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Zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj niosą ze sobą nowe zagrożenia w po-
staci coraz częstszych zjawisk ekstremalnych w wielu regionach UE: fale upałów, 
nawalne deszcze, powodzie miejskie czy gwałtowne burze. 28 czerwca 2019 
odnotowano rekordową temperaturę we Francji – 46OC. W Polsce w czerwcu 
2019 temperatury przekraczały 33OC. Światowa Organizacja Meteorologiczna 
(WMO) ostrzega, że fale upałów będą coraz mocniejsze, będą zaczynać się 
wcześniej, będą kończyć się później i będą im towarzyszyć susze, szczególnie 
w Europie Wschodniej. Równocześnie intensywność deszczy nawalnych, burz i 
poważnych gradobić będzie regularnie rosnąć w Europie Centralnej i Południo-
wej. Ekstremalne zjawiska pogodowe nie mogą już być traktowane 
jako wyjątki czy odstępstwa od normy. W wielu regionach UE zjawiska 
te stały się czymś zupełnie normalnym, coraz bardziej przewidywal-
nym, a częstotliwość ich występowania wzrasta z sezonu na sezon. 
 
Zagrożenia klimatyczne w sposób istotny oddziałują nie tylko na ekosystemy lą-
dowe i wodne, ale również na infrastrukturę, w tym budynki. W wielu europejskich 
krajach stało się to już nowym standardem, aby podczas projektowania nowych 
obiektów zwracać szczególną uwagę na kwestie odporności na zmiany klimatu. 
Jednak w Europie Centralnej takie podejście nadal jest traktowane jako ekstra-
wagancja, wyraz ekscentryzmu projektantów i inwestorów lub, w najlepszym ra-
zie, jako ciekawostka, której warto się przyjrzeć. Projektantom brakuje skutecz-
nych narzędzi i wiedzy w tym obszarze. Prawo budowlane w wielu krajach Wspól-
noty nie daje jasnych wytycznych do projektowania obiektów odpornych na eks-
tremalne zjawiska pogodowe. Olbrzymia większość przepisów bazuje na histo-
rycznych danych pogodowych i całkowicie pomija występowanie epizodów o 
charakterze ekstremalnym (np. gigantycznych opadów w krótkim okresie czasu, 
skutkujących powodzią miejską wskutek niewydolności infrastruktury deszczo-
wej). Skala problemu jest przerażająca, gdy weźmiemy pod uwagę istniejące 
obiekty. W Polsce większość wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 
które powstały w ostatniej dekadzie nie spełnia minimalnych progów odporności 
na takie zjawiska (olbrzymie nieprzepuszczalne powierzchnie parkingów i da-
chów, skrajne deficyty zieleni i redukcja bioróżnorodności, zupełny brak plano-
wego podejścia do ekosystemów i usług ekosystemowych, a błękitno-zielone 
rozwiązania z kretesem przegrywają z inżynieryjnymi rozwiązaniami tzw. „szarej 
infrastruktury”). Istniejące budynki bazują na regulacjach, które obowiązywały w 
czasie, gdy wystąpiono o pozwolenie na budowę, stąd tak wielka ilość obiektów 
nadzwyczaj podatnych na zagrożenia wiążące się ze zjawiskami ekstremalnymi. 
Stan bazowy jest dość jasny. Investeko Serwis dostarcza outsourcing środowi-
skowy dla 361 obiektów budowlanych w Polsce. W ponad trzystu z nich za-
rządcy stwierdzają, iż w każdym sezonie musza mierzyć się z nowymi wyzwa-
niami, które mają istotny wpływ na infrastrukturę: powodzie, susze, fale upałów, 
gwałtowne burze. W branży słynny jest przypadek kompletnego podtopienia par-
kingu podziemnego w jednym z popularnych skandynawskich marketów meblo-
wych na Śląsku (27 lipca 2019) czy tunelu pod rondem Ziętka w Katowicach. Do 
zdarzeń doszło zaledwie po kilku godzinach intensywnych opadów. Konse-
kwencje tych zdarzeń to istotne koszty: finansowe, zniszczenia środ-
ków trwałych, zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, szkody 
dla środowiska oraz potężny cios dla reputacji podmiotu odpowie-
dzialnego za dany obiekt. 
 
W relacji „klimat – architektura” szczególne, strategiczne znaczenie mają wielko-
powierzchniowe obiekty komercyjne. Obiekty te są najbardziej obszerne 
pod względem zajmowanej powierzchni oraz ilości. Są to na przykład centra han-
dlowe, lotniska, centra logistyczne, duże biurowce itp.  Charakterystyczne dla 
tych obiektów są: duża powierzchnia i kubatura, solidna konstrukcja, duże po-
wierzchnie ścian, elewacji i dachów, duże przeszklenia, duże uszczelnione par-
kingi oraz często skrajnie niska bioróżnorodność w bezpośrednim otoczeniu. Wy-
mienione wyżej właściwości plasują te obiekty w grupie najwyższego ryzyka 
względem zmian klimatu (fale upałów, gwałtowne powodzie, susze, burze itp.) i 
czynią je skrajnie podatnymi na efekt miejskiej wyspy ciepła (UHI). Potwierdzają 
to dane empiryczne. Dokładna analiza 44 Miejskich Planów Adaptacji do zmian 
klimatu (www.44mpa.pl) ujawnia, że rozmieszczenie przestrzenne hotspotów 
miejskich wysp ciepła bezpośrednio odzwierciedla lokalizacje wielkopowierzch-
niowych budynków (np. galerii handlowych) w tkance miejskiej. 
 
Wielkopowierzchniowe obiekty komercyjne odgrywają kluczową rolę w gospo-
darce i bezpośrednio oddziałują na życie 508 milionów mieszkańców Unii Euro-
pejskiej. Są to bowiem miejsca pracy i centra handlowe. To skupiska codzien-
nych zajęć i spotkań mieszkańców. Często spędzamy w nich więcej czasu niż w 
naszych domach. Wg danych Polskiej Rady Centrów Handlowych w czerwcu 

2018 w Polsce działały 652 centra handlowe a w całej Unii 9.500 takich obiek-
tów. W 2018 powierzchnia najmu brutto (GLA) w Polsce wynosiła 11,9 mln me-
trów kwadratowych (źródło: PRCH Retail Research Forum). W tym samym cza-
sie, w naszym kraju dostępnych było: ponad 10 mln m2 powierzchni biurowej 
(prognozy wskazują, że wskaźnik ten ma się podwoić przed 2028 r.), 16 mln m2 
powierzchni produkcyjnej w fabrykach oraz ponad 15 mln m2 powierzchni maga-
zynowej. Liczby te sukcesywnie rosną. Średni roczny przyrost powierzchni han-
dlowej w Polsce w latach 2012-2017 wyniósł 5%. W tym czasie całkowita podaż 
powierzchni wzrosła o 2,5 mln m2 GLA. 
 
Centra handlowe to miejsca, w których skupia się aktywność społeczności lokal-
nych. Wyraźnie ilustrują to dane dotyczące gęstości obecności człowieka. We-
dług PRCH miesięczny Indeks Trendów Footfall w polskich centrach handlowych 
w 2018 roku wyniósł aż 170 mln! Oznacza to, że każdy mieszkaniec, niezależnie 
od wieku, odwiedza centrum handlowe średnio 4-5 razy w miesiącu. Kiedy ten 
wskaźnik zostanie odniesiony do całej Unii Europejskiej, możemy mówić o 2,2 
miliarda bezpośrednich interakcji człowieka z architekturą wielkopo-
wierzchniową w każdym miesiącu. 
 
Natura tych wzajemnych interakcji KLIMAT – ACHITEKTURA – CZŁOWIEK w tej 
specyficznej grupie obiektów budowlanych sprawia, że stanowią one strate-
giczną grupę docelową działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu 
(CCA: climate change adaptation). Działania skierowane właśnie do tych obiek-
tów mogą mieć największe oddziaływanie w skali długofalowej i mogą realnie 
przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa i dobrostanu ich użytkowników. Na-
leży podkreślić, iż charakter wzajemnych interakcji jest wielokierunkowy. Klimat 
wpływa na architekturę i na ludzi i vice versa. Infrastruktura budowlana ma wpływ 
na klimat, środowisko i człowieka. 
 
Poniżej prezentujemy alarmujące dane zebrane przez Investeko Serwis w latach 
2015 – 2020 w czasie audytów przeprowadzanych w ponad trzystu obiektach: 
§ Średnia konsumpcja mediów w dużych centrach handlowych w Polsce: 

Energia elektryczna: 376.735.000 MWh; Woda: 11.750.000 m3; 
Ogrzewanie: 28.451.544 GJ 

§ Eliminacja bioróżnorodności (powierzchni biologicznie czynnej): Średni 
odsetek powierzchni utwardzonej (impervious) na terenach 
zarządzanych przez duże centra handlowe wynosi aż 85%! 
Oznacza to kompletną utratę powierzchni biologicznie czynnej i 
bioróżnorodności w tych lokalizacjach. Konsekwencją tego zaniedbania 
jest intensyfikacja efektów zmiany klimatu w tych obiektach (w 
szczególności zjawisk związanych z temperaturą i opadami takich jak 
powodzie miejskie, miejskie wyspy ciepła, susze czy fale upałów). 
Większość klientów Investeko Serwis to międzynarodowe korporacje (np. 
Cushman & Wakefield, Nepi Rockcastle, Apsys, MVGM) – ich 
managerowie potwierdzają, że problem ten jest bardzo podobny w ich 
obiektach znajdujących się w innych krajach Wspólnoty. 

 
Polska jest krajem dość zaawansowanym pod względem planowania adaptacji 
do zmian klimatu na poziomie władz samorządowych. W latach 2015 – 2019 aż 
44 miasta powyżej 100 tys. mieszkańców opracowały tzw. Miejskie Plany 
Adaptacji do Zmian Klimatu (zobacz: www.44mpa.pl). W projekcie LIFE 
ADAPTCITY (LIFE13 INF/PL/000039) opracowano strategię adaptacji dla Miasta 
Stołecznego Warszawy. Plany te w sposób klarowny definiują i wyrażają w 
ilościowo główne zagrożenia klimatyczne. Najważniejsze z nich to: 
§ Zagrażające okresy upałów: stwierdzono we wszystkich 45 miastach, w 

co czwartym podkreślono problemy związane ze zjawiskiem miejskiej 
wyspy ciepła (UHI) 

§ Zagrażające deszcze nawalne i miejskie powodzie – 40 miast 
§ Zagrażające okresy bez opadów – 23 miasta 
§ Zagrażające burze i porywiste wiatry – 15 miast 

 
Investeko Serwis świadczy usługi outsorcingu środowiskowego dla 361 obiektów 
w Polsce. Nasze analizy potwierdziły, że w 2020 ponad 300 z nich (93%) nie jest 
wystarczająco przystosowanych do zagrożeń związanych z opadami i tempera-
turą, z którymi przychodzi im mierzyć się w każdym sezonie. Ponad połowa tych 
obiektów nie stosuje żadnych systemowych rozwiązań opartych na 
przyrodzie (nature-based solutions) w tym błękitno-zielonej infrastruk-
tury. Zieleń jest tam kojarzona wyłącznie z funkcją dekoracyjną, a usługi ekosys-
temowe są całkowicie pomijane w zarządzaniu obiektem. Problem dotyczy całej 



branży w Unii Europejskiej, jednak w szczególny sposób ogniskuje się w Europie 
Centralnej i Wschodniej. 
Dzięki 44 miejskim planom adaptacji dysponujemy bogatym źródłem informacji o 
klimacie w różnorodnych lokalizacjach w Polsce. Opracowania te zyskują wartość 
dopiero wówczas, gdy dane w nich zawarte udaje się przełożyć na rozsądne 
decyzje dotyczące wdrożeń adaptacyjnych w bardzo konkretnych lokalizacjach. 
Jak dotąd nie powstał jeden uniwersalny model metodologiczny czy 
też algorytm integrujący dane z MPA z modelami symulacji klimatu, 
który pozwoliłby wskazać optymalny zestaw rozwiązań adaptacyjnych 
dla danego obiektu w zadanej lokalizacji. Dotychczasowe bariery to: 

1. Brak obiektywnych i nadających się do porównań danych dotyczących 
poszczególnych lokalizacji (do czasu opracowania 44 MPA); 

2. Heterogeniczność dostępnych danych; 
3. Złożoność i komplikacja modelu; 
4. Niechęć inwestorów do inwestowania środków w rozwiązania 

adaptacyjne; traktowanie ich jako dodatkowy koszt inwestycyjny, który 
wygodnie jest pominąć (np. popularna jest wśród inwestorów jest 
postawa, że zieleń to wyłącznie dekoracja, która dodatkowo wymaga 
nakładów w czasie eksploatacji budynku (np. ogrodnik, woda) – więc jeśli 
przychodzi do cięcia kosztów, zwykle w pierwszej kolejności redukuje się 
właśnie nasadzenia); 

5. Prawo budowlane, które nie reguluje wytycznych dotyczących adaptacji 
do zmian klimatu w zakresie projektowania. 

 
Dzisiaj postępujące korzystne zmiany dotykające tych barier są coraz bardziej 
widoczne. Jesteśmy pewni, że to perfekcyjny moment na wprowadzenie AR-
CHICLIMY na rynek. Aktualnie dysponujemy już wystarczającymi danymi (44 MPA 
+ nasze autorskie modelowanie symulacji pogody pn. ACAM: Archiclima Climate 
Analysis Model). Wyraźny jest też trend zmiany świadomości pośród inwestorów 
i zarządców obiektów wielkopowierzchniowych. Coraz wyraźniej widzą oni bo-
wiem racjonalną i finansową potrzebę adaptacji ich obiektów w obliczu regularnie 
nawracających wydarzeń kryzysowych związanych z eksploatacją budynku. Po-
datność budynku na zjawiska ekstremalne oznacza realne koszty dla 
właściciela/zarządcy oraz wymierne ryzyko dla instytucji finansującej 
inwestycję. Zapowiedziane w Polsce zmiany legislacyjne to regularny wzrost 
opłat za odprowadzanie wody deszczowej z nieruchomości. W czasie letnich 
FAL UPAŁÓW, standardem dla polskiego Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 

stało się już wprowadzanie limitów dla największych konsumentów energii. W 
tych okresach klimatyzacja pożera niebotyczne porcje energii w całym kraju i co-
raz bardziej realne staje się widmo blackoutu (co by było, gdyby awaria Elektrowni 
Bełchatów jak ta w maju 2021 wydarzyła się w środku lata?). Nie jest tajemnicą, 
że w czasie upałów największe sieci handlowe są zmuszane zamykać niektóre 
sklepy, pod groźbą horrendalnych kar. EKSTREMALNE TEMPERATURY 
oznaczają wysokie koszty klimatyzacji (lato) czy ogrzewania (zima). Inne przykłady 
to, wspominane wyżej, zalewanie parkingów podziemnych (koszty odszkodowa-
nia dla właścicieli pojazdów, koszty ubezpieczenia i naprawy uszkodzeń w bu-
dynku) czy wielkie nagrzewające się powierzchnie tworzące hotspoty miejskiej 
wyspy ciepła. Każdy ekstremalny incydent pogodowy oznacza dla obiektu ryzyko 
poważnych zniszczeń (koszty napraw i konserwacji). Silne, NAWALNE OPADY 
generują koszty opłat za odprowadzenie deszczówki, koszty szybszego zużywa-
nia się materiałów, koszty powtarzających się napraw systemu sanitarnego oraz 
koszty reagowania na osunięcia terenu. PORYWISTE WIATRY I BURZE to 
zagrożenie dla zewnętrznych elementów budynku, dla bezpieczeństwa ludzi i po-
jazdów zaparkowanych przed obiektem. Z kolei OKRESY SUSZY wydają się 
być bardzo poważnym długofalowym zagrożeniem dla naszego kraju. Zasoby 
słodkiej wody w Polsce należą do najbardziej ograniczonych w Europie (niektóre 
źródła podają, iż są na poziomie zasobów Egiptu). Okresy suszy mają wpływ na 
ceny wody. Wg Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Polsce już w sezonie 
2019 wiele regionów doświadczyło realnego problemu w zakresie dostaw słod-
kiej wody z powodu braku wystarczających zasobów. 
 
Ciekawą obserwacją dzisiejszych czasów jest to, że coraz więcej in-
teresariuszy z sektora biznesu, nieruchomości i finansów przyznaje, 
że kryzys klimatyczny jest faktem wymagającym właśnie ich działania. 
Wynika to z takich przesłanek, że adaptowanie komercyjnych obiek-
tów do zmian klimatu staje się dla nich koniecznością dyktowaną pro-
stą kalkulacją ekonomiczną dotyczącą realnych zysków i strat. Rów-
nocześnie jako społeczeństwo nadal nie zauważamy, że możliwe roz-
wiązanie jest już dostępne, że jest opłacalne i całkiem łatwe do wdro-
żenia. Inwestorzy wciąż postrzegają błękitno-zieloną infrastrukturę 
głównie jako dekorację do budynku. Zapewne z tego powodu zieleń 
tak łatwo bywa usuwana z planów inwestycyjnych jako zbędny koszt.

 

 


