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w polskich realiach i postulują konieczność współpracy praktyków, tj. producentów, kon-
struktorów i projektantów ze środowiskiem naukowym w celach szerszego udostępnienia 
zaplecza naukowo-badawczego i pomocy przy weryfikacji oraz wdrażaniu nowatorskich 
pomysłów. W takie zapotrzebowanie wpisuje się doskonale inicjatywa powstania w naj-
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bliższej przyszłości Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Pasywnego (MLBP) przy 
Politechnice Krakowskiej. Celem przedsięwzięcia jest m.in. stworzenie zaplecza badawczo-
-rozwojowego do badań, oceny oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 
materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych dla tego rodzaju budownictwa. Samorząd 
województwa małopolskiego przeznaczył na projekt MLBP 3,5 mln euro (Fedorak-Cisak, 
Furtak, 2012). Laboratorium będzie prowadziło badania in situ, które w okresie początko-
wym będą miały charakter non profit. Staną się więc znaczącą pomocą dla przedsięwzięć 
takich, jak opisane w niniejszym opracowaniu. Firmy kreujące budowę domów z neoporu 
jako jedne z pierwszych wyraziły chęć współpracy z MLBP. Przyszła współpraca obu środo-
wisk oraz przede wszystkim rozwój opisanego pomysłu budowy tanich domów z neooporu 
będzie przez Autorkę monitorowany, a spostrzeżenia znajdą swoje miejsce w przyszłych pu-
blikacjach.

Zakończenie
Nowatorska technologia wznoszenia domów ze spienionego polistyrenu, zwanego neoporem, 
jest doskonałą alternatywą dla drogich i nieekonomicznych domów tradycyjnych oraz jeszcze 
droższych w budowie, choć ekonomicznych w użytkowaniu, domów energooszczędnych lub 
pasywnych. Stanowi przykład owocnych poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych, 
których celem jest uzyskanie oszczędności w procesie budowy. Oszczędności takie wymusza 
z jednej strony kryzys gospodarczy, a z drugiej strony – polityka unijna, wprowadzająca suk-
cesywnie w krajach członkowskich jako standard budownictwo niskoenergertyczne, związa-
ne ze specyficznymi wymogami materiałowymi i konstruktorskimi, generującymi jak dotąd 
dodatkowe koszty. 

Wdrożenie na szerszą skalę omawianej technologii wymaga pokonania bariery mentalnej 
w postaci obaw przed nowością, uprzedzeń do mieszkania „w styropianie” oraz przyjęcia 
pewnych kompromisów, wynikających z ograniczeń dotyczących gabarytów i kształtowa-
nia formy – budynki powstające w tym systemie mogą być jednopoziomowe (lub ewentu-
alnie dwupoziomowe, co podnosi jednak koszty budowy), a ich kształt podporządkowany 
jest elementom wielkogabarytowym, ograniczającym zróżnicowanie formy. Jednakże szala 
pozytywnych aspektów i barier do pokonania zdecydowanie przechyla się na korzyść tych 
pierwszych. Z pewnością w przyszłości coraz częściej będzie można napotkać w polskim 
krajobrazie budynki powstałe w omawianej technologii lub wykorzystujące podobne roz-
wiązania. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano doskonały przykład próby przezwy-
ciężania kryzysu w budownictwie mieszkaniowym od strony technologicznych rozwiązań 
– kryzys rodzi potrzebę działań innowacyjnych.
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Zainteresowania badawcze Autorki dotyczą zagadnień gospodarki przestrzennej 
w kontekście czynników lokalizacji przedsiębiorstw, szczególnie czynnika perso-
nalnego. Prace badawcze odnoszą się również do zagadnień współpracy jednostek 
naukowych i badawczo-rozwojowych z sektorem MŚP, zwłaszcza w zakresie wdra-
żania nowych technologii i materiałów, w tym dotyczących budownictwa energo- 
oszczędnego i pasywnego. Ponadto, autorka zajmuje się problematyką poziomu i ja-
kości życia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich miast Pol-
ski oraz miast postsocjalistycznych.
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