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Katarzyna Chwalbińska-Kusek Aneta Kłodaś

WSTĘP

Marketing & Business Development  
Manager BuroHappold Engineering 

Założycielka – Construction Marketing Group (CMG) 
Współprzewodnicząca – EEB Platform Poland

Właścicielka
Dyrektor Zarządzająca  
Bluevine Consulting

W imieniu własnym oraz Andrzeja Rajkiewicza, Narodowa Agencja  
Poszanowania Energii S.A., współprzewodniczącego Platformy EEB  
Polska, chciałabym gorąco podziękować wszystkim osobom oraz  
firmom, które reprezentują, za zaangażowanie oraz pomoc w prowa- 
dzeniu projektu Koszty Operacyjne Budynków Biurowych oraz orga- 
nizację konferencji Biznes dla Klimatu. Specjalne podziękowania  
kierujemy w stronę Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy za  
objęcie honorowym patronatem wydarzenia Biznes dla Klimatu. 

W 2013 roku, w ramach działań Construction Marketing Group  
(CMG), zainicjowaliśmy projekt Analiza rynku zrównoważonego  
budownictwa w Polsce i podjęliśmy się przeprowadzenia badania  
percepcji na temat zrównoważonego budownictwa wśród inwesto- 
rów, deweloperów oraz najmców w celu opisania tendencji, trendów  
oraz postrzegania wartości „zielonego” budownictwa na rynku  
polskim. Badanie pozwoliło nam również zidentyfikować obszary,  
w których należy zwiększyć nacisk na budowanie świadomości 
tego, czym w pełni jest zrównoważone budownictwo i jakie niesie  
korzyści społeczne oraz ekonomiczne. 

W 2014 roku rozpoczęliśmy prace nad drugą fazą projektu 
opartą na zebraniu danych, które pozwolą potwierdzić wartość  
zrównoważonego budownictwa w procesie użytkowania. W dniu  
17 czerwca 2015 roku, wraz z partnerami opublikowaliśmy białą 
księgę pt: „Zdrowie i produktywność w zrównowazonych budynkach”.  
Natomiast 22 czerwca 2016 roku podczas konferenji Biznes dla  
Klimatu, organizowanej w ramach European Sustainable Energy Week,  
w obecności Wiceprezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,  
przedstawiciela WBCSD oraz kluczowych graczy rynku budowlanego 
oraz nieruchomości komercyjnych miałam zaszczyt zaprezentować 
długo oczekiwane dane pokazujące zużycie mediów w 48 budynkach 
biurowych na rynku polskim. 

Rolą konferencji Biznes dla Klimatu oraz związanych z nią działań 
jest zapoczątkowanie współpracy na rynku w celu realizacji ustaleń  
podjętych podczas szczytu klimatycznego COP21. Oddajemy  
w Państwa ręce publikację, która podsumowuje zagadnienia  
przedstawione podczas pierwszego spotkania Biznes dla Klimatu. 

Podjęliśmy się współorganizacji konferencji Biznes 
dla Klimatu, gdyż widzimy, iż działania związane  
z dostosowaniem strategii do zmian klimatu  
bądź też przeciwdziałania tym zmianom to dzisiaj  
jedno z największych wyzwań stojących przed  
branżą budowlaną oraz miastami. 
Wraz z partnerami projektu udało się nam  
stworzyć mocne merytorycznie międzynarodowe  
wydarzenie, którego głównym celem była dyskusja  
wokół postanowień szczytu klimatycznego  
COP21 w Paryżu i jego wpływie na świat biznesu. 

Spotkanie Biznes dla Klimatu cieszące się dużym  
zainteresowaniem uczestników, pokazało jak 
istotna jest tematyka postanowień szczytu klima- 
tycznego COP21 i związana z nią efektyw- 
ność energetyczna. Pionierskie projekty, takie jak  
Koszty Operacyjne Budynków Biurowych przyciąga- 
ją uwagę odbiorców i są przykładem zmiany  
świadomości właścicieli budynków, najemców,  
pracowników i wszystkich zainteresowanych  
działaniami biznesu na rzecz poprawy klimatu. 

Wraz z partnerami projektu przygotowaliśmy dla 
Państwa unikatową publikację podsumowującą 
Biznes dla Klimatu oraz przedstawiającą dane  
pokazujące zużycie energii przez budynki biurowe 
w Polsce. Wartość publikacji stanowią przede 
wszystkim zebrane komentarze ekspertów. Biznes 
dla Klimatu to wydarzenie cykliczne, które chcemy 
na stałe wpisać w kalendarz rynku.

https://www.youtube.com/watch?v=2IBziR_pid4&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=14
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Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

Koordynator projektu Koszty Operacyjne Budynków Biurowych

Partnerzy projektu Koszty Operacyjne Budynków Biurowych

https://twitter.com/EEB_Poland
http://www.burohappold.com/
http://www.wbcsd.org/
http://www.um.warszawa.pl/
http://www.sarp.org.pl/
https://www.akzonobel.com/
http://www.armstrong.pl/
https://www.realestate.bnpparibas.pl
http://bpie.eu/
http://www.nape.pl/
http://zebra2020.eu/
http://www.spie.com.pl/company/news
http://cmgpoland.eu/
http://www.colliers.com/
http://www.cushmanwakefield.pl/
http://www.knightfrank.com.pl/
http://www.savills.co.uk/
http://www.skanska.pl/pl/o-skanska/nasza-organizacja/skanska-property-poland/
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ORGANIZATORZY

Bluevine Consulting specjalizuje się w dedykowanych usługach biznes develop-
ment, pomagających dotrzeć klientom do partnerów biznesowych przy wsparciu 
polskich i zagranicznych mediów.  Firma może poszczycić się bogatym doświad-
czeniem w organizacji międzynarodowych wydarzeń, konferencji,  networkingu,  
eventów specjalnych a  także w świadczeniu usług public relations i media  
relations w Europie. 

Dedykowane wydarzenia tworzone przez Bluevine Consulting na stałe wpisują 
się w kalendarze inwestorów, samorządów oraz mediów. Do najbardziej 
rozpoznawalnych cyklicznych konferencji firmy należą: Międzynarodowe Forum 
Producentów i Dostawców AGD w Europie; Inwestycje Automotive – kierunek 
Dąbrowa Górnicza; Green Light For BSS; Spotlight Hotel Investment Poland, 
Logistyka. Inwestycje. Przyszłość; Międzynarodowe Forum Innowacji Nowe 
Technologie – Nowe  Horyzonty. Bluevine Consulting inicjuje kontakty pomiędzy 
światem biznesu, nauki i samorządami, pomaga w ich rozwijaniu  a także łączy 
partnerów biznesowych. 

www.bluevine.pl

Platforma EEB Polska jednoczy interesariuszy zainteresowanych promocją  
korzyści ekonomicznych oraz społecznych, które niesie efektywność  
energetyczną i zrównoważone budownictwo w Polsce. 
Działania Platformy EEB obejmują: 

• Wspieranie współpracy na rynku 
• Budowanie świadomości korzyści ekonomicznych oraz społecznych płynących 
z efektywności energetycznej oraz zrównoważonego budownictwa 
• Stworzenie systemu pozwalającego porównać efektywność energetyczną  
w budynkach prywatnych oraz publicznych 
• Edukowanie rynku w kwestii wiedzy technicznej potrzebnej do projektowania, 
budowania oraz użytkowania zrównoważonych budynków 

Inicjatywa ta jest częścią projektu EEB 2.0 zainicjowanego przez Światową 
Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która jednoczy kluczowych 
lokalnych interesariuszy podejmujących działania mające na celu rozwój  
efektywności energetycznej.

http://bluevine.pl/
http://www.bluevine.pl
https://twitter.com/EEB_Poland
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Biznes dla Klimatu
#BusinessForClimate @EEB_Poland #EUSEW16

O wydarzeniu

Głównym celem spotkania była dyskusja wokół  
postanowień szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu  
i jego wpływie na świat biznesu. Czy ustalenia  
z COP21 pobudzą efektywność energetyczną na  
rynku budowlanym? Jak w praktyce wykorzystać dane 
pokazujące zużycie energii? Jakie są dobre praktyki  
na rynku polskim? Odpowiedzi na te pytania szukali  
zaproszeni goście oraz licznie przybyli uczestnicy 
spotkania. 

Śniadanie biznesowe, objęte patronatami honorowymi 
Ministerstwa Energii, Prezydenta Miasta Stołecznego  
Warszawy oraz Warszawskiego Oddziału SARP,  
zorganizowane zostało w ramach European Sustainable  
Week – cyklu wydarzeń organizowanych przez 
Agencję Wykonawczą ds. sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcję Generalną 
ds. Energii, promujących inicjatywy mające na celu 
oszczędność energetyczną i dążenie w kierunku 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Tematyka efektywności energetycznej była istotnym 
punktem całego spotkania, któremu towarzyszyła 
premiera projektu Koszty Operacyjne Budynków  
Biurowych - pierwsza na rynku polskim próba 
porównania eksploatacji budynków certyfikowanych  
i niecertyfikowanych. 

Jak zapewnić budynki o niemal zerowym zużyciu  
energii? Na to pytanie odpowiadali przedstawiciele 
Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Wiceprezes  
Zarządu Andrzej Rajkiewicz oraz Joanna Rucińska.  
Dobre praktyki w tym zakresie na rynku polskim  
wskazali przedstawiciele przedsiębiorstw, zaangażo- 
wanych w działania chroniące klimat: Armstrong, Akzo 
Nobel Decorative Paints, BNP Paribas Real Estate 
oraz BuroHappold Engineering.
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SŁOWO WSTĘPU OD GOŚCI SPECJALNYCH 

Michał Olszewski Roland Hunziker
Zastępca Prezydenta

m.st. Warszawy
Dyrektor Programu na Rzecz Zrównoważonego Budownictwa 
i Miast, Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju (WBCSD)

Działania mające na celu rozwiązywanie problemów 
związanych z klimatem stanowią bardzo ważną część 
strategii rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy. 
Stolica jest miastem odpowiedzialnym i kładzie  
ogromny nacisk na zrównoważony rozwój, dlatego  
też aktywnie uczestniczy we wspólnych działaniach  
wychodzących naprzeciw wyzwaniom, jakie niosą  
ze sobą zmiany klimatu. Jesteśmy członkiem Poro- 
zumienia Burmistrzów – Covenant of Mayors na 
rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także 
wspieramy inicjatywę Compact of Mayors. Działamy 
w międzynarodowych organizacjach C40, EURO- 
CITIES i ICLEI. Podejmujemy także działania zmie- 
rzające do zmniejszenia emisji gazów (zakup auto-
busów gazowych i elektrycznych) oraz realizujemy  
projekty na rzecz rozwiązań inteligentnych miast 
(UE SHAR-LLM) i stworzenia strategii adaptacji  
Waszawy do zmian klimatu (ADAPTICITY). Kierunki 
naszej aktywności wyznacza całościowy Plan Gospo- 
darki Niskoemisyjnej, który przyczyni się zarówno 
do ograniczenia emisji CO2, jak i do poprawy jakości 
powietrza w metropolii warszawskiej. 

Każde miasto ma swoje bieżące problemy i wyzwania, 
ale różne punkty startu. Kiedy w Londynie już w 1952 r.  
zakazano spalania węgla w piecach, w Warszawie  
budowano kolejne elektrociepłownie oraz ciepłow- 
nie węglowe, co obrazuje skalę wyzwań, z którymi  
mierzy się dzisiaj Stolica. 

Dbałość o środowisko to nasza wspólna odpowie- 
dzialność: polityków, miast oraz biznesu. Efektywna 
współpraca sektorów samorządu i biznesu ma za 
zadanie wspierać politykę na rzecz rozwiązań przy-
jaznych dla środowiska i mitygacji zmian klimatu.  
Warto podkreślić, że biznes powinien wspierać  
miasta w promocji efektywności energetycznej. 

Na szczycie klimatycznym COP21, który odbył się w 2015  
roku w Paryżu, zawarty został Światowy Sojusz na rzecz  
Nieruchomości i Budownictwa (Global Alliance for Buildings 
and Construction). Porozumienie zrzesza 20 krajów i prawie 60  
organizacji, które podejmują współpracę, aby ograniczyć  
ocieplenie klimatu do 2°C w sektorze budowlanym. 

Jak przedstawia organizacja The Global Buildings Performance  
Network (GBPN), zobowiązania COP21 obejmują: 
• 500 miast zobowiązało się do zmniejszenia emisji CO2  
pochodzących z łańcucha dostaw w budownictwie, 300 miast  
zadeklarowało zaangażowanie w takie działania jak zmiana  
regulacji prawnych, udział w rankingach czy też ujawnienie danych 
• Sektor prywatny: ponad 200 firm oraz platform współpracy  
z sektora prywatnego zobowiązało się do zmniejszenia zużycia  
energii w budynkach; 300 firm dołączyło do działań typu  
„call to action” 
• 90 krajów zawarło budynki w swoich planach działań na rzecz 
klimatu, tzw. „Nationally Determined Contributions” 
• W ramach G20, instytucje finansowe zobowiązały się do zwię- 
kszenia efektywności energetycznej. 

Czy założenia COP21 będą w stanie zapewnić efektywność  
energetyczną w budynkach i miastach? 

Zobowiązania są imponujące i pokazują jak szeroki zakres działań  
wywołał szczyt COP21. Jednak nie są one wyrównane i skoordy- 
nowane, stąd nie jest możliwe oszacowanie i porównanie ich  
potencjalnego wpływu. Realizacja założeń COP21 w sektorze  
zarówno prywatnym jak i publicznym wymaga koordynacji. Rola  
miast i platform współpracy, jak polska Platforma EEB, jest  
kluczowa. Pełnią one bowiem funkcję koordynacyjną, której rynek 
naturalnie nie zapewnia. Podejmują współpracę w celu dostoso-
wania inicjatyw do rynków lokalnych, zwiększania świadomości 
oraz dzielenia się wiedzą. 

Wierzę, że owocem dobrze skoordynowanej współpracy polskich 
miast i biznesu będzie wiele skutecznych działań mających na celu 
zapewnienie efektywności energetycznej na rynku lokalnym.

https://www.youtube.com/watch?v=wZ7UfHPe5ac&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=0HjVj7CcxyE&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=13
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AkzoNobel jest globalnym wiodącym producentem farb i powłok ochronnych.  
Jako lider rynkowy wyznaczamy także standardy w obszarze zasad, którymi  
się kierujemy prowadząc działalność i jedną z nich jest troska o zrównoważony  
rozwój Efektywność energetyczna w budownictwie to temat niezwykle ważny  
w kontekście przewidywanego dynamicznego rozwoju miast i jako AkzoNobel  
aktywnie działamy na rzecz poprawy jakości życia i pracy poprzez wzrost  
efektywności korzystania z dostępnych zasobów. Zaczynamy już na etapie pro- 
jektowania produktów, a kończymy na właściwościach użytkowych. Podczas  
tworzenia produktów mamy zasadę, że każdy wprowadzany produkt ma  
poprawiać wskaźniki w obszarze sustainability tj. zawierać mniej LZO, wyko- 
rzystywać opakowanie z recyklingu, zużywać mniej energii podczas produkcji  
albo wydłużać cykl remontowy. Przykładami są innowacyjne farby hydro- 
fobowe i plamoodporne Dulux EasyCare do ścian i sufitów czy technologie  
niespotykane w Polsce, ale zyskujące dużą popularność na rynkach zachodnich  
i arabskich, czyli farby elewacyjne zmniejszające pochłanianie energii (ciepła)  
słonecznego. 

Giełda w Nowym Jorku po raz czwarty z rzędu wskazała AkzoNobel jako  
nr 1 Dow Jones Sustainability Index (DJSI) spośród 350 innych firm. To dowód  
na to, że zrównoważony rozwój jest w sercu naszej strategii biznesowej.

DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU POLSKIM 

Maciej Kiepal

Robert Sobotnik

Area Sales Manager 
Armstrong Polska

Head of Category  
Management & Profi   

Akzo Nobel Decorative Paints

Firma Armstrong od lat na każdym etapie planowania, produkcji i eksploatacji  
sufitów podwieszanych myśli o tym, jaki będą one miały wpływ na środowisko.  
Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę zasobami energetycznymi i surowcami  
stosowanymi do produkcji. Od 1999 roku realizujemy też program recyklingu  
mineralnych płyt sufitowych. W praktyce oznacza to, że stare sufity z remon- 
towanych budynków nie trafiają na składowisko odpadów, ale w 100 proc.  
wykorzystywane są do ponownego przetworzenia. Do tej pory w ramach  
programu recyklingu do ponownego wykorzystania w produkcji trafiło już  
15 mln mkw. płyt, które dzięki temu nie trafiły na składowiska odpadów. 

Od 1998 r. firma działa w ramach projektu redukcji emisji gazów, którego  
głównym celem jest ograniczenie zużycia energii podczas wytwarzania produktów.  
Od niedawna wybrane produkty Armstrong powstają zgodnie z najbardziej  
zaawansowaną ogólnoświatową ideą zrównoważonego wytwarzania Cradle  
to Cradle, czyli produkcji i pełnego cyklu funkcjonowania produktów „od kołyski  
z powrotem do kołyski”. Produkty Armstrong wykorzystywane są w budynkach  
certyfikowanych w systemach m.in. LEED, BREEAM i DGNB.

https://www.youtube.com/watch?v=tqu0tkVsBYQ&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=aw--VWwcwaU&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=9
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W BNP Paribas Real Estate przykładamy ogromną wagę do kwestii społecznej  
odpowiedzialności biznesu, gdzie jednym z kluczowych obszarów naszych działań 
jest ochrona środowiska naturalnego. W siedzibie głównej BNP Paribas Real Estate 
w Warszawie wdrożyliśmy wiele rozwiązań mających na celu ograniczenie naszego 
negatywnego wpływu na otoczenie. Stosujemy bezpapierowy obieg dokumentów 
w ramach którego posługujemy się jedynie wersjami elektronicznymi umów i faktur. 
Ograniczyliśmy ilość i rozmiar niektórych drukowanych materiałów promocyjnych, 
co pozwala nam na większe oszczędności papieru. Używamy biodegradowalnych 
długopisów. Stale prowadzimy kampanie wewnętrzne na rzecz redukcji zużycia  
energii elektrycznej i wody. Propagujemy wśród pracowników zbiórki elektrośmieci

Ian Booth

Katarzyna Lemańska

Partner 
BuroHappold Engineering

Dyrektor Marketingu & PR BNP  
Paribas Real Estate  

Europa Środkowo-Wschodnia 

W nowej polskiej siedzibie BuroHappold Engineering wdrożyliśmy koncept 
przestrzeni biurowej, w której priorytetem od samego początku było zdrowie  
i dobre samopoczucie pracowników. We współpracy z liderami na rynku stworzy- 
liśmy przestrzeń, która jest „żywym laboratorium” reprezentującym najnowsze  
innowacje techniczne mające pozytywny wpływ na zdrowie oraz komfort w miejscu 
pracy. 

Zdrowie i dobre samopoczucie stanowi nowy rozdział zrównoważonego  
budownictwa, ponieważ ok. 90% kosztów w biznesie stanowią koszty  
zatrudnienia1 (w tym pensje i świadczenia), natomiast koszty wynajmu i energii  
to zaledwie 10% kosztów operacyjnych. Jakość środowiska wewnętrznego  
w budynkach określa samopoczucie pracujących w nim osób, a zdrowie i dobre  
samopoczucie z kolei wpływają na produktywność w pracy, dlatego też  
biurowiec powinien być zorientowany na potrzeby pracowników. Badania  
wskazują, że wprowadzenie serii zmian mających na celu poprawę środowiska  
pracy może zwiększyć produktywność, w wielu przypadkach bezpośrednio  
wpływając na wyniki finansowe biznesu. Efektywny system wentylacyjny na przy- 
kład podwyższa produktywność pracowników o 11%2, a lepsze oświetlenie  
przyczynia się do zwiększenia wydajności o 23%3. 

Projektując swoje biuro od początku współpracowaliśmy z partnerami takimi jak: 
Philips Lighting, Ecophon, Halton i Carrier, którzy pomogli nam zmaksymalizować 
wydajność oświetlenia, akustyki i systemów HVAC. Koncepcja naszego biura opiera 
się na najwyższej jakości rozwiązaniach w 8 obszarach: hałas i akustyka, oświe- 
tlenie i światło słoneczne, jakość powietrza, komfort termiczny, wygląd i odczucia,  
wydajność wody i energii, dostęp do udogodnień, budynek modernizowany  
i ponowne użycie materiałów. 

W naszej pracy dostarczamy naszym klientom rozwiązania zorientowane na użytko- 
wnika, chcieliśmy więc, żeby nasze biuro również odzwierciedlało to podejście. 

1 World Green Building Council. 2014. Health, Wellbeing and Productivity in Offices. The next chapter for green building, page 6.  
    http://www.worldgbc.org/activities/health-wellbeing-productivity-offices/

2,3 Linking Energy to Health and Productivity in the Build Enviroment Evaluating the Cost - Benefits of High Performance Building and Community Design  
      for Sustainability, Health and Productivity: http://www.usgbc.org/Docs/Archive/MediaArchive/207_Loftness_PA876.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=DzugJx8eo4E&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=oE2lvKF21Bk&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=15
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Koszty Operacyjne 
Budynków Biurowych

PARTNERZY

Koordynator

Partnerzy

Patronat

Wsparcie przy analizie danych

http://cmgpoland.eu/
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O INICJATORZE PROJEKTU

Construction Marketing Group (CMG) jest inicjatywą firm z branży  
budowlanej i nieruchomości komercyjnych. Grupa skupia profesjonalistów 
zajmujących się marketingiem, rozwojem biznesu oraz komunikacją. Misją 
CMG jest podejmowanie aktywności mających na celu dostarczenie narzędzi 
rozwoju biznesu. 

Cele CMG są osiągane m.in. poprzez: 
• networking oraz integrację liderów 
• promocję strategicznej roli marketingu w branży 
• edukowanie branży w zakresie trendów rynkowych i zrównoważonego 
rozwoju 
• rozwój zawodowy i osobisty członków stowarzyszenia 

W ramach działań Grupy organizowane są warsztaty marketingowe  
i tematyczne spotkania branżowe. Wśród aktywności znajduje się także  
projekt Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz  
partnerstwo projektu Laboratorium Efektywność Energetyczna w Budynkach 
zorganizowanego w Polsce przez World Business Council for Sustainable  
Development (WBCSD). 

www.cmgpoland.eu 
www.facebook.com/CMGPoland

http://cmgpoland.eu/
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Z pełną świadomością podjęliśmy się koordynacji tak trudnego przedsięwzięcia, 
jakim jest projekt Koszty Operacyjne Budynków Biurowych - pionierskiego badania  
na rynku polskim w zakresie analizy twardych danych dot. zużycia mediów  
w biurowcach. Dla nas, firmy facility management, celem na każdy dzień jest  
odpowiednie zarządzanie techniczne budynkiem, które poprzez optymalizację  
zużycia mediów pozwala na oszczędności, a jednocześnie gwarantuje komfort  
pracy jego użytkownikom końcowym. 

Serdecznie dziękuję wszystkim firmom zaangażowanym w projekt. Naszym  
sukcesem jest zarówno sama analiza danych, jak i szerzenie idei współpracy 
różnych podmiotów obecnych w „łańcuchu życia” nieruchomości: deweloperów, 
architektów, zarządców, obsługi technicznej. Dzięki kooperacji tych zespołów  
zwiększamy szansę na ciągłe podnoszenie szeroko rozumianej efektywności  
energetycznej budynków. 

KOSZTY OPERACYJNE BUDYNKÓW BIUROWYCH 

O projekcie

Projekt Koszty Operacyjne Budynków Biurowych 
powstał jako kontynuacja raportu zainicjowanego  
przez Construction Marketing Group Analiza rynku  
zrównoważonego budownictwa w Polsce. 

Celem tego pilotażowego badania była głębsza niż 
tylko na poziomie percepcji analiza danych dot.  
zużycia mediów. Badanie przedstawia jak kształtu-
je się energochłonność biurowców certyfikowanych  
w porównaniu z biurowcami niecertyfikowanymi. 
Pilotaż miał zweryfikować tezę, że „Budynki certy-
fikowane charakteryzują się mniejszym zużyciem 
mediów niż niecertyfikowane” oraz sprawdzić możli-
wość zebrania wiarygodnych danych. 

Fakt, że było to pierwsze tego typu badanie  
w Polsce, postawił pracujące nad nim zespoły przed  
wyzwaniem stworzenia dedykowanego badaniu 
narzędzia kolekcjonowania danych. Jednym z wielu 
założeń przyjętych przed rozpoczęciem pracy była 
konieczność zachowania anonimowości budynków, 
z których będą pochodziły liczby, by tym samym  
zachęcić właścicieli i zarządców biurowców  
do dzielenia się twardymi danymi dotyczącymi zużyć 

mediów. Po konsultacjach z niezależnymi międzynar-
odowymi firmami z branży oraz porównaniu narzędzi 
stosowanych w Europie Zachodniej (głównie GRESB), 
stworzono ankietę z jednej strony łatwą w użyciu,  
z drugiej zaś na tyle rozbudowaną, by dostarczyła  
odpowiednie do analizy danych. 

Wnioski z badania posłużyły za podstawę do jego 
kontynuacji oraz kolejnych, bardziej złożonych analiz.  
Rynek budynków zielonych w Polsce rozwija się 
bardzo dynamicznie: wg raportu Colliers International  
z 2014 roku i raportu PLGBC z roku 2016 przyrost 
liczby certyfikatów wynosi ok. 100%, co pozwala  
przypuszczać, że kontynuacja badań w tym obszarze 
spotka się z zainteresowaniem firm z branży  
nieruchomości.

Olga Targońska
Marketing Manager  

SPIE Polska
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Certyfikacja zwiększa świadomość zarządcy, obsługi  
FM oraz najemców na temat świadomego użytkowania  
obiektu i optymalizowania zużycia mediów.

Analizy zużycia mediów mogą być wykorzystywane  
zarówno do celów finansowych, jak i weryfikacji  
jakości pracy danej instalacji i całego budynku. 
Warto inwestować w szczegółowe olicznikowanie 
różnych powierzchni w budynku, dzięki czemu można  
precyzyjnie wskazać obszary do modernizacji oraz 
lepiej określać czas zwrotu inwestycji. 

Utrzymanie wyższego komfortu użytkownika wiąże się 
z większym zużyciem mediów, dlatego też właściwa  
optymalizacja zużycia mediów powinna polegać na 
eliminowaniu „nadkomfortu”, bez przekraczania dolnej 
granicy komfortu użytkownika. 

Obniżenie zużycia mediów często nie wymaga dużych 
inwestycji finansowych. Można je osiągnąć np. dzięki 
właściwemu dostosowaniu czasu pracy urządzeń do 
harmonogramu pracy klientów.

KLUCZOWE WNIOSKI
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ANALIZA DANYCH 

Założenia ankiety 

Zużycie mediów przez budynki przeanalizowano porównując 

• Ankieta na tyle prosta, aby zachęciła zarządców/właścicieli do podzielenia się danymi i jednocześnie na tyle  
rozbudowana, aby zebrać użyteczne liczby do analiz 
• Narzędzie uwzględniające różne sposoby opomiarowania mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody 
• Narzędzie gwarantujące anonimowość budynków (lokalizacja nie została uwzględniona) 
• Zebranie danych dotyczących zużycia mediów w ciągu całego 2014 roku 
• Dane z budynków biurowych oddanych do użytku przed 2014 rokiem 

• Budynki certyfikowane vs niecertyfikowane 
• Budynki z wyższym stopniem certyfikacji (BREEAM Very Good i wyżej, LEED Gold i wyżej) vs pozostałe obiekty 
• Budynki z certyfikatem na etapie budowy vs pozostałe budynki 
• Budynki wybudowane w poszczególnych latach (podział na 3 kategorie) 
• Wielkość budynków pod względem powierzchni 
• Procent zasiedlenia obiektu 
• Procent powierzchni handlowej 
• Ilość użytkowników

Adam Targowski
Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju 

Skanska Property Poland

Raport jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, a od razu okazało 
się ono dużym sukcesem świadczącym o otwarciu rynku na dzielenie się danymi.  
To pierwsze w naszym kraju rozpoznanie stanu polskiego rynku i jego analiza.  
Na zużycie energii w budynkach wpływa bardzo wiele czynników, w związku z czym 
analiza wymagała uzyskania dużej ilości precyzyjnych informacji. Z drugiej strony, im  
więcej danych, tym łatwiejsza identyfikacja przebadanych podmiotów. Tymczasem 
celem raportu było takie zaprojektowanie badania, którego wnioski byłyby oparte  
na określonej próbie i dużej liczbie zebranych informacji, przy jednoczesnym  
zachowaniu anonimowości budynków. Ankieta pozwoliła osobom odpowiedzialnym  
za zarządzanie nieruchomościami na zapoznanie się z metodologią prowadzenia 
badań tego typu. To ważny krok w dobrą stronę. 
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PRÓBA BADANIA

dr inż. Jerzy  
Kwiatkowski

Narodowa Agencja Poszanowania 
Energii S.A.

Naszym celem było pokazanie stanu rynku i stworzenie punktu odniesienia do  
kolejnych lat. Z badawczego punktu widzenia analizowane pomiary powinny być jak 
najbardziej szczegółowe, co umożliwiłoby np. oddzielenie zużycia danego najemcy  
od zużycia systemów technicznych budynków, jednak cześć tego typu danych 
to dane wrażliwe, które mogłyby wskazać na podmiot zajmujący dany obiekt  
i charakter jego działalności, dlatego zrezygnowaliśmy z ich gromadzenia. 

Niemniej jednak zakres zebranych informacji należy ocenić pozytywnie, a badanie 
można traktować jako pilotażowe z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

48
budynków

z Warszawy

budynków
budynki 
2226

ok 17,5% budynków 

2626

https://www.youtube.com/watch?v=AnzBCG4_v7Y&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=5
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2010 r. 2000 r.

w latach:
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przed 2000 r.
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na etapie projektu/budowy
8

22
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BREEAM LEED NIECERTYFIKOWANE

Gold

3
3

22Excellent

Very Good

3

14

Good
3

STRUKTURA OBIEKTÓW

Poziom certyfikacji 

Typ certyfikacji

Liczba budynków oddanych do użytku w latach
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Rozpiętość próby pod względem powierzchni, wyposażenia, wieku budynków  
jest bardzo duża. Mamy budynki, które były certyfikowane już na etapie 
projektowania oraz budynki, które zostały oddane do użytku wiele lat wcześniej,  
a o zielony certyfikat ubiegały się w trakcie użytkowania. Wspólnie określiliśmy, jakie  
parametry przyjmujemy do analizy zielonych budynków. Uważam, że warto  
kontynuować te badania w kolejnych latach, tym bardziej, że rośnie liczba  
certyfikowanych obiektów na ryku, a tym samym ich udział w próbie badawczej,  
co niewątpliwie pozwoli nam zarysować pewne trendy. W przyszłości  
należy rozważyć wprowadzenie, w próbie badawczej, porównywania zużycia  
mediów, również w odniesieniu do powierzchni najmu danego budynku.  
Da nam to możliwość oszacowania kosztów eksploatacyjnych dla najemcy.  
Otrzymane wyniki będą z pewnością rzetelną podstawą i punktem odniesienia  
do dalszych analiz.

Liczba budynków o powierzchni

Budynki z powierzchnią o dużym zużyciu mediów 

Robert Włodarczyk
Technical Quality Manager  

Real Estate Management Services  
Colliers International

23
26

8
2

13Inne

Fitness

Myjnia samochodowa

Gastronomia

Serwerownia

7

18

10
13

liczba
budynków

powierzchnia

https://www.youtube.com/watch?v=XltKLJyzb9Q&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=1
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Koszt zużycia energii elektrycznej wg. analiz ekspertów to ok. 60% wszystkich  
kosztów utrzymania nieruchomości. Dodając do tego koszt wytworzenia  
konwencjonalnej energii otrzymujemy duże pole do działania w kwestii  
efektywności energetycznej. Co ciekawe, potwierdzenie tej tezy znajdujemy 
również w naszym raporcie, mimo że udostępnione nam dane dotyczyły zaledwie  
kilkudziesięciu nieruchomości. Z naszego opracowania wynika również,  
że budynki certyfikowane zużywają o 1/5 mniej energii elektrycznej niż budynki  
nie posiadające certyfikatu. Możemy zatem stwierdzić, że w Polsce certyfikat  
„zielonego budynku” przestaje być wyłącznie zabiegiem marketingowym, a staje  
się w narzędziem do osiągnięcia lepszej przyszłości. Dla sukcesu omawianej  
efektywności ważnym elementem jest inicjatywa legislacyjna, która w naszym 
kraju nadal jeszcze czeka na implementację prawa związanego z ochroną naszej  
wspólnej przyszłości.

KOMENTARZ WYNIKÓW

Roczne zużycie energii elektrycznej w 2014 roku 

przez budynek: przez powierzchnie biurowe:

Milena Sikora
Associate  

Project Management Team Leader 
Savills Property Management
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Roczne zużycie wody użytkowej w 2014 roku

przez budynek: przez powierzchnie biurowe:

Marcin Skierkowski
Senior Technical Manager 

Property Management 
Knight Frank

Koszt zużycia energii elektrycznej wg. analiz ekspertów to ok. 60% wszyst-
kich kosztów utrzymania nieruchomości. Dodając do tego koszt wytworze-
nia konwencjonalnej energii otrzymujemy duże pole do działania w kwestii 
efektywności energetycznej. Co ciekawe, potwierdzenie tej tezy znajdujemy 
również w naszym raporcie, mimo że udostępnione nam dane dotyczyły zaled-
wie kilkudziesięciu nieruchomości. Z naszego opracowania wynika również,  
że budynki certyfikowane zużywają o 1/5 mniej energii elektrycznej niż budynki 
nie posiadające certyfikatu. Możemy zatem stwierdzić, że w Polsce certyfikat  
„zielonego budynku” przestaje być wyłącznie zabiegiem marketingowym,  
a staje się w narzędziem do osiągnięcia lepszej przyszłości. Dla sukcesu 
omawianej efektywności ważnym elementem jest inicjatywa legislacyjna, 
która w naszym kraju nadal jeszcze czeka na implementację prawa związanego  
z ochroną naszej wspólnej przyszłości.
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Powyższy wykres, porównujący wartości zużycia energii elektrycznej i cieplnej  
sugeruje, że nie ma jednoznacznej różnicy w średnim zużyciu obu typów energii  
między budynkami certyfikowanymi a niecertyfikowanymi. Należy pamiętać,  
że okres pomiarów budynków certyfikowanych jest względnie krótki i przy dłuż- 
szym pomiarze statystyki te mogą się zmienić. Warto natomiast podkreślić  
znaczenie jeszcze innego czynnika – jakości środowiska pracy. Zapewnienie  
wysokiej jakości środowiska pracy wiąże się z instalowaniem dodatkowych  
urządzeń, co prowadzi do potencjalnie wyższego zużycia energii czy wody.  
Wynik ten można więc także interpretować jako poniesienie jakości środowiska  
wewnętrznego i parametrów w budynku, przy niezmienionym zużyciu energii,  
co naszym zdaniem jest bliższe prawdzie.

Roczne zużycie całkowitej energii elektrycznej  
i cieplnej przez budynki w 2014 roku

Michał Jaraczewski
Project Manager  

Project Management  
and Consultancy  

Cushman&Wakefield
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https://www.youtube.com/watch?v=Q0vKIYISR2E&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=7
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Dane sugerują, że w przypadku budynków certyfikowanych udział powierzchni  
biurowych w całkowitej konsumpcji energii jest mniejszy niż w budynkach niecerty-
fikowanych. Dane dotyczące zużycia przyporządkowanego powierzchniom pozos-
tałym wskazują na proporcjonalnie większe zużycie w budynkach certyfikowanych, 
niż w tych bez certyfikatu. 

Nasuwają się dwa prawdopodobne wytłumaczenia: 

1. W budynkach certyfikowanych, ze względu na bardziej szczegółowe opomiaro- 
wanie, możliwe jest wyodrębnienie zużycia związanego wyłącznie z powierzchniami 
biurowymi i jawi się ono jako mniejsze. 

2. Budynki certyfikowane, posiadając bogatszy program funkcjonalny, mogą mieć 
więcej odbiorników poza powierzchniami biurowymi. 

Dopiero konfrontacja z danymi z kolejnych edycji badań może pomóc w jednoznacz-
nym potwierdzeniu pierwszych wniosków.

Jan Cieśla
Associate – Sustainability  
BuroHappold Engineering

Roczne zużycie całkowitej energii elektrycznej z podziałem 
na biura i inne odbiory w 2014
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https://www.youtube.com/watch?v=A08l0AsKSbw&feature=youtu.be&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I
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PERSPEKTYWA KONTYNUACJI BADANIA 

Piotr Strzyżewski
Specjalista ds. Technicznych

SPIE Polska

Wykonany przez nas pilotaż oraz wyciągnięte wnioski dają świetne podłoże  
do rozwoju badania. Jego kontynuacja tym bardziej jest uzasadniona, że wciąż  
trwający dynamiczny rozwój branży nieruchomości, w tym certyfikacji budynków, 
zwiększa możliwość dostępu do większej ilości danych. Rozbudowanie naszego  
narzędzia badawczego zwiększyłoby szansę na pokazanie pewnych zależności 
między budynkami biurowymi i ich kosztami operacyjnymi. 

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo to nie tylko działania mające na celu 
ograniczenie zużycia mediów. Jest to pewien zbiór procesów skupiających się wokół 
dużo szerszej zasady 3R (reduce, reuse, recycle), która nie może być realizowana 
kosztem komfortu i zdrowia użytkowników. Pamiętajmy, że procesy te dotyczą nie 
tylko okresu eksploatacji budynków, ale każdego etapu ich „życia” - od projektu, 
przez budowę, aż po wyburzenie/modernizację. 

Analogicznie do słów wiceprezydenta Warszawy p. Michała Olszewskiego, powie- 
dzianych na Biznes dla Klimatu: niektórych proekologicznich celów nie osiągniemy 
bez zaangażowania mieszkańców, także my, reprezentanci branży nieruchomości, 
połączeni w zespół badawczy by przeprowadzić badanie, widzimy dużą potrzebę 
współpracy i aktywności wszystkich osób zaangażowanych w cykl życia budynków, 
z ich użytkownikami włącznie. Mamy nadzieję, że wysokie zainteresowanie naszym 
pilotażem przełoży się na konkretne dalsze działania rynkowe.

https://www.youtube.com/watch?v=WXA7SaMk03s&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I&index=10
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OKIEM ZEWNĘTRZNEGO EKSPERTA 

arch. Justyna Biernacka
Pełnomocnik Prezydium Zarządu OW 
SARP ds. Zrównoważonej Architektury

Czy idee zadeklarowane w certyfikatach zielonego budownictwa mają odzwierciedle-
nie w rzeczywistości? 

My wszyscy, będący uczestnikami procesu powstawania i użytkowania nieruchomości, 
od władz miejskich zaczynając, poprzez deweloperów, architektów, inżynierów, budowni- 
czych, aż do zarządców i agentów nieruchomości, pragniemy kreować nieruchomości 
łączące w sobie piękno architektury, doskonałość technologiczną, komfort użytkowania  
oraz życzliwość zarówno wobec otoczenia i środowiska jak i kieszeni właścicieli  
i najemców. Czy to się nam udaje? 

Bezprecedensowe badanie „Koszty Operacyjne Budynków Biurowych” przeprowadzone 
przez największe podmioty na polskim rynku nieruchomości komercyjnych uchyla rąbka  
tajemnicy. Analiza danych zebranych przez zespół badawczy pozwala zrozumieć 
złożoność zagadnień projektowych i użytkowych oraz zdefiniować obszary kluczowe dla 
obniżenia kosztów operacyjnych najlepiej zaprojektowanych budynków.  Lekturę raportu 
szczególnie polecam architektom, jako wartościową inspirację do tworzenia innowacyj- 
nych projektów zapewniających długotrwałą satysfakcję ich użytkowników i właścicieli.

https://www.youtube.com/watch?v=1AUEUB0479Y&feature=youtu.be&list=PLp6Tolv8uq14rXtQo2qWtbmPDxJeWsU5I
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Wyższe ceny najmu i sprzedaży powierzchni w zrównoważonych budynkach, wykazywane przez badania 
na całym świecie, nadal pozostają niejasne dla badaczy branży nieruchomości poszukujących związku przy-
czynowo-skutkowego między cenami a certyfikacją powierzchni. Na niektórych rynkach elementy te wydają  
się być stosunkowo silnie skorelowane, ale jeśli zrównoważone budownictwo faktycznie kreuje wartość  
finansową, to mechanika tego procesu nadal pozostaje zagadką. 

Podstawowe oczekiwania korzyści z obniżania kosztów eksploatacyjnych nieruchomości poprzez oszczędność  
mediów są bardzo trudne do wykazania. W rzeczywistości niektóre doniesienia wskazują, że certyfikacja  
nieruchomości może prowadzić do większego zużycia energii i wody. Możliwe jest, że zachowanie najemców  
i zarządców budynków ma większy wpływ na zużycie mediów niż cechy konstrukcyjne danej nieruchomości. 
Jeśli jest to prawda, a postępowanie użytkowników nie zostanie uwzględnione, to pomimo zachowania tych  
samych efektywnych warunków konstrukcji budynków, zielony certyfikat może być słabym wskaźnikiem obniżania  
rachunków za media. 

Dane zgromadzone do tego projektu wydają się potwierdzać ten scenariusz. Obrazują one nie tylko małą  
korelację występującą pomiędzy zużyciem zasobów, a certyfikacją, ale również duże różnice w ilości zużywanej 
energii i wody między poszczególnymi, pozornie podobnymi do siebie budynkami. Prowadzi to do kolejnego 
problemu w wyjaśnianiu zużycia mediów: niezauważalne różnice między budynkami mogą mieć ogromny wpływ 
na zapotrzebowanie na wodę i energię. Choć nie jest jasne, jakie cechy odpowiadają za obniżenie konsumpcji 
zasobów, zebrane dane podpowiadają zarządcom i lokatorom jaki jest zakres ich wpływu i zachęcają do wzięcia 
przez nich odpowiedzialności za to, w jaki sposób media są wykorzystywane, jak zarządzają kosztami oraz jaki 
ślad pozostawiają w środowisku naturalnym.

Modele statystyczne danych 

Mimo stosunkowo niewielkiej próby, modele statystyczne danych wykazały interesujące rezultaty. Po skontro- 
lowaniu wszystkich zgłoszonych zmiennych stało się jasne, że w tej analizie certyfikacja nie ma statystycznie  
istotnego związku z konsumpcją mediów. Co ciekawe, żaden wskaźnik binarny nie okazał się znaczący  
w determinacji zużycia zasobów. Prawdopodobnie jest to wynikiem analizowania ograniczonej ilości danych. 
Najważniejszym odkryciem jest to, że budynki wzniesione przed rokiem 2000 wykorzystują znacznie mniej  
energii. Choć powodu tej zależności nie można wywnioskować z danych, to sugeruje ona bardzo ciekawy 
związek. Innym intrygującym odkryciem jest to, że nawet po skontrolowaniu danych zużycia energii elektrycznej  
i cieplnej dla biura, tylko 50% wariancji całkowitej dla zużycia energii zostało wyjaśnione. Sugeruje to  
istnienie źródła znacznych różnic w zużyciu energii, które nie zostało zidentyfikowane w trakcie badania. Pomimo  
że wyższe zasiedlenie budynku koreluje z niższym zużyciem energii, trudno jest sugerować związek przyczynowy, 
ponieważ małe zasiedlenie może odzwierciedlać także inne ważne parametry, takie jak jakość powierzchni lub 
łatwość wynajęcia. Co ciekawe, nawet po uwzględnieniu zasiedlenia, okazało się, że budynki z mniejszą ilością 
mieszkańców zużywają więcej energii. 

Chociaż zebrane dane nie pozwalają na wyciąganie statystycznie istotnych wniosków, wskazują one na duże 
niewyjaśnione różnice zużycia zasobów w poszczególnych budynkach. Odkrycie tego, co decyduje o tych różni-
cach może być kluczem do skutecznego i zrównoważonego zarządzania nieruchomościami.

dr Nikodem Szumiło
Pracownik Naukowy Wydział Gospodarki Ziemi 

Uniwersytet Cambridge
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oraz projekt Koszty Operacyjne Budynków Biurowych
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PUBLIKACJE CONSTRUCTION MARKETING GROUP

Czy polski rynek dostrzega korzyści zrównoważonych budynków? Jak postrze-
ga koszty operacyjne i utrzymania podczas całego cyklu życia budynku?  
Czy deweloperzy i inwestorzy postrzegają zrównoważone budownictwo jako 
opłacalne? Jak odbierana jest w Polsce certyfikacja zielonych budynków?  
– na te pytania odpowiada pierwszy raport z badania percepcji rynku nierucho-
mości, biorący pod uwagę nie tylko efektywność operacyjną zielonych budyn-
ków, ale również percepcję ich wartości ekonomicznej. Celem było również 
poznanie, co uczestnicy rynku nieruchomości rozumieją pod pojęciem „zielony” 
lub „zrównoważony” budynek. 

Do najważniejszych wyników badania należy m.in. fakt, że respondenci określili 
zrównoważone budynki, jako długofalowo redukujące koszty operacyjne oraz 
koszty utrzymania. Jednocześnie świadomość bezpośredniej relacji między zielo- 
nym budynkiem, a zdrowiem i lepszą wydajnością pracowników jest wśród  
respondentów niska. Analiza opisuje również percepcję kosztów projektu  
i budowy zrównoważonych budynków w Polsce przez deweloperów, postrze-
ganie ryzyka zielonych inwestycji przez inwestorów, a także skłonność  
respondentów do poniesienia wyższych kosztów budowy, kupna lub najmu  
zielonego budynku.

Celem dokumentu jest zachęcenie firm do zbadania rzeczywistego oddziały-
wania budynków na pracujących w nim ludzi poprzez przedstawianie globalnej 
metodologii pomiaru, która może być zastosowana przez biznes w Polsce. 

Biała Księga jest skierowana przede wszystkim do inwestorów, liderów biznesu, 
najemców i agentów nieruchomości. Zawiera syntezę najważniejszych infor-
macji na temat wpływu zrównoważonego budownictwa na zdrowie i produkty- 
wność pracowników oraz przedstawia korzyści związane z zastosowaniem 
zielonych rozwiązań dla firm, takie jak spadek absencji, rotacji pracowników 
czy wzrost produktywności, co w dłuższej perspektywie znacząco wpływa  
na wyniki finansowe przedsiębiorstw. 

Białą Księgę zamyka lista kluczowych czynników inżynieryjnych, na które 
powinni zwrócić uwagę najemcy i inwestorzy przy projektowaniu powierzchni  
biurowej. Wśród nich znalazły się takie czynniki jak komfort cieplny, hałas  
i akustyka czy układ wewnętrzny budynku. 

Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki, World Green  
Building Council i Polish Green Building Council.

Analiza rynku zrównoważonego budownictwa 
w Polsce 

Biała Księga  “Zdrowie i Produktywność 
w Zrównoważonych Budynkach”

Analiza rynku zrównoważonego 
budownictwa w Polsce

Badanie percepcji rynku

 

Kliknij aby otworzyć raport

Kliknij aby otworzyć raport

https://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analysing_the_sustainable_construct
https://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/zdrowie_i_produktywnosc
https://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/analysing_the_sustainable_construct
https://issuu.com/constructionmarketinggroup/docs/zdrowie_i_produktywnosc
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EEB Platform
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mobile +48 662 166 710 

Olga Targońska 
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https://twitter.com/EEB_Poland
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