
KONKURS NA NAJLEPSZY 
PROJEKT PROKLIMATYCZNEGO 
DOMU JEDNORODZINNEGO



Od kilku lat obserwujemy wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 

Polski. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że nasze codzienne decyzje, nawyki 

i przyzwyczajenia mają bezpośredni wpływ na klimat. Zaczynamy zauważać 

przyjazne środowisku alternatywy w każdej dziedzinie życia, także w projektowaniu 

i budowie domów jednorodzinnych.

Zminimalizowanie śladu węglowego i zapotrzebowania na energię, wysoki 

komfort użytkowania i zapewnione dobre warunki zdrowotne dla mieszkańców 

domu to jedne z najważniejszych kryteriów, które pojawiają się w projektach 

proekologicznych budynków mieszkalnych.

Domy przyszłości są ekonomiczne nie tylko w realizacji, ale także w utrzymaniu. 

To domy energooszczędne, wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów 

budowlanych. Dlatego też warto propagować wiedzę na temat ekobudownictwa, 

szczególnie wśród studentów kierunków związanych z architekturą i budownictwem, 

którzy są przyszłością branży.



KONKURS
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zorganizowało konkurs skierowany 
dla studentów i dyplomantów wydziałów architektonicznych  
i budowlanych, zainteresowanych proklimatycznymi rozwiązaniami 
w budownictwie jednorodzinnym. 

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu domu, który będzie 
wyróżniał się wysoką jakością architektoniczną, zastosowaniem 
proekologicznych rozwiązań materiałowych, instalacyjnych oraz  
na zagospodarowaniu działki wokół budynku. Do konkursu można 
było zgłosić pomysły realizowane na jego potrzeby oraz prace 
wykonane podczas studiów.

Patronem merytorycznym konkursu był Oddział Warszawski 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, zaś patronami medialnymi 
miesięczniki architektoniczne: „Architektura Murator” i „Architektura  
&Biznes”.

Nagrodzeni uczestnicy wezmą udział w zagranicznym wyjeździe 
studyjnym, podczas którego zapoznają się m.in. z najnowszymi 
trendami w budownictwie ekologicznym. Dodatkowo dla laureatów 
trzech pierwszych miejsc przewidziano nagrody rzeczowe. Dodatkowo 
prace zwycięzców zostały opublikowane na stronie internetowej 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska domzklimatem.gov.pl.



KONKURS
Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na 13 czerwca 2022 r.  
Do konkursu wpłynęło 25 prac. W pracach konkursowych 
najczęściej poruszano zagadnienia związane z redukcją śladu 
węglowego, gospodarką cyrkularną i szeroko pojętymi rozwiązaniami 
oszczędzania energii, a także z zastosowaniem naturalnych 
materiałów, retencją wody i zachowaniem bioróżnorodności.

Oceny merytorycznej prac konkursowych dokonało jury  
w składzie:

• arch.  Piotr Jurkiewicz, OW SARP - Przewodniczący,

• arch. Anna Zawadzka - Sobieraj, OW SARP,

• dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Narodowa Agencja Poszanowania 
Energii,

• Joanna Zdanowska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.



CELE KONKURSU
propagowanie budownictwa opartego 

na materiałach o niskim śladzie węglowym 
i efektywnego energetycznie

poszerzanie  
wiedzy  

o budownictwie 
ekologicznym  
i przyjaznym  

klimatowi

upowszechnienie  
rozwiązań  

w budownictwie 
ograniczających 

zanieczyszczenie  
powietrza

zwiększenie 
świadomości  
o aktualnym 

kryzysie 
klimatycznym

poszukiwanie 
rozwiązań będących 

odpowiedzią  
na kryzys  

klimatyczny



LAUREACI



I MIEJSCE

ZLATA 
HRABTSEVICH
Z LUBIESZOWA 
– STUDENTKA 
III ROKU 
ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI 
KRAKOWSKIEJ

Projekt został doceniony za połączenie wysokiej jakości architektonicznej  
z najpełniejszą odpowiedzią na wymagania postawione w regulaminie 
dotyczące wpływu budynku na środowisko. 

Nowoczesna konstrukcja drewniana „Modest House” redukuje ślad 
węglowy w cyklu życia budynku, a ponadstandardowa efektywność 
energetyczna osiągnięta została dzięki bardzo dobrym parametrom 
izolacyjności przegród zewnętrznych i rozwiązaniom detali 
budowlanych redukującym mostki termiczne. Projekt pokazuje, że 
zdrowe i wygodne miejsce do mieszkania oraz pozytywny wpływ  
na środowisko można ze sobą połączyć.
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II MIEJSCE

JULIA 
LIPIŃSKA
Z SIEDLEC 
– STUDENTKA 
IV ROKU 
ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI 
WROCŁAWSKIEJ

Na drugim miejscu uplasował się projekt Julii Lipińskiej, nagrodzony 
za propozycję rewitalizacji terenu po dawnych Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych i zastosowanie zasad projektowania cyrkularnego. 

Zaproponowane w projekcie materiały, takie jak kompozyty wapienno-
konopne, konstrukcja drewniana, tynki gliniane i cegła rozbiórkowa 
mają biologiczny obieg cyrkularny i ujemny ślad węglowy. W swojej 
koncepcji proklimatycznego domu jednorodzinnego laureatka 
przewidziała także możliwość adaptacji pomieszczeń dla seniorów i osób 
z niepełnosprawnościami.
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III MIEJSCE

WERONIKA 
ROEMER
Z KÓRNIKA 
– STUDENTKA 
II ROKU 
ARCHITEKTURY 
POLITECHNIKI 
WROCŁAWSKIEJ

Projekt doceniono przede wszystkim za wybór technologii, która 
bazuje na tradycyjnych i lokalnych materiałach. Efektywność 
energetyczna oraz redukcja śladu węglowego została osiągnięta 
dzięki zastosowaniu zwartej bryły, właściwej orientacji wobec stron 
świata oraz drewnianej konstrukcji, kostek słomy, tynków glinianych  
i drewna, czyli materiałów o biologicznym obiegu cyrkularnym. 

Na szczególną uwagę zasługuje także rozszerzenie propozycji 
konkursowej o możliwość budowy osiedla w systemie strawbale,  
a zwłaszcza za zaproponowanie przestrzeni wspólnych wspomagających 
bioróżnorodność.
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NAGRODY SPECJALNE
Osoby nagrodzone zagranicznym wyjazdem studyjnym:

• Zuzanna Myszkier, studentka IV roku Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej,

• Barbara Hanna Kamieniarz, studentka I roku Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,

• Barbara Jamróz, studentka III roku Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej,

• Karolina Srebro, studentka III roku Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej,

• Julia Kwapisiewicz, studentka I roku Wydziału Architektury 
Politechniki Lubelskiej,

• Dominika Cieplak i Kamil Federyga, studenci I roku II stopnia 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,

• Natalia Kajka, studentka I roku Wydziału Budownictwa  
i Architektury Politechniki Lubelskiej,

• Magdalena Borkowska, studentka II roku Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej.



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


