
ZIELONE	  BUDYNKI	  MIESZKANIOWE	  WIELORODZINNE



Celem szkolenia jest:

• zapoznanie uczestników z obecnie panującymi i rozwijającymi się trendami na
rynku budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zakresie
budownictwa zielonego,

• podsumowanie procesu certyfikacji LEED i BREEAM w obiektach
mieszkaniowych

• omówienie wymogów technicznych w systemach certyfikacji oraz zielonych
rozwiązań dostosowanych do specyfiki obiektów mieszkaniowych.

• analiza wybranych realizacji,



Zielone budownictwo mieszkaniowe - przyszłość czy 
teraźniejszość? przykłady realizacji, trendy, wymagania



Zielone budownictwo mieszkaniowe - przyszłość czy teraźniejszość?
przykłady realizacji, trendy, wymagania

• Ogólne trendy w sektorze zielonego budownictwa, kierunki rozwoju
systemów certyfikacji i preferencje deweloperów,

• Przegląd realizacji w Wielkiej Brytanii i Polsce,

• Realne koszty i korzyści certyfikacji budynków mieszkaniowych, a percepcja
rynkowa,



Źródło:	  https://plgbc.org.pl/wp-‐content/uploads/2016/05/Certyfikacja-‐zielonych-‐budynkow-‐w-‐liczbach-‐2016.pdf

Certyfikacja zielonych budynków w liczbach – 
Raport PLGBC 2016; Liczba certyfikatów w Polsce



Budynki certyfikowane z podziałem 
ze względu na lokalizację 
geograficzną

Źródło:	  https://plgbc.org.pl/wp-‐content/uploads/2016/05/Certyfikacja-‐zielonych-‐budynkow-‐w-‐liczbach-‐2016.pdf



Liczba certyfikowanych budynków 
z podziałem na system certyfikacji

BREEAM

LEED

HQE

Źródło:	  https://plgbc.org.pl/wp-‐content/uploads/2016/05/Certyfikacja-‐zielonych-‐budynkow-‐w-‐liczbach-‐2016.pdf



Podział certyfikowanych budynków 
ze względu na system (dla LEED i BREEAM)

Źródło:	  https://plgbc.org.pl/wp-‐content/uploads/2016/05/Certyfikacja-‐zielonych-‐budynkow-‐w-‐liczbach-‐2016.pdf



Podział certyfikowanych 
budynków 
ze względu na funkcję 
(dane wg PLGBC) Biura – 157 

obiektów
Handel –
24 obiekty

Hotele –
2 
obiekty

Obiekty 
mieszkaniowe –
4 obiekty

Obiekty 
Przemysłowe –
22 obiekty

Źródło:	  https://plgbc.org.pl/wp-‐content/uploads/2016/05/Certyfikacja-‐zielonych-‐budynkow-‐w-‐liczbach-‐2016.pdf



Nowe trendy dla 
certyfikacji:
Standard WELL



Nowe trendy dla 
certyfikacji:
Standard WELL



Przegląd realizacji obiektów 
mieszkaniowych –
Polska | Wielka Brytania

Wielka Brytania

• Standard na rynku budownictwa obiektów mieszkaniowych – 1084 obiekty
z certyfikatami BREEAM; dotyczy obiektów nowych jak i przebudowywanych,

• Zdecydowana większość obiektów na poziomie Very Good – 713;

Polska

• 1 obiekt z certyfikatem BREEAM – Osiedle Mickiewicza, Architekt HRA,
Deweloper –Skanska Residential Development Poland; Poziom Good

• 4 obiekty z certyfikatem HQU – Obiekty Accent; Architekt Dawidczyk
i Partnerzy, Deweloper - Bouygues; Poziom Very Good



Realne koszty i korzyści 
certyfikacji budynków 
mieszkaniowych

Koszty inwestycyjne

• Dla inwestycji w komercyjne budynki użyteczności publicznej certyfikat
BREEAM może oznaczać wzrost kosztu inwestycyjnego o ok 1–1,5%, przy
założeniu rozpoczęcia prac na etapie koncepcji.

• W ramach kosztów możemy wyróżnić koszty twarde, związane
z wyposażeniem technicznym i budową obiektu oraz koszty miękkie związane
z opłatami do jednostki certyfikującej, zatrudnieniem Assessora oraz
specjalistycznych analiz i konsultacji (ekologia, akustyka, komfort termiczny,
koszt cyklu życia, wpływ na środowisko w cyklu życia budynku, światło dzienne,
wentylacja naturalna).

• Łączne koszty opłat do jednostki certyfikującej – BRE to od ok. 5000 do 10
000 GBP, zależnie od wielkości projektu i języku, w jakim opracowana jest
dokumentacja.



Registration Fees 

small 
750 

non-domestic medium 950 

large 1850 

Registered 

on or after small f750 

1/7/14 

medium f:950 

domestic (residental) 

large 

Non-domestic <5000 m2 

Non-domestic >5000 -<50,000 m2 

Non-domestic >50,000 m2 

Domestic (residental) <100 Dwellings 

100 to 1000 Dwellings 

Domestic (residental) >1000 Dwellings El850 

· Registration fee is non refundable. 

· A maximum of 10 technical query responses per project 

registration 

· A maximum of 6 Green Guide bespoke query responses 

per project registration. 

· An additional charge will be levied for queries received 

after this limit has been reached (see ot her fees table on 

following pages). 

· Registration fee is a one off fee per assessment to a 

licensed assessor company 

· Mixed use assessments will be charged the high er of 

the non-domestic and domestic fee as calculated for 

the assessment  

Certification Fees 

small Non-domestic <5000m2 1500 700 2200 

01.07.2014 non-domestic medium Non-domestic >5000 -<50,000m2 2100 950 3050 

J\f\f_A 
large Non-domestic >50,000 m2 2950 1950 4900 



Realne koszty i korzyści 
certyfikacji budynków 
mieszkaniowych

Korzyści 

• Podwyższona jakość przestrzeni i budynku: wymagania dotyczące części
wspólnych, przestrzeni do wypoczynku, rozkładu mieszkań.

• Energooszczędność i potencjalne obniżenie kosztów funkcjonowania
budynków. Z uwagi na specyfikę rozkładu zużycia energii w budynkach
mieszkaniowych realne oszczędności wymagają zastosowania rozwiązań
niskoenergetycznych i pasywnych

• Pozytywny wpływ na komfort użytkowania i zdrowie mieszkańców
Zastosowanie filtracji powietrza, dostępność światła dziennego, czy materiałów
nie zawierających szkodliwych substancji (LZO, formaldehydy) pozytywnie
wpływa na jakość środowiska wewnątrz budynku i zdrowie jego mieszkańców.

• Niezależne potwierdzenie jakości i wiarygodności zastosowanych
rozwiązań.



Realne koszty i korzyści 
certyfikacji budynków 
mieszkaniowych

Korzyści – opinie deweloperów

• Michał Sapota, prezes zarządu Murapol S.A. Wprowadzenie budownictwa
energooszczędnego oraz stosowanie ekologicznych, innowacyjnych
materiałów budowlanych to przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce.

• Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A. Obok lokalizacji dla
klientów wciąż najważniejsza jest cena i układ funkcjonalny mieszkania.
Dostrzegamy oczywiście wzrost świadomości klientów i ich oczekiwań co do
standardu budynku, jednak ogranicza się on zazwyczaj do jakości wykończenia,
a nie samej technologii wykonania.

• Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A. Zielone technologie powoli
docierają do Polski, ale obecnie mają skromny udział w rynku mieszkaniowym.
Zdecydowanie większe zainteresowanie budynkami z certyfikacją BREEM czy
LEED wykazują klienci komercyjni poszukujący nowych powierzchni
biurowych. Obserwujemy jednak wprowadzanie kolejnych elementów
przyjaznych środowisku w budowanych przez deweloperów osiedlach
mieszkaniowych.



Zasady certyfikacji, proces certyfikacji BREEAM i LEED



Zasady certyfikacji, proces certyfikacji BREEAM i LEED

• Różnice między certyfikatami dla obiektów komercyjnych i obiektów mieszkaniowych,

• Wymagania i rozwiązania projektowe stosowane w obiektach mieszkaniowych
w systemach LEED i BREEAM w odniesieniu do obiektów mieszkaniowych,

• Rola projektanta i poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w uzyskaniu 
certyfikatu,

• Analiza wpływu wymagań BREEAM na projekt w zależności od poziomu certyfikacji
i stadium rozpoczęcia prac. 



System BREEAM – to wielokryterialny 
system certyfikacji budynków będący 
obecnie standardem w branży 
nieruchomości w Europie i na świecie 
stosowanym przez inwestorów oraz 
deweloperów.



MANAGEMENT
11,11%

HEALTH & 
WELLBEING

15%

ENERGY
14,38%

TRANSPORT
5,39%

WATER
10,39%

MATERIALS
15,58%

WASTE
4,79%

LAND USE & 
ECOLOGY

11,39%

POLLUTION
11,99%

KATEGORIE OCENY BREEAM ORAZ ICH WAGA W ŚREDNIEJ

INNOVATION
10 %



Sposób wyliczania oceny 
BREEAM



1

2

3

4

5

Każda z kategorii oceny BREEAM składa się z pojedynczych wymogów technicznych 
za spełnienie których przyznawane są punkty.

Po potwierdzeniu spełnienia danych wymogów punkty uzyskane w ramach danej 
kategorii ulegają zsumowaniu. 

Stosunek % punktów uzyskanych w ramach danej kategorii mnożony przez 
współczynnik wagowy przypisany do kategorii (poprzednia strona) w danej części 
certyfikatu.

Wyniki poszczególnych kategorii są następnie sumowane, aby uzyskać całkowity 
wynik dla BREEAM dla budynków istniejących w części certyfikatu, w której obiekt 
został poddany ocenie.

Ogólny wynik jest następnie porównywany do poziomów referencyjnych dla 
poziomów certyfikatu BREEAM w celu jego określenia.

Struktura BREEAM oraz 
punktacja



OUTSTANDING

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

PASS

UNCLASSIFIED

 ≥85%

≥70% do <85% 

≥55% do <70% 

≥45% do <55% 

≥30% do <45%

<30%

Na podstawie sumy % punktów uzyskanych w danych kategoriach przyznawane są 
certyfikaty na następujących poziomach:

Struktura BREEAM oraz 
punktacja.



Odniesieni procesu 
BREEAM do 
poszczególnych faz 
projektu.



Obiekty komercyjne, 
obiekty mieszkaniowe,
różnice

Proces certyfikacji obiektów mieszkaniowych – BREEAM

• Certyfikacja odbywa się w ramach tego samego procesu, dla obiektów
zlokalizowanych w Polsce jest to BREEAM International New Construction
2016 (aktualna wersja systemu certyfikacji BREEAM).

• Budynki mieszkaniowe nie są organiczne wielkością i ilością pięter.

• Ocena odbywa się w sposób jedno lub dwu stopniowy – na etapie projektu
oraz na etapie budowy.  Już na etapie projektu budynek może uzyskać
certyfikat Interim.

• Koszty administracyjne wyliczane są 3 przedziałach cenowych.

• BREEAM przewiduje, że niektóre kryteria techniczne dedykowane są wyłącznie
dla obiektów mieszkaniowych.



Proces certyfikacji obiektów mieszkaniowych – LEED

• Certyfikacja odbywa się w ramach innego procesu. Obiekty komercyjne
najczęściej certyfikowane są w systemie Core and Shell, który nie obejmuje
obiektów mieszkaniowych.

• Obiekty mieszkaniowe w systemie LEED są możliwe do certyfikacji jedynie,
jeżeli mają 8 pięter lub więcej oraz są w pełni wykończone.

• Ocena odbywa się w sposób jedno lub dwu stopniowy – na etapie projektu
oraz na etapie budowy. Budynek uzyskuje certyfikat po zakończeniu budowy.

• Koszty administracyjne wyliczane są w zależności od powierzchni i są one
wyższe niż w przypadku BREEAM (ok. 2 krotnie)

Obiekty komercyjne, 
obiekty mieszkaniowe,
różnice



Rola projektanta 
i poszczególnych 
uczestników procesu 
inwestycyjnego 
w uzyskaniu certyfikatu

• Projektant
• Projektanci branżowi
• Klient
• Assessor BREEAM, BREEAM AP
• Wykonawca
• Użytkownik



Analiza wpływu wymagań 
BREEAM na projekt w 
zależności od poziomu 
certyfikacji i stadium 
rozpoczęcia prac

• Koncepcja – wymagane jest rozpoczęcie:
• MAN 01 – wytyczne projektowe,
• ENE 04 – analizy odnawialnych źródeł energii i rozwiązań pasywnych,
• TRA 03 – analizy transportu,
• MAT 06 – strategie efektywnego wykorzystania materiałów,
• LE 04 – wzbogacenie ekologii terenu,
• Rozpoczęcie prac na tym etapie daje największe możliwości integracji

wymagań BREEAM z projektem i możliwości uzyskania wysokiej oceny.

• Projekt budowlany, przetargowy, wykonawczy
• Późniejsze rozpoczęcie prac powoduje ograniczenie rozwiązań możliwych

do zastosowania oraz skupienie się na poszczególnych parametrach
technicznych. Wymagana jest również większa ilość koordynacji i zmian.

• Budowa
• Podobnie jak dla etapów projektowych, im późniejsze rozpoczęcie tym

mniejszy zakres rozwiązań możliwych do zastosowania.



Dobre praktyki i przykłady rozwiązań



HEA 08 Private Space
Zapewnienie przestrzeni zewnętrznych dla mieszkańców dających poczucie komfortu 
i prywatności.

Ene 02b Energy monitoring
Zachęcanie do monitorowania zużycia energii poprzez użycie urządzeń pokazujących bieżący stan 
zużycia.

Ene 09 Drying space
Zapewnienie przestrzeni zewnętrznej do suszenia ubrań.

Tra 03b Alternative modes of transport
Zachęcanie mieszkańców do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu w tym: rowerów 
lub transport publicznego.

Tra 06 Home office
Zmniejszenie zapotrzebowania na dojazd do pracy poprzez zapewnienie mieszkańcom wysokiej 
jakości miejsc do pracy zdalnej.

Wst 03b Operational waste
Zapewnienie adekwatnych przestrzeni do przechowywania odpadów zarówno 
segregowanych jak i niesegregowanych zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Dobre praktyki i przykłady 
rozwiązań



Światło dzienne



Światło dzienne



Światło dzienne



Udogodnienia 
rowerowe

Przechowanie rowerów – wymagania

CEL: Zachęcenie mieszkańców do 
większego korzystania z rowerów



Udogodnienia 
rowerowe



Źródło	  – bike2box.com;	  
lokalizacja:	  budynek	  Green	  
Corner,	  Warszawa

Udogodnienia 
rowerowe



Udogodnienia 
rowerowe

Suszarnie – zalecenia



Samochodowe 
ładowarki elektryczne

Ilość stacji – wymagania



Samochodowe 
ładowarki elektryczne

Ilość stacji – wymagania

CEL: Zachęcenie mieszkańców do korzystania z samochodów 
elektrycznych, a przez to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza



Przestrzenie wspólne CEL: Zapewnienie mieszkańcom przestrzeni zewnętrznej 
zapewniającej poczucie prywatności oraz dobrego samopoczucia



Przestrzenie wspólne

1,5 m2 / sypialnia 
(przestrzeń prywatna)

1,0 m2 / sypialnia
(przestrzeń półprywatna)



Przestrzenie wspólne

Źródło: Skanska Residential	  Poland	  – materiały	  prasowe	   
inwestora;	  lokalizacja:	  os.	  Mickiewicza,	  Warszawa



Praca z domu 
(Home Office)



Praca z domu 
(Home Office)

CEL: Zmniejszenie zapotrzebowania na dojazd do pracy poprzez 
zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości miejsc do pracy zdalnej

Wymagana przestrzeń

Wymagane wyposażenie



Ograniczenie emisji
Lotnych Związków 
Organicznych (LZO)

CEL: Zmniejszenie zapotrzebowania na dojazd do pracy poprzez 
zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości miejsc do pracy zdalnej



Pierwszy BREEAM dla mieszkaniówki w Polsce

• Osiedle Mickiewicza realizowane przez SKANSKA w Warszawie; autor
– HRA Architekci

• I etap kompleksu mieszkaniowego

Case study

Źródło: Skanska Residential	  Poland	  – materiały	  prasowe	   
inwestora;	  lokalizacja:	  os.	  Mickiewicza,	  Warszawa



Case study

Źródło: Skanska Residential	  Poland	  – materiały	  prasowe	   
inwestora;	  lokalizacja:	  os.	  Mickiewicza,	  Warszawa



Case study

Zyski stosowania BREEAM dla mieszkaniówek
na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Warszawie

Lokalizacja i transport

• Bardzo dobre położenie na terenie miasta
• Dostępność podstawowych usług
• Dostępność komunikacji publicznej



Case study

Zyski stosowania BREEAM dla mieszkaniówek
na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Warszawie

Bezpośrednie otoczenie

• Usytuowanie w pobliżu trzech parków
• Zachowany starodrzew na terenie osiedla
• Zachowane odpowiednie odległości pomiędzy budynkami

zapewniające światło dzienne



Case study

Zyski stosowania BREEAM dla mieszkaniówek
na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Warszawie

Sposób projektowania

• Wysokie, dwustronne mieszkania ułatwiające cyrkulację powietrza
• Stosowanie antyalergicznych materiałów z niską zawartością

związków lotnych (LZO)
• Podział mieszkań na strefy dzienną i nocną



Case study

Zyski stosowania BREEAM dla mieszkaniówek
na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Warszawie

Oszczędność wody i energii 

• Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia i sensorów ruchu 
dla części wspólnych oraz czujników zmierzchu na zewnątrz
• Zastosowanie wodooszczędnej  armatury sanitarnej
• Odpowiednie usytuowanie budynków – z dobrym dostępem 
światła dziennego 



Case study

Zyski stosowania BREEAM dla mieszkaniówek
na przykładzie Osiedla Mickiewicza w Warszawie

Rozwiązania niestandardowe

• Punkt mycia i naprawy rowerów stosujący wodę deszczową
• Centralny system zmiękczania wody powodujący lepszy komfort,

mniejsze zużycie wody oraz zużywanie sprzętu AGD
• Przewodnik Obsługi Budynku, który zawiera zalecenia dotyczące

proponowanych urządzeń oraz sposobu ich użytkowania



Zielone rozwiązania 
dla zespołów urbanistycznych



JW_A

+48 501 277 329

team@jw-a.pl
www.jw-a.pl

Kraków, ul. Cystersów 13




