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S t r e s z c z e n i e  

W polskiej architekturze coraz mocniej artykułowany jest kierunek zrównowaŜonego pro-
jektowania, którego jednym z elementów jest ochrona energii. Wzajemne relacje między 
twórczym procesem architektonicznym a „purystycznym” propagowaniem zasad chronią-
cych energię stanowią temat niniejszego artykułu. 
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Sustainable designing is becoming an important direction in Polish architecture. One of its 
elements is energy conservation. This paper describes the mutual relation between creative 
architectural process and a “purist” popularisation of energy saving principles. 
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1. Wstęp 

Powodem napisania niniejszego artykułu jest konieczność zwrócenia uwagi na pogłę-
biającą się marginalizację architektury jako dyscypliny naukowej przy propagowaniu idei 
energooszczędności w polskim budownictwie. W związku z tym, Ŝe za kilka miesięcy 
kończy się okres dostosowawczy i wchodzą w Ŝycie załoŜenia Dyrektywy 2002/91WE, 
najistotniejszy stał się certyfikat energetyczny budynku. Świadectwo energetyczne określa-
jące charakterystykę energetyczną obiektu sporządzone ma być zgodnie z przyjętymi pro-
cedurami, które jednak juŜ teraz budzą wiele zastrzeŜeń, głównie co do sposobu wyliczeń, 
jak i uprawnień oceniającego, sygnalizując moŜliwość wystąpienia wielu nieprawidło-
wości. 

Uzyskanie przez budynek wysokiej oceny jest niezwykle istotne przy obrocie nierucho-
mością, gdyŜ podnosi jej wartość ze względu na potencjalnie niŜsze koszty eksploatacji, jak  
i, co waŜniejsze, określa pośrednio stopień ingerencji budynku w środowisko naturalne 
przez wskazanie na stopień zuŜycia energii. W prostej linii przekłada się to na ogra-
niczenie emisji CO2 (Dyrektywa 93/76/EEC) i wpisuje w załoŜenia funkcjonujących od 
kilkunastu lat Agendy 21 i protokołu z Kioto, wytyczających kierunki zrównowaŜonego 
rozwoju. 

W zakresie certyfikacji energetycznej prymat w Europie wiodą Dania, Holandia  
i Austria. Kraje te juŜ w latach 90. przez edukację ekologiczną ogółu społeczeństwa, 
system zachęt finansowych i wprowadzanie dobrowolnych certyfikatów wyprzedziły, 
wdroŜone w tych krajach w 2006 r., załoŜenia dyrektywy. W Polsce prace nad tym zagad-
nieniem są na róŜnym etapie zaawansowania, i to zarówno po względem legislacyjnym, jak 
i praktycznym. Obligatoryjny termin (styczeń 2009 r.) z pewnością je przyspieszy, choć 
będzie równieŜ powodem, przynajmniej początkowo, sporego zamieszania w sektorze bu-
dowlanym. JuŜ sam fakt, Ŝe większość istniejących, potencjalnie funkcjonujących w obro-
cie budynków będzie zapewne mieściła się klasie zbliŜonej do „D”, spowoduje zintensyfi-
kowanie działań naprawczych. Zaś dla nowych budynków perspektywa znalezienia się  
w klasie wyŜszej, głównie z racji korzyści finansowych, wymusi na projektantach róŜnych 
branŜ jeszcze intensywniejsze poszukiwania rozwiązań w zakresie profilaktyki energo-
chronnej. Działalność ta, choć ze wszech miar poŜądana, nie moŜe jednak zdominować 
procesu inwestycyjnego jako całości. 

Poziom zuŜycia energii w budownictwie jest jednym, ale nie jedynym waŜnym kry-
terium oceny budynku. Równie istotne są zuŜycie wody, emisja hałasu i ochrona przed  
nim, gospodarka ściekami i odpadami, uŜycie terenu czy redukcja szczególnie uciąŜli- 
wych emisji zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie wymienione zagroŜenia są elementami 
mierzalnymi, moŜna zatem określić poziom ich negatywnego oddziaływania na środowisko 
naturalne, jak i poziom ich redukcji, a co za tym idzie – wyliczyć korzyści płynące z tego 
tytułu, w tym równieŜ finansowe. 

Istnieją jednak wartości niemierzalne, których nie moŜna wyliczyć, a których obecność 
świadczy o intelektualnych potrzebach człowieka i które są wartością same w sobie.  
I właśnie architektura jest taką wartością. 
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2. Projektowanie zrównowaŜone w architekturze 

Architektura jest sztuką organizacji przestrzeni, zarówno w skali makro (przestrzeń 
publiczna), jak i mikroskali (dom). KaŜdy obiekt budowlany ma swoją architekturę, i nie 
ma takiej moŜliwości, by istniał bez niej. JuŜ sam ten fakt określa rangę dyscypliny,  
a zwaŜywszy, Ŝe oprócz zadań praktycznych architektura jest artystycznym wyrazem 
budownictwa, upowaŜnia ją to do przekazywania wartości niemierzalnych i ponad-
czasowych, związanych z ładem przestrzennym, harmonią, szacunkiem dla natury i ogólnie 
pojmowaną równowagą. Wartości te są równie waŜne, jak ograniczenia w nadmiernym zu-
Ŝyciu energii. Ich lekcewaŜenie w trakcie projektowania i realizacji zadania inwesty-
cyjnego prowadzi do całkowitego braku synergii pomiędzy środowiskami naturalnym  
i zbudowanym. śycie współczesnego człowieka to Ŝycie w architekturze, a więc w śro-
dowisku zbudowanym, którego zadaniem pierwszoplanowym jest słuŜyć człowiekowi we 
wszystkich aspektach jego egzystencji. Środowisko zbudowane to sztuczny twór poddawa-
ny rygorom co raz to zmieniających się ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Jego wpływ na konstytucyjnie chronione dobro publiczne, jakim jest środo-
wisko naturalne, zawsze będzie negatywny, poniewaŜ preferuje potrzeby jednego, dominu-
jącego w przyrodzie gatunku. 

Eskalacja potrzeb człowieka, równieŜ ze względu na rozwój populacji, staje się nie-
zwykle trudna do opanowania. Ten brak równowagi pomiędzy środowiskami, z wyraźną 
degradacją przyrody, paradoksalnie, negatywnie wpływa na autora zaistniałej sytuacji. 
Człowiek, będąc zarazem kreatorem i konsumentem środowiska zbudowanego, jest prze-
cieŜ równocześnie częścią, wprawdzie najbardziej zachłanną, środowiska przyrodniczego. 
Stąd konieczność wprowadzania w środowisko zbudowane wielokierunkowych programów 
naprawczych, wpisujących się w załoŜenia zrównowaŜonego rozwoju, czyli wpisujących 
się w taki „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” [1]. 

Zachowanie dla przyszłych pokoleń czystego powietrza, wody, gleby, bogactw mineral-
nych wymaga od środowiska zbudowanego przestrzegania ostrych reŜimów oszczędnościo-
wych. Oszczędność musi dotyczyć kaŜdej fazy procesu inwestycyjnego – poczynając od 
decyzji sposobu uŜycia terenu i stworzenia najwłaściwszej koncepcji projektowej dla 
istniejących warunków lokalizacyjnych, załoŜonego programu uŜytkowego oraz dla prze-
widywanego sposobu eksploatacji, przez przyjęcie specyfiki materiałowej, uwzględniającej 
jakość i sposób wytwarzania zastosowanych materiałów budowlanych, na recyklingu 
kończąc. Celem takiego podejścia jest zapewnienie najwyŜszej jakości inwestycji, przy 
radykalnej minimalizacji kosztów obciąŜających środowisko naturalne. Osiągnięcie tego 
celu wymaga stałej koordynacji międzybranŜowej, za którą odpowiedzialna jest branŜa 
architektoniczna. 

Odpowiedzialność architektury w procesie inwestycyjnym przestrzegającym zasady 
zrównowaŜonego rozwoju wymusiło stworzenie formuły projektowania zrównowaŜonego. 
Projektowanie zrównowaŜone preferuje zespół zasad fundamentalnych, takich jak: szacu-
nek dla terenu, zasadę 3r (reduce, reuse, recycle), oszczędność energii, wykorzystanie od-
nawialnych źródeł energii, szacunek dla uŜytkownika oraz promocję nowoczesnych 
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budynków o wysokiej wartości architektonicznej. Zasady projektowania zrównowaŜonego, 
wygenerowane w ostatnich latach, są swego rodzaju manifestem współczesnej architektury  
i próbą walki z narastającymi zagroŜeniami w obszarach wychodzących daleko poza 
kwestie związane z samą architekturą, na które jednak zrównowaŜone projektowanie ma 
wpływ, jak np. bezpieczeństwo, załamywanie się więzi społecznych, tworzenie kontro-
wersyjnych gett i in. Ten rodzaj projektowania jest odpowiedzią na zagroŜenia globalne, 
jak choćby wyczerpywanie się zasobów naturalnych, oraz zagroŜenia lokalne w postaci  
np. znikania endemicznej flory. Stąd często funkcjonująca nazwa Green Architecture. 

Zasady zielonej architektury sformułowane w Stanach Zjednoczonych (LEED) czy 
Wielkiej Brytanii (SEEDA) są podstawą do oceny budynków w róŜnych fazach procesu 
inwestycyjnego. Przestrzeganie tych wymogów stało się swego rodzaju kodeksem honoro-
wym europejskich i amerykańskich architektów. Ambicją autorów obiektów jest kreacja 
środowiska zbudowanego o minimalnym negatywnym wpływie na naturę, przy równo-
czesnym tworzeniu przestrzeni maksymalnie przyjaznej człowiekowi, i przy załoŜeniu, Ŝe 
jest on częścią tej natury. Działalność ta jest podyktowana świadomością misji, jaką ma do 
spełnienia architektura, i Ŝadna inna dziedzina nie jest w stanie jej w tym wyręczyć. 
Śledząc pakiety uwarunkowań zrównowaŜonego projektowania, moŜna określić dwa kie-
runki działań: ograniczenia i rozwój. Ograniczenia obejmują wszystko, co szkodzi przy-
rodzie i człowiekowi, prowadząc do daleko posuniętych oszczędności. Rozwój zaś dotyczy 
poszukiwań rozwiązań, które przy tak ostrym reŜimie oszczędnościowym nie dopuszczą do 
zuboŜenia architektury i nie ograniczą swobody twórczej jej kreatorów. 

Czołowi światowi architekci, jak Norman Foster, Richard Rogers czy Thomas Herzog  
z duŜą pieczołowitością respektują zasady projektowania zrównowaŜonego w swoich 
realizacjach, a w wypowiedziach promują ten rodzaj projektowania. Za szczególnie intere-
sującą moŜna uznać wypowiedź Thomasa Herzoga: „Sukces w projektowaniu zrówno-
waŜonym zaleŜy od wartości uŜytkowych, które moŜna podsumować i określić jako 
zrównowaŜone. Ale piękno jest tak samo waŜne, jak uŜyteczność. Tylko piękne budynki 
wzbogacają nasze środowisko i powinny być chronione. Przykładowo, wprowadzenie 
technologii dla uŜycia energii odnawialnej stwarza szansę na wytworzenie nowych form 
architektonicznego wyrazu, które są blisko powiązane z lokalnymi warunkami, takimi jak 
mikroklimat, topografia, naturalne zasoby i dziedzictwo kulturowe danego regionu” [1]. 

Cele, do których dąŜy zrównowaŜone projektowanie w ostatnich latach, mieszczą się  
w zupełności w wartościach, które od dawna funkcjonują w architekturze. Wystarczy spoj-
rzeć na realizacje Corbusiera, które są dowodem symbiozy racjonalizmu i piękna. Aby za-
tem propagować zrównowaŜony rozwój w budownictwie, naleŜy tym wartościom zaufać. 

3. Dwa w jednym 

Projektowanie zrównowaŜone niezwykle mocno artykułuje problem energii. Jest to 
rzecz bezdyskusyjna. Energia jest zarówno zbawieniem, jak i zagroŜeniem dla współ-
czesnego świata. Dzięki energii moŜemy podziwiać zjazdowe trasy narciarskie i opady 
śniegu w Dubaju. Ale teŜ musimy dusić się smogiem w Tokio czy w Atenach. Energia 
współczesnemu człowiekowi jest niezbędna do Ŝycia i potrzeby te zarówno z pozycji 
jednostki, jak i całej populacji ulegają stałemu wzrostowi. Ten lawinowy wzrost i jego 
negatywne skutki wywołały konieczność działań naprawczych. 
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W swoich publikacjach i realizacjach od przeszło 20 lat autorzy niniejszego artykułu 
propagują ideę energooszczędności. Stwierdzenie, Ŝe „kaŜda, nawet najdrobniejsza forma 
oszczędności energii to zysk dla środowiska naturalnego” [2] jest dla nas dewizą pro-
jektową. Ale teŜ udowadniając, Ŝe projektowanie architektury energooszczędnej wymaga 
przewartościowania głównych składowych procesu projektowego i wzbogacenia go o czyn-
nik energetyczny, przestrzegaliśmy, Ŝe nie moŜe on zdominować tego procesu, a jedynie 
moŜe być hierarchicznie porównywalny z funkcją, formą i konstrukcją [3]. 

Aby produkt finalny procesu projektowego został osiągnięty, wspomniane składowe 
poddawane są pieczołowitej „twórczej obróbce”. W efekcie, po przyjęciu wielu kom-
promisów, wygenerowaniu waŜnych akcentów, stworzeniu spójnej całości i powiązaniu 
tych wszystkich elementów w sposób harmonijny z „miejscem”, moŜemy mówić o archi-
tekturze. Gdy mówimy o architekturze energooszczędnej, proces jest jeszcze bardziej 
skomplikowany. KaŜdy z rozpatrywanych elementów musi być dodatkowo analizowany 
pod kątem właściwości energochronnych. Poczynając od „miejsca”, które jest problemem 
kluczowym dla wszelkich oszczędnościowych działań, przez system wzajemnych relacji 
funkcji, konstrukcji i formy, które, współdziałając na rzecz ochrony energii, muszą przede 
wszystkim zachować swoją wygenerowaną w procesie twórczym toŜsamość, kończąc na 
odniesieniu tych przeanalizowanych cech do przyjętego sposobu pozyskiwania, akumulacji 
i dystrybucji energii. 

W świetle tak skomplikowanej materii dość naiwnie brzmią zalecenia – „architektura 
budynku sprzyjająca ochronie cieplnej: zwarta bryła bez występów i wnęk, zwiększona 
powierzchnia okien na południowej elewacji, mała powierzchnia okien od strony północ-
nej” [4]. Pomijając w tym miejscu zalecenia dotyczące formy obiektu, która zawsze jest 
wynikiem procesu twórczego o wielokierunkowych przesłankach, warto się skupić na 
wielkości okna – „optymalna powierzchnia okna jest w polskich warunkach klimatycznych 
nieduŜa i silnie zaleŜna od właściwości obudowy, natomiast jej przewymiarowanie 
skutkuje znacznym wzrostem zapotrzebowania, zarówno na ogrzewanie, jak i na chło-
dzenie” [5]. 

Okno w budynku to jeden z waŜnych elementów architektury, kształtuje zarówno 
funkcję, jak i formę obiektu. Decyduje o prawidłowych warunkach higienicznych, 
sanitarnych, fizjologicznych, psychologicznych i społecznych uŜytkownika obiektu. Decy-
duje o wyrazie plastycznym i ładzie przestrzennym elewacji. Jest w końcu odpowiedzialne 
za pozyskiwanie energii i naturalnego oświetlenia, przy równoczesnych energetycznych 
stratach w wypadku źle dobranych parametrów. 

Na przykładzie tego jednego elementu widać, jak złoŜony jest proces projektowania 
architektury energooszczędnej. A naleŜy dodać, Ŝe w odniesieniu do okna nie jest to 
koniec, zwaŜywszy na wszystkie uwarunkowania budowlane związane z jego montaŜem, 
eliminacją mostków, niekontrolowaną infiltracją, ochroną przed przegrzaniem i izolacją 
nocną. Sprostanie tym warunkom naleŜy do zadań architekta, a to zaledwie niewielki 
wycinek jego pracy. MoŜna, oczywiście, załoŜyć, Ŝe zwarta kostka bez występów i wnęk  
o A/V w granicach 0,8, nakryta dwuspadowym dachem ze szczelną i „ciepłą” obudową, 
wyposaŜona w infrastrukturę energooszczędną, usytuowana na działce o minimalnej do-
puszczalnej powierzchni – osiągnie upragniony certyfikat klasy „A”. NaleŜy jednak posta-
wić pytanie: Co dalej? 

W polskiej architekturze istniały juŜ okresy „kagańca220”, róŜnych wielkości „M”, od-
chudzania budynków i ograniczeń powierzchniowych działek budowlanych. Były teŜ 
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okresy nieograniczonej swobody projektowej, której sprzyjały zniesienie kwaterunku, tania 
i dostępna energia, i brak świadomości o skutkach jej nadmiernego zuŜycia. Popełnione 
błędy odczuwamy do dziś w postaci istniejących, systemowych osiedli mieszkaniowych 
wymagających termorenowacji, zabudowy jednorodzinnej ledwo mieszczącej się w kla- 
sie „F”, ciasnych mieszkań i domów z gigantycznymi przyziemiami. Podobnie zresztą jak 
zalew atrapowo-dworkowej i rezydencjalno-gargamelowskiej twórczości w odpowiedzi na 
poprzednie ograniczenia. 

Teraz, kiedy architekci polscy mają świadomość zagroŜeń, wiedzę o środkach i spo-
sobach zapobiegania błędom, narzędzia w postaci niezwykle bogatego rynku materiałów 
budowlanych i misję przestrzegania zasad zrównowaŜonego projektowania – naleŜy im 
zaufać. Architekt jest przecieŜ zawodem zaufania publicznego. Uzyskanie świadectwa 
energetycznego klasy „A” nie moŜe być celem, któremu podporządkowany będzie cały 
twórczy proces projektowania architektonicznego, honorujący na zasadach egalitarnych 
czynnik energetyczny, a powinno być jedynie informacją o ilości energii potrzebnej 
obiektowi. Próby tworzenia typowych domów energooszczędnych czy pasywnych wy-
sokich klas i promocja sprzedaŜy ofertowej są nieporozumieniem. KaŜdy dom, a szczegól-
nie tego typu domy, muszą być projektowane do „miejsca”. KaŜda działka pod tego rodzaju 
inwestycję powinna być opatrzona informacją o lokalnym klimacie, rzeźbie terenu, stopniu 
zagroŜeń od sąsiedniej zabudowy. Bezwzględny rygor południowego otwarcia działki zaw-
sze łączy się z ryzykiem zacienienia przez potencjalnego, przyszłego sąsiada. Eliminacja 
takiego zagroŜenia wymagałaby ustalenia specyficznych warunków lokalizacyjnych dla 
tego typu domów. Prześciganie się w wyliczaniu tzw. wymiernych korzyści to bardziej 
swoisty wyścig Ŝyczeń niŜ realnych prawd. Typowym przykładem, choć chyba o naj-
mniejszym cięŜarze gatunkowym, jest pogrubianie izolacji termicznej. Słuszność tego 
zabiegu jest poza wszelką krytyką. Ale przy bilansie całościowym trudno znaleźć pozycję 
pokazującą, Ŝe oprócz zysków energetycznych i oczywistego (choć nieznacznego) zwięk-
szenia kosztów na materiał i robociznę, skutkiem pogrubienia warstwy izolacji termicznej 
są straty, które w poszczególnych sytuacjach mogą przewyŜszać pozytywy. Wyobraźmy 
sobie sytuację, gdzie ze względów na gabaryty działki moŜemy wybudować dwu-
kondygnacyjny obiekt o wymiarach rzutu 10 × 10 m. Pogrubienie ścian zewnętrznych  
o np. 30 cm to strata powierzchni uŜytkowej o ok. 24 m2, co oznacza brak choćby dwóch 
pokoi mieszkalnych, co z kolei dla inwestora jest stratą jakościową, a np. dla dewelopera  
o sto tysięcy złotych niŜszą ceną sprzedaŜy. NaleŜy z góry załoŜyć, Ŝe Ŝadnego z nich nie 
interesuje zrównowaŜony rozwój, wymagałoby to bowiem sporej determinacji i zaanga-
Ŝowania finansowego (koszt np. domu pasywnego jest większy o ok. 37%), bez gwarancji 
pewnego sukcesu ani moŜliwości uzyskania gratyfikacji finansowych w postaci nagród  
z tytułu ochrony środowiska. Spektakularne hasło „ile pali dom” to znakomity chwyt 
marketingowy, ale bez spełnienia kompletu uwarunkowań koniecznych przy projektowaniu 
energooszczędnej architektury staje się puste. Szczególnie konotacje z samochodem  
w zakresie formy nie wymagają komentarza. 

Takie i temu podobne przykłady moŜna by mnoŜyć. Dlatego tak istotne jest ustalenie 
wzajemnych relacji między projektowaniem architektonicznym a ochroną energii ze 
względu na jej stopień waŜności w całości zadania inwestycyjnego. W wypadku, kiedy za-
czyna się utoŜsamiać projektowanie architektoniczne ze zrównowaŜonym projektowaniem, 
odpowiedzialność za całość, w tym za ochronę energii, która jest jednym z elementów 
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projektowania zrównowaŜonego, ponosi architekt. Oczywiście, konieczna jest współpraca 
ze specjalistami innych branŜ, ale ostateczna decyzja zawsze naleŜy do architekta. Zatem 
wszelkie próby ingerencji „osób trzecich”, a szczególnie ingerencje dotyczące formy 
obiektu, wydają się nieuzasadnione. 

4. Podsumowanie 

Projektowanie zrównowaŜone jako integralna część zrównowaŜonego rozwoju jest dla 
architektury: po pierwsze, usankcjonowaniem oczywistych prawd, po drugie, „nowym 
otwarciem”. Te oczywiste prawdy to bezgraniczny szacunek dla natury, w kaŜdym miejs- 
cu i w kaŜdym czasie, okazywany wszystkimi dostępnymi środkami i narzędziami, oraz 
ustawiczne dąŜenie do umiaru i równowagi. Nowe otwarcie to głównie wykorzystywanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii i zastosowanie ich w rozwiązaniach architektonicz-
nych w bardzo szerokiej skali. Od rozwiązań integrujących współczesne sposoby projekto-
wania z lokalną tradycją budowlaną, po przykłady epatujące wykorzystaniem odnawialnej 
energii w ekspresji formy. 

W warunkach polskich nie naleŜy spodziewać się zbyt daleko idących eksperymentów 
typu Centrum Kulturalnego w Noemu Renzo Piano czy „zakręconego” wieŜowca w Du-
baju Dawida Fischera. Są natomiast stosowane, jako standardowe, rozwiązania wspoma-
gające ochronę energii w postaci ocieplenia i szczelności obudowy oraz coraz częściej 
występujące systemy wspomagające odzysk ciepła wentylacyjnego, wykorzystywanie ciep-
ła bytowego oraz kolektory c.w.u. RównieŜ fotoogniwa, które wydają się najbardziej 
„czystym” źródłem pozyskiwania energii, będąc zarazem elementem nowego podejścia do 
estetyki architektonicznej, znajdują zastosowanie w róŜnego typu obiektach. 

Brakuje, niestety, przykładów kompleksowego projektowania łączącego warunki lokali-
zacyjne ze zdefiniowanymi „energetycznie” funkcją i formą posiłkującymi się naj-
właściwiej wybraną konstrukcją i najodpowiedniej dobranym systemem instalacji. Brakuje 
równieŜ instytucji typu angielskiej CABE (Komisja Architektury i Zbudowanego Środo-
wiska), dbającej o standard jakości architektury i urbanistyki. Brakuje w końcu całościo-
wych programów oceniających dotyczących ekologiczności obiektów, w których oprócz 
zuŜycia energii na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego ocenie podlegać będą inne, 
równie waŜne elementy tego procesu. 

Wydaje się, Ŝe rozwiązaniem na dziś byłby powrót do formy zespołów zwartej za-
budowy, szczególnie dla tzw. drobnej formy, w miejsce wolno stojących domów na mini-
malno-powierzchniowych działkach, gdzie przeprowadzenie jakichkolwiek działań przyjaz-
nych środowisku jest czystą abstrakcją. Dla takich zespołów, we współpracy z miejscowym 
samorządem, stworzenie prawidłowych warunków, załoŜeń i rozwiązań zrównowaŜonych, 
z moŜliwością monitorowania zadania w trakcie budowy i eksploatacji, jest akceptowalne 
dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, zwaŜywszy, Ŝe część z nich moŜe stać 
się beneficjentami jednego z kilkunastu ekofunduszy. 

Inwestycje tego typu mają szansę na wykorzystanie w nich róŜnych form niekonwen-
cjonalnego pozyskiwania energii (słońce, geotermia, biomasa itp.), umoŜliwiają wpro-
wadzanie systemów oszczędnościowych (np. systemy oszczędzania wody i odzyskiwanie 
wody do celów gospodarczych, gromadzenie deszczówki, systemy biooczyszczalni ście-



 206 

ków, systemy segregacji śmieci itp.). Ponadto w tego typu zespołach jest moŜliwość 
racjonalnego uŜycia terenu, zarówno do ewentualnego wykorzystania energii słonecznej, 
jak i do stworzenia prywatnych i półprywatnych zewnętrznych przestrzeni. W zespołach 
zabudowy zwartej (dywanowej, atrialnej, szeregowej), przy z reguły występującej zasadzie 
rytmu, ograniczenia wynikające z uwarunkowań ochrony energii nie mają tak negatywnego 
wpływu na formę architektoniczną, jak w wypadku obiektu indywidualnego. 

Zabudowa zwarta, dzięki swojej spójności i powtarzalności, przy równoczesnym od-
działywaniu jako całości, jest alternatywą zarówno dla kostki A/V = 0,8, jak i rozpasanego 
„gargamela”. Nic równieŜ nie stoi na przeszkodzie, by na terenie zespołu znalazła się 
turbina napędzana przez wiatr, jeśli dodatkowo zapłaci za nią ekofundusz, a architekt za-
pewni jej prawidłowe wkomponowanie w całość załoŜenia. 

Obecnie, kiedy tak bardzo waŜne jest uniezaleŜnienie od ropy (z róŜnych względów), 
warto wykorzystać tę szansę i próbować poszukiwać zielonej energii na rozmaite sposoby. 
Taką szansę stwarzają właśnie zespoły zabudowy zwartej, które, jak Ŝadne inne, nadają się 
do kompleksowego wdraŜania programów zrównowaŜonych i „produkcji” zielonej energii. 
W porozumieniu z gminą, która jest np. dysponentem terenu lub współdecydentem planów 
miejscowych, a na pewno „pozyskiwaczem” funduszy i gwarantem ich prawidłowego 
wykorzystania, tego typu przedsięwzięcia powinny być szczególnie promowane. 

Podobna promocja w wypadku rozwiązań indywidualnych – pojedynczych domów –  
nie jest tak oczywista. Indywidualnemu inwestorowi trudno uzyskać odpowiednie eko-
fundusze, trudno równieŜ zostać producentem energii. Jego działanie moŜe ograniczyć się 
co najwyŜej do zastosowania profilaktyki energochronnej w bardzo szerokim zakresie za-
równo w obrębie domu, jak i działki, i wykorzystania energii słonecznej w sposób czynny 
lub bierny. Dla tych celów muszą być spełnione odpowiednie uwarunkowania, szczególnie 
dotyczące odpowiedniej wielkości działki (ca 20a), jej konfiguracji i orientacji oraz od-
powiednio zaprojektowanego domu o specyficznym układzie funkcjonalno-termicznym, 
sprzęŜonym z systemami pozyskiwania, akumulacji i dystrybucji energii. Niedotrzyma- 
nie tych warunków skutkuje rozwiązaniami błędnymi i trudno doszukać się w nich cech 
zrównowaŜonego projektowania. 

Rygory ochrony energii przestrzegane w sposób „purystyczny” w wypadku pojedyn-
czego obiektu z reguły prowadzą do rozwiązań zuboŜających formę w stopniu dramatycz-
nym. Dla projektującego architekta jest to sytuacja nie do zaakceptowania i wymagająca 
poszukiwania środków zaradczych. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystanie nie-
ogrzewanej, buforowej kubatury i elementów ochrony przed przegrzaniem, które są nieod-
zowne w tego typu domach, a które choć częściowo mogą złagodzić skutki cytowanych 
wcześniej zaleceń energochronnych. 

Przypomnijmy jeszcze raz słowa Herzoga: „Tylko piękne budynki wzbogacają nasze 
środowisko i powinny być chronione”. 
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