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Naukowcy o zdrowym domu – konferencja Healthy Buildings 2017 - 

Europe 

W dniach 2-5 lipca, na Politechnice Lubelskiej, odbyła się międzynarodowa konferencja 

naukowa Healthy Buildings 2017 - Europe poświęcona zdrowym budynkom, w której 

uczestniczyło ponad 200 naukowców i praktyków z 38 krajów. Grupa VELUX była 

sponsorem głównym konferencji oraz aktywnym uczestnikiem paneli dyskusyjnych, w 

których dzielono się wiedzą i wynikami najnowszych badań. 

Była to trzynasta konferencja z serii Healthy Buildings i jednocześnie druga w nowej formule 

konferencji regionalnych. Do Lublina przybyło ponad 200 naukowców i praktyków różnych specjalności 

– inżynierów środowiska, architektów, chemików, biologów, lekarzy którzy dyskutowali o znaczeniu 

warunków życia w budynkach dla ludzi i środowiska. Co jest szczególnie istotne, gdyż właśnie w nich 

ludzie spędzają 90 proc. swojego czasu. Natomiast nowa, regionalne formuła, dała szansę na lepsze 

osadzenie dyskusji w lokalnym kontekście.  

„Główne tematy poruszane podczas konferencji w Lublinie to "smart buildings", nowoczesne systemy 

wentylacji pozwalające na oszczędności energii, chemiczne i biologiczne czynniki wpływające nie tylko 

na zdrowie, lecz przede wszystkim samopoczucie użytkowników. Obecna była również tematyka 

związana, z jakością środowiska wewnętrznego w szkołach, a także po raz pierwszy wiele 

prezentowanych prac dotyczyło problemów ludzi starszych, oraz jakości powietrza w szpitalach, czyli 

tam gdzie spodziewamy się odzyskać zdrowie” – mówi prof. Marzenna Dudzińska z Politechniki 

Lubelskiej, przewodnicząca komitetu naukowego i organizacyjnego. 

Konferencje Healthy Buildings 2017 - Europe to przede wszystkim forum dyskusyjne. Oprócz 33 sesji, 

na Politechnice Lubelskiej odbyło się 11 warsztatów wymagających aktywnego udziału wszystkich 

uczestników oraz paneli dyskusyjnych, dotyczących nowych rozwiązań praktycznych w wentylacji i 

klimatyzacji czy metod pomiarowych.  

„Dla uczestników z Polski była to okazja do poznania najnowszych badań i opinii najlepszych 

światowych specjalistów. To także okazja do uświadomienia polskiemu społeczeństwu, że jakość 

powietrza wewnętrznego ma większy wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie niż powietrza 

zewnętrznego (atmosferycznego) i że podejmując decyzje przy budowie domu czy wyposażaniu 

mieszkania mamy bezpośredni wpływ na zdrowie nasze i naszych dzieci” – dodaje prof. Marzenna 

Dudzińska. 

W lubelską konferencję zaangażowała się również Grupa VELUX, która od lat zajmuje się 

propagowaniem idei zdrowych domów, realizując m.in. takie inicjatywy jak „Barometr Zdrowych 



 

 

Domów” – doroczne ogólnoeuropejskie badanie służące opisaniu zależności między warunkami 

mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi.  

„Wyniki badań mogą wpływać na decyzje inwestorów i mieć kluczowe znaczenie dla sposobu 

projektowania domów, szkół, szpitali i biur. Dlatego wykorzystujemy każdą okazję do dzielenia się 

wiedzą i badaniami na czołowych forach naukowych” – mówi Peter Foldbjerg Head of the Group’s 

research and knowledge department, Daylight, Energy and Indoor Climate. 

Podczas konferencji przedstawiciele Grupy VELUX podzielili się wnioskami badań w ramach trzech 

obszarów. Jednym z nich była prezentacja koncepcji Circadian House - czyli wizji zdrowych 

budynków przyjaznych dla człowieka, w których integralną częścią jest życie w budynku zgodnie z 

naturą (zgodnie z cyklem dziennym i cyklami pór roku), możliwość dostosowania się do zmieniających 

się warunków (w zależności od pory dnia, pory roku) i potrzeb oraz możliwość ochrony przed 

szkodliwymi substancjami. Kolejnym obszarem była prezentacja wyników badania „Barometr 

zdrowych domów”, czyli opinii  Europejczyków na zdrowy styl życia. Edycja 2015 pokazała, iż 

według Europejczyków zdrowie zaczyna się w domu i co istotne warunki domowe są ważniejsze niż 

zdrowy sposób odżywiania i aktywność fizyczna. W 2016 roku dzięki badaniu określono pięć głównych 

cech zdrowego domu (dobre warunki do snu, komfortowa temperatura wnętrza, świeże powietrze, 

dostęp do światła dziennego oraz odpowiednia wilgotność). Natomiast ostatnia edycja 2017 pokazała, 

że jeden na sześciu Europejczyków mieszka w budynkach o niezdrowym klimacie, w których panuje 

wilgoć, brakuje światła dziennego, niedogrzewanych zimą i przegrzewanych latem. 

W ramach aktywności Grupy VELUX na konferencji odbyły się również warsztaty pt. „Jak efektywnie i 

w przystępny sposób wyremontować budynek mieszkalny”, a także została zaprezentowana  

koncepcja niedrogiej i zrównoważonej przebudowy socjalnych budynków mieszkalnych w oparciu o 

projekt RenovActiv. Służy ona jako wzorzec i inspiracja do przebudowy kolejnych podobnych 

domów socjalnych w brukselskiej dzielnicy Anderlecht.  

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z projektami realizowanymi przez Grupę VELUX również na 

specjalnym stoisku, gdzie dostępne były broszury i katalogi poświęcone omawianym zagadnieniom. 

Więcej informacji na temat prowadzonych przez Grupę VELUX badań oraz koncepcji renowacji domów 

socjalnych znajduje się pod linkami: research and knowledge, housing renovation concept, oraz 

Healthy Homes Barometer. 
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Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej 
światła dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system 
doświetleń modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne 
oraz systemy i rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i 
zrównoważony klimat wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z 
przedstawicielstwami handlowymi i zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 9500 
pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit 
(FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld 
euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 milionów euro. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o 
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-
2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 mln zł na wsparcie organizacji 
społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą 
działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały 
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. 
Więcej informacji na www.velux.pl. 
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