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KONKURS
Znaleźć Championa. Taki właśnie cel postawiło sobie Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłaszając ogólnopolski konkurs Projekt  
z klimatem. Chcąc docenić starania projektantów, inwestorów i wykonawców z całej Polski Ministerstwo nagrodziło najlepsze  
zrealizowane inwestycje, która sprzyjają ochronie klimatu i zostały wykonane w technologii wykorzystującej drewno, jako element 
konstrukcyjny obiektu. 
Zgłoszone projekty podlegały ocenie pod kątem pozytywnego wpływu budynku na klimat – wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, efektywności energetycznej danego obiektu i innych rozwiązań technicznych sprzyjających oszczędności zasobów. Kolejną 
ocenianą kwestią była jakość architektoniczna – estetyka, ergonomia, definicja przestrzeni i dopasowanie do otoczenia. Punktacji 
podlegała także zgodność z zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania i wykonawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
poprawności konstrukcji drewnianej. 

Konkurs obejmował 3 kategorie:
• „Budynek mieszkalny jednorodzinny lub osiedle takich domów” skierowana do architektów lub zespołów projektowych  
    oraz wykonawców,

• „Budynek wielorodzinny” skierowana do architektów lub zespołów projektowych, inwestorów oraz wykonawców,

• „Obiekt użyteczności publicznej” dla architektów lub zespołów projektowych, inwestorów oraz wykonawców.



CHAMPIONI



KATEGORIA I

„BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY 
LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”

ARCHITEKT

WYKONAWCA



ARCHITEKT

ArDj

O INWESTYCJI

Kiełpin mazowieckie

metraż (dom + garaż): 

160 m2 + 85 m2

data oddania do użytku: 

2015

JEDNORODZINNY DOM PASYWNY

Dom w Kiełpinie posiada prostą bryłę, dwuspadowy 
dach a naturalna zieleń wprowadzona na elewacje 
doskonale wpisuje go w krajobraz. Budynek jedno-
rodzinny z garażem na dwa samochody. Dom został 
zaprojektowany w najwyższym standardzie energe-
tycznym jako dom pasywny, samowystarczalny ener-
getycznie i ekologiczny, który łączy w sobie dbałość 
o środowisko i estetyczną, neutralną architekturę. 
Wykorzystane rozwiązania ekologiczne stanowiły 
innowację na sporą skalę w czasie, gdy dom był pro-
jektowany i budowany.

/////////////////// Champion Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”



/////////////////// Champion Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”

Konstrukcja
Dom został posadowiony na płycie fundamentowej, która pozwoliła na ułożenie ciągłej 
izolacji termicznej między konstrukcją a gruntem, co korzystnie wpłynęło na bilans cieplny 
budynku. Część ścian przyjechała na plac budowy jako prefabrykaty, pozostałe wykonano 
na miejscu. Ściany konstrukcyjne wykonano jako systemowe szkieletowe z wykorzysta-

niem belek dwuteowych. Ich konstrukcja jest o tyle niestandardowa, że wykonano je jako  
dwuwarstwowe. Przestrzeń między elementami jest wypełniona celulozą. Zwiększenie gru-
bości przegród poprawiło ich izolacyjność i bilans energetyczny domu. Dwuspadowy dach 
również ma podwójną konstrukcję.



Działania na rzecz klimatu

/////////////////// Champion Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”

Dom o zerowym śladzie węglowym wykonany został z mate-
riałów przyjaznych dla środowiska, w tym z materiałów z odpa-
dów. Izolacja płyty fundamentowej powstała z granulatu szkła 
piankowego produkowanego ze stłuczki szklanej, natomiast 
izolację ścian zewnętrznych wykonano z wykorzystaniem 
zasypki celulozowej produkowanej z makulatury. W domu 
zastosowano szereg rozwiązań bazujących na wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii. Użyte materiały regulują poziom 

wilgotności, a dzięki wysokiej pojemności cieplnej stabilizują 
wahania temperatury wewnątrz domu. Wysoką jakość po-
wietrza wewnątrz budynku zapewnia wentylacja nawiewno-
-wywiewna z odzyskiem ciepła. Drewniana konstrukcja ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych, stropu i dachu oraz izolacje 
z wełny drzewnej i celulozy tworzą unikalne parametry cieplne 
idące w parze z szeroko rozumianą ekologią. Na południowej 
połaci dachu zastosowano instalację fotowoltaiczną, natomiast 

naturalną kontrolę występowania nadmiernych temperatur 
uzyskano za pomocą elementów architektonicznych, w tym 
głębokiego okapu nad oknami ogrodowymi od strony połu-
dniowej. Budynek będzie ogrzewany za pomocą gruntowej 
pompy ciepła. Dostarczy ona energię do grzewczo-chłodzącej 
płyty na parterze oraz do podgrzania wody użytkowej.



O INWESTYCJI
Biomendaal – 
Amsterdam Holandia

metraż: 

530 m2

data oddania do użytku: 

2019

Willa w sercu Amsterdamu to zrealizowany przez 
polskiego wykonawcę w Holandii budynek jedno-
rodzinny klasy premium, którego wysoka jakość 
architektoniczna stanowi spójną całość z najwyższej 
jakości rozwiązaniami proekologicznymi. Budynek 
charakteryzuje się minimalnym zużyciem energii 
i wykorzystuje jej odnawialne źródła. Zastosowano 
w nim nowoczesne i ekologiczne wyroby konstruk-
cyjne na bazie drewna. Obiekt został zrealizowany 
z zachowaniem wymagań i przepisów obowiązujących 
w Holandii.

WYKONAWCA

WILLA W SERCU AMSTERDAMU

Tradeks Fertig 
Haus

/////////////////// Champion Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”



Konstrukcja
Do realizacji projektu użyto certyfikowanego drewna, z którego wykonano wszystkie naziemne 
elementy konstrukcyjne. Dodatkowym wymogiem obok certyfikatów związanych z konstrukcyj-
ną funkcją drewna, były te, które powiązane są z promocją zrównoważonej gospodarki leśnej. 
Montaż konstrukcji obiektu rozpoczęto od prefabrykowanej klatki schodowej, wokół której 
sukcesywnie powstawały kolejne ściany i piętra budynku. Deska elewacyjna padouk z drewna 
egzotycznego pochodziła z rynku afrykańskiego, pozyskano ją od dostawcy produktów, który 
wspiera zrównoważony system zarządzania zasobami leśnymi.

/////////////////// Champion Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”



Działania na rzecz klimatu

/////////////////// Champion Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”

Naturalne materiały o dużej grubości i niskim współczynnika 
przewodzenia ciepła zmniejszają zapotrzebowanie energetycz-
ne budynku do minimum, co przekłada się później na niskie 
zapotrzebowanie energetyczne całego obiektu i mniejszą emi-
sję zanieczyszczeń do atmosfery. Do izolacji termicznej użyto 
wełnę drzewną i szklaną. W budynku zamontowano kontrolo-
waną wentylację, wyciągi powietrzne i odzysk ciepła, a także 

napromienniki ścienne i ogrzewanie podłogowe na każdej kon-
dygnacji. Wykonawca wykorzystał  nanotechnologię  aluther-
mo quattro – system izolacji składający się z dwóch warstw  
czystego, polerowanego aluminium o grubości 30 mikronów za-
bezpieczonych przed utlenianiem, oddzielonych dwiema war-
stwami pęcherzyków powietrza znajdujących się w strukturze 
plastra miodu. Tak cienki materiał zastąpił izolację o grubości 

około 12 cm, co przełożyło się na mniejsze zapotrzebowanie 
na wyprodukowanie sztucznych tworzyw, ich składowania czy 
transportu docelowego do odbiorcy. Rezydencja ma też ukryty 
system orynnowania z odwróconym spadkiem oraz fasadowe 
rozwiązania przeszkleń. 



KATEGORIA I I

„BUDYNEK WIELORODZINNY”

ARCHITEKT

WYKONAWCA

INWESTOR



O INWESTYCJI

Tønsberg Norwegia

metraż: 

2142 m2

data oddania do użytku: 

2018

KALDNES DOCKSIDE BYGG F

Kaldnes Dockside bygg F to budynek mieszkalny 
wielorodzinny zrealizowany przez polską firmę na 
wymagającym pod względem zarówno projektowym, 
jak i wykonawczym rynku norweskim w miejscowości 
Tønsberg. Wybudowane w oparciu o konstrukcję 
drewnianą w technologii modułowej 51 mieszkań 
„pod klucz” wraz z wykończeniem głównej klatki 
schodowej i wszystkimi częściami wspólnymi powyżej 
kondygnacji parteru dowodzą, że systemy drewnia-
nego budownictwa mieszkaniowego zasługują na 
szersze uznanie i wykorzystanie na polskim rynku. 

WYKONAWCA

Unihouse

/////////////////// Champion Kategoria II - „BUDYNEK WIELORODZINNY”



/////////////////// Champion

Konstrukcja
Sześciokondygnacyjny wielorodzinny budynek wzniesiono w technologii modułowej. Konstruk-
cje przegród modułów wykonane zostały z drewna litego, drewna litego łączonego na złącza 
klinowe oraz forniru klejonego warstwowo, jak również z belek dwuteowych. Jako usztywnienie 
konstrukcji zastosowano płytę OSB. Elementy zewnętrzne, w tym balkony, trejaże, attyki oraz 

zadaszenie szybu windowego zbudowane są z drewna łączonego na złącza klinowe. Produkcja 
modułów odbywa się w halach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Po wykonaniu przegród 
i złożeniu ich w gotowe moduły montuje się instalacje i wykańcza poszczególne moduły w stan-
dardzie „pod klucz”, z uwzględnieniem wyposażenia łazienek i kuchni. 

Kategoria II - „BUDYNEK WIELORODZINNY”



/////////////////// Champion Kategoria II - „BUDYNEK WIELORODZINNY”

Działania na rzecz klimatu
Zrównoważone podejście do budownictwa wielorodzinnego umożliwiło zintegrowanie wielu 
rozwiązań budynku w celu osiągnięcia optymalnej efektywności energetycznej, środowiskowej 
i ekonomicznej. Dom zbudowano metodą prefabrykacji, czyli najbardziej efektywnym i pozy-
tywnie oddziaływującym na środowisko sposobem wznoszenia budynków. Wszystkie mate-
riały używane do wznoszenia budynku są wolne od szkodliwych związków – formaldehydów.  

Wykonawca zastosował niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe na drewnianych podło-
gach, co wpływa na zmniejszenie śladu węglowego. Zastosowanie rekuperacji w każdym miesz-
kaniu zapewnia najwyższej jakości powietrze w domu bez konieczności wietrzenia, a dodatkowo 
odzyskuje ciepło z wentylowanego powietrza.



O INWESTYCJI

Szczecin zachodniopo-
morskie

metraż: 

1498 m2  nadbudowy

data oddania do użytku: 

2015

NADBUDOWA BUDYNKU HOTELU 
PRACOWNICZEGO

Budynek Hotelu Pracowniczego Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe” w Szczecinie stanowi bardzo dobry 
przykład rozbudowy istniejących budynków wieloro-
dzinnych w oparciu o konstrukcję drewnianą. Rozbu-
dowy tego typu są stosowane na świecie, natomiast 
w Polsce nie są często spotykane, stąd tym bardziej 
warte popularyzacji. Dzięki metodzie prefabrykacji 
inwestycja została zrealizowana w 2 miesiące. 

WYKONAWCA

PARTNER Sp. 
z o.o.

Przedsiębiorstwo

/////////////////// Champion Kategoria II - „BUDYNEK WIELORODZINNY”



Konstrukcja
Lekka konstrukcja nadbudowy wykonana została z surowców 
odnawialnych, niewielki ciężar przyjętych rozwiązań konstruk-
cyjnych nie wymagał wzmacniania fundamentów czy innego 
rodzaju zmian posadowienia Zastosowane rozwiązania umożli-
wiły sprawny montaż bez wyłączania pozostałej części obiektu 
z użytkowania, a dobre parametry termiczne przegród stawiają 
nadbudowę wśród budynków energooszczędnych.

Budynek został nadbudowany w technologii drewnianej. 
Ściany zaprojektowano w technologii szkieletowej, częścio-
wo prefabrykowanej. Przegrody dostarczane były na plac 
budowy jako gotowe elementy jednostronnie otwarte. Po 
rozprowadzeniu instalacji i wypełnieniu materiałem izolacyj-
nym, zostały wykończone płytą OSB. Strop zaprojektowano 
w postaci układu belek drewnianych jedno lub dwuprzęsło-
wych. Więźba dachowa wykonana została z drewnianych, 
prefabrykowanych wiązarów dachowych łączonych płytkami 
kolczastymi. Konstrukcja klatki schodowej wykonywana  
została po montażu konstrukcji drewnianej. 

/////////////////// Champion Kategoria II - „BUDYNEK WIELORODZINNY”



/////////////////// Champion Kategoria II - „BUDYNEK WIELORODZINNY”

Działania na rzecz klimatu
Nadbudowa dwóch kondygnacji nad istniejącym budynkiem pięciokondygnacyjnym w kon-
strukcji murowanej została wykonana z drewna. W nadbudowie zastosowano 66 m3 drewna 
konstrukcyjnego, tymczasem w przypadku konstrukcji murowanej na same ściany należałoby 
wykorzystać około 167 m3 muru. Nie bez znaczenia były również koszty energetyczne, czyli 

komfort cieplny. Grubość ścian zewnętrznych zaprojektowano w taki sposób, by można było 
uzyskać parametry termiczne przegród lepsze od wymaganych. Dodatkowo cały budynek zo-
stał ocieplony twardą wełną elewacyjną. Dzięki technologii prefabrykacji całość inwestycji była 
możliwa do wykonania w krótkim czasie.



KATEGORIA I I I

„OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”

ARCHITEKT

WYKONAWCA

INWESTOR



O INWESTYCJI
Blizne Łasz-
czyńskiego mazowieckie

metraż: 

4121 m2

data oddania do użytku: 

2020

Nowoczesny, energooszczędny budynek oświatowy 
mieści się w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego 
w gminie Stare Babice. Obiekt pełni rolę średniej 
wielkości szkoły z salą gimnastyczną. Zastosowane 
technologie umożliwiają dzieciom naukę w energo-
oszczędnym i przyjaznym otoczeniu. Prezentowany 
obiekt dowodzi tego, że ważna inwestycja edukacyjna 
może powstać w oparciu o konstrukcję drewnianą, 
przy jednoczesnej dbałości budynku o środowisko. 
Budynek o niebanalnej, nowoczesnej architekturze 
i przyjaznych wnętrzach spełnia wszystkie potrzeby 
uczniów. 

WYKONAWCA

BUDYNEK OŚWIATOWY  
STARE BABICE

Ekoinbud
Grupa

/////////////////// Champion Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



Konstrukcja
Budynek wykonano w technologii szkieletu drewnianego 
prefabrykowanego. Posadowienie budynku zaprojektowano 
na żelbetowej płycie fundamentowej. Ściany i stropy wyko-
nano z prefabrykowanych paneli o konstrukcji z drewna kon-
strukcyjnego klasy C24, jako usztywnienie zastosowano płyty 
OSB. Część podciągów zaprojektowano z forniru klejonego 
warstwowo (LVL) a część z drewna klejonego warstwowo. 

/////////////////// Champion Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



Działania na rzecz klimatu
Niski współczynnik przenikalności ciepła przegród budynku,  
a także innowacyjne materiały izolacyjne wykorzystywane przy 
budowie ścian gwarantują znaczne obniżenie kosztów ogrze-
wania budynku. Obiekt pozbawiony jest jakiejkolwiek emisji 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.  Wysoki komfort użyt-
kownikom zapewniają również dogodne warunki akustyczne  
- dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań wyeliminowa-
no problem  hałasu i wibracji.

Na działce, na której posadowiony jest budynek, znajduje się 
zbiornik przeznaczony do magazynowania wód opadowych, 
które odprowadzane są z budynku poprzez system wewnętrz-
nej kanalizacji deszczowej.

/////////////////// Champion Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



O INWESTYCJI

Gdańsk pomorskie

metraż: 

541 m2

data oddania do użytku: 

2020

Nagrodzony obiekt pełni funkcję ośrodka opiekuńcze-
go – rodzinnego domu dziecka. Budynek przeznaczo-
ny jest do zamieszkania przez 14 dzieci i czasowego 
pobytu wychowawców pracujących w systemie zmia-
nowym. Budynek łączy w sobie ciepły klimat tworzo-
ny dzięki konstrukcji drewnianej oraz zastosowanym 
rozwiązaniom proekologicznym z wyjątkowym klima-
tem związanym z pełnioną funkcją – rodzinnego domu 
dziecka. Szczególna misja i szczególne rozwiązania.

DOM POD ŻAGLAMI  
- DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY

GDAŃSKA  
INFRASTRUKTURA  
SPOŁECZNA 

INWESTOR

Sp. z o. o.

/////////////////// Champion Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



Konstrukcja
Budynek wykonano w technologii szkieletu drewnianego 
prefabrykowanego w systemie modułowym. Moduły wyko-
nano w zakładzie prefabrykacji, a ich montaż miał miejsce 
na placu budowy. W zależności od funkcji podzielone są na 
pomieszczenia wewnętrzne typu pokoje sypialne, węzły sani-
tarne, pomieszczenia socjalne i techniczne, klatki schodowe 
i korytarze. Dach budynku jest czterospadowy o konstrukcji 
krokwiowo-jętkowej. 

/////////////////// Champion Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



Działania na rzecz klimatu

/////////////////// Champion Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”

Budynek wraz z otoczeniem, ze względu na swoją funkcję, stanowi bardzo dobry przykład kom-
pleksowego podejścia do kwestii związanych z ochroną środowiska. Zastosowane materiały 
korzystnie kształtują parametry cieplne i akustyczne. Do zmniejszenia kosztów zużycia ener-
gii przyczynia się zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne 
zamontowane na dachu budynku oraz mechaniczna wentylacja z rekuperacją czyli odzyskiem 

ciepła. Właściwa wymiana powietrza w pomieszczeniach wywiera istotny wpływ na komfort 
użytkowników budynku. Na terenie wokół domu zaprojektowano ogrody deszczowe, czyli 
obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z przydomowych terenów utwardzo-
nych. Odciążają one miejską sieć kanalizacji deszczowej.



WYRÓŻNIENIA



ARCHITEKT

O INWESTYCJI

Kruteczek wielkopolskie

metraż (dom + garaż): 

120 m2 + 30 m2

data oddania do użytku: 

2020

W sercu Puszczy Noteckiej, nad jeziorem stanął kli-
matyczny, drewniany dom. Zastosowany szereg roz-
wiązań proekologicznych w zakresie systemu grzew-
czego, dobrych parametrów termicznych przegród 
i oczyszczania ścieków jest dowodem na świadomą 
i odpowiedzialną dbałość o środowisko. Nowoczesna 
i wyrazista forma domu dobrze wpisuje się w natu-
ralne otoczenie, a zastosowane naturalne materiały – 
szczególnie drewno – są osadzone w tradycji regionu. 
Dom jest ekonomiczny, energooszczędny i ekolo-
giczny. Dzięki zastosowaniu technologii prefabrykacji 
montaż domu zajął tylko 2 dni. 

Toya Design

DOM NAD JEZIOREM

/////////////////// Wyróżnienie Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”



Zastosowane materiały są produkowane z naturalnego włókna 
drzewnego, a ich doskonałe parametry izolacyjne nie tylko  
zapewniają oszczędność energii podczas eksploatacji domu, ale 
również są bezpieczne dla alergików. Do ogrzewania pomiesz-
czeń i podgrzewania wody użytkowej w instalacjach grzew-
czych zastosowano kompaktową powietrzną pompę ciepła 

w wersji split z modułem zewnętrznym i wewnętrznym. Budy-
nek ogrzewany jest w większości poprzez system ogrzewania 
podłogowego. Dzięki wyposażeniu w panele fotowoltaiczne 
budynek stał się samowystarczalny energetycznie. Otwartość 
dyfuzyjna przegród zewnętrznych oraz zastosowane naturalne 
materiały wpływają pozytywnie na mikroklimat pomieszczeń. 

Kategoria I - „BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LUB OSIEDLE TAKICH DOMÓW”/////////////////// Wyróżnienie



O INWESTYCJI

Łuków lubelskie

metraż: 

230 m2

data oddania do użytku: 

2019

Pasywny energetycznie budynek biurowo-edukacyj-
ny, wykorzystujący drewno zarówno w konstrukcji, 
jak i do celów wykończeniowych stanowi dobry przy-
kład wykorzystania technologii proekologicznych, 
minimalizujących zużycie energii i wpływ budynku 
na środowisko. Zastosowane systemy grzewcze, fo-
towoltaika i rekuperacja podkreślają ekologiczny cha-
rakter gospodarza obiektu, którym są leśnicy.

Nadleśnictwo
Łuków

INWESTOR

CENTRUM PROMOCJI DREWNA

/////////////////// Wyróżnienie Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



W budynku w maksymalnym stopniu wykorzystano drewno 
jako materiał budowlany: w konstrukcji, w warstwie izolacji 
termicznej oraz jako pokrycie dachowe, a także materiał wy-
kończeniowy. Dodatkowo obiekt został usytuowany na działce 
tak, aby maksymalnie wykorzystać energię słoneczną. 

Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”

Budynek został wyposażony w system fotowoltaiczny, który 
służy do produkcji i przesyłu energii elektrycznej do istniejącej 
wewnętrznej instalacji elektrycznej i umożliwia wyprowadzenie 
nadmiaru wyprodukowanej przez mikroinstalację energii do sieci 
energetycznej.



W projektowanym budynku wykorzystano bezmostkowy sys-
tem konstrukcyjno-izolacyjny, złożony z elementów drewnia-
nych i drewnopochodnych, w którym właściwości nośne mają 
belki dwuteowe oraz słupy i belki z drewna klejonego, nato-
miast właściwości termoizolacyjne zapewniają płyty oraz maty 
bazujące na drewnie. Zastosowana w budynku stolarka okienna 
i drzwiowa, oprócz izolacyjności termicznej, zapewnia maksy-
malne wykorzystanie energii słonecznej. Budynek wyposażono 

w gruntowy, pionowy wymiennik ciepła z trzema odwiertami 
na głębokość 100 m ze studnią zbiorczą. Energia pozyskana  
z gruntowego wymiennika będzie służyć do ogrzewania budyn-
ku oraz do zapewnienia ciepłej wody użytkowej. W budynku 
zastosowano system wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła – rekuperację. Ciepło obecne w powietrzu usuwanym 
z pomieszczeń przekazywane jest do napływającego świeżego 
powietrza.

Kategoria III - „OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”



Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.


