
KONKURS 
O EKOBUDOWNICTWIE



Zwiększająca się świadomość ekologiczna Polaków sprawia, 
że coraz więcej osób zauważa wpływ swoich codziennych decyzji 
na środowisko. 

Podczas budowy domu częściej zwracamy uwagę na jego 
energooszczędność. Rozważamy zakup ekologicznych instalacji, 
takich jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.
 
Obserwujemy również wzrost zainteresowania budownictwem 
ekologicznym i domami przyszłości. Są one jednocześnie 
niedrogie w utrzymaniu, a przy tym zapewniają zdrowe  
i komfortowe  warunki życia.

Dlatego warto propagować wiedzę na temat ekobudownictwa 
i ekorozwiązań, zwłaszcza wśród młodych ludzi zainteresowanych 
ekologicznymi rozwiązaniami, architekturą i budownictwem, 
bo to oni są przyszłością branży.



KONKURS

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przeprowadziło konkurs skierowany 
dla studentów zainteresowanych ekologicznymi rozwiązaniami w budownictwie. 
Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu ciekawego i przyjaznego 
środowisku pomysłu, który może wpłynąć na zmianę sposobu, w jaki budujemy, 
mieszkamy i żyjemy. Zadanie należało zrealizować w formie infografiki, krótkiego 
filmu lub tekstu. W konkursie dopuszczano pomysły autorskie, a także 
wykorzystanie powszechnie stosowanych już koncepcji.
 
Na stronie internetowej dotyczącej konkursu opublikowano inspiracje dla 
uczestników związane z budynkami  oraz wykorzystaniem zieleni i wody deszczowej.

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

W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe: rower, hulajnogę elektryczną oraz 
smartwatche. Dodatkowo prace zwycięzców zostały opublikowane na stronie 
internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://domzklimatem.gov.pl/, 
zaś wyniki konkursu znajdą się na portalach internetowych „Architektura Murator” 
oraz „Architektura & Biznes”. 



KONKURS

Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na 14 marca 2022 r. i do tego 
czasu wpłynęło 28 prac konkursowych. Wśród uczestników konkursu 
największym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z ekologią 
budownictwa, gospodarką cyrkularną i  szeroko pojętymi rozwiązaniami 
oszczędzania energii, a także z nowoczesnymi materiałami budowlanymi 
oraz ich zastosowaniem. Studenci biorący udział w konkursie w swoich 
pracach poruszali także zagadnienia związanie z wykorzystaniem zieleni 
w warunkach zabudowy mieszkalnej i miejskiej. W kwestii techniki, w jakiej 
wykonane były prace konkursowe, najbardziej popularne były prace 
zrealizowane w formie grafiki oraz tekstu. 

Oceny merytorycznej prac konkursowych dokonało jury w składzie: 

 - dr arch. Anna Tofiluk, Oddział Warszawski Stowarzyszenia 
 Architektów Polskich (OW SARP) - Przewodnicząca,

 - arch. Jan Dowgiałło (OW SARP),

 - arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek (OW SARP), 

 - Iwona Staruchowicz (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).
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I MIEJSCE
Infografika na temat nowoczesnych i ekologicznych 
rozwiązań w budownictwie została nagrodzona za czytelne 
przedstawienie dwóch rozwiązań, których zastosowanie 
może przynieść szereg korzyści w kontekście ekologii 
i kształtowania odpowiedzialnego klimatycznie środowiska 
zbudowanego. Oba rozwiązania – beton konopny  
i fotowoltaiczne ogniwa perowskitowe nie są jeszcze 
powszechnie stosowane, ale mają ogromny potencjał. 
Jednocześnie, za pomysłowe uznano połączenie 
rozwiązań o zupełnie różnym charakterze – naturalnego 
materiału budowlanego na bazie roślin z nowoczesną, 
innowacyjną technologią ogniw perowskitowych. Pozwala 
to dostrzec i docenić różne drogi, które mogą prowadzić 
do rozwoju ekobudownictwa.
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II MIEJSCE
Praca pt.: „Budownictwo cyrkularne” porusza temat 
konieczności przekształcenia gospodarki zasobami w model 
cyrkularny. W sposób wyczerpujący odpowiada na postawione 
przed uczestnikami zadanie i spełnia kryteria oceny prac 
konkursowych. Infografika pokazuje przykładowe rozwiązania, 
nawiązując do zrealizowanych projektów.  Na schematach 
wyjaśnia także kluczowe zasady projektowania cyrkularnego 
w kontekście architektury i budownictwa. Na uwagę 
zasługuje również uwypuklenie kwestii współpracy wielu 
interesariuszy związanych z procesem budowlanym, która jest 
tak istotna dla projektowania budynków zgodnie z ideą 
obiegu zamkniętego.
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BUDOWNICTWO
JAK URATOWAĆ ŚWIAT PRZYSZDEGRADACJA EKOSYSTEMU - PROBLEM KTÓRY NALEŻY

ROZWIĄZAĆ
Cała gospodarka światowa, w tym gałąź budownictwa opiera się na liniowym wykorzystywaniu surowców.
Przyjęty model działania zakłada że pozyskiwane surowce nigdy się nie wyczerpią, a na powstałe odpady
zawsze znajdzie się miejsce. Jest to jednak rozumowanie błędne i niezwykle niebezpieczne dla całego
ekosystemu.
To właśnie sektor budowlany odpowiada za największe szkody dla środowiska naturalnego spośród
wszystkich gałęzi gospodarki.
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Rys. Źródła wytwarzania odpadów w Unii Europejskiej w 2016 r.
       Źródło informacji: Eurostat

BUDOWNICTWO CYRKULARNE - CYKL ZAMKNIĘTY
Budownictwo cyrkularne  jest odpowiedzią na próbę przejścia z obiegu linearnego cyklu życia materiałów do
obiegu zamkniętego. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu, jest jednocześnie jego początkiem.
Materiały budowlane nie pozostają jedynie odpadem, ale ponownie włączają się w łańcuch budowlany.
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BUDYNEK SĄDU TYMCZASOWEGO W AMSTERDAMIE  - PRZYKŁAD DOBREJ STRATEGII ROZWOJU
Pomysł na zaprojektowanie tymczasowej konstrukcji amsterdamskiego sądu, w myśl
zasady budownictwa cyrkularnego, zrodził się poprzez konieczność jego likwidacji i
powstania nowego obiektu. Problemem był jednak fakt, że podczas zmiany budynku
funkcja sądu musiała nieprzerwanie działać.

Jako odpowiedź architekt Jort Kelder postanowił stworzyć całkowicie
demontowalny, a przy tym wykonany w wysokiej jakości projekt. Przejściowy
charakter budowli nie umniejszał pełnionej przez nią funkcji oraz wyróżniającego
się wyglądu. Aspekty takie jak komfort i bezpieczeństwo, wyposażenie, logistyka
miejsca, akustyka były zachowane na równi z budownictwem trwałym.
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ZHIERARCHIZOWANY SYSTEM
Budownictwo cyrkularne jest elementem większego mechanizmu jakim jest gospodarka cyrkularna inaczej
zwana gospodarką obiegu zamkniętego GOZ. To właśnie ona hierarchizuje etapy postępowania z zasobami
za pomocą zasady trzech “R”: redukcja, ponowne użycie, recykling ( z ang. reduce, reuse, recycle). System
ten pozwala na ocenę planowanych rozwiązań - im wyżej w hierarchii znajduje się dane rozwiązanie tym jest
ono lepsze.
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charakter budowli nie umniejszał pełnionej przez nią funkcji oraz wyróżniającego
się wyglądu. Aspekty takie jak komfort i bezpieczeństwo, wyposażenie, logistyka
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Składniki i zasady GOZ, tworzą receptę na to w jaki sposób możemy wdrożyć ideę obiegu zamkniętego do
łańcucha budowlanego. Wszystkie wymienione wyżej elementy są niezwykle istotne i niezbędne przy
próbach budowania obiektów z zakresu tego modelu gospodarki. Warto jednak zwrócić szczególną  uwagę
na jeden, niezwykle ważny i trudny do wdrożenia w życie segment układanki.

SYNERGIA - WSPÓŁPRACA JAKO KLUCZ DO SUKCESU

Aby koncepcja obiegu zamkniętego, mogła w pełni udowodnić swoją przewagę nad modelem obiegu
liniowego, niezbędne jest zaangażowanie oraz chęć współpracy wszystkich interesariuszy biorących udział w
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Składniki i zasady GOZ, tworzą receptę na to w jaki sposób możemy wdrożyć ideę obiegu zamkniętego do
łańcucha budowlanego. Wszystkie wymienione wyżej elementy są niezwykle istotne i niezbędne przy
próbach budowania obiektów z zakresu tego modelu gospodarki. Warto jednak zwrócić szczególną  uwagę
na jeden, niezwykle ważny i trudny do wdrożenia w życie segment układanki.

SYNERGIA - WSPÓ

Aby koncepcja obiegu zamkniętego, mogła w pełni udowodnić swoją przewagę nad modelem obiegu
liniowego, niezbędne jest zaangażowanie oraz chęć współpracy wszystkich interesariuszy biorących udział w
budowlanym łańcuchu dostaw.
Idea obiegu zamkniętego sama w sobie jest w stanie zmotywować wiele firm i  wykonawców do wzięcia
czynnego udziału w procesie jej testowania i wdrażania, gdyż niesie ze sobą ogromne dla nich korzyści.

wykonawcy

Budynek przez pięć lat służył jako ośrodek Sądu Okręgowego w Amsterdamie. W 2021
roku budynek został ostrożnie rozebrany, aby w 2023 roku zostać ponownie
zmontowany i służyć jako kompleks edukacyjno - biznesowy.

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam jest pierwszym, trwale wyposażonym budynkiem w
Holandii, który został całkowicie rozebrany, przetransportowany, zmontowany i
otrzymał inną funkcję.

liniowego, niezbędne jest zaangażowanie oraz chęć współpracy wszystkich interesariuszy biorących udział w
budowlanym łańcuchu dostaw.
Idea obiegu zamkniętego sama w sobie jest w stanie zmotywować wiele firm i  wykonawców do wzięcia
czynnego udziału w procesie jej testowania i wdrażania, gdyż niesie ze sobą ogromne dla nich korzyści.

Przykładem wyżej wspomnianych korzyści, może być wykonawca który przez stosowanie budownictwa
modułowego, w tym materiałów cyrkularnych, może dowolnie i wielokrotnie gospodarować tymi samymi
materiałami np. ponowne użyć ich w swoich projektach, czy sprzedać innym wykonawcom lub dostawcom
materiałów. Generuje to możliwość korzystania z materiałów pochodzących z odzysku, a co za tym idzie
niższe koszty produkcji bez utraty ich jakości.

synergia

wykonawcy projektanci

inwestorzy dostawcy
materiałów

sprzedawcy
materiałów i części

firma
rozbiórkowa

Rys. Autorskie opracowanie na podstawie raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"
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BUDOWNICTWO CYRKULARNE - CYKL ZAMKNIĘTY
Budownictwo cyrkularne  jest odpowiedzią na próbę przejścia z obiegu linearnego cyklu życia materiałów do
obiegu zamkniętego. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu, jest jednocześnie jego początkiem.
Materiały budowlane nie pozostają jedynie odpadem, ale ponownie włączają się w łańcuch budowlany.

p
r

o
d

u

k
c j a

produkcja

użytkowanie

BUDYNEK SĄDU TYMCZASOWEGO W AMSTERDAMIE  - PRZYKŁAD DOBREJ STRATEGII ROZWOJU
Pomysł na zaprojektowanie tymczasowej konstrukcji amsterdamskiego sądu, w myśl
zasady budownictwa cyrkularnego, zrodził się poprzez konieczność jego likwidacji i
powstania nowego obiektu. Problemem był jednak fakt, że podczas zmiany budynku
funkcja sądu musiała nieprzerwanie działać.

Jako odpowiedź architekt Jort Kelder postanowił stworzyć całkowicie
demontowalny, a przy tym wykonany w wysokiej jakości projekt. Przejściowy
charakter budowli nie umniejszał pełnionej przez nią funkcji oraz wyróżniającego
się wyglądu. Aspekty takie jak komfort i bezpieczeństwo, wyposażenie, logistyka
miejsca, akustyka były zachowane na równi z budownictwem trwałym.
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SYNERGIA - WSPÓŁPRACA JAKO KLUCZ DO SUKCESU

Budownictwo cyrkularne  jest odpowiedzią na próbę przejścia z obiegu linearnego cyklu życia materiałów do
obiegu zamkniętego. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu, jest jednocześnie jego początkiem.
Materiały budowlane nie pozostają jedynie odpadem, ale ponownie włączają się w łańcuch budowlany.

Budownictwo cyrkularne jest elementem większego mechanizmu jakim jest gospodarka cyrkularna inaczej
zwana gospodarką obiegu zamkniętego GOZ. To właśnie ona hierarchizuje etapy postępowania z zasobami
za pomocą zasady trzech “R”: redukcja, ponowne użycie, recykling ( z ang. reduce, reuse, recycle). System
ten pozwala na ocenę planowanych rozwiązań - im wyżej w hierarchii znajduje się dane rozwiązanie tym jest
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Jako odpowiedź architekt Jort Kelder postanowił stworzyć całkowicie
demontowalny, a przy tym wykonany w wysokiej jakości projekt. Przejściowy
charakter budowli nie umniejszał pełnionej przez nią funkcji oraz wyróżniającego
się wyglądu. Aspekty takie jak komfort i bezpieczeństwo, wyposażenie, logistyka
miejsca, akustyka były zachowane na równi z budownictwem trwałym.

Budynek przez pięć lat służył jako ośrodek Sądu Okręgowego w Amsterdamie. W 2021
roku budynek został ostrożnie rozebrany, aby w 2023 roku zostać ponownie
zmontowany i służyć jako kompleks edukacyjno - biznesowy.

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam jest pierwszym, trwale wyposażonym budynkiem w
Holandii, który został całkowicie rozebrany, przetransportowany, zmontowany i
otrzymał inną funkcję.

Rys. Autorskie opracowanie na podstawie wykresu ze strony gozwpraktyce.pl

Składniki i zasady GOZ, tworzą receptę na to w jaki sposób możemy wdrożyć ideę obiegu zamkniętego do
łańcucha budowlanego. Wszystkie wymienione wyżej elementy są niezwykle istotne i niezbędne przy
próbach budowania obiektów z zakresu tego modelu gospodarki. Warto jednak zwrócić szczególną  uwagę
na jeden, niezwykle ważny i trudny do wdrożenia w życie segment układanki.

SYNERGIA - WSPÓ

Aby koncepcja obiegu zamkniętego, mogła w pełni udowodnić swoją przewagę nad modelem obiegu
liniowego, niezbędne jest zaangażowanie oraz chęć współpracy wszystkich interesariuszy biorących udział w
budowlanym łańcuchu dostaw.
Idea obiegu zamkniętego sama w sobie jest w stanie zmotywować wiele firm i  wykonawców do wzięcia
czynnego udziału w procesie jej testowania i wdrażania, gdyż niesie ze sobą ogromne dla nich korzyści.

Przykładem wyżej wspomnianych korzyści, może być wykonawca który przez stosowanie budownictwa
modułowego, w tym materiałów cyrkularnych, może dowolnie i wielokrotnie gospodarować tymi samymi
materiałami np. ponowne użyć ich w swoich projektach, czy sprzedać innym wykonawcom lub dostawcom
materiałów. Generuje to możliwość korzystania z materiałów pochodzących z odzysku, a co za tym idzie
niższe koszty produkcji bez utraty ich jakości.
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materiałów i części

Rys. Autorskie opracowanie na podstawie raportu "Budownictwo w obiegu zamkniętym w praktyce"
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próbach budowania obiektów z zakresu tego modelu gospodarki. Warto jednak zwrócić szczególną  uwagę
na jeden, niezwykle ważny i trudny do wdrożenia w życie segment układanki.
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Aby koncepcja obiegu zamkniętego, mogła w pełni udowodnić swoją przewagę nad modelem obiegu
liniowego, niezbędne jest zaangażowanie oraz chęć współpracy wszystkich interesariuszy biorących udział w

Idea obiegu zamkniętego sama w sobie jest w stanie zmotywować wiele firm i  wykonawców do wzięcia
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obiegu zamkniętego. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu, jest jednocześnie jego początkiem.
Materiały budowlane nie pozostają jedynie odpadem, ale ponownie włączają się w łańcuch budowlany.
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ZHIERARCHIZOWANY SYSTEM
Budownictwo cyrkularne jest elementem większego mechanizmu jakim jest gospodarka cyrkularna inaczej
zwana gospodarką obiegu zamkniętego GOZ. To właśnie ona hierarchizuje etapy postępowania z zasobami
za pomocą zasady trzech “R”: redukcja, ponowne użycie, recykling ( z ang. reduce, reuse, recycle). System
ten pozwala na ocenę planowanych rozwiązań - im wyżej w hierarchii znajduje się dane rozwiązanie tym jest
ono lepsze.
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Jako odpowiedź architekt Jort Kelder postanowił stworzyć całkowicie
demontowalny, a przy tym wykonany w wysokiej jakości projekt. Przejściowy
charakter budowli nie umniejszał pełnionej przez nią funkcji oraz wyróżniającego
się wyglądu. Aspekty takie jak komfort i bezpieczeństwo, wyposażenie, logistyka
miejsca, akustyka były zachowane na równi z budownictwem trwałym.

Budynek przez pięć lat służył jako ośrodek Sądu Okręgowego w Amsterdamie. W 2021
roku budynek został ostrożnie rozebrany, aby w 2023 roku zostać ponownie
zmontowany i służyć jako kompleks edukacyjno - biznesowy.

Tijdelijke Rechtbank Amsterdam jest pierwszym, trwale wyposażonym budynkiem w
Holandii, który został całkowicie rozebrany, przetransportowany, zmontowany i
otrzymał inną funkcję.
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Składniki i zasady GOZ, tworzą receptę na to w jaki sposób możemy wdrożyć ideę obiegu zamkniętego do
łańcucha budowlanego. Wszystkie wymienione wyżej elementy są niezwykle istotne i niezbędne przy
próbach budowania obiektów z zakresu tego modelu gospodarki. Warto jednak zwrócić szczególną  uwagę
na jeden, niezwykle ważny i trudny do wdrożenia w życie segment układanki.
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Aby koncepcja obiegu zamkniętego, mogła w pełni udowodnić swoją przewagę nad modelem obiegu
liniowego, niezbędne jest zaangażowanie oraz chęć współpracy wszystkich interesariuszy biorących udział w
budowlanym łańcuchu dostaw.
Idea obiegu zamkniętego sama w sobie jest w stanie zmotywować wiele firm i  wykonawców do wzięcia
czynnego udziału w procesie jej testowania i wdrażania, gdyż niesie ze sobą ogromne dla nich korzyści.
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modułowego, w tym materiałów cyrkularnych, może dowolnie i wielokrotnie gospodarować tymi samymi
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III MIEJSCE
Grafikę konkursową doceniono za przekrojowe podjęcie tematu 
ekobudownictwa i ukazanie szeregu różnych rozwiązań, które 
wzajemnie się uzupełniają tworząc zrównoważony, przyjazny 
dla środowiska budynek. Dodatkowym atutem pracy jest 
jej użyteczność w kontekście publikacji i upowszechniania 
wiedzy o ekobudownictwie. Praca pokazuje, że ekobudownicto 
może być rozumiane i osiągane za pomocą zróżnicowanych 
narzędzi. Na wyróżnienie zasługuje zwrócenie uwagi na kwestię 
gospodarki obiegu zamkniętego i dbałość o bioróżnorodność 
- zapewnienie miejsc gniazdowania pszczół.  
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IV MIEJSCE
Film opowiada o rodzinie, która postanowiła przekształcić 
swój zużywający dużo energii dom w obiekt bardziej 
ekologiczny i ekonomiczny. Jury doceniło przystępny 
sposób przekazania praktycznej, rzetelnej wiedzy, przy 
zachowaniu ciekawej i lekkiej formy. Uznanie zdobyło także 
podanie konkretnych wyliczeń i rozwiązań technicznych oraz 
wskazanie sposobu uzyskania finansowania dla przedsięwzięcia.
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 Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.


