Rafal Schurma, Magister Inżynier Budownictwa i Architektury, Założyciel i Prezydent PLGBC,
Akredytowany Profesjonalista LEED. Rafal Schurma jest właścicielem firmy VvS | Architects &
Consultants, prowadzącej międzynarodową praktykę w dziedzinie “zielonego” projektowania
architektonicznego oraz konsultingu. Posiada polskie uprawnienia projektowe i wykonawcze,
architektoniczne oraz konstrukcyjno-budowlane i od 7 lat jest czynnym członkiem Polskiej Izby
Architektów.
Od stycznia 2007 wykłada na Uniwersytecie Harvardu w programie magisterskim Zarządzania
Środowiskiem przedmiot: Budynki “zielone”: ich projektowanie, wykonawstwo oraz
użytkowanie. W poszukiwaniu zagranicznego doświadczenia zatrudnił się również jako Project
Manager w Bostońskiej firmie architektonicznej Beacon Architectural Associates –
specjalizującej się w “zielonych” budynkach uniwersyteckich, bibliotekach oraz przestrzeniach
biurowych. Uczestniczył w dużej ilości wielkoskalowych projektów jak na przykład największe
na świecie statki pasażerskie dla firmy Royal Caribbean –(Oasis of the Sea -1.25 miliarda $),
Celebrity Cruises (Solstice – 0.75 miliarda $), projekcie rozbudowy Teatru - Center Stage
Theater w Richmond Virginia (60 mln $) i projekcie renowacji Galerii Sztuk Pięknych dla
Wydziału Sztuk Pięknych – Boston University (wszystko we współpracy z WBA architects), oraz
projekcie rozbudowy i renowacji Wydziału Prawa – Boston University (250 mln $) (we
współpracy z Beacon Architectural Associates). Jako architekt z dodatkowym wykształceniem
budowlanym, bardzo często podejmuje się unikalnych wyzwań projektowych, aby maksymalnie
wykorzystać swoje umiejętności dla korzyści estetycznych oraz środowiskowych projektu. Jego
drugie studia magisterskie na Wydziale Budownictwa ze specjalnością Technologii i Organizacji
Budownictwa oraz Ochroną Fizyczną Budowli jako kierunku dyplomowania, umożliwiają mu
lepsze zrozumienie procesów zachodzących w obrębie bryły projektowanego budynku.
Obecnie Rafał Schurma pracuje nad pierwszym oficjalnie zarejestrowanym projektem w Polsce
starającym się o certyfikat LEED.

Paweł Krause, dr inż., adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zakład Budownictwa Ekologicznego
Katedry Procesów Budowlanych.
Autor, współautor licznych publikacji naukowo-technicznych, kilkuset opracowań
projektowych i eksperckich z zakresu budownictwa. Współwłaściciel przedsiębiorstwa
projektowo-eksperckiego STEKRA s.c. (www.stekra.pl). Tematyka zainteresowań:
diagnostyka cieplna budynków, badania termowizyjne, budownictwo
energooszczędne, fizyka budowli.Pawel.Krause@polsl.pl
Janusz Belok, dr inż., adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zakład Budownictwa Ekologicznego
Katedry Procesów Budowlanych.
Autor, współautor licznych publikacji naukowo-technicznych z zakresu budownictwa.
Tematyka zainteresowań: budownictwo ekologiczne i energooszczędne, fizyka
budowli, symulacje komputerowe budynków. Janusz.Belok@polsl.pl
Streszczenie prezentacji
Prezentacja przedstawia w pierwszej części podstawy ideowe rozwoju budownictwa
ekologicznego w Polsce. Rozwój ten związany jest z ogólnoświatowym
dostrzeżeniem problematyki ekologicznej oraz z powstaniem idei zrównoważonego
rozwoju społeczeństwa.
Polska poprzez uczestnictwo w pracach ONZ od początku powstania tej idei starała
się wprowadzać ją w różnych dziedzinach gospodarki, w tym w budownictwie.
Przyjęcie oficjalne tej zasady rozwoju społecznego miało miejsce w 1997 roku, w
którym to zasada zrównoważonego rozwoju została wpisana do Konstytucji
Rzeczpospolitej. Dało to impuls do intensywniejszego rozwoju budownictwa
ekologicznego w naszym kraju.
Druga część prezentacji przedstawia wybrane realizacje obiektów nisko
energetycznych w Polsce oraz przykład idei budowy osiedla ekologicznego powstały
w naszym kraju.

Andrew Bowerbank jest Dyrektorem Wykonawczym World Green Building Council,
certyfikowanym projektantem przemysłowym, członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli
w Ontario College. Założył i prowadził firmę projektową w latach 1993 — 2000 i jest
autorem książek rozpoznawanych na liście najlepiej sprzedających się w Kanadzie.
Bowerbank jest szanowanym autorytetem w projektowaniu ekologicznych budynków
przy niskim zużyciu energii, środowiska naturalnego oraz emisji CO2. Przemawia
publiczne do grona profesjonalistów na całym świecie oraz wprowadza strategie dla
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów w walce ze zmianą klimatu.
W 2007 Bowerbank otrzymał nagrodę Lidera Roku od EnerQuality Corporation i
Ontario Home Builders Association za wkład do zrównoważonego rozwoju i projekt
ekologicznego domu.
Andrew Bowerbank został niedawno ogłoszony Najlepszym Mówcą 2008 na
Konferencji Budownictwa Ekologicznego w Nowej Zelandii oraz na Canada Mortgage i
Housing Corporation 2009 “Town Hall”. Styl prezentacji Andrew Bawerbank połączony
z ciekawymi grafikami, fotografiami i animacjami powoduje, że jego wystąpienia nie
mogą być pominięte.
Streszczenie prezentacji
Zmiana klimatu a rola budownictwa ekologicznego: powszechne rozwiązania.
Miejskie społeczeństwa na całym świecie są o krok od zrozumienia niezwykłych przemian jakie mają miejsce na rynku.
Jesteśmy świadkami przemiany obecnego sektora specyficznych praktyk do bardziej holistycznego podejścia i
współpracy w biznesie. Liderzy zauważają potrzebę wprowadzenia zmian, zwłaszcza gdy, perspektywa zmian klimatu,
która wpływa na przyszłe pokolenia staje się coraz bardziej widoczna. Andrew Bowerbank opowie o bieżących
perspektywach zmian klimatu, omówi jak przeszłe przemiany rynkowe mogą pomóc zmianom w przyszłości oraz
zademonstruje jak bardzo budownictwo i infrastruktura potrzebuje naszych wysiłków, jeśli planujemy zredukować
negatywny wpływ budownictwa na środowisko.
Analiza czynnika ludzkiego w potrójnej zasadzie Zrównoważonego Rozwoju.
Organizacja Narodów Zjednoczonych oszacowała, że globalna populacja wzrośnie z 6.5 miliarda do 9.5 miliardów ludzi
do 2050. Naturalne zasoby naszej planety, które dają nam żywność i schronienie już są wykorzystane do
niebezpiecznego poziomu. Ludzkość jest gatunkiem posiadającym intelekt, moc przewidywania oraz emocje potrzebne
do znalezienia rozwiązania, aby zapewnić przyszłe zdrowie planety i przeżycie ludzkości. Jako, że era generowania
odpadów kończy się, liderzy światowi patrzą w przyszłość zastanawiając się jak kolejna era rozwinie się.
Zasady zrównoważonego rozwoju wdrażane są do dużych korporacji na świecie, ponieważ liderzy zaczynają rozumieć,
że ekonomiczny sukces i społeczny rozwój są zależne od zdrowia naturalnego środowiska. Andrew Bowerbank
zaprezentuje przykłady zmian podejścia do życia i pracy przez ludzi. Ludzkość, gdy zmotywowana, ma w sobie
możliwość przeciwstawiania się przeciwnościom, jednakże dzisiaj czasy są inne. Pomimo faktu, że jesteśmy
pasjonującym, wysoce kreatywnym, świadomym, zdolnym do cudownych poczynań gatunkiem, jesteśmy także zdolni do
niewyobrażalnego okrucieństwa i destrukcji.
Liderska współpraca w kierunku ekonomii mniej emisyjnej: pracując razem dla ekonomicznego i
środowiskowego sukcesu.
Nasza planeta po raz pierwszy w historii pokazuje nam, że zasoby konieczne do rozwinięcia nowych produktów i
materiałów sięgają limitu. Liderzy zaczynają się zastanawiać nad ich strategiami rozwoju i starają się zaadoptować
zmiany. Dochodzą także do wniosku, że pojedyncza grupa nie będzie znała wszystkich odpowiedzi na pytanie jak
odnieść sukces. Liderzy łamią konkurencyjne zasady i pracują razem, aby wyedukować profesjonalistów, zachęcić
publikę i podnieść korporacyjne cele. Współpraca na rynku jest efektywną strategią, która pokazuje pozytywne rezultaty
od wielu lat. Andrew Bowerbank przedyskutuje strategie, które pokazały, że współpraca może zmienić przemysł.

Martin Townsend jest cenionym profesjonalistą, który doradza ministrom w Wielkiej
Brytanii w sprawach ochrony środowiska oraz pracuje na wielu projektach budowlanych.
Martin przyłączył się do BRE (Global) jako Dyrektor BREEAM w 2008, aby
rozpowszechnić BREEAM nie tylko w Anglii, a także na skalę międzynarodową. Martin
współpracuje z firmami na rynku budowlanym, gdzie wnosi społeczne, ekonomiczne i
ekologiczne aspekty Zrównoważonego Rozwoju.
Martin jako Dyrektor BRE wyznaczył sobie następujące cele:


Przyspieszenie i rozpowszechnienie zrozumienia narzędzi BREEAM na rynku;



Sprawienie, że narzędzia BREEAM są wyzwaniem dla rynku;



Skupienie się na rozwoju BREEAM oraz odpowiadanie na reakcję ze strony rynku;



Zachęcanie do poznawania nowości w Wielkiej Brytanii oraz na skalę
międzynarodową;



Zebranie i szerzenie najlepszych praktyk;



Zapewnienie, że narzędzia BREEAM rozwijają się w otwarty i zrozumiały dla
zainteresowanych sposób.

Martin oferuje cenione rozwiązania zarówno w Wielkiej Brytanii jak i na rynku
międzynarodowym. Martin zaaranżował główne fora z zakresu ochrony środowiska i
budownictwa zrównoważonego z udziałem Ministrów.
Streszczenie Prezentacji
Obecnie BREEAM zaczyna adoptować się w całej Europie dzięki Stowarzyszeniom Budownictwa Ekologicznego. W prezentacji
przedstawione zostaną zmiany i przyszłe plany dla BREEAM. Omówione zostaną także korzyści korzystania z BREEAM na
obecnym rynku.
Mario Zoccatelli został nominowany Prezesem Green Building Council we Włoszech
w styczniu 2008. Od tego czasu członkostwo założycielskie w Stowarzyszeniu
wzrosło z 47 na 240 firm wraz z tuzinem nowych członków każdego miesiąca. We
wrześniu 2008 GBC Italia zostało zaakceptowane jako WorldGBC emerging member.
Lokalizacja LEEED (Leadership in Energy and Environmental Design) była głównym
celem początkowego okresu działań GBC Italia, poprzez ciągłą współpracę z
USGBC. W czerwcu 2009 Memorandum Zrozumienia zostało podpisane pomiędzy
dwoma organizacjami.
Mario ukończył Linguistics and Italian Literature na Uniwersytecie w Padua. Zoccatelli
rozwinął wiele różnych inicjatyw jako lider, menadżer i profesjonalny ekspert.
Nowości, zmiana zarządzania i integracja systemów są głównymi obszarami jego
szerokiej kompetencji.
Streszczenie Prezentacji
W 1993, USGBC rozpoczął działalność i od tamtej pory wdraża wizję przemiany przemysłu budowlanego w kierunku budownictwa
ekologicznego.
W niniejszej prezentacji Pan Mario pokaże jak USGBC przekształca przemysł budowlany, wdrażając ekologiczne, społeczne i
ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniami Budownictwa Ekologicznego na całym
świecie. Dodatkowo, Pan Zoccatelli omówi fundamenty USGBC, strukturę organizacyjną, ocenę budynków za pomocą LEED oraz
ewolucję systemu LEED do LEED 2009.
Kolejno Pan Mario omówi zmiany, które nastąpiły w USGBC, takie jak program edukacyjny i akredytowanie oraz wpływ LEED na
dzisiejsze budownictwo. Ponad 28,000 projektów komercyjnych uczestniczy w systemie certyfikacji LEED na więcej niż 7.1
miliarda metrach kwadratowych w 114 krajach. Globalnie LEED reprezentuje 27% zarejestrowanego metrażu.
Na koniec, Pan Mario pokaże w jaki sposób i dzięki jakim inicjatywom USGBC odniesie sukces w przemianie budownictwa.
Środowiskowa i społeczna odpowiedzialność, zdrowe otoczenie, które podnosi standard życia jest głównym celem USGBC i
dlatego USGBC bardzo ceni współpracę z innymi Stowarzyszeniami, które uważają, że LEED i projektowanie ekologicznego
budownictwa jest pożytecznym narzędziem.

Michał Stangel,, dr inż. architekt, wiceprezes ds. urbanistyki. Urbanista, adiunkt w
Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej.
Prowadzi pracownię projektową ARCA. Zajmuje się problematyką rewitalizacji miast i
zagospodarowania przestrzeni publicznych, oraz rozwoju dzielnic mieszkaniowych.
Stypendysta Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of
Technology (MIT), gdzie współtworzył projekt Zaragoza Digital Mile. W latach 20042005 pracował w firmie EDAW w Londynie, m.in. przy projektach rewitalizacji Nassau
(Bahamy), terenów olimpijskich w Londynie oraz nowej dzielnicy Dubaju. Współautor
planów miejscowych, koncepcji urbanistycznych oraz strategii rozwoju. Laureat 15
konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Członek Izby Urbanistów RP.
Streszczenie prezentacji
Ekologiczna urbanistyka
Idea budownictwa zrównoważonego rozumiana jest zazwyczaj jako budowanie obiektów z zachowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
Jednak obecnie problematyka „zielonego budowania” w coraz większym stopniu dotyczy architektów nie tylko w
aspekcie ekologicznych materiałów czy energooszczędności budynków, ale szerszych uwarunkowań urbanistycznych.
Obok certyfikatów energetycznych poszczególnych budynków wprowadza się też coraz częściej certyfikaty dla całych
nowych obszarów rozwojowych miast, obejmujące problematykę struktury urbanistycznej. Przykładem może być
uruchomiony w tym roku przez amerykański Green Building Council system certyfikacji LEED for Neighborhood
Development dla nowych osiedli, łączący zasady „zielonego” budownictwa i kształtowania miasta zwartego zgodnego z
zasadami nowego urbanizmu, oraz podobna inicjatywą brytyjską jest system BREEAM Communities.
Systemy certyfikacji generalnie zawierają matrycę kryteriów, które pozwalają przyznać punkty za różne aspekty
proekologiczności założenia.
Christian Donath jest Prezesem German Sustainable Building Council. Urodził się w
Hamburgu w Niemczech w 1972. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci.
Po ukończeniu studiów budowlanych na Technical University w Braunschweig
pracował jako Project Engineer w przemyśle budowlanym. Od tamtej pory zajmuje się
technicznym projektowaniem, nadzorowaniem budowy i zarządzaniem na wielu
niemieckich projektach międzynarodowych.
W ostatnich latach skupił się na obszarach poszukiwań i rozwoju oraz ważności
zrównoważonego rozwoju na rynku budowlanym. Zainteresowania te sprowadziły go
do German Sustainable Building Council , w którym został nominowany Prezesem w
listopadzie 2008.
Streszczenie prezentacji
Powszechnie znane tematy typu kurczenie się zasobów naturalnych, zmiana klimatu oraz kryzys gospodarczy
spowodowały zmiany na rynku budowlanym oraz w jego ekonomi. Skupiono się na wydajności energetycznej, ochronnie
zasobów nieodnawialnych, ochronie zdrowia w domu i w pracy, zatrzymaniu wartości i łagodzeniu ryzyka. Ogólne
warunki oraz zainteresowanie rynkiem zmienia się. Dlatego, w przyszłości budynki będą zaplanowane, zbudowane i
operowane w inny sposób.
Rozwiązaniem wydaje się „zrównoważony rozwój”. Co to jest Zrównoważony Rozwój? W jaki sposób można go zmierzyć
w budownictwie?
Christian Donath zaprezentuje możliwość zmierzenia zrównoważonego rozwoju w budownictwie dzięki niemieckiemu
systemowi certyfikującemu DGNB, który początkowo został rozwinięty na rynku niemieckim, biorąc pod uwagę
konieczność adaptowania go także w innych regionach i na innych budowach. Rezultatem jest przejrzyste i
porównywalne narzędzie oceny w oparciu o wartości mierzalne dla kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju.
Globalny problem wymaga globalnych rozwiązań. Natomiast globalne rozwiązania wymagają adaptowania pomiarów i
metod dla regionalnych sytuacji klimatycznych, społecznych, rynkowych, technicznych, prawnych, politycznych i
ekonomicznych. Dlatego, spotykamy się z problemem, który wymaga stworzenia globalnego systemu ocen budynków,
kiedy to regionalne różnice wymagają indywidualnych rozwiązań.

Dr Marcin Malinowski inż. arch. jest architektem urodzonym w roku 1971. Dyplom zdobył na
Politechnice Warszawskiej. Jego praca magisterska „Polityka przestrzenna wobec obszarów o
szczególnej wartości przyrodniczej” zdobyła pierwszą nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich i
Ministra Infrastruktury w roku 1995.
Jego doświadczenie zawodowe obejmuje architekturę i szczegóły konstrukcyjne kilku budynków w
centrum Warszawy, także wysokościowych, jak siedziba TP S.A. oraz liczne studia strategii
urbanistycznych. W służbie publicznej u wojewody Mazowieckiego i w Powiatowym Inspektoracie
dla m.st. Warszawy, gdzie był przez dwa lata odpowiedzialny za południową połowę dzielnicy
Śródmieście.
Jego rozprawa doktorska „Budynki wysokie a przestrzeń publiczna” objaśnia związki pomiędzy
skalą, czasem, harmonią i ekonomiką przekształceń miasta.
Od 2001 roku zaangażowany w prace Green Building Challenge dzięki publikacjom na forum
międzynarodowym wybrany w roku 2008 na członka Ławy Dyrektorów Międzynarodowej
Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Środowiska Zbudowanego.
Obecnie prowadzi własną pracownię AID Architecture & Integrated Design, która świadczy usługi
Zintegrowanego Procesu projektowania (IDP) oparte o doświadczenia z programów EU, dla
których AiD jest partnerem.

Streszczenie prezentacji
Powszechne wdrożenie mechanizmów, które wprowadzą przedsięwzięcia budowlane w gospodarce mieszanej, takiej jak polska, na ścieżkę
zrównoważonego rozwoju wymaga szeregu działań podporządkowanych spójnej strategii. W strategii takiej zasadniczą rolę odgrywają cztery
grupy czynników: mechanizm rynkowy, polityka i prawo państwa oraz Wspólnoty Europejskiej, badania naukowe oraz świadomość społeczna i
postawy konsumenckie.
Skierowanie inwestycji na drogę Zrównoważonego Rozwoju wymaga przede wszystkim rzetelnej informacji o cechach obiektu budowlanego w
cyklu życia (LCA), dającej możliwość zawarcia uczciwej transakcji pomiędzy deweloperem, użytkownikiem oraz społecznością lokalną.
Transakcja oparta na cechach LCA jest możliwa pod warunkiem odpowiedniego dyskontowania korzyści, co w warunkach budowy na sprzedaż
wymaga zastosowania Zintegrowanego Procesu Projektowania (IDP) oraz stosownych usług kredytowych, które wezmą pod uwagę niższe koszty
eksploatacji, remontów i przebudowy obiektu budowlanego, redukcję negatywnych wpływów na środowisko, poprawę zdrowia użytkowników,
wysokiej jakości przestrzeń publiczną.
W Polsce jak dotąd nie oferuje się odpowiednich usług finansowych, jak również nie istnieje oficjalna metoda oceny, zaś Zintegrowany Proces
Projektowania (IDP) zastosowano w przypadku trzech obiektów, z których jeden został zrealizowany, przy czym posłużono się dostosowanym do
warunków lokalnych systemem badawczym SBTool.
Ocena LCA inwestycji jest możliwa jedynie w danej lokalizacji geograficznej i danym kontekście urbanistycznym, ponieważ zasadniczą rolę
odgrywa w niej optymalizacja czynników klimatycznych, środowiska zewnętrznego, komfortu wewnątrz budynku, kulturowych, społecznych i
gospodarczych wraz z transportem i siecią uwarunkowań zewnętrznych lokalizacji. W tym celu narzędzie do oceny zgodności z zasadami
zrównoważonego rozwoju musi być dostosowane na wielu poziomach oceny do lokalnych uwarunkowań, choć metodologia oceny podlega
uniwersalnym prawidłom.
Prawidła oceny w przypadku Polski czeka proces dostosowania do dyrektyw Komisji Europejskiej utworzonych na podstawie prac zespołów ISOCEN (International Standards Organisation i Committee for European Normalisation): dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (DG
Enterprise), dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (DG TREN), dyrektywy dot. środowiska wewnętrznego i zewnętrznego (DG
Environment) oraz planowanej zmianie DG Enterprise uwzględniającej zagadnienia Zrównoważonego Rozwoju.
W tym celu od roku 1994 polski zespół aktywnie uczestniczy w pracach nad metodologią oceny SBTool w ramach iiSBE, tworząc ramy do
dostosowania metod oceny do warunków lokalnych. Polska wersja SBTool jest regularnie uaktualniana od roku 2000. W Europie stworzono kilka
metod oceny na podstawie SBTool, przy czym dwie z nich - „SBTool Verde” w Hiszpanii i „Protocolo ITACA” we Włoszech są oficjalnie uznane
przez rządy państw jako obowiązujące na terenie ich kraju. Polska bierze udział w pracach ISO-CEN i ma oficjalnego przedstawiciela w TC 350,
komitecie technicznym odpowiedzialnym za tworzenie norm do w/w dyrektyw.
Agnes Vorbrodt-Schurma, mgr inż. arch, MBA, mgr Zarządzania Środowiskiem, Akredytowany
Profesjonalista LEED. Architekt uprawniony w USA. Założyciel, Dyrektor Wykonawczy oraz Wice-prezydent
ds. architektury i współpracy z zagranicą.
Pani Vorbrodt-Schurma jest właścicielką i prezesem firmy VvS | Architects & Consultants, międzynarodowej
firmy specjalizującej się w projektowaniu i doradztwie ekologicznym. Jej doświadczenie zawodowe (głównie
w projektowaniu hoteli oraz budownictwa mieszkaniowego) zdobyte w znakomitych biurach projektowych w
Polsce i Stanach Zjednoczonych, pozwala Pani Vorbrodt-Schurma dzielić się ze swoim klientami i studentami
swoją międzynarodową wiedzą specjalistyczną. Niektóre projekty nad którymi Pani Vorbrodt-Schurma
pracowała to Hotel i Rezydencje w Mandarin Oriental Boston, Prywatna Rezydencja w hotelu Ritz Carlton,
Shaw’s Supermarket (z CBT Architects), projekty Marriott w Cambridge, MA i Portland, ME (z Group One
Partners) jak również wiele innych projektów, nagradzanych w konkursach i na wystawach.
Po studiach w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych, Pani Vorbrodt-Schurma rozpoczęła studia na
kierunku Zarządzania Środowiskiem na Harvardzie, które pomogły jej zostać ekspertem w projektowaniu
zrównoważonym. Studia te zakończyła pracą dyplomową z zakresu projektowania dachów pokrytych
roślinnością. Od stycznia 2007 wykłada na Uniwersytecie Harvardu w programie magisterskim Zarządzania
Środowiskiem przedmiot: Budynki “zielone”: ich projektowanie, wykonawstwo oraz użytkowanie. Artykuły i
prace Pani Vorbrodt-Schurma pojawiały się w tak wiodących międzynarodowych publikacjach jak:
Architectural Digest lub Architektura Murator. Od stycznia 2009, Pani Vorbrodt-Schurma doradza głównej
firmie energetycznej w USA – National Grid, z zakresu projektowania energooszczędnego. Obecnie Pani
Vorbrodt-Schurma pracuje nad pierwszym oficjalnie zarejestrowanym projektem w Polsce starającym się o
certyfikat LEED.

Streszczenie prezentacji
Założony w roku 1928 międzynarodowy koncern BorgWarner na każdym kroku pokazuje swoje oddanie idei rozwoju zrównoważonego,
wprowadzając do swoich budynków szereg “zielonych” rozwiązań i starając się o uzyskanie certyfikacji LEED dla wszystkich nowopowstałych
obiektów. Budowa nowego biurowca oraz hali produkcyjnej w Polsce o łącznej powierzchni 5 500 m2 została ukończona w grudniu 2008 roku.
Był to pierwszy oficjalnie zarejestrowany budynek starający się o certyfikację LEED. Dzięki zaangażowaniu w sprawy związane z budownictwem
zrównoważonym, zespół projektowy mógł skupić się na projektowaniu zintegrowanym – aby zminimalizować negatywne oddziaływanie obiektu na
środowisko naturalne, jednocześnie maksymalizując komfort i zdrowie jego przyszłych użytkowników.
Budynek jest 23% bardziej energooszczędny niż standard ASHRAE 90.1-2004 (do którego odnosi się wersja LEED NC 2.2). Budynek zużywa
32.2% mniej wody niż porównywalny projekt wyjściowy wg standardu LEED, a powierzchnia działki zasadzona jest naturalną autochtoniczną
roślinnością, która nie wymaga żadnej irygacji. Fakt zastosowania farb oraz klejów budowlanych z niską zawartością lotnych związków
organicznych (VOC), eliminacji rtęci we wszystkich zastosowanych typach oświetlenia, zapewnienia kompletu zielonych środków czyszczących,
oraz zastosowaniu rygorystycznych zasad zarządzania jakością środowiska wewnętrznego w budynku (IEQ) podczas budowy i bezpośrednio
przed oddaniem do użytkowania zapewnia nas o bardzo wysokiej jakości powietrza we wnętrzu. Palenie jest całkowicie zabronione zarówno w
budynku jak i na zewnątrz w bezpośrednim sąsiedztwie otworów okiennych oraz drzwiowych.
Przestrzeń ma zapewniony doskonały dostęp do naturalnego światła dziennego, a pomimo bardzo głębokiego rzutu - 97% powierzchni użytkowej
posiada dostęp do widoku na zewnątrz. Ponad 80% odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostało poddane recyclingowi w związku z czym nie
trafiły one na wysypiska. W projekcie użyto niemal wyłącznie zielone materiały budowlane, których ponad 65% stanowiły materiały lokalne, a 13%
pochodziło z recyclingu. W budynku znajdują się szatnie, prysznice oraz zabezpieczony stojak na rowery, promując tym samym zdrowe dojazdy
rowerowe dla wszystkich pracowników. Specjalne oznakowania na preferowanych miejscach parkingowych zapewniają przywileje samochodom
niskoemisyjnym i wykazującym sie niskim spalaniem oraz tych które wykorzystują koncepcje ”carpool”.
VvS I Architects and Consultants uczestniczyło w projekcie w charakterze konsultanta budownictwa zrównoważanego, managera projektu LEED,
modelowania energetycznego, zarządzania procesem przygotowania i zatwierdzeń dokumentacji LEED oraz wewnętrznych szkoleń dla zespołu
projektowego i wykonawczego.
Piotr Srokosz, Magister Inżynier Budownictwa w zakresie Inżynierii Produkcji Budowlanej,
posiadający uprawnienia budowlane, dyplomowany Kierownik Projektu. Członek Zarządu
PLGBC.
Pan Srokosz jest odpowiedzialny za wdrażanie wymagań systemu certyfikacji ISO 14001,
GreenBuilding oraz LEED w Skanska, wiodącej światowej firmie zajmującej się działalnością
deweloperską i budowlaną. Uczestniczył w powstawaniu m.in. obiektu biurowego znajdującego
się w centrum Warszawy - Atrium City, o powierzchni 22 000 m2; wielofunkcyjnego centrum
handlowo-biurowo-rozrywkowego Złote Tarasy, o powierzchni 225 000 m2, usytuowanego w
centrum Warszawy oraz kompleksu 180 apartamentów w inwestycji Żoliborz Development w
południowej części warszawskiego Żoliborza.
Rozpoczął karierę biorąc udział w programie studenckim Skanska International Training, który
dał mu możliwość pracy przy projektach w Polsce i na Łotwie. Pan Srokosz jest wyróżniającym
się bardzo dobrymi wynikami absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej. Dbając o stały rozwój swoich umiejętności i wiedzy wciąż podnosi kwalifikacje w
sferze zarządzania projektami, jako Koordynator ds. Środowiska oraz działacz Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa.

Streszczenie prezentacji
Położony w centrum Warszawy biurowiec Deloitte House, wzniesiony przez firmę Skanska, jest pierwszym i jedynym w Polsce budynkiem
komercyjnym z certyfikatem GreenBuilding. Deloitte House nie tylko spełnia surowe wymagania energetyczne i ekologiczne stawiane projektom
GreenBuilding - zużycie energii mniejsze o min. 25 proc. niż przewidują krajowe normy w miejscu, gdzie projekt jest realizowany - ale znacznie je
przewyższa. Zużycie energii jest w tym biurowcu o 32,5 proc. niższe niż wymagane przez polskie prawo. Wykazały to badania przeprowadzone
przez niezależną zewnętrzną firmę audytorską ProBe. Efektywne wykorzystanie energii jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych,
nowoczesnych rozwiązań w systemach: klimatyzacyjnym i oświetleniowym. System klimatyzacyjny oparty na belkach chłodzących gwarantuje:



niskie koszty utrzymania: brak ruchomych elementów i potrzeby wymiany filtrów, pomaga oszczędzić nawet do 90% w porównaniu z
systemem wentylacyjnym opartym na klimakonwektorach wentylatorowych (tzw. fan-coile),



niską prędkość przepływu powietrza (0,2 – 0,25 m/s) wymagającą mniej energii elektrycznej,



wysoką jakość środowiska wewnętrznego i łatwość utrzymania systemu w czystości.

W Deloitte House zainstalowano także jeden z najwydajniejszych systemów odzyskiwania ciepła stosowanych w budynkach biurowych.
Wykorzystuje on powietrze usuwane z przestrzeni biurowych, aby ogrzać atrium i poziomy garażowe. Sprawność tego systemu plasuje się na
poziomie 60%. Poza tym, zastosowanie fasady i okien z niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz szklenia o współczynniku g na poziomie
28% zmniejszyło zużycie energii cieplnej o 30 % i chłodniczej o 32 %, co skutkuje redukcją całkowitego zużycia energii o 15%.
Również połączenie odpowiedniego poziomu nasłonecznienia i zastosowanie bardziej wydajnych metod oświetlenia pomieszczeń przyczyniają
się do zwiększenia wydajności energetycznej budynku. W biurach wykorzystano energooszczędne świetlówki (T5). Co więcej, wszystkie
elementy oświetleniowe są wykonane z materiałów nadających się do recyclingu: aluminium, stal, szkło.
Deloitte House stanowi jeden z etapów budowy kompleksu Atrium, tworzonego przez Skanska w centrum Warszawy, wzdłuż Al. Jana Pawła II.
Ten nowoczesny budynek biurowy klasy A oferuje 20 tys. M2 powierzchni. Najemcy korzystają z 14 pięter biurowych oraz trzypoziomowego
parkingu podziemnego dla ponad 200 samochodów.

Bartłomiej Kisielewski, architekt. Dyplom obronił w 1998r w Krakowie. Swoje
doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Polsce i zagranicą, m.in. w biurach
Takamatsu & Lahyani Architects Associates (1996-1997) oraz Pysall.Ruge Architekten
(1997) w Berlinie, a także DDJM Biuro Architektoniczne w Krakowie (1998-2002).
Przez ostatnie 7 lat pracował w Berlinie w biurze Pysall.Ruge Architekten nad takimi
projektami jak Ambasada Kanady w Berlinie czy LTD_1 w Hamburgu, a także jako
współautor i prowadzący projekty w Polsce, m.in. budynek Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Jest jednym z założycieli HORIZONE Studio – biura architektonicznego powstałego w
Krakowie w 2009r.
Bartłomiej Kisielewski jest Członkiem Honorowym PLGBC, a od 2009r. Przewodniczącym
Komisji ds. Członkostwa i Rozwoju PLGBC.

Justus Pysall, architekt, współwłaściciel biura Pysall.Ruge Architekten w Berlinie.
Po otrzymaniu dyplomu w 1989, pracował przez kilka lat w Londynie w biurze Foster
Associates. W latach 1990-1992 wykładał w londyńskiej Architectural Association jako
asystent. Następnie pracował w biurze Jeana Nouvel’a w Paryżu, aż do momentu
założenia w 1993 roku własnej pracowni Pysall.Ruge Architekten.
Dzisiaj Pysall.Ruge Architekten realizuje projekty takie jak Muzeum Lotnictwa w
Krakowie, master plan dla parku biznesowego przy BBI - nowym międzynarodowym
lotnisku w Berlinie, zrównoważone miasto Mianyang w Chinach czy budynek biurowy
LTD_1 w Hamburgu.
Justus Pysall jest członkiem Izby Architektów Berlina, AIV - Stowarzyszenia
Architektów i Inżynierów, BDA, Fundacji Baukultur i Komitetu Schinkela przy AIV.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – case study
architekt: Pysall.Ruge Architekten oraz Bartłomiej Kisielewski
W połowie 2010 roku zakończy się realizacja nowego Budynku Głównego Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Nowoczesny
obiekt o charakterystycznym kształcie trzech trójkątnych skrzydeł, respektując historyczny kontekst, wyznacza nowe
standardy muzeum i został zaprojektowany w zgodzie z zasadami budownictwa zrównoważonego.
Kombinacja betonowej skorupy definiującej jego kształt i szklanych fasad, łączy poszczególne przestrzenie budynku ze
sobą oraz z zielenią parku muzealnego.
Wielofunkcyjność obiektu, w którego skład wchodzą ekspozycja, kino, sala wielofunkcyjna, warsztaty, biblioteka, bar
muzealny, biura oraz złożoność jego działania, wyznaczyły konieczność zastosowania indywidualnych rozwiązań.
Wyzwanie jakim było połączenie pod jednym dachem funkcji takich jak 1000m2 ekspozycja samolotów z pokojami
biurowymi, wpłynęło nie tylko na koncepcję architektury, ale także na rozwiązanie sposobu ogrzewania, wentylacji i
oświetlenia.
Budynek został podzielony na dwie strefy temperaturowe łączone ze sobą w okresie letnim. Korzystając z dużych
otwartych przestrzeni w budynku zmaksymalizowano naturalną wentylację, a naturalne światło wprowadzone do
wnętrza pozwoli zminimalizować oświetlenie sztuczne. Koncepcję dopełnia zastosowanie naturalnych materiałów.

Thomas Damian Hoinka ukończył studia na Wydziale Inżynierii Budowlanej
Uniwersytetu w Stuttgarcie. Jego specjalnością podczas studiów były „Fizyka budowli/
Materiały“, „Statyka budowlana“ i „Wymiarowanie i konstrukcje“.
Podczas studiów otrzymał stypendium Fundacji Naukowej Narodu Niemieckiego
(Studienstiftung des Deutschen Volkes). W ramach studiów ukończył rok akademicki
2005/2006 w Kanadzie na Uniwersytecie w Calgary. W 2007 napisał pracę
dyplomową na temat ekologicznej obserwacji cyklów życia pod tytułem
„Implementierung des kumulierten Energieaufwandes und Life-Cycle Betrachtung in
den Planungs- und Bauprozess“. (Implementacja kosztów energii i obserwacja cyklu
życia w procesie planowo budowlanym).
Od roku 2007 Thomas Hoinka pracuje w przedsiębiorstwie Drees & Sommer w dziale
Energie- und Green Building Design (Energia i koncepcje budowli ekologicznych). Za
cel stawia sobie całościowe opracowywanie i ocenę trwałych koncepcji budynków. Do
tego celu wykorzystuje systemy LEED AP, BREEAM Assessor i DGNB Auditor –
popularne systemy Green
Niniejsza prezentacja przedstawia aktualne projekty, wdrażające elementy budownictwa ekologicznego w fazie
początkowej, oraz omawia warunki uzyskania Certyfikatu LEED. Dotyczy to inwestycji prowadzonych obecnie w Polsce
przez firmę IVG Immobilien AG, a mianowicie:


Kompleksu Horizon Plaza w Warszawie mieszczącego się w dzielnicy Mokotów (43.000 m² GFA), który jest już w
fazie realizacji oraz



Projektu Vector w Warszawie, który ma mieścić się w dzielnicy Wola, a jest na etapie projektowania.

Firma IVG pragnie stworzyć wysokie standardy w budynkach biurowych powstających w Warszawie.
Obydwa obiekty są położone blisko centrum miasta i posiadają dobre połączenia z komunikacją miejską. Niektórymi
innowacyjnymi rozwiązaniami pro-ekologicznymi, zastosowanymi w tych projektach są: najnowocześniejszy system
wentylacji i klimatyzacji oparty na wiązkach chłodzących (cooling beams), wykorzystanie wody zebranej podczas opadów
do celów sanitarnych, zewnętrzne urządzenia zacieniające, zintegrowane z systemem BMS, system energooszczędnego
oświetlenia oraz zielone dachy. Wszystkie te elementy zostaną omówione podczas prezentacji. Po przeprowadzonych
początkowo badaniach okazało się, że większość wymogów niezbędnych do uzyskania Certyfikatu jest już spełniona.
Przy dalszych działaniach możliwe jest uzyskanie srebrnego certyfikatu w ramach programu LEED.
Przy udziale wykwalifikowanych ekspertów (LEED AP’s) firmy BREEAM International Assessors oraz DGNB Auditors
Drees & Sommer, prowadzą ocenę budynków pod względem zastosowania rozwiązań przyjaznych środowisku oraz
procesy niezbędne do uzyskania certyfikatów, zarówno w fazie planowania, jak i realizacji (dla kilku projektów
prowadzonych obecnie w całej Europie).
Firma IVG Immobilien AG jest jedną z wiodących firm developerskich w Europie, zarządzająca aktywami o wartości 22.7
miliardów euro. Zatrudnia ona około 700 pracowników, pracujących w 19 największych miastach europejskich, a jednym
z nich jest właśnie Warszawa.

Vector, Warszawa

Jarosław Witek, Starszy Projektant Instalacji Sanitarnych w Arup Polska. Kieruje
zespołem ds. zrównoważonego rozwoju. Magister inżynier inżynierii środowiska w
specjalności klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. Absolwent Wydziału
Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Członek brytyjskiej Chartered Institution of Building Services Engineers. BREEAM International Assessor. Inżynier Europejski.
Posiada 19-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na budowach i w biurach
projektów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jego dorobek obejmuje instalacje grzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne i sanitarne w centrach handlowych, budynkach
biurowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz służby zdrowia w Polsce, Wielkiej
Brytanii, Luksemburgu, Rosji i na Ukrainie. W polskich biurach Arup wdrożył
dynamiczne modelowanie termiczne budynków oparte na oprogramowaniu IES,
wspomagające energooszczędne projektowanie budynków.
Obecnie aktywnie angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju wśród
architektów, inżynierów budownictwa i deweloperów.
Co przemawia za ekologizacją centrów handlowych?
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było bez wątpienia punktem zwrotnym w historii kraju i sprawiło, że zmiany w kierunku przekształcenia
budownictwa w bardziej „zrównoważone” nabrały tempa. To właśnie przepisy wdrożone w ramach dostosowania polskiego prawa do
europejskiego stały się głównym motorem zmian. W efekcie coraz więcej polskich przedsiębiorstw, w tym operatorów centrów handlowych,
rozważa i decyduje się na wdrożenie przedsięwzięć, zmierzających do zmniejszenia ich wpływu na środowisko.
Wiele krajów Unii wprowadziło już rygorystyczne regulacje prawne, które obecnie wchodzą w życie w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że Polska
będzie zmuszona wdrażać prawodawstwo unijne w znacznie szybszym tempie niż to się działo dotychczas.
Operatorzy centrów handlowych inspirowani przez kluczowych najemców przejawiają rosnące zainteresowanie budownictwem ekologicznym.
Wielu z nich stara się już teraz, by ich obiekty handlowe stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Stosują w tym celu szereg rozwiązań
zmniejszających negatywny wpływ centrów handlowych na środowisko i jednocześnie redukujących koszty eksploatacji obiektów.
Również klienci zaczynają dostrzegać znaczenie zmian, które zaczynają zachodzić. Szybko wzrasta liczba firm handlowych, które wypracowały i
wdrażają strategię w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie rośnie nowy typ konsumenta, który zaczyna zwracać uwagę na to, czy
firmy handlowe przyglądają się bezradnie degradacji środowiska, czy też aktywnie działają na rzecz jego ochrony.
Co można zrobić, aby uczynić centra handlowe bardziej ekologicznymi?
Jest szereg zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju, które wpływają w istotny sposób na użytkowników budynku oraz na ekosystem i
dotyczą w równej mierze budynków nowowznoszonych, jak i istniejących. Są to: zużycie energii, zużycie wody, “zrównoważona” kanalizacja
deszczowa, adaptacja budynków do zmian klimatycznych, zanieczyszczenie środowiska, gospodarka odpadami, zastosowane materiały
budowlane i pomocnicze.
Nawet przeciętnej wielkości centrum handlowe zużywa duże ilości energii i wody. Co gorsza, spora część energii jest marnotrawiona np. na
odprowadzanie zysków ciepła wytworzonych przez nadmierne oświetlenie przestrzeni handlowych. Jest to bardzo powszechna, ale i bardzo
kosztowna praktyka. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i wodę, zwiększenie sprawności instalacji mechanicznych i urządzeń,
opomiarowanie istotnych odbiorców energii i wody oraz monitorowanie zużycia mediów – to kluczowe zagadnienia w obliczu kurczących się
zasobów naturalnych i rosnących cen nośników energii. Należy też mieć na uwadze silne uzależnienie Polski od dostaw gazu ziemnego i ropy
naftowej z zagranicy.
Niezwykle ważna wydaje się kwestia zmniejszenia zużycia wody. Centra handlowe nadają się doskonale do zbierania i wtórnego wykorzystania
wód opadowych z dachów. Najczęściej rozważanymi zastosowaniami deszczówki „z odzysku” są chłodzenie adiabatyczne w centralach
klimatyzacyjnych, podnoszące ok. 10-krotnie efektywność chłodzenia powietrza oraz spłukiwanie toalet. Obydwa te przykłady nie tylko znacząco
obniżają koszty eksploatacji obiektu, ale również oszczędzają środowisko.
Czy zrównoważony rozwój musi być drogi?
Sprawą wielkiej wagi jest zatrudnienie specjalistów z dziedziny zrównoważonego rozwoju na jak najwcześniejszym stadium projektu, kiedy można
osiągnąć bardzo wiele przy najniższych kosztach. Wskazane jest wówczas przeanalizowanie między innymi lokalizacji inwestycji, orientacji
budynku względem stron świata, jego kształtu i ewentualnego zastosowania zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, czy możliwości
zastosowania różnych rozwiązań technicznych z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Modernizacja istniejących centrów handlowych
W istniejących centrach handlowych istnieje również wiele możliwości zmniejszenia ich wpływu na środowisko poprzez np. docieplenie budynku,
zainstalowanie nowoczesnych płuczek zbiornikowych czy też kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla potrzeb
gastronomii.
Promowanie pro-ekologicznego wizerunku
Klienci, najemcy – firmy handlowe i całe społeczeństwo oczekują od operatorów centrów handlowych informacji na temat działań, jakie podejmują
na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska. Nie wystarczą już same hasła i nieskoordynowane, pojedyncze przedsięwzięcia pro-ekologiczne.
Od operatorów oczekuje się wdrażania strategii dot. zrównoważonego rozwoju oraz dzielenia się informacjami na jej temat ze społeczeństwem.

