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Już po raz dwunasty firma RD bud 
zgromadziła uznanych ekspertów 
branży budowlanej oraz reprezen-
tantów firm, instytucji i mediów, 
którym bliska jest tematyka zrów-
noważonego rozwoju. 25 września 
2014 r. Lord Hotel & Conference 
Center w Warszawie stał się nowo-
czesną platformą transferu wiedzy 
i wymiany doświadczeń w obsza-
rze rewitalizacji obiektów budowla-
nych. Okazją ku temu stała się kon-
ferencja „Zrównoważone renowacje 
– druga młodość inwestycji budow-
lanych”, będąca kontynuacją pro-
jektu „Partnerstwo dla zrównowa-
żonego budownictwa”, wdrożonego 
przez firmę RD bud w 2010 r.

Trzecia już edycja przedsięwzięcia, 
zainaugurowanego przed czterema 
laty, dzięki synergii fachowej wie-
dzy, ma przyczynić się do rozpo-
wszechnienia na polskim rynku klu-
czowych założeń zrównoważonego 
budownictwa.

Transfer wiedzy i doświadczeń

W trakcie konferencji poświęco-
nej tematyce zrównoważonych re-
nowacji kompleksowo omawiano 
aspekty związane z realizacją po-
szczególnych etapów moderniza-
cji inwestycji budowlanych, takich 
jak hotele, centra handlowe, obiek-
ty biurowe oraz mieszkalne. Istotną 
częścią seminarium były prezenta-
cje prelegentów uznanych w bran-
ży firm i instytucji. Dyskusje toczyły 
się wokół dwóch kluczowych aspek-
tów, istotnych w kwestii osiągnięcia 
standardu budynku niskoenerge-
tycznego – tj. rewitalizacja struktu-
ry zewnętrznej oraz powierzchni we-
wnętrznych obiektu.
W pierwszej części konferencji uczest-
nikom spotkania przybliżono zagad-
nienie termorenowacji. Prelekcję 
na temat wykorzystania szkła w pro-

cesie rewitalizacji budynków wygło-
siła Jolanta Lessig, kierownik komu-
nikacji marketingowej na Europę 
w firmie Pilkington Polska (NSG Gro-
up). Kwestie modernizacji inwestycji 
budowlanych pod kątem ich efektyw-
ności energetycznej przybliżył semi-
narzystom Henryk Kwapisz, dyrektor 
relacji instytucjonalnych w ISOVER, 
spółce Grupy Saint-Gobain. Ostatnim 
wystąpieniem w tym bloku tematycz-
nym była prezentacja pt. „Prefabry-
kowane elewacje architektoniczne 
w rewitalizacji obiektów”, przedsta-
wiona przez Nicolas Retournard, dy-
rektora ds. eksportu w firmie Betsi-
nor Composites z Francji.
Drugą część konferencji wypełniło 
wystąpienie Rafała Schurmy, pre-
zydenta i założyciela Polskiego Sto-
warzyszenia Budownictwa Ekolo-
gicznego (PLGBC), który wskazał 
słuchaczom „Nowy kierunek certyfi-
kacji LEED, BREEAM, DGNB w Pol-
sce: hotele i budynki użyteczności 
publicznej”.
W trzecim bloku szczegółowej ana-
lizie poddano zagadnienie moder-
nizacji instalacji, czyli rewitalizacji 
powierzchni wewnętrznej obiektu. 
Część merytoryczną zainicjował 
Maciej Kiepal z firmy Armstrong, 
wygłaszając prelekcję pt. „Remont 
powierzchni biurowych – Upcycling 
jako innowacyjna metoda zagospo-
darowywania odpadów budowla-
nych”. Z kolei Marcin Markowski, re-
prezentujący firmę Zymetric, podjął 
temat „Systemy klimatyzacji, wen-
tylacji, pomp ciepła”. Ostatnie dwie 
prezentacje w tej części konferencji 
przypadły w udziale organizatoro-
wi i zarazem pomysłodawcy całe-
go przedsięwzięcia, firmie RD bud. 
Jean-Luc Darras, dyrektor robót 
RD bud na przykładzie centrum han-
dlowego opowiadał o ogromnym 
znaczeniu etapowania robót wyko-
nywanych w funkcjonującym obiek-
cie, wygłosił również prelekcję pt. 

„Polepszenie efektywności instalacji 
a zarazem całego obiektu”.
Dopełnieniem pierwszej i trzeciej czę-
ści wystąpień były panele dyskusyj-
ne z udziałem prelegentów. W pierw-
szym z nich głos zabrał również Piotr 
Jurkiewicz, Certyfikowany Europejski 
Planista Budownictwa Pasywnego 
SARP, MaOIA z ramienia Polskiego 
Instytutu Budownictwa Pasywnego 
i Energii Odnawialnej im. Güntera 
Schlagowskiego.
Ciekawym punktem programu był 
blok tematyczny poświęcony „3 Re-
wolucji Przemysłowej”, który przygo-
tował Rodolphe Deborre, dyrektor ds. 
zrównoważonego rozwoju w Grupie 
Rabot Dutilleul z Francji.
Dzięki tak obszernej i fachowej pre-
zentacji wiedzy, uczestnicy semina-
rium mogli poznać głos ekspertów 
i skonfrontować różne punkty widze-
nia na prezentowane kwestie. Poru-
szane zagadnienia były również do-
skonałym wstępem do warsztatów, 
w których uczestniczyć mogli wszy-
scy goście seminarium.

Praktyka czyni mistrza

Zwieńczeniem tegorocznej konfe-
rencji były warsztaty, podczas któ-
rych seminarzyści połączeni w ze-
społy mogli skonfrontować nabytą 
teorię z praktyką, mierząc się z za-
daniem zorganizowania renowacji 
funkcjonującego obiektu biurowego, 
z uwzględnieniem zasad zrównowa-
żonego rozwoju. Wyzwanie to wyma-
gało od uczestników zarówno odpo-
wiedniego zaplanowania przebiegu 
prac, jak i doboru materiałów, tech-
nologii oraz metod wykonawstwa. 
Nad przebiegiem warsztatów i re-
alizacją zadań czuwali gospoda-
rze spotkania oraz zaproszeni go-
ście specjalni – uznane autorytety 
w dziedzinie zrównoważonego bu-
downictwa z francuskiej Grupy Ra-
bot Dutilleul.

„Partnerstwo 
dla zrównoważonego budownictwa”


