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SUSTAINABLE DESIGN – CLOSER TO IMPLEMENTATION 

S t r e s z c z e n i e  
Rozwój zrównoważony ma związek z kształtowaniem środowiska mieszkaniowego, a jego integralną 
częścią jest projektowanie zrównoważone. Określenie roli, jaką mogą w procesie rozwoju zrówno-
ważonego odegrać architekci, urbaniści i planiści jest kluczowym zadaniem dla przyszłości obrazu 
otaczającej nas przestrzeni. Na stopień zastosowań projektowania zrównoważonego w praktyce pro-
jektowej i realizacyjnej bezpośredni wpływ mają: polityka oraz poziom świadomości wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego. Lobbowanie na rzecz zapisów prawnych i rozwiązań finanso-
wych oraz powszechna informacja i edukacja może spopularyzować rozwiązania zrównoważone. 
Zadaniem naukowców i praktyków jest znalezienie spójnej metody oceny inwestycji pod kątem stop-
nia jej zrównoważenia, w tym określenia sposobu oceny poszczególnych elementów, wyznaczenia 
ich rangi w ocenie ostatecznej, podjęcia decyzji, kto i na jakim etapie powinien tej oceny dokonywać 
oraz skorelowania jej z zapisami prawnymi, ulgami finansowymi i sposobami promowania obiektów 
uzyskujących wysoką ocenę. 
Słowa kluczowe: projektowanie zrównoważone, środowisko mieszkaniowe 

A b s t r a c t  
Sustainable development refers directly to the shaping of a housing environment, and sustainable 
design makes its integral part. Determining architects and planners’ role in the process of sustainable 
development is the key assignment for the future image of the space that surrounds us. The degree of 
the uses of sustainable design in the designing and implementing practice is directly influenced by: 
the policy and the level of consciousness of all the participants in the investment process. Lobbying on 
legal regulations and financial solutions as well as broad information and education using some 
positive examples may popularize sustainable solutions. Scientists and practitioners have been 
assigned to find a cohesive method of assessing an investment from the viewpoint of its sustainability, 
to determine the manner of assessing individual elements, to set their importance in the final 
assessment, to decide who ought to make the assessment and to correlate it with legal regulations, 
financial reductions and the manners of promoting objects which receive a high assessment. 
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Za rozwój zrównoważony uważa się rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrod-
niczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości za-
spokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. „Strategia przyjęta dla rozwoju zrównoważonego w Zjednoczonym 
Królestwie” określa zrównoważony rozwój w sposób „cieplejszy” − jako rozwój zapewniający lepszą ja-
kość życia, zarówno dla obecnego, jak i dla przyszłych pokoleń. W założeniach strategii zdefiniowano 
cztery kluczowe zagadnienia, które, aby osiągnąć zrównoważony rozwój, muszą być jednocześnie 
uwzględnione. Są to: rozwój społeczny, biorący pod uwagę potrzeby każdego człowieka; efektywna 
ochrona środowiska; roztropne użycie zasobów naturalnych oraz zapewnienie wysokiego i stabilnego po-
ziomu wzrostu gospodarczego i poziomu zatrudnienia. Część z tych zagadnień dotyczy wprost, a niektóre 
z nich pośrednio, sztuki kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, a warunkiem jego 
realizacji staje się projektowanie zrównoważone. Określenie roli, jaką mogą w procesie rozwoju zrówno-
ważonego odegrać architekci, urbaniści i planiści jest głównym zadaniem dla przyszłości obrazu otacza-
jącej nas przestrzeni. 

Wśród naukowców i praktyków panuje zgoda, co do generalnych cech, charakteryzujących inwe-
stycje zrównoważone. Są to inwestycje, w których zastosowano następujące zasady: 
– poszanowanie terenu realizowane poprzez uwzględnienie kontekstu kulturowego oraz wykorzystanie 

lokalnych materiałów i tradycji budowania, realizację idei miasta zwartego, integrację z krajobrazem, 
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej; 

– szacunek dla użytkownika oznaczający realizację potrzeb każdego człowieka, wysoką jakość archi-
tektury i przestrzeni, szeroką partycypację społeczną w procesie projektowania i użytkowania, zwięk-
szenie spójności społecznej dzięki realizacji przestrzeni społecznej oraz zapewnieniu różnorodnych 
form własności, kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego, stosowanie bezpiecznych ma-
teriałów; 

– redukcja, ponowne użycie i recykling (zasada 3r − reduce, reuse, recycle), obejmujące grupę dzia-
łań, których efektem powinna być oszczędność i ponowne użycie terenu, kubatury i materiałów  
(w tym rewitalizacja), stosowanie systemów konstrukcyjnych ułatwiających adaptację, wprowadzanie 
urządzeń ułatwiających oszczędność wody i ponowne jej użycie, użycie materiałów łatwych do prze-
tworzenia oraz racjonalną gospodarkę ściekami i odpadami; 

– energooszczędność, którą można realizować, stosując efektywną izolację, odpowiednią orientację bu-
dynku i pomieszczeń, minimalizację strat cieplnych i pasywne pozyskiwanie energii słonecznej; 

– wykorzystanie alternatywnych źródeł energii poprzez stosowanie wysokiej jakości rozwiązań 
technicznych w celu pozyskania energii słonecznej, wiatrowej, źródeł geotermalnych itp. 

W przedstawionych zasadach i drogach ich realizacji zawiera się cała gama rozwiązań tech-
nicznych i działań społecznych, które niewątpliwie już mają i będą miały wpływ na formę projekto-
wanych i realizowanych budynków oraz kształtowanie przestrzeni urbanistycznych. Należy zadać py-
tanie, w jaki więc sposób można skutecznie przybliżyć zasady projektowania zrównoważonego do prak-
tyki i jak przekonać inwestorów oraz projektantów do ich stosowania. Na podstawie spostrzeżeń sformu-
łowanych powyżej wydaje się oczywiste, że na stopień realizacji czy zastosowań projektowania zrówno-
ważonego w praktyce projektowej i realizacyjnej bezpośredni wpływ mają dwie grupy czynników: 
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Propagowanie zasad zrównoważonego projektowania powinno przebiegać wielotorowo i obej-

mować zarówno powszechną edukację na temat kształtowania środowiska zbudowanego, pozwalającą 
kreować modę na mieszkanie w zrównoważonym środowisku ze znaczkiem np. „zielone/green”, jak  
i aktywne lobbowanie na rzecz wprowadzenia wyraźnych sformułowań do misji gminy, zmian w ustawie 
o planowaniu przestrzennym czy zapisania ulg, dopłat i niskich kredytów bankowych dla inwestycji 
zrównoważonych. 

Podjęcie tych i wielu innych działań będzie możliwe, jeśli zbudujemy model oceny inwestycji, 
który pozwoli określić stopień, w jakim spełnia ona kryteria zrównoważenia i umożliwi przyznanie wyżej 
wymienionego „znaczka”, co będzie równoznaczne z jej pozytywnym wpływem na procesy globalne, 
przestrzeń i społeczność lokalną, a także oznaczać będzie niskie koszty utrzymania i zdrowe środowisko 
mieszkaniowe. Zadaniem naukowców i praktyków jest znalezienie spójnej metody oceny inwestycji pod 
kątem stopnia jej zrównoważenia, w tym określenia sposobu oceny poszczególnych elementów, wyzna-
czenia ich rangi w ocenie ostatecznej, podjęcia decyzji − kto i na jakim etapie powinien tej oceny doko-
nywać, oraz skorelowania oceny z zapisami prawnymi, ulgami finansowymi i sposobami promowania 
obiektów uzyskujących wysoką ocenę. Oczywiste jest, że wśród cech inwestycji zrównoważonej są łatwo 
mierzalne, jak energooszczędność, którą można wyrazić liczbowo, jak i te trudne do zmierzenia, bo do-
tyczące sfery estetyki, jakości przestrzeni czy spójności społecznej, których ocena może odbywać się 
przez przypisanie określonej liczby punktów lub stwierdzenia realizacji wymaganego warunku. 

Formułując zadania należy korzystać z pozytywnych przykładów i szukać w nich również cech 
mniej spektakularnych i widocznych, istotnych jednak z punktu widzenia efektywności działania na rzecz 
projektowania zrównoważonego. 

1. Millennium Village − misja miasta, właściwy czas – nowe milenium, „siła przebicia” 
wielkich  nazwisk,   wiedza  projektantów,   świadomość  użytkowników,  promocja 
i informacja 

Sztandarowy przykład, Millennium Village w Londynie, powstał, ponieważ Richard Rogers, 
stojący na czele The Urban Task Force w Londynie i od lat propagujący ideę miasta zwartego, wyko- 
nał plan zagospodarowania terenów poprzemysłowych Greenwich Peninsula dla celów mieszkaniowych  
a Ralph Erskine, przez dziesięciolecia realizujący zasady projektowania zrównoważonego, zaprojektował 
zespół  mieszkaniowy,  w  którym  za cel postawił realizację zrównoważenia społecznego, przestrzennego 

 
REALIZACJE 

 
POLITYKA 

− misja gminy 
− prawodawstwo 
− mechanizmy finansowe 

ŚWIADOMOŚĆ – EDUKACJA 
− nauczanie przedszkolne i szkolne 
− program studiów 
− edukacja środowiskowa na wielu 
   szczeblach 
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i oszczędności energetycznej jako modelowych dla XXI wieku. Działania, które miały swój początek  
w decyzjach w skali miasta,  wsparte obszerną informacją i promocją spotkały się z uznaniem i są konty-
nuowane. Przedsięwzięcie „Millennium Village” jest bardzo dobrze prezentowane w Internecie, który 
zapewnia pełną informację zarówno mieszkańcom, jak i kolejnym nabywcom mieszkań. 

2. BedZED − świadomość i dojrzałość władz, wiedza projektantów, sprawność rynku 
nierucho-mości, świadomość i wiedza użytkowników na temat zysków w skali domowego 
budżetu i w skali globalnej 

Zrealizowany pod Londynem zespół mieszkaniowy BedZED powstał dzięki współpracy kapitału 
gminnego i prywatnego. Na gminnym terenie prywatny deweloper, z udziałem biura projektowego 
mającego doświadczenie w inwestycjach zrównoważonych, zbudował zespół mieszkaniowy. Inwestycja 
była pierwszą, w której inwestor, aby uzyskać pozwolenie na budowę musiał zadeklarować określony po-
ziom emisji CO2 w trakcie budowy i eksploatacji inwestycji. Poziom świadomości użytkowników 
pozwolił im zaakceptować niekonwencjonalne rozwiązania, takie jak np. ograniczenie użytkowania sa-
mochodów. Byli to ludzie, którzy w danym momencie szukali mieszkań i nie byli jakąś szczególną, wy-
selekcjonowaną grupą. 

Realizacja w Polsce podobnych zespołów nie będzie możliwa, jeśli nie rozszerzymy programu 
edukacji na temat projektowania zrównoważonego. Szczególne miejsce w tym procesie zajmuje kształ-
cenie studentów architektury, dla których projektowanie zrównoważone, tak jak projektowanie uniwer-
salne, powinno stać się zbiorem zasad stosowanych. 

Równolegle z edukacją profesjonalistów powinien przebiegać nurt zaznajamiania z przestrzenią  
i z architekturą od wieku przedszkolnego, poprzez realizację ruchu „architekci w szkołach” aż do szkoleń 
dla grup administracji i decydentów, który pozwoli podnieść ogólny poziom świadomości i wiedzy  
o kształtowaniu środowiska zbudowanego. Ten poziom jest w Polsce wyjątkowo niski, a dziedzina nau-
czania o przestrzeni i o sposobach jej przekształcania zaniedbana. Czas nagli, ponieważ skutki złego za-
gospodarowania przestrzennego najczęściej są nieodwracalne, a na kształt otaczającego nas środowiska 
zaczynają agresywnie wpływać deweloperzy, którzy wykorzystując np. obawę o bezpieczeństwo, lub nę-
cąc zyskami energetycznymi, proponują zabudowę brzydką, uproszczoną, pozbawioną tych elementów,  
o których napisałam, że są  trudno wymierne, ale niezbędne, aby zrównoważone budownictwo mieszka-
niowe było architekturą, a środowisko mieszkaniowe było zdrowe, piękne i oszczędne, w tej właśnie 
kolejności. 

By sustainable development we mean social and economic development where a process of 
integrating political, economic and social activities, keeping the natural balance and the durability of the 
basic natural processes, guaranteeing the possibilities of satisfying the basic needs of individual com-
munities or citizens from both contemporary and future generations, takes place. "The strategy of 
sustainable development for the United Kingdom" describes sustainable development in a "warmer" man-
ner as development providing for a better quality of life, for both contemporary and future generations. 
The assumptions of the strategy define four key issues which must be taken into consideration simul-
taneously in order to achieve sustainable development. They are: social development, allowing for every 
man’s needs,  effective  environmental  protection, a prudent use of natural resources and the assurance of 
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a high and stabile level of economic increase and employment. The issues refer directly and indirectly to 
the art of shaping a sustainable housing environment, sustainable design being the condition of its imple-
mentation. The designation of architects and planners’ role in the process of sustainable development is 
the key assignment for the future image of the space that surrounds us. 

Scientists and practitioners agree on the general features characterizing sustainable investments. 
They are investments where the following principles have been used: 
− respect for the land realized by taking the cultural context into consideration and using local 

materials and building traditions, implementing the idea of a compact city, integrating with the 
environment, enlarging the biologically active area; 

− respect for the user meaning the realization of every man’s needs, a high quality of architecture and 
space, broad social participation in the process of designing and using, increased social cohesion 
thanks to the implementation of a social space and the assurance of diverse forms of ownership, 
shaping a healthy housing environment, using safe materials; 

− reduce, reuse, recycle (3r principle), encompassing a group of activities which ought to result in land, 
cubature and material saving and reuse (including revitalization), using constructional systems making 
adaptation easier, introducing devices making water saving and reuse easier, using transformable 
materials and rational sewage and waste management; 

− energy saving which can be realized by using effective insulation, proper orientation of buildings and 
rooms, minimization of heat loss and passive gain of solar energy; 

− use of alternative sources of energy through high-quality technical solutions for gaining solar and 
wind energy, geothermal sources etc. 

The presented principles and the ways of realizing them include a whole gamut of technical 
solutions and social actions which have undoubtedly influenced the form of designed and implemented 
buildings and the shaping of urban spaces. We should ask how we could bring the principles of 
sustainable design closer to practice and how we could talk investors and designers into using them. The 
preceding remarks prove that two groups of factors directly influence the degree of implementation or 
uses of sustainable design in the practice ofdesign and implementation: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propagating the principles of sustainable design ought to proceed multifariously and encompass 
broad education in the shaping of a built environment, making it possible to create a fashion for dwelling 
in a sustainable environment labelled "green" as well as active lobbying on the introduction of some clear 
statements for the mission of a commune, changes in the spatial planning act or discounts, surcharges and 
low bank credits for sustainable investments. 

Taking these and a series of other actions will be possible if we build a model of assessing an 
investment which helps determine the degree to which it fulfills the criteria of sustainability and makes it 
possible  to  "label"  it  which  is  equivalent  to  its positive influence on global processes, local space and 

POLICY 
− mission of a commune 
− legislation 
− financial mechanisms 

CONSCIOUSNESS – EDUCATION 
− preschool and school education 
− programme of studies 
− environmental education on many levels 

HOUSING INVESTMENTS 
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community, and produces low living costs and a healthy housing environment. Scientists and practi-
tioners have been assigned to find a coherent method of assessing an investment from the viewpoint of its 
sustainability, to determine the manner of assessing individual elements, to set their importance in the 
final assessment, to decide who should make the assessment, and to correlate the assessment with legal 
regulations, financial discounts and the manners of promoting objects which receive a high assessment. It 
is obvious that some features of a sustainable investment, like energy saving that can be expressed in 
numbers, are easy to measure while others, referring to the sphere of aesthetics, the quality of a space or 
social coherence, whose assessment may consist in giving some points or confirming the realization of  
a required condition, are difficult to measure. 

Formulating assignments, one ought to use some positive examples and search for some less 
spectacular and visible features in them, which are important from the viewpoint of the effectiveness of 
activities for the sake of sustainable design. 

1. Millennium Village – the mission of a city, a suitable time – a new millennium, the "push" 
of big names, the designers’ knowledge, the users’ consciousness, promotion and 
information 

The flagship example, Millennium Village in London came into existence because Richard Ro-
gers, leading The Urban Task Force in London and propagating the idea of a compact city for years, 
planned the development of the postindustrial area of Greenwich Peninsula for housing purposes while 
Ralph Erskine, realizing the principles of sustainable design for decades, designed a residential complex 
which aims at realizing social, spatial and energy-saving sustainability as a model for the 21st century. 
The activities, which began in the city scale decisions, supported by broad information and promotion, 
have been acknowledged and continued. The "Millennium Village" enterprise is presented on the Internet 
which gives full information to the residents and the purchasers of flats. 

2. BedZED – the authorities’ consciousness and maturity, the designers’ knowledge, the 
effectiveness of the real estate market, the users’ consciousness and knowledge about 
profits in the home budget and global scale 

The residential complex BedZED implemented near London came into being thanks to the co-
operation of the communal and private capital. A private developer supported a design office experienced 
in sustainable investments has built a residential complex on a communal area. For the very first time, the 
investor had to declare a specific level of CO2 emission in the process of building and operating in order 
to receive a construction permit. The level of the users’ consciousness enabled them to accept such 
unconventional solutions as a limited use of cars. The people were looking for some flats at a given 
moment and did not make a special, selected group. 

The implementation of similar complexes in Poland will not be possible unless we broaden the 
programme of teaching sustainable design. Educating architectural students, who should treat sustainable 
design as well as universal design as a collection of applied principles, takes a special position in the 
process. 

The trend of acquainting preschool children with space and architecture through realizing the 
"architects in schools" movement to training groups of administrators and decision-makers, which will 
make it possible to raise the general level of consciousness and knowledge about the shaping of a built 
environment, ought to be parallel to educating professionals. The level in Poland is exceptionally low, 
and  the  field  of  teaching  the  notion of a space and the manners of transforming it is neglected. Time is 
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pressing because the results of bad spatial management are usually irreversible, and the shape of the 
surrounding environment has been influenced by some aggressive developers who, taking advantage of 
concern for safety or tempting with energy profits, suggest ugly, simplified buildings, lacking in the 
elements that are difficult to measure but still necessary to make sustainable housing construction 
architectural and make a housing environment healthy, beautiful and economical (in such order). 
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Il. 1. Greenwich Millennium Village, Ralph Erskine&Erskine Tovatt Architects (fot. aut.) 

Ill. 1. Greenwich Millennium Village, Ralph Erskine&Erskine Tovatt Architects 
(photo: aut.) 

 

 
Il. 2. BedZED, Bill Dunster Architects (fot. aut.) 

Ill. 2. BedZED, Bill Dunster Architects (photo: aut.) 


