
Certyfikacja HQE

Wspieramy stosowanie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej 
konstrukcji i obsługi budynków oraz poprawy jakości życia

DEKRA – Twój Partner w Budownictwie

www.budownictwo.DEKRA.pl

HQE (Haute Qualité Environnementale) jest pierwszym europejskim certyfikatem uznawanym na poziomie 
międzynarodowym, który potwierdza najwyższą jakość zrównoważonego projektu. Jak dotychczas w systemie HQE 
na całym świecie certyfikowanych jest ponad 380 tys. projektów o powierzchni około 59 mln m2. 

Certyfikacja HQE™ obejmuje wiele kryteriów oceny budynku i angażuje wszystkich interesariuszy. Zespół odpowiedzialny 
za certyfikację HQE™ sam określa cele do zrealizowania dla konkretnego wymagania oraz swobodnie wybiera 
rozwiązania architektoniczne i techniczne dla danego obiektu. System HQE umożliwia dowolny wybór zakresu certyfikacji, 
który może obejmować sam projekt , część budynku lub cały obiekt. 

Dzięki partnerstwu z  firmą Cerway – operatorem certyfikacji HQE – DEKRA jest 
obecnie jedyną jednostką certyfikacyjną uprawnioną do przyznawania certyfikatu 
HQE na terenie Polski.

ZAKRES USŁUG DEKRA OBEJMUJE: 
 > Całościowe zarządzanie procesem certyfikacji: zarządzanie aplikacjami, 
kontraktowanie, organizowanie i  przeprowadzanie audytów, 
przygotowywanie raportów wraz z rekomendacją do Cerway

 > Szkolenie i akredytację specjalistów zaangażowanych w projekty certyfikowane 
z HQE (Referentów i Audytorów HQE).

CERTYFIKUJEMY:
 > Nowe budynki mieszkalne    
 > Nowe budynki komercyjne i biurowe
 > Budynki komercyjne i biurowe w trakcie eksploatacji



Proces certyfikacji HQE przebiega w obrębie 14 celów połączonych w 4 obszary:

 > Nadzór inwestorski
 > Ekspertyzy, opinie i audyty techniczne
 > Przeglądy okresowe obiektów budowlanych
 > Termowizje
 > Certyfikaty energetyczne
 > Koordynacja BHP
 > Certyfikacja BREEAM/LEED

Pozostałe usługi dla Państwa biznesu:

KORZYŚCI DLA DEWELOPERÓW:
 >  Wzrost wartości budynku
 > Zwiększona wartość marketingowa budynku poprzez podniesienie jego 
prestiżu

 > Potwierdzenie wysokiej jakości budynku poprzez niezależną jednostkę 
certyfikacyjną - całkowita przejrzystość i obiektywność

 > Obniżenie kosztów operacyjnych 
 > Zoptymalizowana wydajność działań dzięki ocenie w oparciu o międzynarodowe 
standardy

 > Globalne podejście gwarantujące energetycznie wydajne, wygodne oraz 
przyjazne dla środowiska i użytkowników budynki

 > Dostęp do technicznej wiedzy eksperckiej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW:
 > Gwarancja jakości budynku
 > Zmniejszenie kosztów wynikających z bieżących napraw i użytkowania   
 > Redukcja kosztów operacyjnych i zużycia mediów
 > Zapewnienie zdrowego i przyjaznego środowiska życia

www.budownictwo.DEKRA.pl
biuro@dekra.com

ZAPEWNIAMY 

BEZPIECZEŃSTWO

WROCŁAW
Plac Solny 20
Tel. +48.71.780-47-77 do 78
Fax +48.71.780-47-79

WARSZAWA
ul. Rzymowskiego 28
Tel. +48.22.855-60-92
Fax +48.22.577-36-36

POZNAŃ
ul. Św. Michała 43
Tel. +48.61.651-98-95
Fax +48.61.651-98-95

KRAKÓW
ul. Puszkarska 9
Tel. +48.12.294-52-09
Fax +48.12.378-96-06

ZDROWIE KOMFORT

ENERGIAŚRODOWISKO

 > Jakość przestrzeni (ekspozycja elektromagnetyczna, 
specjalne warunki zdrowotne) 

 > Jakość wody (projektowanie sieci, temperatura) 
 > Jakość powietrza (wentylacja, klimatyzacja, LZO)

 > Komfort cieplno-wilgotnościowy (wpływ 
klimatyzacji i wentylacji na komfort termiczny 
użytkowników) 

 > Komfort akustyczny (wewnętrzna i zewnętrzna 
akustyka, hałas urządzeń) 

 > Komfort wizualny (dostęp do naturalnego 
i sztucznego oświetlenia) 

 > Komfort zapachowy (kontrola i niwelowanie źródeł 
dyskomfortu)

 >  Położenie (zagospodarowanie działki, 
tereny zewnętrzne, wpływ na lokalnych 
mieszkańców) 

 >  Materiały (zrównoważoność, wpływ materiałów 
z uwagi na trwałość, użytkowanie, możliwość 
adaptacji) 

 >  Plac budowy (zarządzanie odpadami, zużycie 
mediów, niedogodności) 

 >  Woda (zużycie, wykorzystanie wody 
deszczowej, gospodarka wodno-
ściekowa) 

 >  Odpady (zarządzanie odpadami) 
 >  Utrzymanie (projekt uwzględniający uproszczone 
utrzymanie) 

 > Energia (zmniejszenie zapotrzebowania, 
zużycia, emisji)

HQE wyróżnia się spośród pozostałych systemów certyfikacji silnym naciskiem na zdrowie i komfort przyszłych 
użytkowników – cele te stanowią ponad 50% kryteriów systemu.


