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JW+A | Kim jesteśmy i co robimy?

JW+A to zespół specjalistów w zakresie zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. Doradzamy 
w jaki sposób projektować, budować i eksploatować budynki, aby były oszczędne i przyjazne dla 
środowiska i ich użytkowników. 

Specjalizujemy się w certyfikacji LEED, BREEAM, WELL budynków nowych oraz istniejących. Oferujemy 
usługi w zakresie opracowania strategii raportowania niefinansowego ESG, Taksonomii UE, 
przeprowadzania analiz standardu Net Zero. Nasze doradztwo wspieramy poprzez szeroki zakres analiz 
eksperckich obejmujących modele i charakterystyki energetyczne.

Nasi klienci to projektanci, wykonawcy, deweloperzy oraz zarządcy i właściciele budynków.
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JW+A | Kim jesteśmy i co robimy?

W skład naszego zespołu wchodzą eksperci z akredytacjami: 

❏ LEED AP BD+C
❏ LEED AP ID+C
❏ LEED Green Associate
❏ WELL AP i Fitwel Ambassador (które uzyskali jako jedne z pierwszych osób w Polsce.)
 
JW+A jest organizacją licencjonowaną przez  BREEAM i ma status Licensed Assessor Company. W 
zespole mamy asesora International New Construction i In-Use International, jak również akredytowanych 
specjalistów AP oraz Associate.
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https://jw-a.pl/2017/04/wspolpraca-z-konsultantem-leed-na-etapie-projektu/


5

JW+A | Usługi2
Certyfikaty LEED, BREEAM

W JW+A specjalizujemy się w doradztwie z zakresu zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa. Wspieramy 
naszych Klientów w uzyskaniu certyfikatów LEED, BREEAM - kompleksowo przeprowadzając przez wielokryterialny 
proces certyfikacji, wykorzystując sprawdzone i innowacyjne rozwiązania, które podnoszą wartość inwestycji 
naszych Klientów.

Certyfikaty WELL i Fitwel

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani eksperci z akredytacjami WELL AP oraz Fitwel Ambassador, które uzyskali 
jako jedne z pierwszych osób w Polsce. Pomagamy uzyskać certyfikaty WELL i Fitwel najemcom, oraz deweloperom i 
właścicielom budynków.

Doradztwo w zakresie charakterystyki energetycznej budynków 
Dzięki wiedzy i doświadczeniu, nasz interdyscyplinarny zespół wspiera inwestorów, właścicieli budynków oraz projektantów 
i wykonawców na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

+

+
+



6

JW+A | Usługi2
ESG i raportowanie niefinansowe

Wspieramy partnerów biznesowych w opracowaniu strategii raportowania ESG, która zdefiniuje kolejne kroki działań, określi 
stopień ich pilności oraz zadania dla poszczególnych stron (właściciel, asset manager, technik, najemcy itp.).

Audyty energetyczne 

Ocena efektywności energetycznej istniejących budynków i proponowanie bezkosztowych i kapitałowych ulepszeń, które skutkują 
poprawą efektywności energetycznej.

Analiza Net Zero 

Potwierdzenie neutralności węglowej z doradztwem dla nowych i istniejących budynków. Określenie działań, które po pierwsze 
zmniejszą zużycie energii przez budynek, a po drugie zbilansują pozostały CO2 - offset. 

+
+
+
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JW+A | Usługi2
Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Doradztwo dla nowych i istniejących obiektów. Modelowanie energetyczne "Simple Box" oraz dynamiczne modelowanie 
energetyczne w oparciu o normę ASHRAE 90.1-2007, 2010 i 2013 lub polskie przepisy pozwalające na precyzyjne obliczenie 
rocznych kosztów energii i optymalizację rozwiązań projektowych oraz spełnienie wymagań certyfikacji budynków. Audyty 
energetyczne na różnych poziomach dokładności.

Analizy dla LEED, BREEAM, WELL 
Analiza Life Cycle Cost (LCC) pozwalająca na optymalizację i wybór najbardziej efektywnych kosztowo rozwiązań; analiza Life 
Cycle Assessment (LCA) pozwalająca na ocenę wpływu na środowisko w całym cyklu życia budynku. Symulacje i pomiary 
dostępu światła dziennego i zanieczyszczenia światłem sztucznym, a także analiza komfortu cieplnego, wentylacji mechanicznej i 
jakości środowiska wewnętrznego.

Pomiary jakości powietrza

Badanie jakości powietrza zgodnie z metodologią Arc, pomiary parametrów komfortu, stężenia CO2 i VOC.

+
+
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JW+A w liczbach

JW+A działa na rynku od 2011 roku. Do chwili obecnej mamy:

36 specjalistów w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu

90 trwających procesów certyfikacji LEED, BREEAM, WELL w Polsce, Europie i Azji

95  zakończonych procesów certyfikacji w tym na poziomie Platinum i Outstanding

1 000 000 m2 certyfikowanej powierzchni 

5 członkostw: PLGBC, USGBC, BRE, IWBI, GRESB Partner 
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JW+A | Klienci4
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/jwa.team/

/company/jw_a

Green Building Experts

Znajdź nas na Facebooku i Linkedin

Dziękujemy za poświęcony czas!

Wiktoria Suwara 
Business Development Manager

mail: w.suwara@jw-a.pl
tel: +48 512 595 635

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

https://www.facebook.com/jwa.team/
https://pl.linkedin.com/company/jw_a

