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1. Wprowadzenie

Zrównowa ony rozwój zosta! zdeÞ niowany 
w roku 1987 w Raporcie „Nasza Wspólna Przy-
sz!o"#” (Our Common Future), zwanym te  Ra-
portem Brundtland, opracowanym przez $wiato-
w% Komisj& ds. $rodowiska i Rozwoju ONZ (The 
World Commisssion on Environment and Develop-
ment). Centraln% kategori% raportu sta!o si& poj&cie 
rozwoju zrównowa onego. U ywaj%c terminu „su-
stainable development” - zrównowa ony rozwój, 
wskazywano na konieczno"# przestrzegania pod-
stawowych uwarunkowa' ekologicznych. Znacze-
nie nazwy „rozwój zrównowa ony” zosta! ustalony 
w deklaracji „Agenda 21” przyj&tej na Szczycie 
Ziemi „$rodowisko i Rozwój” w Rio de Janerio 
w roku 1992. Terminem tym okre"la si& u ytko-
wanie zmniejszaj%cych si& zasobów naturalnych 
i podtrzymywanie wzrostu jako"ci  ycia obecnych 
i przysz!ych pokole'. Rozwój zrównowa ony jest 
to rozwój mo liwy do kontynuowania w d!ugim 
okresie czasu bez naruszenia równowagi ekolo-
gicznej i spo!ecznej. W roku 2006 Rada Europejska 
przyj&!a odnowion% strategi& zrównowa onego roz-
woju UE [1]. Wg strategii „Trwa!y, zrównowa ony 
rozwój oznacza,  e potrzeby obecnego pokolenia 
nale y zaspakaja# bez uszczerbku dla mo liwo"ci 
zaspakajania potrzeb przez przysz!e pokolenia. (%-
czy si& z propagowaniem dynamicznej gospodarki 
przy pe!nym zatrudnieniu obywateli i wysokim ich 
poziomie wykszta!cenia, ochrony zdrowia, spójno-
"ci spo!ecznej i terytorialnej oraz ochrony "rodowi-
ska w "wiecie, w którym panuje pokój, bezpiecze'-
stwo i poszanowanie ró norodno"ci kulturowej”. 
Triada rozwoju zrównowa onego [2] obejmuje trzy 
obszary uwarunkowa' kszta!towanych w sposób 
harmonijny: 

uwarunkowania ekologiczne,
uwarunkowania spo!eczne,
uwarunkowania ekonomiczne.

2. Architektura zrównowa ona 

Budownictwo jest najwi&kszym sektorem go-
spodarki w aspekcie ekonomicznym i pod wzgl&-
dem przep!ywu surowców. W budowle inwestuje 
si& wi&kszo"# kapita!u, zarówno Þ nansowego, jak 
i naturalnego. Rola budownictwa, a tak e architek-
tury jako dziedziny wiedzy kszta!tuj%cej przestrze' 
w otoczeniu cz!owieka jest istotna w kreowaniu roz-
woju zrównowa onego i powinna by# szeroko anali-
zowana i badana. Podstawowe zasady zrównowa o-
nego rozwoju w odniesieniu do sektora budowlanego 
okre"li!a M. Stawicka Wa!kowska [3]. Przedstawi!a 
równie  uwarunkowania budownictwa przyjaznego 
"rodowisku naturalnemu w aspekcie strategii zrów-
nowa onego rozwoju [4]. Rozwój zrównowa ony 
w odniesieniu do architektury zosta! po raz pierwszy 
przedstawiony ju  w roku 1998 w Gävle i opubli-
kowany w Agendzie 21 w dokumencie „Zrównowa-
 one budowle” [5]. Projekt OECD [6] (Organization 
for Economic Co-operation and Development) iden-
tyÞ kuje 5 cech budynków zrównowa onych: 

wydajne wykorzystanie surowców,
wydajne wykorzystanie energii,
zapobieganie zanieczyszczeniu,
zharmonizowanie ze "rodowiskiem,
zintegrowane i systemowe rozwi%zywanie proble-
mów.
Unia Europejska podj&!a szereg inicjatyw doty-

cz%cych budownictwa zrównowa onego, dokumenty 
te zosta!y zebrane i wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB)[7]. Architektura stanowi wa ny 
element rozwoju "rodowiska z zachowaniem rów-
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nowagi przyrodniczej oraz trwa!o"ci podstawowych 
procesów przyrodniczych. W dobie zagro enia "ro-
dowiska, post&puj%cej dewastacji, kurcz%cych si& 
zapasów energetycznych architektura winna zagwa-
rantowa# mo liwo"ci zaspakajania podstawowych 
potrzeb obywateli lub, szerzej ujmuj%c, poszcze-
gólnych spo!eczno"ci - zarówno wspó!czesnego po-
kolenia, jak i przysz!ych generacji. Gdy w procesie 
projektowym nast&puje integracja dzia!a' zgodnie 
z zasadami zrównowa onego rozwoju, mo e to do-
prowadzi# do wielu korzy"ci. Dotyczy to nie tylko 
oszcz&dno"ci [8] zwi%zanych ze zredukowanym zu-
 yciem energii, wody, materia!ów, surowców, ale 
równie  ogranicze' ilo"ci napraw oraz kosztów eks-
ploatacyjnych obiektu. Architektura projektowana 
i realizowana zgodnie z zasadami zrównowa onego 
rozwoju przynosi istotne korzy"ci:

dla "rodowiska przyrodniczego - przyczynia si& 
do ograniczenia zu ycia zasobów naturalnych 
oraz zmniejszenia degradacji "rodowiska;
dla zdrowia i bezpiecze'stwa - przyczynia si& do 
osi%gni&cia po %danych parametrów komfortu, 
poprawy warunków zdrowia oraz bezpiecze'stwa 
u ytkowników; przyczynia si& do poprawy jako-
"ci  ycia i odci% enia lokalnej infrastruktury;
ekonomiczne - przyczynia si& do oszcz&dnego 
funkcjonowania miasta i podniesienia wypraco-
wanych zysków.
Architektur& zrównowa onego rozwoju nale y 

rozpatrywa# w pe!nym cyklu jej funkcjonowania 
(life cycle). Wa ny jest etap projektowania, wa ne 
s% etapy realizacji projektu, eksploatacji budowli, 
a w ko'cu etap likwidacji budynku i jego utylizacja. 
Realizuj%c w miastach now% zabudow& czy te  mo-
dernizuj%c istniej%c% tkank& urbanistyczn% d% y si& 
do realizacji okre"lonych celów ekologicznych, jak 
[9]: 

zmniejszenie zapotrzebowania na energi& i zasoby 
naturalne przez przyj&cie standardu budownictwa 
niskoenergetycznego, w przysz!o"ci budownictwa 
pasywnego,
inteligentne stosowanie techniki, systemów natu-
ralnych i zasobów odnawialnych,
stosowanie materia!ów przyjaznych "rodowisku 
przy budowie obiektów ka dego rodzaju,
rozwijanie koncepcji logistyki, która prowadzi!a-
by do ograniczenia transportu materia!ów podczas 
budowy,
redukcja ilo"ci zanieczyszcze' powietrza i wody, 
zmniejszenie ilo"ci odpadów i "cieków oraz cie-
p!a odpadowego,

•

•

•

•

•

•

•

•

uwzgl&dnienie warunków klimatycznych obszaru 
przez odpowiednie kszta!towanie i kombinacj& 
zabudowy, powierzchni, infrastruktury technicz-
nej oraz ci%gów zieleni,
utrzymanie mo liwie niskiego poziomu uszczel-
nienia powierzchni.
Wspó!czesne projektowanie ekologiczne to "wia-

dome uwzgl&dnianie regu! Þ zyki budowli, zasad 
oszcz&dno"ci energetycznej i materia!owej, wy-
korzystanie naturalnych zasobów energetycznych 
otoczenia, racjonalna gospodarka wod% oraz prefe-
rowanie proekologicznej komunikacji z otoczeniem 
urbanistycznym [10].

Zrównowa ony rozwój wymaga harmonijnego 
wspó!istnienia architektury z przyrod%, z walorami 
kulturowymi otoczenia cz!owieka oraz korzystania 
z nowych bezinwazyjnych technologii. Architektur& 
projektowan% zgodnie z zasadami zrównowa onego 
rozwoju okre"lamy jako zrównowa on%. 

Rol% architekta jest nadanie takich warto"ci two-
rzonym budowlom, aby stanowi!y harmoni& tre"ci 
(zagadnienia techniczno-funkcjonalne) i formy bu-
dynku. Estetyk& zrównowa onej architektury po-
winna wyznacza# harmonia mi&dzy form% i techno-
logi% a szeroko rozumianym otoczeniem. Architekt 
jako kreator i koordynator w skomplikowanym pro-
cesie projektowania musi pogodzi# ró nych spe-
cjalistów, ale w interdyscyplinarnym procesie pro-
jektowania zawsze winien sta# po stronie interesu 
Cz!owieka jako u ytkownika kreowanej przestrzeni 
[11].

3. Wielokryterialne metody oceny budynków

Wspó!czesny rozwój krajobrazu miejskiego i ar-
chitektury, która stanowi wa ny jego element, jest 
procesem z!o onym i skomplikowanym. Kontrola 
tego procesu nie mo e si& ju  opiera# wy!%cznie na 
tradycyjnych podstawach, takich jak intuicja projek-
tantów, ich talent artystyczny i praktyczne do"wiad-
czenie. KwaliÞ kacje te musz% by# wspomagane 
przez wiedz& naukow%, dotycz%c% relacji pomi&dzy 
cz!owiekiem a szeroko rozumianym "rodowiskiem 
[2]. W dwóch ostatnich dekadach XX wieku opra-
cowano szereg metod oceny jako"ci projektowania 
architektury. W latach 80. XX w. zosta!a opracowa-
na przez architektów Wolfganga Preisera, Harleya 
Rabinowitza i Edwarda White’a metoda oceny ja-
ko"ci budynków POE (Post-Occupancy Evalua-
tion). Metoda POE zajmuje si& badaniem jako"ci:

•

•
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technicznej,
funkcjonalnej,
behawioralnej,
organizacyjnej,
ekonomicznej.
Poszerzon% wersj% metody POE jest metoda 

BPE (Building Performance Evaluation) jako ocena 
sprawno"ci zaprojektowania i wykonania budynku 
[12].

W latach dziewi&#dziesi%tych powsta!y wielokry-
terialne metody badawcze k!ad%ce nacisk na zagad-
nienia rozwoju zrównowa onego, których celem jest 
testowanie systemów oceny i podnoszenia jako"ci 
budynków pod k%tem ich wp!ywu na "rodowisko 
naturalne. Do najwa niejszych metod nale %:

Leadership in Energy and Environmental Design, 
LEED, USA,
Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method, BREEAM, Wielka Bryta-
nia,
Building Environmental Performance Assessment 
Criteria, BEPAC, Kanada,
Green Building Challenge, GBC, pa'stwa euro-
pejskie, Japonia, Kanada, USA,
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, 
DGNB, Niemcy.
Nale y pokre"li# istotne dzia!ania w zakresie bu-

downictwa zrównowa onego podejmowane w Pol-
sce przez ITB, np. opracowanie pierwszej polskiej 
metody oceny oddzia!ywania obiektów budowla-
nych na "rodowisko (2002) tzw. metody E-Audyt 
[13], jak równie  skodyÞ kowanie w roku 2009 za-
sad przyznawania znaku ekologicznego Eco-ITB 
dla produktów budowlanych. 

Wyró nione metody sprzyjaj% zrównowa one-
mu rozwojowi [8], w g!ównej mierze odnosz% si& 
do zagadnie' ekologicznych i energooszcz&dnych. 
W kwestiach zrównowa enia spo!ecznego koncen-
truj% si& na jako"ci u ytkowania. Nale y tak e pod-
kre"li#,  e dodatkowym zadaniem wszystkich metod 
i programów certyÞ kacyjnych jest kszta!towanie 
"wiadomo"ci spo!ecznej.

Metody takie jak LEED, BREEAM, BEPAC, 
jak równie  „Green Building” opracowany przez 
Komisj& Europejsk% - nadaj%ce certyÞ katy obiektom 
architektury, ciesz% si& coraz wi&kszym presti em 
w"ród u ytkowników, inwestorów, deweloperów 
i projektantów. Nale y wymieni# równie  ide&, która 
w g!ównej mierze skupia si& na istotnym problemie 
rozwoju zrównowa onego - energooszcz&dno"ci, 
mianowicie jednoznacznie zdeÞ niowanej klasie 

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

„budynku pasywnego”. Standardy opracowa! Pas-
sivhaus Institut Darmstadt (Instytut Domów Pasy-
wnych w Darmstadt) kierowany przez dr Wolfganga 
Feista.

Standardy i procedury oceny budynków dotycz% 
generalnie tzw. triady zrównowa onego rozwoju, 
tj. uwarunkowa' ekologicznych, ekonomicznych 
i spo!ecznych. W analizowanych wielokryterialnych 
metodach wyodr&bniono g!ówne kategorie koncen-
truj%ce zagadnienia zwi%zane z:

efektywno"ci% energetyczn% obiektu architek-
tonicznego oraz wykorzystaniem odnawialnych 
*róde! energii,
efektywno"ci% gospodarki wod% i gospodarki 
"ciekami,
efektywno"ci% zu ycia materia!ów i surowców 
oraz ich proekologiczno"ci%,
u ytkowaniem terenu w sposób proekologiczny,
preferencjami lokalnymi i proekologiczn% inno-
wacyjno"ci% rozwi%za' projektowych. 
Blok tych kategorii i zagadnie' wynika zarówno z 

uwarunkowa' ekologicznych, jak i ekonomicznych i 
wp!ywa na nie.

W analizowanych metodach mo na wyró ni# ka-
tegori& zagadnie' koncentruj%cych si& na:

jako"ci i komforcie u ytkowania.
Kategoria ta jest nast&pstwem uwarunkowa' spo-

!ecznych. 
Na podstawie analizy opracowanych standardów 

nale y stwierdzi#,  e zakres problemowy jedno-
znacznie zdeÞ niowanej klasy tzw. „budynku pasyw-
nego” jest najbardziej zaw& ony, niemniej najbar-
dziej rygorystycznie ujmuje zagadnienia oszcz&dno-
"ci energetycznej. 

Metoda „Green Building” wychodzi poza tema-
tyk& energooszcz&dno"ci, ale opracowane standar-
dy w tym aspekcie, jak i zakres ekologicznej oceny 
obiektu architektonicznego na obecnym etapie pro-
cedur nie daj% obrazu w pe!ni satysfakcjonuj%cego. 
Niemniej, jak wykazuje praktyka, metoda ta i pro-
gram certyÞ kacyjny pe!ni wa n% rol& edukacyjn% 
i niejednokrotnie wst&pn% w osi%ganiu wysokich 
standardów zrównowa onej architektury.

Standardy zdeÞ niowane w metodach BREEAM 
i LEED daj% kompleksowy obraz zrównowa onej 
architektury, obejmuj%c uwarunkowania ekologicz-
ne, ekonomiczne i spo!eczne. 

Zakres problemowy skodyÞ kowanych standar-
dów oceny budynków w opracowanych metodach 
BREEAM i LEED obejmuje zbli one obszary za-
gadnie' oraz zbli on% warto"# punktow% w ich oce-

•

•

•

•
•

•
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nie, tworz%c wspólny obszar kategorii. Utworzone 
w ten sposób kategorie to:

efektywno"# energetyczna,
komfort u ytkowania,
efektywno"# gospodarki wod% i "ciekami,
efektywno"# zu ycia materia!ów i surowców,
proekologiczne u ytkowanie terenu,
oraz
preferencje lokalne i proekologiczna innowacyj-
no"# projektu.
Znaczenie badanych metod i programów certyÞ -

kacyjnych ro"nie w sposób systematyczny, "wiadcz% 
te  o tym pierwsze certyÞ katy nadawane obiektom 
architektury zrealizowanym w Polsce. Ich rola w po-
pularyzacji idei zrównowa onego rozwoju jest zna-
cz%ca. Naukowy i techniczny eksperyment w ocenie 
budynków daje podwaliny pod dalszy rozwój kody-
Þ kowania standardów projektowania.

•
•
•
•
•

•

Na rysunku 1 przedstawiono zakres problemowy 
skodyÞ kowanych standardów oceny architektury 
w wybranych metodach i programach certyÞ kacyj-
nych.

W tabeli 1 zestawiono przyk!adowe obiekty ar-
chitektury, które otrzyma!y certyÞ kat Qualitaetsge-
prueftes Passivhaus - Dr Wolfgang Feist, za" w ta-

beli 2 wybrane obiekty architektury, które otrzyma!y 
certyÞ katy stosowane w metodach oceny budynków 
”Green Building”, „BREEAM”, „LEED”.

Dokonana analiza wybranych projektów i reali-
zacji architektury zrównowa onej zgodnej ze stan-
dardami wielokryterialnych metod potwierdzi!a ró -
norodno"# rozwi%za' architektonicznych. Obiekty 
zrealizowane zgodnie ze standardami architektury 
zrównowa onej nie tworz% okre"lonego „stylu archi-
tektonicznego”. Mo na stwierdzi#,  e skodyÞ kowa-
ne standardy nie wp!ywaj% na ograniczenie rozwi%-

Rys. 1. Zakres problemowy skodyÞ kowanych standardów ekologicznych oceny  architektury (oprac. L. Kamionka)
Fig. 1. Range of problem codiÞ ed standard of estimate of ecological architecture
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L.p Obiekt Lokalizacja Autor 
Podstawowe 

parametry 
Foto

Certyfikat, 

rok 

uzyskania 

1 2 3 4 5 6 7

1

Dom 

mieszkalny

pasywny 

Darmstadt 

(D) 

Arch. 

Bott, Ridder, 

Westermeyer 

Budynek 

mieszkalny 4-o 

segmentowy 1991 

2

Dom 

mieszkalny

pasywny” 

Schkortitz 

(D) 

Arch. 

Kattener-

Haus

Budynek 

mieszkalny

jednorodzinny 

Pu – 200 m2
2004 

3

Dom 

mieszkalny

pasywny 

Pettenbach 

(A), 

Arch. 

Long

Consulting 

Budynek 

mieszkalny

jednorodzinny 2005 

4

Dom 

mieszkalny

pasywny 

Smolec k. 

Wroc awia

Arch. B.P. 

Lipi!scy-

Domy 

Budynek 

mieszkalny

jednorodzinny 
2007 

5

Dom 

mieszkalny

ekologiczny 

Datteln 
Arch. Daniel 

Libeskind 

Prototyp domu 

mieszkalnego

(aktualnie  

pe ni funkcj"

recepcji i pom. 

wystawowego 

Budynek 

wzorcowy 

Rheizink

2009 

za' architektonicznych. Standardy opracowanych 
metod warunkuj% jednak jako"# architektury g!ów-
nie poprzez wp!yw na:

lokalizacje budynku:
zapewnienie dobrego nas!onecznienia (Pd, Pd-W, 
Pd-Z),
wykorzystanie istniej%cych uwarunkowa' "rodo-
wiskowo- urbanistycznych do zmniejszenia nega-
tywnych wp!ywów,
ukszta!towanie budynku:
eksponowanie elewacji dobrze nas!onecznionych,
stosowanie pow!ok szklanych o odpowiednich 
parametrach technicznych i technologicznych,
stosowanie inteligentnych systemów przes!on,
wykorzystanie zieleni do poprawy warunków mi-
kroklimatycznych i Þ zycznych - lokalizacja ziele-
ni na dachach i tarasach,
integracja baterii s!onecznych z bry!% budynku 
(elewacja, dach);
rozwi%zania funkcjonalne: 
lokalizacja funkcji podstawowej od strony zapew-
niaj%cej dobre nas!onecznienie ("wiat!o + ogrze-
wanie w zimie),

•
–

–

•
–
–

–
–

–

•
–

stosowanie przestrzeni buforowych – przeszklo-
nych (atrium, hol, foyer, pasa ).
Opracowane standardy wp!ywaj% na konstrukcj& 

budynku i u ywane materia!y poprzez stosowanie:
konstrukcji trwa!ych i umo liwiaj%cych elastycz-
ne kszta!towanie wn&trza budynku,
materia!ów proekologicznych podnosz%cych 
komfort u ytkowania i sprzyjaj%cych zrównowa-
 onemu rozwojowi.
Opracowane standardy wp!ywaj% na technologie 

i rozwi%zania techniczne poprzez stosowanie:
pow!ok szklanych oraz innych przegród budow-
lanych o odpowiednich parametrach Þ zycznych 
i technicznych,
systemów instalacji HVAC&R umo liwiaj%cych 
monitorowanie i kontrolowanie warunków kom-
fortu wewn&trznego,
systemów inteligentnego zarz%dzania budynkiem 
BMS. 
SkodyÞ kowane standardy wielokryterialnych me-

tod oceny budynków wp!ywaj% na racjonaln% go-
spodark& zasobami wody i znacz%ce wykorzystanie 
wody deszczowej w ogólnym bilansie.

–

•

•

•

•

•

Tabela 1. Zestawienie wybranych obiektów architektury z certyÞ katem Qualitaetsgeprueftes Passivhaus 
– Dr Wolfgang Feist
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1 2 3 4 5 6 7

6

Biurowiec

UNIQA 

Tower

Wiede 

(A) 

Arch. 

Heumann 

& Partners 

21- kondyg. 

      nadziem. 

 5- kondyg. 

     podziem. 

Pu-31,2 tys. m2

parking-238m. 

„Green 

Building” 

2008 

7
Biurowiec

Atrium City 
Warszawa 

Arch. 

Kazimierski

& Ryba 

15- kondyg. 

      nadziem. 

 3- kondyg. 

     podziem. 

Pu-20,0 tys. m2

parking-218m. 

„Green 

Building” 

2009 

8

Centrum 

Biurowe 

Rivergreen 

Durham 

(G.B.) 

Arch. Jane 

Darbyshire 

& David 

Kendall 

zabud. niska 

(2.kondyg.) 

dach zielony 

Pu-42,0 tys. m2

BREEAM

2006 

9
Hermitage 

Plaza
Courbevoie 

(F)

Arch.  

Norman 

Foster  & 

Partners 

wysoko!"-

323m. 

91 i 93 

kondygn. 

Pu -250,tys. m2

BREEAM

etap

projektu, 

realizacja

2010-2015 

10
Quandrum 

Business 

Park

Budapeszt 

(H) 

Arch. 

Lukacs

es Ikar 

Epiteszctudio 

7. kondygn. 

Pu-20,0 tys. m2

BREEAM

2009 

11

Trinity Park 

III- centrum 

biurowo-

konferenc. 

Warszawa 

Arch. 

Jaspers & 

Eyers

Partners 

6- kondyg. 

      nadziem. 

 3- kondyg. 

     podziem. 

Pu-32,0 tys. m2

parking-720 m. 

BREEAM

2010 

12

Crown 

Square- 

centrum 

biurowo-

konferenc. 

Warszawa 

Arch. 

Ludwik 

Konior & 

Partners 

13- kondyg. 

      nadziem. 

 3- kondyg. 

     podziem. 

Pu-16,2 tys. m2

parking-227 m. 

BREEAM

2010 

13
Adobe 

Towers    

San Jose 

(USA) 

Arch. 

Hellmuth 

Obata  & 

Kassabaum 

Inc

18, 16, 17 

kondygnacji 

nadziemnych 

Pu 87,2 tys. m2 

LEED

platynowy 

2006 

14

Biurowiec

CSOB

Vysehrad 

Victoria

Praha 

(CZ)

Aulik Fiser 

Architects 

8-kondyg. 

   nadziem. 

Parter-restaur. 

Pu- biura – 

4,75 tys. m2; 

Parking-48m. 

LEED

2007 

Tabela 2. Zestawienie wybranych obiektów architektury z certyÞ katem ”Green Building”, „BREEAM”, 
„LEED”.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy projektów 
budynków, które otrzyma!y certyÞ katy, zbudowano 
model obiektu architektury zrównowa onej w "wiet-
le opracowanych standardów analizowanych metod 
oceny. Model w formie schematu graÞ cznego przed-
stawiony na rysunku 2 sygnalizuje i ilustruje prob-
lem lokalizacji budynku, jego orientacji w stosunku 
do stron "wiata, ekologicznych powi%za' komuni-
kacyjnych z funkcjonuj%c% struktur% urbanistyczn%, 
znaczenie konstrukcji budynku, w!a"ciwego doboru 
materia!ów, technologii i wyposa enia. Model ilu-
struje problem ukszta!towania bry!y budynku, po-
dzia!u funkcjonalnego pomieszcze', problem prze-
gród budowlanych i przeszkle', lokalizacji pomiesz-
cze' buforowych i wykorzystania odnawialnych 
*róde! energii.

4. Zako!czenie

Wspó!czesn% konieczno"ci% jest projektowanie 
i realizowanie obiektów architektonicznych, bu-
dynków zgodnie z zasadami sprzyjaj%cymi zrów-
nowa onemu rozwojowi. Procedury funkcjonowa-
nia programów przyznaj%cych certyÞ katy, opartych 
na wielokryterialnych metodach oceny takich jak 
LEED, BREEAM, „Green Building” czy te  jedno-
znacznie zdeÞ niowanej klasie budynku pasywnego 
kodyÞ kuj% standardy, które niew%tpliwie sprzyjaj% 
zrównowa onemu rozwojowi. Nale y zauwa y#,  e 
coraz wi&cej budynków jest projektowanych w zgo-
dzie z tymi standardami. Jest jednak rzecz% wielce 
prawdopodobn%,  e w najbli szej przysz!o"ci nie 
wszyscy inwestorzy, g!ównie z przyczyn ekono-

Tabela 2 cd.

1 2 3 4 5 6 7

15
Jindrich

Plaza

Ostrawa 

(SO) 

CMC

Architects 

David 

Richard

Chisholm 

cz.biurowa:28 

kon.nadziem., 

Pu-43,1tys. m2;

cz.hotelowa:22 

kon.nadziem., 

Pu-18,4tys. m2;

3-kon.podziem. 

Parking-670m. 

LEED

Etap

projektu, 

w trakcie 

realizacji

16

Kompleks 

biurowy 

Eiffel

Square

Budapeszt 

(H) 

Finta & 

Partners 

Architect’s 

Office

cz.biurowa

Pu-17,0tys. m2;

cz.hotelowa 

Pu-3,0tys. m2;

cz.restaurac.

Pu-2,0tys. m2;

Parking-365m; 

LEED

2010 

17

Kompleks 

biurowy 

K&H 

TriGranit 

Budapeszt 

(H) 

Finta & 

Partners 

Architect’s 

Office

9 kon.nadziem. 

3 kon.podziem. 

Pu-52,0 tys m2;

LEED

2010 

18

Gmach 

koncernu 

Borg Warner 
Rzeszów

Predom 

arch.

Micha 

D!browski 

cz. biurowa 

Pu -    841 m2;

Kub.- 9453 m3;

cz. produk. 

Pu -   2911 m2;

Kub.- 5270 m3;

LEED

2008/2010 

(Pierwszy 

budynek   

w Polsce) 

19
Biurowiec

Atrium City 
Warszawa 

arch.

Kazimiers

ki 

& Ryba 

Powierzchnia 

biurowa 

Skanska-

Property 

Poland.

LEED

2010 

(Pierwszy 

lokal        

w Polsce_ 
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micznych, b&d% ubiega# si& o takie certyÞ katy i pod-
dawa# rygorom oceny kwaliÞ kacyjnej. Celowym 
dzia!aniem jest wi&c stosowanie w ka dym procesie 
projektowania uniwersalnych zasad sprzyjaj%cych 
zrównowa onemu rozwojowi. We wszystkich pro-
jektach realizowanych nale y d% y# do poprawy pa-
rametrów budynku w zakresie:

efektywno"ci energetycznej,
komfortu u ytkowania,
efektywno"ci gospodarki wod% i "ciekami,
efektywno"ci zu ycia materia!ów i surowców,
proekologicznego u ytkowania terenu
oraz
preferowania proekologicznej innowacyjno"ci 
rozwi%za' projektowych.
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ASSESSMENT AND CERTIFICATION ISSUES OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE OBJECTS

SUMMARY

The sustainable development includes three areas of circum-
stances created in the harmonious form: ecological, social and 
commercial. The signiÞ cance of architecture and building as one 
of the biggest sectors of the industry plays important role in the 
creation of sustainable development. Programs like BREEAM, 
and LEED have uniÞ ed the procedures of design and now they 
give the certiÞ cates to the buildings raised according to the ac-

cepted standards. These programs are perceived as more and 
more prestigious in the eyes of investors, users and designers. 
Obviously not all investors will apply for such certiÞ cates and 
take part in the qualifying procedure – mainly for the econo-
mic reasons. Nevertheless all designers and investors should use 
standards of design independently from the qualifying procedu-
res, in order to achieve goals of sustainable development.

Translation by the Author


