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ARCHITEKTURA ENERGOAKTYWNA PO 2021
TOM 1. ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
TOM 2. ZAGADNIENIA INSTALACYJNO-PROJEKTOWE
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Builder Science poleca publikacje, które stanowią wsparcie edukacji oraz pracy zawodowej 
wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych w budownictwie, zarówno projektantów 
i wykonawców, inspektorów nadzoru, jak również inwestorów, a nawet dostawców rozwiązań 
oraz zarządców i użytkowników obiektów budowlanych. Godne polecenia przez samych autorów, 
wydawców, recenzentów oraz uznane autorytety w branży.

Publikacja Architektura energoaktywna po 2021 opraco-
wana pod redakcją naukową dr hab. inż. arch. Anny Bać 
z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej skła-
da się z dwóch tomów. Obie części tworzą kompendium 
wiedzy na temat architektury aktywnej energetycznie 
oraz zawierają kwintesencję tego, co architekt powinien 
wiedzieć o projektowaniu klimatycznym i niskoenergo-
chłonnym, wymogach prawnych związanych z energią 
w roku 2021 w Polsce i Unii Europejskiej oraz o możliwo-
ściach i uwarunkowaniach ich spełniania.
Oba tomy skonstruowane są analogicznie – poprze-
dza je wprowadzenie. Każdy rozdział rozpoczyna krót-

kie streszczenie w języku polskim, a kończy bibliogra-
fia i nota o autorze. W kilku rozdziałach podano dodat-
kowe informacje dotyczące wymagań prawnych oraz 
autorskie opracowania wytycznych dla architektury 
aktywnej energetycznie. Na końcu zebrano streszcze-
nia w języku angielskim.
Patronat Honorowy nad wydaniem objęła Izba Archi-
tektów RP. Obok Polskiego Stowarzyszenia Budow-
nictwa Ekologicznego PLGBC patronat nad publikacją 
sprawuje także: Dolnośląska Izba Architektów RP, Sto-
warzyszenie Architektów Polskich SARP, Koło Zrówno-
ważonej Architektury SARP, Polska Akademia Nauk.

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE I MATERIAŁY SYPKIE. 
WSPÓŁCZESNE ZASADY PROJEKTOWANIA Z PRZYKŁADAMI
Autor: ANNA HALICKA, DOMINIKA FRANCZAK-BALMAS
Wydawnictwo Naukowe PWN

Niniejsza publikacja to swoiste kompendium wiedzy 
na temat zasad projektowania zbiorników żelbeto-
wych. Praktyczne wskazówki dla konstruktorów zosta-
ły oparte przede wszystkim na normach europejskich 
dotyczących projektowania zbiorników oraz obliczania 

ciśnienia cieczy i parcia materiałów sypkich. Autorki 
korzystały też z bogatej literatury przedmiotu prezen-
tującej osiągnięcia polskie, a także zagraniczne oraz 
z własnego doświadczenia naukowego, projektowe-
go i eksperckiego.

UTRZYMANIE RUCHU W PRZEMYŚLE. INFORMATYKA 
I CYBERBEZPIECZEŃSTWO. DIAGNOSTYKA PRZEMYSŁOWA. PRAKTYKA
Autor: SŁAWOMIR SZYMANIEC, MAREK KACPERAK  
Wydawnictwo Naukowe PWN

To pierwsza na polskim rynku publikacja poświęco-
na utrzymaniu ruchu zakładu przemysłowego, a tak-
że informatyce, cyberbezpieczeństwu i diagnostyce 
eksploatacyjnej w przemyśle. W książce krok po kroku 
można prześledzić, jak z niewydolnego zakładu prze-
mysłowego – bez informatyki czy diagnostyki – moż-
na przy pomocy nowoczesnych narzędzi inżynierskich 
stworzyć dobrze prosperującą firmę. Publikacja bę-

dzie również świetną pomocą dla studentów (kierun-
ki na przykład: mechatronika, elektrotechnika, mecha-
nika i budowa maszyn), ponieważ wszystkie zagad-
nienia są podane w sposób możliwie najprostszy, jak 
choćby te trudniejsze kwestie dotyczące informatyki 
technicznej w zakładzie przemysłowym powiązanej 
z diagnostyką, automatyką i metrologią.
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WYTYCZNE DLA DACHÓW ZIELONYCH. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, 
WYKONYWANIA I UTRZYMYWANIA DACHÓW ZIELONYCH 
Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. EWA BURSZTA-ADAMIAK 
Wydawca: Stowarzyszenie DAFA

Drugie polskie wydanie wytycznych jest zbiorem zale-
ceń oraz odniesień do norm określających wymagania 
techniczne i parametry dla materiałów wykorzystywa-
nych do budowy dachów zielonych. Wytyczne te sta-
nowią punkt odniesienia do projektowania, wykonywa-
nia oraz utrzymania dachów zielonych i uznawane są 
za powszechnie obowiązujące zasady techniki. W tej 
wersji wytycznych więcej uwagi poświęcono ochronie 
przeciwpożarowej, ochronie przed erozją wodną oraz 
wietrzną, zapewnieniu dodatkowej zdolności do reten-
cji wód opadowych na dachu zielonym, zasadom two-
rzenia przestrzeni życiowych dla flory i fauny (wzrost 
bioróżnorodności) oraz zaleceniom do współfunkcjo-
nowania zazielenionych dachów z instalacjami foto-

woltaicznymi. Znaczna część wytycznych poświęcona 
jest także omówieniu rodzajów czynności dla rozwo-
ju i utrzymania roślinności na dachu oraz zakresu prac 
pielęgnacyjnych wymaganych na poszczególnych ro-
dzajach dachów. Uszczegółowienie w wytycznych za-
leceń w wyżej wymienionych zagadnieniach ma na ce-
lu zwrócenie większej uwagi na prawidłowy wybór ma-
teriałów oraz rozwiązań na etapie projektu i budowy 
dachów zielonych, a na etapie eksploatacji – na po-
trzebę przeprowadzania właściwych zabiegów pielę-
gnacyjnych oraz kontroli. To z kolei powinno umożli-
wić realizację założeń projektanta dachów zielonych, 
dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu  
i funkcjonalności rozwiązania. 

NOWY WYMIAR ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA 
Raport Roczny PLGBC 2020

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego 
PLGBC opublikowało Raport Roczny 2020. Ze wzglę-
du na pandemię organizacja zmieniła charakter po-
dejmowanych aktywności i realizowanych wydarzeń. 
Nowe inicjatywy oraz pomysły na współpracę posze-
rzyły grono organizacji o kolejnych członków. Podsu-
mowano wydarzenia i projekty realizowane we współ-
pracy z członkami oraz partnerami w obszarze zrów-
noważonego budownictwa. 
W 2020 r. odbyło się 50 konferencji i wydarzeń z part-
nerstwem PLGBC, grono członków Stowarzyszenia 
powiększyło się też o nowe firmy. To również udział  
w pięciu międzynarodowych projektach i praca sze-
ściu grup roboczych PLGBC. 
Wprowadzono pierwszy polski wielokryterialny  
certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego –  
ZIELONY DOM, opracowany przez PLGBC we współ-
pracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicz-

nymi, uwzględniający obowiązujące przepisy oraz do-
bre praktyki zrównoważonego budownictwa.
Kolejny rok PLGBC rozwijało propozycje konferencji, 
spotkań, warsztatów dla profesjonalistów z branży bu-
downictwa i nieruchomości, tym razem w formie wy-
darzeń online, zwiększając przy tym dostępność dla 
zainteresowanych, a także wprowadzając nowe formy 
aktywności, jak podczas PLGBC Green Building Sym-
posium czy webinarium PLGBC Dzień Ziemi z zielo-
nym budownictwem.
Nowy format przyjęła zaproponowana przez PLGBC 
Baza Budynków Certyfikowanych w Polsce. Łą-
czy ona informacje o obiektach certyfikowanych we 
wszystkich obecnych w kraju systemach oceny bu-
dynków w podziale na branże office, logistics/indu-
strial, retail, residential, hotel i school.
Raport do pobrania: https://plgbc.org.pl/wp-content/
uploads/2021/01/PLGBC-raport-roczny-2020.pdf.

S-87 POLSKA ADMINISTRACJA DROGOWA  
I KONGRESY DROGOWE W LATACH 1918–1939
Autor: dr hab. inż. MAREK MISTEWICZ, prof. IBDiM
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

W monografii opisano organy administracji państwa 
polskiego, które zarządzały drogami publicznymi w la-
tach 1918–1939 oraz ich kolejne reorganizacje. Przed-
stawiono sylwetki wybitnych ministrów właściwych  
w sprawach drogownictwa, dyrektorów Departamen-
tu Dróg Kołowych, naczelników wydziałów oraz dyrek-
torów robót publicznych, a także zamieszczono ich fo-
tografie. W monografii znajdują się informacje o czte-
rech polskich kongresach drogowych zorganizowa-
nych w Warszawie i w Poznaniu oraz o ich uczestni-
kach, jak również o aktywnym udziale polskich inży-

nierów w trzech międzynarodowych kongresach dro-
gowych: w Waszyngtonie w 1930 r., w Monachium  
w 1934 r. i w Hadze w 1938 r. Opisano tematykę re-
feratów zgłoszonych na kongresy w aspekcie proble-
mów i osiągnięć polskich drogowców w tworzeniu sie-
ci dróg publicznych, dostosowanej zarówno do po-
trzeb gospodarki, jak i społeczeństwa oraz budowy 
nowoczesnych mostów. Wykazano, jak nikłymi środ-
kami na budowę dróg dysponowała polska admini-
stracja w państwie odrodzonym po ponad wiekowych 
rozbiorach i jak dobrze potrafiła je wykorzystać.


