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OCENA WPŁYWU BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE W ŚWIETLE PROGRAMU 
„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ" 

Polityka i strategia rozwoju gospodarczego i społecznego, realizowanego bez szkody dla jakości 
środowiska i zasobów naturalnych, dotyczy również budownictwa. Cykl życia technicznego obiektu 
budowlanego, z uwzględnieniem kosztów środowiskowych poniesionych w procesie inwestycyjnym 
i eksploatacyjnym, powinien być przedmiotem oceny ekologicznej. Propozycja tego typu oceny 
została opracowana przez Komitet ISO/TC207 w serii norm ISO 14000. 

1. Wprowadzenie 

Obok wymagań podstawowych zawartych w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich 
(89/106 EEC), dotyczących sposobu projektowania i wykonania obiektów budowlanych 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny lub zdrowia użytkowników, 
sprawą pierwszej potrzeby staje się rozwiązanie problemu ochrony środowiska natural-
nego, dewastowanego przez człowieka na skutek nieodpowiedzialnej gospodarki jego 
zasobami. 

„Zrównoważony rozwój" (Sustainable Development), zdefiniowany w raporcie Komisji 
Brundtlanda pod nazwą Our Common Future, dotyczy takiej eksploatacji zasobów 
naturalnych naszej planety, ażeby stworzyć przyszłym pokoleniom możliwość korzysta-
nia z tych zasobów w sposób zaspokajający ich niezbędne potrzeby. 

Pierwsza koncepcja systemu, który działałby na rzecz ochrony środowiska, została 
zawarta w dokumencie nazwanym „Karta biznesu dla «zrównoważonego rozwoju»" 
(ICC Business Charter for Sustainable Development). W dokumencie tym, sporządzo-
nym z Inicjatywy Międzynarodowej Izby Handlowej, wymienia się szesnaście głównych 
czynników, które powinno się uwzględniać przy zarządzaniu środowiskiem. Są to [1]: 

1) wspólny priorytet, 
2) zintegrowane zarządzanie, 
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3) proces poprawy, 
4) kształcenie pracowników, 
5) wstępna ocena oddziaływania na środowisko, 
6) produkty i usługi, 
7) doradztwo dla klienta, 
8) urządzenia i ich eksploatacja, 
9) badania, 

10) środki zapobiegawcze, 
11) kontrahenci i dostawcy, 
12) przygotowanie doraźnej Interwencji, 
13) transfer technologii, 
14) otwartość na obawy społeczeństwa, 
15) podejmowanie wspólnych działań, 
16) sprawozdawczość. 

Obok czynników wymienionych w szesnastu punktach, ujętych już w serii norm ISO 
9000, pojawiły się nowe, powodując zwrot w pojmowaniu tematu ochrony środowiska. 
Dotyczą one transferu technologii przyjaznych środowisku, wspólnego udziału w rozwoju 
inicjatyw i programów mających na celu ochronę ekosystemów, a także pogłębieniu 
świadomości ekologicznej. 

2. Zrównoważony rozwój środowiska a proces budowlany 

Głównym instrumentem zarządzania środowiskiem naturalnym jest „zasada zachowania 
zasobów przyrody". Przy formułowaniu konkretnej polityki ochrony środowiska jest ona 
wyrażana w formie kilku szeroko rozpowszechnionych zasad podrzędnych, jak na przykład: 

a) zasada zachowywania zasobów przyrody - dotycząca utrzymania pewnej krytycz-
nej ilości zasobów pozwalającej na samoodtwarzanie się zasobów przyrodniczych, 

b) zasada ciągłej poprawy stanu środowiska, 
c) zasada zapobiegania i przezorności - opierająca się na założeniu, że zapobieganie 

zanieczyszczeniom jest rozwiązaniem skuteczniejszym niż redukowanie skutków wy-
emitowanego zanieczyszczenia oraz na promowaniu rozwiązań zapewniających nie-
szkodliwość danego obiektu jeszcze przed jego oddaniem do eksploatacji, 

d) zasada ochrony środowiska - uwzględniająca zachowanie zasobów przyrody oraz 
zapobieganie i przezorność, lecz niekoniecznie ciągłą poprawę stanu środowiska, 

e) zasada płacenia przez zanieczyszczającego - dotycząca sposobów gromadzenia 
środków na ochronę środowiska. 

Odwołując się do definicji środowiska w rozumieniu polskiej ustawy o jego ochronie 
i kształtowaniu* można przyjąć, że działalność budowlana wpływa na degradację 
środowiska w dwojaki sposób: 

* „Środowiskiem w rozumieniu ustawy jest ogół elementów przyrodniczych, w szczególności 
powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także 
krajobraz, znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku 
działalności człowieka". (Dz.U. nr 49/1994). 
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- poprzez pobór surowców naturalnych, takich jak: kopaliny, nośniki energii, woda 
(w procesie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, przy budowie, renowacji oraz 
konserwacji obiektów budowlanych), oraz 

- zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza odpadami stałymi, ciekłymi i pyłowymi 
podczas procesu eksploatacji i utylizacji obiektów budowlanych po okresie życia tech-
nicznego). 

W jednym i drugim przypadku dochodzi do bezpośredniej degradacji środowiska 
naturalnego w sytuacji, kiedy nie są przestrzegane zasady, na jakich powinien się 
opierać system zarządzania środowiskiem naturalnym. 

Wymienione w punktach a-e zasady w mniejszym lub większym stopniu są spełnione 
w odniesieniu do gałęzi przemysłu stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla środowi-
ska naturalnego. 

Włączając budownictwo - jako proces technologiczny - do koncepcji „zrównoważo-
nego rozwoju", zasadniczą sprawą staje się wydzielenie obszarów, w których może być 
wdrażana zasada poszanowania zasobów i walorów środowiska naturalnego oraz 
zachodzących w nim procesów. 

3. „System zarządzania środowiskiem" - definicja 
oraz zakres działania 

Spośród norm dotyczących zarządzania środowiskiem naturalnym należy wymienić [1 ]: 
• The British Standard BS 7750-Specification for environmental management systèmes, 
• Council Regulation No 1836/93 allowing voluntary participation by companies in 

the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), 
• The Irisch Standard I.S. 310:1994 Environmental Management Systems - Guiding 

Principles and Requirements, 
• The Canadian Standards Association Standard CSA Z 750-94 A Voluntary Environ-

mental Management System. 
Podstawę do prowadzenia prac w zakresie ochrony środowiska stanowi Zarządzenie 

Rady Wspólnot Europejskich - EMAS (Eco-management and audit scheme) z 1993 r. 
związane z promocją technologii przyjaznych środowisku, bazujących na zestawie norm 
ISO 14000 opracowanych przez Komitet ISO/TC 207 pn. Environmental management*. 

Ogólny zakres działalności Komitetu ISO/TC 207 dotyczy: 
- systemu zarządzania środowiskiem, z uwzględnieniem zasad jego działania oraz 

technik pomocniczych, 
- znakowania wyrobów przyjaznych środowisku naturalnemu, z uwzględnieniem 

zasad i procedur przyznawania znaku jakości ekologicznej, 
- oceny tzw. cyklu życia danego wyrobu (Life Cycle Assessment (LCA)) z punktu 

widzenia stopnia degradacji zasobów naturalnych wykorzystanych w procesie jego 
produkcji czy zastosowanych do utylizacji tych wyrobów. 

* W języku polskim nie ukazał się dotyczczas żaden podręcznik dotyczący systemów zarzą-
dzania środowiskiem. Omawiane normy również nie są dostępne w polskiej wersji, mimo iż w Pol-
skim Komitecie Normalizacyjnym trwają prace nad tłumaczeniem ISO 14001. 
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„System zarządzania środowiskiem" został zdefiniowany w normie ISO 14001 jako „ta 
część całego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, 
zakres obowiązków, praktykę wykonawczą, procedury, procesy oraz zasoby służące 
opracowaniu, wdrażaniu, realizacji, kontroli i prowadzeniu polityki dotyczącej ochrony 
środowiska", przy czym [1]: 

• „środowisko" według ISO 14001 oznacza otoczenie, w którym przedsiębiorstwo 
prowadzi swoją działalność i które obejmuje atmosferę, wodę, glebę, zasoby naturalne, 
florę, faunę, ludzi oraz wzajemne powiązania miedzy nimi; 

• „skutki środowiskowe", stanowiące przedmiot działania systemu zarządzania śro-
dowiskiem, obejmują wszelkie bezpośrednie lub pośrednie, ujemne lub korzystne wpły-
wy, jakie na środowisko naturalne mają działalność, produkty i usługi oferowane przez 
daną organizację lub przedsiębiorstwo; 

• zagrożenie środowiska samego przedsiębiorstwa obejmuje ryzyko powstania obra-
żeń i strat u pracowników, lokalnej społeczności i w miejscowym lub szerszym środowi-
sku, spowodowanych przez działalność, produkty lub odpady przedsiębiorstwa, wywie-
rając niekorzystny wpływ na funkcjonowanie i przyszłość samego przedsiębiorstwa; 

• wyniki w dziedzinie ochrony środowiska określone są w ISO 14001 jako wymierne 
rezultaty systemu zarządzania ochroną środowiska, związane z nadzorowaniem przez 
przedsiębiorstwo środowiskowych aspektów jego działalności, przy uwzględnieniu poli-
tyki środowiskowej, jej celów i zadań [2]. 

4. System oceny ekologicznej budynku 
i wyrobów budowlanych w odniesieniu do zakresu 
działalności Komitetu ISO/TG 207 

Pod pojęciem budynku ekologicznego jest rozumiany obiekt, którego proces inwesty-
cyjny został oparty na założeniach „rozwoju zrównoważonego", czyli przy poszanowaniu 
„zasobów, walorów i procesów środowiska naturalnego". 

Rozpatrując powyższe uwarunkowania w odniesieniu do tzw. okresu życia technicz-
nego* obiektu, zarówno w procesie projektowania, wykonania, eksploatacji, jak i prze-
widywanego sposobu utylizacji po osiągnięciu stanu granicznego użytkowania, podsta-
wowym kryterium budownictwa ekologicznego jest oszczędność surowców naturalnych: 

• nośników energii, 
• wody, 

• surowców wykorzystywanych bezpośrednio do produkcji materiałów czy wyrobów 
budowlanych. 

Kryterium budownictwa ekologicznego w powyższym znaczeniu dotyczy zarówno 
przemysłu materiałów i wyrobów budowlanych, jak i budynku jako efektu końcowego 
procesu inwestycyjnego. 

* Przez pojecie „życie techniczne" (tłumaczenie angielskiego określenia Life Cycl) rozumiany 
jest czas, po upływie którego właściwości techniczne obiektu osiągają stan graniczny użytkowania. 
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Stąd poszukiwania metod oceny ekologicznej budownictwa idą w dwóch kierunkach: 
oznakowania wyrobów oraz oceny ekologicznej budynku powstałego przy wykorzystaniu 
tych wyrobów. 

Opracowanie systemu oceny ekologicznej wyrobu nie jest sprawą jednoznaczną i prostą. 
Świadczą o tym próby podjęte w tym zakresie przez kraje Europy Zachodniej, gdzie 
świadomość problemu budownictwa „zrównoważonego" jest bardziej rozwinięta. 

Jeśli chodzi o badanie wpływu procesu technologicznego materiałów i wyrobów 
budowlanych na środowisko naturalne, metodą wiodącą jest metoda „Building Research 
Establishment" opracowana "w Watfort (Wielka Brytania) w 1990 r., znana pod nazwą 
BREEM. Zgodnie z tą metodą przy ocenie końcowej wyrobu budowlanego brane są pod 
uwagę takie czynniki jak: 

- stopień zużycia surowców naturalnych (zarówno jako materiału podstawowego, jak 
i źródła energii do jego wydobycia czy przetwarzania), 

- emisja spowodowana zachodzącym podczas produkcji 
procesem spalania, 

- analiza możliwości zaoszczędzenia surowców podstawowych poprzez stosowanie 
materiałów zastępczych, recykling materiałów zużytych, przy równoczesnej ocenie 
procentowego udziału poszczególnych składników. 

Celem tej metody jest ocena jakościowa według umownej skali, pozwalającej na 
wyodrębnienie materiałów budowlanych o najwyższej jakości ekologicznej. 

Elementy powyższej metody znalazły swoje odbicie w opracowaniach przygotowa-
nych przez instytucje takie jak przede wszystkim: 

• US Green Building Council, 
• University of British Columbia School of Architecture, 
• L'Agence de l'Environment et de la Maitrise de l'energie, 
• Brite-Euram Programme (EU), 
• International Council of Building Research Studies and Documentation (CIB), 
o Nordic Council of Ministers. 

Ocena jakości ekologicznej materiałów lub wyrobów budowlanych przeprowadzana 
jest na ogół zgodnie z metodą LCA (Life Cycle Assessment), chociaż czasami występują 
różnice w szczegółach; na przykład w systemie promującym wyroby budowlane przyja-
zne środowisku naturalnemu wprowadzono podział grupując: wyroby ścienne, sufitowe, 
podłogowe itp.*, a w innym przypadku zastosowano klasyfikację grupową wyrobów: A, 
B, C - w zależności od ich jakości ekologicznej. 

Najwięcej problemów stwarza opracowanie koncepcji oceny ekologicznej budynku 
jako efektu końcowego procesu budowlanego. Wynika to z: 

- różnorodności typów obiektów w zależności od ich przeznaczenia oraz różnego 
podejścia projektantów do rozwiązania architektonicznego nawet obiektu tego samego 
typu (co uniemożliwia porównywalność projektów między sobą), 

* Opracowanie przygotowane przez dwie grupy naukowców angielskich: Environmental Re-
search Group (ERG) z uniwersytetu Oxford Brooks oraz Royal Mail Property Holdings (RMPH). 
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- różnorodności warunków wyjściowych, na przykład położenia względem stron 
świata oraz otaczającej zabudowy, 

- przyjętych normatywów powierzchni użytkowej itp., 
- dłuższego okresu życia budynku niż materiałów czy wyrobów budowlanych, 
- większych kosztów bieżących zużycia energii i wody aniżeli kosztów zainwestowania. 
W związku z powyższym w pracach prowadzonych przez różne ośrodki naukowo-ba-

dawcze zaznacza się daleko idące zróżnicowanie kierunków badań [3]. 
Grupa francuska pod nazwą ATEQUE na przykład, utworzona w czerwcu 1993 r. przez 

francuskie ministerstwo budownictwa w celu ujednolicenia i ułatwienia rozwoju narzędzi 
do poprawy jakości środowiska wewnątrz budynku, zrzeszając 26 członków rekrutują-
cych się ze wszystkich dziedzin związanych z budownictwem (naukowców, producen-
tów, właścicieli, projektantów, konstruktorów itp.), pracuje w siedmiu grupach roboczych 
nad następującymi problemami: 

- identyfikacja czynników związanych z jakością środowiska samego budynku, ro-
dzaju uciążliwości oraz kryterium oceny, 

- inwentaryzacja funkcjonalnej i strukturalnej typologii obiektu, przy uwzględnieniu 
czynnika czasu, 

- wypracowanie wrażliwości na sprawy środowiska i świadomości jego potrzeb, 
- analiza nowych, specyficznych metod oceny oraz studia porównawcze ich wyników, 
- opracowanie i udoskonalenie metod oceny poprzez zdefiniowanie odpowiedniego 

budownictwa i jego przeznaczenia, 
- rola elementów konstrukcyjnych w dziedzinie zapewnienia jakości środowiska w bu-

dynku, 
- poprawa warunków sprzyjających jakości środowiska w obiektach istniejących. 
Odmienne podejście reprezentuje opcja tzw. Green Building Challange (GBC) [4], 
Celem prac poświęconych temu zagadnieniu jest między innymi: 
- opracowanie i zaakceptowanie ostatecznej definicji „green building", 
- pokazanie szerszej możliwości formułowania wspólnych celów i ocen środowiska 

przy równoczesnej akceptacji różnic regionalnych i technicznych, 
- wskazanie kierunków działań krajom uczestniczącym w programie z zaleceniem 

uwzględnienia w stosowanych przez nie metodach ocen specyfiki regionalnej, 
- identyfikacja czynników związanych z procesem oceny, 
- promocja międzynarodowej wymiany informacji i pomysłów, 
- popularyzacja technologii „green building". 
Jako przykład rozwiązania holenderskiego może służyć program Eco-Quantum (EQ) [3], 

Jest to metoda pomiarowa oparta na zasadach LCA, która pełni służebną rolę w in-
formowaniu na temat wpływu budynku jako całości na środowisko w czasie jego całego 
życia technicznego, począwszy od wydobycia surowców do degradacji technicznej 
obiektu. 

W stosowanych metodach obliczeniowych są rozwijane dwa sposoby oceny: 
• EQ quick, 

• EQ advanced. 
EQ quick jest metodą oceny służącą projektantom, za pomocą której mogą oni włączyć 

do procesu projektowego analizę konsekwencji dla środowiska, jakie mogą wyniknąć 
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z zastosowania konkretnych materiałów budowlanych w konkretnych typach budynków 
- mieszkalnych lub niemieszkalnych. 

EQ advanced służy do szerokiego zastosowania zasady LCA w projektowaniu 
obiektów biurowych oraz w prowadzeniu badań mających na celu analizę i obliczanie 
wpływu budynku na środowisko naturalne, wraz z metodami likwidacji tego wpływu. 

5. Podsumowanie 

Wprowadzenie norm ISO 14000 obliguje do podporządkowania kosztów inwestycji 
budowlanych koncepcji „rozwoju zrównoważonego". Dotyczy to szczególnie kosztów 
eksploatacji zasobów naturalnych, w których winien być uwzględniony okres bilansowa-
nia się nakładów na ochronę środowiska z zyskami płynącymi z zastosowania techno-
logii pozwalających na ograniczenie dewastacji środowiska naturalnego. 

W przypadku procesu budowlanego dotyczy to nie tylko rodzaju stosowanych mate-
riałów, lecz także sposobu rozwiązania konstrukcyjnego i funkcjonalno-przestrzennego 
projektowanego obiektu, co ma wpływ na środowisko naturalne poprzez sposób „zacho-
wania się" tego obiektu w całym cyklu jego życia technicznego, począwszy od wykorzy-
stania materiałów z oznakowaniem Eco, stosowania rozwiązań technicznych zapewnia-
jących energooszczędny sposób użytkowania oraz przedłużony okres granicznego 
zużycia obiektu, po utylizację pozwalającą w maksymalnym stopniu wykorzystać pozo-
stałe odpady budowlane do produkcji nowych materiałów i wyrobów budowlanych. 

Tak pojęta filozofia budownictwa, podporządkowanego koncepcji „rozwoju zrównowa-
żonego", jest niewątpliwie trudna do wdrożenia. Tym niemniej należy podjąć się tego 
zadania, korzystając z wymienionej grupy norm, i dążyć do opracowania (w warunkach 
polskich) polityki budowlanej odpowiadającej wymaganiom ochrony środowiska natural-
nego. 
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