować negatywny wpływ na środowisko 
wynikający z nadmiernego wykorzystania materiałów. 
Czy rzeczywiście musimy szukać rozwiązań dla efektywności materiałowej? 
wwf w raporcie Living Planet – Report 2016 podaje, że od lat 70 -tych xx wieku 
ludzkość domaga się więcej, niż Ziemia może w zrównoważony sposób dostar-
czyć. Aby sprostać obecnie zapotrzebowaniu ludzkości na surowce naturalne, 
potrzebowalibyśmy 1,6 planety. W związku z tym, że nasza konsumpcja jest 
większa niż możliwość odtwarzania zasobów do jej zaspokojenia, bezpowrot-
nie zmniejszamy naturalny kapitał planety, powodując pogorszenie się warun-
ków sprzyjających rozwojowi i wzrostowi gospodarczemu. Dlatego głównym 
rozwiązaniem tego problemu może być efektywność materiałowa. 

Gospodarka cyrkularna a efektywność materiałowa
Coraz więcej uwagi poświęca się dziś nowemu modelowi gospodarczemu, który 
ma pomóc społeczeństwom wybrnąć z problemów spowodowanych intensyw-
nym zużyciem nieodnawialnych zasobów Ziemi oraz zmierzyć się z degradacją 
środowiska spowodowaną ich eksploatacją i powstającymi odpadami. Tym 
modelem jest gospodarka cyrkularna, która zmienia obecnie wszystkie sektory 
światowego przemysłu oraz strategie polityczne wielu państw. 
Poniższy rysunek przedstawia schemat gospodarki cyrkularnej przygotowany 
przez Fundację Ellen MacArthur.

Wiodący przez wiele stuleci model ekonomii linearnej, opartej na zasadzie 
„wydobyć – wyprodukować   –  wyrzucić”, jest dzisiaj zastępowany właśnie przez 
gospodarkę cyrkularną, w której ponowne wykorzystanie materiału lub pro-
duktu stawiane jest na pierwszym miejscu już na samym początku procesu. 
Takie same zmiany zaczynają być zauważane także w przemyśle budowlanym, 
w którym zasady nowego podejścia do gospodarki mają zastosowanie jako 
budownictwo cyrkularne. Przy takim podejściu budynek może być postrzegany 
jako źródło i magazyn materiałów budowlanych w przyszłości, ograniczając 
zapotrzebowanie na wydobycie czy produkcję nowych materiałów. 

Schemat gospodarki cyrkularnej

Rys. 2.1  
www.ellenmacarthur-
foundation.org
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Kluczowym elementem budownictwa cyrkularnego jest efektywność wykorzy-
stania materiałów budowlanych. Dlatego też wsparciem dla tej koncepcji jest 
opracowanie strategii efektywności materiałowej pozwalającej na głęboką anali-
zę całego procesu budowlanego, z uwzględnieniem całego łańcucha dostaw. 
Efektywne wykorzystanie materiałów w budownictwie jest w interesie ekono-
micznym wszystkich stron procesu budowlanego, włączając w to interes społecz-
ny. Coraz częściej efektywność wynika także z wymogów regulacyjnych, z potrze-
by konkurencyjności, zapewnienia dostępu do surowców i energii, zmniejszenia 
zależności od surowców z importu, zmniejszenia presji na środowisko naturalne, 
potrzeby poprawy wydajności produkcji oraz wyników sektora energetyki, po-
trzeby poprawy zarządzania odpadami i stosowania surowców wtórnych. 

Budowanie strategii efektywności materiałowej 
Strategia efektywności materiałowej w budownictwie ma na celu rozpoznawa-
nie i zachęcanie do działań mających na celu optymalizację wydajności mate-
riałów w celu zminimalizowania wpływu na środowisko, który wynika z wyko-
rzystania materiałów i wytwarzania odpadów, bez uszczerbku dla stabilności 
strukturalnej budynku, trwałości lub żywotności użytkowej budynku.
Dostępne globalne zasoby większości materiałów wykorzystywanych do budo-
wy obiektów i infrastruktury wciąż są wystarczające i mogą sprostać przewidy-
wanemu popytowi, ale wpływ na środowisko w zakresie ich produkcji i przetwa-
rzania, szczególnie z powodu zużycia energii, szybko staje się krytyczny. To od-
działywanie może być do pewnego stopnia ograniczone przez wysiłki kładzione 
na zwiększenie wydajności w ramach istniejących procesów, ale w ciągu kolej-
nych lat spodziewane jest znaczne zwiększenie popytu na materiały budowlane, 
co doprowadzi do krytycznego wzrostu oddziaływania na środowisko, o ile nie 
zmniejszy się całkowite zapotrzebowanie na produkcję i przetwarzanie materia-
łów. Dlatego też konieczne są działania w zakresie efektywności materiałowej. 
W krajach uprzemysłowionych działania w tym zakresie nie były specjalnie bra-
ne pod uwagę ze względu na bariery ekonomiczne, regulacyjne i społeczne. Jed-
nakże doświadczenia z zakresu gospodarki odpadami i dążenia do zwiększenia 
efektywności energetycznej pokazują, że bariery te można przezwyciężyć.

Mechanizmy promowania efektywności materiałowej 
Motywacją do efektywności materiałowej jest zarówno świadomość kosztów 
środowiskowych, jak i kosztów ekonomicznych. Jednakże nie zawsze czynniki 
te są na tyle ważne dla osób decydujących o podjęciu działań, żeby zalecane 
było wdrażanie nowych strategii. Identyfikuje się także inne czynniki wpływa-
jące na podjęcie działań w zakresie efektywności materiałowej, między innymi 
strach przed pozostaniem w tyle za innymi, bardziej świadomymi liderami 

w zrównoważonym podejściu do tego problemu. To oni w przyszłości mogą 
zdobyć przewagę ekonomiczną dzięki rozpoczęciu działań przed konkurenta-
mi, a nadrobienie czasu straconego na pozostawanie na swojej zachowawczej 
pozycji może przynieść długofalowo straty nie do odrobienia. Korzyści wynika-
jące z bycia liderem rynkowym są oczywiste. Dodatkowo, włączenie się w coraz 
większym stopniu biznesu do tworzenia rynku dla efektywności materiałowej 
może w szybszym tempie zrewolucjonizować niektóre sektory, szczególnie jeśli 
chodzi o tworzenie popytu na produkty z recyklingu lub na produkty modułowe. 
Ma to z kolei wpływ na obniżanie cen i większą dostępność produktów będących 
alternatywą dla tradycyjnie wytwarzanych materiałów. Takie podejście stanowi 
także doskonałą motywację do dalszego rozwoju rynku produktów wtórnych 
lub regenerowanych. Zmienia również rynek zagospodarowywania odpadów. 
Działania w zakresie efektywności materiałowej stanowią też szansę na rozwój 
nowych modeli biznesowych. Nowe wyzwania w zakresie zagospodarowywania 
odpadów czy produkcji alternatywnych, bardziej efektywnych materiałowo 
produktów są doskonałym podłożem dla start -upów czy badań naukowych na-
stawionych na wdrożenia rynkowe. 
Rozwiązania prawne lub inne schematy regulacji rynku mogą także przyczynić 
się do promowania działań w zakresie efektywności materiałowej, aczkolwiek 
powinny one raczej wspierać zmiany rynkowe niż opodatkowywać lub zakazy-
wać niepożądanych procesów. W niektórych wypadkach mogą się także stać 
czynnikiem opóźniającym rozwój, jeśli zmiany prawodawstwa nie nadążają 
za zmianami rynkowymi. W niektórych wypadkach stare regulacje prawne 
mogą być hamulcem wdrażania konkretnych rozwiązań wspierających efektyw-
ność materiałową tylko dlatego, że rozwiązania te stoją w sprzeczności z przepi-
sami, chociaż są wartościowe dla rynku i dla środowiska. Dzisiaj funkcjonuje już 
wiele aktów prawnych, które mają zasadniczy wpływ na rozwój efektywności 
materiałowej i rozwój gospodarki cyrkularnej, żeby wspomnieć chociażby 
ustawę o odpadach, ustawę o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi, 
ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawę o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych. Nie ma jednak takich mechani-
zmów, które wspierałyby wykorzystywanie materiałów z recyklingu w nowych 
produktach czy zachęcały do efektywniejszego gospodarowania materiałami 
i projektowania na rzecz budownictwa cyrkularnego. 
Rynkowym mechanizmem promującym między innymi gospodarkę cyrkularną 
i efektywność materiałową są systemy certyfikacji budynków, jak na przykład 
breeam czy leed, które w zakresie swoich wymagań obejmują promocję dzia-
łań wspierających ich rozwój. Systemy te zachęcają do wykorzystywania narzę-
dzi do: analizy cyklu życia materiałów w budynku (lca = Life Cycle Analysis), 
wdrażania strategii efektywności energetycznej już na poziomie projektowym 
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oraz ochrony budynków przed zniszczeniem wynikającym zarówno z działania 
zmieniających się warunków klimatycznych, jak i z oddziaływania pojazdów 
i użytkowania, promując wykorzystywanie trwałych i odpornych materiałów, 
jak również ponowne wykorzystanie materiałów. Także gospodarka odpadami 
zarówno podczas budowy, jak i podczas użytkowania obiektów (poprzez plano-
wanie odpowiednich miejsc do zbierania wielu frakcji odpadów) jest jednym 
z obszarów objętych systemami certyfikacji. Dzięki temu tworzone są mecha-
nizmy mające długotrwały wpływ na rozwój gospodarki cyrkularnej. Bez odpo-
wiednich przestrzeni i mechanizmów jej rozwój nie byłby możliwy. 
W Wielkiej Brytanii powstała w ostatnich latach Rada ds. Zielonego Budownic-
twa (The Green Construction Board), złożona z przedstawicieli władz i przedsta-
wicieli rynku budowlanego, w tym projektantów, wykonawców, inwestorów 
i wspierana przez konsultantów zrównoważonego budownictwa. Rada opraco-
wała dokument zawierający najważniejsze wskazówki, jak włączyć zasady go-
spodarki cyrkularnej do przemysłu budowlanego (Top Tips For Embedding Cir-
cular Economy Principles In The Construction Industry). Celem tego opracowa-
nia jest pomoc rynkowi budowlanemu w rozpoczęciu działań w kierunku bu-
downictwa cyrkularnego. Dokument dzieli się na wskazówki przeznaczone dla 
różnych uczestników rynku – klientów, zespołów projektowych, wykonawców, 
producentów materiałów i produktów. 

Bariery we wdrażaniu strategii efektywności materiałowej
Choć wiele rozwiązań prowadzących do efektywności materiałowej jest dzi-
siaj z punktu widzenia technicznego możliwa do wprowadzenia, to skala ich 
stosowania czy wdrażania jest nadal niewielka. Można zidentyfikować wiele 
barier, które są tego przyczyną. Jedną z nich jest bariera ekonomiczna, wynika-
jąca głównie z cen surowców pierwotnych. Dopóki cena surowca pierwotnego 
będzie niższa od ceny surowca przetworzonego lub będzie na tyle niska, że nie 
będzie opłacalne poszukiwanie alternatyw lub nie będzie przymusu do ogra-
niczania jego stosowania, dopóty mechanizmy efektywności materiałowej nie 

AGC Glass Europe to europejska filia firmy AGC i światowy lider w produk‑
cji szkła płaskiego. Biorąc pod uwagę środowisko naturalne jako istotną 
wartość AGC kładzie duży nacisk na rozwiązania zrównoważone, ponad‑
czasowe i innowacyjne. Dlatego procesy produkcyjne są wciąż ulepszane 
aby otrzymywać szklane rozwiązania, które uwzględniają coraz większy 
komfort, oszczędność energii oraz możliwość obserwacji otaczających wi‑
doków. Rozwiązania szklane fasadowe jak i dekoracyjne szkła wewnętrz‑
ne, poprzez uzyskane certyfikaty środowiskowe C2C, pomagają w uzyska‑
niu dodatkowych punktów w certyfikacji LEED i BREEAM. 

Roman Beran
Central Europe Market 
Manager

będą powszechnie stosowane. Niestety, nie wszystkie koszty środowiska są dzi-
siaj wliczane w ceny surowców, dlatego nie ma na razie szansy na zniesienie tej 
bariery w krótkim terminie w sposób rynkowy. 
Inną barierą mogą być regulacje prawne, o których wspomniano już wyżej. Brak 
odpowiednich przepisów prawnych powoduje zahamowanie procesów prowa-
dzących do efektywniejszego wykorzystania materiałów. 
Istnieją także bariery społeczne, które hamują adaptację strategii efektywności 
energetycznej. Konsumpcjonizm to jedna z cech dzisiejszych społeczeństw, któ-
ra jest poważną przeszkodą we wdrażaniu zasad gospodarki cyrkularnej. Pro-
dukty wykonane z materiału z recyklingu, lub zaprojektowane w sposób umoż-
liwiający recykling w przyszłości, mogą być postrzegane jako mniej pożądane, 
jeśli symbolizują oszczędzanie. Innym przykładem jest postawa społeczna 
wobec odpadów, przejawiająca się bezrefleksyjnym wyrzucaniem materiałów 
możliwych do ponownego wykorzystania. 
Używanie przez rządy pkb jako wskaźnika gospodarczego dobrostanu bezpo-
średnio wpływa na dążenie do realizacji polityki zwiększania wydatków przez 
społeczeństwo, a więc i na konsumpcjonizm. Z kolei to napędza produkcję 
i przetwarzanie znacznie większej ilości materiałów, niż to jest niezbędne do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich i prowadzi do zwiększenia stru-
mienia odpadów złożonych z nadal doskonale funkcjonujących produktów, wy-
rzucanych raczej z powodu niechęci ich dalszego posiadania niż z powodu ich 
zniszczenia. Przykładem takiej postawy w budownictwie jest zmiana wystroju 
wnętrz napędzana modą na różne style dekoracyjne. 

Cztery obszary działań 
Strategię efektywności materiałowej w procesie inwestycyjnym pozwalającą 
na redukcję zużycia materiałów można podzielić na cztery obszary:

Obszary strategii efektywności 
materiałowej

Trwałość produktów
Modularyzacja 
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wykorzystanych  
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Rys. 2.2 opracowanie:  
E. Kowalska -Ocneanu
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Trwałość produktów 
Trwałość produktów budowlanych ma bezpośrednie przełożenie na efektywność 
materiałową w procesie budowlanym. Im trwalszy produkt, tym dłuższy jest 
czas jego użytkowania, a także niższe koszty eksploatacji/utrzymania. Trwałość 
produktu może wpływać także na funkcjonowanie innych elementów w procesie 
inwestycyjnym. Ma także bezpośredni wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania 
na surowce pierwotne oraz znaczący wpływ na koszty cyklu życia budynku. 

Modularyzacja i regeneracja już wykorzystanych materiałów
Modularyzacja w budownictwie jest jednym ze sposobów na rozwiązanie wie-
lu kwestii, z którymi boryka się sektor budowlany. Należy do nich efektywne 
wykorzystanie materiałów. Stosowanie powtarzalnych elementów budowla-
nych stwarza możliwości przemysłowego ich wytwarzania, a co za tym idzie, 
pozwala zmniejszyć koszty inwestycji poprzez obniżenie wydatków związanych 
z produkcją, co wpływa na optymalne zużycie materiałów, łatwiejsze zagospo-
darowanie odpadów poprodukcyjnych w porównaniu z odpadami na budowie 
itp. Jednocześnie modularyzacja charakteryzuje się znacznym stopniem auto-
nomiczności poszczególnych jej części pod względem możliwości zamocowania 
lub zdemontowania prefabrykatów bez naruszania pozostałych elementów, co 
również może być przesłanką do obniżenia kosztów rozbiórki lub modernizacji. 
Oprócz modularyzacji także regeneracja już użytych materiałów lub elementów 
jest jednym z kierunków umożliwiających optymalizację materiałową. Naj-
większym wyzwaniem w tym zakresie jest optymalizacja ekonomiczna takich 
działań, jednakże zwiększające się zapotrzebowanie na surowce oraz gotowe 
produkty może być wsparciem dla takich procesów, które pozwalają na zaosz-
czędzenie nawet do 90% surowców pierwotnych.

Ponowne użycie materiałów lub ich komponentów
Niektóre procesy budowlane pozwalają na użycie materiałów z recyklingu, 
niekoniecznie pochodzących z sektora budowlanego. W celu najlepszego wy-
korzystania materiałów w gospodarce niezbędne jest zrozumienie obiegów 
materiałowych oraz współpraca międzysektorowa. Głównym problemem 
w tym zakresie może być dostęp do surowca odpowiedniej jakości, o ustalonych 
parametrach i w oczekiwanych ilościach. Dlatego niezbędne jest zapewnienie 
stałego strumienia surowców wtórnych o stałych parametrach do produkcji 
nowych materiałów. 
Obecnie istnieje wiele elementów budowlanych, które już od dawna bazują 
na recyklingu materiałowym, jak na przykład stal, jednakże nadal główne 
elementy budowlane nie pozwalają na stosowanie materiałów z recyklingu. 
Najlepszym przykładem jest beton. Mimo to wielu producentów materiałów 

budowlanych intensywnie poszukuje efektywnych rozwiązań i pracuje nad 
systemem zbiórki swoich zużytych produktów i nad metodami ich recyklingu 
w celu ponownego zastosowania do produkcji tego samego typu materiału. 
Szczególnie jest to widoczne w przypadku materiałów wykończeniowych. Przy-
kładem mogą być wysiłki producentów izolacji, podłóg, sufitów podwieszanych 
czy chemii budowlanej. 

Projektowanie i budowa z wykorzystaniem mniejszej ilości materiałów
Etap projektowania i budowy oraz odpowiednia ocena efektywności materiałowej 
podczas doboru materiałów budowlanych oraz podczas procesów zakupowych 
i budowlanych stwarzają ogromny potencjał w zakresie efektywności materiałowej. 
Cyrkularne procesy budowy zaczynają się już na etapie projektowym. Strategia 
efektywności materiałowej podczas projektowania powinna uwzględniać za-
pobieganie lub minimalizację powstawania odpadów oraz zminimalizowanie 
negatywnego wpływu na środowisko oraz zasoby naturalne podczas procesu 
budowlanego, jak również podczas produkcji wybieranych produktów.

Podstawowe zasady efektywności materiałowej podczas inwestycji  
budowlanej
Można wymienić podstawowe zasady związane z zagadnieniem efektywności ma-
teriałów podczas procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem etapu projektowania:

 Î Projektowanie z uwzględnieniem fazy budowy, utrzymania budynku i jego 
demontażu/rozbiórki. Dobierane materiały powinny być jak najtrwalsze 
i z odpowiedzialnych źródeł, w miarę możliwości pochodzące z recyklingu 
lub zawierające część materiałów ponownie wykorzystywanych. Stosowane 
materiały powinny w jak największym stopniu nadawać się do recyklingu 
lub ponownego wykorzystania, a także być łatwe w demontażu. Powinno 
się wziąć pod uwagę materiały uwzględniające materiał z recyklingu lub 
istniejące struktury budowlane lub naturalne. Etap projektowania powinien 
przewidywać możliwość wykorzystania powstających podczas procesu 
budowy odpadów oraz zidentyfikować, jakie materiały będą możliwe do 
dalszego zastosowania w projekcie i uwzględnić je. 

 Î Zminimalizowanie powstawania odpadów. Zarówno w procesie 
budowlanym, jak i w procesie produkcji ilość zamawianych materiałów 
powinna być precyzyjnie określona, a proces ich obróbki na budowie 
zminimalizowany. Technologia budowy powinna umożliwiać prace bez 
powstawania odpadów lub ograniczać ich wytwarzanie. Odpady powstające 
podczas budowy powinny być bezpośrednio zagospodarowywane jako 
materiał budowlany w tej samej inwestycji. 
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 Î Optymalizacja ilości materiałów poprzez dobór materiałów 
z uwzględnieniem planu i formy budynku oraz funkcji, jaką spełnia. 
Ta zasada polega na uproszczeniu, standaryzacji oraz powtarzalności 
elementów konstrukcji w celu zminimalizowania elementów zmiennych 
zindywidualizowanych. Podczas planowania powinno być uwzględnione 
zagospodarowanie powstających odpadów jako materiały budowlane. 
W tym wypadku elementy prefabrykowane są dobrym rozwiązaniem, gdyż 
umożliwiają kontrolę efektywności materiałowej podczas produkcji, jak 
i podczas procesu budowy. Pozwalają na uproszczenie technologii budowy, 
zmniejszając wpływ na środowisko także w tym zakresie.

 Î Dokonywanie odpowiedzialnych zakupów zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Każdy uczestnik procesu produkcji oraz 
inwestycji powinien być zobowiązany i zaangażowany w poszukiwania 
sposobu redukcji wpływu na środowisko i maksymalizacji efektywności 
materiałowej. Dzięki zapewnieniu, że na każdym etapie łańcucha dostaw 
przestrzegane są zasady odpowiedzialnych zakupów, zużycie materiałów 
i ilość wytwarzanych odpadów, np. opakowań, może być znacząco 
zredukowana, a ilość materiałów z recyklingu – znacząco zwiększona.

Poniższy schemat przedstawia kroki prowadzące do efektywnego wykorzysta-
nia materiałów na poszczególnych etapach inwestycji budowlanej:

Przygotowanie Inwestycji

Już na etapie przy-
gotowania inwe-
stycji zarządzanie 
materiałami powin-
no być rozważone 
i omówione w celu 
ustalenia wymagań 
wspomagających 
decyzje na etapie 
projektowym i wy-
konawczym. Ocena 
lokalizacji inwesty-
cji, przewidywana 
skala projektu, zało-
żenia funkcjonalne 
i estetyczne itp., ale 
także technologia 
budowy, to najważ-
niejsze kryteria, 
które powinny być 
wzięte pod uwagę.

Koncepcja

Na etapie koncepcji 
założona strategia 
wdrożenia działań 
efektywnego wyko-
rzystania materia-
łów jest rozwijana 
przez zespół projek-
towy m. in. w celu 
identyfikacji możli-
wości projektowych 
optymalizacji 
zużycia materiałów 
i zmniejszenia ilości 
wytwarzanych od-
padów.

Projektowanie

Na tym etapie 
zespół projektowy 
wskazuje propo-
zycje konkretnych 
działań bazujących 
na ustaleniach z eta-
pu koncepcji oraz 
włącza je do pro-
jektu architektury, 
konstrukcji i instala-
cji budynku. 

Budowa

Podczas realizacji 
budowy wykonawca 
powinien być odpo-
wiedzialny za wdro-
żenie działań stra-
tegii efektywnego 
wykorzystania 
materiałów (w tym 
minimalizacji ilości 
wytwarzanych od-
padów) na budowie. 
Powinien również 
określić dalsze 
możliwe działania 
odpowiednie dla 
tego etapu. 

Dzięki nowemu podejściu do budowania mogą powstać nowe modele bizneso-
we. Zarówno sposób budowania, jak i użytkowania budynków czy własność ma-
teriałów w budynkach mogą być w przyszłości podstawą do całkowicie nowych 
rozwiązań biznesowych czy własnościowych. Bez względu na formę, jaką mogą 
przybrać rozwiązania w przyszłości, jedno jest pewne: efektywność materiało-
wa i rynek materiałów ponownie używanych i z recyklingu będą się wzmacniały. 
To przyniesie wymierną korzyść środowisku i umożliwi dalszy zrównoważony 
rozwój gospodarczy. 

Tab. 1.1  Schemat 
postępowania dla 
efektywnego wyko-
rzystania materiałów 
podczas budowy  
(opracowanie: E. 
Kowalska -Ocneanu)
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3. Atmosfera
Potencjał wykorzystania OZE w budynkach

dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Andrzej Wiszniewski
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju sarp
Narodowa Agencja Poszanowania Energii s.a.

Jednym z podstawowych zagadnień w spełnianiu celów Paktu Architektonicz-
no–Urbanistycznego dla Klimatu przygotowanego przez członków Zespołu ds. 
Zrównoważonego Rozwoju przy zg sarp we współpracy z Kołem Architektury 
Zrównoważonej przy ow sarp jest energia. W tym zakresie postawiono postu-
laty dotyczące projektowania budynków efektywnych energetycznie, w których 
energia, o ile będzie na nią zapotrzebowanie, pobierana będzie z odnawialnych 
źródeł energii. Poniższy tekst opisuje potencjał odnawialnych i alternatywnych 
źródeł energii oraz możliwości ich wykorzystania do zasilania budynków w cie-
pło i energię elektryczną.
Zasada zrównoważonego rozwoju, o której w polityce światowej mówi się 
ostatnio tak często, stawia przed współczesnymi inżynierami nowe zadania, 
z których najważniejszym jest zapewnienie równych szans rozwoju następnym 
pokoleniom. Jedno z głównych miejsc w strategii zrównoważonego rozwoju 
Polski, Unii Europejskiej i każdego innego kraju stanowi energetyka. Światowe 
zasoby paliw stopniowo się wyczerpują, cena ropy i gazu, które są podstawowy-
mi surowcami energetycznymi, rośnie, a bezpieczeństwo dostaw jest raz po raz 
zakłócane przez konflikty polityczne w rejonie Bliskiego Wschodu. Spalanie 
paliw kopalnych wiąże się także z emisją gazów cieplarnianych i pogarszaniem 
się stanu środowiska. Świadomi tych problemów sternicy polityki światowej 
podpisali w 1999 roku Protokół z Kyoto, który zobowiązuje sygnatariuszy do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W efekcie w Polsce i na świecie po-
dejmowane są działania zmierzające do racjonalizacji wykorzystania energii, 
zastosowania jej odnawialnych źródeł i wdrażania nowych, wysokoefektywnych 

technologii, co umożliwi poprawę stanu środowiska i ograniczenie zależności 
od dostawców paliw.
Artykuł 5 Dyrektywy 2002/91/we o charakterystyce energetycznej budynków1 
wprowadził obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań 
technicznych zmierzających do poszanowania zasobów, w tym skojarzonego 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, oraz wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Z kolei artykuł 6 uchwalonej w roku 2010 nowelizacji (Recastu) 
Dyrektywy2 wprowadza obowiązek promowania alternatywnych źródeł ener-
gii we wszystkich nowo wznoszonych budynkach, przy czym w odróżnieniu od 
pierwotnej wersji, w której dotyczyło to jedynie budynków o powierzchni po-
wyżej 1000 m2, nowelizacja rozszerza ten obowiązek na wszystkie budynki.
Dodatkowo nowelizacja dyrektywy epbd z 2010 roku zobowiązuje państwa 
Unii, aby od 1.01.2021 roku wszystkie nowo powstające budynki były obiektami 
o niemal zerowym zużyciu energii. Dyrektywa zachęca również do wspierania 
działań służących przekształcaniu budynków istniejących w obiekty o podob-
nej charakterystyce. Nie da się tego osiągnąć bez stosowania alternatywnych 
i odnawialnych źródeł energii.
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju inwestowanie w alternatywne 
technologie pozyskiwania energii jest koniecznością. Problemem na drodze 
do realizacji tej polityki jest jednak brak dostatecznej informacji na temat 
projektowania i doboru urządzeń, oceny ich efektywności ekonomicznej czy 
też efektów ekologicznych. Wśród inwestorów powszechne jest przekonanie, 
iż z odnawialnymi źródłami energii wiążą się drogie technologie. Tymczasem 
ich efektywność stale wzrasta, natomiast koszty produkcji spadają, co powodu-
je, iż w wielu sytuacjach stosowanie systemów alternatywnego pozyskiwania 
energii jest już dziś uzasadnione ekonomicznie.

Dostępne źródła energii odnawialnej
Dzięki bogactwu rozwiązań technologicznych oferowanych na naszym rynku 
możemy mieć wrażenie, że stoimy przed problemem nadmiaru możliwości – 
ale nic bardziej mylnego. Owszem, możemy wybierać, lecz wybór narzuca nam 
przede wszystkim lokalizacja, czyli dostępne uzbrojenie terenu w tzw. media 
energetyczne, oraz ograniczenia wynikające z prawa lokalnego, w tym lokalne-
go planu zagospodarowania oraz założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i gaz ziemny.
Koncepcja budynku niemal zeroenergetycznego zakłada, że saldo ilości energii 
zużywanej oraz produkowanej wewnątrz granicy bilansowej budynku powinno 
być zbliżone do zera. Utrzymanie żądanych parametrów komfortu w pomiesz-
czeniach budynku związane jest z koniecznością dostarczenia odpowiedniej 
ilości ciepła, chłodu i energii elektrycznej. Zatem zbliżona ilość energii powinna 
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zostać wyprodukowana w granicy bilansowej budynku. Na rysunku 1 zilustro-
wano podział dostępnych technologii produkcji energii, uwzględniając loka-
lizację źródła, a także miejsce, z którego dostarczane jest paliwo do zasilania 
instalacji wytwórczej.

Energia dostarczana do budynku może być produkowana na jego terenie 
(on -site) lub poza nim (off -site) z paliw dostępnych na jego terenie lub 
dostarczanych z zewnątrz. Szczególnym przypadkiem jest zastosowanie pomp 
ciepła, które korzystają z obu źródeł paliwa: on -site (dolne źródło, np. grunt) 
i off -site (np. energia elektryczna z sieci).
Obecnie możliwe jest pozyskiwanie energii pochodzącej z następujących źródeł:

 Î energia wiatru – energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza,
 Î energia promieniowania słonecznego,
 Î energia aerotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym 

(tzn. niewytworzona przez człowieka), magazynowana w postaci ciepła 
w powietrzu na danym terenie,

Podział źródeł energii 
na potrzeby budynku 

Rys. 3.1 J. Sowa (red.), 
„Budynki o niemal 
zerowym zużyciu 
energii”, Oficyna Wy-
dawnicza PW, Warsza-
wa 2017

Budynek  
użyteczności  

publicznej

Produkcja energii w Instalacjach 
off ‑site

Produkcja energii w Instalacjach 
on ‑site ze źródeł off ‑site

Produkcja energii w Instalacjach 
on ‑site ze źródeł on ‑site

elektrociepłownie 
elektrownie 

ciepłownie wykorzystujące źródła 
odnawialne i kopalne

instalacje na biomasę 
kotły gazowe 

mikrokogeneracja
pompy ciepła

instalacje solarne
turbiny wiatrowe

pompy ciepła

 Î energia geotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym, 
skumulowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi (w gruncie, wodach 
gruntowych oraz wodach geotermalnych),

 Î energia hydrotermalna – energia o charakterze nieantropogenicznym, 
skumulowana w postaci ciepła w wodach powierzchniowych (np. rzeki, 
jeziora),

 Î hydroenergia – energia spadku śródlądowych wód powierzchniowych, 
z wyłączeniem energii uzyskiwanej w elektrowniach szczytowo -pompowych 
lub elektrowniach wodnych z członem pompowym,

 Î energia fal, prądów i pływów morskich,
 Î energia otrzymywana z biomasy, biogazu oraz z biopłynów.

Niestety, możliwości wykorzystania wielu technologii pozyskiwania energii 
z tych źródeł bezpośrednio w budynkach oraz na potrzeby niewielkich grup 
budynków są często bardzo ograniczone. Przykładem może być tutaj wyko-
rzystanie energetyki wodnej, wymagającej odpowiednich warunków hydrolo-
gicznych. Z tego względu w większości przypadków do dyspozycji projektanta 
pozostają następujące technologie:

 Î kolektory słoneczne – wykorzystują zjawisko konwersji fototermicznej, 
polegające na przetworzeniu energii promieniowania słonecznego 
na ciepło – dzięki temu energia promieniowania słonecznego padającego 
na powierzchnię kolektora słonecznego jest wykorzystywana do podgrzania 
nośnika przepływającego przez absorber (w przypadku kolektorów 
cieczowych jest to najczęściej woda/glikol, a w przypadku kolektorów 
powietrznych – powietrze),

 Î ogniwa fotowoltaiczne – wykorzystują tzw. efekt fotowoltaiczny; jest to 
zjawisko powstawania siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem 
promieniowania świetlnego,

 Î małe turbiny i mikroturbiny wiatrowe – wykorzystują energię kinetyczną 
przemieszczających się mas powietrza do wytwarzania energii elektrycznej 
(turbiny wiatrowe) lub też bezpośrednio do wykonywania pracy 
mechanicznej (wiatraki, pompy wiatrowe),

 Î sprężarkowe pompy ciepła – pobierają ciepło z tzw. dolnego źródła, 
a następnie, dzięki sprężaniu czynnika roboczego krążącego w obiegu pompy 
ciepła, podnoszą jego temperaturę i oddają ciepło do instalacji w obiekcie,

 Î instalacje opalane biomasą – kotły na paliwo stałe oraz gaz uzyskany ze 
zgazowania lub fermentacji biomasy,

 Î kogeneracja – czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 
w jednym procesie energetycznym. Gospodarka skojarzona umożliwia 
efektywniejsze wykorzystanie paliwa; oprócz energii elektrycznej 
zagospodarowywane jest również ciepło odpadowe z procesu. 
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Z tego względu, nawet jeżeli w procesie jest wykorzystywana jedynie 
energia zawarta w paliwach kopalnych, kogeneracja zaliczana jest do 
alternatywnych (w stosunku do tradycyjnych) źródeł energii.

Zastosowanie odpowiedniej technologii zależy od lokalnych uwarunkowań 
oraz od profilu zapotrzebowania na energię samego budynku. Ważne jest za-
tem, aby dobrać optymalne rozwiązania do każdego analizowanego przypadku. 
Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym poprawę warunków 
środowiska naturalnego.

Energia słoneczna
Możliwy do osiągnięcia uzysk energii słonecznej zależy w głównej mierze od 
dostępności promieniowania słonecznego. Dostępność promieniowania można 
scharakteryzować za pośrednictwem rocznej sumy napromieniowania na po-
wierzchnię poziomą. W Polsce średnia wartość rocznego napromieniowania, 
w zależności od lokalizacji, zmienia się w stosunkowo niewielkim zakresie i wy-
nosi około 1000 kwh/(m2∙rok). Należy jednak pamiętać, że sama wartość rocz-
nego napromieniowania może nie być wystarczająca do określenia możliwego 
do osiągnięcia uzysku energii lub ciepła. Na ilość efektywnie wykorzystanej 
energii mają wpływ również roczna i dobowa nierównomierność natężenia pro-
mieniowania, jak również udział promieniowania rozproszonego.
Na rysunku 2 przedstawiono średnie wieloletnie (z lat 1976–1985) sumy mie-
sięczne promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię poziomą 
w Warszawie z rozbiciem na promieniowanie bezpośrednie i rozproszone.
Napromieniowanie miesięczne w miesiącach zimowych jest znacznie niższe 
niż w miesiącach letnich, co w znacznej mierze wpływa na możliwość jego wy-
korzystania. Na przykład charakterystyka ta nie sprzyja wykorzystaniu energii 
słonecznej do ogrzewania. Ponadto, biorąc pod uwagę dużą zmienność dobo-
wą, może to stanowić problem w przypadku produkcji energii elektrycznej (ze 
względu na dużą nierównomierność produkcji). Promieniowanie słoneczne 
na obszarze Polski charakteryzuje duży udział promieniowania rozproszonego. 
Średnio w skali rocznej blisko 50% energii dociera do powierzchni Ziemi w po-
staci promieniowania rozproszonego. Udział ten jest większy w okresie zimo-
wym i sięga 77%. Tak duży udział promieniowania rozproszonego nie sprzyja 
technologiom wykorzystującym głównie promieniowanie bezpośrednie, jak 
np. skupiające kolektory słoneczne.

Energia wiatru
Najpowszechniej używaną technologią do produkcji energii elektrycznej 
z wiatru są turbiny wiatrowe. Do zasilania budynków użyteczności publicznej 
stosowane mogą być małe oraz mikroturbiny wiatrowe. Małe turbiny wiatrowe 
przeznaczone są do produkcji energii elektrycznej na potrzeby wydzielonych 
instalacji, zaś występujące nadwyżki energii eksportowane są do sieci elek-
troenergetycznej. Do małych turbin wiatrowych zalicza się turbiny o mocy 
elektrycznej od 100 W do 50 kW. Turbiny wiatrowe w skali mikro, o mocy po-
niżej 100 W, najczęściej służą do ładowania baterii akumulatorów i zasilania 
wydzielonych obwodów, np. części oświetlenia budynku. Małe i mikrosiłownie 
wiatrowe lokalizowane są na krótkich masztach na dachach (od ok. 1,5 m) lub 
na masztach zainstalowanych na gruncie3. Wybór wysokości i konstrukcji masz-
tów zazwyczaj zależy od wymagań formalnych wynikających z prawa budow-
lanego oraz dotyczącego ochrony środowiska (niższe instalacje, niezwiązane 
trwale z gruntem, podlegają uproszczonym procedurom). Na rynku pojawiają 
się również rozwiązania, które nie wymagają masztu.
Ilość energii, którą można wyprodukować w siłowniach wiatrowych, zależy od 
ich konstrukcji i wielkości oraz od warunków wiatrowych panujących w danej 
lokalizacji. Głównym problemem, który występuje przy uwzględnianiu tego 
typu instalacji w bilansie energii obiektu, jest zmienność prędkości wiatru,  
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co pociąga za sobą brak stabilności w produkcji energii elektrycznej. Przykła-
dowe wahania prędkości wiatru w ciągu doby i miesiąca, z uwzględnieniem 
prędkości w porywie określanej jako maksymalna wartość prędkości chwilowej 
wiatru w ciągu 10 minut, ilustruje rysunek 3.

W Polsce najkorzystniejsze warunki wietrzne panują zazwyczaj w okresie 
jesienno -zimowym. W cyklu dobowym najwyższe prędkości wiatru występują 

Rys. 3.3 www.meteo.
waw.pl/hist.pl
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najczęściej w godzinach okołopołudniowych. Zarządzanie produkowaną w ten 
sposób energią elektryczną jest kłopotliwe. Poza niewielkimi bateriami akumu-
latorów, systemy magazynowania energii elektrycznej, tj. w formie chemicznej 
w postaci wodoru otrzymywanego w procesie elektrolizy wody lub magazyno-
wania ciepła i energii mechanicznej w postaci sprężonego powietrza, są bardzo 
kosztowne i ekonomicznie nieuzasadnione w przypadku małych i mikrosiłowni 
wiatrowych. Dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż energii elek-
trycznej niewykorzystanej w obiekcie do sieci elektroenergetycznej. Nierówno-
mierność wiatru powoduje, że turbiny wiatrowe, niewyposażone w instalacje do 
magazynowania energii elektrycznej, nie mogą istnieć jako samodzielne źródła 
energii elektrycznej.
Dobierając instalację należy analizować przede wszystkim prędkości wiatru 
i czas ich występowania w ciągu roku. W przypadku turbin nastawianych na kie-
runek wiatru istotnym parametrem jest także kierunek wiatru, mający znacze-
nie ze względu na sterowanie siłownią wiatrową. Projektując taką instalację, 
należy wykorzystać dane historyczne dotyczące prędkości i kierunków wiatru. 
Warunki wietrzności w poszczególnych rejonach Polski różnią się między sobą. 
Dane na ten temat można znaleźć w bazach Instytutu Meteorologii i Gospodar-
ki Wodnej. Należy pamiętać, że w każdym roku warunki te są inne, zatem w każ-
dym roku siłownie wiatrowe wyprodukują różne ilości energii elektrycznej.
Uwzględniając powyższe, w warunkach polskich można przyjąć, że instala-
cje z turbinami wiatrowymi wytwarzają z 1 kw mocy zainstalowanej średnio 
ok. 0,9–1,3 mwh energii elektrycznej w ciągu roku, przy prędkości wiatru 3 do 
15 m/s4. Wartości te będą wyższe, nawet do ok. 1,8 mwh/rok, w przypadku turbin 
pracujących w większym zakresie prędkości wiatru5.
Mapy wiatrowe kraju, publikowane przez imigw, wykazują w wielu rejonach 
Polski słabe warunki wiatrowe (imigw 2016). Jednak praca małych siłowni 
wiatrowych, dostarczających energię na potrzeby jednego budynku, wykorzy-
stuje warunki lokalne, które często są znacznie bardziej korzystne niż warunki 
uśrednione dla rozleglejszych terenów pokazywane na ogólnopolskich ma-
pach wiatrowych. Warunki lokalne opisywane są klasami szorstkości w skali 
od 0 do 4. Najniższa klasa odpowiada otwartym przestrzeniom, najwyższa 
– miastom z gęstą i wysoką zabudową. Rysunek 4 ilustruje istotny spadek 
prędkości wiatru w gorszych klasach warunków wietrzności. W rzeczywistości 
na terenach miejskich opisywanych najmniej korzystną klasą 4 często wystę-
pują bardzo korzystne warunki wietrzności, spowodowane spiętrzeniami linii 
wiatru, np. nad dachami.
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W celu doboru wielkości siłowni wiatrowej należy oszacować potencjał siły 
wiatru w danym miejscu. W przypadku dużych instalacji badania warunków 
wietrzności trwają co najmniej rok. W przypadku małych instalacji badania 
takie byłyby zbyt kosztowne w stosunku do nakładów na całą inwestycję. Dla-
tego przy projektowaniu niewielkich turbin wiatrowych zaleca się wykonanie 
oceny warunków wietrzności na podstawie analizy danych historycznych doty-
czących prędkości wiatru (np. z zasobów imigw) przy uwzględnieniu elemen-
tów ukształtowania terenu (w tym obiektów budowlanych) 6. Szacunki takie 
przeprowadza się z wykorzystaniem programów do symulacji zjawisk przepły-
wowych. W przypadku montowania turbin wiatrowych na dachach budynków, 
poza wybraniem lokalizacji z najlepszym rozkładem wiatru, należy przeanali-
zować, czy konstrukcja budynku pozwoli na montaż instalacji, gdyż stworzy ona 
dodatkowe obciążenie statyczne i dynamiczne.

Rys. 3.4 J. Sowa (red.), 
„Budynki o niemal 
zerowym zużyciu 
energii”, Oficyna 
Wydawnicza PW,  
Warszawa 2017
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Energia geotermalna
Energia o charakterze nieantropogenicznym skumulowana w postaci ciepła 
pod powierzchnią ziemi może być pozyskiwana bezpośrednio z gruntu, za po-
średnictwem wód gruntowych lub też wód geotermalnych. Potencjał energii 
geotermalnej zależy w głównej mierze od temperatury gruntu na danej głębo-
kości. Na rozkład temperatury w gruncie mają wpływ następujące czynniki:

 Î termofizyczne właściwości gruntu (ciepło właściwe, przewodność cieplna 
i gęstość),

 Î warunki i zdarzenia klimatyczne długo- i krótkoterminowe,
 Î rodzaj pokrycia powierzchni gruntu oraz jej zacienienie.

Na rysunku 5 przedstawiono określone metodą analityczną przebiegi tempera-
tury gruntu w zależności od zagłębienia. Jak widać, temperatura gruntu waha 
się wokół średniej odpowiadającej, tzw. średniej rocznej temperaturze słonecz-
nej (tzn. temperaturze powietrza z uwzględnieniem nasłonecznienia), która 
w Polsce wynosi około 9°C.

Przykładowe roczne przebiegi temperatury 
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Taka temperatura pozwala na wykorzystanie gruntu jako dolnego źródła 
w pompach ciepła w instalacjach wykorzystujących tzw. free cooling oraz do 
wstępnego podgrzewania/chłodzenia powietrza wentylacyjnego za pomocą 
wymienników ciepła powietrze/grunt.
Potencjał energetyczny gruntu zależy od technologii wykorzystania zmaga-
zynowanego w nim ciepła lub chłodu. W przypadku pomp ciepła uzyskanie 1 
kw mocy grzewczej możliwe jest przez zastosowanie poziomego wymiennika 
ciepła o powierzchni gruntu od około 20 m2 (grunty nasycone wodą) do 70 m2 
(grunt suchy). Alternatywą wymienników poziomych są sondy pionowe, które 
umożliwiają uzyskanie 1 kW mocy grzewczej za pomocą sondy o głębokości 
10–35 m (w zależności od rodzaju gruntu)7.
Instalacje typu free cooling oraz gruntowe wymienniki ciepła do wstępnego 
przygotowania powietrza wentylacyjnego, ze względu na ograniczenia technolo-
giczne wynikające z różnicy temperatury między czynnikiem ogrzewanym/chło-
dzonym a źródłem ciepła/chłodu, wymagają zastosowania wymienników ciepła 
o znacznie większej powierzchni niż w przypadku wykorzystania pomp ciepła.

Energia biomasy
Energię zawartą w biomasie (drewno, rośliny, odpady organiczne) można prze-
kształcić w inne formy energii do zasilania budynku. Najpopularniejszą me-
todą jest spalenie biomasy w kotle w celu uzyskania ciepła do ogrzewania lub 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. W dużych instalacjach biomasę można 
również zgazować, uzyskując gaz procesowy (syngaz), lub poddać procesowi 
fermentacji beztlenowej, otrzymując biogaz. Gazy te można wykorzystać do 
wytworzenia ciepła w kotłach gazowych lub ciepła i energii elektrycznej w ukła-
dzie skojarzonym. Wybór technologii zależy głównie od dostępności i rodzaju 
biomasy. Na przykład biomasa pochodzenia drzewnego nie nadaje się do bez-
tlenowej fermentacji. W budynkach użyteczności publicznej surowcem w przy-
padku takiej technologii mogłyby być odpady z zakładów żywienia zbiorowego.
Istotne znaczenie ma także możliwość przechowywania biomasy i ewentualnie 
magazynowania oraz zagospodarowania produktów ubocznych powstających 
w procesach jej wykorzystania (tj. popiół i żużel w instalacjach spalania lub 
masa pofermentacyjna w przypadku biogazowni). W przypadku przechowywa-
nia biomasy bardzo istotnym zagadnieniem jest spełnienie wymagań ochrony 
pożarowej. Podczas gdy magazynowanie popiołu i żużla w instalacjach spalania 
biomasy nie stanowi dużego kłopotu, to sposób zagospodarowania masy pofer-
mentacyjnej wymaga szczegółowej analizy.
W przypadku instalacji spalania biomasy najważniejszym parametrem jest 
zawartość energii chemicznej w biomasie, wyrażana jej wartością opałową 
(lub ciepłem spalania). Różni się ona w zależności od rodzaju biomasy oraz jej 

przygotowania do wykorzystania jako paliwo (suszenie, cięcie, prasowanie itd.). 
Z reguły wartość opałowa biomasy nie przekracza ok. 18 mj/kg. Biomasa cechuje 
się niską gęstością energetyczną (mała zawartość energii chemicznej w jednostce 
objętości), zatem koszt transportu, jak i wymagane miejsce do przechowywania 
tego paliwa, mogą być stosunkowo duże. Dlatego opisując biomasę, poza war-
tością opałową i formą, w jakiej jest dostarczana, podaje się również jej gęstość. 
Istotnym parametrem biomasy jest także wilgotność, która wpływa na wartość 
energetyczną (im mniejsza wilgotność, tym większa wartość opałowa) oraz za-
wartość popiołu determinująca ilość materiału, który nie ulegnie spaleniu.
W przypadku wykorzystania biomasy w procesach fermentacji istotnym pa-
rametrem jest wydajność biogazu w odniesieniu do suchej masy organicznej. 
Wydajność biogazowni zasilanej resztkami żywności osiąga od 150 do 600 l/kg 
suchej masy organicznej o zawartości metanu ok. 58–65% (fnr 2006). W przy-
padku obiektu użyteczności publicznej z dostępem do surowców rolniczych 
wartość ta wynosi od ok. 400 do ok. 700 l/kg suchej masy organicznej o zawarto-
ści metanu w biogazie na poziomie ok. 50–60%8.
Gdy ciągłość dostaw paliwa jest zapewniona, to praca źródła energii wykorzy-
stującego biomasę jest stabilna, a budynek nie wymaga dodatkowego źródła 
energii. Szczególnym przypadkiem jest użytkowanie biomasy w większych 
instalacjach, np. do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
z biogazu. Silnik powinien wówczas współpracować z siecią elektroenergetycz-
ną w celu bilansowania produkcji energii elektrycznej z zapotrzebowaniem 
na energię elektryczną w budynku.
Energia chemiczna zawarta w biomasie jest energią odnawialną (odnawiana 
jest w procesie fotosyntezy). Mimo że w procesie spalenia generowana jest 
podobna emisja zanieczyszczeń jak przy spalaniu paliw kopalnych, to jest ona 
uznawana za paliwo zero- lub niskoemisyjne.

Kogeneracja
W konwencjonalnym układzie zasilania budynku w ciepło i energię elektryczną 
energia elektryczna wytwarzana jest za pomocą tradycyjnych elektrowni konden-
sacyjnych, w których ciepło odpadowe powstające przy zamianie energii chemicz-
nej paliwa w pracę mechaniczną jest odprowadzane do otoczenia (atmosfery lub 
wód powierzchniowych). Ponieważ sprawność mechaniczna tego typu układów 
sięga zaledwie 30%, to 70% energii jest bezpowrotnie tracone. Wykorzystanie 
tego ciepła odpadowego pozwala na osiągnięcie sprawności całkowitej rzędu 90%.
Na rysunku 6 przedstawiono wpływ wykorzystania kogeneracji na wypadkową 
wartość współczynnika nakładu energii pierwotnej w systemie grzewczym, 
w zależności od udziału produkcji ciepła w skojarzeniu oraz sprawności wy-
twarzania energii elektrycznej. Jak widać, teoretycznie możliwe jest uzyskanie 
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nawet ujemnej wartości współczynnika wi (przy odpowiednio dużym stopniu 
skojarzenia oraz wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej). Z dość 
oczywistych względów w praktyce stosuje się jednak ograniczenie minimalne 
wi = 0 (w przeciwnym razie promowałoby się większą energochłonność obiek-
tów zasilanych ciepłem, które w ten sposób „generowałyby” oszczędności ener-
gii pierwotnej).

Jak widać, korzyści wynikające z zastosowania kogeneracji są tym większe, im 
większa część zapotrzebowania na ciepło zostanie pokryta za pośrednictwem 
układu kogeneracyjnego oraz im większa jest jego sprawność elektryczna. Na-
leży jednak pamiętać, że praca modułu kogeneracyjnego jest efektywna jedynie 
wtedy, gdy istnieje jednoczesne zapotrzebowanie na ciepło i energię elek-
tryczną. Podczas gdy średniodobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną 
w przekroju roku ma charakter w miarę zrównoważony, to zapotrzebowanie 
na ciepło ma charakter sezonowy. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że nad-
miar produkcji energii elektrycznej może być odprowadzany do sieci, podczas 
gdy sprzedaż ciepła stanowi zazwyczaj istotny problem techniczny.

Porównanie efektywności produkcji ciepła 
w układzie rozdzielonym i skojarzonym – 
przykład 

Rys. 3.6 J. Sowa 
(red.), „Budynki 
o niemal zerowym 
zużyciu energii”, Ofi-
cyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 2017
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Rozwinięciem koncepcji kogeneracji jest tzw. trigeneracja (trójgeneracja) czyli 
jednoczesne wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej (cchp – Com-
bined Cooling, Heat and Power). W układach tego typu wykorzystywane są 
chłodziarki absorpcyjne do produkcji chłodu z ciepła powstającego w procesie 
kogeneracyjnym. Rozwiązanie takie pozwala na zwiększenie zapotrzebowania 
na ciepło, a co za tym idzie, zwiększenie udziału energii wytwarzanej w procesie 
kogeneracyjnym w ogólnym bilansie energetycznym.
Zastosowanie trigeneracji jest korzystne w przypadku budynków, w których 
występuje zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną. Trigene-
racja pozwala tam na wyrównanie zapotrzebowania na ciepło przez zwiększe-
nie jego odbioru w okresie letnim, co z kolei umożliwia zwiększenie produkcji 
energii elektrycznej przy zachowaniu mocy zespołu kogeneracyjnego.
Sezonowy współczynnik wydajności chłodniczej chłodziarek absorpcyjnych 
(seer około 0,8)9 jest wprawdzie znacznie niższy niż chłodziarek sprężarkowych 
(seer około 4,0), jednak w układzie trigeneracyjnym chłód jest wytwarzany 
z wykorzystaniem ciepła charakteryzującego się znacznie niższym wskaź-
nikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej niż w przypadku energii 
elektrycznej zasilającej sprężarkowe wytwornice chłodu. Przykładowo w przy-
padku zespołu kogeneracyjnego o sprawności cieplnej 56% oraz elektrycznej 
35% wskaźnik generowanego ciepła wynosi wi = 0,12. Na rysunku 7 pokazano 
zapotrzebowanie na energię pierwotną do pokrycia potrzeb cieplnych i chłod-
niczych trzech różnych systemów zasilania budynku: konwencjonalnego (kocioł 
gazowy+chłodziarka sprężarkowa), układu kogeneracyjnego współpracującego 
z chłodziarką sprężarkową oraz układu trigeneracyjnego.
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Widać wyraźnie, że zastosowanie trigeneracji, która wyrównuje obciążenia 
cieplne zespołu kogeneracyjnego, umożliwia efektywniejsze wykorzystanie 
potencjału produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Niezwykle 
istotne jest to, iż dzięki bardzo niskiemu wskaźnikowi nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej na wytworzenie ciepła w skojarzeniu, produkcja chłodu 
z wykorzystaniem tego ciepła za pośrednictwem chłodziarek absorpcyjnych 
pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności w stosunku do konwencjonal-
nych źródeł chłodu.

Zapotrzebowanie na energię a wykorzystanie OZE
O efektywności wykorzystania źródeł ciepła i/lub energii elektrycznej decyduje 
nie tylko potencjał dostępnej energii lub paliwa, ale również stopień ich wyko-
rzystania wynikający z korelacji produkcji oraz zapotrzebowania na poszczegól-
ne nośniki energii.
Zapotrzebowanie na poszczególne formy energii może zmieniać się w bardzo 
szerokim zakresie w zależności od typu budynku oraz rozpatrywanego okresu. 
Przykładowo budynki biurowe charakteryzują się zazwyczaj niższym zapotrze-
bowaniem na ciepło do przygotowania ciepłej wody niż budynki mieszkalne. 
Zatem budynki biurowe charakteryzują się zazwyczaj niższym zapotrzebowa-
niem na ciepło niż budynki mieszkalne o zbliżonej powierzchni i technologii 
wykonania. Ponadto niższy udział zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową 
w budynku biurowym skutkuje bardziej nierównomiernym zapotrzebowaniem 
na ciepło w ciągu roku.

Przykładowe zapotrzebowanie na energię 
pierwotną różnych systemów pokrywających 
zapotrzebowanie budynku na ciepło i chłód 
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Rys. 3.7 J. Sowa 
(red.), „Budynki 
o niemal zerowym 
zużyciu energii”, Ofi-
cyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 2017

Wielkości zapotrzebowania na energię i ciepło nie są stałe, gdyż zależą od 
profili użytkowania obiektu (parametrów powietrza wewnętrznego, schematu 
użytkowania budynku i systemów) oraz od parametrów klimatu zewnętrznego 
(parametry powietrza oraz promieniowanie słoneczne). Na rysunku 8 przed-
stawiono strukturę zapotrzebowania na energię i ciepło dwóch przykładowych 
budynków o różnych funkcjach.

Na rysunku 9 zaprezentowano rozkład zapotrzebowania na ciepło do ogrze-
wania przykładowego budynku biurowego wyznaczone na podstawie obliczeń 
bilansowych miesięcznych.

Schemat struktury zapotrzebowania na 
energię przykładowego budynku 
biurowego i hotelowego 
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Rys. 3.8 J. Sowa 
(red.), „Budynki 
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zużyciu energii”, Ofi-
cyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 2017
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Wyniki obliczeń bilansowych sezonowych, czy nawet miesięcznych, nie 
uwzględniają wszystkich zmiennych parametrów obliczeń (zmienne wartości 
temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, profile użytkowania czy działania 
systemów). Te zmiany parametrów mogą być uwzględnione w metodzie dyna-
micznej godzinowej, która umożliwia określenie zapotrzebowania na energię 
w każdej godzinie roku, co ma znaczenie np. przy doborze niektórych systemów 

Zapotrzebowanie na energię przykładowego 
budynku biurowego – wyniki metody 
bilansowej miesięcznej 
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Warszawa 2017

zasilania budynku w energię (agregaty kogeneracyjne czy panele fotowoltaicz-
ne). Na rysunku 10 pokazano wyniki obliczeń godzinowego zapotrzebowania 
na energię przykładowego budynku biurowego.

Sezonowe oraz dobowe zmiany zapotrzebowania na poszczególne nośniki 
energii (rysunek 10) mogą stanowić barierę uniemożliwiającą efektywne 
wykorzystanie potencjału niekonwencjonalnych źródeł energii. Ze względu 
na możliwość efektywnego krótkookresowego magazynowania ciepła i chło-
du zmienność dobowa zapotrzebowania nie będzie miała zazwyczaj wpływu 
na możliwość wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł niekonwencjonal-
nych. Barierę stanowią natomiast ograniczone możliwości długoterminowego 
(sezonowego) magazynowania ciepła.
W przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną można również do-
strzec zmienność sezonową, wynikającą zazwyczaj ze zmiennego zapotrze-
bowania na sztuczne oświetlenie oraz z wykorzystania energii elektrycznej do 
pokrywania potrzeb cieplnych. Zmienność ta będzie miała jednak zazwyczaj 

Zapotrzebowanie na energię 
przykładowego budynku biurowego – 
wyniki metody dynamicznej godzinowej 
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drugorzędne znaczenie w stosunku do zmienności dobowej wynikającej 
z charakterystyki użytkowania budynku. W przeciwieństwie do ciepła, nawet 
krótkookresowe magazynowanie energii elektrycznej stanowi istotny problem 
ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne oraz eksploatacyjne instalacji wy-
korzystujących akumulatory. Rozwiązaniem problemu okresowej nadprodukcji 
energii elektrycznej może być eksportowanie jej do sieci. Technicznie jest to 
stosunkowo proste, jednak barierę mogą stanowić towarzyszące temu uwarun-
kowania formalne oraz kwestia stosowanego systemu rozliczeń.
Zróżnicowane profile zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną będą 
zatem często decydowały o możliwości efektywnego wykorzystania poszczegól-
nych nośników energii. W przypadku ciepła osiągnięcie wysokiej efektywności 
energetyczno -ekonomicznej będzie wymagało dostosowania profilu produkcji 
ciepła do sezonowych zmian na jego zapotrzebowanie. Przykładowo wielkość 
instalacji wykorzystującej cieczowe kolektory słoneczne powinna być określona 
tak, aby w okresie letnim (gdy jest największa dostępność promieniowania 
słonecznego) produkcja ciepła pozwalała na pokrycie 100% zapotrzebowania 
na ciepło. Taka konfiguracja systemu będzie się cechowała wprawdzie stosun-
kowo niskim stopniem pokrycia rocznego zapotrzebowania na ciepło, jednak 
pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału kolektorów.
Podobna sytuacja występuje w przypadku analizy zastosowania kogeneracji. 
Aby umożliwić efektywne wykorzystanie zespołu kogeneracyjnego, jego moc 
dobierana jest tak, aby mógł pracować możliwie z równym obciążeniem przez 
większą część roku. Porównując charakterystykę zapotrzebowania na moc 
cieplną w różnych typach budynków (rysunek 11), można zauważyć, że w istotny 
sposób wpływa to na możliwą moc zainstalowanego zespołu. Znacznie większy 
udział zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w budynku mieszkalnym sprzyja wykorzystaniu zespołów o większej mocy oraz 
pokrycie większej części zapotrzebowania na ciepło.

Porównanie przykładowych uporządkowanych 
profili zapotrzebowania na moc cieplną:  
a) w budynku biurowym, b) mieszkalnym 
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W kwestii energii elektrycznej niezwykle istotnym problemem jest dobowa nie-
równomierność poboru energii wynikająca z charakterystyki użytkowania bu-
dynku. W przypadku budynków mieszkalnych można zaobserwować zazwyczaj 
dwa szczyty zapotrzebowania – poranny oraz wieczorny. Taka charakterystyka 
zapotrzebowania może stanowić barierę, np. przy wykorzystaniu energii elek-
trycznej produkowanej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych ze względu 
na dużą rozbieżność występowania zapotrzebowania na energię i jej produkcję.

Rys. 3.11 J. Sowa 
(red.), „Budynki 
o niemal zerowym 
zużyciu energii”, Ofi-
cyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 2017
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Przykładowe zestawienie profilu produkcji 
energii elektrycznej z modułów PV 
o mocy zainstalowanej stanowiącej 120% 
szczytowego zapotrzebowania budynku 
mieszkalnego, biurowego i centrum 
handlowego

Rys. 3.12 J. Sowa (red.), „Bu-
dynki o niemal zerowym zużyciu 
energii”, Oficyna Wydawnicza 
PW, Warszawa 2017
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Rozbieżność profili zapotrzebowania i produkcji może skutkować tym, że nawet 
w przypadku gdy średnioroczna produkcja energii będzie znacznie niższa niż 
średnioroczne zapotrzebowanie, to znaczną część produkowanej energii nale-
żałoby magazynować lub też eksportować do sieci elektroenergetycznej.

Sposoby dostosowania profilu zapotrzebowania na energię elektryczną  
do profilu jej produkcji
Ilość energii elektrycznej produkowanej przez moduły fotowoltaiczne lub tur-
biny wiatrowe jest zmienna w czasie, zależna od warunków atmosferycznych 
i praktycznie nieprzewidywalna. Profile zapotrzebowania na energię w bu-
dynkach użyteczności publicznej również charakteryzują się występowaniem 
w ciągu doby okresów szczytowego zapotrzebowania oraz tzw. obniżenia 
nocnego. Niestety, na ogół okresy szczytowego zapotrzebowania na energię 
nie pokrywają się z okresami jej maksymalnej produkcji. Konieczne zatem jest 
kupowanie energii elektrycznej w warunkach niedoboru oraz sprzedawanie 
jej nadwyżek do sieci. Rentowność produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
on -site zależna jest od polityki energetycznej i związanego z nią porządku 
prawnego w zakresie wsparcia budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł 
energii. Regulacje prawne charakteryzują się brakiem stabilności, co wła-
ściwie uniemożliwia prawidłowe zwymiarowanie, zaplanowanie i budowę 
instalacji. W przypadku gdy sprzedaż energii elektrycznej do sieci nie jest 
opłacalna, należy rozważyć inne sposoby jej wykorzystania lub zmagazyno-
wania i wykorzystania w późniejszym okresie. Energia elektryczna jest trudna 
w magazynowaniu i jest to kosztowne, ponieważ wymaga ona przekształcenia 
w inną formę energii (chemiczną, potencjalną, kinetyczną). Obecnie magazy-
nowanie energii elektrycznej w dużej baterii akumulatorów jest ekonomicznie 
nieuzasadnione, natomiast magazynowanie w formie wodoru lub sprężonego 
powietrza jest racjonalne jedynie w dużej skali. Dlatego poniżej zostaną omó-
wione jedynie sposoby bieżącego wykorzystania nadwyżek energii elektrycz-
nej (np. przez skorygowanie profilu zapotrzebowania na energię), do których 
można zaliczyć:

 Î Wykorzystanie nadwyżek produkowanej energii elektrycznej do zasilania 
urządzeń – Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej może 
być wykorzystana z użyciem odpowiedniej automatyki do zasilania 
urządzeń, których czas pracy można elastycznie przesunąć (np. pralnie). 
Nadmiar energii może być także wykorzystany do ładowania pojazdów 
elektrycznych lub innych urządzeń. W budynkach o standardzie niemal 
zeroenergetycznym nadwyżki energii elektrycznej można wykorzystać 
w systemie podgrzewania ciepłej wody użytkowej do ładowania 
zasobników ciepła.
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 Î Zastosowanie instalacji zmieniających profil zapotrzebowania na energię 
– W przypadku modernizacji budynków użyteczności publicznej można 
rozważyć zastosowanie miejscowych podgrzewaczy elektrycznych 
w instalacjach ciepłej wody użytkowej, co powoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło kosztem zwiększenia zapotrzebowania 
na energię elektryczną. W budynkach wyposażonych w instalację 
chłodniczą do wyboru są dwa sposoby zasilania urządzeń chłodniczych: 
ciepłem (absorpcyjne) i energią elektryczną (sprężarkowe). Zastosowanie 
absorpcyjnych urządzeń chłodniczych (które są znacznie kosztowniejsze 
niż chłodziarki sprężarkowe, ale mogą być zasilane ciepłem odpadowym) 
istotnie zmienia profil zapotrzebowania na energię elektryczną.

 Î Magazynowanie chłodu – W budynkach wyposażonych w sprężarkową 
instalację chłodniczą należy rozważyć możliwość magazynowania chłodu, 
np. w postaci lodu, wody czy w materiałach zmiennofazowych, w porze 
o mniejszym zapotrzebowaniu na chłód. Magazynowanie chłodu pozwala 
na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w przypadku 
chłodziarek sprężarkowych, co pociąga za sobą zmniejszenie wielkości 
tych instalacji10. Zastosowanie magazynów chłodu obniża szczytowe 
zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku – rysunek 13.

Przykładowe profile zapotrzebowania 
na moc elektryczną w ciągu doby przy 
zastosowaniu dwóch sposobów chłodzenia: 
za pomocą chłodziarek sprężarkowych oraz 
zasobników chłodu 
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Sposoby dostosowania profilu zapotrzebowania na ciepło do profilu  
jego produkcji
Produkcja ciepła w instalacjach on -site, wykorzystujących energię wiatru, słoń-
ca czy ziemi, zależna jest od chwilowej dostępności tej energii. Często brakuje 
korelacji pomiędzy chwilowym zapotrzebowaniem na ciepło w budynku a pro-
dukcją tego ciepła. W przypadku gdy produkowana ilość ciepła nie pokrywa 
zapotrzebowania, to niedobór może być pobierany z sieci ciepłowniczej lub 
z wcześniej zmagazynowanych zasobów, np. w systemach solarnych funkcję tę 
pełnią zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz zasobniki buforowe. W przeciw-
nym wypadku, gdy wytworzone ciepło nie będzie natychmiast zużyte w budyn-
ku, to najczęściej jest ono krótkookresowo akumulowane w wodnych zasobni-
kach, ale może być również magazynowane w innych mediach lub na dłuższy 
okres w gruncie11. Sprzedaż nadwyżki ciepła do sieci wymaga spełnienia wyma-
gań, które są ujęte w porządku prawnym oraz regulacjach firm dystrybuujących 
ciepło. Magazyny ciepła mogą pełnić dodatkowe funkcje, np. topienia śniegu 
oraz zabezpieczania dróg, parkingów czy chodników przed zamarzaniem12.
Krótkookresowe magazynowanie ciepła i chłodu. Najprostszy sposób maga-
zynowania ciepła polega na wykorzystaniu pojemności cieplnej cieczy i ciał 
stałych (tzw. ciepło jawne). Ciepło magazynowane jest w wyniku podwyższenia 
lub obniżenia temperatury czynnika znajdującego się w zbiorniku (najczęściej 
wody) lub materiałów ceramicznych (piece akumulacyjne). Są to tzw. systemy 
tes (Thermal Energy Storage), używane do krótkookresowego magazynowania 
ciepła. Stosowane są również technologie wykorzystujące ciepło przemiany 
fazowej (tzw. ciepło utajone), podczas której temperatura materiału nie ulega 
zmianie, pomimo dostarczania lub odbierania ciepła. Zagadnienie magazyno-
wania ciepła utajonego ilustruje rysunek 14.
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W instalacjach grzewczych ciepło jawne można magazynować w różnego ro-
dzaju materiałach stałych, np. drewnianych, ceramicznych. Ciepło właściwe 
odniesione do jednostki objętości drewna wynosi ok. 1,7 gj/(m3∙k), betonu – 
ok. 1,8 gj/(m3∙k)13.
Najpopularniejszą metodą magazynowania ciepła jawnego w instalacjach wod-
nych są zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz zasobniki buforowe, współpracu-
jące z systemami solarnymi. Ciepło doprowadzone jest do zasobników wężow-
nicą i odbierane na potrzeby instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Straty 
ciepła zasobników są zależne od ich pojemności, grubości stosowanej izolacji 
cieplnej oraz temperatury otoczenia (przestrzeń ogrzewana lub nieogrzewana).
Magazynowanie ciepła w wodzie jest ograniczone jej pojemnością cieplną 
(ok. 84 mj/(m3∙k))14. W przypadku gdy konieczne jest zmagazynowanie dużej 
ilości ciepła, a jednocześnie nie ma miejsca na duże zbiorniki magazynujące, 
wykorzystywany jest lód lub materiały zmiennofazowe, latentne (tzw. pcm, czyli 
Phase Change Materials). Pojemność cieplna takich materiałów jest wyższa 
niż wody, gdyż wykorzystuje się ciepło przemiany fazowej, tzw. ciepło utajone. 
Pojemność cieplna wody uwzględniająca jej przemianę fazową w lód wynosi 
ok. 300 mj/m3, natomiast materiały pcm mają nawet dwukrotnie (i więcej) 
większą pojemność cieplną15. Materiały pcm mogą pracować w dużym zakresie 
temperatury, dlatego wykorzystywane są zarówno w instalacjach grzewczych, 
jak i chłodniczych. Prowadzane są również badania materiałów, które będą mo-
gły zmagazynować tą samą ilość ciepła przy niższej temperaturze (przemiana 
fazowa będzie zachodzić przy niższych parametrach).
Inną technologią magazynowania ciepła utajonego są zasobniki termoche-
miczne wykorzystujące materiały w odwracalnych, sorpcyjnych procesach 
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Rys. 3.14 J. Sowa 
(red.), „Budynki 
o niemal zerowym 
zużyciu energii”, Ofi-
cyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 2017

termochemicznych (tzw. tcm, czyli Termochemical Materials). Gdy zasobnik 
jest ładowany ciepłem, to następuje odprowadzenie wilgoci z materiału sorp-
cyjnego (np. żelu krzemionkowego). Rozładowanie zasobnika zachodzi podczas 
nawilżania materiału sorpcyjnego.
Rozważając metodę magazynowania ciepła, należy uwzględnić: zakres tem-
peratury, w której dana technologia ma pracować, ciepło właściwe (pojem-
ność cieplną) wpływające na konieczną objętość czynnika magazynującego 
ciepła oraz jego przewodność cieplną, możliwość ciągłej pracy, sposób współ-
pracy ze źródłem ciepła, podatność na korozję, długość czasu eksploatacji 
oraz nakład inwestycyjny16.
Długookresowe magazynowanie ciepła. Do długookresowego magazynowania 
ciepła stosowane są technologie wykorzystujące pojemność cieplną ciał stałych 
i cieczy oraz rozwiązania, których podstawą są odwracalne reakcje termoche-
miczne (sorpcji) opisane wcześniej. 
Technologie magazynowania ciepła i chłodu w gruncie (tzw. utes, czyli Under-
ground Thermal Energy Storage) polegają na sezonowym lub dobowym łado-
waniu i rozładowywaniu magazynu ciepła, którym jest grunt.
Ze względu na to, że woda ma większą pojemność cieplną niż grunt, najbardziej 
efektywne w magazynowaniu ciepła są warstwy wodonośne (tzw. ates, czyli 
Aquifi er Thermal Energy Storage). W rozwiązaniu tym woda jest przetłaczana 
ze studni czerpalnej do systemu wymienników i po oddaniu lub pobraniu ciepła 
z instalacji jest z powrotem wtłaczana do gruntu poprzez studzienkę zrzutową. 
Pomiędzy studzienkami musi być utrzymana odpowiednia odległość zapewnia-
jąca właściwe magazynowanie ciepła. W przypadku gdy nie ma możliwości wy-
konania tego typu instalacji, stosowane są inne sposoby wykorzystania ciepła 
gruntu (tzw. btes, czyli Boreholes Thermal Energy Storage)17. Ciepło pobierane 
jest z gruntu i przenoszone do wymiennika ciepła znajdującego się w budynku 
za pomocą nośnika krążącego w układzie zamkniętym przez przewody ułożone 
w gruncie (pionowo lub poziomo).
Szczególnym przypadkiem systemu btes jest wykorzystanie ciepła zmagazy-
nowanego pod drogami (tzw. Road Energy). Wiele powierzchni naturalnych 
(np. trawa) cechuje się wyższym stosunkiem ilości promieniowania odbitego do 
całkowitego (tzw. albedo) niż asfalt, zatem do gruntu pokrytego asfaltem do-
prowadzana jest większa ilość ciepła.
Technologie długookresowego magazynowania ciepła na potrzeby budynków 
z wykorzystaniem procesów sorpcji w zasobnikach termochemicznych tcm są 
obecnie przedmiotem wielu badań naukowych18. Zasadniczą cechą tego rodza-
ju magazynowania jest wysoka pojemność cieplna zasobników tcm, która może 
nawet pięciokrotnie przewyższać pojemność cieplną magazynów wodnych19.
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Przegląd wybranych odnawialnych źródeł ciepła w Polsce
Pomimo dostępności odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, wiedzy na te-
mat możliwości ich efektywnego wykorzystania czy zmiany profilu zapotrzebo-
wania na energię w celu maksymalizacji uzysku energetycznego, w Polsce nadal 
istnieje potrzeba zwiększenia udziału ich zastosowania. Dotyczy to zarówno in-
stalacji przemysłowych przy produkcji energii elektrycznej i ciepła systemowego, 
jak również małych i mikroinstalacji stosowanych bezpośrednio w budynkach.
Na rysunku 15 przedstawiono przyrost skumulowanych mocy pięciu systemów 
oze: na biogaz, biomasę, fotowoltaicznvych, elektrowni wiatrowych oraz elek-
trowni wodnych. W danych nie uwzględniono mikroinstalacji (poniżej 40 kW 
mocy zainstalowanej).

Widać, że największy udział w zainstalowanej mocy mają elektrownie wiatro-
we, które w 2017 roku pokrywały około 68% całkowitej mocy. Systemy te wyka-
zują także największy przyrost zainstalowanej mocy w przeciągu ostatnich 6 lat. 
Kolejnym systemem są instalacje wykorzystujące odpowiednio biomasę oraz 
biogaz. Najniższy udział w całkowitej mocy oze mają instalacje pv wykorzystu-
jące promieniowanie słoneczne. Należy jednak zauważyć, że w ich przypadku 
wzrost mocy zainstalowanej w ostatnich 6 latach był aż 100 -krotny.

Moce skumulowane  
instalacji OZE w Polsce 

Rys. 3.15 S. Pietrusz-
ko, „Rynek fotowoltaiki 
w Polsce – 2017 r.”, „Ma-
gazyn Fotowoltaika” 
1/2018
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Bezpośrednio w budynkach stosowane są jednak mikroinstalacje o mocach no-
minalnych do 40 kw. Wśród tych instalacji najpopularniejsze jest wykorzystanie 
promieniowania słonecznego w systemach pv oraz kolektorach słonecznych, ale 
także zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło powietrza czy gruntu.
W przypadku kolektorów słonecznych widać ciągły wzrost skumulowanej po-
wierzchni zainstalowanych urządzeń, chociaż roczna sprzedaż w latach 2011–
2015 była na podobnym poziomie i wynosiła średnio 270 tys. m2 powierzchni 
kolektorów rocznie (rysunek 16). Wśród technologii kolektorów zdecydowanie 
większy jest udział kolektorów płaskich zakrytych – ponad 80%. Kolektory 
płaskie próżniowe stanowią około 20%. Związane jest to z wysoką ceną kolek-
torów próżniowych w stosunku do zakrytych – ceną niewspółmiernie wyższą 
niż wzrost uzysku słonecznego.

Roczna sprzedaż oraz skumulowania 
powierzchni kolektorów słonecznych 
w Polsce w latach 2000–2015 

Rys. 3.16 Instytut 
Energetyki Odna-
wialnej oraz „Solar 
Thermal and Concen-
trated Solar Power 
Barometers”, Raport 
EurObserv’ER 2017
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Moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych (pv) jest podawana przez ure 
(Urząd Regulacji Energetyki). Na 199 mw mocy zainstalowanej w roku 2016 
większość, czyli 52% pochodziło z mikroinstalacji o mocach poniżej 40 kw, oko-
ło 2% – z instalacji o mocach 40 -200 kw, a ok. 46% – z instalacji o mocy powyżej 
200 kw. Należy zaznaczyć, że prognozuje się dynamiczny wzrost mocy zainsta-
lowanej w systemach PV w następnych latach, zwiększający moc zainstalowaną 
od kilku do kilkunastu razy w roku 2030.
Technologią ciągle się rozwijającą i notującą stały wzrost zainstalowanych 
urządzeń są pompy ciepła. Szacowana łączna liczba pracujących pod koniec 
2017 roku pomp ciepła w Polsce to ok. 163220 urządzeń (rysunek 17), o łącznej 
zainstalowanej mocy grzewczej ok. 1,36 gw. Ponad połowa z nich pracuje na po-
trzeby zaopatrzenia budynku w ciepło do ogrzewania. Pozostałe pracują w celu 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Instalacje pomp ciepła w głównej mierze stosowane są bezpośrednio w bu-
dynkach jako systemy zdecentralizowane. W mniejszym stopniu stosowane są 
w systemach ciepłowniczych jako podstawowe źródło ciepła.

Szacunkowa liczba zainstalowanych  
pomp ciepła w Polsce 
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M. Burchat, „Rynek 
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Szacuje się, że ilość produkowanej przez pompy ciepła energii z odnawialnych 
źródeł w 2017 roku wynosiła ok. 167 kToe/rok, natomiast w 2020 roku będzie 
wynosić między 251 ktoe/rok (wariant realistyczny) a 272 ktoe/rok (wariant 
optymistyczny). Stanowić to będzie od 2,4% do 2,6% łącznej ilości energii z oze 
wymaganej w 2020 roku przez Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych.
Nowelizacja Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
(Dyrektywa epb)20 weszła w życie 9 czerwca 2010 roku. Zapisy dyrektywy wpro-
wadzają ogólną definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii (nzeb) 
oraz nakładają na kraje członkowskie ue wymaganie, żeby wszystkie nowe 
budynki od 31 grudnia 2020 roku były budynkami o niemal zerowym zużyciu 
energii. W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz 
będących ich własnością wymaganie to powinno obowiązywać od 31 grudnia 
2018 roku. Definicja budynku nzeb podana została w artykule 2 dyrektywy 
epbd21: „budynek o niemal zerowym zużyciu energii” oznacza budynek o bardzo 
wysokiej charakterystyce energetycznej określonej zgodnie z załącznikiem I. 
Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić 
w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze 
źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”. Zgodnie z zapisa-
mi w nowelizacji Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków z 2018 roku22 krajom członkowskim postawiono wymaganie ograniczenia 
do roku 2030 emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do stanu z 1990, 
do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii, do 
uzyskania oszczędności energii zgodnie z poziomem ambicji Unii, a także do 
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i zrównowa-
żonego rozwoju Europy. Jednocześnie przepisy europejskie stawiają cele ograni-
czenia zużycia energii i podniesienia efektywności energetycznej. Wszystkie te 
aspekty wymuszają stosowanie odnawialnych źródeł energii. Na rynku istnieje 
wiele dostępnych technologii, które mogą zostać wykorzystane w osiągnięciu 
postawionych celów. Zwiększa się ilość instalacji przemysłowych, jak i zdecen-
tralizowanych, wykorzystywanych na potrzeby pojedynczych budynków. Rozwój 
systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach powinien 
być stymulowany nie tylko wymaganiami prawnymi, ale także zachętami fi-
nansowymi czy uproszczeniem procedur pozwalających na eksport energii do 
sieci zewnętrznych. Tylko kompleksowe podejście pozwoli w pełni wykorzystać 
potencjał odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w budynkach.
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4. Emisje zanieczyszczeń
Niskoemisyjność zabudowy w całym cyklu życia budynków

dr inż. arch. Michał Pierzchalski
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju sarp
Krajowa Agencja Poszanowania Energii sa
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Istnienie budynków (wytworzenie wyrobów budowlanych, roboty budowlane, 
użytkowanie, konserwacja i rozbiórka) jest związane ze znacznym zużyciem 
energii oraz zasobów naturalnych, a w konsekwencji z niekorzystnym wpływem 
całego sektora budowlanego na środowisko naturalne. Konsumpcja energii 
występuje głównie w trakcie eksploatacji budynku – energia jest zużywana do 
ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilenia 
funkcjonujących w budynku urządzeń i oświetlenia. 
Powszechnie stosowane metody poprawy efektywności energetycznej budyn-
ków koncentrują się przede wszystkim na stosowaniu skuteczniejszej izolacji 
termicznej przegród zewnętrznych (najczęściej poprzez zwiększanie grubości 
izolacji), korzystaniu z okien o lepszych parametrach czy wykorzystywaniu 
dodatkowych urządzeń (np. stosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła). Działania te wiążą się zazwyczaj ze wzrostem energii wbudowanej (em-
bodied energy) oraz z większym zużyciem surowców i wody, a także ze zwięk-
szeniem emisji gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji.
Jedną z metod oceny wpływu produktów oraz procesów na środowisko w całym 
cyklu istnienia jest metoda zwana lca (Life Cycle Assessment). Metoda ta wy-
wodzi się z technik stosowanych przez badaczy ekonomii ekologicznej (w ro-
zumieniu przepływów energii i kalorii w łańcuchu pokarmowym oraz później-
szych technikach kwantyfikacji wykorzystania zasobów i emisji zanieczyszczeń, 
zwanych analizą profilu zasobów i środowiska (Resource and Environmental 
Profile Analysis, repa) oraz ekobilansem (Ecobalance). 

Niniejsze opracowanie omawia metodę lca, która umożliwia określenie nega-
tywnego wpływu na środowisko naturalne poszczególnych procesów lub wy-
robów budowlanych. lca może być jednym z narzędzi stosowanych w procesie 
projektowym, umożliwiającym realizację postulatów Paktu architektoniczno
urbanistycznego dla klimatu w zakresie obniżania zużycia energii, wody, 
surowców oraz redukcji odpadów związanych z zastosowanymi rozwiązaniami 
technicznymi w projektowanych budynkach.
9 maja 2013 roku w obserwatorium na zboczach wulkanu Mauna Loa na Hawa-
jach średnie dzienne stężenie dwutlenku węgla w atmosferze przekroczyło 400 
ppm. Dwutlenek węgla uwalniany jest do atmosfery w wyniku spalania paliw 
kopalnych i innej działalności ludzi. Jest to najważniejszy gaz cieplarniany przy-
czyniający się do zmian klimatu. Jego koncentracja wzrasta każdego roku, co 
jest odnotowywane, odkąd naukowcy zaczęli dokonywać pomiarów na Mauna 
Loa ponad pięćdziesiąt lat temu* 23. 
Sumaryczna emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych między 
rokiem 2000 a 2007 wzrosła z 6493 do 8117 mtc – wzrost był więc większy niż 
przez pierwszych 200 lat rewolucji przemysłowej24. W ostatnich latach obser-
wujemy narastające zmiany klimatyczne25. Obrazować je mogą dane klima-
tyczne prezentowane przez eurostat dla poszczególnych krajów europejskich, 
wskazujące na zmniejszanie się ilości stopniodni grzania oraz zwiększanie stop-
niodni chłodzenia w większości krajów europejskich26. 
Efekt cieplarniany jest tylko jednym z elementów śladu ekologicznego zwią-
zanego z istnieniem budynków. Szacuje się, że istnienie budynków związane 
jest również ze zużyciem około jednej trzeciej końcowej energii wytwarzanej 
na świecie. Branża budowlana wykorzystuje także około 3 mld ton surowców 
każdego roku, co odpowiada około 40–50% całkowitego globalnego zapotrze-
bowania. Użytkowanie budynków pochłania ogromnie ilości wody, szacowane 
na 12% światowego zużycia. Jeszcze więcej zużywa się jej w trakcie wywarzania 
wyrobów budowlanych oraz podczas wznoszenia budynków. Procesy budowla-
ne oraz wyburzanie budynków generują około 40% odpadów27. 
Jednym z najważniejszych działań Komisji Europejskiej jest wdrażanie przyję-
tych celów i strategii w dziedzinie klimatu. Wiążą się one z realizacją działań 
zgodnie z rozwojem zrównoważonym oraz redukcją emisji gazów cieplarnia-
nych. Cele te są zawarte w Strategiach energetycznych Unii Europejskiej (2020, 
2030, 2050), w Pakiecie klimatyczno -energetycznym do roku 2020, w Ramach 
polityki klimatyczno -energetycznej do roku 2030 oraz w Energetycznej mapie 
drogowej 2050. Kraje członkowskie ue podejmują działania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej budynków, polegające przede wszystkim na zmniej-
szaniu zapotrzebowania na energię w procesie eksploatacji budynków. 

* Na początku pomia-
rów w roku 1958 śred-
nie stężenie dwutlenku 
węgla w badanej 
atmosferze na Mauna 
Loa wynosiło 313 ppm. 
W kwietniu i maju 2018 
roku średnie stężenie 
dwutlenku węgla w at-
mosferze wyniosło 410 
ppm. (Another climate 
milestone on Mauna 
Loa, 2018; li ‑cor 
Environmental – li ‑cor 
Analyzers Monitoring 
Carbon Dioxide World-
wide as Atmospheric 
Levels Reach 400 parts 
per million, 2018) 



Emisje zanieczyszczeń 7372

Efektywność energetyczna całym cyklu istnienia budynków
Jak wspomniano we wstępie, budynki wykorzystują znaczną ilość wytwarzanej 
na świecie energii. Największe jej zużycie następuje najczęściej w procesie 
eksploatacji budynku (na zaspokojenie potrzeb grzewczych, chłodzenia, oświe-
tlenia i zasilenia urządzeń). Jednak znaczna część energii jest zużywana także 
we wcześniejszych fazach cyklu istnienia budynku, na przykład na wytworzenie 
wyrobów budowlanych, ich transport i procesy budowlane. Jest to tzw. energia 
wbudowana (embodied energy). Udział energii wbudowanej w stosunku do 
energii zużytej w procesie eksploatacji może wynosić nawet ponad 50% cał-
kowitej energii w całym cyklu życia dla 50 -letniego cyklu istnienia budynku28. 
Udział energii wbudowanej najczęściej wzrasta wraz ze zwiększaniem efektyw-
ności energetycznej lub skracaniem okresu istnienia budynku. Z dotychczaso-
wych badań29 wynika, że budynki o podwyższonej efektywności energetycznej 
(budynki energooszczędne) charakteryzują się większą ilością energii wbudo-
wanej w porównaniu do budynków referencyjnych. Wiąże się to między innymi 
ze zwiększaniem grubości izolacji termicznych oraz stosowaniem dodatkowych 
rozwiązań technicznych w budynku (np. systemów oze, urządzeń do odzyskiwa-
nia energii z wentylacji i ścieków itp.). 
Na Rysunku 1 przedstawiono porównanie pod względem ilości energii skumu-
lowanej trzech typów budynków: referencyjnego, energooszczędnego i nisko-
energochłonnego. Na wykresach można zaobserwować, że budynek energo-
oszczędny charakteryzuje się większą ilością energii wbudowanej w stosunku 
do budynku referencyjnego. Budynek niskoenergochłonny jest najbardziej 
prośrodowiskowy, biorąc pod uwagę cały cykl jego istnienia.

Porównanie budynków referencyjnego, energooszczędnego 
i niskoenergochłonnego pod względem ilości energii 
skumulowanej. Budynek referencyjny jest to obiekt 
projektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wymaganiami technicznymi. Budynek energooszczędny 
jest to budynek o zwiększonej efektywności energetycznej 
w stosunku do budynku referencyjnego (grubsze 
izolacje termiczne, dodatkowe instalacje, np. instalacja 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła). Budynek 
niskoenergochłonny jest to budynek energooszczędny, 
dodatkowo zoptymalizowany w zakresie doboru rozwiązań 
i wyrobów budowlanych o niskiej energii wbudowanej. 

Rys. 4.1 opracowanie 
własne na podstawie: 
Bayer, Gamble, Gentry 
et al., 2010
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Ocena cyklu życia
Rys historyczny
Według niektórych autorów30 korzenie metody oceny cyklu życia sięgają prac 
pioniera ekonomii ekologicznej Sergeia Podolinsky’ego (1850 -1891), a także 
energetyki ekologicznej (w rozumieniu przepływów energii i kalorii w łańcuchu 
pokarmowym) Vladimira Stanchinsky’iego. Według Königa i innych autorów31 
metoda lca ma swoje podstawy naukowe w analizie systemowej z metody teo-
rii systemów (1920), za której twórcę uznaje się biologa Ludwiga von Bertalanf-
fy’ego. Koncepcja Bertalanffy’ego opisywała organizmy i elementy biologiczne 
oraz relacje zachodzące miedzy nimi, polegające na złożonych interakcjach. 
Główna metoda kalkulacji energii wbudowanej bazuje na modelu wejścia–
wyjścia (Input -Output Analysis) Wassilego Leontiefa32 i wykorzystana została 
przez Hannona33 w celu opisania przepływów energii w ekosystemie. Metoda 
ta, wykorzystana do rozwiązań technicznych i ekonomicznych, nazwana została 
analizą przepływów międzygałęziowych34.
Pierwsze wzmianki o technice oceny cyklu istnienia wyrobów pochodzą z roku 
1969 i przedstawione zostały na Światowej Konferencji Energetycznej przez 
Harolda Smitha35. Do rozwoju i ulepszania tej techniki przyczyniły się kryzysy 
naftowe w latach 70. xx wieku, które spowodowały wzrost cen surowców, oraz 
pogłębiający się problem z odpadami. Między innymi z tych powodów zaczęto 
interesować się poprawą efektywności energetycznej oraz zmniejszaniem ne-
gatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.
Pierwsze znane analizy wykorzystujące tę metodę wykonano w roku 1969 
w usa. Na zlecenie firmy The Coca -Cola Company przeprowadzono kalkulacje 

Rys. 4.1 opracowanie 
własne na podstawie: 
Bayer, Gamble, Gentry 
et al., 2010
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ilości zużytych surowców, energii i odpadów wytworzonych przy produkcji opa-
kowań36. W latach 70. xx wieku podobne badania przeprowadzane były także 
w Europie, co dało początek tworzeniu publicznie dostępnych źródeł i baz da-
nych. W latach 1970–1975 stworzono w usa proces kwantyfikacji wykorzystania 
zasobów i emisji zanieczyszczeń zwany analizą profilu zasobów i środowiska 
(Resource and Environmental Profile Analysis, repa). W Europie proces ten na-
zwano ekobilansem (Ecobalance)37. Cechą wspólną ekobilansu i lca jest próba 
oceny wyrobów i procesów w całym cyklu istnienia38. 
Początki stosowania metod analizy procesów w całym cyklu istnienia w Polsce 
sięgają przełomu lat 70. i 80. xx wieku, kiedy w rachunku ciągnionym określano 
zużycie surowców energetycznych w energetyce. Pierwsze zastosowanie pojęcia 
energochłonność skumulowana oraz opisanie modelu analizy strumieni proce-
sów i zużycia energii nastąpiło w roku 1983, wraz z publikacją o tej samej nazwie39. 
Pomysł stworzenia analizy lca wiązany jest z opracowaną wcześniej metodą 
kosztowej oceny w cyklu istnienia (obecnie lcc), której stosowanie obowiązy-
wało w procedurach dotyczących zakupów wyposażenia w armii Stanów Zjed-
noczonych40. Oficjalne zdefiniowanie terminu lca (Life Cycle Assessment) oraz 
stworzenie pełnych podstaw tej techniki nastąpiło podczas konferencji setac 
(Society of Environmental Toxicology and Chemistry) w miejscowości Smug-
glers Notch w stanie Vermont w usa w roku 199041. 

Opis metody LCA 
Ocena cyklu życia lca (Life Cycle Assessment) jest to środowiskowa metoda 
oceny procesu lub wyrobu w całym cyklu istnienia, inaczej: od kołyski do grobu 
(Cradle -to -Grave). Obejmuje ona analizę w zakresie możliwych oddziaływań 
procesu lub wyrobu na środowisko naturalne. Analiza uwzględnia wszelkie wy-
stępujące czynniki oddziaływania (strumienie wyjść i wejść) od pozyskania su-
rowców do wszelkich procesów związanych z likwidacją produktu. W polskich 
źródłach lca opisywana jest najczęściej jako środowiskowa ocena cyklu życia42 
lub rzadziej jako ocena cyklu istnienia43. J. Górzyński w swoich opracowaniach 
proponuje pojęcie cykl istnienia, które odnosi się do pojęcia stosowanego jesz-
cze przed powstaniem terminu lca, a stosowanego również w polskim słownic-
twie technicznym dotyczącym eksploatacji urządzeń technicznych44. 
Obecnie jest to jedno z niewielu narzędzi*, które dąży do uwzględniania 
możliwie wszystkich czynników, które mogą wpływać na środowisko i które 
są związane z danym produktem lub procesem. Dla każdego analizowanego 
wyrobu lub procesu określana jest ilość zużytej energii i zużytych zasobów 
naturalnych w fazie produkcji, transporcie lub eksploatacji oraz ilość wytwo-
rzonych odpadów. Następnie wykonuje się ocenę wpływu tych elementów 
na środowisko. Ocenę wpływu przyporządkowuje się do trzech obszarów szkód: 

* Należy tutaj wspo-
mnieć o analizie prze-
pływu materiałów mips 
(Material Input Per 
Service Unit) Fredricha 
Schidt -Bleek’a z 1994 
roku (Schmidt -Bleek 
i Bierter, 1998).

jakość ekosystemu, zdrowie ludzkie oraz zużycie zasobów45. Jest to szczególnie 
przydatne narzędzie, służące określeniu najbardziej niekorzystnych czynników 
w procesie wytwórczym wyrobu. Dzięki metodzie lca możliwa jest optymali-
zacja procesów produkcyjnych poszczególnych produktów w zakresie wpływu 
na środowisko naturalne.
W roku 1992 na konferencji w Rio de Janeiro Międzynarodowa Organizacja Nor-
malizacyjna (iso) podjęła zobowiązania dotyczące wspierania zrównoważone-
go rozwoju. Stworzono grupę norm oraz powołano Komitet Techniczny 207 (tc 
207), którego zadaniem jest ciągły rozwój norm iso grupy 14000.* Opracowane 
przez tc 207 normy z grupy iso 14000 dotyczą systemów zarządzania środo-
wiskowego (ems) oraz narzędzi do wspierania realizacji celów polityki prośro-
dowiskowej. Wśród norm z grupy iso 14000 normy o numerach iso 14040 -49 
dotyczyły oceny cyklu życia:

 Î pn ‑en iso 14040 opisywała podstawowe zasady i wskazówki dotyczące lca,
 Î pn ‑en iso 14041 opisywała dwie fazy lca – określenie celu i zakresu oraz 

analizę zbioru**,
 Î pn ‑en iso 14042 opisywała fazę oceny wpływu cyklu życia (lcia)***,
 Î pn ‑en iso 14043 opisywała sposoby interpretacji wyników uzyskanych w lca 

lub lcia****,
 Î pn ‑en iso 14044, zawiera wymagania i procedury niezbędne do wykonania 

oceny cyklu życia*****.
Obecnie metoda lca stała się popularnym narzędziem oceny środowiskowej 
wyrobów oraz całych obiektów budowlanych. Jest uwzględniana obecnie obec-
nie w wielokryterialnych certyfikacjach środowiskowych, takich jak np. breeam, 
leed, dgnb czy w mniej popularnych certyfikacjach środowiskowych, takich jak 
cesba czy Active House. 

Praktyczne zastosowanie metody LCA w budownictwie
W przypadku projektowania budynków prośrodowiskowych ocenę cyklu życia 
lca można wykorzystać na dwa sposoby, jako:

 Î wiarygodne źródło informacji dotyczące poszczególnych materiałów 
i wyrobów budowlanych na etapie od kołyski do bramy (Cradle -to -Gate) – 
czyli od wydobycia surowców do wytworzenia wyrobu, 

 Î narzędzie oceny dla całego wyrobu, jakim jest budynek, oraz do 
wykonania optymalizacji w zakresie redukcji szkodliwego oddziaływania 
na środowisko.

Technika lca składa się z następujących faz46:
 Î określenie celu i zakresu analizy (wg pn ‑en iso 14041),
 Î analiza zbioru wejść i wyjść, czyli lci (Life Cycle Inventory), np. wejście – 

surowce i energia, wyjście – odpady (wg pn ‑en iso 14041),

* Normy iso są często 
przyjmowane przez 
Europejski Komitet 
Normalizacyjny (cen) 
jako normy europej-
skie en. Komitety 
normalizacyjne 
z krajów europejskich, 
w tym Polski Komitet 
Normalizacyjny (pkn), 
są zobowiązane do 
nadania en statusu 
normy krajowej bez 
wprowadzania zmian.

** Obecnie norma 
pn ‑en iso 14041 została 
wycofana i zastąpio-
na przez pn ‑en iso 
14040:2009, pn ‑en iso 
14044:2009.

*** Obecnie norma pn‑
‑en iso 14042 została 
wycofana i zastąpiona 
przez pn ‑en iso 
14040:2009, pn ‑en iso 
14044:2009.

**** Obecnie norma 
pn ‑en iso 14043 zo-
stała wycofana i zastą-
piona przez pn ‑en iso 
14040:2009, pn ‑en iso 
14044:2009.

***** Obecnie obowią-
zuje norma pn ‑en iso 
14044:2009.
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 Î ocena wpływu cyklu życia (ocena oddziaływania), czyli lcia (Life Cycle 
Impact Assessment) (wg pn ‑en iso 14042),

 Î interpretacja cyklu życia (wg pn ‑en iso 14043).
W celu praktycznego wykorzystania metody lca w środowiskowej ocenie bu-
dynków niezbędnym elementem są bazy danych zawierające dane (wskaźniki 
poszczególnych kategorii oddziaływania i zużycia zasobów) dotyczące wpływu 
na środowisko poszczególnych elementów składowych, materiałów i wyrobów 
budowlanych. Istnieje obecnie wiele komercyjnych i niekomercyjnych baz da-
nych zawierających informacje dotyczące śladu ekologicznego poszczególnych 
wyrobów budowlanych. 
Na potrzeby opracowania baz danych mogą posłużyć również deklaracje środo-
wiskowe epd (Environmental Product Declaration) typu III. Deklaracje środo-
wiskowe typu III są opracowywane według normy en 1580447 oraz iso 1402548. 
Tego typu deklaracje środowiskowe wykonywane są na podstawie przepro-
wadzonej analizy cyklu istnienia lca. W deklaracji określa się oddziaływania 
na środowisko, granice oddziaływań oraz inne aspekty środowiskowe, takie jak 
zużycie energii i surowców czy emisja szkodliwych substancji49. 
Informacje zawarte w deklaracjach środowiskowych epd typu III bazujące 
na lca mogą dotyczyć trzech scenariuszy:

 Î Obejmują tylko fazę wyrobu (a1 ‑a3), która jest nazywana od kołyski do 
bramy (Cradle -to -Gate).

 Î Obejmują fazę wyrobu (a1 ‑a3) i kilka późniejszych wybranych faz cyklu 
istnienia. Taka deklaracja środowiskowa jest nazywana od kołyski do bramy 
z opcjami (Cradle -to -Gate with Options).

 Î Obejmują pełny cykl istnienia, bazując na pełnej analizie lca, nazywanej od 
kołyski do grobu (Cradle -to -Grave). Taka deklaracja środowiskowa obejmuje fazę 
wyrobu, wbudowania, użytkowania wraz z konserwacją, rozbiórkę, recykling, 
odzysk i usuwanie. Można również do niej dołączyć moduł informacyjny d.

Końcowa ocena oddziaływania w metodzie lca obejmuje kilka kategorii od-
działywania z wykorzystaniem współczynników z europejskiej referencyjnej 
bazy danych elcd (European Reference Life Cycle Database50). Listę kategorii 
wraz z parametrami przedstawia Tabela 1.

Kategoria 
oddziaływania

Parametr Jednostka 

Globalne ocieplenie
Potencjał globalnego ocieplenia, GWP 
(ang. Global Warming Potential)

kg CO2 e. 
(ekwiwalent)

Uszczuplenie 
warstwy ozonowej

Potencjał uszczuplenia stratosferycznej 
warstwy ozonowej, ODP (ang. Ozone 
Depletion Potential)

kg CFC 11 e. 
(ekwiwalent)

Zakwaszanie gleby 
i wody

Potencjał zakwaszania gleby i wody, AP 
(ang. Acidification Potential)

kg SO2 e. 
(ekwiwalent)

Eutrofizacja 
Potencjał eutrofizacji, EP (ang. 
Eutrophication Potential)

kg PO4 e.

Fotochemiczne 
tworzenie ozonu

Potencjał tworzenia ozonu 
troposferycznego, POCP (ang. 
Photochemical Ozone Creation Potential)

kg C2H4 e.
(ekwiwalent 
etylenu)

Uszczuplenie 
zasobów 
abiotycznych – 
pierwiastki

Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych ADP -pierwiastki (ang. 
Abiotic Depletion Potential) – dla zasobów 
niekopalnych. Obejmuje wszystkie 
nieodnawialne zasoby z wyjątkiem 
zasobów kopalnych.

kg Sb e.

Uszczuplenie 
zasobów 
abiotycznych – 
paliwa kopalne

Potencjał uszczuplenia zasobów 
abiotycznych ADP -paliwa kopalne (ang. 
Abiotic Depletion Potential) – dla zasobów 
kopalnych

MJ (wartość 
kaloryczna netto)

Ocena cyklu życia (lca) jest metodą oceny środowiskowej wyrobu lub procesu 
w całym cyklu życia. Jest jednym z niewielu narzędzi dążących do uwzględnie-
nia możliwie wszystkich czynników, które mogą wpływać na środowisko i są 
związane z danym produktem.
Ocena cyklu życia może być wykorzystana do oceny środowiskowej poszczegól-
nych wyrobów budowlanych oraz całego budynku. Metoda ta może służyć rów-
nież jako narzędzie stosowane przez producentów poszczególnych wyrobów 
w celu ulepszania ich produkcji.
Obecnie na świecie przy wykorzystaniu metody lca wykonuje się optymaliza-
cje budynków, które są związane z doborem zamiennych rozwiązań (np. wyro-
bów budowlanych) o niższym wskaźniku energii wbudowanej. Działania takie 
przynoszą rezultaty w postaci obniżenia ilości energii wbudowanej. Badania 
te umożliwiają projektantom ocenę i przygotowanie wytycznych w zakresie 
doboru wyrobów budowlanych umożliwiających obniżenie ilości energii wbu-
dowanej przyszłego budynku. 
Połączenie działań – optymalizacji w zakresie efektywności energetycznej, 
formy budynku oraz doboru wyrobów budowlanych – może stanowić najwła-
ściwszą drogę w poszukiwaniu największego efektu ekologicznego projekto-
wanego budynku.

Tab. 4.1  Katego-
rie oddziaływania 
w metodzie LCA wraz 
z parametrami i jed-
nostkami wyrażonymi 
na jednostkę funk-
cjonalną, np. sztukę, 
kg lub m3 wyrobu 
(opracowanie własne 
na podstawie normy 
PN -EN 15804:2012)
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Każdy z nas ma wpływ na jakość otaczającego nas środowiska. Za jakość powie-
trza w Polsce odpowiadamy my wszyscy – w mniejszym lub większym stopniu. 
Wpływ na tę jakość mają zanieczyszczenia i odpady powstałe w wyniku procesu 
budowy i wykorzystywanych technologii, użytkowania, rozbiórki i utylizacji 
budynków. Możemy zmniejszyć nasz wpływ, redukując zużycie energii poprzez 
projektowanie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię pozyskiwaną 
z niskoemisyjnych, lokalnie dostępnych i odnawialnych źródeł, czyli obiektów 
efektywnych energetycznie, jednocześnie zachowując wysoką jakość środowi-
ska i estetycznych rozwiązań architektonicznych.
Głównym symptomem niskiej jakości powietrza w Polsce jest smog. Smog 
jest mieszaniną szkodliwych związków chemicznych składających się z metali 
ciężkich, tlenków siarki, azotu oraz pyłów zawieszonych. Mierząc poziom smo-
gu, posługujemy się przede wszystkim ilością pyłu zawieszonego w powietrzu 
mierzoną w ilości mikrogramów na metr sześcienny powietrza (µg/m3). Pomia-
rom podlegają dwie główne kategorie cząstek pm10 i pm2,5. pm10 są to cząstki 
o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów – dla porównania średnica ludzkiego 
włosa jest około 5 razy większa. Cząstki te z łatwością mogą przedostawać się do 
górnych dróg oddechowych i płuc.
Szacuje się, że w Polsce na choroby wywoływane lub związane ze smogiem 
umiera co roku ok. 44 tysiące osób51.

Porównanie wielkości cząsteczek pyłu 
zawieszonego do grubości ludzkiego włosa 

średnica włosa 50 ‑70 um

Cząsteczka pyłu zawieszonego 
PM10 <10

Cząsteczka pyłu zawieszonego 
PM2,5 <2,5

Ludzki włos

Rys. 4.2 aut. M. 
Płoszaj -Mazurek

Próbując określić, jak duży wpływ na społeczeństwo i gospodarkę ma zanie-
czyszczenie powietrza, należy do tej liczby dodać liczbę osób chronicznie cho-
rych, hospitalizowanych lub opuszczających miejsca pracy z powodu choroby.
Dane statystyczne52 pokazują, że za ponad połowę emisji pm10 (dokładnie 52%) 
w Polsce odpowiada niska emisja, czyli przede wszystkim emisja pyłów i szko-
dliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pie-
ców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, 
najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach 
grzewczych. W wypadku benzo [a] pirenu statystyki są jeszcze bardziej przytła-
czające: 87% emisji bap pochodzi z niskiej emisji53. 
Taki stan rzeczy wynika z dwóch faktów. Wiele budynków nadal ogrzewanych 
jest poprzez lokalne spalanie paliw stałych. Jednocześnie budynki te są bardzo 
często nieocieplone albo ocieplone jedynie w małym stopniu, czyli nieefektyw-
ne energetycznie. Połączenie dużego zużycia energii (wynikającego z niskiej 
efektywności energetycznej) z nieekologicznymi, lokalnymi źródłami energii 
powoduje bardzo dużą emisję zanieczyszczeń.
Problemem jest także niska efektywność energetyczna i ekologiczna źródeł 
ciepła. Przeważająca część tych urządzeń zasilana jest węglem o niskiej jakości. 
Dla porównania, piec kaflowy emituje średnio 560 mg/m3 pyłów, niskosprawny 
kocioł węglowy 420 mg/m3 pyłów, podczas gdy wysokiej jakości kocioł węglowy 
5. klasy emituje już tylko 40 mg/m3 pyłów54. Idąc dalej, kocioł gazowy to jedynie 
0,008 mg/m3 pyłów, a pompa ciepła – zero.
W walce z zanieczyszczeniem powietrza musimy działać na dwóch polach: we-
wnątrz i na zewnątrz budynków. W perspektywie długookresowej najważniej-
sze są działania dotyczące powietrza zewnętrznego, jednak w okresie przejścio-
wym istotne są także rozwiązania dla powietrza wewnętrznego.
Działania dotyczące powietrza zewnętrznego związane są z ograniczaniem 
faktycznej emisji. Ogromny potencjał do walki z emisją zanieczyszczeń drze-
mie w budynkach. W naszym klimacie głównym wyznacznikiem efektywności 
energetycznej jest nadal ilość energii potrzebnej do ogrzewania i wentylacji 
budynku. Dlatego też priorytetem w walce ze smogiem powinno być obniża-
nie zapotrzebowania na ciepło w budynkach, a tym samym zwiększanie ich 
efektywności energetycznej.
Działania związane z optymalizacją energetyczną budynków – projektowanych, 
ale także istniejących, poddawanych termomodernizacji – powinny mieć pierw-
szeństwo przed doborem lub wymianą źródła ciepła oraz zapewnianiem dostę-
pu do alternatywnych źródeł energii. Ponieważ to ze zużycia energii wynika pod-
stawowy problem z emisją zanieczyszczeń, najważniejszym działaniem w walce 
z zanieczyszczeniem powinna być redukcja zapotrzebowania na energię.
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W przypadku projektowania architektury możemy mówić o trzech najważniej-
szych wartościach zużycia energii: energii użytkowej (eu), energii końcowej (ek) 
i energii pierwotnej. Energia użytkowa to wskaźnik najlepiej określający poziom 
efektywności energetycznej architektury budynku. Jest to ilość ciepła wymaga-
nego do utrzymania komfortowej temperatury powietrza w pomieszczeniach 
wewnętrznych (ogrzewanie+wentylacja) oraz energię wykorzystywaną do chło-
dzenia, o ile dany budynek jest wyposażony w system chłodzenia. Energia koń-
cowa to wartość energii użytkowej z dodatkowym uwzględnieniem sprawności 
instalacji grzewczej oraz możliwych strat ciepła z układu. Ta wartość najlepiej 
opisuje przyszłe koszty ekonomiczne użytkowania budynku. Energia pierwotna 
natomiast określa ilość energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł kopal-
nych. Wartość ta jest wynikiem przemnożenia poszczególnych wartości energii 
przez współczynniki nakładu, które mają za zadanie uwzględnić cały proces po-
zyskania, konwersji i dostarczenia energii – od producenta aż do finalnego użyt-
kownika. Przepisy regulują maksymalną wartość energii pierwotnej dla różnych 
typów budynków, nie odnoszą się jednak do energii użytkowej i końcowej. 
Inny charakter mają działania związane z rozwiązaniami dla powietrza we-
wnętrznego. Obecnie szacuje się, że 90% czasu spędzamy w budynkach55. 
Oznacza to, że poziom komfortu wewnętrznego w przestrzeniach, w których 
przebywamy, ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. Każdego dnia 

Dom w Ballerup, Dania. Bjerg Arkitektur. 
Budynek pasywny musi być zaprojektowany 
w kompaktowej formie. Prosta bryła, bez 
niepotrzebnych załamań i dodatkowych 
elementów znacząco zmniejsza straty 
cieplne budynku. 

Rys. 4.3 fot. Bjerg 
Arkitektur

wdychamy ok. 15 kg powietrza56, a razem z tym powietrzem wdychamy ogrom-
ne ilości zanieczyszczeń. Dobra jakość powietrza wewnętrznego zapobiega wie-
lu chorobom, a także poprawia samopoczucie użytkowników przestrzeni.

Aby poprawić jakość powietrza wewnętrznego względem zanieczyszczonego 
powietrza zewnętrznego, musimy kontrolować jakość i ilość powietrza napływa-
jącego do budynku. Dlatego też bardzo ważna jest wysoka szczelność budynku. 
Szczelności nie da się zapewnić poprzez szybki remont albo zmiany wprowadza-
ne do projektu dopiero na placu budowy57. Praca nad szczelnością trwa już od 
etapu koncepcji, poprzez dobór rozwiązań technologicznych, materiałów, a także 
rozwiązywanie detali architektonicznych. Następnie bardzo ważny jest nadzór 
i badania szczelności, które potwierdzą zakładany poziom szczelności.
Następnym elementem jest zapewnienie dopływu czystego powietrza. Najlep-
szym rozwiązaniem jest tutaj wentylacja mechaniczna. Oferuje ona pełną kon-
trolę nad ilością i jakością nawiewanego powietrza. Dzięki temu, że budynek jest 
bardzo szczelny, do budynku nie dostaje się w niekontrolowany sposób nieprze-
filtrowane powietrze. W wentylacji mechanicznej stosuje się filtry, które chronią 
przed wszelkimi zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym. 
Standardowe filtry usuwają nawet do 90% cząsteczek pyłu pm10. To zapewnia 
mieszkańcom i użytkownikom zabezpieczenie przed smogiem wewnątrz budyn-
ków. Atutem wentylacji mechanicznej jest możliwość zainstalowania rekuperato-
ra, czyli urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego budynku.
W wypadku gdy nie można zastosować wentylacji mechanicznej, można też 
wybrać szczelne okna z nawiewnikami posiadającymi filtr powietrza. Takie 
nawietrzaki antysmogowe również oczyszczają napływające powietrze, jednak 
w tym wypadku mamy o wiele mniejszą kontrolę nad strumieniem powietrza. 
Zdani jesteśmy na występujące w wentylacji grawitacyjnej problemy, takie jak 
np. ciąg wsteczny. Dodatkowo, wentylacja grawitacyjna nie współpracuje najle-
piej ze szczelnością budynku i jest powodem bardzo dużych strat ciepła. Powie-
trze, w wypadku zastosowania systemu tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, 

 Dostarczanie produktów i rozwiązań przyjaznych środowisku to podstawa 
strategii CEMEX Polska, dzięki której włączamy się w realizację Celów Zrów‑
noważonego Rozwoju ONZ. W 2014 r. uzyskaliśmy prawo do oznaczania 
wybranych produktów symbolem EKO‑ITB, co stanowi potwierdzenie wy‑
twarzania naszych cementów i betonów przy zmniejszeniu emisji CO2 do 
atmosfery o co najmniej 20%. Dzięki Deklaracji Środowiskowej Produktów 
Cementowych tworzymy podstawy dla przygotowania Analizy Cyklu Życia 
dla wszystkich zastosowań cementu, a obiekty, które powstają z zastosowa‑
niem naszych produktów uzyskują certyfikację w systemach LEED i BREEAM.

Rafał Gajewski
Dyrektor Pionu Handlowego  
Członek Zarządu  
CEMEX Polska Sp. z o.o.
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dostaje się do budynku poprzez okna, nawiewniki i nieszczelności w bryle 
budynku, natomiast usuwane jest przez kominy wentylacyjne. Za sprawność ich 
działania odpowiada m.in. różnica wysokości, która wywołuje różnice ciśnień, 
ale pogoda może znacząco zmienić działanie takiej wentylacji. Uszczelnienie 
budynku w wielu wypadkach zaburza pracę wentylacji grawitacyjnej.
Standardem technicznym, który spełnia wszystkie wcześniejsze założenia, jest 
standard Passivhaus, czyli standard domu pasywnego. Podstawowym kryte-
rium budynku poddawanego certyfikacji jest ograniczenie ilości energii użyt-
kowej na cele ogrzewania i wentylacji do 15 kwh/m2∙rok. Dla porównania domy 
budowane w latach 2010–2014 zużywały zwykle pomiędzy 90 a 105 kwh/m2∙rok 
energii użytkowej58, podczas gdy starsze domy potrafią zużywać 200, a nawet 
ponad 300 kWh/m2∙rok59.
Budynki pasywne realizowane są według zasady, że najważniejsza jest wysoka 
efektywność energetyczna. Straty termiczne ograniczone są do minimum. Po-
przez pasywne zyski słoneczne udaje się zwykle zapewnić bardzo dużą część 
zapotrzebowania na ciepło. Najbardziej ekologiczna energia to ta, której nie 
zużywamy. Dzięki temu, nawet jeśli inwestor nie zdecyduje się na alternatywne 
źródła energii, wpływ na środowisko będzie znikomy. Natomiast jeśli zdecyduje 
się na odnawialne źródła energii, instalacja będzie mogła być mniejsza, a więc 
też i tańsza, i bardziej przystępna cenowo. W ten sposób budynek pasywny 
działa na rzecz powietrza zewnętrznego. 

Działanie domu pasywnego 
na rzecz czystego powietrza – 
wewnątrz i na zewnątrz 

Rys. 4.4 aut. M. 
Płoszaj -Mazurek

Smog

Szczelna powłoka budynku ‑ 
blokuje niekontrolowany  

przepływ powietrza

Niskie zapotrzebowanie 
na energię ‑  

niewielka emisja

Filtr powietrza ‑  
usuwa 90% cząstek PM10

Dopływ czystego 
przefiltrowanego 

powietrza

Drugim aspektem jest komfort wewnętrzny. Budynki pasywne są z założenia 
bardzo szczelne, aby ograniczyć straty ciepła. Są one również z reguły wyposa-
żone w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. To znaczy, że mają filtry, 
które usuwają większość zanieczyszczeń powietrza. Budynek pasywny działa 
więc też na jakość powietrza wewnątrz. Dodatkowo odzysk ciepła, czyli reku-
peracja, zmniejsza straty ciepła z wentylacji. Najlepsze rekuperatory potrafią 
odzyskać nawet do 95% ciepła.
Reasumując, aby poprawić stan powietrza w Polsce, powinniśmy zająć się 
przede wszystkim ograniczaniem zużycia energii w budynkach. W wypadku 
istniejących budynków postawmy na kompleksową termomodernizację. 
Pojedyncze zabiegi termomodernizacyjne są dużo mniej efektywne, a nawet 
potrafią być szkodliwe (np. uszczelnianie budynku poprzez wymianę okien, 
przy jednoczesnym pozostawieniu wentylacji grawitacyjnej). Kompleksowa 
termomodernizacja może natomiast obniżyć zużycie energii przy jednocze-
snym podniesieniu komfortu wewnętrznego. W wypadku nowych projektów 
zawsze zastanawiajmy się nad tym, jak przyjęte rozwiązania wpływają na zu-
życie energii. Być może mamy do wyboru rozwiązania jednocześnie tańsze 
i efektywniejsze energetycznie. 
Ograniczając zużycie energii w budynkach doprowadzimy do mniejszego zapo-
trzebowania na źródła energii – na paliwa stałe lub na źródła odnawialne. Przej-
ście na „czystą energię” będzie tańsze i prostsze w realizacji. Budynki w stan-
dardzie pasywnym pomagają nam przeciwdziałać powstawaniu smogu, jak też 
chronią ich użytkowników przed zanieczyszczeniami, które już są w powietrzu. 
Korzyści odczuwa zarówno mieszkaniec takiego budynku, jak i społeczeństwo.
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5. Materiały wtórne
W kierunku architektury cyrkularnej: materiały wtórne i projektowanie  
dla odzysku

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju sarp
dr inż. arch. Urszula Koźmińska
Aarhus School of Architecture

Niniejszy tekst przedstawia problem zawarty w postulacie sarp i dotyczy efektywnego 
wykorzystania przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, dążenia do zmniej‑
szenia zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych i kształtowania budynków 
zgodnie z cyklem ich życia.

Współczesny świat opisywany jest jako czas przepływów – zmian, które domi-
nują nasze ekonomiczne, społeczne i symboliczne życie60. Kultura konsump-
cyjna nieustannie wytwarza nowe, „niezbędne“ produkty. Przedmioty, meble, 
a nawet budynki projektowane są w masowych ilościach, często jako produkty 
o niskiej jakości i zaplanowanym zużyciu. Wszechobecne hasła: „zmienność”, 
„szybkość” i „mobilność” sprawiają, że pytania dotyczące źródeł surowców ma-
teriałów oraz redukcji ilości odpadów wydają się być wyjątkowo zasadne.
Na świecie wytwarzanych jest ponad jedenaście miliardów ton odpadów rocz-
nie. Liczba ta rośnie proporcjonalnie do wzrostu poziomu konsumpcji. Odpady 
budowlane stanowią 10–15% wszystkich generowanych odpadów na świecie61. 
W Europie udział ten wzrósł w 2010 roku do 34%62. Nieustannie rośnie również 
zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych. Obecnie zużycie to utrzymu-
je się na poziomie 41 miliardów ton rocznie. W przypadku braku modyfikacji 
sposobu korzystania z surowców naturalnych do 2050 roku szacowany jest trzy-
krotny wzrost tej ilości63.

W Europie wytwarza się ok. 850 mln ton odpadów budowlanych rocznie64. Od 
1995 roku ilość generowanych odpadów nieustannie wzrasta we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Niemiec i Litwy. Różnice w ilości odpadów 
budowlanych w poszczególnych krajach wynikają z odmiennych technik i tra-
dycji budownictwa oraz poziomów rozwoju gospodarczego, ale też z lokalnych 
warunków geologicznych i geograficznych. W 2012 roku w Niemczech wytwo-
rzono ok. 198 mln ton odpadów budowlanych, w Holandii ponad 81 mln ton, 
a w Polsce ponad 15 mln ton65. Stopień odzysku (nieenergetycznego i bez wy-
pełniania wyrobisk) różni się w Unii Europejskiej dla poszczególnych strumieni 
odpadów: wynosi 99,8% dla metali, 98,25% dla szkła, 78,75% dla odpadów 
mineralnych, 75% dla tworzyw sztucznych oraz 46% dla drewna66. W Polsce 
poziomy te są zbliżone do wyników europejskich. Proces odzysku* dzieli się 
na działania przygotowujące do ponownego użycia, recykling oraz inne formy 
odzysku i jest rozumiany jako zespół działań, w wyniku których powstaje mniej 
wartościowy produkt niż ten będący wynikiem recyklingu** 67. W krajach, w któ-
rych wytwarza się dużą ilość odpadów budowlanych***, tj. w Niemczech, Francji 
i Irlandii, poziomy recyklingu tych odpadów są wysokie (ponad 80%). W kra-
jach będących w Unii Europejskiej dłużej niż Polska oraz w Norwegii poziom 
recyklingu odpadów budowlanych wynosi ponad 60%; w Danii, Niemczech, 
Irlandii, Holandii i Estonii – ponad 80%; na Litwie i Łotwie – 45%, a w Polsce, 
Finlandii, Republice Czeskiej i na Węgrzech waha się pomiędzy 15 a 30%68. Wy-
soki poziom recyklingu występuje również w krajach, w których ilość odpadów 
budowlanych jest mniejsza: w Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Holandii i Wielkiej 
Brytanii. Odpady betonowe, cegły, płytki ceramiczne oraz asfalt podlegają 
recyklingowi we wszystkich krajach Unii Europejskiej oprócz Irlandii i Francji. 

Wzrost ilości odpadów w krajach OECD 
w stosunku do wzrostu konsumpcji 
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Rys. 5.1 opracowanie 
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nych 2011

* Odzysk (ang. recove
ry) – odpady służące 
użytecznemu zastoso
waniu jako zamiennik 
innych materiałów, 
których trzeba użyć 
w danym celu, użyte 
w określony sposób 
lub przygotowane do 
tego zastosowania 
(Eurostat, 2015)..

** Recykling – odzysk, 
w wyniku którego 
odpad przekształcony 
jest w nowy produkt, 
materiał lub substan
cję dla oryginalnego 
lub innego zastosowa
nia (Eurostat, 2015).

*** Ilość odpadów 
budowlanych wytwa
rzanych w Niemczech 
wynosi ponad 197 mln 
t, we Francji – prawie 
247mln t, przy całko
witej ilości odpadów 
budowlanych w 27 
krajach europejskich 
820 mln t (Eurostat, 
2015).
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Dużą ilość odpadów betonowych, cegieł i płytek ceramicznych przetwarza się 
w Norwegii i Republice Czeskiej. Wysoki poziom recyklingu asfaltu odnotowuje 
się w Austrii, Danii i na Węgrzech, a odpadów mineralnych – we Francji i Holan-
dii. W Polsce poziom recyklingu odpadów budowlanych wynosi 28,3% i dotyczy 
głównie odpadów drewna, szkła, metali, tworzyw sztucznych i gipsu69.
Próby zmierzenia się z problemem odpadów budowlanych oraz zamykaniem 
obiegów materiałowych na terenach zurbanizowanych podejmowane są przez 
instytucje Unii Europejskiej. Redukcja ilości odpadów (Hierarchia Zagospodaro-
wania Odpadów, Dyrektywa 2008/98/we), zmniejszenie ich szkodliwego od-
działywania na środowisko (Pakiet klimatyczno -energetyczny do 2020 r.), ogra-
niczenie ilości wykorzystywanych surowców naturalnych i odzysk (Inicjatywa 
na rzecz Surowców (2008); Plan działania prowadzący do przejścia na konku-
rencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 roku (2011); eu as a Recycling So-
ciety (2011) wymieniane są jako działania priorytetowe. W 2015 roku wprowa-
dzono pakiet dyrektyw unijnych (rozszerzony w 2018 roku), którego celem jest 
promowanie rozwiązań promujących ekonomię cyrkularną (m.in. gospodarka 
obiegu zamkniętego) i dążących do oddzielenia rozwoju społeczno-
-gospodarczego od zużycia surowców nieodnawialnych. Promowany przez Unię 
Europejską kierunek rozwoju wpłynie na procesy urbanizacyjne i planowanie 
przestrzenne oraz budownictwo. Przełożenie zasad gospodarki obiegu za-
mkniętego na sposób kształtowania terenów zurbanizowanych będzie wyma-
gać zmian zarówno w sposobie zarządzania miastami i ich planowania, jak rów-
nież kształtowania budynków oraz gospodarowania odpadami. Tereny zurbani-
zowane zaczną stanowić miejsce pozyskiwania surowców dla budownictwa. 
Budynki będą wykorzystywać istniejącą tkankę miejską i dostępne materiały 
wtórne. Powinny być również projektowane i budowane w sposób zgodny z cy-
klem życia ich elementów, umożliwiając odzysk w przyszłości. Wszystko to wy-
maga zmian – zarówno w sposobie kształtowania budynków i doborze materia-
łów, jak modyfikacji samego procesu projektowo -budowlanego.

Materiały wtórne oraz mobilne i demontowalne struktury są wykorzystywane 
w budownictwie od czasów starożytnych (np. odzysk zaprawy czy kamienia, 
konstrukcje namiotowe). Pierwsze projekty, w których pojawiły się rozważania 

 Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, wzrasta potrzeba zrówno‑
ważonych rozwiązań pozwalających na zachowanie równowagi naszego 
ekosystemu. Duravit był i jest świadomy tej odpowiedzialności. Poprzez 
swój udział w uznanych systemach testowania i certyfikacji oraz człon‑
kostwo w istotnych stowarzyszeniach, Duravit odgrywa pionierską rolę 
w branży. Duravit to Łazienka przyjazna środowisku.

Elżbieta Pękala
Dyrektor Zarządzający
Duravit Polska Sp. z o.o.

na temat cyklu życia budynku, towarzyszyły rozwojowi przemysłu w xx wieku. 
Problem żywotności elementów budowlanych i ich ponownego wykorzystania 
pojawiał się w latach trzydziestych w projektach B. Fuller’a, a później u C. Pri-
ce’a, Archigramu i Metabolistów. Koncepcje te znalazły kontynuację we współ-
czesnej dyskusji na temat architektury: w Teorii Warstw70, Projektowaniu dla 
Demontażu71, w koncepcjach sprzyjających redukcji ilości przyszłych odpadów 
(odwracalność projektowania, W. Sobek)72, w założeniach Modelu Budynku 
Zrównoważonego73 architektury alternatywnej74 oraz w zasadach Hierarchii 
Zagospodarowania Odpadów75, teorii 3r76, Upcyklingu, Superuse77, Metaboli-
zmu Miasta78 czy Cradle -to -Cradle79. Materiały wtórne są stosowane w budow-
nictwie w sposób niskotechnologiczny (np. Earthship w Zwolle, proj. Superuse 
Studios, 2009) lub wykorzystujący zaawansowane technologie (projekt 3d-
-Printed Canal House w Amsterdamie, proj. Dus Architects, 2014), w obiektach 
modernizowanych (np. hotel Waterfront w Szanghaju, proj. Neri & Hu, 2010), 
tymczasowych (np. kościół Paper Church, Kobe, proj. S.Ban, 1995), konte-
nerowych (np. sklep firmy Freitag w Zurychu, proj. Spillman -Echsle, 2006), 
prośrodowiskowych (np. dom Chritine Papercrete, proj. Rural Studio, 2005), 
prywatnych (np. willa Welpeloo w Enschede, proj. Superuse Studios, 2009), pu-
blicznych (np. Dworzec Główny we Wrocławiu, proj. Grupa 5 Architekci, 2012), 
mieszkalnych (np. mieszkania studenckie eba 51 w Berlinie, proj. Holzer Kobler 
Architekturen, 2014), edukacyjnych (np. szkoła apap w Anyang, proj. Lot ‑ek, 
2010), wystawowych (np. galeria Am Kupfergraben w Berlinie, proj. D.Chipper-
field, 2010) i usługowych (np. centrum recyklingu Kringloop Zuid w Maastricht, 
proj. Superuse Studios, 2014). 

W budownictwie stosuje się takie materiały wtórne, jak: beton (np. istniejąca 
konstrukcja betonowa w budynku przy Brunnerstasse 9 w Berlinie, proj. Arno 
Brandlhuber), wielka płyta (np. galeria Plattenpalast w Berlinie, proj. Hopp 

Earthship, Zwolle; Muzeum Sztuki, 
Ravensburg; galeria Am Kupfergraben, 
Berlin; Villa Welpeloo, Enschede; 
Biblioteka Open ‑Air, Magdeburg 

Rys. 5.2 fot.  
U. Koźmińska
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Wiewiorra Architekten), cegła rozbiórkowa (np. Muzeum Sztuki w Ravensburg, 
proj. Lederer Ragnarsdottir Oei Architekten), wyroby ceramiczne (np. wykoń-
czenie wewnątrz 26 House w Santa Monica, proj. R. Kappe, Kappe Architects), 
gruz budowlany (np. elewacje Muzeum Historycznego w Ningbo, proj. W. Shu), 
kamień (np. kamienne elementy peronów jako wzmocnienie skarpy obok Dwor-
ca Głównego we Wrocławiu, proj. Grupa 5 Architekci), stal (np. elewacje z blachy 
stalowej w centrum recyklingu Kringloop Zuid w Maastricht, proj. Superuse 
Studios) i inne metale (np. aluminiowe panele elewacyjne w bibliotece w Mag-
deburgu, proj. Karo Architekten), drewno (np. elewacje z drewna ze szpul kablo-
wych w projekcie Villa Welpeloo w Enschede, proj. Superuse Studios), materiały 
drewnopochodne (np. okładzina ścian i podłóg wewnątrz w galerii Dordyart 
w Dordrechcie, proj. Superuse Studios), tworzywa sztuczne (np. toalety umiesz-
czone w pojemnikach z tworzyw sztucznych w klubie worm w Rotterdamie, 
proj. Superuse Studios), guma (np. ściany nośne z opon w budynku Earthship 
w Zwolle, proj. Superuse Studios), szkło (np. szyby samochodowe tworzące 
fasadę Glass Chapel w Masons Bend, proj. Rural Studio), maszyny przemysło-
we (np. urządzenia dawnego Młyna w Zabierzowie), detale architektoniczne 
(np. okna klasztorne wmurowane w nowe ściany apartamentowca Klostergar-
ten Lehel w Monachium, proj. Hild und K Architekten), oświetlenie (np. lampy 
przemysłowe w klubie worm), przewody instalacyjne (np. pozostawione jako 
dekoracja w Fabryce Trzciny w Warszawie, proj. Kulczyński Architekt), znaki 
drogowe (np. detale elewacji Muzeum Transportu w Lozannie, proj. Gigon Guyer 
Architekten), turbiny wiatrowe (np. tworzące ławki miejskie Re -wind w Rot-
terdamie, proj. Superuse Studios) oraz odpady konsumpcyjne (np. kolektor 
powietrzny z puszek aluminiowych w Młynie Zabierzów). Wykorzystuje się je 
jako elementy konstrukcyjne, wykończeniowe, dekoracyjne oraz meble. Produ-
kowane są też nowe materiały z odpadów szklanych (np. Foamglass+), kamien-
nych (np. Stonecycling), metalowych (np. Allusion), asfaltowych (np. Plasphalt), 
papierowych (np. Newspaperwood) i z tworzyw sztucznych (np. RecyBlock). 

Materiały wtórne: wielka płyta (Plattenpalast, 
Berlin), kamień (Dworzec Główny, Wrocław), 
blacha (Kringloop Zuid, Maastricht), materiały 
drewnopodobne (Dordyart, Dordrecht), tworzywa 
sztuczne (3D ‑Printed Canal House, Amsterdam)

Jednak materiały wtórne stosowane są w obiektach architektonicznych 
rzadko. Wykorzystanie materiałów wtórnych w architekturze związane jest 
z niestandardowym procesem projektowo -budowlanym oraz wymaga wyboru 
optymalnych metod, technologii i sposobów odzysku, przetwarzania i po-
nownego użycia. Odpady budowlane mogą być stosowane bez przekształceń, 
po częściowych modyfikacjach lub po całkowitym przetworzeniu. Wyzwanie 
stanowią problemy związane z nieodpowiednim demontowaniem elementów 
budowlanych oraz z brakiem efektywnych systemów i technologii zbierania, 
segregowania i przetwarzania odpadów. Odzysk materiałów utrudniają: za-
nieczyszczenie surowców wtórnych (np. w przypadku szkła, drewna, metali), 
zmiana właściwości materiału (np. wytrzymałość betonu z recyklingu) czy 
uciążliwa identyfikacja jego składu (np. rozróżnienie typów tworzyw sztucz-
nych). Odpowiednie wykorzystanie materiałów wtórnych w budownictwie 
wymaga szczegółowej, często eksperckiej oceny ich właściwości technicznych, 
stopnia zachowania, sposobu pierwotnego użytkowania, wytrzymałości, skła-
du chemicznego, toksyczności, zanieczyszczenia, oddziaływania na środowi-
sko oraz wad. Uczestnictwo specjalistów i wykonawców w tworzeniu projektu 
koncepcyjnego pozwala określić zdatność materiałów wtórnych do zastoso-
wania w nowej funkcji – umożliwia zdefiniowanie optymalnego sposobu ich 
pozyskania, przetwarzania, montażu i wykończenia oraz oszacowanie kosztu 
i czasu realizacji tych procesów80. Wybór materiałów wtórnych uwzględnia 
szereg czynników technicznych, estetycznych, środowiskowych, ekono-
micznych i społecznych, co może skutkować dłuższym i droższym procesem 
projektowo -budowlanym. Podobny rezultat przynosi konieczność przeprowa-
dzania specjalistycznych badań potwierdzających spełnienie obowiązujących 
norm, uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do sporządzenia spe-
cyfikacji. W przeciwieństwie do standardowego procesu, w którym obowiązki 
te są po stronie producenta materiału, zastosowanie materiałów wtórnych 
wymaga uzyskania odpowiednich potwierdzeń przez projektanta81. Elastyczny 
plan kosztów i harmonogram projektu powinien uwzględniać nieprzewidy-
walność rynku materiałów wtórnych, ich ograniczoną dostępność, konieczność 
poszukiwania źródeł oraz brak standardowych metod i procedur. Główne 
cele środowiskowe (w formie planowanego udziału materiałów z odzysku 
lub recyklingu) należy określić na początku projektu i zawrzeć w streszczeniu 
założeń projektowych oraz w specyfikacji. Realizacja priorytetów prośrodo-
wiskowych powinna być monitorowana na każdym etapie prac projektowych 
i budowlanych przez zaangażowany i wykwalifikowany zespół. Rozpoczęta 
we wczesnym etapie prac projektowych współpraca projektantów, ekspertów, 
wykonawców i inwestorów skutkuje lepszym zrozumieniem priorytetów i de-
cyzji projektowych.

Rys. 5.3 fot.  
U. Koźmińska
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Podstawowe różnice pomiędzy standardowym procesem projektowo-
-budowlanym a tym, w którym wykorzystuje się materiały wtórne, wynika ze 
sposobu pozyskiwania danych niezbędnych do wykonania projektu. Stosowanie 
popularnych, ogólnodostępnych i nowych materiałów budowlanych wymaga 
odpowiedniej wiedzy projektanta, którą ten zazwyczaj zdobywa w czasie stu-
diów i praktyki zawodowej. Potrzebne informacje zawarte są w katalogach, bro-
szurach informacyjnych, na stronach internetowych oraz u wykwalifikowanych 
i doświadczonych specjalistów. Projektowanie i budowanie z wykorzystaniem 
materiałów wtórnych jest bardziej skomplikowane. Zarówno studenci, jak prak-
tycy nie są kształceni w zakresie wiedzy dotyczącej odzysku materiałowego, 
brakuje im doświadczenia w tej dziedzinie, a badania dotyczące ponownego 
użycia elementów budowlanych prowadzi się jedynie wtedy, gdy wymaga tego 
konserwator. Wyzwanie stanowi uzyskanie informacji na temat dostępności, 
lokalizacji i właściwości materiałów wtórnych. Problemem jest również określe-
nie optymalnego sposobu ich pozyskania, przetwarzania i przystosowania do 
ponownego użycia. Dlatego w procesie projektowo -budowlanym należy 
uwzględnić czas niezbędny do zidentyfikowania źródeł materiałów budowla-
nych, zapewnienie ich dostępności, konsultowanie sposobu zastosowania oraz 
wielokrotne modyfikowanie projektu i specyfikacji.

Projekt zakładający ponowne zastosowanie elementów budynku po zakoń-
czonym cyklu ich życia również powstaje w wyniku procesu różniącego się od 
standardowej sekwencji prac. Podobnie jak w przypadku wykorzystania ma-
teriałów wtórnych, rozbudowana faza wstępna projektu architektonicznego 
powinna wprowadzać większą ilość specjalistycznych konsultacji. Niekiedy 
konieczne może być prowadzenie badań w zakresie optymalnego kształtowania 
budynku, co pozwoli na odzysk materiałów w późniejszym etapie. Pomocne są 
konsultacje z fachowcami specjalizującymi się w selektywnej rozbiórce i odzy-
sku odpadów budowlanych. Na podstawie ich wiedzy i doświadczenia można 
określić, które materiały budowlane podlegają recyklingowi i które procesy 
przetwórcze są łatwe i opłacalne finansowo. Eksperci mogą również dostarczyć 
informacji o tym, jak należy kształtować bryłę budynku i połączenia pomiędzy 
elementami budowlanymi w celu odzysku materiałów po zakończonym cyklu 

 Plany gospodarki niskoemisyjnej w Polsce prowadzą do ograniczenia emisji 
CO2 do atmosfery. Wykładzina Marmoleum firmy Forbo to produkt, który 
idealnie wpisuje się w strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych, dlate‑
go też planując wymianę wykładziny w biurze, szpitalu, szkole czy innym 
obiekcie warto wybrać naturalny produkt, który jest neutralny dla środowi‑
ska pod względem emisji CO2.

Jakub Kuszewski 
Country Manager Forbo 
Flooring Polska

życia. Ponadto interdyscyplinarna współpraca projektantów z konstruktorami, 
branżystami i specjalistami powinna być kontynuowana podczas procesu bu-
dowlanego oraz w trakcie przygotowania dokumentacji. Wiedza specjalistów 
posłuży sporządzeniu podręcznika użytkowania, serwisowania i demontażu 
projektowanego obiektu. W specyfikacji należy również zdefiniować przyszłe 
strumienie odpadów i optymalne sposoby odzysku materiałów budowlanych.
Istnieją różne definicje optymalnego sposobu kształtowania formy architekto-
nicznej, która umożliwia zastosowanie materiałów wtórnych, uwzględnia cykl 
życia elementów budynku i odzysk jego elementów w przyszłości. Można jed-
nak wyróżnić pewne cechy wspólne zarówno na poziomie materiału, formy, jak 
procesu projektowego (Tab.7.1). Materiały dobierać należy z uwzględnieniem 
sposobu i czasu użytkowania, a także ich przetworzenia i wtórnego użycia. Po-
winny być monostrukturalne, nietoksyczne, zdrowe, modyfikowalne, bezpieczne, 
odpowiednio oznakowane (łatwa identyfikacja składu) oraz podlegające recy-
klingowi. Preferuje się formę budynku otwartą, adaptowalną, mobilną, moduło-
wą, estetyczną, o ograniczonej ilości materiałów i połączeń, z łącznikami mecha-
nicznymi i pośrednimi. Struktura elementów obiektu powinna być zaplanowana 
hierarchicznie z uwzględnieniem uwarunkowań montażowych, transportowych 
i demontażowych (warstwowe kształtowanie). Proces projektowy musi ewolu-
ować w kierunku zintegrowanym, elastycznym i interdyscyplinarnym. Rozbudo-
wana faza wstępna procesu uwzględnia badania, konsultacje i testy materiało-
we, a każdy etap projektu i wykonania – modyfikację i odstępstwa prawne. Istot-
ną różnicą w procesie projektowo -budowlanym jest konieczność zdefiniowania 
źródeł materiałów wtórnych, wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów bu-
dowlanych oraz zachowawczej rozbiórki budynków w celu zapewnienia dobrej 
jakości surowców do powtórnego wykorzystania. W przypadku projektowania 
dla odzysku niezbędne jest określenie przyszłych scenariuszy ponownego zasto-
sowania wraz ze zdefiniowaniem sposobu demontażu i przewarzania.
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Dążenie do całkowicie zamkniętego obiegu materiałów budowlanych może 
wydawać się utopijne, jednak istnieje szereg działań w zakresie legislacji, sys-
temów zarządzania, planowania i infrastruktury, które wpływają korzystnie 
na przepływy materiałowe na terenach zurbanizowanych. Polityka przestrzenna 
i planowanie urbanistyczne kształtują zużycie surowców i energii, a wybudo-
wane obiekty i ich forma wpływają na sposób użycia materiałów82. Wszystko 
ma miejsce w obszarze tkanki urbanistycznej, przekształconego środowiska 
naturalnego i uwarunkowań społecznych, dlatego maksymalne miejskie zasoby 
materiałowe zależą od lokalnych czynników technicznych, typologii urbani-
stycznej oraz uwarunkowań czasowych83. Do najbardziej aktywnych parame-
trów wpływających na miejskie przepływy materiałowe zalicza się m.in. ilość 
generowanych odpadów budowlanych, potencjalne zanieczyszczenia związane 
z zastosowaniem materiałów wtórnych oraz ich postrzeganie społeczne84. Sze-
reg czynników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych również wpływa 
na obieg materiałów i odpadów budowlanych na terenie miast85.
Obecnie budowanie z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz projektowa-
nie z uwzględnieniem przyszłego wykorzystania zastosowanych materiałów 
pozostaje zagadnieniem niszowym. Dzieje się tak, ponieważ zamknięty obieg 
materiałów w obszarze miast zależy od czynników infrastrukturalnych, pla-
nistycznych, społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i tych związanych 
z systemem zarządzania86. Polityka przestrzenna i środowiskowa oraz plano-
wanie urbanistyczne wpływa na rodzaj stosowanych materiałów budowlanych. 
Budynki, ich formy, wymiary, kubatury, wiek, stan techniczny i estetyczny od-
działują na użycie materiału87. Obieg materiałów budowlanych zależy od ich 
właściwości, typologii i gęstości zabudowy88, funkcji89 oraz czasu90. Czynniki 
te wpływają na ilość odpadów, częstotliwość renowacji, sposób demontażu 
oraz cykl życia budynku. Na obieg materiałów wpływa również potencjał re-
cyklingowy regionu oraz jakość powiązań komunikacyjnych i infrastruktury 

 W CEMEX chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem na różnych eta‑
pach tworzenia konstrukcji budowlanych – od koncepcji, przez twórcze 
projekty, po realizację i użytkowanie budowli. Architekci bardzo chętnie 
wykorzystują w swoich projektach zarówno beton monolityczny, jak i pre‑
fabrykowane elementy betonowe. Ważne jest też, że bezwładność cieplna 
betonu i jego dobre zaprojektowanie pozwala na oszczędność energetyczną 
nawet do 75% w całym cyklu życia budynku. Pod koniec cyklu użytkowa‑
nia, budowle betonowe można poddawać rozbiórce, a nie tradycyjnemu 
wyburzaniu. Fragmenty budowli w formie modułów budynku można 
wykorzystywać ponownie w innych projektach. Z kolei rozdrobniony beton 
może zostać wykorzystany powtórnie w formie kruszywa.

Rafał Gajewski
Dyrektor Pionu Handlowego  
Członek Zarządu  
CEMEX Polska Sp. z o.o.

Materiał Forma Proces projektowo ‑budowlany

 Î adekwatny do sposobu 
czasu jego użytkowania

 Î monostrukturalny
 Î nietoksyczny
 Î zdrowy
 Î modyfikowalny
 Î bezpieczny
 Î podlegający recyklingowi
 Î o oznakowanym składzie
 Î o zaplanowanym sposo-

bie i czasie użycia, także 
wtórnego

 Î estetyczny
 Î lekki
 Î ustandaryzowany

 Î adaptowalna
 Î modułowa
 Î o otwartym układzie
 Î o regularnej siatce
 Î z hierarchiczną strukturą 

elementów
 Î z łatwym dostępem do 

elementów
 Î o ograniczonej ilości 

materiałów, połączeń 
i elementów

 Î z połączeniami mecha-
nicznymi i pośrednimi

 Î uwzględniająca uwa-
runkowania montażowe, 
demontażowe i transpor-
towe

 Î estetyczna

 Î zintegrowany
 Î interdyscyplinarny
 Î elastyczny
 Î niestandardowy
 Î o rozbudowanej fazie 

wstępnej
 Î uwzględniający badania, 

konsultacje i testy materia-
łowe

 Î uwzględniający modyfikacje 
na każdym etapie projektu 
i wykonania

Zastosowanie materiałów wtórnych i projektowanie dla odzysku materiałowe-
go prowadzi do ograniczenia ilości odpadów oraz mniejszego zużycia surowców 
naturalnych (np. w produkcji betonu czy elementów murowanych), energii 
(np. przy stosowaniu aluminium z odzysku) i wody potrzebnych do produkcji 
i przetwarzania materiałów budowlanych. Redukuje ilość szkodliwych emisji 
co2 (np. przy wtórnym użyciu drewna lub szkła), pozwala kształtować ekologicz-
ne, zdrowe i funkcjonalne budynki. Niekiedy ograniczenie wykorzystania nie-
odnawialnych surowców naturalnych, energii, wody i terenu jest opłacalne eko-
nomicznie. Koszt budowy obiektu może być obniżony dzięki niższym opłatom 
za użytkowanie środowiska lub uzyskaniu dotacji promujących rozwiązania 
ekologiczne. Zyski ekonomiczne mogą również wynikać ze wzrostu cen mate-
riałów z kurczących się zasobów naturalnych (np. miedź). Budowanie z odpa-
dów pełni też funkcję edukacyjną, rozszerza świadomość ekologiczną, kreuje 
prośrodowiskowe nawyki i odpowiedzialne zachowania. Stosowanie historycz-
nych, starych materiałów ze śladami upływającego czasu pozwala zachować 
tożsamość modernizowanego miejsca lub tworzy oryginalny charakter nowo 
powstającego budynku. Korzystanie z materiałów wtórnych zmienia sposób 
kształtowania obiektu, pozwala uzyskać interesujące rozwiązania estetyczne 
i stwarza nowe możliwości projektowe.

Tab. 5.1  Wytyczne 
dla projektowania 
z wykorzystaniem 
materiałów wtórnych 
i dla ich przyszłego 
odzysku (opracowanie: 
U. Koźmińska)
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6. Woda – czynnik niezbędny do rozwoju
Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju sarp
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska 
pracownik Wydziału Architektury pw

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że tworzenie planów rozwoju dla prze-
strzeni zurbanizowanych oraz tych podlegających urbanizacji i uwzględnienie 
aspektu zrównoważonego rozwoju nie oznacza bynajmniej zawężenia działań 
niezbędnych do znalezienia lokalizacji dla turbin wiatrowych i zmieniania kul-
turowego krajobrazu. Niezbędne jest bowiem uwzględnienie zintegrowanego 
wpływu wprowadzanych przez cywilizację ludzką rozwiązań na kształtowanie 
lokalnych i globalnych zmian klimatycznych, a tym samym ograniczenie przede 
wszystkim marnotrawienia surowców naturalnych, ograniczenie produkcji 
nieużytecznych odpadów i obniżenie poziomu energii niezbędnej do funkcjo-
nowania tworzonego „środowiska miejskiego”. 
Woda stanowi jeden z wiodących elementów niezbędnych do istnienia miast. 
W zamierzchłych epokach rzeki takie jak Eufrat, Nil czy Tygrys pozwoliły na roz-
winięcie się pierwszych cywilizacji, najpierw w sferze rolniczej, a następnie 
handlowej. Woda jest niezbędna do celów spożywczych, sanitarnych i do pod-
trzymania życia praktycznie wszystkich istniejących na naszej planecie zwierząt 
i roślin. Zrównoważona ekonomia przestrzeni zurbanizowanej uzależniona jest 
także od jakości, ilości i możliwości zapewnienia stałego dostępu do wody. 
Charakterystyczny dla naszych współczesnych czasów gwałtowny rozwój cy-
wilizacyjny zauważalny jest przede wszystkim poprzez intensywny rozwój 
przestrzeni zurbanizowanych. Jeszcze na początku xix wieku zaledwie 2% po-
wierzchni naszej planety podlegało zurbanizowaniu, na początku wieku xx – już 
ponad 10%. W pierwszej dekadzie xxi wieku liczba mieszkańców zamieszkują-
cych takie przestrzenie wyniosła 50% całkowitej populacji ludzi. Do 2030 roku 
przewiduje się, że będzie to 60%, a do roku 2050 – 70%. Oznacza to, że w ciągu 
następnych 35 lat nastąpi podwojenie populacji zamieszkującej zurbanizowane 

przetwórczej91. Ponadto znaczenie mają takie czynniki środowiskowe, jak za-
nieczyszczenie powietrza oraz zużycie energii i wody92 podczas całego procesu 
wydobycia, transportu, przetwarzania oraz użytkowania materiału. Cyrkulacja 
materiałów zależy od potencjału recyklingowego materiału, jego oddziaływa-
nia na środowisko i zdrowie człowieka oraz od zysków środowiskowych, np. re-
dukcji emisji dwutlenku węgla93. Przepływy materiałowe są również kształto-
wane przez takie ekonomiczne czynniki, jak stopień rozwoju gospodarczego 
kraju, zapotrzebowanie na materiały wtórne, istnienie zachęt ekonomicznych94 
oraz koszt materiału i niestandardowego procesu projektowo -budowlanego95. 
Istotne są takie uwarunkowania społeczne, jak zwyczaje, zachowania, codzien-
ne praktyki96 oraz świadomość ekologiczna, społeczna percepcja materiałów 
wtórnych i zaangażowanie społeczne97. Zrozumienie decydujących uwarunko-
wań cyrkulacji materiałów w terenie zurbanizowanym musi znaleźć przełożenie 
na działania w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa, które po-
winny być wspierane przez odpowiednią politykę środowiskową, mechanizmy 
finansowe, programy edukacyjne i inne narzędzia. Tylko takie zintegrowane 
i wielosektorowe działania mogą spowodować, że stosowanie materiałów wtór-
nych w budownictwie i projektowanie dla odzysku zostanie upowszechnione, 
a ilość odpadów i związanych z nimi zanieczyszczeń będzie ograniczona.
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wdrażania zasad oczyszczania miejskich wód odpadowych. Pomimo to obecna 
jakość wodnego ekosystemu nadal pozostawia wiele do życzenia, chociaż 
zgodnie z Ramową Wodną Dyrektywą (Water Framework Directive) poszcze-
gólne państwa zostały zobligowane do opracowania Planów zarządzania zlew-
niami rzek. Innym powszechnie występującym problemem są kwestie hydro-
morfologiczne, określające zmiany wprowadzone przez działalność ludzką do 
naturalnego układu sieci rzecznej, które jednocześnie powodują zniszczenia 
w różnych ekosystemach, niekoniecznie tych bezpośrednio związanych ze śro-
dowiskiem wodnym. Zmiany te w znacznej mierze są uzależnione od sposobu 
zarządzania obszarami rolnymi, jak również oczekiwaniami mieszkańców 
dotyczącymi źródeł pozyskiwania zasobów energetycznych, transportu oraz 
poziomu urbanizacji. Tym samym wszelkie ekosystemy wodne powinny być 
rozpatrywane jako jeden z naturalnych surowców – takich jak zasoby żywie-
niowe czy energetyczne – niezbędnych do poprawnego rozwoju ekonomicz-
nego konkretnego obszaru lub całego kontynentu. W celu określenia granic 
zrównoważenia wodnych ekosystemów oraz utrzymania naturalnego kapitału 
musimy zapewnić zrównoważone zarządzanie wodami, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zintegrowania wszelkich działań z zarządzaniem zasobami lądo-
wymi oraz energetycznymi.
Niezbędne jest także uwzględnienie „ekologicznych przepływów” określających 
ilość wody, jaka jest niezbędna dla systemów wodnych do dalszego istnienia, 
jak również do zapewnienia oczekiwań ludzkich użytkowników. Zrównoważone 
zarządzanie wodą jest zatem, poza wykorzystaniem ziemi, energii i transpor-
tu, jednym z najważniejszych instrumentów gospodarczych pozwalających 
na utrzymanie równowagi w innych sektorach gospodarczych, a ponadto powin-
no uwzględniać takie koncepcje, jak „zielona infrastruktura” oraz wszelkie dzia-
łania umożliwiające naturalną retencję wód, w tym odnowę terenów bagien-
nych i leśnych oraz reintrodukcję obszarów retencyjnych dla wód opadowych. 
Przez wiele wieków budowniczowie miast nie zajmowali się takim aspektem 
wzajemnych relacji człowieka i środowiska naturalnego, który jest dzisiaj 
jednym z podstawowych uwarunkowań wpływających na koncepcje rozwoju 
miast. Są to szeroko pojęte relacje między ludźmi a środowiskiem naturalnym 
i sprzężenie zwrotne, które między nimi występowało w historii i obecnie. Jest 
to znaczenie, jakie odgrywają zasoby przyrodnicze w kształtowaniu warunków 
życia człowieka, wyglądu miasta, klimatu psychicznego, a z drugiej strony – zna-
czenie, jakie ma działalność człowieka dla trwania ekosystemów i właściwego 
funkcjonowania zasobów przyrodniczych. To określenie relacji między zabu-
dową a terenami otwartymi, w tym terenami zieleni, a wreszcie – należyte od-
noszenie się do problemów hydrologicznych przy projektowaniu miast101 oraz 
oszacowanie progów wyjściowych dla miast cyrkularnych.

tereny. Większość obszarów wzrostu jest usytuowanych w państwach znajdują-
cych się na stosunkowo niskim poziomie rozwoju gospodarczego98.
Niestety, w większości przypadków gwałtowna urbanizacja nie jest poprzedza-
na odpowiednimi przygotowaniami dotyczącymi zapewnienia podstawowych 
usług dla przyszłych mieszkańców. W wielu krajach, jest to proces nieformalny, 
często nielegalny i bezplanowy. 
W miarę wzrostu przestrzeni miejskich, rośnie także zapotrzebowanie na wodę, 
zwiększa się również produkcja wody odpadowej, która, szczególnie w krajach 
na niskim poziomie rozwoju, jest usuwana bezpośrednio do otaczającego 
środowiska. Przewiduje się, że do roku 2025 roczne zapotrzebowanie na wodę 
w dużych aglomeracjach wyniesie ok. 270 milionów metrów sześciennych 
na rok (obecnie 190 milionów m3 na rok)99. Na ten gwałtowny rozwój urbani-
styczny w ciągu ostatnich kilkunastu dekad nakładają się także powszechnie 
obserwowane zmiany klimatyczne, które będą się jeszcze prawdopodobnie 
nasilały, a ich efekty będą miały znaczny wpływ na sposób planowania i re-
alizacji obszarów miejskich. Coraz częściej na kontynencie europejskim będą 
miały miejsce zjawiska ekstremalne, takie jak: fale upałów, powodzie, susze 
czy gwałtowne zawirowania mas powietrza. Ich wpływ ma bezpośredni wpływ 
na utrzymanie standardów gospodarczych i warunków realizacyjnych inwesty-
cji, a także planowanie i poprawne urbanistyczne kształtowanie przestrzeni. 
Jednocześnie głównym obszarem „napędzającym” standardy ekonomiczne 
w Europie są właśnie obszary miejskie. Jeżeli ważne ośrodki handlowe, takie jak 
Londyn, Paryż, czy Rotterdam, znajdą się pod wpływem ekstremalnych warun-
ków klimatycznych, będzie to miało bezpośredni wpływ na jakość życia wszyst-
kich mieszkańców Europy, a także możliwość i efektywność rozwoju wszystkich 
regionów. Zmiany klimatyczne mają także silne związki ze społecznymi i demo-
graficznymi przemianami. Dodatkowo, ciągły proces urbanizacji oraz nasilająca 
się konkurencja w korzystaniu z zasobów wody powodują, że prawdopodobnie 
stanie się ona zasobem ograniczonym100. Znaczenie, jakie odgrywają zasoby 
przyrodnicze w kształtowaniu warunków życia człowieka, wyglądu miasta, kli-
matu psychicznego, a z drugiej strony – znaczenie, jakie ma działalność człowie-
ka dla trwania ekosystemów i właściwego funkcjonowania zasobów przyrodni-
czych, jest często nieuwględniane w procesie urbanizacji. 
Europejska strategia 2020 dotycząca ekonomicznego rozwoju całego kon-
tynentu dotyczy przede wszystkim bardziej środowiskowo przyjaznych 
przemian. Krytycznym elementem takiej prośrodowiskowej ekonomii jest 
zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, gdyż tylko zdrowe i odporne 
(rezyliencyjne) na negatywne czynniki ekosystemy zapewnią warunki niezbęd-
ne dla podtrzymania zdrowia społeczności ludzkiej oraz istniejącego standar-
du cywilizacyjnego. W ciągu ostatnich dwóch dekad wiele zmian dotyczyło 
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ekosystemów, a tym samym utrudnić zabezpieczenie zasobów wodnych w przy-
szłości105. Tym samym niezmiernie ważne jest, aby kryterium wystarczającej ilo-
ści było rozważane równorzędnie z szacowaniem zdrowia „ekologicznych prze-
pływów” (termin powyższy określa ilość wody, jaka jest potrzebna środowisku 
systemów wodnych, aby nadal funkcjonować oraz pełnić funkcje usługodawcze 
dla ludzi), a tym samym z określeniem ważnych granic zrównoważonego roz-
woju z punktu widzenia niezbędnej ilości wód.

Ekologiczny status wody stanowi składową dwóch czynników: części biologicz-
nej („żyjącej”) oraz abiotycznej („nieżyjącej”) części systemu wodnego będącego 
rezultatem hydromorfologii środowiska wodnego – w tym także fizycznego 
kształtu i poruszania się masywu wód w sposób naturalny lub przekształcony 
poprzez system sztucznych tam, wałów, ścian kanałów czy zmienionego biegu 
koryta rzeki. Cechy abiotyczne są również uzależnione od chemicznego i fizy-
kochemicznego statusu wody, kształtowanego przez takie czynniki, jak: tem-
peratura, poziom zasolenia, składniki odżywcze oraz poziom koncentracji za-
nieczyszczeń związkami metali ciężkich oraz innymi związkami chemicznymi. 

Zrównoważona alokacja zasobów 
wodnych dla ekosystemów oraz 
konkurujących odbiorców

Granica zrównoważenia
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Rys. 6.1 EEA, 
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– current and future 
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Environment Agency, 
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Zasoby wodne są podstawą funkcjonowania i rozwoju gospodarczego miast od 
zarania dziejów do dziś. W miastach współczesnych zarówno brak, jak nadmiar 
wody są jednymi z ważniejszych problemów rozwojowych, dotyczących również 
urbanistyki. Woda jest cennym i nieposiadającym substytutu surowcem oraz 
atrakcyjnym elementem struktury miasta, ale także źródłem zagrożeń. Korzyści 
wynikające z położenia miast historycznych nad wodami otwartymi – rzekami 
i morzami – aż do epoki przemysłowej wiązano z ich wpływem na obronność 
miasta, z możliwością zaopatrzenia w wodę pitną, korzystania z wodnych szla-
ków transportowych i ich kontroli oraz uprawy żyznych gleb na ich brzegach, 
a wreszcie – z możliwością wykorzystania wody do produkcji przemysłowej 
i produkcji energii. Dziś dodatkowo uznaje się walory wynikające z możliwości 
organizacji wypoczynku nad wodami, zastosowanie wód do kształtowania 
przestrzeni publicznych i walory kulturowe wody. Docenia się również kory-
tarze wodne jako cenny składnik ekosystemu. Z kolei zagrożenia związane 
z położeniem miast przy wodach otwartych są od wieków podobne. To przede 
wszystkim możliwość powodzi, zmian lokalizacji koryt rzecznych i zamulania 
się ich dolin, częste występowanie terenów o niekorzystnych warunkach bu-
dowlanych i sanitarnych – bliskość bagien, moczarów i wysokie poziomy wód 
gruntowych102. Problem gospodarowania wodami dotyczy jednak znacznie 
szerszego zakresu niż tylko bezpośrednich relacji miasto–rzeka i coraz częściej 
rozpatrywany jest jako hydrologia, czyli nauka o przepływie i dystrybucji zaso-
bów wodnych. Ponadto, uwzględnia się ciągłą transformację zasobów wodnych 
we wszystkie fazy i stany istnienia, określone terminem cykl wodny.
Woda jest niezbędna dla rozwoju zarówno ekonomii, jak społeczeństwa. Te 
bezpośrednie korzyści są określane mianem „zaopatrzeniowych funkcji wody”. 
Jednak systemy wodne mają także i inną funkcję: filtrują i rozcieńczają zanie-
czyszczenia, zapobiegają powodziom, są zbiornikami świeżej wody, pozwalają 
na utrzymanie równowagi mikroklimatycznej i chronią różnorodność biologicz-
ną. Ten drugi zestaw funkcji jest często znany pod nazwą „funkcji regulacyjnych” 
czy też „podtrzymujących” i ma bezpośrednie związki z wieloma innymi ekosys-
temami. Powyższy zespół cech otrzymał nazwę „ekosystem dóbr i usług” i został 
usystematyzowany przez Millenium Ecosystem Assessment103.
Istnieją wyraźnie wytyczone granice poza którymi wykorzystanie wody przez 
człowieka może spowodować wadliwe funkcjonowanie ekosystemów, a tym sa-
mym utrudnić zapewnienie odpowiednich zasobów wód104 dla przyszłych użyt-
kowników. Jest zatem niezmiernie ważne, aby kryterium dobrego standardu 
było rozpatrywane łącznie z oszacowaniem stanu „przepływów ekologicznych”, 
opisujących termin ilości wody niezbędnej dla systemów wodnych. 
Naukowcy wskazują granice rozwoju zrównoważonego, poza którymi wy-
korzystanie wody do celów działań ludzkich może spowodować zniszczenie 
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roślin wodnych korespondujący z obniżeniem poziomu tlenu w wodzie, dający 
w efekcie proces zwany eutrofizacją. Analiza potencjalnych zagrożeń wskazuje, 
że 30–50% wód powierzchniowych jest pod wpływem zanieczyszczeń (głów-
nie z uwagi na odpady pochodzące z przemysłu rolniczego). Dotyczy to ponad 
40% rzek oraz wód przybrzeżnych, podczas gdy 20–25% z nich jest również 
poddawane zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych skupisk osadniczych. 
Tym samym przemysł rolniczy oraz intensywność zaludnienia stanowią kluczo-
we elementy mające wpływ na poziom zanieczyszczenia systemów wodnych. 
Baseny rzek otoczone terenami, wśród których wyróżnić można ponad 40% 
powierzchni rolniczej oraz o intensywności zaludnienia przekraczającej 100 
mieszkańców/km2, w znacznym stopniu charakteryzują się jakością wód 
poniżej stanu dobrego109. Naciski hydromorfologiczne oraz przekształcone 
naturalne habitaty są również najczęstszymi źródłami nacisku na rzeki, jeziora 
oraz wody transgraniczne, mając wpływ na 40% wód rzecznych i transgranicz-
nych oraz na 30% wód jeziornych110. Stabilne warunki hydromorfologiczne 
są szczególnie ważne dla utrzymania warunków ekosystemowych, takich jak 
retencja i filtrowanie wód, występowanie terenów tarła dla ryb, podtrzymanie 
biohabitatów bogatych w różnorodność gatunkową. Zmiany w parametrach 
hydromoforlogicznych spowodowane są przez wiele działań ludzkich, w tym 
przez konsekwencje powstawania inżynieryjnych budowli przeciwwodnych, 
wyrzucanie odpadów, zmiany pokrycia terenu wynikające z regionalnych 
przekształceń oraz procesy urbanizacji, jak również przechowywanie zasobów 
wodnych w sztucznych zbiornikach111.
Poza Ramową Dyrektywą Wodną istnieją dwie inne równie ważne dyrektywy 
mające pływ na różnorodność gatunkową w ekosystemach wodnych oraz te-
renach bagiennych. Są to Dyrektywa Habitatów oraz Ptasia Dyrektywa, znane 
pod wspólnym terminem „Dyrektywa Natura 2000”. W ich zakresie znajduje 
się ochrona, utrzymanie oraz odtworzenie wybranych gatunków i ekosyste-
mów na terenach mających status Natura 2000. Powodzie i susze są częścią 
naturalnego cyklu hydrologicznego oraz środowiskowego. W poszczególnych 
obszarach klimatycznych Europy flora i fauna zaadaptowały się do tych zmian 
w ciągu ostatnich milionów lat, tworząc obszary namorzynowe, bagienne czy 
półpustynne, charakteryzujące się pojawianiem się sezonowych cieków wod-
nych. W takich warunkach konkretne ekosystemy uległy przekształceniom, 
adaptując się do następujących w sekwencjach zjawisk powodzi oraz suszy. 
Jednak obecnie istniejący cykl hydrologiczny uległ zaburzeniu. Widoczne 
na terenie całej Europy zmiany klimatyczne dotyczące charakterystyk opadów 
oraz amplitud temperatur mają wpływ na zwiększenie się intensywności za-
równo okresów suszy, jak efektów powodzi. Rola przemian klimatycznych nie 
była uwzględniona w Planach Zarządzania Basenami Rzek opublikowanymi 

Rezultaty wynikające z badań wykonanych w ramach Planów zarządzania 
dorzeczami rzek wskazują, że ekologiczny status wielu europejskich rzek jest 
stosunkowo niski, w tym106:

 Î Ponad połowa wód powierzchniowych w Europie charakteryzuje się 
standardem wód poniżej dobrego, jak również niskim potencjałem 
wykorzystania. Tym samym, w celu osiągnięcia zaleceń Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, niezbędne będzie rozpoczęcie prac mitygacyjnych lub 
restauracyjnych. 

 Î Cieki wodne oraz wody transgraniczne mają gorszy status ekologiczny 
lub potencjalnie są bardziej zagrożone niż obszary akwenów wodnych 
nieprzepływowych (jeziora), czy też wód przybrzeżnych.

 Î Najczęstszymi zagrożeniami mającymi wpływ na wody powierzchniowe 
w Europie są zanieczyszczenia pochodzące z rozproszonych źródeł 
powodujące wzbogacenie składników pokarmowych oraz zagrożenia 
hydromorfologiczne powodujące zmianę warunków w lokalnych habitatach.

 Î Tereny o najniższym standardzie ekologicznym w przypadku wód pitnych 
zlokalizowane są w środkowej Europie, szczególnie na terenie północnych 
Niemiec, Holandii oraz Belgii. W przypadku wód przybrzeżnych oraz 
transgranicznych najgorszy standard ma Morze Bałtyckie oraz obszar 
Morza Północnego. 

Status chemiczny jest komponentem „dobrego statusu” i woda powinna mieć 
dobry standard chemiczny, spełniając właściwe parametry. W celu osiągnięcia 
właściwego standardu niezbędne jest posiadanie konkretnych cech jakościo-
wych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej oraz w opublikowanych 
później wytycznych. Dane wynikające z analiz, które miały miejsce w ramach 
pierwszej fazy Planów Zarządzania Basenami Rzek107, wskazują na to, że słabe 
parametry chemiczne nadal stanowią jakościowy problem w wielu europej-
skich krajach. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady medyczne, mające 
destrukcyjny wpływ na równowagę hormonalną ludzi i zwierząt. Te nowe zanie-
czyszczenia oraz zły status chemiczny 40% wód powierzchniowych w Europie 
(kraje nie należące do ue) wskazują, że zarówno zasady monitorowania, jak 
wiedza dotycząca możliwych zanieczyszczeń, są niewystarczające. W 2011 roku 
pojawiła się propozycja dotycząca regulacji ilości substancji określonych jako 
priorytetowe, które mogą stanowić część odpadów usuwanych do systemów 
wodnych i powinny również być objęte częścią przepisów podlegających harmo-
nizacji na terenie krajów europejskich108.
Zanieczyszczenie wód odpadami żywieniowymi, takimi jak fosfor czy związki 
azotu, pochodzi bezpośrednio z szarych wód usuwanych z terenów zurbanizo-
wanych, jak również rolnych, gdzie związki te stanowią integralny komponent 
nawozów sztucznych. W środowisku wodnym powodują one nagły przyrost 
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powodzi na poziomie założeń urbanistycznych, a także w skali architektonicz-
nej dla poszczególnych kwartałów czy budynków. Zagrożone miasta mogą się 
przygotować na wiele sposobów. Strategia dotyczy uwzględnienia takich roz-
wiązań, jak wzmocnione konstrukcyjnie obiekty, decentralizacja źródeł pozy-
skiwania energii elektrycznej, lokalizacja wszystkich elementów infrastruktury 
pod ziemią. Konieczne są także zmiany w prawie budowlanym, finansowanie 
odpowiednich rozwiązań zintegrowanych w proces modernizacji budynków, 
wdrażanie zasad prewencyjnych. Powodzie stanowią zagrożenie o charakterze 
transgranicznym i dotyczą obszarów znacznie większych niż poszczególne 
miasta czy państwa. Niezbędna jest zatem współpraca na wszelkich szczeblach 
administracyjnych krajowych, a także międzynarodowych.
W ramach strategii dokonano podziału możliwych czynności adaptacyjnych 
i przeciwpowodziowych dla miast i regionów na czynności115: 

 Î „szare” – dotyczące nowych budowli oraz infrastruktury, które powinny być 
zabezpieczone przed efektami powodzi, czyli odpowiednio zaprojektowane 
wraz z ekonomicznym zastosowaniem trwałych materiałów budowlanych 
i systematyczną konserwacją. Niezbędna jest poprawa stanu systemu 
kanalizacji deszczowej, tymczasowe gromadzenie wody w naturalnych 
i sztucznych zbiornikach wodnych, oddzielne podczyszczanie wód 
opadowych i ścieków kanalizacyjnych. Promowane są innowacyjne 
rozwiązania funkcjonalno -budowlane, np. wejścia do budynków 
umieszczane znacznie powyżej poziomu terenu, budynki na palach, 
budynki pływające, zbiorniki do tymczasowego gromadzenia wody, zielone 
dachy, tamy oraz wały ochronne.

 Î „zielone” – ograniczenie i usuwanie nawierzchni nieprzesiąkliwych 
na terenach zurbanizowanych, utrzymanie i zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej w miastach oraz poza ich obszarami, utrzymanie 
i realizacja nowych terenów parkowych i ogrodowych oraz akwenów 
wodnych, rekultywacja i ochrona oraz odtwarzanie obszarów bagiennych 
jako terenów, które mogą być wykorzystane jako zbiorniki retencyjne, 
efektywne zarządzanie terenami rolniczymi i leśnymi, „re -naturalizacja” 
terenów rzecznych oraz bagiennych,

 Î „miękkie” – tworzenie map pokazujących obszary potencjalnego 
zagrożenia powodzią, przy uwzględnieniu scenariuszy możliwych 
zmian klimatycznych, upowszechnianie informacji, stworzenie systemu 
wczesnego ostrzegania, edukacja i rozpowszechnienie wiedzy wskazującej, 
w jaki sposób chronić budynki przed wpływem wysokiej wody, stworzenie 
strategicznych planów zarządczych dla dolin rzecznych, w tym: zakaz 
budowy na obszarach zagrożonych powodzią, stworzenie obszarów 
retencyjnych dla wód powodziowych, utworzenie strategii zarządzania 

w 2009, chociaż był to jeden z tematów szeroko dyskutowanych podczas wdra-
żania wspólnych strategii.
W 2012 roku eea (Europejska Agencja Środowiska) przedstawiła Raport pt. 
Urban adaptation to climate change in Europe, zawierający analizy wskazujące, 
iż około 20% miast europejskich powyżej 100.000 mieszkańców, znajduje się 
w kategorii zagrożonej potencjalną powodzią. Udział tych miast jest szczegól-
nie duży w Holandii, Serbii, Słowenii, Grecji i Finlandii. W niektórych krajach 
– np. w Irlandii – ryzyko jest rozłożone bardziej równomiernie, a w Wielkiej 
Brytanii i Holandii różnice pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi 
są znaczne. Rezultaty badań pokazują, że miasta szczególnie narażone na ne-
gatywny wpływ wysokiej wody nie są zlokalizowane tylko w jednym regionie. 
Potencjalne scenariusze przewidują, że do 2080 roku w zasięgu wód powodzio-
wych znajdzie się o 400 000 więcej osób. Analizy uwidaczniają także, że zjawi-
ska powodziowe są coraz bardziej intensywne w Europie północnej, szczególnie 
na zachodnich terenach Wielkiej Brytanii oraz wybrzeżach Półwyspu Skandy-
nawskiego. Od roku 1980 odnotowano ponad 325 znacznych wezbrań rzek, przy 
czym ponad 200 z nich miało miejsce po roku 2000. Ten znaczny wzrost liczby 
powodzi w ostatnich latach jest głównie efektem lepszego raportowania, ale 
również zmian w wykorzystaniu zasobów ziemskich. Poza powodziami, których 
źródłem są rzeki, takie zjawiska mają również miejsce na obszarach zurbanizo-
wanych, gdzie gwałtowne i krótkotrwałe opady mogą powodować niedrożność 
systemów kanalizacji deszczowej oraz mieć wpływ na jakość wód pitnych112. 
Analizy dotyczące zjawiska globalnego ocieplenia wskazują na intensyfikację 
cyklu hydrologicznego oraz zwiększenie liczby i częstotliwości zjawisk powo-
dziowych na znacznych obszarach Europy. Jednak oszacowanie dokładnej 
liczby, częstotliwości oraz intensywności nadal nie jest do końca możliwe. Jest to 
związane z efektem długoterminowych naturalnych przemian klimatycznych, 
jak również zmian w systemach rzecznych, spowodowanych przez realizację 
różnorodnych budowli inżynierskich. W regionach o obniżonych opadach śnie-
gu i braku pokrywy śnieżnej w ciągu sezonu zimowego prawdopodobieństwo 
powstawania powodzi wiosennych będzie znacznie mniejsze. Tym niemniej 
brak długoterminowych danych dla wszystkich krajów Europy utrudnia napi-
sanie dokładniejszego scenariusza113. Należy również pamiętać, że powodzie 
stanowią integralny element wodnych oraz nadbrzeżnych ekosystemów. Śro-
dowiskowe zniszczenia spowodowane przez powodzie są tym samym bardziej 
konsekwencją wpływu budowli inżynieryjnych niż zmian w samych ekosyste-
mach. Oznacza to konieczność zrównoważenia zniszczeń społecznych i ekono-
micznych względem wartości, jakie zyskałyby ekosystemy przez pozostawienie 
ich w stanie naturalnym, wraz naturalnymi zjawiskami powodzi114. Takie podej-
ście oznacza także zintegrowanie odpowiednich zabezpieczeń przed skutkami 
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Analizując możliwe metody adaptacyjne dotyczące braku wody oraz okresów 
suszy, największą możliwość rozwojową mają popytowe obszary zarządzania. 
Istnieje jednak wiele obszarów potencjalnego konfliktu pomiędzy odbiorca-
mi wody, środowiskowo szkodliwymi odpadami, kontrolą spełniania praw-
nych, projektowaniem i wprowadzaniem zasad odpowiedzialności czy pomia-
rami lub sprzedawaniem wodnych licencji. Kwestie te są dopiero stopniowo 
rozwiązywane. Chcąc zastosować efekt bardziej racjonalnego korzystania 
z zasobów wodnych, kluczowym zagadnieniem staje się współpraca pomię-
dzy poszczególnymi uczestnikami, zarówno na szczeblu państwowym jak 
i biznesowym, oraz zachowanie zasady działania zgodnie z zasadami praw-
nymi. Oznacza to również konieczność podniesienia świadomości społecznej, 
tak aby zagrożenie, jakie może dotknąć zasobów wodnych, oraz podejmowa-
ne rozwiązania były powszechnie rozumiane i akceptowane. Adaptacja cywili-
zacyjna do zmniejszonego użytkowania wody jest problemem uniwersalnym, 
a do jego rozwiązania potrzebna jest współpraca na wszystkich szczeblach 
społeczeństwa.

Rys. 6.2 EEA, 
„European Waters 
– current and future 
challenges”, Report 
No 9/2012, European 
Environment Agency, 
Kopenhaga 2012

na czas powodzi w powiązaniu z wydajnością systemu kanalizacji 
deszczowej, adaptacja obowiązujących warunków technicznych w celu 
uwzględnienia rozwiązań budowlanych pozwalających na ochronę przed 
powodzią, wprowadzenie podatków i innych impulsów finansowych, m.in. 
określenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, pojemności wody 
odpadowej (w tym deszczowej).

Jak zostało wcześniej wspomniane, rola wody w środowisku oraz uwarunkowa-
niach ekonomicznych jest bardzo złożona. Z jednej strony jest to jeden z su-
rowców ekonomicznych niezbędnych dla społeczeństwa. Pod tym względem 
woda pełni analogiczną funkcję jak pożywienie, energia oraz materiały bu-
dowlane. Ale woda to także kluczowy komponent w systemie produkcji i za-
rządzania zasobami wyżywieniowymi i energetyczno -materiałowymi. Woda 
pełni również krytyczną rolę we właściwym funkcjonowaniu ekosystemów, a to 
oznacza, że system ekonomiczny oraz system naturalnego środowiska bezpo-
średnio konkurują o zasoby wodne. Ten fakt powinien być rozpoznawalny pod-
czas dyskusji dotyczącej zależności pomiędzy ekosystemami oraz kluczowymi 
naturalnymi surowcami.
Analogicznie, produkcja energii (w tym energii ze źródeł odnawialnych, do któ-
rych zaliczyć można bio -energię oraz energię wodną) ma wpływ na zarządzanie 
ziemią, pożywieniem oraz zasobami wodnymi. Powyższe zależności są często 
opisywane jako ogniwo utworzone przez wodę, pożywienie oraz energię, ze 
zwróceniem uwagi na efekt synergetyczny, jak i konflikty zachodzące pomiędzy 
poszczególnymi komponentami. Na rysunku 6.2 przedstawiono zależności po-
między poszczególnymi obszarami zarządczymi.

Zależności w łańcuchu woda ‑energia‑
‑pożywienie oraz zasady zarządzania 
mające wpływ na systemy hydrologiczne 
oraz ich trwałość 

woda gospodarka 
nieruchomościa‑
mi oraz aspekty 
terytorialne

efektywność 
energetyczna

ekonomika zasobów 
wodnych

sektor usług  
wodnych

ochrona  
środowiska

zasoby systemy zarządcze

wodne systemy  
ekologiczne

trwałość 
systemu

energia

pożywienie
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w miarę jak powyższe urządzenia stają się standardem w nowych budynkach, 
istnieje znaczne zapotrzebowanie na takie urządzenia w budynkach już istnie-
jących. Korzystanie z samych spłuczek sanitarnych kumuluje się do ok. 25–30% 
całkowitego wykorzystania wody w domostwie. Ograniczenie wykorzystania 
wody o ok. średnio 30 litrów dziennie na nieruchomość117, jest możliwe poprzez 
zastosowanie zbiorników z podwójnym spłukiwaniem i mniejszą kubaturą. 
W sanitariatach starszego typu można stosować specjalne wkłady ograniczają-
ce jednokrotny pobór wody. Wodę można również oszczędzać poprzez stosowa-
nie urządzeń pozwalających na opóźnione napełnianie spłuczki (spłuczka nie 
napełnia się podczas jej opróżniania). Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 
na terenie Wielkiej Brytanii, bez zastosowania takiego oprzyrządowania ilość 
realnie zużytkowanej wody jest o ok. 17% większa niż pojemność spłuczki118. 
Wiele pisuarów starszego typu nie ma wbudowanej kontroli spłukiwania, mar-
nując tym samym znaczną ilość wody, szczególnie w sanitariatach publicznych. 
Urządzenia ograniczające zużycie wody, działające przy zastosowaniu działają-
cych na podczerwień sensorów, są również możliwe do powszechnego nabycia. 
Także montaż ograniczających zużycie wody główek prysznicowych może po-
zwolić na zaoszczędzenie ok. 25 l/nieruchomość/dzień119. Służą temu aeratory, 
których zastosowanie pozwala na symulację oczekiwanej siły prysznica, ale 
przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody. Podobny system może być również 
zamontowany w kranach. Termostatyczne mieszadła pozwalają także na uzy-
skanie wybranego poziomu temperatury wody, tym samym obniżając zarówno 
wykorzystaną energię, jak ilość wody. Krany wyposażone z czujniki podczerwie-
ni działają jedynie wówczas, gdy wyczuwają w swoim zasięgu obiekt. 
Bio Intelligence Service w roku 2011 zidentyfikowało potencjał ograniczenia 
wykorzystania wody w budynkach o ok. 10% poprzez zastosowania poziomych 
rozwiązań, takich jak wprowadzenie liczników wody oraz strategii cenowych. 
Oszczędności o dodatkowe 5% są również możliwe poprzez zastosowanie stra-
tegii zarządczych, wskazujących na zastosowanie konkretnych produktów wraz 
ze strategią ciągłego monitorowania poziomu wykorzystanej wody. Generalnie, 
w ramach zarządzania budynku jest możliwe wprowadzenie dodatkowych za-
łożeń pozwalających na ograniczenie poziomu użytkowania wody. M.in. takie 
strategie można odnaleźć w certyfikacji breeam czy leed. 
Woda „szara” dotyczy wszelkiej wody odpadowej z domostw – oprzyrządowania 
sanitariatów (za wyjątkiem tej z toalet), kuchni oraz pralek. Najprostszy system 
ponownego wykorzystania szarej wody polega na jej przechowaniu i ponow-
nym wykorzystaniu w spłuczkach toaletowych oraz przy podlewaniu terenów 
zielonych (poza uprawą roślin jadalnych), tym samym pozwalając na ograni-
czenie korzystania z wody pitnej. Szara woda pochodząca z oprzyrządowania 
łazienek jest lepsza od tej pochodzącej z kuchni z uwagi na mniejszy poziom 

Współcześnie 20% z wydobywanych w Europie zasobów wodnych kierowane 
jest do publicznych systemów wodnych, chociaż pomiędzy poszczególnymi 
krajami można odnaleźć znaczne różnice. Publiczna dostawa oznacza wyko-
rzystanie wody nie tylko w ramach organizacji domostw, ale także niewielkich 
przedsiębiorstw, hoteli, szpitali, szkół i przedstawicielstw drobnego przemysłu. 
Kluczowymi uwarunkowaniami mającymi wpływ na popyt społeczeństwa 
na wodę są: liczba użytkowników w domostwach, dochód, zachowania konsu-
menckie oraz aktywności turystyczne. Rozwój różnorodnych technologii, w tym 
urządzeń oszczędzających zużycie wody oraz rozwiązań ograniczających nie-
kontrolowane wycieki wody w systemach publicznego przesyłu, również pełni 
ważną funkcję116. Saragossa, miasto w północno -wschodniej Hiszpanii, jest 
przykładem sukcesu w zarządzaniu popytem na zurbanizowane zasoby wodne. 
W ramach strategii wdrożonej w latach 1995–2008, pomimo znacznego przy-
rostu liczby mieszkańców udało się ograniczyć ogólny poziom wykorzystania 
wody o średnio 1600 milionów litrów rocznie. Efekt został osiągnięty poprzez 
współpracę pomiędzy firmą Ecodes (Foundation for the Environment and De-
velopment) oraz przedstawicielami władz zarządzającymi Saragossą. Poprawie 
uległa także jakość wody, a ograniczenie zużycia wody stało się elementem 
kampanii przedstawicieli wielu opcji politycznych, pozwalając na utrzymanie 
zasad zarządczych pomimo kilku zmian w rządzie. Strategia dotyczyła adapta-
cji przez przedstawicieli przemysłu szerokiego spektrum wodnooszczędnych 
technik i technologii, takich jak recyrkulujące systemy chłodzeniowe, oraz 
poprawa skuteczności metodologii czyszczenia i konserwacji systemów produk-
cyjnych w połączeniu z wprowadzeniem systemów pomiaru wody. Zmianom 
towarzyszyły kampanie zwiększające świadomość społeczną, w efekcie których 
zmieniły się zachowania ludzi. Przedstawiciele zarządu miasta uchwalili rów-
nież miejskie prawo dotyczące ograniczania korzystania z zasobów wodnych, 
dając mu status miejskiego prawa budowlanego.
Wykorzystanie publicznych zasobów wody można ograniczyć poprzez wdro-
żenie wielu czynności, które dają się pogrupować w kilka szerokich kategorii 
ekonomizacji korzystania z zasobów wodnych. Są to m.in.: ponowne wyko-
rzystanie wód szarych oraz zbieranie opadowych wód deszczowych, zmiany 
zachowania poprzez tworzenie powszechnego zrozumienia dla konieczności 
chronienia zasobów wodnych, stosowanie liczników wody, ograniczenie po-
wstawania niekontrolowanych przecieków wodnych w systemach dostawczych. 
Zmiany technologiczne, jakie miały miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach, 
umożliwiają osiągnięcie oszczędności wody poprzez stosowanie nowoczesne-
go oprzyrządowania, takiego jak np. pralki oraz zmywarki, jak również wiele 
innych domowych urządzeń, nie pomijając spłuczek w toaletach, kranach, 
prysznicach oraz rozwiązaniach umożliwiających dostawę wody. Jednak nawet 
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korzystaniem z zasobów wodnych, może być szacowana jedynie pośrednio, 
jako różnica wynikająca z ilości wody wyprodukowanej oraz odebranej i zmie-
rzonej przez system liczników wodnych.
Zgodnie z analizami European Benchmarking Cooperation nieszczelności 
systemów mają największy udział w stratach przesyłowych122, szacowanych 
na ok. 5m3/dzień/km systemu wodnego. Badania w poszczególnych krajach 
wykazały jednak znaczące różnice w poszczególnych firmach dystrybuujących 
wodę. Obecnie szacowanie strat przesyłowych nie podlega regulacjom praw-
nym, poza stratami związanymi z zarządczymi decyzjami poszczególnych 
przedsiębiorstw, a te z kolei mają bezpośredni związek ze zdrowiem konsumen-
tów oraz okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych na konserwację istnieją-
cych linii przesyłu. O ile powyższe kalkulacje nie będą uwzględniały wpływów 
zewnętrznych, jak również innych konsekwencji poszerzania zurbanizowanych 
sieci wodnych bez uwzględniania efektywnych rozwiązań materiałowo-
-energetycznych, to efekty będą charakteryzowały się niską jakością użytkową.
Niedrożności istniejące w systemach przesyłu mogą powodować infiltrację 
zarówno do systemu wodnego, jak wycieki do otaczającego gruntu, co może 
spowodować podniesienie się lokalnych zwierciadeł wód gruntowych, jak 
również kontaminację lokalnych ujęć wody pitnej. Z kolei infiltracja powoduje 
rozcieńczenie usuwanych szarych wód i proporcjonalne zwiększenie kubatury 
zanieczyszczonych wód usuwanych do środowiska. Projekty konserwacji wod-
nych sieci miejskich mające za cel ograniczenie niekontrolowanej ucieczki wody 
są zazwyczaj planowane na wiele lat i powinny być zintegrowane z innymi dzia-
łaniami planistycznymi zarządów miast, np. dotyczącymi systemu transportu, 
telekomunikacji, przesyłu gazu czy medium grzewczego. Niezbędne jest także 
prowadzenie intensywnych kampanii szkoleniowych skierowanych do przed-
siębiorców korzystających z zasobów wodnych przy prowadzeniu procesów 
technologicznych. Kampanie takie powinny uwzględniać wiele różnych podejść, 
w tym szkolenia internetowe, programy edukacyjne na poziomie szkół, ulotki 
informacyjne wydawane przez lokalne władze oraz firmy zarządzające zasoba-
mi wodnymi, punkty informacyjne podczas publicznych imprez oraz wykorzy-
stanie wszelkich mediów, w tym społecznościowych. Zazwyczaj im szerszy ma 
być obszar oddziaływania, tym mniej skomplikowana powinna być zawartość 
informacyjna. Podnoszenie świadomości może dotyczyć zasad codziennego 
zachowania, jakim jest np. długość trwania prysznica czy też wykorzystanie 
wody w ogrodnictwie, jak również zalety wiążące się z zamontowaniem urzą-
dzeń spełniających założenia efektywnego wykorzystania wody. Ważnym 
narzędziem jest także stosowanie liczników wody, które pozwala na wskazanie 
nie tylko ilości zużytej wody, ale także wysokość związanych z tym opłat. Jest to 
również kluczowe rozwiązanie dla administracji i stanowi wstępne założenie 

zanieczyszczenia. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia w wodzie szarej są cza-
sem powodem do społecznego niepokoju, szczególnie w przypadkach długiego 
przechowywania. Preferowane jest natychmiastowe wykorzystanie szarej wody 
lub ewentualne ograniczenie poziomu zanieczyszczenia. Deszczowa woda opa-
dowa z dachów i innych nieprzepuszczalnych powierzchni może być również 
gromadzona w zbiornikach i wykorzystywana do mycia samochodów oraz pod-
lewania terenów zielonych. Oznacza to, że zbieranie wody deszczowej ogranicza 
wykorzystanie przez domostwa wody pochodzącej z publicznych wodociągów. 
Jest to ważne także w krajach posiadających znaczne zasoby wodne, gdyż w ten 
sposób można ograniczyć obciążenie lokalnych systemów kanalizacyjnych, 
szczególnie podczas intensywnych opadów. Odpisy podatkowe dostępne dla 
mieszkańców, którzy zastosują takie rozwiązania, mogą być jednym z rozwią-
zań wspomagających zarządzanie wodami opadowymi.
Systemy zbierania wody mogą mieć rozmaitą skalę i poziom skomplikowania, 
od najprostszego przydomowego ogrodowego zbiornika, aż po system dla ca-
łego kwartału. Na przykład w Berlinie zebranie wody deszczowej z 32000m2 
dachu jest powiązane z wielkoskalowym urbanistycznym zagospodarowa-
niem terenu Posdamer Platz120, z którego jest zbierana woda do zbiornika 
o kubaturze 3500m3.
Analizując możliwości ilościowego ograniczenia korzystania z zasobów wodnych, 
należy jednocześnie nadmienić, iż energia wykorzystana do produkcji, montażu 
oraz konserwacji niezbędnych elementów infrastrukturalnych może powodować 
wyższą emisję gazów cieplarnianych niż tradycyjne wykorzystanie wody z miej-
skich wodociągów. Istnieje jednak możliwość usprawnienia procesu projektowa-
nia wspomnianych systemów i zmniejszenia ich śladu węglowego, szczególnie 
w przypadku magazynujących zbiorników wodnych oraz przepompowni121.
Niekontrolowane nieszczelności w publicznych systemach wodnych stanowią 
jeden z podstawowych problemów, podobnie jak zaniżanie rangi kryteriów 
efektywności dla takich systemów. Chociaż całkowita eliminacja nieszczelności 
jest praktycznie niemożliwa (szczególnie z uwagi na uwarunkowania ekono-
miczne), optymalizacja działań prowadzących do ograniczenia omawianego 
efektu jest niezmiernie ważnym obszarem zarządzania zasobami wodnymi. 
Utrzymanie istniejącego poziomu strat prowadzi nie tylko do utraty zasobów 
wody pitnej, ale oznacza także utratę energii oraz materiałów budowlanych 
wykorzystanych do wydobycia wody oraz przeprowadzenia procesów pury-
fikacji. W przypadkach spadku ciśnienia w systemie wodnym nieszczelności 
niosą również możliwość zanieczyszczenia zasobów poprzez kontakt z ota-
czającym środowiskiem. Kwantyfikacja strat wynikających z dystrybucji wody 
w systemach miejskich, w tym także szarych zasobów wodnych, i z czynności 
nieopodatkowanych (np. podczas gaszenia pożarów) wraz z nielegalnym 
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szkód realnie poniesionych przez społeczeństwo lub na podstawie oczekiwa-
nych standardów czystości, które zostały przekroczone.
Motywacyjny system płatności dotyczy wdrożenia polityki płatności za ko-
rzystanie z zasobów wodnych poprzez wskazanie czynników motywujących 
użytkowników do bardziej efektywnego korzystania z zasobów wodnych, a tym 
samym stanowi kontrybucję dla środowiskowych celów Dyrektywy. Wspo-
mniany wcześniej Artykuł 9 Dyrektywy dotyczy jedynie usług wodnych. Jednak 
Artykuł 2 określa usługi wodne jako wszelkie usługi pozwalające na wydobycie, 
sekwestrowanie, przechowywanie, oczyszczanie oraz dystrybucję zasobów 
wód powierzchniowych oraz podziemnych, co jest odmienne od definicji zasad 
wykorzystania wody oznaczającej usługi związane z wodą oraz wszelkie inne 
aktywności mające znaczący wpływ na stan zasobów wodnych. To rozróżnienie 
pomiędzy usługami wodnymi oraz wykorzystaniem zasobów wodnych jest nie-
zmiernie ważne w przypadku projekcji założeń szacujących cenę wody124.
Oszacowanie wielkości śladu wodnego (Water Footprint Assessment, czyli 
wfa) jest podejściem ilościowym, zdefiniowanym jako całkowita, szacowana 
w litrach wielkość dotycząca wody pitnej wykorzystanej do produkcji dóbr oraz 
usług. Pierwotnie, wartość została wprowadzona jako proste podejście pozwa-
lające na wskazanie oraz oszacowanie bezpośredniego i pośredniego wyko-
rzystania zasobów wodnych do celów konsumpcyjnych lub produkcyjnych125. 
Celem było podniesienie świadomości społecznej. Podejście zostało zmody-
fikowane w celu lepszego szacowania parametrów jakościowych wody i od-
zwierciedlenia lokalnych zagadnień i możliwych zasad zarządzania zasobami 
w miejscach ujęć i wydobycia wody (głównie w celach rolniczych)126. Wskaźnik 
wfa wyróżnia trzy składowe zasobów wodnych: błękitne, zielone i szare. Wskaź-
nik błękitny dotyczy ilości wód powierzchniowych i podziemnych niezbędnych 
do działań produkcyjnych, zielony wskazuje na zakres wykorzystania wód opa-
dowych, która jest zatrzymywana przed spłynięciem do systemów kanalizacji 
deszczowej127. Wskaźnik szary bynajmniej nie dotyczy wód szarych opisanych 
w poprzedniej części opracowania i oznacza wielkość czystej wody niezbędnej 
do naturalnego rozcieńczenia i asymilacji zanieczyszczeń w celu uzyskania 
oczekiwanych standardów otaczających zasobów wodnych128. Powyższe 
wskaźniki wfa stanowią obecnie jeden z elementów ewaluacji rozwoju zrów-
noważonego w celu oszacowania środowiskowych, społecznych i ekonomicz-
nych wskaźników129. Przez szacowanie ilości wody zatrzymanej w produktach, 
wfa wskazuje znaczne zapotrzebowanie na wodę w sferze produkcji rolnej 
oraz znaczne transfery wody między lokalizacją, w której produkty powstają, 
a miejscem spożycia130. W celu oszacowania wpływów produktów stanowią-
cych przedmiot handlu międzynarodowego, w ramach wfa należy uwzględnić 
wszystkie trzy wskaźniki (błękitny, zielony i szary) w miejscu, gdzie woda jest 

pozwalające na wprowadzenie opłat za metry sześcienne wody wykorzystanej 
przez ostatecznych odbiorców prywatnych i przemysłowych. Oszacowanie 
wartości dostarczanej wody pitnej zawiera koszty wydobycia, podczyszczenia 
i dostarczenia przez zurbanizowany system wodny. Wykorzystana w tym proce-
sie energia zależna jest w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań geo-
graficznych i hydrologicznych oraz od jakości wydobywanej wody, która może 
być w znacznym stopniu zróżnicowana, począwszy od czystej wody spływającej 
z terenów górskich na tereny zurbanizowane aż do podziemnych zasobów, do 
wykorzystania których niezbędne są odpowiednie pompy. Ujęcia wody znajdu-
ją się również pod dnami rzek, do których mogą wpływać liczne zanieczyszcze-
nia ze zlokalizowanych w górnym biegu punktów zanieczyszczeń, a tym samym 
przed dostarczeniem do użytkowników woda musi być oczyszczona, aby uzy-
skać oczekiwany standard.
Energia niezbędna na uzyskanie 1 m3 wody zależy od lokalizacji, wydaje się 
zatem bardziej zasadne, aby badania były przeprowadzane raczej w długich 
okresach czasowych dla konkretnych odbiorców niż poprzez porównania pozio-
mu zużycia dla odbiorców zlokalizowanych w zupełnie odmiennych warunkach 
geograficznych czy na innym poziomie technologicznego rozwoju.
Biorąc pod uwagę realia historyczne, cena wody w krajach europejskich bardzo 
rzadko odzwierciedlała pełne nakłady niezbędne do pozyskania wody pitnej. 
W efekcie pojawiały się liczne zanieczyszczenia oraz ograniczenia w dostępie do 
zasobów wodnych, co miało negatywny wpływ na zarówno na środowisko, jak 
i na społeczeństwo. Faktem jest, że społeczeństwo zazwyczaj pokrywa koszty 
związane z oczyszczeniem wód pitnych zanieczyszczonych przez przemysł oraz 
rolnictwo. Można uniknąć takich rozwiązań, pod warunkiem jednak większego 
udziału zarządzających na różnych szczeblach władz w konstruowaniu po-
prawnych zasad zarządzania zasobami. Ramowa Dyrektywa Wodna123 stanowi 
szczególny wkład w proces wdrażania prawidłowych cen wody w Europie, 
a Artykuł 9 zawiera specjalne wytyczne dotyczące możliwości odzyskiwania 
poniesionych kosztów, w tym zasady płatności przez jednostki, które spowo-
dowały zanieczyszczenie. Zasadą odzyskania kosztów poniesionych na usługi 
dostarczenia wody o odpowiednim standardzie jest konieczność podania cen 
odzwierciadlających finansowe, środowiskowe oraz surowcowe koszty do-
starczenia wody. Dyrektywa wskazuje na adekwatną kontrybucję dla różnych 
odbiorców wody, przy podziale wskazującym przynajmniej na obszar przemy-
słowy, domostwa oraz rolnictwo. Kraje członkowskie Unii powinny również brać 
pod uwagę społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne efekty szacowania oraz 
geograficzne i klimatyczne uwarunkowania. Założenie ponoszenia kosztów 
przez jednostkę powodującą zanieczyszczenia powinno zawierać realne nakła-
dy poniesione na oczyszczenie zasobów wodnych, oszacowane na podstawie 
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7. Biofilia
Kreowanie przestrzeni w oparciu o zasady biofilii jest kierunkiem, w którym 
powinna zmierzać współczesna architektura i urbanistyka, w celu tworzenia 
zdrowego, zrównoważonego i pięknego otoczenia. Celem architektów jest 
uruchomienie naturalnych procesów i wprowadzenie życiowej energii w prze-
strzeń poprzez implementację biofilowych założeń w projekty budynków, 
przestrzenie publiczne i całe założenia urbanistyczne. Dzięki temu miejsca, 
w których żyjemy, odzyskają swoją autentyczność, staną się też bardziej do-
stępne i otwarte dla użytkowników i mieszkańców, ułatwiając budowanie wię-
zi międzyludzkich. Alicja Szadowiak
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Biofilia – umiłowanie życia
Biofilię można zdefiniować jako wrodzone poczucie związku człowieka lub 
innych form życia z naturą. Termin ten oznacza dosłownie „umiłowanie życia 
i form życia” i jest nieodłącznym elementem ludzkiej natury, wrodzoną skłon-
nością do uczestniczenia w procesach naturalnych. Właściwość ta jest biologicz-
nie zakodowana w ludzkim organizmie, wynika z rozwoju fizycznego, zmysłów 
i percepcji, ale także z rozwoju emocjonalnego i sprawności intelektualnej. 

rzeczywiście potrzebna i wykorzystana, jak również uwzględnić dostęp do 
zasobów wodnych z odpowiednią dokładnością czasową i przestrzenną. Tym 
samym wfa jest dobrym narzędziem wspomagającym świadomość społeczną 
w aspekcie oszczędności wykorzystania wody. Jednak w przypadku utworzenia 
wytycznych zarządczych na poziomie wydobycia zasobów wodnych oraz osza-
cowania realnych kosztów niezbędne jest również stworzenie odpowiednich 
precyzyjnych i modelujących programów ekonomicznych, które umożliwiają 
zbilansowanie zysków i wydatków, jak również oszacowanie wartości jakościo-
wych w ramach całego cyklu życia zasobu.
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Uniwersalnym zamierzeniem biophilic design jest uzdrawianie, w odniesieniu 
zarówno do ludzi, jak miast. Jak zatem możemy zmienić nasze otoczenie, by 
zyskało te uzdrawiające właściwości? 
Wydzielono 3 główne obszary działań: natura we wzorach, naturalne analogie 
oraz charakter przestrzeni. Poniżej nakreślono, w jaki sposób możemy wprowa-
dzić założenia biophilic design w przestrzeń zainteresowań. Natura we wzorach 
składa się z siedmiu biofilowych wzorców projektowych. Projektowanie z wyko-
rzystaniem tej grupy wzorców tworzy bezpośrednie połączenia z elementami 
naturalnymi poprzez różnorodność, ruch i wielozmysłowe interakcje:

 Î Wizualny kontakt z naturą – czyli najbardziej oczywisty wzór projektowy, 
polegający na zapewnieniu widoku na elementy natury, żywe systemy 
i naturalne procesy. W przestrzeni miejskiej widok z okna na tereny zielone 
jest bardzo cenny, uspokaja i pobudza kreatywne myślenie. Jeżeli lokalizacja 
budynku nie jest w stanie zapewnić widoku na istniejące parki i zieleńce, 
rolą projektanta jest wprowadzenie elementów przyrody do wnętrza. 

 Î Pozawizualne powiązanie z naturą – To wszelkie bodźce pozawzrokowe, 
a więc słuchowe, dotykowe, węchowe bądź smakowe, które odwołują się 
do natury, żywych systemów i procesów naturalnych. W praktyce można je 
zapewnić poprzez odtwarzanie odgłosów natury w częściach wspólnych, 
dostęp do ogrodów sensorycznych z roślinami pobudzającymi zmysły, 
np. o intensywnym zapachu.

 Î Nierytmiczne bodźce sensoryczne – To enigmatyczne określenie na kontakt  
z ruchomymi, zmieniającymi się nieregularnie elementami, nawiązującymi 
do tych procesów zachodzących w przyrodzie, których nie da się precyzyjnie 

Widok z okna budynku biurowego przy 
ul. Jasnogórskiej w Krakowie

Rys. 7.1 fot. Anna 
Mikorzewska

Można powiedzieć, że „ewolucyjny kontekst budowania naszej interakcji z oto-
czeniem jest zdominowany przez cechy fizykochemiczne środowiska, tj. światło, 
dźwięk, zapach, pogodę, wodę, roślinność, zwierzęta i krajobrazy, ale także 
przez określenie zależności: proporcje, podziały, rytmy, samopowtarzające się 
fraktalne wzory i sekwencje – a więc widoczne cechy wrodzonego ładu prze-
strzennego, wynikającego z zasad „naturalnej geometrii”131.
Termin „biofilia” był po raz pierwszy użyty na początku lat 70. przez amerykań-
skiego psychoanalityka niemieckiego pochodzenia, Ericha Fromma, w książce 
„The Anatomy of Human Destructiveness” (1973). Fromm opisał biofilię jako 
„namiętną miłość do życia i wszystkiego, co żyje”132. Następnie termin ten zasto-
sował amerykański biolog Edward O. Wilson w pracy „Biophilia” (1984), w której 
zasugerował, że skłonność ludzi do relacji z przyrodą i innymi formami życia ma 
częściowo podłoże genetyczne. Swoje hipotezy opierał na fakcie, że człowiek 
miał stały kontakt z naturą przez ponad 90% swojego istnienia na Ziemi, dlate-
go instynkt ludzki reaguje pozytywnie na kontakt z przyrodą. Przyczynia się to 
do prowadzenia radosnego, produktywnego i wartościowego życia. 
Idea Wilsona związana z ludzką potrzebą obcowania z naturą nabiera obecnie 
znaczenia. W dobie intensywnego rozwoju miast, postępującej automatyzacji 
i cyfryzacji w coraz większym stopniu dotyka nas brak kontaktu z przyrodą 
oraz brak możliwości obserwacji i doświadczania natury. Środowisko miejskie 
wykreowane przez poprzednie pokolenia, a także środowisko wewnątrz budyn-
ków, w niewielkim stopniu odpowiadają na nasze potrzeby związane z biofilią. 
Wprowadzenie biofilowych założeń będzie wyzwaniem dla współczesnych pla-
nistów, urbanistów i projektantów.
Coraz więcej badań potwierdza, że otoczenie, w którym żyjemy i pracujemy, ma 
duży wpływ na naszą wydajność, efektywność i motywacje. W architekturze 
i projektowaniu obserwujemy nowy trend, skupiający się na budowaniu poczu-
cia więzi z naturą, tzw. biophilic design. Chociaż w Polsce jest to ruch nadal nie-
śmiało próbujący się przebić przez betonowe mury miast i budynków, w wielu 
miejscach na świecie taka postawa stała się już standardem.

14 wzorów biofilii
Koncepcja projektowania w zgodzie z naturą zrodziła się z jej obserwacji. 
Jest ona główną inspiracją architektów i urbanistów kreujących przestrzenie 
według zasad biophilic design. Powszechne jest rozróżnienie 14 różnych spo-
sobów, w jakie człowiek doświadcza natury. Każdy z tych wzorów może być 
osiągnięty za pomocą wielu różnych strategii, które powinny być odpowiednio 
dobrane w oparciu o specyfikę miejsca i panujące warunki lokalne. Różne wzory 
mogą wpływać na różne aspekty życia, niektóre mogą działać kojąco i obniżać 
stres, inne – pobudzać funkcje kognitywne, kreatywność i zaangażowanie. 
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 Î Złożoność i porządek – Założeniem tego wzoru jest dostarczenie odbiorcy 
bogatej informacji sensorycznej, pokazanie przestrzennej hierarchii 
podobnej do tej spotykanej w przyrodzie. W budynku efekt taki daje 
np. pozostawienie odsłoniętych kanałów wentylacyjnych pod sufitem.

Ostatnim wydzielonym obszarem projektowania biofilowych miejsc jest natura 
przestrzeni, która wynika ze sposobu, w jaki człowiek eksploruje świat. W na-
szej naturze leży chęć odkrywania nieznanego, a zaciemnione widoki, tajemni-
cze elementy i skomplikowane instalacje podtrzymują nasze zainteresowanie. 
Z drugiej strony jedną z podstawowych potrzeb jest poczucie bezpieczeństwa – 
tylko wtedy, gdy jest ono zapewnione, możemy się prawidłowo rozwijać. W ob-
szarze tym skupiamy się na czterech wzorach:

 Î Perspektywa – Dzięki niej stwarzamy wrażenie nieograniczonego widoku 
i wolności. Może być zapewniona dzięki widokowi z okna na biegnącą dalej 
ulicę. Wewnątrz budynku perspektywę stworzy odpowiednia aranżacja, 
ograniczenie przegród czy też zastosowanie luster.

 Î Schronienie – Stworzenie w przestrzeni przyjaznych miejsc, w których można 
się schować i zrelaksować, daje poczucie bezpieczeństwa i prywatności.

 Î Tajemnica – Ważne jest rozbudzenie ciekawości obserwatora, np. częściowe 
zasłonięcie widoków lub instalacji sprawi wrażenie większej ilości 
informacji.

 Î Ryzyko i zagrożenie – Wrażenia takie mogą być wywołane przez rozmiar 
lub kształt elementów wbudowanych wewnątrz budynku, ciekawe są też 
zastosowania przezroczystych balustrad, schodów czy szklanych podłóg 
o całkowitej transparentności. 

Rys. 7.2 fot. Anna 
Mikorzewska

przewidzieć. Mogą to być np. fasady kinetyczne czy też interaktywne 
elementy dekoracyjne wewnątrz budynków.

 Î Zmienność termiczna i zmienność przepływu powietrza – Subtelne zmiany 
temperatury powietrza, wilgotności względnej czy przepływu powietrza 
mogą dawać poczucie świeżości, w praktyce może to być np. indywidualna 
regulacja wentylacji. 

 Î Obecność wody – Wprowadzenie elementów wodnych, takich jak dźwięk 
szumu fal, fontanny, oczka wodne, a nawet obrazy i grafiki z wodnymi 
motywami, powoduje zwiększenie doświadczania danego miejsca. 
W przypadku fizycznych elementów wodnych dzieje się to głównie 
poprzez połączenie doznań wzrokowych, słuchowych, zapachowych oraz 
dotykowych.

 Î Światło dynamiczne i rozproszone – W tym wzorze projektowym założeniem 
jest stworzenie warunków świetlnych zbliżonych do tych naturalnie 
występujących w środowisku. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie 
różnego natężenia światła i cienia zmieniających się w czasie czy 
wykorzystanie elementów odbijających, takich jak lustra, które dają 
wrażenie migotania.

 Î Połączenie z systemami naturalnymi – Poprzez wprowadzenie do przestrzeni 
elementów zmieniających się sezonowo, np. roślin zrzucających jesienią 
liście, obserwator ma większą świadomość procesów charakterystycznych 
dla naturalnych ekosystemów oraz poczucie upływającego czasu. 

Kolejnym obszarem, w którym mogą poruszać się projektanci, są naturalne 
analogie, które działają poprzez zastosowanie elementów pośrednio związa-
nych z naturą i tworzą wrażenie przebywania wśród natury. Analogie mogą być 
bardzo subtelne i naśladować drobne szczegóły występujące w środowisku na-
turalnym za pomocą różnorodnych materiałów, światła, kształtów, wzorów czy 
dzieł sztuki. Wyróżnia się tu trzy wzorce projektowe:

 Î Formy i wzory biomorficzne – Są to symboliczne odniesienia do kształtów, 
wzorów, tekstur, układów numerycznych, które mają odzwierciedlenie 
w naturze. 

 Î Naturalne materiały – Wykorzystanie materiałów i elementów pochodzących 
z natury (np. drewniane elementy), które poprzez minimalne przetwarzanie 
odzwierciedlają lokalną ekologię lub geologię, wpływają na odbiór miejsca, 
dając poczucie jego autentyczności. 

Miejsce relaksu dla pracowników Sweco 
Consulting w Poznaniu, budynek Bałtyk
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Biofilia w praktyce
Projektowanie przestrzeni zgodnie z ideą biophilic design staje się w Polsce coraz 
bardziej popularne, a w niektórych firmach przyjęło się już jako standard pro-
jektowy. Z czego wynika taki kierunek? Przede wszystkim jest to efekt zwracania 
coraz większej uwagi na jakość przestrzeni, w której pracujemy i żyjemy, i świa-
domość wpływu, jakie miejsce wywiera na ludzkie zdrowie i samopoczucie, co 
przekłada się na jakość życia i produktywność. Niemal 90% czasu spędzamy 
w zamkniętych pomieszczeniach, dlatego niezwykle ważne jest, aby wnętrze 
stymulowało w nas pozytywną energię.
Według ostatniego raportu plgbc „Zdrowe Zielone Biura” ponad 50% badanych 
respondentów nie jest zadowolona z ilości roślin w miejscu pracy. Wynik jest 
alarmujący i wskazuje na dużą potrzebę przeprowadzenia roślinnej rewolucji 
w polskich przestrzeniach biurowych133. Obecność naturalnych elementów 
w biurach staje się też istotnym elementem wpływającym na poprawę atrakcyj-
ności miejsca pracy i bywa swego rodzaju kartą przetargową pracodawcy. 
Coraz popularniejszymi rozwiązaniami wprowadzającymi naturę do budyn-
ków o różnych funkcjach (zarówno użytku publicznego, jak i centrów handlo-
wych, hoteli, biur czy mieszkań) są efektowne zielone tarasy, dachy i fasady, 
ogrody wewnętrzne, zewnętrzne czy zielone ściany (m.in. ogrody wertykalne). 
Roślinność zdecydowanie wzbogaca estetykę wnętrza, wpływa także na sa-
mopoczucie użytkowników. Każdego dnia o rosnącej potrzebie zazieleniania 
biur przekonują się pracownicy studia architektonicznego Workplace, których 
głównym zadaniem jest wprowadzanie biofilowych rozwiązań wykorzy-
stujących roślinność. Na uwagę zasługują wykonania zielonych aranżacji 
np. w biurze skanska czy Nordea. Przegrody oddzielające strefy odpoczynku 
pracowników widoczne na zdjęciu 3 wykonano w formie zielonych ścian, łącząc 
kilka biofilowych wzorów, tj. wizualny kontakt z naturą z zapewnieniem bez-
pieczeństwa i prywatności. Wykreowana spokojna, zielona przestrzeń sprzyja 
wyciszeniu i relaksacji134. 

Aranżacja biura Nordea wykonana 
przez Workplace

Rys. 7.3 fot.  
Workplace

Za przykład dobrych biofilowych praktyk można wskazać aranżację restauracji 
Orzo w Poznaniu (Rys. 4), w której posiłek spożywa się wśród swoistej dżungli. 
Bujna roślinność zawieszona jest głównie pod sufitem, we wnękach okiennych, 
a także zainstalowana jest w formie zielonych ścian. W głównej sali stosowane 

Aranżacja restauracji Orzo w Poznaniu

Rys. 7.4 fot. Kamila 
Konopczyńska
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jest nieregularne ciepłe oświetlenie. Istotną rolę w tworzeniu przyjaznej prze-
strzeni pełnią również meble, wykonane w całości lub częściowo z naturalnych 
materiałów, z elementami drewnianymi, dające poczucie bezpieczeństwa 
i komfortu. Ponieważ goście czują się dobrze i bezpiecznie w takiej przestrzeni, 
chętnie spędzają w niej czas.
Nie ma konkretnej odpowiedzi na pytanie, ile elementów biofilii należy zasto-
sować na metrze kwadratowym przestrzeni, aby zapewnić optymalne warunki 
dla użytkownika. Zapotrzebowanie na nie zależy od wielu czynników, m.in. od 
rodzaju pracy, jaką wykonuje się w danym miejscu, poziomu stresu, a także od 
typów osobowości pracowników: ilości introwertyków i ekstrawertyków. Ocena 
tych kwestii nie zawsze jest możliwa z uwagi na różnorodne profile pracowni-
ków oraz zmiany kadrowe. Jednakże planując implementację biofilii, musimy 
mieć na uwadze przede wszystkim potrzeby użytkowników danej przestrzeni. 
Pozwoli to w pierwszej kolejności wybrać wzory, które w największym stopniu 
wpłyną na poprawę warunków i pozytywnie zmienią miejsce. Jak w każdej dzie-
dzinie, ważne jest zachowanie zdrowego balansu i różnorodności, dlatego też 
warto zastosować kilka różnych wzorów, zamiast przeznaczać wszystkie środki 
na wdrożenie jednej strategii.

Biofilia w certyfikacji budynków
Wiemy, że biofilia jest niezwykle istotnym elementem w życiu i codziennym funk-
cjonowaniu człowieka, z tego powodu uwzględniono ją w wielokryterialnych sys-
temach certyfikacji budynków. Na rynku możemy obecnie wyróżnić dwa systemy 
nastawione przede wszystkim na zdrowie i dobre samopoczucie użytkownika. 
Pierwszym z nich jest system well Building Standard. Wytyczną kategorii zwią-
zanej z biofilią jest pielęgnowanie wrodzonego związku człowieka z naturą. 
Well posiada dwie osobne kategorie pod nazwą „Biofilia”. Pierwsza dotyczy 
elementów jakościowych, natomiast druga związana jest z konkretnymi wyma-
ganiami ilościowymi. Jednym z wymagań biofilii jakościowej jest opracowanie 
planu biofilii, który powinien opisywać, w jaki sposób projekt włącza przyrodę 
do wnętrza, poprzez opis elementów środowiska, oświetlenia oraz układu prze-
strzeni. Plan biofilii powinien zawierać także opis wzorów powiązanych z naturą 
oraz wskazywać, jak kształtuje się interakcja człowieka z przyrodą wewnątrz 
oraz na zewnątrz budynku. 
Biofilię ilościową podzielono na obszary: przestrzeni wewnętrznych, przestrze-
ni zewnętrznych oraz elementy związane z wodą. Spełnienie kryteriów biofilii 
przestrzeni wewnętrznych związane jest z uwzględnieniem obecności roślin 
doniczkowych lub rabat roślinnych oraz zielonej ściany w określonych ilościach 
i udziałach. Biofilia przestrzeni zewnętrznych odnosi się do zapewnienia od-
powiedniej powierzchni terenów zieleni lub ogrodów na dachu, dostępnych 

dla użytkowników. Ostatnim wymaganiem tej kategorii jest zapewnienie co 
najmniej jednego wodnego elementu o wielkości zależnej od wielkości certyfi-
kowanego obiektu.
Drugi system certyfikacji stawiającym człowieka w centrum jest Fitwel Cer-
tification System, który także odnosi się do biofilii. Jednym z wymagań jest 
konieczność zapewnienia widoku na zieleń dla większości pracowników. Kry-
terium to powinno być spełnione poprzez możliwość bezpośredniego widoku 
na obszary zielone przez okno, ze stanowiska pracy. Nie jest to jednak możliwe 
na przykład wtedy, gdy biurko znajduje się w dalszej odległości od okna. Wtedy 
należy zapewnić opcję alternatywną, a więc umożliwić widok na roślinność 
w obszarze stanowiska pracy, np. poprzez ustawienie donic z roślinami czy in-
stalację zielonych ścian. 
Innym elementem biofilii ocenianym w certyfikacji Fitwel jest umożliwienie 
pracownikom uprawy własnego kawałka ogrodu owocowo -warzywnego. Taka 
aktywność pozwala rozładować napięcie wywołane stresującą pracą, a dodat-
kowo daje dostęp do zdrowego pożywienia. Wpływa także korzystnie na zaan-
gażowanie we wspólną pracę i tworzenie więzi międzyludzkich. Poza tym oce-
niane są również rekreacyjne udogodnienia ogrodowe dostępne dla wszystkich 
użytkowników, przede wszystkim miejsca odpoczynku wśród rekreacyjnych 
ogrodów z roślinnością i elementami wodnymi. 

Biofilowy urbanizm – Singapur miasto w ogrodzie
Koncepcja biofilii w miastach (Biophilic Cities/Biophilic Urbanism) powstała 
jako wizja tego, w jaki sposób projektowane i organizowane będą miasta przy-
szłości. Pomijając wszelkie mroczne obrazy przyszłości, które znamy z książek 
science -fiction, koncepcja ta opiera się na podstawowym założeniu biofilii, 
a więc na naszej wewnętrznej potrzebie obcowania z naturą. 
Pomysłodawcą przełożenia zasad biofilii na obszary dzielnic czy miast jest Tim 
Beatley. Zgodnie z jego definicją założenia urbanistyczne oparte na zasadach 
biofilii celebrują i chronią florę, faunę i grzyby, korzystając z każdej możliwości 
integracji natury z infrastrukturą miejską. Można więc powiedzieć, że miasto, 
które podejmuje taką strategię, przywraca naturę każdemu sztucznemu ele-
mentowi w zabudowanym środowisku135.
Pionierskim miastem, które rozpoczęło wprowadzanie idei biofilii w swoje 
struktury, był Singapur. Miasto ustanowiło w 2002 roku tzw. zielony plan, któ-
rego podstawowe cele to: zwiększenie bioróżnorodności, zmniejszenie efektu 
miejskiej wyspy ciepła i polepszenie warunków termicznych na zewnątrz, 
polepszenie efektywności gospodarki wodnej poprzez zmniejszenie spływów 
powierzchniowych wywołanych deszczami nawalnymi (stormwater surges), 
a także zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
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Jednym z zadań w ramach planu było stworzenie ciągłości koron drzew wzdłuż 
wszystkich głównych ciągów komunikacyjnych w mieście według wizji tzw. mia-
sta w ogrodzie. Poza tym utworzono sieć łączników parkowych, czyli nadziemne 
ścieżki łączące główne tereny zieleni. Struktury te łączą funkcje siedliskotwórcze 
i konserwatorskie zarówno dla zieleni, jak dla lokalnej fauny miejskiej, a jedno-
cześnie stanowią wartość edukacyjną i rekreacyjną dla mieszkańców. Obecnie 
przez Singapur przebiega w sumie ponad 300 km zielonych łączników136. 
W Singapurze funkcjonuje także Hort Park, park otwarty dla mieszkańców, 
w którym prowadzone są eksperymenty związane z tworzeniem zielonej 
infrastruktury miejskiej, zielonych ścian i dachów. Pokazane tam przykłady 
są wykorzystywane przez planistów miejskich, projektantów i budowlańców 
w tworzeniu nowych obiektów. W mieście działają też ogrody społeczne, za-
równo prywatne, jak publiczne, z których korzystają lokalne grupy, mieszkańcy 
osiedli, pracownicy, grupy szkolne. Praca w ogrodzie, pielęgnacja roślin, uprawa 
warzyw i owoców, a także obserwacja zachodzących w ogrodzie zmian sprawia, 
że mieszkańcy mają na co dzień większy kontakt z naturą.

Kluczową rolę w mieście funkcjonującym w zgodzie z naturą pełni woda. Jak 
w przypadku większości współczesnych miast, pod Singapurem rozpościera się 
betonowa sieć kanałów odprowadzających wodę deszczową. Obecna strategia 
zarządzania wodą opadową opiera się na integracji zbiorników wodnych i ka-
nałów z parkami i terenami zieleni. Wiąże się to z powstawaniem, a właściwie 

Nadziemna sieć łączników 
parkowych w Singapurze

Rys. 7.5 www.gov.sg

przywracaniem w obszary zurbanizowane cieków i zbiorników wodnych oraz te-
renów podmokłych i tymczasowo zalewowych. Było to pierwsze miasto, w któ-
rym wykonano na dużą skalę projekt bioinżynieryjny polegający na przekształ-
ceniu betonowego kanału w rzekę, wraz z przywróceniem funkcji biologicznych 
i krajobrazowych. 
We wdrażaniu ekologicznych rozwiązań dużą rolę odgrywają regulacje plani-
styczne, które narzucają zasady dotyczące tworzenia sieci parków miejskich, 
a także rygorystyczne wymagania związane z kreowaniem zieleni wewnątrz 
i na zewnątrz budynków (także na elewacji, tarasach i balkonach) i oceną ich 
zrównoważoności (według lokalnego wielokryterialnego systemu oceny Green 
Mark Scheme). Wiele uwagi poświęca się tu także kompensacji przyrodniczej 
i przywracaniu lokalnej fauny – ptaków i motyli – w centrum miasta.
Singapur jest świetnym przykładem na to, że miasto o bardzo gęstej zabudo-
wie może zostać przekształcone w myśl zasad biofilii. Wykorzystując istniejącą 
infrastrukturę, człowiek jest w stanie wykreować nowe miejskie ekosystemy, 
a wysokie budynki wbrew pozorom nie stanowią w tym procesie przeszkody – 
dają wręcz dodatkowe możliwości tworzenia piętrowych zielonych rozwiązań137. 
Zielone tereny miast pełnią wiele ważnych funkcji: zatrzymują wodę desz-
czową, pochłaniają dwutlenek węgla, chłodzą klimat miejski i łagodzą efekty 
zanieczyszczenia powietrza. Biofilowy urbanizm stanowi twórcze połączenie 
zielonej i niebieskiej urbanistyki z zaangażowaniem w spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu oraz ochronę i przywracanie zielonej infrastruktury miastom, od 
poziomu bioregionalnego do poziomu ulicy, przy której mieszkamy138. W celu 
oceny stopnia biofilii w miastach proponowane są różne wskaźniki, które mogą 
pomóc we określeniu problematycznych obszarów miejskich, kierunku dal-
szego rozwoju przestrzeni i w planowaniu działań naprawczych. Przykładowe 
wskaźniki zaproponowali Modrzewski i Szkołut139:

 Î Procent populacji mieszkający w odległości 100 m od parku lub terenu 
zielonego. Przykładowo, plan zagospodarowania Nowego Jorku zakłada, 
że do 2030 roku każdy mieszkaniec tego miasta będzie mieszkał 
w odległości od parku nie mniejszej niż 10 minut spacerem.

 Î Obecność zintegrowanych sieci ekologicznych w mieście. W Helsinkach 
zielona przestrzeń, tzw. Keskupuesto Park, zapewnia nieprzerwany zielony 
pas ciągnący się od starego lasu na skraju miasta do jego centrum.

 Î Procentowy udział w przestrzeni miasta terenów naturalnych lub 
półnaturalnych, takich jak lasy, tereny podmokłe, łąki. Na przykład w Perth 
w Australii dwa największe parki, Bold Park i King’s Park, są w znacznym 
stopniu pokryte naturalną, nietkniętą ludzką ręką okrywą roślinną. 
W Nagoi w Japonii 10% miasta przeznaczono na tereny dzikie, zarastające 
naturalną roślinnością.
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 Î Procentowy udział terenów leśnych w obrębie miasta (tam, gdzie jest to 
możliwe). Około 20% jurysdykcji São Paulo w Brazylii jest pokryte gęstym 
lasem, co ma na celu ochronę lasów atlantyckich.

 Î Zakres i liczba zielonej urbanistyki, elementów takich jak zielone dachy, 
ściany, itp. Dąży się do stanu, w którym 1 zielony dach lub inna forma 
zielonej urbanistyki będzie przypadać na 1 tys. mieszkańców. W Chicago 
obecnie jest około 500 zielonych dachów.

 Î Długość ścieżek rowerowych lub pieszych per capita, dostępnych dla 
mieszkańców miasta przez okrągły rok.

 Î Liczba ogródków działkowych (komunalnych) i ich dostępność dla 
mieszkańców miasta. Program P -Patch, realizowany w Seattle, zakłada 
istnienie minimum jednego ogródka komunalnego na każdych  
2 500 mieszkańców.

Ważną kwestią, o której należy pamiętać przy tworzeniu biofilowych przestrze-
ni w miastach, jest zapewnienie równomiernego do niej dostępu. Zasada ta wy-
nika z potrzeby sprawiedliwego i równego podejścia do mieszkańców. Ponieważ 
wiadomo, że dostęp do natury wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie, 
relacje społeczne, a nawet przynosi korzyści ekonomiczne, wszyscy powinni być 
traktowani na równi w tej materii140.

Chwilowa moda czy standard?
Obecna moda na biofilię powoduje narastającą potrzebę tworzenia biofilowych 
wnętrz, budynków i biofilowej urbanistyki, miejsc z bogatą różnorodnością 
biologiczną, w których środowisko życia, pracy i rozrywki nierozerwalnie łączy 
się ze środowiskiem naturalnym – światem roślin, zwierząt, mikroorganizmów, 
tworzących ekosystemy w obrębie miasta i kreujących jego charakter i klimat. 
Bezpośredni kontakt ze środowiskiem, naturalne analogie i nawiązania prze-
strzenne bez wątpienia działają korzystnie na nasze zdrowie. Dzięki powiąza-
niom z naturą stajemy się bardziej świadomi otaczającego świata i zależności 
między komponentami środowiska.
Czy biofilia jest tylko chwilową modą, czy też wpisze się w standardy projekto-
wania przestrzeni? To, co się obecnie dzieje, można określić jako swego rodzaju 
„przebudzenie” pierwotnych instynktów. Zaczęliśmy dostrzegać zalety, jakie 
niesie ze sobą kontakt z naturą, który wyparliśmy, zachłyśnięci technologią be-
tonu i stali. Wdrażając idee biofilii z powrotem w nasze życie, miasta i miejsca 
pracy, przywracamy to, co jest dla nas naturalne i swobodne – bliskość natury.
Wprowadzanie biofilii na obszarach zurbanizowanych jest nieraz związane 
z kreowaniem zupełnie nowych elementów łączących naturę z wytworami 
człowieka. Wyzwaniem dla naszego konwencjonalnego wyobrażenia na temat 
natury mogą być hybrydy, jak np. powstałe w Singapurze „super drzewa”, które 

stały się wizytówką miasta. Olbrzymie metalowe konstrukcje jako pojedyncze 
elementy nie wzbudzają naszej sympatii, jednak w skupieniu tworzą przyjemny 
cień, który zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła, konstrukcje te stanowią też 
podporę dla tysięcy żywych roślin141. Takie niestandardowe rozwiązania zmusza-
ją nas do trenowania plastyczności umysłu i przygotowują na pomysły i urbani-
styczne biofilowe zagadki architektów przyszłości. 
Wierzymy, że jesteśmy gotowi na zmiany, które niesie ta przyszłość, zmiany 
związane z zaspokajaniem naszych pierwotnych, choć w wielu kręgach stłumio-
nych i wygaszonych, potrzeb obcowania z naturą i tworzenia z nią bezpośrednich 
więzi. Szerzenie idei biofilii, na równi ze stopniowym wdrażaniem jej założeń, 
jest teraz kluczowym zadaniem środowisk związanych ze zrównoważonym roz-
wojem budynków i miast.
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dotyczą m.in. znaczenia oświetlenia dla człowieka, definicji parametrów bezpo-
średnio i pośrednio związanych z emisją światła przez przegrody oraz znaczenia 
konstrukcyjnych elementów dla komfortu wizualnego w pomieszczeniach. 
W tekście zostały również przedstawione dobre praktyki dla uzyskania możli-
wie wysokich parametrów oświetlenia, które można zastosować już na etapie 
koncepcyjnym budynku. Zaprezentowano również studium przypadku zwią-
zane z aranżacją przestrzeni wewnętrznej, wskazując najbardziej korzystne 
dla komfortu wizualnego rozwiązania. Artykuł porusza także istotny problem 
zanieczyszczenia światłem i omawia praktyki, dzięki którym możliwa jest mini-
malizacja negatywnego wpływu oświetlenia zewnętrznego na środowisko.
Poruszane tematy nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych ze świa-
tłem i jego znaczeniem dla człowieka oraz jego środowiska. W kolejnych roz-
działach omówiono przekrojowo jedynie najistotniejsze, zdaniem autorów, pro-
blemy oświetlenia oraz jego wpływu na budynek oraz jego otoczenie. Artykuł 
ma na celu zobrazować, dlaczego warto wdrażać w życie dobre praktyki zwią-
zane z oświetleniem budynku i otaczającej go przestrzeni. Komfort wizualny 
niezaprzeczalnie ma duże znaczenie dla zdrowia i funkcjonowania człowieka, 
dlatego warto zadbać o wysoką jakość sfery wizualnej.

Znaczenie oświetlenia naturalnego i sztucznego dla człowieka  
i jego rytmu pracy
Stawiając na komfort i zdrowie użytkowników budynku, warto wziąć pod uwa-
gę naturę człowieka i jego biologiczne potrzeby. Podczas pracy biurowej 
w standardowych godzinach samopoczucie człowieka zmienia się wraz porą 
dnia. Jest także pewien odsetek pracowników wykonujących swoje zadania 
w trybie zmianowym. Z tych powodów dostosowanie oświetlenia zależnie od 
pory dnia pełni ważną rolę. Naturalny cykl okołodobowy człowieka związany 
jest ze zmianami czynników zewnętrznych, między innymi fazą nocną i dzien-
ną. W ciągu doby zdolność człowieka do pracy podlega wahaniom. Właściwy 
rytm okołodobowy jest sterowany w dużej mierze światłem. Podczas projek-
towania zwraca się uwagę na przyszły komfort wizualny w budynku. Coraz 
większą popularność zyskuje również zagadnienie projektowania oświetlenia 
dostosowanego do rytmu biologicznego użytkowników. Dzięki niemu oddzia-
ływanie oświetlenia na organizm człowieka będzie zgodne z jego naturą. Aby 
to osiągnąć, warto zapewnić możliwość płynnych zmian temperatury barwowej 
światła i poziomów natężenia oświetlenia zależnie od godziny i przeznaczenia 
danego budynku. Dopasowane w ten sposób oświetlenie zapewni dogodne 
warunki dla wzroku i pozwoli na utrzymanie właściwego stopnia czujności, a co 
za tym idzie, także wydajności pracownika. 

8. Oświetlenie
Optymalne rozwiązania w zakresie oświetlenia w budynkach są niezwykle 
ważne dla komfortu i zdrowia przyszłych użytkowników. Celem architek-
tów jest wykorzystanie potencjału światła naturalnego we wnętrzach, 
na co ogromny wpływ ma przemyślane projektowanie architektoniczno-
-urbanistyczne. Oświetlenie podkreśla również piękno architektury, ale może 
jednocześnie pozostać w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i nie zanie-
czyszczać naszych miast. Edyta Chromiec

Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju sarp
opracowanie:
Sweco Consulting sp. z o.o.
autorzy:
Artur Borowczyński, inżynier ds. modelowania dynamicznego
Edyta Chromiec, leed ap bd+c, Assessor breeam International nc
Karolina Rosińska, konsultant breeam
koordynacja: 
dr inż. Marcin Gawroński, Assessor breeam International nc, irfo, In ‑Use, 
breeam ap, leed ga

W ostatnich latach podejście do komfortu użytkowników budynków znacznie 
się rozwinęło. Idea zrównoważonego rozwoju znajduje już swoje odzwiercie-
dlenie we współczesnym projektowaniu budynków. Dzięki temu odkrywa się 
i testuje coraz nowsze możliwości, które pozytywnie wpływają na nas i przyszłe 
pokolenia. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do zagadnienia oświetlenia w bu-
dynkach, zarówno światłem słonecznym jak sztucznym. Jest to jeden z głów-
nych czynników wpływających na zdrowie człowieka, jego komfort wizualny, 
samopoczucie oraz produktywność.
Artykuł ten ma na celu przekrojowe omówienie głównych zagadnień związa-
nych ze światłem w budynku oraz w przestrzeni miejskiej. Poruszane tematy 



Oświetlenie 129128

Warunki oświetleniowe w budynku są zależne od poniższych współczynników:
Współczynnik przenikania światła „Lt” (Light Transmission) określa stosunek 
ilości światła słonecznego, które dociera do szyby zespolonej, do ilości światła, 
która zostaje przez nią przepuszczona. Należy pamiętać, że im wyższa jest war-
tość tego parametru, tym korzystniejsza jest sytuacja oświetleniowa pomiesz-
czenia (zaleca się projektować okna/elewacje z przeszkleniem o współczynniku 
Lt > 55%). Wartość współczynnika wzrasta w przypadku wykorzystania okna 
z wielokomorowymi pakietami szyb zespolonych z powłokami niskoemisyjny-
mi. Dobieranie okien charakteryzujących się wysoką wartością Lt jest szczegól-
nie uzasadnione, kiedy powierzchnia przeszklenia fasady jest niewielka, nato-
miast stanowiska pracy są usytuowane w głębi pomieszczenia.
Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” 
(Solar Factor) wyraża stosunek energii przepuszczanej przez szybę do całko-
witej padającej na nią energii słonecznej. Wartość współczynnika określa ilość 
energii promieniowania słonecznego przepuszczaną do wnętrza. Współczyn-
nik przenikalności energii ustala się indywidualnie dla szyb oraz dla okien. 
W przypadku jednokomorowej szyby zespolonej wartość współczynnika 
przepuszczalności energii można wyliczyć poprzez zsumowanie energii prze-
puszczanej bezpośrednio i energii reemitowanej do wnętrza pomieszczenia, 
zaabsorbowanej przez szybę.

Współczynnik przenikania 
światła i współczynnik 
przepuszczalności energii

Coating

Light reflection
(RL) Light transmission

(LT)

Temperatura barwowa oświetlenia ma znaczący wpływ na efektywną pracę 
człowieka. Działanie ludzkiego umysłu i organizmu ujawnia zmienną zdolność 
skupienia w różnych porach dnia. Światło chłodne poprawia koncentrację i go-
towość do pracy, natomiast światło o ciepłych barwach sprzyja stanom odpręże-
nia i relaksu. Dostosowanie barwy światła w pomieszczeniach biurowych może 
pomóc w podniesieniu efektywności pracowników

Opis konstrukcji okien oraz znaczenia parametrów g i Lt

Najbardziej podstawowymi elementami okna są montowana w murze oścież-
nica i skrzydło, czyli część ruchoma. Stałym elementem okien są uszczelki 
z tworzyw sztucznych, instalowane przez producentów. W ramie okna znajduje 
się szyba, której parametry znacząco wpływają na warunki wewnętrzne. Rodzaj 
i parametry szyb wpływają m.in. na temperaturę, jasność, hałas i bezpieczeń-
stwo w budynku. Przed stratami ciepła chronią energooszczędne szyby zespo-
lone, czyli co najmniej dwie trwale połączone tafle szkła. Najczęściej jedna 
wykonana jest ze szkła typu float, druga ze szkła niskoemisyjnego, odbijającego 
promieniowanie cieplne do wnętrza pomieszczenia. Częścią szyby zespolonej 
mogą być także szyby ochronne, które umieszcza się od strony pomieszczenia. 
Izolacyjność szyb zespolonych wzrasta, jeżeli zastosowane są następujące roz-
wiązania: szyby mają więcej niż jedną komorę między szkleniami; przestrzeń 
między szybami wypełniona jest gazem, który ma mniejszą zdolność przewo-
dzenia ciepła niż powietrze (np. argon); w szybach zastosowano szkło, które 
ma właściwości odbijające promieniowanie cieplne, szkło powlekane lub szkło 
barwione w masie, pochłaniające promieniowanie cieplne.

Oświetlenie cyrkadialne  
(zgodne z rytmem dobowym) 

Rys. 8.1 www.sle-
project.com/human-
-centric -office
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Normy techniczne dotyczące oświetlenia podstawowego:
 Î pn ‑en 12464 -1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 

1: Miejsca pracy we wnętrzach – podstawowa norma, którą należy brać 
pod uwagę podczas projektowania oświetlenia sztucznego,

 Î pn ‑en 12464 -2:2014 -05. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz,

 Î cen/tr 13201 -1:2016 -02. Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dotyczące 
wyboru klas oświetlenia,

 Î pn ‑en 13201:2016 -03. Oświetlenie dróg:
 Î Część 2: Wymagania eksploatacyjne,
 Î Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych,
 Î Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia,
 Î Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej.

Normy techniczne dotyczące oświetlenia awaryjnego:
 Î pn ‑en 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
 Î pn ‑en 1838:2013 -11. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne,
 Î pn ‑en 60598 -2 -22:2015 -01. Oprawy oświetleniowe. Część 2–22: Wymagania 

szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,
 Î PN ‑G 02600:1996. Ochrona pracy górnictwie. Oświetlenie podziemnych 

wyrobisk zakładów górniczych; pn ‑g 02601:1999. Ochrona pracy górnictwie. 
Oświetlenie elektryczne powierzchni podziemnych zakładów górniczych. 
Podstawowe wymagania i badania.

W odniesieniu do wymagań opisujących światło naturalne należy powołać się 
na zapis zawarty w Prawie budowlanym, który informuje, że pomieszczenie 
przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne. 
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, 
liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić mini-
mum 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne 
jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12.
Sytuacja dotycząca wytycznych projektowych jest bardziej uszczegółowiona 
w innych krajach. Przykładowo w Wielkiej Brytanii obowiązuje „Lighting Guide 
10: Daylighting”, wydane przez cibse. Wytyczne określające światło dzienne 
zawiera również norma stworzona przez British Standard Institution – PREN 
17037. We współpracy z tą instytucją tworzona jest najnowsza norma europej-
ska – BS EN 17037.

Dobre praktyki na etapie koncepcji – orientacja, umiejscowienie  
i wielkość okien
W celu optymalnego wykorzystania światła dziennego, istotna jest właściwa 
lokalizacja okien na planie budynku oraz wielkość przeszkleń. Umiejscowienie 

Normy i regulacje dotyczące oświetlenia
Wytyczne dotyczące oświetlenia są w Polsce opisane w mało szczegółowy spo-
sób. Obowiązkowe jest projektowanie i postępowanie według zapisów Ustawy 
o normalizacji, zgodnie z Art. 207 § 2 – § 26, powołującej się na normę pn ‑en 
124641 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy”. Do podstawowych pa-
rametrów określających otoczenie świetlne w tej normie zalicza się natężenie 
oświetlenia, rozkład luminacji, olśnienie, kierunkowość światła, barwę światła, 
migotanie. Podczas dobierania okien należy uwzględnić wymagania podstawo-
we dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bez-
pieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, oszczędności 
energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Poniżej znajdują się nor-
my odnoszące się do oświetlenia sztucznego.

Rys. 8.2 www.saint-
-gobain -facade -glass.
com/products/sgg-
-cool -lite%C2%AE -st

 Dla zapewnienia optymalnego komfortu użytkowników, pakiety szybo‑
we w zależności od potrzeb, powinny być zbudowane z różnego rodzaju 
szkła. Należy wziąć pod uwagę przeznaczenie budynku, ilość powierzchni 
przeszklonej czy usytuowanie względem stron świata. Wybierając okna, 
należy zwrócić uwagę nie tylko na ich zdolność do zatrzymywania ciepła 
w pomieszczeniach i ich ochronę przed przegrzewaniem, ale też na współ‑
czynnik przenikania światła obliczony dla konkretnej szyby zespolonej.

Olga Mazurek
Dyrektor Marketingu  
Building Glass Polska
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największych przeszkleń od strony południowej pozwala na pełniejsze wyko-
rzystanie światła słonecznego. Natomiast stosowanie mniejszych okien lub 
rezygnacja z nich od strony północnej pozytywnie przyczynia się do zmniej-
szenia strat energetycznych. Takie rozwiązanie może okazać się niemożliwe 
do uwzględnienia w niektórych projektach. W przypadku obiektów biurowych 
należy zagwarantować pracownikom dostęp do światła naturalnego. Warto 
również zwiększać komfort użytkowników w takim budynku. W trakcie pracy 
przy komputerze dobrze jest mieć możliwość oderwania wzroku od ekranu 
i spojrzenia w odległy punkt za oknem. Dobrą praktyką, zgodnie z brytyjskimi 
standardami, jest zapewnienie widoku na niebo dla wszystkich stanowisk pracy 
stacjonarnej. W celu określenia pozycji z ograniczonym widokiem („no skyli-
ne”), należy sprawdzić, czy niebo jest widoczne z wysokości biurka – ok. 85 cm 
nad podłogą. Najtrudniejsze może okazać się właściwe doświetlenie stanowisk 
najbardziej oddalonych od okien oraz umieszczonych na najniższych kondy-
gnacjach, gdzie dociera zwykle mniejsza ilość światła słonecznego. Jeżeli wy-
sokie elementy zewnętrzne przysłaniają widok dla któregokolwiek stanowiska 
pracy, warto rozważyć zwiększenie wysokości okien. Innym podejściem może 
być zastosowanie dodatkowych rozwiązań, np. półek świetlnych lub solarnych. 
W niektórych przypadkach najlepsza może okazać się zmiana aranżacji.

Systemy zacienienia i ich wpływ na warunki komfortu w pomieszczeniach
Systemy zacienienia są powszechnie stosowane jako element elewacji budyn-
kowej pozwalający kontrolować ilość bezpośredniego promieniowania słonecz-
nego docierającego do pomieszczeń. Właściwe wykorzystanie tych systemów 
pozwala również na zwiększenie jakości oświetlenia dziennego i komfortu 
wizualnego na stanowisku pracy, zwłaszcza w obiektach biurowych i użyteczno-
ści publicznej, w których jakość środowiska wewnętrznego ma znaczący wpływ 
na efektywność pracy. Systemy zacieniające powinny zostać dostosowane do 
funkcjonowania w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego. 
Przy wyborze urządzeń zacieniających należy wziąć pod uwagę nie tylko orien-
tację budynku, ale również możliwą do zastosowania lokalizację i pozycje 
pracy systemów zacieniających. Systemy zacieniające dzielimy na zewnętrzne, 
wewnętrzne i zintegrowane z fasadą obiektu. Żaluzje i lamele stanowią typowe 
przykłady zewnętrznych urządzeń zacieniających, jednak do tej grupy należy 
też zaliczyć rozwiązania architektoniczne, takie jak podcienia, oraz daszki 
i markizy. Stanowią one ograniczenie dla światła słonecznego docierającego 
do powierzchni przeszklonej, jednak są wrażliwe na czynniki atmosferyczne 
i wpływają na estetykę elewacji. Rolety i żaluzje wewnętrzne zlokalizowane są 
po stronie pomieszczenia. Pomimo łatwiejszej obsługi i większej trwałości sta-
nowią mniejszy opór dla promieniowania cieplnego. Rozwiązaniem pośrednim 

są urządzenia zacieniające wbudowane w konstrukcję fasady, których właści-
wości stanowią połączenie ww. typów, jednak nie w każdym budynku są możli-
we do zastosowania. Wybrane urządzenia zacieniające (np. lamele) pozwalają 
na zmianę swojego ustawienia aby lepiej dopasować się do aktualnej pozycji 
słońca na nieboskłonie (w okresie letnim jest ono wysoko, a w zimowym nisko).

Warto wspomnieć o systemach zacienienia w kontekście ograniczenia nieko-
rzystnego zjawiska, jakim jest olśnienie. Kiedy promieniowanie słoneczne do-
cierające do pomieszczeń jest zbyt silne, może powodować dyskomfort i dekon-
centrację osób na stanowisku pracy. Takie przypadki nie powinny mieć miejsca. 
Dzięki wykorzystaniu urządzeń zacieniających możemy je minimalizować. Sto-
sowanie rolet, regulowanych żaluzji lub bardziej zaawansowanych systemów 
jest obecnie konieczne. Oprócz ograniczenia natężenia oświetlenia pozwalają 
one również na ograniczenie przegrzewania się pomieszczeń w okresie letnim. 
Wpływa to na znaczną redukcję kosztów związanych z chłodzeniem budynku, 
co jest szczególnie istotne dla zarządców budynku.

Sterowanie pracą oświetlenia sztucznego i systemami zacienienia
Istotnym elementem związanym z komfortem wizualnym w budynku jest moż-
liwość dostosowania natężenia oświetlenia do aktywności jego użytkowników. 
W większości obiektów działania z tym związane ograniczają się do strefowania 
oświetlenia, co pozwala na dostosowanie warunków oświetlenia w pomiesz-
czeniu jedynie na podstawowym poziomie. W nowoczesnych budynkach coraz 
częściej stosuje się oprawy, dzięki którym możliwe jest ustawienie natężenia 
oświetlenia (np. poprzez tryby pracy oprawy lub przez płynne ściemnianie bądź 
rozjaśnianie za pomocą odpowiednich czujników) odpowiedniego do wykony-
wanej pracy i aktualnych warunków światła dziennego. Kolejnym elementem, 

Wybrane rodzaje systemów 
zacieniających

Rys. 8.3 www.vicbc.
ca/blinds -shades-
-shutters
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który zapewnia większą kontrolę nad oświetleniem w budynku, jest zastosowa-
nie czujników ruchu/obecności. To rozwiązanie jest często stosowane w strefie 
pracy, ale też w innych obszarach (w przestrzeni komunikacyjnej, sanitarnej, 
a także w części garażowej). Czujniki uruchamiają oprawę, jeżeli zarejestrują 
ruch/obecność w danej strefie, co zapewnia użycie światła sztucznego jedynie 
w momencie, kiedy jest ono niezbędne, tym samym generując oszczędności 
energii. Z tych samych powodów dobrze jest pamiętać o walorach stosowania 
czujników światła dziennego i regulacji natężenia oświetlenia sztucznego w za-
leżności od ilości światła naturalnego z zewnątrz.
Praca systemów zacienienia zazwyczaj jest regulowana manualnie przez użyt-
kowników budynku w zależności od ich potrzeb. Obecnie jednak coraz częściej 
stosuje się półautomatyczne lub automatyczne sterowanie systemami zacienie-
nia. Polega to na wykorzystaniu w obszarze elewacji budynku czujników natę-
żenia oświetlenia, które, po odebraniu odpowiednio mocnego światła, wysyłają 
sygnał powodujący opuszczenie rolet bądź zamknięcie żaluzji. Rozwiązaniem 
pośrednim jest zastosowanie sterowania półautomatycznego, które pozwala 
użytkownikowi na ingerencję niezależnie od wskazań czujników.
Idąc krok dalej, warto zintegrować systemy oświetlenia sztucznego oraz za-
cienienia budynku z systemem bms (Building Management System), który za-
pewnia dodatkowy monitoring oraz umożliwia pełną kontrolę nad warunkami 
oświetlenia panującymi wewnątrz pomieszczeń. Takie rozwiązanie pozwala 
na zdalne ustalenie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach budynku oraz 
umożliwia zarządzanie warunkami oświetlenia w zależności od sytuacji (np. po-
przez wyłączenie oświetlenia nieużywanej części budynku w okresie urlopu 
bądź święta). Przyjmuje się, że tak kompleksowe rozwiązanie (w zależności od 
systemu i możliwości jego sterowania) pozwala na oszczędność nawet do 70% 
kosztów energii elektrycznej związanej z oświetleniem, co znacznie poprawia 
bilans energetyczny budynku.

Przykładowy schemat 
kompleksowego systemu BMS

Rys. 8.4 sunproject.
com - Altex
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Podstawowe parametry opraw oświetleniowych
Oprawami oświetleniowymi nazywamy urządzenia elektryczne, których zada-
niem jest emisja światła sztucznego. Oprawy zbudowane są ze źródła światła 
umieszczonego w konstrukcji osłonowej. Osłona stanowi funkcję ochronną, 
musi umożliwiać również montaż oprawy i łatwy dostęp do źródła, a także 
we właściwy sposób kierunkować strumień świetlny. W osłonie ukryty jest też 
niezbędny osprzęt potrzebny do funkcjonowania oprawy. Źródła światła mogą 
składać się z jednej bądź wielu lamp zamontowanych w oprawie w sposób 
trwały lub z możliwością wymiany. Źródła światła odpowiadają za dostarcza-
nie strumienia świetlnego o wymaganych parametrach użytkowych na oświe-
tlaną powierzchnię.
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Parametrem opisującym całkowitą moc światła emitowanego przez źródło jest 
strumień świetlny wyrażany w lumenach. Oko ludzkie odbiera światło jako 
jaśniejsze, im mocniejszy jest jego strumień. Innym istotnym parametrem jest 
wskaźnik oddawania barw Ra. Określa on w skali od 0 do 100, jak wiernie po-
strzegane są barwy oświetlonych przedmiotów – im wyższa wartość, tym kolor 
jest bliższy naturalnemu. Najbardziej charakterystyczną wartością źródła jest 
jego skuteczność świetlna (lumen/Wat). Wielkość ta określa stosunek stru-
mienia świetlnego emitowanego przez źródło do pobieranej przez nie energii 
elektrycznej. Parametr ten jest wykorzystywany m.in. do porównywania źródeł 
światła lub określenia możliwości zastąpienia opraw (w przypadku moderni-
zacji instalacji oświetlenia). Przyjmuje się, że dla diod led wartość ta wynosi 
nawet 70–120 lm/w, podczas gdy zwykła świetlówka ma skuteczność świetlną 
jedynie 45–104 lm/w. Istotnym parametrem dla pracy biurowej jest również 
ugr (Unified Glare Rating), który jest wskaźnikiem ochrony przed olśnieniem.
Praca opraw może być kontrolowana za pomocą przełączników i paneli ścien-
nych, ale rozwiązaniem zyskującym na popularności jest sterowanie w sposób 
automatyczny. Dla opraw wewnętrznych wykorzystuje się do tego celu m.in. 
czujniki obecności działające na podczerwień, które odbierają promieniowa-
nie cieplne ruchomych obiektów. Inną metodą jest cyfrowy system sterowania 
opraw oświetleniowych dali, który poza możliwością zaprogramowania tzw. 
stref oświetleniowych pozwala również na regulację pracy źródła światła (po-
przez ściemnianie lub rozjaśnianie, w zależności od potrzeb). W przypadku 
opraw zewnętrznych możliwe jest sterowanie przy wykorzystaniu czujników 
zmierzchu, co ma znaczenie szczególnie dla reklam budynkowych, umożliwia-
jąc ich wyłączenie w godzinach nocnych.

Symulacja światła naturalnego i skrócony opis parametrów DF, DI, sDA, ASE
Obecnie technologia pozwala na komputerowe wspomaganie projekto-
wania w dziedzinie oświetlenia. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi 

Przykładowe oprawy oświetleniowe stosowane 
w budynkach biurowych

Rys. 8.5 fot. A. Borow-
czyński

umożliwiających wykonanie symulacji na każdym etapie projektowania. Ich 
celem jest uzyskanie wizualizacji prawdopodobnego efektu oświetleniowego 
we wnętrzach budynku o możliwie dużym stopniu odwzorowania (szczegółów). 
Oprócz efektu wizualnego sprawdza się również, czy intensywność oświetle-
nia będzie wystarczająca, a zarazem niezbyt intensywna. Światło naturalne 
w przyszłych wnętrzach budynku może być weryfikowane przy wykorzystaniu 
kilku różnych parametrów. Wspólnym elementem wejściowym każdej metody 
jest wprowadzenie modelu budynku i aranżacji powierzchni wewnętrznej do 
odpowiedniego oprogramowania. Zawsze uwzględnia się konkretną lokaliza-
cję (szerokość geograficzną) i usytuowanie budynku względem stron świata. 
Światło naturalne charakteryzuje się znaczną dynamiką zmian natężenia 
promieniowania słonecznego, dlatego dobrą praktyką jest branie pod uwagę 
precyzyjnych danych według typowych lat meteorologicznych opracowanych 
dla konkretnej stacji pomiarowej. Nie każde narzędzie do symulacji oświetlenia 
umożliwia jednak wprowadzanie informacji w wysokim stopniu szczegółowości 
oraz sprawdzenia każdego z parametrów oświetlenia. Tym samym rzetelność 
wyników symulacji zależy w dużej mierze od zastosowanego oprogramowania. 
Dotychczas jedną z najpowszechniej stosowanych przez projektantów metod 
jest obliczanie współczynnika światła dziennego df (Daylight Factor). Parametr 
ten przedstawia procentowy stosunek występujących jednocześnie wartości 
natężenia oświetlenia wewnątrz budynku do wartości natężenia oświetlenia 
na zewnątrz budynku w płaszczyźnie poziomej. Wyróżnia się trzy wskaźniki: 
minimalny współczynnik światła dziennego (Dmin) – najniższa wartość współ-
czynnika df w danym pomieszczeniu z wyłączeniem strefy obwodowej wokół 
ścian wewnętrznych; średni współczynnik światła dziennego (Dav) – uśrednio-
na wartość współczynnika DF w danym pomieszczeniu; współczynnik równo-
mierności (Dav/Dmin) – stosunek minimalnego i średniego współczynnika df 
w danym pomieszczeniu. Zazwyczaj głębsze pomieszczenia mają niższy współ-
czynnik równomierności, ponieważ natężenie światła skupione jest w pobliżu 
okna. Niska wartość Dav/Dmin podczas symulacji pomaga zdefiniować przy-
padki pomieszczeń, w których oświetlenie jest wyjątkowo nierównomierne. 
Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa cie (International Commission on 
Illumination) rekomenduje określone poziomy df, które odzwierciedlają odpo-
wiednio doświetlone wnętrza. Sugerowane wartości są zależne od kilku czyn-
ników, m.in. funkcji pomieszczenia czy odległości od okien. Warto wspomnieć, 
że analizy wykorzystujące ten parametr są wymagane m.in. przez popularny 
system certyfikacji wielokryterialnej budynków breeam. Przestrzeń przezna-
czona na stały pobyt ludzi musi charakteryzować się odpowiednio wysoką war-
tością średniego i minimalnego współczynnika światła dziennego, w zależności 
od współrzędnych geograficznych budynku. 
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Rysunek 6 przedstawia symulację wykonaną dla jednej z kondygnacji projekto-
wanego budynku biurowego, z pominięciem części komunikacyjnych i technicz-
nych. Dostęp światła naturalnego do wnętrz został przeanalizowany poprzez 
obliczenia współczynnika światła dziennego df (Daylight Factor). Ilustracja 
pokazuje uzyskane wyniki za pomocą izolinii, które łączą punkty graniczne dla 
ustalonych wartości liczbowych tego parametru. Dla uproszczenia wizualnego 
odczytu, każdy kolor odpowiada pewnemu przedziałowi wartości. Wraz ze 
wzrostem odległości od fasady, poziom współczynnika światła dziennego jest 
niższy. Ta tendencja jest analogiczna dla typowych pięter najczęściej spoty-
kanych budynków. Odstępstwo od reguły może wystąpić w pewnym stopniu 
w obiektach, w których wykorzystano okna dachowe, świetliki tunelowe bądź 
wewnętrzne atria. 

Kolejną z najpowszechniej stosowanych metod jest przeprowadzenie symu-
lacji natężenia oświetlenia (Daylight Illuminance). Jest to gęstość strumienia 
świetlnego padającego na analizowaną płaszczyznę, wyrażona w luksach. Ana-
logicznie do parametru Daylight Factor, najwyższe natężenie oświetlenia natu-
ralnego we wnętrzach występuje zawsze w pasie przyokiennym. W przypadku 
pokrycia ścian działowych materiałami wysoce refleksyjnymi, natężenie wzdłuż 
przegród może być nieznacznie wyższe w stosunku do wnętrza pomieszczenia. 
Jeden z popularnych systemów zielonych certyfikacji budynków leed dopuszcza 

Symulacja przy wykorzystaniu współczynnika światła 
dziennego (Daylight Factor) dla projektu budynku 
biurowego Mennica Legacy Tower w Warszawie

Rys. 8.6 aut. A. Bo-
rowczyński

wykorzystanie symulacji natężenia. Za prawidłowy wynik uznaje się natężenie 
pomiędzy 300–3000 luksów zarówno w porze porannej, jak i popołudniowej. 
Rysunek 7 przedstawia symulację prawdopodobnego natężenia około godziny 
16:00 dla przykładowego pomieszczenia usytuowanego przy elewacji zachod-
niej. Wyniki pokazano za pomocą siatki punktów pomiarowych oraz izolinii, 
które łączą punkty graniczne dla ustalonych wartości liczbowych natężenia 
oświetlenia [lx]. Tutaj również każdy kolor odpowiada pewnemu przedziałowi 
wartości. Opierając się wyłącznie na świetle naturalnym, najniższe natężenie 
w analizowanym pokoju to 600 luksów, co przewyższa polskie standardy dla 
pracy przy komputerze. W części pomieszczenia, w której będzie zlokalizowane 
stanowisko pracy, prawdopodobne natężenie to 1000–2500 luksów. Usytuowa-
nie pomieszczenia względem stron świata i obliczenia przeprowadzone dla go-
dzin popołudniowych uzasadniają ten wysoki wynik. Umieszczenie stanowisk 
pracy bezpośrednio przy oknie spowoduje uciążliwy efekt olśnienia, gdyż war-
tości w tej strefie pomieszczenia dochodzą niemal do 4000 luksów.

Przykładowa symulacja 
natężenia oświetlenia dziennego 
w pomieszczeniu biurowym 

Rys. 8.7 aut. 
 E. Chromiec
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Chcąc świadomie zapewnić jak najwyższy komfort wizualny w budynkach 
w zakresie światła naturalnego, można skorzystać z bardziej szczegółowych 
metod zaproponowanych przez amerykańską organizację Illuminating Engi-
neering Society of North America (iesna). Zalicza się do nich parametr Spatial 
Daylight Autonomy (sda), który pozwala na bardziej indywidualne podejście 
do budynku, każdej jego strefy i godzin operacyjnych. Jest to wskaźnik określa-
jący procentową ilość czasu w skali roku, w którym dana strefa pomieszczenia 
jest użytkowana i jednocześnie jest spełniony odpowiednio wysoki poziom 
natężenia oświetlenia naturalnego. Aby określić ilość czasu, analizuje się war-
tości natężenia w częstotliwości godzinnej. Dzięki temu wskaźnik sda pozwala 
na wyjątkowo precyzyjną symulację. Według rekomendacji iesna poprzez 
odpowiednio wysoki poziom należy rozumieć natężenie minimum 300 lx wyka-
zane przez co najmniej 50% czasu operacyjnego danej przestrzeni wewnętrznej 
(sda300lx/50%). Wykonanie analizy przy użyciu tego parametru jest wyma-
gane przez popularne systemy ekologicznych certyfikacji leed v4 i well, gdzie 
należy wykazać wartość sda300lx/50% dla minimum 55% powierzchni budyn-
ku przeznaczonej na stały pobyt. 
Powyżej omówione wskaźniki są wykorzystywane przede wszystkim do we-
ryfikacji, czy światło naturalne będzie dostępne na wystarczająco wysokim 
poziomie. Warto podkreślić, że w ten sam sposób można zdefiniować strefy 
przestrzeni wewnętrznej, w której docierające promieniowanie słoneczne jest 
zbyt intensywne. To zjawisko jest niepożądane, ponieważ powoduje nadmierną 
insolację i nagrzewanie pomieszczeń. Oprócz stosowania metod zacieniania 
wymienionych w poprzednich rozdziałach, wskazane jest aby uprzednio rozpo-
znać, jak ograniczyć możliwość wystąpienia tego problemu za pomocą odpo-
wiedniej aranżacji przestrzeni. Do zdefiniowania we wnętrzu stref narażonych 
na nadmiar bezpośredniego promieniowania słonecznego można wykorzystać 
parametr Annual Sun Exposure (ase), również określony przez organizację Illu-
minating Engineering Society North America (iesna). Podobnie jak parametr 
sda, pozwala on na indywidualne podejście do każdego budynku i jego we-
wnętrznych przestrzeni. Jest to wskaźnik określający ilość godzin w ciągu roku, 
kiedy dana strefa pomieszczenia jest użytkowana i jednocześnie przekroczony 
jest w niej pewien poziom natężenia oświetlenia naturalnego. Przyjęte przez 
iesna maksymalne natężenie niepowodujące utrudnień to 1000 lx i tę wartość 
można przekroczyć tylko podczas 250 godzin w ciągu roku (ase1000/250). Te 
zasady zostały wykorzystane przez systemy certyfikacji leed v4 i well, według 
których przekroczenie powyższej wartości jest dopuszczalne wyłącznie dla 10% 
powierzchni przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 
Dzięki wykorzystaniu parametrów oświetlenia w symulacjach komputero-
wych projektowanie budynków i ich wnętrz jest jeszcze bardziej efektywne. 

Wizualizacje graficzne ułatwiają identyfikację obszarów o niekorzystnie 
niskim bądź niekorzystnie wysokim natężeniu oświetlenia. Pozwala to 
na wprowadzanie stosownych optymalizacji na każdym etapie projek-
towym. Jest to niekiedy dodatkowym wyzwaniem dla projektantów, zaś 
sama weryfikacja niektórych wskaźników wymaga skomplikowanego mo-
delowania dynamicznego. Tutaj z pomocą przychodzą specjaliści z zakresu 
wspomagania projektowania, z usług których coraz częściej korzystają 
projektanci i inwestorzy.

Aranżacje – dobre praktyki w kontekście światła naturalnego
Pomieszczenia zlokalizowane w trzonie budynku, bez bezpośredniego do-
stępu do okna, to zazwyczaj przestrzenie używane nieregularnie. Ta zasada 
jest z reguły respektowana w większości rodzajów obiektów. W przypadku 
biurowców głębsze strefy kondygnacji często rezerwuje się dla pomieszczeń 
socjalnych i porządkowych. Żeby efektywnie wykorzystać całą powierzchnię 
najmu, często umieszczane są tam również sale konferencyjne lub pomiesz-
czenia do pracy skupionej. Doświetlenie takiego pomieszczenia światłem 
naturalnym jest utrudnione, a niekiedy niewykonalne. Można to w pewnym 
stopniu umożliwić poprzez stosowanie przeziernych przegród w podziale 
przestrzeni wewnętrznej. W niektórych sytuacjach udaje się wykazać od-
powiednio wysokie parametry światła dziennego w pomieszczeniach bez 
bezpośredniego dostępu do okna, jednak zależy to od wielu czynników. 
Prawdopodobieństwo jest większe gdy: 

 Î nie występują obiekty zewnętrzne, które zacieniają analizowaną część 
budynku,

 Î głębokość pomieszczeń jest umiarkowana, 
 Î występuje wysoki stosunek okien do ścian zewnętrznych (bądź fasada 

całkowicie przeszklona), 
 Î szkło elewacyjne charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 

przepuszczalności światła,
 Î materiały wykończeniowe podłóg, ścian i sufitu są wysoce refleksyjne, 
 Î zastosowano szklane przegrody wewnętrzne o wysokim stopniu 

przezierności,
 Î pomieszczenie jest relatywnie wysokie i nie występuje wiele stałych 

elementów wewnętrznych przesłaniających częściowo analizowaną 
przestrzeń (np. gęsty rozstaw słupów czy konstrukcja z nośnymi 
ścianami wewnętrznymi). 

Niekiedy wnętrza takie są dodatkowo doświetlone półkami. Rysunek 
8 przestawia symulację przy wykorzystaniu współczynnika światła 
dziennego (Daylight Factor) dla przykładowego zespołu pomieszczeń. 



Oświetlenie 143142

Przedmiotem rozważań są przede wszystkim pokoje z pośrednim dostępem 
do okna. Dzięki korzystnym warunkom opisanym powyżej, przestrzeń ta wyka-
zuje średni współczynnik Dav oraz minimalny współczynnik Dmin na satysfak-
cjonującym poziomie. 

Przykładowa symulacja oświetlenia 
dziennego w pomieszczeniach 
z oknem i bez okna 

Rys. 8.8 aut.  
E. Chromiec

Dobrą praktyką jest unikanie gęstego podziału przestrzeni wewnętrznej w stre-
fach przyokiennych. Skutkiem takich zabiegów jest nie tylko mniejsza ilość 
światła naturalnego w pojedynczym pomieszczeniu, ale również mniejsze szanse 
na pośrednie doświetlenie pomieszczeń usytuowanych w głębszych strefach kon-
dygnacji. Z tych względów korzystniej wypadają otwarte przestrzenie (open spa-
ce), czyli popularny nadal model aranżacji powierzchni biurowej. Rysunek 9 prze-
stawia symulację przy wykorzystaniu współczynnika światła dziennego (Daylight 
Factor) dla przykładowych pomieszczeń usytuowanych przy elewacji południo-
wej. Pojedynczy pokój jest wąski i zarazem głęboki oraz występuje w nim masyw-
ny słup konstrukcyjny blokujący dostęp światła do części pomieszczenia.

Rysunek 10 przedstawia tę samą przestrzeń, jednak bez podziału na mniejsze 
pokoje. Obliczenia wykazują, że w pojedynczym pokoju ze słupem parametry 
światła dziennego Dav i Dmin są niższe o niemal 25% w stosunku do wyników 
osiągniętych na tej samej powierzchni, ale bez przegród. 

Przykładowa symulacja oświetlenia 
dziennego w przestrzeni podzielonej 
na mniejsze pomieszczenia

Rys. 8.9 aut.  
E. Chromiec

Przykładowa symulacja oświetlenia 
dziennego w przestrzeni bez podziału 
wewnętrznego

Rys. 8.10 aut.  
E. Chromiec
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Gęsty podział przestrzeni może natomiast okazać się korzystny, jeśli dana strefa 
wnętrza narażona jest na nadmierną insolację i nagrzewanie. Innymi słowy, 
aranżację każdej kondygnacji w budynku powinno się analizować indywidualnie 
i dobierać optymalne dla niej rozwiązania sprzyjające naturalnemu oświetleniu. 

Zanieczyszczenie światłem
Zjawisko zwane zanieczyszczeniem świetlnym (light pollution) jest proble-
mem na globalna skalę. Przyczyną tego negatywnego zjawiska jest nadmierne 
wykorzystanie oświetlenia sztucznego, pojawiającego się w porze naturalnej 
ciemności (od zmierzchu do świtu). Często możemy spotkać się z przypadkami, 
kiedy jest ono nieodpowiednio skierowane i wydostaje się poza oświetlany 
obszar, moc światła (jasność) bywa często silniejsza, niż jest to niezbędne, lub 
oświetlenie działa przez cały czas, pomimo iż jest potrzebne tylko w określo-
nych momentach. Okazuje się, że nocne oświetlenie może szkodzić podobnie 
jak zanieczyszczone powietrze czy hałas. 

Odwołanie do tego tematu pojawia się najczęściej w kontekście obser-
wacji astronomicznych. Kolejnym aspektem związanym z niewłaściwym 

Fotografie wykonane w 2003 roku 
w Northeast (USA i Kanada) w trakcie 
i przed awarią zasilania, która 
dotknęła 55 milionów osób 

Rys. 8.11 fot. Todd 
Carlson, reddit.com/r/
space/comment-
s/4he2rf/picture_from_
the_suburbs_in_toron-
to_canada_during/

oświetleniem są kwestie bezpieczeństwa. Źle ukierunkowane oprawy mogą 
wywoływać zjawisko olśnienia przeszkadzające kierowcom pojazdów czy samo-
lotów. Podobnie na sposób postrzegania szczegółów ma wpływ równomierność 
oświetlenia. Zbyt duże kontrasty pomiędzy bardzo jasnymi i bardzo ciemnymi 
obszarami powodują dłuższą adaptację człowieka do określonych warunków, 
co może być przyczyną wypadków. Nadmiar oświetlenia oraz niewłaściwe jego 
ukierunkowanie powoduje też zupełnie niepotrzebne straty energii elektrycz-
nej, które wywołują negatywne skutki ekonomiczno -ekologiczne, ponieważ 
energię zasilającą oprawy należy wytworzyć (w Polsce przede wszystkim przy 
użyciu węgla) i zapłacić za nią. Zanieczyszczenie światłem w znacznym stopniu 
wpływa także negatywnie na środowisko i zdrowie człowieka, zaburzając jego 
zegar biologiczny i powodując inne poważne konsekwencje.
Chcąc redukować problem, warto go nagłaśniać i rozpowszechniać wiedzę na jego 
temat. W aspekcie projektowym należy się kierować następującymi zasadami: 

 Î stosować minimalny, spełniający wymagania normy strumień świetlny, 
 Î odpowiednio dobierać oprawy pod kątem typu (np. oprawa drogowa 

z płaskim kloszem zamiast z wypukłym) i źródła światła,
 Î odpowiednio kierunkować światło, zapewniając jak najmniejszy wskaźnik 

ulor (Upward Light Output Ratio) czyli udział strumienia świetlnego 
wysyłanego w górną półprzestrzeń (wg norm w zależności od strefy jest to 
max. 25%) oraz unikać podświetlania obiektów z dołu. 

Układy oświetleniowe powinno się też projektować, zapewniając im odpo-
wiednią funkcjonalność związaną ze sterowaniem, czyli możliwość ściemnia-
nia, wyłączania czasowego i instalowania czujników ruchu bądź obecności. 
Wtedy można w łatwy sposób zoptymalizować i dostosować działanie oświe-
tlenia do określonych potrzeb.

Reklamy budynkowe
Osobny element zanieczyszczenia światłem stanowią reklamy umieszczane 
na elewacjach budynków oraz na bilbordach czy totemach. W dzisiejszych 
czasach reklamy na stałe wpisały się w krajobraz, co szczególnie widoczne jest 
w większych miastach. Pomijając kwestie przedstawiania nachalnych treści 
oraz często wątpliwą estetykę wykonania, reklamy w znacznym stopniu przy-
czyniają się do zanieczyszczenia światłem przestrzeni zurbanizowanych. Gale-
rie handlowe, hotele, restauracje to przykłady obiektów, które za pomocą agre-
sywnego oświetlenia reklamowego starają się przyciągnąć do siebie klientów. 
Efekt często bywa przytłaczający, szczególnie kiedy budynki są intensywnie 
oświetlone w późnych godzinach nocnych, czyli w czasie, w którym większość 
z nich jest nieczynna.
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Budynki często są oświetlane w zbyt jaskrawy sposób w godzinach nocnych, co 
ma szczególnie negatywny wpływ m.in. na kierowców. Reklama może spowo-
dować odwrócenie uwagi od drogi lub nawet spowodować olśnienie (poprzez 
nagłe działanie zbyt silnego natężenia światła np. po wyjeździe z tunelu). 
Na zanieczyszczenie światłem ma wpływ również niewłaściwa kierunkowość 
oświetlenia reklam – światło wykracza poza obszar samej reklamy. Problem 
został dostrzeżony i podjęto kroki ograniczające i regulujące problem reklam 
poprzez tzw. Ustawę krajobrazową. Jednak zapisy Ustawy odnoszą się w więk-
szości do ilości, wielkości i rozmieszczenia reklam, pomijając kwestie nadmier-
nego oświetlenia. 
W celu ograniczenia tego zjawiska należy zastosować rozwiązania redukujące 
luminancję reklam w okresie wieczornym, a nawet wyłączać je w nocy. Innym 
rozwiązaniem jest uwzględnienie reklam w systemie bms budynku i sterowanie 
pracą ich oświetlenia z wykorzystaniem czujników zmierzchu. W okresie noc-
nym liczba osób przebywających na zewnątrz jest znacznie mniejsza niż w cza-
sie dnia, dlatego właściciele bilbordów oraz centrów handlowych nie powinni 
się martwić spadkiem ich oglądalności wynikającym z nocnej redukcji oświe-
tlenia (lub jego wyłączenia). Być może do wyobraźni zarządców przestrzenią 
reklamową lepiej przemówi argument, że w ten sposób możliwe jest również 
osiągnięcie oszczędności kosztów energii elektrycznej.
Podjęte rozważania pokazują w ogólny sposób, że zagadnienie oświetlenia 
wpływa znacząco na komfort i zdrowie użytkowników budynków, a także 
na środowisko. Warto myśleć o zintegrowanym projektowaniu oświetlenia 

Centrum Nowego Jorku nocą

Rys. 8.12 fot. Jose 
Francisco Fernandez 
Saura, pexels.com

sztucznego, mając na uwadze optymalizację dostępu do światła słonecznego. 
Wykorzystywanie symulacji komputerowych w tym procesie staje się cennym 
narzędziem pozwalającym dostosować rozwiązania do oczekiwań wymagają-
cych odbiorców i dorównać do najlepszych praktyk. 
Ciekawym zagadnieniem, aczkolwiek jeszcze mniej rozpowszechnionym, jest 
dostosowanie oświetlenia do naturalnego rytmu cyrkadialnego człowieka. 
Współczesne projekty stawiają również na efektywną integrację systemów 
zacienienia z systemami sterowania oświetleniem, z uwzględnieniem bilansu 
energetycznego. Oprócz elementów wpływających na użytkownika, warto także 
brać pod uwagę problem zanieczyszczenia światłem i negatywnego wpływu 
sztucznego oświetlenia w przestrzeni miejskiej. 
W artykule przedstawiono szereg dobrych praktyk i specjalistycznych rozwią-
zań, które znacząco mogą poprawić komfort wizualny ludzi przebywających 
w budynkach i przyczynić się do lepszego wykorzystania światła w mieście. 
Warto zadbać o to, aby przedstawiona wiedza stawała się coraz bardziej 
powszechna, zwłaszcza w środowisku architektów, inwestorów, zarządców 
budynków i innych osób uczestniczących w procesie budowlanym. Korzyści 
płynące ze stosowania przedstawionych rozwiązań niewątpliwie przemawiają 
za ich stosowaniem.
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9. Zdrowie i dobre samopoczucie
Jak projektować mieszkania dla seniorów

dr inż. arch. Jan Cieśla
Fundacja „Mimo wieku”

Jednym z wyzwań, przed którymi staje architektura, a w szczególności architek-
tura mieszkaniowa, jest starzenie się społeczeństwa. Przestrzeń publiczna oraz 
zasoby mieszkaniowe muszą być dostosowane do wymagań użytkowników, 
które wynikają z rozmaitych uwarunkowań, między innymi demograficznych 
i zdrowotnych.
Obecnie osoby powyżej 60. roku życia stanowią jedną czwartą społeczeństwa, 
zaś za kilka dekad będzie to jedna trzecia. Seniorzy, często już nieaktywni zawo-
dowo, spędzają w swoich domach większość czasu, zatem środowisko mieszka-
niowe determinuje w dużej mierze ich kondycję fizyczną i psychiczną. Właśnie 
w nim dochodzi do ponad połowy urazów istotnie wpływających na zdrowie se-
niorów142. Ze względu na brak dostosowania mieszkań do niedomagań i ogra-
niczeń wynikających z wieku seniorzy zmuszeni są często do zmiany miejsca 
zamieszkania, co po 65. roku życia może być doświadczeniem traumatycznym.
W Polsce wiek podopiecznych domów seniora jest zdecydowanie niższy niż 
w krajach zachodnich, a czas pozostawania w tych instytucjach – stosunkowo 
długi. Kosztowna, i nie zawsze efektywna, opieka w tych placówkach może 
w dużej mierze zostać ograniczona poprzez umożliwienie osobom w starszym 
wieku prowadzenia aktywnego, zdrowego i bezpiecznego trybu życia w miesz-
kaniach odpowiednio zaprojektowanych i wyposażonych dla seniorów.
Pierwsze w Polsce wzorcowe mieszkanie seniora powstało w 2016 roku w ramach 
oddolnej inicjatywy dr inż. arch. Agnieszki Cieśli i dr inż. arch. Jana Cieśli pod ha-
słem: „U siebie mimo wieku”. Powstanie obiektu poprzedziły wyjazdy naukowe 
oraz praca badawcza i praktyka projektowa. W niniejszym tekście współautor 
projektu mieszkania pragnie w sposób zwięzły podzielić się doświadczeniami.

Potrzeby i profil użytkownika
Mieszkanie odpowiada na podstawowe potrzeby wyróżnione przez Maslo-
wa, jednak w przypadku projektowania mieszkań dla osób starszych należy 
uwzględnić 143:

 Î zmniejszenie się gospodarstwa domowego (dzieci „wychodzą z domu”), 
a tym samym brak zapotrzebowania na wielkie mieszkanie;

 Î zmiany w wymaganiach ergonomicznych i higienicznych (mniej sprawnym 
użytkownikom bardziej przeszkadzają bariery architektoniczne i czynniki 
szkodliwe dla zdrowia) ze względu na:

 Î ograniczenia motoryczne,
 Î ograniczenia sensoryczne,
 Î osłabioną odporność i wrażliwość na czynniki szkodliwe,
 Î zaburzenia psychosomatyczne i słabnące zdolności poznawcze;
 Î wzrost znaczenia kosztów utrzymania mieszkania w związku z mniejszymi 

dochodami wynikającymi z zaprzestania lub zmniejszenia wymiaru pracy 
zarobkowej;

 Î zwiększenie się roli mieszkania jako głównego miejsca pobytu (zaprzestanie 
działalności zawodowej, zmniejszona mobilność).

Projektując mieszkanie, które będzie przyjazne także dla osób starszych, można 
wyróżnić trzy priorytety takiego obiektu: bezpieczeństwo, komfort i łatwość 
w utrzymaniu.

Mieszkanie bezpieczne
Na bezpieczeństwo w mieszkaniu składają się cechy obniżające ryzyko wy-
stąpienia wypadku, jak również środki pozwalające na skuteczne reagowanie 
w razie jego nastąpienia.
Do najczęstszych wypadków w mieszkaniach seniorów należą upadki zwią-
zane z poruszaniem się i zmianą pozycji. Zaleca się zatem zaprojektowanie 
wolnej od przeszkód i barier przestrzeni adekwatnej do sposobu poruszania 
się, w wypadku osób starszych niesamodzielnego albo przy użyciu wózka lub 
chodzika.
Przestrzenie komunikacyjne powinny zapobiegać poślizgnięciu się lub w razie 
utraty równowagi oferować pomoc poprzez możliwość oparcia się o ściany, 
sprzęty lub specjalne uchwyty. Odpowiedni dobór kontrastów powierzchni 
i oświetlenia powinien ułatwić orientację w przestrzeni. Jako generalną zasadę 
należy przyjąć możliwie krótkie i proste trasy w lokalu, gdyż zmiana kierunku 
poruszania się może być dla seniorów dodatkowym wyzwaniem.
Zmiany pozycji stwarzające niepotrzebne ryzyko to: siadanie, przesiadanie 
się, wstawanie czy schylanie się. Towarzyszyć im bowiem mogą zawroty głowy, 
utrata równowagi, błędna ocena odległości. Konieczność wykonywania tychże 
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czynności należy ograniczyć poprzez dyspozycję przestrzenną i typ najczęściej 
używanych sprzętów domowych: przełączników, sprzętów agd, gniazd elek-
trycznych, schowków meblowych.
Meble powinny być tak dobrane, by niwelować ograniczenia ruchowe. Typo-
wymi przykładami mogą być wyżej położone siedziska mebli i podłokietniki 
dające dodatkowe oparcie. Ze względu na różny zasięg rąk osób samodzielnie 
poruszających się oraz osób na wózku zalecane są rozwiązania pozwalające 
na dostosowanie wysokości typowych powierzchni roboczych: blatu w kuchni 
wraz ze zlewem i płytą grzejną, biurka czy umywalki w łazience.
W kuchni dużą rolę odgrywa nie tylko dyspozycja przestrzenna poszczególnych 
sprzętów, ale też sposób otwierania drzwi szafek. Projekt mebli powinien za-
chęcać do korzystania ze schowków i powierzchni roboczych na wygodnych wy-
sokościach, ułatwić orientację poprzez kontrasty, zaś fakturą i kształtem ostrze-
gać o miejscach przeznaczonych lub nieprzeznaczonych do chwytania. Nieoce-
nione są tutaj rozwiązania z dziedziny automatyki, takie jak wspomaganie 
otwierania drzwi czy ułatwione uruchamianie niektórych sprzętów.

Automatyka i ict w mieszkaniu osób starszych może wyraźnie podwyższyć po-
ziom bezpieczeństwa ich użytkowników. Wykrywanie zagrożeń życia i zdrowia 
poprzez czujniki – zalania, trujących gazów, ognia lub nawet niedomkniętych 
drzwi i okien czy pozostawionych włączonych sprzętów agd – jest niezwykle 
istotne z oczywistych względów. Informowanie o zagrożeniach może być skiero-
wane do użytkownika (jako bodziec do samodzielnej reakcji na zagrożenie) lub 
do osób z zewnątrz czy służb ratunkowych.
Mieszkanie komfortowe
Na ogólny komfort mieszkania składa się cała grupa czynników wpływających 
na komfort, które kompleksowo oddziałują na dobrostan domownika.
Komfort akustyczny
Komfort akustyczny to ograniczenie hałasu zewnętrznego i wewnętrznego 
w budynku oraz redukcja pogłosu, czyli, upraszczając, niekontrolowanych 
odbić dźwięku.
Na ograniczenie hałasu z zewnątrz wpływ ma przede wszystkim jakość prze-
gród budowlanych – masywność ścian i szczelność okien. We współcześnie bu-
dowanych obiektach cechy te są regulowane przepisami.

 Automatyka wkracza do mieszkań stając się naturalnym elementem 
podwyższającym komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Celem ABB jest 
upowszechnienie innowacji technologicznej nastawionej na użyteczność 
i dyskretne wsparcie człowieka tak w codziennych czynnościach jak  
i sytuacjach krytycznych.

Jarosław Grabowski
Product Marketing Manager
Automatka Budynków,  
Osprzęt Elektroinstalacyjny
Electrification –  
Smart Buildings ABB

Redukcja pogłosu w mieszkaniu powoduje polepszenie się wyrazistości sły-
szanych dźwięków, dzięki czemu są one łatwiej rozumiane. Można ją osiągnąć 
poprzez umieszczenie w mieszkaniu materiałów pochłaniających dźwięk. 
Typowe materiały stosowane w tym celu to zasłony, kilimy czy miękkie obicia 
mebli. Grube, długowłose dywany i wykładziny także pochłaniają dźwięki, ale 
jednocześnie gromadzą łatwo brud, dlatego nie są rekomendowane. Obecnie 
na rynku dostępne są panele będące pochłaniaczami akustycznymi, które moż-
na zamontować na ścianach i suficie. Możliwa jest realizacja dowolnych grafik 
na podkładach, co pozwala na łączenie funkcji dekoracyjnej i utylitarnej.
Komfort optyczny/świetlny
Światło, w szczególności światło naturalne, ma istotny wpływ nie tylko na orien-
tację człowieka w przestrzeni, ale także na aspekty zdrowotne, w tym nastrój 
czy właściwe proporcje czuwania i snu.
W mieszkaniu powinien być dostęp do jak największej ilości światła dziennego, 
które dla osób starszych, rzadziej wychodzących na zewnątrz, ma kluczowe zna-
czenie. Zasłony lub żaluzje w oknach powinny umożliwiać ograniczenie olśnie-
nia światłem, jednak nie dawać możliwości całkowitego zaciemnienia. Planując 
dostęp światła dziennego, należy uwzględnić potencjalne zjawisko przegrzewa-
nia lub wychładzania się mieszkania w strefach przyokiennych.
Oświetlenie sztuczne powinno być dostosowane do czynności wykonywanych 
w danym miejscu mieszkania. Należy zwrócić uwagę nie tylko na moc oświetle-
nia, ale również na barwę, sposób rozsyłania światła przez lampę czy sposób uru-
chamiania oświetlenia (np. oświetlenie umożliwiające przejście nocą z sypialni do 
toalety powinno włączać się automatycznie i nie powodować nagłego olśnienia).
Z mieszkania powinien być dostępny widok na zewnątrz na element przyrody 
lub przestrzeń publiczną uczęszczaną przez ludzi. W najbardziej podstawowym 
wymiarze możliwość wyjrzenia na zewnątrz to sposób na zmianę skupienia 
wzroku. Kontakt z przyrodą to uznany czynnik prozdrowotny. Dla osób starszych, 
często borykających się z uczuciem samotności czy wręcz wykluczenia społecz-
nego, ważna jest możliwość obserwacji życia społeczności, miasta. Zatem kadro-
wanie typowych perspektyw z mieszkania seniora ma wielkie znaczenie.
Komfort termiczny
Osoby starsze są dużo wrażliwsze na zmiany temperatury, mogą też mieć 
zaburzone poczucie ciepła lub zimna. Zatem w mieszkaniu powinna być moż-
liwość regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Zaleca się, 
by ta możliwość była do pewnego stopnia niezależna od ustawień ogólnych 
dla budynku. Można w tym celu zastosować dodatkowy przenośny grzejnik lub 
indywidualną instalację klimatyzacyjną. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
umieszczenie w mieszkaniu termometru/ów, które umożliwiają weryfikację 
odczuć temperatury.

Zdrowie i dobre samopoczucie
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Warto wspomnieć, że na komfort termiczny składa się nie tylko temperatura 
powietrza, ale także jego wilgotność i ruch. W okresie grzewczym należy zwró-
cić uwagę na potrzebę nawilżenia powietrza, zaś letnim – gdy potrzebujemy 
chłodu – odpowiednio lekkiego przewiewu.
Jeśli instalujemy klimatyzatory wskazane jest również uzupełnienie ich o nawil-
żacze powietrza.
Komfort olfaktoryczny
Zapach wpływa na nastrój, jest też sygnałem jakości powietrza, jakim oddycha-
my. Często groźne zanieczyszczenia mogą być ledwie wyczuwalne. Na czystość 
powietrza mają wpływ:

 Î materiały wykończeniowe i ich emisyjność związków toksycznych,
 Î akumulacja zabrudzeń w powierzchniach trudno dostępnych lub trudno 

zmywalnych,
 Î odpowiednie przewietrzanie mieszkania,
 Î utrzymanie w czystości powierzchni i powietrza (eliminacja zanieczyszczeń 

zawartych w powietrzu, m.in. kurzu).
Obok stosowania odkurzacza o odpowiedniej klasie filtra powietrza wyrzucane-
go rekomenduje się stosowanie urządzeń oczyszczających powietrze, posiada-
jących również funkcję nawilżania go. Ma to szczególne znaczenie na obszarach 
wielkomiejskich, o podwyższonym ryzyku występowania tzw. smogu oraz 
w okresach zwiększonego pylenia roślin.

Mieszkanie łatwe w utrzymaniu
Utrzymanie mieszkania łączy się z koniecznością prac porządkowych, kon-
serwatorskich oraz ponoszenia kosztów związanych z konsumpcją energii, 
wody i eksploatacją. Niezależnie od kształtu lokalu i jego kondycji technicznej 
jednym z wyznaczników łatwości utrzymania jest rozmiar mieszkania. Jak do-
wodzą badania ankietowe, mniej niż połowa seniorów w Polsce zamieszkuje 
lokum o rozmiarze uzasadnionym funkcjonalnie w stosunku do wielkości swo-
jego gospodarstwa domowego (1–2 osoby). 
Zaleca się, by mieszkanie przyjazne seniorom miało rozmiar od 45 do 70 m2 
i było fragmentem większego budynku lub ich zespołu o częściach wspólnych 
i instalacjach podlegających zewnętrznej obsłudze.
Na nakłady związane z utrzymaniem mieszkania wielki wpływ ma ogólny stan-
dard techniczny mieszkania, a najbardziej główne instalacje. Zaleca się:

 Î ogrzewanie oparte na grzejnikach z zewnętrznego, bezobsługowego źródła 
ciepła,

 Î instalacje wodociągowe ze stałym dostępem ciepłej i zimnej wody, 
bateriami wyposażonymi w perlatory zmniejszające zużycie wody 
i dwustopniowym spłukiwaniem toalet,

 Î oświetlenie elektryczne oparte na trwałych i oszczędnych źródłach  
światła (led).

Ważne jest, by instalacje w mieszkaniu dla seniora nie wymagały uciążliwych 
czynności eksploatacyjnych, często połączonych z ryzykiem dla jego bezpie-
czeństwa (takich jak np. palenie w piecu). Instalacje powinny być efektywne 
w działaniu i redukować bieżące koszty utrzymania. Zaleca się stosowanie 
instalacji z automatyczną regulacją pozwalającą na osiągniecie dodatkowych 
oszczędności i korzyści. 
Utrzymanie higieny w mieszkaniu jest również kluczowe dla zdrowia komfortu 
jego użytkowników. Czynności mające na celu utrzymanie czystości można uła-
twić poprzez:

 Î dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia mieszkania łatwych do 
utrzymania w czystości,

 Î redukcję rodzajów materiałów wymagających odmiennych metod 
pielęgnacji (np. rezygnację z wielu rodzajów podłóg i nakryć podłóg 
w mieszkaniu na rzecz jednego lub dwóch),

 Î ograniczenie ilości przedmiotów w mieszkaniu i dobrą organizację miejsc 
do ich przechowywania. 

Czy mieszkanie jest przyjazne seniorom? Lista kontrolna
Autorzy mieszkania „U siebie mimo wieku” opracowali listę kontrolną pozwala-
jącą na ocenę własnego mieszkania w zakresie przyjazności dla seniora (projekt 
dla nizp – Cechy bezpiecznego mieszkania seniora). Przystępna forma umożli-
wia użycie ankiety przez osoby niewykwalifikowane, może też być wskazówką 
dla projektantów.

Czy moje mieszkanie jest bezpieczne? TAK NIE

Czy mam wystarczająco dużo miejsca, by poruszać się wygodnie 
pomieszkaniu (wystarczająco szerokie drzwi, korytarze, brak progów, 
stopni)?

Czy mogę łatwo dosięgnąć do klamek drzwi, okien, przełączników 
światła?

Czy pomieszczenia w mieszkaniu są dobrze oświetlone, a różnice 
poziomów i przeszkody – wyraźnie widoczne?

Czy mogę sprawnie dostać się z sypialni do łazienki/toalety?

Czy układ pomieszczeń jest czytelny, a typowe połączenia (sypialnia–
łazienka, przedpokój–pokój dzienny, kuchnia–jadalnia) są łatwe do 
przebycia?

Zdrowie i dobre samopoczucie
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Czy mam możliwość oparcia się o ściany lub o meble w mieszkaniu, 
a w przedpokoju jest miejsce, by usiąść?

Czy mam łatwy dostęp do urządzeń kuchennych i pralki?

Czy mogę łatwo i szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia?

Czy łatwo otwierają i zamykają się drzwi wejściowe?

Czy drzwi wewnętrzne dają się łatwo otwierać, także te do łazienki?

Czy mieszkanie wyposażone jest w czujniki zalania i dymu/pożaru? 

Czy w łazience posadzka, wanna lub brodzik są zabezpieczone przed 
potknięciem/poślizgnięciem się?

Czy zlewy, wanny i umywalki mają przelewy?

Czy dostęp do toalety jest wygodny? Czy toaleta jest na właściwej 
wysokości i posiada wystarczająco dużo miejsca wokół?

Czy można się wygodnie umyć samodzielnie w łazience?

Czy mogę wygodnie sięgnąć po najpotrzebniejsze rzeczy:
 Î w sypialni – z łóżka do szafki nocnej?
 Î w łazience – po kosmetyki?
 Î w kuchni – do najczęściej użytkowanych szuflad i szafek?
 Î w przedpokoju – do wieszaka i szafy ubraniowej?

Czy mam w mieszkaniu łatwo dostępny, zawsze gotowy do użycia 
telefon?

Czy moje mieszkanie jest wygodne? TAK NIE

Czy mam możliwość skutecznej i łatwej regulacji temperatury 
w mieszkaniu przez cały rok (mogę łatwo uruchomić ogrzewanie 
i regulować jego intensywność)?

Czy moje mieszkanie daje się przewietrzyć i ochłodzić poprzez 
wywołanie lekkiego przeciągu?

Czy w moim mieszkaniu z odległości kilku metrów dobrze słyszę 
odbiornik telewizyjny, radio i inne osoby, wtedy kiedy nie używają 
nadmiernej siły głosu?

Czy w moim mieszkaniu nie ma uciążliwego hałasu z zewnątrz?

Czy w moim mieszkaniu są powierzchnie miękkie, takie jak kilimy czy 
zasłony lub miękko obite meble?

Czy do mojego mieszkania wpada dużo światła dziennego?

Czy mam możliwość ograniczenia światła dziennego zasłonami lub 
żaluzjami bez całkowitego zaciemnienia?

Czy w moim mieszkaniu oświetlenie ma przyjemną dla oka barwę 
i natężenie pozwalające komfortowo wykonywać typowe czynności?

Czy w moim mieszkaniu dobrze mi się oddycha, powietrze jest wolne od 
kurzu i przykrych woni?

Czy mam dostęp do przyjemnego widoku na zewnątrz z okien 
mieszkania?

Czy moje mieszkanie jest łatwe w utrzymaniu? TAK NIE

Czy powierzchnia mojego mieszkania jest mniejsza niż 70 m2? 

Czy stan techniczny mojego mieszkania pozwala na nieuciążliwe 
korzystanie z niego?

Czy koszty związane z ogrzewaniem, dostawą energii i wody są 
współmierne do moich możliwości i potrzeb?

Czy w mieszkaniu, poza kilkoma pamiątkami, nie ma przedmiotów, 
których w ogóle nie używam?

Czy mam wystarczającą ilość łatwo dostępnych szaf i schowków?

Czy powierzchnie podłóg i sprzętów dają się wygodnie czyścić?

Zdrowie i samopoczucie człowieka jako 
element projektu architektonicznego. 
“Common sense, and a growing body of research, point to an overlooked truth: Inten‑
tional design decisions can improve our health. Pushed to its logical conclusion, we can 
now ask, “Can good design help prevent people from getting sick?” Better yet, “Can good 
design help people live healthier lives?”

Robert Ivy, American Institute of Architects144 . 
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Cele Zrównoważonego Rozwoju 
związane ze zdrowiem

5 Good health  
and wellbeing

7 Affordable  
and clean  

energy

8 Decent work 
and economic 

growth

9 Industry,  
innovation and 
infrastructure

10 Reduced  
inequalities

11 Sustainable 
cities and  

communities

12 Resposible 
consumtion and 

production 

13 Climat  
action

14 Life below 
water

15 Life on land

16 Peace and 
justice

17 Partnership  
for the goals

1 No poverty

Access to safe water, 
sanitation and clean 

fuels, Resilience to 
disasters

2 Zero hunger

Sustainable and resilient 
food production; Access 

to food; End of  
malnutrition

4 Quality 
education

Schools with electric
ity and safe waterand 

sanitation; Awareness on 
sustainable development

5 Gender 
equality

Adequate access to safe 
water and clean fuels

Universal acces to modern 
energy services; Increased 

renewable energy share

Safe work environment; 
Healthy workforce

Resilient infastructure; 
Clean technologies; 

Innovative transformation

Adequate housing; Safe 
and equitable transport 
systems; Clean air; Safe 

water and adequate  
waste management

Reduced waste; Reduced 
release of substances  

into the air

Climat change mitigation; 
Resilience, adaptation 
and impact reduction; 

Early warning

6 Clean water  
and sanitation

Access to safe water and 
sanitation; Treatment of 
wastewater; Integrated 

water managment

Wastewater manage
ment; Sustainable use  

of marine resources

Land conservation;  
Protection of biodiversity

Equitable access to 
information and 

resources; participatory 
decisionmaking;  

Institutional capacity

Cooperatin and knowl
edge transfer on science, 

technology and inno
vation for sustainable 

development

Redusced inequalities 
enviromental exposures; 

Equal access to basic 
enviromental services and 

infrastructure

Na całym świecie ludzie borykają się z problemami zdrowotnymi. Do roku 2030 
przewlekłe choroby będą przyczyną 52 milionów zgonów rocznie, co stanowi 
niemal pięciokrotną wartość dzisiejszej ilości śmierci wynikających z chorób 
zakaźnych w ciągu roku na świecie 145. W Polsce największym zagrożeniem ży-
cia są choroby układu krążenia. Mimo że od 1992 r. udział tych chorób w ogólnej 
liczbie zgonów obniżył się z poziomu 52% do 45,6% w 2012 r146, wciąż procent 
ten jest bardzo wysoki. 
W obliczu wyzwań związanych ze zdrowiem musimy zdać sobie sprawę z tego, 
że projekt środowiska zbudowanego staje się kluczowym elementem zwalcza-
jącym ryzyko chorób przewlekłych. 

Badania wykazały148, że przyczynami chorób przewlekłych są w 85% czynniki 
środowiskowe oraz behawioralne, a tylko w 15% są skutkiem uwarunkowań ge-
netycznych. Stan naszego zdrowia więc jest w nierozerwalny sposób związany  

10 głównych przyczyn zgonów 
mieszkańców Europy
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Rys. 9.2 Opracowanie 
własne na podstawie 
danych WHO147. 
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z tym gdzie i jak żyjemy, czyli z tzw. Ekosystemem Wellness. 80 do 90% naszych 
problemów zdrowotnych związanych jest bowiem z czynnikami środowiskowy-
mi149. Środowisko zbudowane może również zwiększyć lub zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia chorób genetycznych, ponieważ stanowi równocześnie środowisko 
życia genów (exposome). 

Pojęcie zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach ewoluowało. Początkowo 
oznaczało synergię trzech aspektów: środowiskowych, społecznych i eko-
nomicznych. Jednak stosowanie zasad zielonego budownictwa w praktyce 
wyłoniło jeszcze jeden bardzo ważny cel, jakim jest zdrowe człowieka. Zrów-
noważone budownictwo stało się w coraz większym stopniu świadomym, holi-
stycznym nurtem, inicjującym zmiany nie tylko dookoła nas, ale również w nas 
samych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż lokalizacja budynku w mieście 
determinuje styl życia jego użytkowników chociażby poprzez rodzaj wybiera-
nego transportu. Podwojenie intensywności zabudowy poprzez wprowadzenie 
pomieszanej funkcji mieszkaniowej i -uogólniając-nie mieszkaniowej powo-
duje skrócenie długości podróży i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza o 30%.

Zdrowie człowieka‑ stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, 
psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawno‑
ści150 (Światowa Organizacja Zdrowia (WHO))151

 Obecnie projektanci mają również możliwość wprowadzenia zasad zrówno-
ważonego urbanizmu poprzez projekt jednego budynku. Polega to na m.in. na 

Wellness ecosystem

Rys.9.3 Global  
Wellness Institute

Genetic /  
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Factors

Health Care
Environment

Socioeconomic
Environment

Built & Natural
Environment

zaprojektowaniu obiektu, który zachęca użytkownika do wyjścia na zewnątrz 
i spędzenia tam wolnej chwili. 
Niezwykle ważny jest również wpływ bezpośredniego otoczenia budynku 
na ludzi. Widok okna na zieleń jest istotny pod względem oddziaływania na 
człowieka, jego efektywność (większą o 7-12%) lub zdolność odpoczynku i re-
generacji (osoby mające bezpośredni widok z okna śpią o 46 minut więcej niż 
osoby nie mające kontaktu z przyrodą). Ważne jest więc aby układ zabudowy 
zorientowany był na otaczającą zieleń oraz aby układ wnętrz nie był projekto-
wany w sposób odcinający człowieka od okien (odpowiednia głębokość traktu, 
zagospodarowanie pomieszczenia).
Jednakże istotą projektowania, jakże zapomnianą obecnie, jest identyfikacja 
użytkownika z miejscem, budynkiem oraz architekturą. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia “chore budynki” to takie, których co 
najmniej jedna trzecia użytkowników skarży się między innymi na jakość 
powietrza lub komfort wewnątrz pomieszczeń. Liczba takich obiektów 
wśród nowych budynków lub remontowanych jest niepokojąco wysoka (oko‑
ło 30%) a status chorego budynku nie jest wcale trudny do osiągnięcia. Wiele 
nawet wysokiej klasy budynków biurowych jest przyczyną chorób takich jak 
SBS (Syndrom Chorego Budynku) czy też BRI (Building‑Related Illness).

Nową rolą współczesnego architekta jest więc bycie tzw. health professional. 
Projektowanie budynków odbywa się w coraz większym stopniu według zasad 
zrównoważonego rozwoju. Należy przy tym dodatkowo pamiętać o identyfikacji 
czynników wpływających na poziom stresu oraz utrzymujące mentalną równo-
wagę pracownika. Przede wszystkim projektant ma za zadanie zaprojektować 
budynek w sposób zwiększający produktywność osób w nim przebywających. 
Sam projekt wnętrz wraz z kolorem odgrywają tu oczywiście znaczącą rolę.
Należy również pamiętać o tym, że różne rozwiązania i problemy techniczne 
dotyczą obiektów użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego czy 
budynków biurowych. Ta ostatnia grupa została w największym stopniu prze-
analizowana, funkcjonuje dla niej najwięcej wytycznych technicznych. Powo-
dem jest bezpośrednie przełożenie spadku produktywności pracowników czy 
też ich nieobecności na koszty. Wpływ budynków mieszkalnych na zdrowie ludzi 
jest niestety nie monitorowany mimo, że czas spędzony w domach wpływa na 
nasz cykl circadialny, przyczynia się do jakości i ilości czasu przeznaczonego na 
sen, wypoczynek, rekreację, wpływa na nasze funkcje poznawcze.
Istnieją trzy główne grupy czynników określających stan zdrowia człowieka 
w środowisku zbudowanym (Rys. Nr 4).: czynniki środowiskowe i fizycz-
ne związane z fizycznym otoczeniem w którym się znajdujemy, czynniki 
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psychologiczno-behawioralne-takie, które wpływają na zmianę naszego za-
chowania bądź trybu życia, oraz socjologiczno-ekonomiczne: cechy tworzące 
zrównoważone społeczności. 

Jakie cechy powinna posiadać dokumentacja aby spełnić wymagania budow-
nictwa prozdrowotnego? Projekt powinien być:

 Î Środowiskowy (Environmental Design). Teren wokół projektowanego 
budynku powinien być tak zaprojektowany, aby późniejszy sposób 
zarządzania w jak najmniejszy sposób wpływał na zdrowie ludzi (tzw. 
low-impact management). Polega to na czynnościach pielęgnacyjnych 
na terenach zielonych nie wymagających użycia środków chemicznych 
mających szkodliwy wpływ na zdrowie użytkowników. Przykładem jest 
wprowadzanie nasadzeń w postaci roślin rodzimych, przystosowanych do 
warunków glebowych i atmosferycznych panujących na działce. Pozwala 
to na uniknięcie stosowania chemii oraz nawadniania roślin. Pestycydy 
bowiem oraz nawozy stanowią największe bezpośrednie zagrożenie dla 
użytkowników obiektu podczas ich aplikacji. Konieczność ich użycia jest 
wynikiem bardzo często braku najważniejszej dla właściwej wegetacji 
warstwy wierzchniej gleby. Jest to spowodowane po prostu samą inwestycją 
i prowadzi do ograniczeń żywotności zieleni i zwiększa potrzebę nie 
tylko nawodnień, ale również zapotrzebowanie na nawóz oraz pestycydy. 

Czynniki wpływające na stan 
zdrowia człowieka oraz dobre 
samopoczucie. 

Rys.9.4  
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Zrównoważona społeczność

Równość

Konsekwencją jest również pogorszenie się jakości wód odprowadzanych 
z terenu, zanieczyszczenie wody gruntowej, wody pitnej, pobliskich jezior 
i cieków wodnych. Low-impact design powinien wprowadzić do projektu 
praktyki preferujące metody niechemiczne takie jak: 

 Î Regularne inspekcje terenu, 
 Î Monitoring populacji szkodników
 Î Ocena konieczności przeprowadzenia kontroli szkodników
 Î Użycie różnych metod kontroli szkodników takich jak np.: sanitacja, 

bieżące naprawy, żywe środki kontroli biologicznej i inne  
metody niechemiczne

Populacja szkodników może być kontrolowana już poprzez projekt tworzeniem 
dla nich nieprzyjaznego środowiska, w szczególności eliminując elementy nie-
zbędne dla nich do przetrwania (źródła pożywienia, wody i schronienie) lub też 
poprzez zablokowanie dostępu do budynku . 
Strategie kontroli erozji i sedymentacji mają na celu przede wszystkim zapobie-
ganie utraty wierzchniej warstwy gleby; techniki i metody powinny być zgodne 
z dokumntem epa 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction 
Activities (w przypadku certyfikacji budynku w systemie leed), Chapter 3 i w razie 
potrzeby zastosowania będą zawierać:

 Î Stabilizację -tymczasowe lub stałe wysiewanie lub sadzenie 
 Î Elementy strukturalne mające na celu zatrzymanie osadów po erozji: 

groble, ogrodzenia przeciwmułowe, osadniki i baseny sedymentalne
Celem architekta powinna być rówież redukcja ekspozycji użytkownika jego 
projektu na zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenia hałasem. Jakość 
środowiska stanowi priorytet publicznego zdrowia ponieważ chemiczna ekspo-
zycja może zahamować czynność neurologiczną, zwiększyć częstość występo-
wania nowotworów i zwiększyć częstość występowania ciężarów o niskiej masie 
urodzeniowej. Architekci posiadają narzędzia do podniesienia jakości środo-
wiska poprzez właściwe elementy techniczne projektu oraz poprzez właściwie 
opisane procedury zarządzania projektowanym budynkiem w fazie eksploata-
cji. Obejmują one:

 Î Materiały, które ograniczają alergie lub potencjalne toksyny
 Î Odpowiednia wymiana powietrza
 Î Remediacja skażonego terenu
 Î Elewacje budynków zapobiegające wzrostowi pleśni poprzez  

regulację wilgoci
 Î Redukcja efektu wyspy ciepła

 Î Stymulujący aktywność fizyczną (Active Design) Oczywistym faktem jest, 
iż aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na zdrowie. Może wydłużyć 
życie i poprawić jego jakość, zmniejszyć ryzyko kilkudziesięciu fizycznych 
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i psychicznych chorób, w tym zapobiec najczęściej występującym 
przyczynom zgonów (zob. Rys. nr 2). Istotne jest również to, że poprzez 
aktywność fizyczną można zapobiec w niektórych przypadkach 
niepełnosprawności oraz poprawić codzienne funkcjonowanie.  
Istnieją dwa rodzaje aktywności fizycznej:

 Î Praktyczna- realizowana poprzez aktywny rodzaj transportu. 
Architekci mogą zaprojektować środowisko przyjazne aktywnemu 
transportowi poprzez:

 Î Projektowanie dzielnic przyjaznym pieszym umożliwiającym 
dojście do miejsca pracy lub środków transportu

 Î Architektoniczno-urbanistyczne atrybuty aktywności fizycznej 
takie jak na przykład różnorodność czy gęstość zabudowy

 Î Regeneracyjna- wprowadzenie do projektu elementów umożliwiających 
odpoczynek, rekreację np.: 

 Î Specjalnie do tego przeznaczonych terenów, pomieszczeń czy 
obiektów-np. parki, domy kultury, sale gimnastyczne, boiska itp.

 Î Bardzo ważny jest dostęp do miejsc regeneracji i odległość do 
nich (przykładowo: badania wykazały, że największą grupą osób 
odwiedzających park to osoby mieszkające w odległości pół 
kilometra152)

 Î Zadbanie jakości miejsc do rekreacji zachęcającej do 
korzystania z nich.

Rozwiązania techniczne, które wprowadzone do projektu architektonicznego 
umożliwią ruch fizyczny to na przykład:

 Î Układ budynku ułatwiający i zachęcający do korzystania z klatek 
schodowych

 Î Zmniejszenie dystansu pomiędzy widocznymi schodami a windami lub 
schodami ruchowymi

 Î Zaprojektowanie dedykowanych pomieszczeń do ćwiczeń
 Î Tereny rekreacyjne 
 Î Zapewnienie ergonomicznych mebli minimalizujących dyskomfort
 Î  Udogodnienia dla rowerzystów w postaci parkingów dla rowerów oraz 

zaplecza dla rowerzystów w budynku
 Î Zaprojektowanie reprezentacyjnej klatki schodowej (w budynkach niskich) 

zmniejsza częstotliwość korzystania z wind
 Î Społeczny (Social Design)

Projekt powinien zawierać elementy poprawiające dostępność do usług, 
redukujące społeczną izolację oraz poczucie samotności. W literaturze brak 
jest katalogu konkretnych rozwiązań technicznych, których projektant mógł-
by użyć w dokumentacji. Ten aspekt projektu jest niezwykle indywidualny, 

wieloaspektowy i bardzo ważny pod kątem poprawy dobrego samopoczucia 
i ogólnego stanu zdrowia. Wzmacnia bowiem inne elementy projektu, które 
zostały omówione w tym dokumencie. Społeczności o wysokim poziomie wię-
zów społecznych mają „zbiorową skuteczność” - społeczną spójność i gotowość 
interweniowania dla wspólnego dobra, co skutkuje np. zmniejszeniem poziomu 
przemocy i większego bezpieczeństwa. Podobnie, dobrze zaprojektowane parki 
zarówno promują więzi społeczne, jak i zapewniają kontakt z naturą. Należy 
w również podkreślić, iż projekt społeczny nie jest wyłącznie tworzony na pozio-
mie urbanistyki; jest to istotny element każdego projektu architektonicznego.
Bariery dla społecznej więzi obejmują ograniczony dostęp do zewnętrznych 
miejsc, terenów i przestrzeni które są kotwicą życia społeczności. Przeszkodę 
może stanowić restrykcyjna polityka zagospodarowania przestrzennego, brak 
ciągłości chodników innych elementów izolujących poszczególne społeczności 
lub indywidualnych mieszkańców. 

 Î Zgodny z naturą (Nature Design)
Każdy projekt powinien w miarę możliwości uwzględniać dostęp do środowiska 
naturalnego. Projekt powinien posiadać:

 Î Dostęp do terenów zielonych, rekreacyjnych, parków, skwerów
 Î Elewacje oraz ułożenie budynku na działce powinny być zaprojektowane 

w sposób umożliwiający widok z okna na zieleń
 Î Zastosowanie w projekcie naturalnych materiałów i wzorów w projekcie
 Î Projekt zieleni wewnątrz budynku; dobór odpowiednich gatunków 

roślin poprawiających stan powietrza
 Î Zielone tarasy i dziedzińce dostępne dla użytkowników 

 Î Bezpieczny (Safe Design)
Odpowiedzialność zawodowa architektów polega również na ochronie zdrowia, 
bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Środowisko zbudowane powinno 
być zaprojektowane w sposób chroniący przed urazami-zarówno w skali urbani-
stycznej, jak i mikroskali pomieszczeń w których przebywamy. Bezpieczeństwo 
jest, być może, najlepiej uregulowaną zasadą zawodu architekta, mimo to ist-
nieje wiele elementów wymagających uwagi (Tab nr 2)

Zdrowie i dobre samopoczucie



165164

Urazy spowodowane środowiskiem 
zbudowanym

Rozwiązania architektoniczno‑
urbanistyczne zapobiegające urazom:

1. Urazy związane z transportem  Î Zwiększenie widoczności pieszych 
i rowerzystów

 Î Strategie uspokajające ruch (np. progi  
zwalniające)

2. Upadki

Upadki w domach (w szczególności dotyczy  
to osób starszych)

Utonięcia

 Î Włączenie do projektu zabezpieczeń do 
okien zapobiegających wypadaniu dzieci + 
wprowadzenie obowiązku ich stosowania 
(zastosowanie obu rozwiązań prowadzi 
do 96% redukcji tego typu wypadków153). 
Jednocześnie zabezpieczenia te powinny 
umożliwić osobom dorosłym w sposób 
szybki otwarcie okien w przypadku  
konieczności ewakuacji przez nie 

 Î Odpowiedni projekt schodów
 Î Dobre oświetlenie
 Î Bezpieczne balustrady
 Î Umieszczanie w projekcie poręczy  

w łazienkach 

 Î Instalacja ogrodzenia basenów (ogrodzenie 
z czterech stron o odpowiedniej wysokości, 
uniemożliwiające wspinanie, posiadające 
samozamykalną bramkę. Takie rozwiązania 
pozwalają zapobiec 3/4utonięć)

3. Urazy będące wynikiem pożarów oraz 
poparzeń (ogień, para wodna, poparzenia 
elektryczne)

 Î Projekt kuchni: skrócenie dystansu  
pomiędzy kuchenką a zlewem

 Î Wprowadzenie do dokumentacji  
czujek dymu

 Î Kształtowanie projektu architektonicznego 
w sposób umożliwiający sprawną ewaku-
ację w przypadku pożaru

 Î Komfortowy (Comfort Design)
Projekt powinien tworzyć komfortowe środowisko wewnętrzne dla człowieka. 
Przede wszystkim powinno być to środowisko zdrowe dla użytkownika, popra-
wiające produktywność oraz dobre samopoczucie. Elementy projektu, które 
składają się na szeroko rozumiany komfort zostały przedstawione na Rys nr 5. 

Tab. 9.2  Urazy spo-
wodowane środowi-
skiem zbudowanym

 Î Pozytywnie oddziałujący na psychikę (Promental Design)
Musimy zdać sobie sprawę jako architekci z tego, że projekt może poprawiać 
ale również może przyczyniać się do pogorszenia zdrowia psychicznego. Należy 
więc projektować budynki posiadające elementy takie jak:

 Î Ekspozycja na zieleń
 Î Miejsca umożliwiające kontakt z innymi użytkownikami 
 Î Odpowiednio dobrane kolory wnętrz
 Î Miejsca wypoczynku i wyciszenia
 Î Sztukę 
 Î Elementy eliminujące stres i depresję (nadmierny lub ciągły hałas, 

zatłoczenie, nieodpowiedni poziom oświetlenia, itp)
Najtrudniejszym i bardzo ważnym zadaniem architekta jest również zbudowa-
nie poprzez projekt poczucia więzi użytkownika z budynkiem. Można to osią-
gnąć poprzez wyjątkową architekturę, niestandardową cechę budynku, piękno 
formy obiektu czy historię miejsca. 

 Î Zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (Sustainable Design)
W coraz większym stopniu jesteśmy świadomi również tego jak budynek na nas 
oddziałuje. Dowodem na to jest fakt, iż wszystkie wiodące systemy certyfikacji 
budynków zielonych dążą w bezpośredni- bądź też pośredni sposób do poprawy 
zdrowia. Zdrowie jest wyszczególnione w dedykowanych kategoriach (breeam, 
Sites) lub w poszczególnych punktach (leed). Wyjątkiem jest oczywiście Well 
Building Standard poświęcony w całości tej tematyce. 

Dziewięć elementów  
zdrowego budynku

Rys. 9.5 „Healthy 
Buildings. A program 
at the Harvard T.H.
Chan School of Public 
Health” 

9 elementów  
zdrowego  
budynku

Wilgotność
powietrza

Utrzymanie 
czystości

Jakość
wody

Ochrona 
przed 

hałasem

Oświetlenie  
i widok na  
zewnątrz

Wentylacja

Bezpie
czeństwo/

ochrona

Odpowiednia
temperatura

Jakość 
powietrza
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BREEAM 
International 
NC 2016

LEED BD+C V4
Sites V2 Rating 
System

Well 
Building 
Standard

Kategorie 
dedykowane 
zdrowiu

06 Health and 
Wellbeing

Brak kategorii 
adresowanej 
zdrowiu. Kredyty 
mające w intencji 
poprawę/
ochronę zdrowia 
rozproszone są po 
całym systemie

S.6 Site Design-Human 
Health+Wellbeing

Air, Water, 

Możliiwa 
ilość punktów 
uzyskania

Do 24 punktów  
(do 19%)

13-25 30 Należy 
spełnić 
wszystkie 

Punkty/kredyty 
dedykowane 
zdrowiu

Hea 01 Visual 
Comfort

P. Integrative 
Project Planning 
and Design (IP)

HHWB C6.1 Protect and 
maintain cultural and 
historical places

Wszystkie 
punkty 
poświęcone 
są zdrowiu

Hea 02 Indoor Air 
Quality

C.LEED for 
Neighbourhood 
Development 
Location (LT)

HHWB C6.2 Provide 
optimum site accessibility, 
safety and wayfinding

Hea 03 Safe 
containment in 
laboratories

C.High Priority 
Site (LT)

HHWB C6.3 Promote 
equitable site use

Hea 04 Thermal 
comfort

C. Surroundin 
Density and 
Diverse Uses (LT)

HHWB C6.4 Support 
mental restoration

Hea 05 Acoustic 
performance

C. Access to Quality 
Transit (LT)

HHWB C6.5 Support 
physical activity

Hea 06 
Accessibility

C. Bicycle Facilities 
(LT)

HHWB C6.6 Support 
social connection

Hea 07 Hazards C. Direct Exterior 
Access (SS)

HHWB C6.7 Provide on-
site food production

Hea 08 Private 
space

C. Furniture 
and Medical 
Furnishings (MR)

HHWB C6.8 Reduce light 
pollution

Hea 09 Water 
quality

C. Low-Emitting 
Materials (EQ)

HHWB C6.9 Encourage 
fuel-efficient and multi-
modal transportation

C. Regional Priority 
(RP)

HHWB C6.10 
Minimize exposure to 
environmental tobacco 
smoke

HHWB C6.11 Support local 
economy

A jak wygląda to w fazie eksploatacji? W certyfikowanych budynkach pra-
codawcy odnotowali aż 30% mniej zachorowań na sbs* u pracowników oraz 
sześcioprocentowy wzrost jakości snu dowodząc tym samym oddziaływanie 
obiektów na użytkowników nawet po ich opuszczeniu. Certyfikacja leed o+m 
(Operations and Maintenance) zajmująca się wyłącznie budynkami istniejący-
mi kładzie ogromny naciska na wyeliminowanie szkodliwego wpływu na użyt-
kowników budynku środków czystości, środków ochrony roślin lub środków 
ochrony przed szkodnikami. W kategorii Sustainable Sites najwięcej punktów 
(od 9 do 15) można uzyskać poprzez redukcję zanieczyszczenia powietrza 
zmieniając sposób dojazdu pracowników do obiektu zamieniając przykładowo 
samochody osobowe na rowery bądź też wprowadzając komunikację zbiorową 
(np. firmowe autobusy, busy). 

Tab. 9.1  Zestawienie 
elementów systemów 
certyfikacji związanych 
ze zdrowiem.

* Określenie SBS 
(ang. “sick building 
syndrome”) jest uży-
wane w celu określenia 
sytuacji w której u 
użytkowników bu-
dynku pojawiają się te 
same objawy związane 
z przebywaniem w 
obiekcie, lecz żadne 
specyficzne choroby 
nie mogą być zidenty-
fikowane. Skargi mogą 
być zlokalizowane 
tylko w poszczególnych 
częściach budynku lub 
w całości. Syndrom 
Chorego Budynku jest 
zjawiskiem bardzo 
powszechnym i dotyczy 
ok 25% użytkowników
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Autorzy
Dr inż. Piotr Bartkiewicz wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Partner 
w firmie Go4Energy. Autor kilkudziesięciu wdrożeń projektów zielonego i zrów-
noważonego budownictwa, modeli energetycznych, projektów optymalizacji 
zużycia energii i ieq, wdrożeń procesu Commissioning’u, leed, breeam, well, 
gbs, Green fm oraz lca i lcc w budynkach komercyjnych oraz wielu publikacji 
międzynarodowych i krajowych. Od 20 lat zajmuje się zagadnieniami praktycz-
nego wykorzystania informacji o systemach budynkowych, w tym implementa-
cji bim na etapie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów hvacr. 
Autor rozwiązań Big Data i Greenfm w systemach zarządzania budynkami na 
etapie odbiorów i eksploatacji.

Mgr inż. arch. Edyta Chromiec jest liderem warszawskiego zespołu do spraw 
certyfikacji wielokryterialnych w Dziale Budownictwa Ekologicznego w Sweco 
Consulting. Posiada uprawnienia asesora breeam oraz leed ap. Koordynowała 
proces certyfikacji ponad dwudziestu inwestycji komercyjnych w Polsce i za gra-
nicą. Wspiera deweloperów i architektów w zagadnieniach zrównoważonego 
budownictwa m.in. optymalizacji dostępu do światła dziennego, planów ada-
ptacji obiektu i doboru materiałów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia 
Budownictwa Ekologicznego gdzie współpracuje nad raportem „Zdrowe Zielo-
ne Biura”. Prowadzi szkolenia oraz współrealizuje program edukacyjny Sweco 
obejmujący warsztaty dla studentów dotyczące zielonego budownictwa. 

Dr inż. arch. Jan Cieśla– architekt, specjalizuje się w dziedzinie projektowania 
zrównoważonego i skoncentrowanego na komforcie i zdrowiu. Twórca pierw-
szego w Polsce wzorcowego mieszkania przyjaznego osobom starszym (u siebie 
mimo wieku). Ekspert w dziedzinie certyfikacji wielokryterialnych w tym well 
i breeam.Bogate, ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie, projektowaniu 
architektonicznym, zarządzaniu projektami i wiedzę o rynku nieruchomości 
zdobył podczas pracy w Niemczech i w Polsce w renomowanych firmach i in-
stytucjach publicznych. Otrzymał doktorat na Politechnice Warszawskiej, jest 
też absolwentem Bauhaus Universität w Weimarze.Oprócz praktyki zawodowej 
działa jako wykładowca, publikuje i uczestniczy w konferencjach oraz progra-
mach naukowych. Współautor m.in. wydanej przez Państwowy Zakład Zdrowia 
Publicznego publikacji „Cechy bezpiecznego mieszkania seniora” oraz raportu 
„Mieszkania seniorów w Polsce” w ramach publikacji „Mieszkalnictwo społecz-
ne. Raport o stanie polskich miast 2017”.

Dr inż. Marcin Gawroński obecnie pełni funkcję Dyrektora Działu Budownictwa 
Ekologicznego w Sweco Consulting. Jest praktykiem z ponad dziewięcioletnim 
doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych. Posiada licencje leed 
Green Associate, Assessor breeam International nc, rfo, In-Use oraz breeam ap. 
Był odpowiedzialny m.in. za certyfikację pierwszych projektów w Polsce, który 
otrzymały ocenę Excellent, zarówno wśród budynków nowych jak i istniejących. 
Jest autorem kilku publikacji z obszarów budownictwa zrównoważonego i zie-
lonych certyfikatów. W ramach działalności Działu Budownictwa Ekologicznego 
w Sweco Consulting, który ma na koncie już ponad 200 certyfikacji, aktywnie 
uczestniczy w inicjatywach branżowych, ekologicznych, edukacyjnych i scro-
wych. Współpracuje z plgbc, sarp i bre Global oraz współorganizuje konferen-
cję branżową „Miasta przyszłości”. Marcin Gawroński ukończył Elektrotechnikę 
na Politechnice Poznańskiej, a jego specjalnością jest technika świetlna.

Mgr inż. arch. Agnieszka KalinowskaSołtys, absolwentka Wydziału Architek-
tury Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia podyplomowych Zarzadzanie 
Projektami na sgh w Warszawie oraz studia podyplomowe Zarzadzania Nieru-
chomościami na sggw w Warszawie. Ekspert ds. budownictwa zrównoważone-
go i nowoczesnych technologii w budownictwie. Ma ponad 15 lat doświadczenia 
zawodowego. Jest breeam Asesor i leed ga. Współautorka wielu nagrodzonych 
projektach spełniających wysokie wymogi certyfikacji leed, breeam, gbs i well 
Standard. Współzałożycielka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania 
Budownictwa Zrównoważonego. Członek Zarządu Głównego sarp w kadencji 
2015-2019. Członek zarządu, Partner w pracowni apa Wojciechowski Architekci.

Mgr inż. Ewa KowalskaOcneanu, Szef działu zrównoważonego rozwoju wsp 
Polska z 25-letnim doświadczeniem w zakresie zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska, zdobytym w międzynarodowych projektach i w sek-
torze budownictwa. Pracowała m.in. w Instytucie Ochrony Środowiska oraz 
w międzynarodowych firmach i organizacjach doradzając w zakresie zielonego 
budownictwa, zrównoważonego rozwoju, csr, zarządzania odpadami i ener-
gią. Ewa ukończyła Politechnikę Warszawską oraz Scuola Mattei w Mediolanie 
uzyskując dyplom Master medea w dziedzinie ekonomii środowiska i energii. 
Jest asesorem breeam International i In-Use oraz breeam ap. Pomaga klientom 
w uzyskiwaniu zielonych certyfikatów w Polsce i cee. Jej doświadczenie obejmu-
je także zarządzanie projektami oraz doradztwo w zakresie zrównoważonego 
rozwoju miast. Będąc zaangażowaną w ponad 60 projektów biurowych, han-
dlowych, mieszkaniowych oraz hotelowych, Ewa jest jednym z najbardziej do-
świadczonych specjalistów w zakresie zrównoważonego budownictwa w Polsce
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dr inż. Jerzy Kwiatkowski kieruje działem analiz energetycznych i certyfika-
cji breeam w Narodowej Agencji Poszanowania Energii oraz jest ekspertem 
w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych budynków 
i alternatywnych źródeł energii. Posiada uprawnienia do wykonywania ocen 
środowiskowych breeam oraz jest akredytowanym specjalistą breeam ap. Jerzy 
ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Warszawskiej, a tytuł doktora uzyskał w Centrum Nauk Termicznych w Narodo-
wym Instytucie Nauk Stosowanych w Lyonie, we Francji. W swojej ponad 10-let-
niej karierze zawodowej zajmuje się zagadnieniami zużycia energii, efektywno-
ści energetycznej budynków oraz systemami i źródłami energii w budynkach. 
Działania, które podejmuje w ramach swojej pracy mają na celu poszerzenie 
świadomości o zrównoważonym rozwoju wśród projektantów, architektów czy 
inżynierów. Jerzy w swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawial-
nych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną 
projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiało-
wych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Dr inż. arch. Michał Pierzchalski, dyrektor Pracowni Projektów Budownictwa 
Energooszczędnego w Krajowej Agencji Poszanowania Energii s.a.. Redaktor 
naczelny internetowego serwisu Architektura.info. Członek sarp, Mazowieckiej 
Okręgowej Izby Architektów oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Eko-
logicznego (plgbc). Certyfikowany projektant budownictwa pasywnego ceph 
(Certified Passive House Designer).

Mgr inż. arch. Mateusz PłoszajMazurek jest architektem odpowiedzialnym za 
projekty pasywne w biurze Bjerg Arkitektur Polska. Certyfikowany Projektant 
Budownictwa Pasywnego oraz doktorant na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w duńskim oddziale 
biura gdzie także odbył szkolenie Passivhaus. Absolwent Wydziału Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej oraz Architektury na Uniwersytecie w Aalborgu. 
Członek sarp.

Mgr inż. arch. Marta Promińska, w 2004 r ukończyła Wydział Architektury 
i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. W latach 2002-2003 studiowała 
w Brandenburgische Technische Universitat w Cottbus. Posiada czternastolet-
nie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w pracach projektowych, technicz-
nym due diligence nieruchomości oraz realizacji zrównoważonego budownic-
twa . Od 2013 r przewodniczy grupie ekspertów w Stowarzyszeniu Nowoczesne 
Budynki formułujących propozycje zmian zapisów dotyczących zrównoważo-
nego rozwoju w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie. Od 2016 r członek sarp oraz plgbc. Posiada uprawnienia 
leed ap o+m z zakresu certyfikacji budynków istniejących w amerykańskim 
systemie leed.

Prof. dr hab. arch. Elżbieta D. Ryńska, pracownik Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej od 1987r. Asesor breeam International, breeam Inter-
national In-use oraz breeam ap. Główne zainteresowania: związki pomiędzy 
założeniami rozwoju zrównoważonego a dyscypliną architektura i urbanistyka. 
Autor książek i opracowań dotyczących w.w. zakresu. W tym: „Synergiczna 
triada. Architekt, Ekonomika i Środowisko”, Biblioteka Fundacji Poszanowania 
Energii, Warszawa 2013, „Zintegrowany proces projektowania prośrodowisko-
wego. Projektant a środowisko”. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 2012, 
Środowiskowy proces inwestycyjny dla architektów”, Wydawnictwa Politech-
niki Warszawskiej, 2006; Współautor publikacji powstałej podczas trwania 
międzynarodowego projektu intend, 2008-2010, „Integrated energy design 
ied”.publikacja dostępna w języku angielskim www.intendesign.com. Udział 
w międzynarodowych grantach: dotyczących tematyki architektury i rozwiązań 
przestrzenno-budowlanych projektowanych w sposób zintegrowany z innymi 
dyscyplinami branżowymi.

Mgr Alicja Szadowiak jest konsultantem do spraw certyfikacji breeam, well 
i iso37120 oraz specjalistą do spraw zieleni i bioróżnorodności w Dziale Budow-
nictwa Ekologicznego w Sweco Consulting. Jest autorką raportów ekologicznych 
dla inwestycji biurowych, handlowych, hotelowych i magazynowych, uwzględ-
niających dobór rekomendacji poprawiających wartość przyrodniczą terenów. 
Interesuje się tematyką zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązaniami dla 
ochrony zieleni i zwiększenia różnorodności biologicznej w miastach, a także 
wykorzystaniem biofilii do poprawy jakości środowiska wewnętrznego. Współ-
pracuje przy tworzeniu raportu „Zdrowe Zielone Biura” plgbc i organizacji kon-
ferencji „Miasta Przyszłości”.

dr inż. Andrzej Wiszniewski, Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii 
s.a., adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ekspert i koordynator prac badawczych 
w dziedzinie systemów zaopatrzenia w energię budynków, odnawialnych źró-
deł energii i kogeneracji. Organizator programów informacyjno – edukacyjnych 
w zakresie zarządzania energią, auditingu energetycznego, dobrych praktyk 
w eksploatacji i termomodernizacji budynków. Autor 48 artykułów w czasopi-
smach recenzowanych, ponad 60 publikacji w materiałach konferencji między-
narodowych i krajowych.
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