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1. WSTĘP 

1.1 CEL RAPORTU 
Ustawodawstwo europejskie (przekształcenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków) uznaje wprowadzenie do roku 2020 budownictwa o niemal zerowym 

zużyciu energii (nZEB – nearly Zero Energy Buildings), zwanego w skrócie nZEB, jako 

standardu dla nowych budynków. Uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących aktualnych 

działań rynkowych stanowi warunek konieczny do oceny postępów wdrożenia aktów prawnych 

i innych podjętych środków. Dlatego też głównym celem projektu ZEBRA2020 jest 

monitorowanie wprowadzania na rynek standardów nZEB w całej Europie i dostarczenie 

odpowiednich danych, jak również rekomendacji dotyczących sposobu osiągnięcia wysokiego 

standardu nZEB. Niniejszy raport obejmuje informacje zebrane w 17 krajach członkowskich 

UE. Selekcja i kontrola poniższych danych przebiegała pod auspicjami europejskich instytucji 

badawczych i akademickich oraz osób decyzyjnych na poziomie państwowym. Na bazie 

zebranych informacji i analiz powstały rekomendacje dotyczące redukcji emisji CO2 w 

odniesieniu do rynku mieszkaniowego. Niniejszy raport zawiera dane, wyniki badań oraz 

rekomendacje, uporządkowane w następujący sposób: 

(1) dane dotyczące efektywności energetycznej budynków w formie statystyk 

obejmujących obiekty poddane modernizacji a także nowe działania w sektorze 

budowlanym, przy wskazaniu wybranych przykładów budynków o wysokiej 

efektywności energetycznej, z uwzględnieniem technicznej specyfikacji tychże 

budynków w różnych krajach; 

(2) analiza dotycząca certyfikacji efektywności energetycznej oraz ankieta 

przeprowadzona wśród agentów nieruchomości uwzględniająca wpływ certyfikacji na 

rynek nieruchomości; 

(3) rozdział zawierający opis sytuacji prawnej sektora budowlanego w kontekście 

systemu prawnego konkretnych państw członkowskich; 

(4) projekt narzędzia pn. Obserwator Zmian nZEB (w j.angielskim nZEB Tracker), 

zwanego w skrócie Obserwator, w ramach którego opracowano spójne kryteria 

charakteryzujące zmiany i stan dojrzałości rynków krajowych oraz rynku UE w 

odniesieniu do budynków o niemal zerowym zużyciu energii; 

(5) studia przypadków obrazujące transformacje do standardów nZEB i ich wpływ na 

redukcje emisji CO2 rynku mieszkaniowego w okresach lat: do 2020, 2030 oraz 2050; (6) 

rekomendacje, które mogą posłużyć osobom decyzyjnym do stawiania wymagających 

celów wdrażania standardów nZEB i efektywności energetycznej zasobów 

mieszkaniowych. 
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1.2  DANE DOTYCZĄCE 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
RYNKU MIESZKANIOWEGO 
Wybrane przykłady budynków o wysokiej efektywności energetycznej 

Konsorcjum projektu ZEBRA2020 zebrało szczegółowe dane dotyczące powstałych w ostatnim 

czasie budynków jak również budynków poddanych modernizacji według standardów nZEB 

(lub budynków, których efektywność energetyczna jest na poziomie nZEB) aby zidentyfikować 

cechy charakterystyczne oraz szczególne właściwości takich obiektów. Cechy 

charakterystyczne nZEB zaprezentowano za pomocą narzędzia bazo-danowego budynków 

nZEB oraz poddano analizie w raporcie budynki „NZEB - charakterystyka, szacunek kosztów i 

wyniki” 

Dane obejmują następujące właściwości budynków: 

- lokalizacja i strefa klimatyczna; 

- rok budowy; 

- rodzaj budowy; 

- sposób eksploatacji budynku; 

- efektywność energetyczna; 

- charakterystyka elewacji zewnętrznej (wskaźnik U oraz zastosowane materiały 

izolacyjne); 

- pasywne strategie chłodzenia; 

- technologia wentylacji mechanicznej, chłodzącej i grzewczej; 

- wykorzystanie energii odnawialnych. 

 

Zebrane dane obejmują łącznie 411 budynków nZEB w 17 krajach docelowych. Z 411 

budynków nZEB 333 to budynki nowe a 78 to budynki poddane modernizacji. Jeśli chodzi o 

użytkowanie budynków, 261 to budynki mieszkalne podczas gdy pozostałe 150 to budynki 

niemieszkalne.  

Aby zaprezentować jak najbardziej aktualny obraz sektora budowlanego oraz w celu 

identyfikacji potencjalnych trendów, wyselekcjonowano budynki nZEB, które powstały lub 

zostały zmodernizowane podczas ostatnich 5 lat.  

http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/nzeb-activities/panel-distribution.html
http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/nzeb-activities/panel-distribution.html
file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
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Na decyzję o wykorzystaniu jednej strategii, rozwiązania czy technologii miały wpływ 

różnorodne czynniki. Z jednej strony strategie krajowe, działania lokalne czy programy 

subwencyjne odgrywają istotną role na poziomie krajowym, z drugiej czynniki takie jak 

położenie geograficzne, tradycje budownictwa, warunki klimatyczne czy dostępność 

materiałów lub technologii stanowią istotny element procesu projektowania. 

Niniejszy raport został uporządkowany według krajów lecz analiza raportu „nZEB - 

charakterystyka, szacunek kosztów i wyniki” koncentruje się wokół stref klimatycznych ze 

względu na ich równie istotną rolę. Z tego względu powstała potrzeba stworzenia wspólnej 

metodologii1 w celu zdefiniowana charakterystyki poszczególnych stref klimatycznych w 

oparciu o stopniodni2, które przedstawiono w Tabeli 1.  

Tabela 1 Strefy klimatyczne według stopniodni wymaganych dla ogrzewania i chłodzenia. 

Strefa 

klimatyczna 
Stopniodni Warunki klimatyczne 

Strefa A 
Ilość  stopniodni wymagających ogrzewania >= 1962  

Ilość  stopniodni wymagających chłodzenia >= 525 
Chłodna zima, ciepłe lato 

Strefa B 
Ilość  stopniodni wymagających ogrzewania >= 1962  

Ilość  stopniodni wymagających chłodzenia < 525 
Chłodna zima, łagodne lato 

Strefa C 
Ilość  stopniodni wymagających ogrzewania < 886  

Ilość  stopniodni wymagających chłodzenia >= 525 
Ciepła zima, ciepłe lato 

Strefa D 
Ilość  stopniodni wymagających ogrzewania między 886 a 1962  

Ilość  stopniodni wymagających chłodzenia < 525 
Umiarkowana zima, łagodne lato 

Strefa E 
Ilość  stopniodni wymagających ogrzewania między 886 a 1962  

Ilość  stopniodni wymagających chłodzenia >= 525 
Umiarkowana zima, ciepłe lato 

 

Diagram 1 przedstawia lokalizację wybranych budynków. Większość z nich znajduje się w 

strefie klimatycznej B, której cechami charakterystycznymi są zimne zimy i łagodne lata. 

                                                

1 Katerina Tsikaloudaki, Kostas Laskos and Dimitrios Bikas (2011). Identyfikacja stref klimatycznych w 
Europie w kontekście efektywności energetycznej budynków. On the Establishment of Climatic Zones in 
Europe with Regards to the Energy Performance of Buildings. Energies 2012, 5, 32-44 

(http://www.mdpi.com/1996-1073/5/1/32/pdf) 

2 Dla celów projektu ZEBRA 2020, przyjęto temperaturę 15°C jako wartość wymaganą dla ogrzewania 
oraz  18,5°C jako wartość wymaganą dla chłodzenia, przy użyciu tego samego narzędzia 

kalkulacyjnegohttp://www.degreedays.net. 

file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
http://www.mdpi.com/1996-1073/5/1/32/pdf
http://www.degreedays.net/
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Diagram 1 Lokalizacja wybranych budynków nZEB według stref klimatycznych 

Odbiorcami powyższej analizy są projektanci, którzy mogą odnaleźć w niej informacje o 

najczęściej spotykanych i najnowszych rozwiązaniach nZEB oraz administracja państwowa, 

która może wspierać różne technologie określając zasady przetargów lub lokalnych aktów 

prawnych. 

1.3 ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTKI 
ENERGETYCZNEJ (EPC) I POŚREDNICY 
NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
Podsumowanie badania ankietowego agentów nieruchomości 

Celem badania było zebranie opinii pośredników w obrocie nieruchomościami na temat 

głównych czynników, które brane są pod uwagę przy wyborze nieruchomości (zakup bądź 

najem). Dodatkowo, badano wpływ certyfikacji energetycznej na wartość nieruchomości oraz 

na czas ekspozycji na rynku. Ankieta zawierała również zestaw pytań, służących ocenie 

trudności powiązanych z codziennym zastosowaniem świadectw charakterystyki 

energetycznej, w skrócie EPC (w j.angielskim Energy Performance Certificates). 

Wielu respondentów wyraziło raczej negatywne zdanie na temat świadectw EPC. Wśród 

ankietowanych agentów była również grupa wyrażająca się pozytywnie ale jej liczebność 

zmieniała się w zależności od kraju. Wyniki ankiety umożliwiły stworzenie istotnych 

rekomendacji dotyczących podniesienia wpływu certyfikacji na wartość nieruchomości oraz 

sposobu pokonywania barier użytkowania świadectw, które powstają wraz z ich coraz 

szerszym zastosowaniem na terenie UE. Przykładowo, w niektórych krajach nie ma obowiązku 

posiadania świadectw EPC na każdym z etapów użytkowania nieruchomości (np:. etap 

projektowania, wprowadzenia na rynek pierwotny, wprowadzenia na rynek wtórny oraz 
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modernizacje) W tych krajach, gdzie świadectwa energetyczne są już obligatoryjne, obowiązek 

ten może być lepiej przestrzegany, jeśli świadectwa charakterystyki energetycznej będą 

wymagane przez prawników/notariuszy poświadczających dokonywania transakcji na rynku 

nieruchomości. Biurokratyczne przeszkody w wydaniu świadectw charakterystyki 

energetycznej powinny zostać zmniejszone, podczas gdy ocena tych świadectw pod względem 

wiarygodności powinna ulec poprawie. Ulepszone szkolenia i kwalifikacja certyfikujących oraz 

właściwa kontrola jakości zwiększy niezawodność i wiarygodność świadectw. 

Badanie przeprowadzono na terenie 8 państw należących do Unii Europejskiej - Austrii, Francji, 

Niemczech, Włoszech, Norwegii, Polsce, Rumunii oraz Hiszpanii. W badaniu zostało 

zrealizowanych w sumie 618 wywiadów. W tym w poszczególnych krajach: Austria N= 50; 

Francja N= 70; Niemcy N= 90; Włochy N= 136; Norwegia N= 90; Polska N= 71; Rumunia N= 

43; Hiszpania N= 68. 

 

Analiza cen nieruchomości w powiązaniu ze świadectwami EPC  

Celem tego badania było uzyskanie szacunkowej wartości wzrostu cen sprzedawanych i 

wynajmowanych nieruchomości, w wyniku podniesienia ich efektywności energetycznej. 

Znajdująca się w świadectwie EPC klasa efektywności energetycznej jest traktowana jako 

wskaźnik efektywności energetycznej nieruchomości. Następujące państwa członkowskie UE 

zostały wybrane do analizy w tym badaniu: Austria, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, 

Luksemburg, Holandia, Norwegia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. 

Szczegółowe informacje na temat Belgii i Włoszech można znaleźć w badaniu De Graaf (2016). 

Badanie wybranych rynków nieruchomości zostało przeprowadzone metodą regresji, której 

główne etapy przedstawiono poniżej na diagramie. 2:  

 

Diagram 2: Proces zaadoptowany do oceny wpływu świadectw na cenę sprzedaży/najmu nieruchomości w 
każdym kraju.. Źródło: opracowanie De Graaf (2026) 

Polityka 
Świadectw 

Charakterystyki 
energetycznej

System miar i 
ratingów

Próbka 
częstości klas 

energetycznych

Wynik regresji

Ocena wpływu 
świadectw na 

rynek 
nieruchomościHipoteza 2

Hipoteza 1

Brak wzrostu cen  

LUB 

 Wzrost cen 

  
Wzrost cen najmu ≥ Wzrost 

cen sprzedaży 

OR 

Wzrost cen najmu < Wzrost 

cen sprzedaży 
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Dane dotyczące charakterystyki energetycznej mieszkań w wybranych krajach (w tym klas 

energetycznych) zostały zebrane z różnych stron internetowych agencji nieruchomości. 

Zebrano również informacje dotyczące transakcji sprzedaży i najmu w każdym z krajów. Poza 

danymi dotyczącymi ocen charakterystyki energetycznej i cenami, zebrano również informacje 

na temat powierzchni użytkowej oraz roku budowy. 

Aby zapewnić rzetelną analizę należy przeprowadzić porównanie sytuacji w poszczególnych 

krajach, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w systemach certyfikacji EPC, rynkach 

nieruchomości oraz rodzajów nieruchomości. Należy dodać, iż dostępność danych w tej 

dziedzinie jest ciągle zwiększana ze względu na wzrost poziomu realizacji Dyrektywy o 

charakterystyce energetycznej budynków, która wymaga, aby świadectwa charakterystyki 

energetycznej były prezentowane podczas transakcji najmu i sprzedaży. Jednak nadal istnieją 

ograniczenia dostępu do wszystkich danych, a co za tym idzie przygotowanie pełnego raport 

poziomu kapitalizacji efektywności energetycznej we wszystkich krajach członkowskich UE i 

EOG nie jest jeszcze możliwe. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane jako podstawa do 

dalszych badań, które mogą być okresowo wykonywane w celu oceny zmian w poziomie 

kapitalizacji efektywności energetycznej, zapewniając tym samym informacje, które mogą być 

wykorzystane do oceny skuteczności polityki w tej dziedzinie, takich jak sukces świadectw 

systemu certyfikacji energetycznej budynków. 

1.4 OBSERWATOR ZMIAN 
BUDOWNICTWA O NIEMAL ZEROWYM 
ZUŻYCIU ENERGII 
Obserwator zmian nZEB (Tracker nZEB) to dostępne on-line narzędzie analizy danych, które 

powstało w celu monitorowania i wizualizacji transformacji oraz dojrzałości rynku budownictwa 

o niemal zerowym zużyciu energii na rynkach krajowych oraz na rynku UE. Narzędzie 

wykorzystuje 10 kryteriów, które obejmują czynniki polityczne a także makro oraz 

mikroekonomiczne i zostały wyselekcjonowane w sposób przedstawiony w raporcie ZEBRA 

2020 “Agregacja danych dla wskaźników monitorujących nZEB”. 

Poniżej wyselekcjonowane kryteria: 

 Kryterium 1: Liczba budynków w standardzie nZEB 

 Kryterium 2: Poziom ambicji i prawidłowości krajowych definicji nZEB 

 Kryterium 3: Polityka krajowa 

 Kryterium 4: Koszt optymalny 

 Kryterium 5: Poziom zaangażowania przemysłu 

 Kryterium 6: Dostępność komponentów 

http://zebra2020.ecofys.com/PL
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 Kryterium 7: Poziom urynkowienia komponentów dla nZEB 

 Kryterium 8: Poziom fachowej wiedzy o nZEB 

 Kryterium 9: Komunikacja 

 Kryterium 10: Wartość nieruchomości 

Kryteria 2, 5 i 7 nie zostały poddane analizie ze względu na brak danych lub brak możliwości 

porównania wśród krajów wybranych dla celów ZEBRA 2020. 

Kryteria wyrażane są liczbowo w skali od 0 do 1 podobnie jak dojrzałość krajowych i 

europejskiego rynku nZEB. Wyniki wyliczane są przy wykorzystaniu danych, uzyskanych w 

ramach różnych działań projektu, częściowo bazują również na szacunkach ekspertów 

lokalnych rynków nieruchomości.  

Wynik 0 można interpretować w następujący sposób: 

a) brak danych; 

b) niespełnione wymagania dla danego kryterium; 

c) rynek nZEB nie jest dostatecznie rozwinięty 

Wynik 1 można interpretować w następujący sposób: 

a) spełniono wszystkie wymagania dla danego kryterium 

b) rynek nZEB jest dojrzały 
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Diagram 1 wyniki nZEB Tracker dla UE 2014 

Legenda: Dojrzałość rynku budynków nZEB w UE rok 2014. C1: Liczba budynków w standardzie nZEB, C3: Polityka krajowa, C4: 
Koszt optymalny, C6: Dostępność komponentów, C8: Poziom fachowej wiedzy o nZEB, C9: Komunikacja, C10: Wartość 
nieruchomości. Dojrzałość rynku 
 

1.5 SCENARIUSZE 
W tej części projektu ZEBRA 2020 przeanalizowano w jaki sposób obecne standardy 

budowlane oraz uwarunkowania prawne wpływają na transformację sektora budowlanego oraz 

jak przedstawiają się cele zapotrzebowania energetycznego w tym sektorze do roku 2050. 

Analizie poddano również pytanie jak podniesienie standardów prawnych wpłynie na 

transformację rynku. W celu przeprowadzenia powyższych analiz opracowano dwa 

scenariusze (scenariusz realistyczny i ambitny) zmian uwarunkowań prawnych powiązanych z 

transformacją rynku nieruchomości do standardów nZEB dla okresu do roku 2020, 2030 oraz 

2050. Dzięki identyfikacji różnic między powyższymi scenariuszami badacze wykazali, iż 

istnieje duża potrzeba działań mających na celu obniżenie emisji w sektorze budowlanym. 

Scenariusz realistyczny obejmuje istniejące akty prawne, w tym takie, które regulują 

wymagania dotyczące efektywności energetycznej, instrumenty finansowe oraz obowiązek 

stosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze budowlanym. Wymienione akty prawne 

zostały przeanalizowane w ramach projektu ZEBRA 2020 (zob. Obowiązujące normy prawne) 
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Scenariusz ambitny zakłada intensyfikację działań politycznych, mających na celu 

zwiększenie ilość modernizacji i podniesienie efektywności energetycznej nowych budynków a 

także zwiększenie zastosowania energii odnawialnych, co spowoduje oszczędności zużycia 

energii i zmniejszenie emisji.  

Przeanalizowano następujące akty prawne, które włączono następnie do modelu (choć nie dla 

każdego kraju brano pod uwagę wszystkie z poniższych regulacji prawnych): 

 Kodeks budowlany w odniesieniu do nowych budynków oraz modernizacji 

 Akty prawne/programy wsparcia o charakterze finansowym i podatkowym 

 Wzrost ilości przeprowadzanych modernizacji w budynkach użyteczności publicznej  

 Obligatoryjna instalacja systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne  

 Zgodność z regulacjami 

 Podatek od emisji CO2 

Kodeksy budowlane w odniesieniu do nowych budynków i modernizacji 

Aby porównać charakterystykę nowych budynków oraz modernizacje budynków w krajach 

poddanych analizie, wykorzystano ujednoliconą metodologię kalkulacji zapotrzebowania na 

energię oraz na energię pierwotną zgodnie z EN13970. W tym celu przeanalizowano istniejące 

kodeksy budowlane oraz krajowe definicje nZEB (jeśli były dostępne) aby zdefiniować 

kategorie dla budynków nowych oraz dla modernizacji budynków. W przypadku nowych 

budynków rozróżniono między aktami prawnymi wdrażanymi w okresie między 2012 i 2020 

oraz 2021 i 2050. Dla okresu 2012-2020 akty prawne weszły już w życie, dzięki czemu można 

było określić jaka ilość budynków powstaje zgodnie z trzema nowymi standardami 

budowlanymi: 

 Kodeks budowlany 2012:  wymagania obejmujące nowe budynki w krajowym kodeksie 

budowlanym 2012; 

 Standard wyższy niż przewidziany w kodeksie 2012: lepsze wyniki efektywności 

energetycznej, niż te określone w kodeksie budowlanym 2012; 

 Standard wiele wyższy niż przewidziany w kodeksie 2012: wiele lepsze wyniki 

efektywności energetycznej, niż te wpisane do kodeksu budowlanego 2012. 

Dla okresu 2021-2050 zakłada się dalsze wdrażanie dyrektywy EPBD 2010 a określane przez 

nią standardy będą pokrywały się z wymaganiami nZEB. Wnioski wynikające z modelu 

przewidują trzy standardy: 

 nZEB (kodeks budowlany, 2021): założenia zgodne z krajową definicją nZEB dla roku 

2021 (zob. krajowe definicje nZEB na www.zebra2020.eu, narzędzie danych)  

 Standard wyższy niż nZEB 

 Standard wiele wyższy niż nZEB 

http://www.zebra2020.eu/
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Ambitny scenariusz uwarunkowań prawnych przewiduje aktualizację standardów 2012 w roku 

2017 oraz podwyższenie wymagań efektywności energetycznej nowych budynków. W ramach 

tego scenariusza krajowe wymagania nZEB stają się tym samym bardziej rygorystyczne. 

W ramach scenariusza realistycznego zdefiniowano następujące kategorie modernizacji: 

 średni stopień modernizacji, który odnosi się do kodeksów budowlanych  

 niski stopień modernizacji – w rzeczywistości oznacza, że nie wszystkie budynki 

spełniają wymagania regulowane przez prawo budowlane  

 głęboki stopień modernizacji odpowiadający definicji nZEB  

W ramach scenariusza ambitnego dla okresu 2021-2050 przewiduje się, że wszystkie budynki 

spełnią co najmniej wymagania kodeksów budowlanych, czyli niski poziom modernizacji 

zostaje zupełnie wykluczony. Istnieje jeszcze jeden dodatkowy poziom modernizacji “wysoki 

plus”, który charakteryzuje się wyższymi wynikami efektywności energetycznej niż poziom 

wysoki. 

Należy podkreślić, że w ramach niniejszego modelu nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich 

aspektów krajowych definicji nZEB, zarówno w przypadku nowych budynków jak i tych 

przeznaczonych do modernizacji. Kalkulacje zapotrzebowania na energię, definicje 

wskaźników nZEB, ograniczenia systemowe i lokalne normy prawne są tak od siebie różne, że 

ich szczegółowa, obszerna analiza dla celów modelowania, nie jest możliwa. Stąd mogą 

pojawić się rozbieżności między naszym podejściem do modelowania standardów nZEB w 

różnych krajach a poprawnymi, krajowymi wynikami kalkulacji. 

Na udział w rynku budownictwa energooszczędnego nowego lub modernizacji efektywnych 

energetycznie ma wpływ opłacalność zastosowania standardów. Jeżeli jednak istnieje 

konkretne wymaganie co do standardów danego budynku, model ogranicza wybór 

komponentów budowlanych. Głębokość modernizacji budynków i standard nowopowstałych 

obiektów to główne czynniki wspierające oszczędność. 

Polityka/programy wsparcia o charakterze finansowym i podatkowym 

W ramach realistycznego scenariusza uwarunkowań prawnych kontynuowane jest wdrażanie 

istniejących już programów, które staną się dostępne w 2050 roku (zob. rozdział “Obowiązujące 

akty prawne” oraz raport D4.4 “Obowiązujące akty prawne”). Kontynuowane jest również 

wdrażanie programów finansowych i programów wsparcia dla inwestycji w podniesienie 

efektywności energetycznej sektora budowlanego i w wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii. Scenariusz ambitny zakłada zwiększenie budżetu państwowego o 50% w celu 

wsparcia powyższych inicjatyw. 

Wzrost ilości przeprowadzanych modernizacji w budynkach użyteczności publicznej  
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Oba scenariusze przewidują 3% wzrost wskaźnika modernizacji w budynkach administracji 

państwowej w skali roku. 

Obligatoryjna instalacja systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne w 

nowych budynkach, w ramach modernizacji lub wymiany systemu grzewczego 

W ramach scenariusza realistycznego przyjęto rok 2021 jako ostatni na wdrożenie 

minimalnego udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii dla wszystkich kategorii 

budynków, zarówno w przypadku nowych budynków, jak i dla modernizacji. W ramach 

scenariusza ambitnego powyższy minimalny udział został podwyższony. Szczegóły opisano w 

rozdziałach poświęconych poszczególnym krajom.  

Różnica między scenariuszami służy jako podstawa do dyskusji o potrzebie podjęcia 

konkretnych działań dla zmniejszenia emisji CO2 sektora budowlanego. Wzięto pod uwagę 

następujące trzy wskaźniki: 

 Zapotrzebowanie na energię końcową na cele ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia  

 Zapotrzebowanie na energię pierwotną na cele ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia 

 Emisję CO2 

 

Diagram 4 – Zasady tworzenia scenariuszy 

 

Legenda: Wpływ legislacji dot. nZEB, penetracja rynku. Scenariusz ambitny, realistyczny scenariusz uwarunkowań prawnych, 
różnica: potrzeba podjęcia działań. 

Scenariusze są modelowane przy wykorzystaniu oddolnego modelu dezagregacji danych dla 

sektora budowlanego Invert/EE-Lab. Invert/EE-Lab to dynamiczne narzędzie symulacyjne 

badające efekty wdrożenia różnorodnych regulacji prawnych, (w szczególności różnych 



16 

 

uwarunkowań związanych z ekonomicznymi i administracyjnymi inicjatywami) dotyczących 

całkowitego zapotrzebowania na energię, mix-u energetycznego, redukcji emisji CO2
 oraz 

zmniejszenia kosztów ogrzewania, chłodzenia oraz oświetlenia pomieszczeń a także kosztów 

przygotowania ciepłej wody w budynkach. Podstawowym założeniem modelu jest: 

przedstawienie danych dotyczących sektora budowlanego, jego ogrzewania, chłodzenia i 

systemów przygotowania ciepłej wody na wysokim poziomie dezagregacji; przeliczenie 

zapotrzebowania energetycznego w stosunku do dostarczonej energii; identyfikacja cykli 

reinwestycyjnych oraz nowych inwestycji w komponenty i technologie budowlane; symulacja 

procesów decyzyjnych różnych agentów (tzn.: typów własności), w przypadku gdy decyzja 

dotyczy konkretnego segmentu rynku budowlanego. Kluczowy aspekt narzędzia to 

ograniczona czasowo wielomianowa metoda regresji logit, która optymalizuje cele agentów w 

warunkach niepełnego dostępu do informacji i w ten sposób przedstawia proces decyzyjny 

interesariuszy uprawnionych do podejmowania decyzji dotyczących budynków. Więcej 

informacji można odnaleźć na stronie www.invert.at lub np.: w Müller, (2015), Kranzl et al., 

(2014b), Kranzl et al., (2013) or Müller et al., (2014b). 

Nie każdy kraj został poddany tak szczegółowej analizie, jak przewidziano w pracach 

projektowych. Kraje tworzące konsorcjum projektu podlegały bardziej szczegółowym 

symulacjom. Wybrane kraje spoza konsorcjum również poddano analizie lecz o niższym 

stopniu szczegółowości i z pominięciem dyskusji z lokalnymi interesariuszami na temat 

wyników.  

 

1.6 REKOMENDACJE  
Sektor budynków wchodzi w fazę transformacji, zmieniając się z pasywnego sektora 

zużywającego energię do sektora aktywnego nZEB i więcej. Decydenci powinni stawiać 

ambitne cele dla nZEB oraz dla efektywności energetycznej zasobów budowlanych aby 

czerpać potencjalne korzyści z przyspieszonej transformacji nZEB, w zakresie ochrony 

środowiska, aspektów socjalnych a także gospodarczych. W tym celu opracowano wiele 

rekomendacji dla każdego z krajów docelowych. Pochodzą one ze zbioru wyników i ekspertyz 

powstałych poprzednio w ramach projektu ZEBRA 2020, a także z określonych dla danego 

kraju systemów absorpcji nZEB przez rynek. 

Przed prezentacją rekomendacji dla określonych krajów, należy wymienić cztery podstawowe 

zasady, bez których transformacja nZEB nie byłaby możliwa: (i) zaangażowanie interesariuszy, 

(ii) długofalowe strategie, (iii) nieprzerwana analiza i jej kontrola oraz (iv) przekazanie 

decyzyjności na poziom lokalny. 

Zgodnie z nadrzędnymi warunkami opisanymi powyżej powstało szereg rekomendacji dla 

poszczególnych krajów, aby pomóc decydentom i interesariuszom w zrozumieniu jakie należy 
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podjąć działania aby przyspieszyć absorpcję nZEB przez rynek. Rekomendacje obejmują 

sześć różnych, niezależnych od siebie kategorii: legislacja i instrumenty regulacyjne, narzędzia 

ekonomiczne, komunikacja, ramy jakościowe, nowe modele biznesowe i innowacje oraz 

aspekty społeczne. Poszczególne kategorie opisano poniżej: 

Instrumenty ustawodawcze i regulacyjne to kategoria kluczowa dla wszystkich instytucji 

uprawnionych do działań politycznych. Stawianie jasnych celów, usankcjonowanie 

minimalnych standardów budowlanych, przekształcenie realizacji zamówień publicznych w 

procesy skupiające się na stawianiu wymagań efektywności energetycznej mogą sprawić, że 

budownictwo nZEB stanie się ogólnodostępnym standardem. 

Choć budynki nZEB to (w większości) inwestycje opłacalne, wysokie koszty początkowe są 

często identyfikowane jako główna przeszkoda w transformacji sektora budowlanego do 

standardów nZEB. Dlatego też narzędzia ekonomiczne to kluczowy czynnik aktywujący 

wzrost ilości inwestycji w projekty nZEB. Choć na rynku funkcjonuje obecnie wiele programów 

nie do końca znana jest ich ogólna efektywność i interakcje między nimi. Istniejące instrumenty 

finansowania powinny zostać połączone, a ponieważ środki inwestycyjne potrzebne do 

transformacji nZEB nie mogę pochodzić jedynie z budżetów publicznych, należy również 

zaangażować w transformację inwestorów prywatnych. 

Obowiązkiem wszystkich krajów członkowskich jest podniesienie świadomości korzyści 

wynikających z nZEB. Efektywna komunikacja jest w tym zakresie kluczowa. W wyniku braku 

odpowiedniego zrozumienia tematyki i nieodpowiednich działań marnuje się zbyt dużo energii 

i środków inwestycyjnych na niewłaściwe rozwiązania. Przy wsparciu nowoczesnych 

technologii osiągniecie poziomu nZEB w budownictwie jest pod względem ekonomicznym 

wykonalne. 

Ponadto konsumenci powinni polegać na kompetencjach specjalistów budowlanych i mają 

prawo otrzymać konkretną wartość w zamian za zainwestowane środki czyli najwyższej jakości 

informacje, doradztwo, oczekiwaną efektywności energetyczną oraz budynek o możliwie 

maksymalnym okresie eksploatacji a zarazem bezpieczny i zdrowy, co wymaga spełnienia 

wysokich norm jakościowych w całym łańcuchu nZEB. Produkty o wysokiej efektywności 

energetycznej wymagają odpowiedniej wiedzy i zrozumienia poczynając od kwalifikacji 

instalatora aż po sam koniec łańcucha wartości nZEB. 

Transformacja w kierunku wysokiej efektywności energetycznej przebiega równolegle do 

eksperymentalnej ścieżki rozwoju. Innowacje obejmujące wszystkie części łańcucha 

budowlanego są niezbędne, aby wypracować zintegrowaną metodę podejścia do różnych 

etapów budowy. Kraje członkowskie powinny dążyć do złagodzenia barier hamujących rozwój 

nowych modeli biznesowych i potrzebnych innowacji sektora budowlanego.  
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Ubóstwo energetyczne, które stanowi w Europie poważny problem: 50 do 125 milionów ludzi 

nie ma możliwości zapewnienia sobie domowego komfortu cieplnego. Brak ogólnoeuropejskiej 

definicji ubóstwa energetycznego (tylko cztery państwa członkowskie opracowały taką 

definicję) nie zmienia faktu, iż taki problem istnieje a wraz z nim poważne szkody dla zdrowia 

ludzkiego. W szczególności przypadki takie jak zgony podczas zimy, niepełnosprawność 

umysłowa, choroby układu oddechowego i krążenia to niekorzystne skutki ubóstwa 

energetycznego. 

Najskuteczniejsze środki prawne łączą ze sobą kilka kategorii, dlatego też decydenci polityczni 

powinni analizować powiązania między nowymi a aktualnymi regulacjami. 

 

 

W raporcie ZEBRA 2020 “Rekomendacje i najlepsze przykłady promowania budownictwa 

nZEB w UE” przedstawiono dokładniejszy opis kategorii i ich kontekstu. Raport obejmuje 35 

rekomendacji dla krajów nie włączonych do projektu, a także doświadczenia dobrych praktyk, 

projekty pilotażowe i projektu UE. 

TRANSFORMACJA RYNKU NZEB

REKOMENDACJE

LEGISLACJA I 
INSTRUMENTY 
REGULACYJNE

EKONOMIA KOMUNIKACJA
ZAŁOŻENIA 

JAKOŚCIOWE

NOWE MODELE 
BIZNESOWE I 
INNOWACJE

ASPEKTY 
SPOECZNE

WARUNKI NADRZĘDNE

Zaangażowanie 
interesariuszy

Długofalowe strategie
Ciągła analiza i 
doskonalenie

Motywacja liderów i 
przekazanie decyzyjności 

na poziom lokalny
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2. POLSKA  
 

2.1 DANE RYNKOWE 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 
BUDYNKÓW 

2.1.1 NOWE BUDYNKI I MODERNIZACJE 
Poniższy wykres obrazuje udział nowych budynków różnych typów (budynki jedno- i 

wielorodzinne) w zasobach mieszkaniowych krajów UE. Polska jest jednym z krajów UE o 

najwyższym wskaźniku modernizacji zasobów budowlanych: w 2014 roku ponad 1% zasobów 

zostało poddane modernizacji. Roczny wskaźnik ilości nowych budynków jest od lat na 

podobnym poziomie: w roku 2010 wynosił 135 840 a w 2014 143 000. Ilość budynków jedno- i 

wielorodzinnych jest porównywalna. 

 

Diagram 5: Udział budynków jedno i wielorodzinnych w zasobach mieszkaniowych w 2014 roku.  

Źródło: ZEBRA 

Dyrektywa EPBD przewiduje, że wszystkie nowe budynki od 2021 (budynki użyteczności 

publicznej od 2019) będą odpowiadać standardom niemal zerowego zużycia energii (nZEB). 

Zgodnie z art. 2 “niemal zero-energetyczny budynek” opisuje budynek o bardzo wysokiej 

efektywności energetycznej (zgodnie z aneksem 1. Dyrektywy). Zapotrzebowanie na energię, 

w przypadku takiego budynku jest bliskie zeru lub bardzo niewielkie oraz powinno być 

pokrywane w dużym zakresie ze źródeł odnawialnych, włączając w to energię produkowaną 
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w budynku lub jego bliskiej okolicy. W ramach projektu ZEBRA 2020 opracowano 

metodologię, dzięki której za pomocą wykresu radarowego, zwanego w skrócie Radarem, 

można zdefiniować dla celów obserwacji rynku czym jest standard nZEB. Taki wykres 

obejmuje jakościowe i ilościowe analizy standardów budowlanych. Dla celów wykresu nowe 

budynki zostały połączone w 4 grupy (w zależności od efektywności energetycznej), które 

zostały zdefiniowane przez specjalistów na poziomie krajowym. 

1. Budynki zerowej energii netto/ Budynki o dodatnim bilansie energetycznym;  

2. Budynki odpowiadające krajowym standardom nZEB;  

3. Budynki, których standardy efektywności energetycznej przewyższają krajowe wymagania z 

2012; 

4. Budynki, które zostały poddane modernizacji przy zachowaniu minimalnych krajowych 

wymagań na rok 2012.  

Dane wykorzystane w Radrze nZEB pochodzą z opracowań firmy BuildDesk, która oferuje 

oprogramowania służące przeprowadzaniu ocen charakterystyki energetycznej budynków. 

Firma dysponuje własną bazą danych, obejmującą ok. jedną czwartą wszystkich analiz tego 

rodzaju przeprowadzonych w Polsce. To największa tego typu baza w Polsce. Zastosowana 

przez firmę metodologia bazuje na zapotrzebowaniu na energię na cele ogrzewania.  

Poniżej przedstawiono przełożenie definicji Radaru nZEB na polskie standardy: 

 
Standard wyższy niż 
nZEB (zerowa energia 
netto lub dodatni bilans) 

Zapotrzebowanie na energię grzewczą (z wyłączeniem ciepłej wody 
użytkowej, chłodzenia lub oświetlenie oraz z wyłączeniem strat systemu 
grzewczego) ≤ 20 kWh/m2a 

2-oficjalna krajowa 
definicja nZEB  

Zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania > 20 kWh/m2a i  ≤ 40 
kWh/m2a 

3-standard wyższy niż 
przewidziany w 
obowiązującym kodeksie 
budowlanym  

Zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania > 40 kWh/m2a i  ≤  80 
kWh/m2a 

4-standard zgodny z 
obowiązującym kodeksie 
budowlanym  

Zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania > 80 kWh/m2a 

 

Większość budynków powstała zgodnie z obowiązującym kodeksem budowlanym. Udział 
budynków o standardzie wyższym, niż ten przewidziany w kodeksie, jest coraz większy. Brak 
definicji nZEB w przepisach to największa bariera rozwoju sektora budowlanego 
ukierunkowanego na budownictwo efektywne energetycznie.  
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Diagram 6: Nowe budynki według standardów nZEB – Polska  

Źródło: ZEBRA 

Legenda: Standard kodeks budowlany, standard wyższy niż kodeks budowlany, standard zgodny z krajową definicją 

nZEB, standard wyższy niż nZEB “wysoki stopień modernizacji”. 

 

Ze względu na brak oficjalnej, ogólnoeuropejskiej definicji nZEB oraz aby ułatwić 

przeprowadzanie porównań między krajami członkowskimi UE, w ramach projektu ZEBRA2020 

powstał wskaźnik generalnej modernizacji. W projekcie ZEBRA przewidziano 3 definicje poziomu 

modernizacji: "niski", "średni" i "głęboki". Jednak powyższe 3 definicje różnią się w zależności od 

kraju i przewidują inne poziomy oszczędności energii, co skutkuje brakiem możliwości 

porównania danych. Konsorcjum ZEBRA przyjęło założenie, że mianem generalnej  modernizacji 

określa się budynki, w których zapotrzebowanie na energię grzewczą może zostać zredukowane 

o 50 do 80% (zakres zależny od kraju i określony przez krajowych ekspertów, zgodnie z aktualną 

efektywnością energetyczną sektora budowlanego). Wskaźnik generalnej modernizacji jest 

oparty na założeniach dotyczących rodzajów przedsięwzięć stosowanych do uzyskania danego 

poziomu modernizacji. 

W Polsce nie istnieje oficjalna definicja generalnej modernizacji. Pomimo to niektóre programy 

finansowania wspierają projekty inwestycyjne uwzględniające głęboką modernizację budynków 

wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej. Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko posługuje się terminem głębokich modernizacji, które podnoszą efektywność 

energetyczną o 60% lub więcej – taką wartość przyjęliśmy jako poziom odniesienia (generalna 
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modernizacja) dla Polski. „Projekty w zakresie głębokich, kompleksowych modernizacji, które 

podniosą efektywność energetyczną do 25%, nie spełniają warunków dofinansowania.” Definicja 

nie jest do końca jasna ale można przyjąć założenie, że oznacza zmniejszenie zużycia energii 

końcowej o co najmniej 60%. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, inwestor spełnia warunki 

uzyskania premii na spłatę części kredytu, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku 

przedsięwzięcia zostanie zmniejszone roczne zapotrzebowanie na energię (grzewczą i ciepłą 

wodę użytkową): 

a) w budynkach, w których modernizuje się̨ wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10% - co 

oznacza, że jeśli wymianie podlega tylko kocioł lub modernizowany jest system grzewczy, 

końcowe zużycie na energię musi zostać zmniejszone o co najmniej 10%. Takie działania 

nazywaliśmy niską modernizacją 

b) w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co 

najmniej o 15%. Co oznacza, że w przypadku remontu elewacji budynku (np.: izolacji ścian 

zewnętrznych), bez wymiany kotła lub modernizacji systemu grzewczego, należy zmniejszyć 

końcowe zużycie energii o co najmniej 15% 

c) w pozostałych przypadkach – o co najmniej 25% - co oznacza, że w przypadku remontu 

elewacji, wymiany kotła lub modernizacji systemu grzewczego, należy zmniejszyć końcowe 

zużycie energii o co najmniej 25%. Takie działania nazwaliśmy średnią modernizacją (realizacja 

co najmniej 2 elementów inwestycji, np.: wymiana kotła i izolacja ścian zewnętrznych). 

Dane pochodzące z dofinansowanych projektów wskazują, że średni poziom oszczędności takich 

projektów wyniósł 35%. Taki poziom oszczędności jest zwykle wynikiem kompleksowej 

modernizacji, np.: modernizacji źródła ciepła, izolacji ścian zewnętrznych i dachu. 

Dzięki powyższym informacjom zdefiniowano trzy poziomy oszczędności 

 

Stopień 
modernizacji 

Działania niezbędne do osiągnięcia 
zadanego stopnia modernizacji  

Zmniejszenie 
zapotrzebowania na 

energię o 

Wskaźnik 
generalnej  

modernizacji 

Niska 
modernizacja 

Modernizacja lub wymiana źródła 
ciepła/systemu grzewczego; 

10% 
16,7% 

(10%/60%) 

Średnia 
modernizacja 

Modernizacja lub wymiana źródła 
ciepła/systemu grzewczego; 

wraz z: 

·Wymianą okien i ościeżnic drzwi; 

25% 
41,7% 

(25%/60%) 



23 

 

lub 

·Termoizolacja fasady budynku. 

Kompleksowa 
modernizacja 

·Całkowita lub częściowa wymiana źródła 
energii, wdrożenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii lub efektywnej 
energetycznie kogeneracji; 

·Wymiana systemu centralnego ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
wraz z izolacją (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i technicznymi); 

·Wymiana ościeżnic zewnętrznych drzwi i 
okien; 

·Termoizolacja całej elewacji zewnętrznej 
(fasada, dach i sufity/podłogi); 

·Naprawa balkonów. 

35% 58,3% (35 

 

Wskaźnik generalnej modernizacji w Polsce pozostaje praktycznie bez zmian i wynosi 0,12 %. 

Jest to jedna z najniższych wartości wśród krajów UE.  
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Diagram 7: Wskaźnik wysokości modernizacji – Polska 

Źródło: ZEBRA 

 

2.1.2 WYBRANE PRZYKŁADY BUDYNKÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

W Polsce zebrano dane 23. istniejących budynków oraz dane budynków o wysokiej wydajności 

energetycznej, które powstały w ostatnim czasie. Wyselekcjonowane obiekty są nowe, 8 z nich 

to budynki mieszkalne, a 15 z nich są użytkowane na cele inne niż mieszkaniowe.  

Strefy klimatyczne 

Zgodnie z tabelą 2 wybrane 23 budynki umiejscowione są w strefie klimatycznej B, która 

charakteryzuje się zimnymi zimami i łagodnymi latami. 

Tabela 2 Lokalizacja budynków w strefach klimatycznych - Polska 

Strefy klimatyczne 
Nowe 

budynki 

Budynki po 
termomo-
dernizacji 

A Chłodna zima, ciepłe lato   

B Chłodna zima, łagodne lato 23  

C Ciepła zima, ciepłe lato   

D Umiarkowana zima, łagodne lato   

E Umiarkowana zima, ciepłe lato   
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Zapotrzebowanie na energię cele ogrzewania 

Średnie zapotrzebowanie na energię na cele ogrzewania w wybranych nowopowstałych 

budynkach wynosi 23,7 kWh/m². 

 

Diagram 8. Wykres pudełkowy zapotrzebowania na energię  na cele ogrzewania w nowych budynkach w standardzie 
nZEB – Polska 

Elewacja i rozwiązania pasywne 

W wybranych budynkach średnia wartość współczynnika przenikania ciepła (współczynnik U) 

w ścianach wynosi 0,18 a w dachach 0,14.  

Najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna: ściany 30%, dachy 

35%. 

Średnia wartość współczynnika U dla okien wynosi 0,85 a najczęściej stosowane oszklenie w 

oknach to szkło podwójne (43%). 

W 91% budynkach nie zastosowano żadnych pasywnych rozwiązań chłodzenia. 

Rozwiązania aktywne 

We wszystkich wybranych budynkach zastosowano mechaniczną wentylację z systemem 

odzyskiwania ciepła.  

Miejski system ciepłowniczy zasila ok. 50% budynków w energię cieplną i jest to najczęściej 

stosowane rozwiązanie w tej kategorii. Przygotowanie ciepłej wody w budynkach odbywa się 

najczęściej przy pomocy dedykowanego ku temu systemowi (ok. 39%). 57% budynków nie 

posiada systemów chłodzenie a pozostałe 43% wykorzystuje w tym celu pompy ciepła. 

Legenda: Zapotrzebowanie na energię na 

cele ogrzewania (kWh/m2) w Polsce w 

nowych budynkach w standardzie nZEB 

(Próba: 23 budynki nZEB) 

 

 

 

 

Średnie zapotrzebowanie na energię na 

cele ogrzewania: 23,7 kWh/m2 
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Odnawialne źródła energii 

Trzy z 23 wyselekcjonowanych budynków wykorzystują systemy fotowoltaiczne a 2 z nich 

systemy kolektorów słonecznych.  

Szacunek kosztów 

Poniższa tabela przedstawia szacunkowe koszty modernizacji dla różnych poziomów 

wydajności energetycznej. Dane pochodzą z raportów dotyczących Polski oraz ze 

zrealizowanych projektów. 

Koszty (€/m2) PL 

Niska modernizacja (15% oszczędności energii) 60 

Średnia modernizacja (45% oszczędności energii) 170 

Głęboka modernizacja (75% oszczędności energii) 220 

modernizacja NZEB (95% oszczędności energii) 330 

Nowe budynki w standardzie nZEB  1037 

Dodatkowe wydatki na budynki nZEB  

w porównaniu do nowych budynków 
94 

Tabela 3: Koszty różnych poziomów  modernizacji w porównaniu do kosztów budowy obiektów w standardzie nZEB.  

 

 

2.2 ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ A POŚREDNICY NA 
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 

2.2.1 BADANIE ANKIETOWE PRZEPROWADZONE WŚRÓD AGENTÓW NIERUCHOMOŚCI 

 

1. Zdaniem respondentów ankiety w Polsce dominuje certyfikacja energetyczna budynków 

dobrowolna a nie obligatoryjna.  

2. Główne kryteria, brane pod uwagę przy decyzji kupna/najmu nieruchomości to 

lokalizacja, cena oraz wielkość nieruchomości, a także uciążliwości takie jak: głośny ruch 

samochodów, bliskość lotniska, linie wysokiego napięcia. 
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Respondenci z Polski wskazali koszty energii jako bardzo ważne kryterium (11%) lub 

jako ważne kryterium wyboru nieruchomości (46%).Świadectwa EPC są w Polsce 

bardzo rzadko wymagane podczas zawierania umowy kupna/najmu.  

3. Większość agentów nieruchomości w Polsce ocenia rzetelność danych uzyskanych 

dzięki świadectwom EPC raczej negatywnie.  

4. Przydatność świadectw EPC w działalność zawodowej agentów nieruchomości została 

oceniona raczej negatywnie. Tylko 15% badanych wskazuje na użyteczność świadectw 

w swojej pracy zawodowej. 

5. Agenci nieruchomości w Polsce w większości nie dostrzegli związku pomiędzy 

świadectwami energetycznymi a poprawą efektywności energetycznej budynków. 

6. Polscy agenci nieruchomości nie dostrzegli korelacji między wysoką efektywnością 

energetyczną nieruchomości a wyższą ceną danej nieruchomości.  

7. Agenci nieruchomości w Polsce nie dostrzegli bezpośredniej korelacji między wyższą 

efektywnością energetyczną budynku a większym zainteresowaniem jej 

kupnem/wynajęciem, w porównaniu do budynków nie posiadających świadectwa.  

8. Według polskich agentów nieruchomości posiadanie świadectwa EPC nie jest 

równoznaczne z krótszym czasem ekspozycji nieruchomości na rynku.  

9. Główne bariery w poprawie efektywności energetycznej budynków, wskazane przez 

agentów w Polsce to: koszty (dodatkowe koszty dla właścicieli), praktyka wykonywania 

nierzetelnych świadectw charakterystyki energetycznej, znikoma świadomość społeczna 

i zbyteczna biurokracja.  

10. Wśród problemów we wdrażaniu wysokiej efektywności energetycznej budynków agenci 

w Polsce wskazywali w większości na dwa aspekty: dodatkowe koszty, i brak zachęty dla 

właścicieli nieruchomości.  

11. W odpowiedzi na pytanie o korzyści wynikające z posiadania przez nieruchomość 

świadectwa EPC respondenci najczęściej wskazywali raczej na rolę świadectw jako 

źródła informacji na temat kosztów zużycia energii danej nieruchomości niż jako źródła 

informacji o technicznym stanie budynku.  

12. Według respondentów najbardziej oczekiwanym wsparciem mogącym poprawić 

efektywności energetyczną budynków jest wsparcie ekonomiczne dla właścicieli 

nieruchomości a także udostępnianie wyczerpujących informacji o korzyściach 

wynikających z działań energooszczędnych oraz ukierunkowanie zachęt do tych, którzy 

podejmują działania energooszczędne.  
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13. Poziom wiedzy dotyczącej treści, wymogów i zasad regulowanych przez Dyrektywę 

2002/91/EC i 2010/31/EU wśród polskich agentów nieruchomości jest relatywnie wysoki.  

 

Diagram 9: Rozkład odpowiedzi uczestników badania – Polska 
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2.3 OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 
Administracja państwowa w Polsce wdrożyła Dyrektywę EPBD lecz efektywność wdrożenia 

ocenia się bardzo nisko. W teorii współczynniki zużycia energii wyglądają dość przyzwoicie 

lecz w rzeczywistości budynki będą mniej efektywne energetycznie. Podstawowe przyczyny tej 

rozbieżności to: (i) niskie wymagania co do termoizolacji elewacji budynków. (ii) Źle 

przygotowane świadectwa EPC. (iii) Brak rzeczywistej kontroli świadectw. (iv) Niewłaściwa 

metodologia kalkulacji charakterystyki energetycznej. (v) Brak realnego planu działania nZEB 

– w Polsce standard nZEB jest rozumiany jako niskie zużycie energii w budynkach. (vi) Brak 

programów wspierających rzeczywiście głęboką modernizację (oszczędności energii wyższe 

niż 60%). (vii) Brak obszernych programów edukacyjnych.  

Sektor budowlany oraz krajowe cele efektywności energetycznej 

Według Krajowego Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej, cele efektywności 

energetycznej na 2020 określone zgodnie z Dyrektywą 2012/27/EU przewidują: 

 Oszczędność zużycia energii pierwotnej -13.6Mtoe w latach 2010-2020 

 Zużycie energii finalnej w wartościach bezwzględnych - 71.6Mtoe 

 Zużycie energii pierwotnej w wartościach bezwzględnych - 96.4Mtoe 
 

Aby osiągnąć powyższe cele przewidziano następujące środki podniesienia efektywności energetycznej 

 Środki horyzontalne 

 Środki w zakresie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej:  
o Fundusz Termomodernizacji i Remontów 
o System Zielonych Inwestycji.  Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej  
o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Priorytet Inwestycyjny 4.iii.) – 

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

o Poprawa efektywności energetycznej. Część 3 – Dopłaty do kredytów na budowę domów 
energooszczędnych 

o Program Operacyjny PL04 – „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w 
ramach Mechanizmu Finansowego EOG w latach 2009-2014 

o System Zielonych Inwestycji. Część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów 
sektora finansów publicznych 

o Poprawa efektywności energetycznej. Część 2 - LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej;  

o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007-2013 (Działanie 9.3) – 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

o Efektywne wykorzystanie energii. Część 6 - SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne  
o Regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.  
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 Poprawa efektywności energetycznej w przemyśle i MŚP 

 Poprawa efektywności energetycznej w transporcie 

 Efektywność wytwarzania i dostaw energii  (art. 14 dyrektywy) 
 

Krajowa strategia modernizacji budynków 

W ramach strategii modernizacyjnej w Polsce przewiduje się oszczędności zużycia energii 

wynikające z następujących działań modernizacyjnych: 

 Zmniejszenie zużycia energii: 
o Jednorodzinne budynki mieszkaniowe: 75-95% nieodnawialnej energii pierwotnej  
o Wielorodzinne budynki mieszkaniowe: 72-95% nieodnawialnej energii pierwotnej  
o Budynki użyteczności publicznej – budynki administracyjne: 77-83% nieodnawialnej energii 

pierwotnej. 

 Podniesienie wymagań jakościowych dla materiałów termoizolacyjnych przeznaczonych dla 
budynków oraz dla urządzeń montowanych w nowoczesnych efektywnych energetycznie 
systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oświetleniowych budynków oraz w 
systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

 Zmniejszenie wykorzystania energii pierwotnej ze źródeł nieodnawialnych, takich jak gaz ziemny, 
olej opałowy i węgiel. 

 Zwiększenie zastosowania odnawialnych nośników energii pierwotnej. 

 Zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkujących komponenty wykorzystywane w 
budownictwie energooszczędnym. 

 Zwiększenie przychodów skarbu państwa pochodzących z podatku VAT w wyniku podniesienia 
wielkości sprzedaży materiałów termoizolacyjnych oraz elementów systemów grzewczych, 
wentylacyjnych i chłodzących, wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

 

Aby osiągnąć powyższe cele, zostaną podjęte odpowiednie kroki: 

 Współfinansowanie inwestycji wspierających rozwój efektywnego energetycznie sektora 
budowlanego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OŹE) w istniejących budynkach, dzięki 
następującym źródłom finansowania: 
o Środki pochodzące z sektora prywatnego  
o Budżet skarbu państwa (m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów) 
o Fundusze Ochrony Środowiska (Narodowe i Wojewódzkie)  
o Fundusze zagraniczne (m.in. Mechanizm Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy)  
o Fundusze unijne  
o Środki pochodzące z samorządów  
o Banki i inne źródła finansowania (agencje, fundusze)  

 Rozwój efektywnych energetycznie technologii w Polsce  

 Lepsze kształcenie i wzmacnianie kompetencji.  
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Wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków 

Obligatoryjne wymagania odnoszące się do oszczędności energii w sektorze budowlanym 

zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku. Rozporządzenie określa wymaganą wartość współczynnika 

przenikania  

ciepła U dla elementów budynku oraz maksymalną dozwoloną wartość rocznego 

obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na m2 powierzchni 

ogrzewanej lub klimatyzowanej. 

Przestrzeganie przepisów prawa 

Zgodność z obowiązującymi przepisami jest kontrolowana w przypadku nowych lub 

modernizowanych budynków, które korzystają z dofinansowań. Zgodność z przepisami jest 

sprawdzana na etapie projektowania, w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę 

(wydawane przez wydział architektury i budownictwa starostwa powiatowego) lub podczas 

procesu zgłaszania budowy. W przypadku niezgodności z przepisami inwestycja nie otrzyma 

dofinansowania ze środków publicznych.  

Plan nZEB 

W Polsce budownictwo nZEB zostanie zdefiniowane jako budownictwo o niskim 

wykorzystaniu energii, zgodnie z art. 39 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 

dnia 29 sierpnia 2014 roku, która realizuje na gruncie krajowym niektóre przepisy Dyrektywy 

2010/31/EU. 

Odnawialne źródła energii w sektorze budowlanym 

W przepisach budowlanych nie ma wymagań dotyczących udziału OŹE w budownictwie. Tym 

nie mniej spełnienie wymagań dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną będzie 

możliwe w dwóch przypadkach: 

 jeśli charakterystyka energetyczna budynku będzie przewyższać potrzeby energetyczne, tzn. 
zastosuje się niższe wartości współczynnika U, 

 jeśli większość energii zasilającej budynek będzie pochodziła z OŹE. 
 

Główne mechanizmy sprzyjające zastosowaniu OŹE w budynkach to: 
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 Krajowe dofinansowania i pożyczki pochodzące z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), np.: Program Prosument3  

 Nowa Ustawa o odnawialnych źródłach energii4  
 

Według szacunków NAPE udział wykorzystanie OŹE w polskim budownictwie nZEB powinien 

wynosić od 5% do 25%. 

Finansowe i podatkowe programy wsparcia  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) finansował wiele 

działań, mających na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków. Najważniejsze 

programy powiązane z nZEB to:  

• Poprawa efektywności energetycznej. Dopłaty do kredytów dla domów energooszczędnych  
• Poprawa efektywności energetycznej LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej  

 

Poniższe źródła dofinansowania wspierają modernizacje w sektorze budowlanym: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)- krajowe dopłaty i 
pożyczki, np.: program KAWKA 

• Fundusz Termomodernizacji i Remontów  – powiązany z kredytami krajowymi 
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 – dopłaty z funduszy unijnych. 

 

Kluczowa rola sektora publicznego 

Polska wybrała alternatywne podejście do spełnienia wymogów art. 5 Dyrektywy w sprawie 

efektywności energetycznej. Podjęte kroki obejmują wsparcie dla projektów podnoszących 

efektywność energetyczną i wdrażających zastosowanie OŹE w sektorze mieszkaniowym i 

budynkach użyteczności publicznej, podnoszących świadomość obywateli i zwiększając ilość 

zrealizowanych projektów przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Na stronie internetowej został udostępniony Podręcznik dobrych praktyk, 

którego celem jest propagowanie poprawy efektywności energetycznej budynków. Przewiduje 

się, że powyższe działania przyniosą oszczędności rzędu 2.12. GWh, jednak nie przekazano 

informacji do Komisji Europejskiej o skumulowanej wartości docelowej na lata 2014-2020. 

 

 

 

                                                

3https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-
dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/ 

4 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 
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2.4  OBSERWATOR NZEB 
 

Poniższy rozdział przedstawia kluczowe wyniki badania Obserwatora nZEB dla Polski w 2014 

roku.  

Diagram 10: wyniki nZEB Tracker dla Polski w 2014 

Legenda: C1: Liczba budynków w standardzie nZEB, C3: Polityka krajowa, C4: Koszt optymalny, C6: Dostępność komponentów, 
C8: Poziom fachowej wiedzy o nZEB, C9: Komunikacja, C10: Wartość nieruchomości. Całkowita dojrzałość rynku. 

C1: Liczba budynków w standardzie nZEB 

 Wynik Polski: 0.02  Średnia ZEBRA: 0.32 

 Udział budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię wyniósł tylko ~3% spośród 

nowopowstałych budynków w Polsce  

 Udział budynków nZEB w sektorze budowlanym pozostał niezmienny na przestrzeni 

ostatnich lat 

C3: Polityka krajowa 

 Wynik Polski: 0.33  Średnia ZEBRA: 0.52 

 Akty prawne w Polsce niedostatecznie wspierają rozwój sektora budowlanego 

ukierunkowany na standardy nZEB.  
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 Potrzeba adaptacji może powstać po określeniu finalnej definicji standardów nZEB w 

Polsce. Nie wiadomo kiedy powstanie taka definicja.  

C4: Koszt optymalny 

 Wynik Polski: 0.00  Średnia ZEBRA: 0.94 

 Nie wiadomo na jakiej podstawie kalkulowana jest wartość współczynnika  

przenikalności ciepła.  

 W zasadzie nie wdrożono metody optymalizacji kosztów.  

C6: Dostępność komponentów 

 Wynik Polski: 0.68  Średnia ZEBRA: 0.83 

 Dostępność efektywnych energetycznie systemów grzewczych i innych komponentów 

budowlanych w standardzie nZEB jest dobra lub bardzo dobra.  

 Dostępność systemów zarządzania budynkiem oceniono jako umiarkowaną.  

C8: Poziom fachowej wiedzy o nZEB 

 Wynik Polski: 0.77  Średnia ZEBRA: 0.63 

 Stosunkowo duża grupa ekspertów jest odpowiednio przeszkolona i zainteresowana 

tematem. 

 Choć dostępność ekspertów na etapie planowania oceniono jako wystarczającą, a dla 

celów kontroli/certyfikacji nawet jako bardzo dobrą, respondenci wskazali braki w 

wiedzy specjalistycznej w kontekście wszystkich etapów powstawania budynku. 

C9: Komunikacja  

 Wynik Polski: 1.00  Średnia ZEBRA: 0.94 

 Świadomości efektywności energetycznej budynków stale wzrasta.  

C10: Wartość nieruchomości 

 Wynik Polski: 0.35  Średnia ZEBRA: 0.74 

 W porównaniu do lokalizacji, jakości życia, estetyki i aspektów finansowych, 

efektywność energetyczna nie odgrywa istotnej roli podczas podejmowania decyzji o 

kupnie/najmie nieruchomości. 

Dojrzałości polskiego rynku 

 Wynik Polski: 0.51  Średnia ZEBRA: 0.66 

 Brak definicji nZEB stanowi istotną barierę rozwoju ukierunkowanego na 

energooszczędne budownictwo. 

 Dostępność energooszczędnych komponentów oceniono jako wysoką.  
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 Społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome istnienia idei efektywności 

energetycznej budynków. Pomimo to, nie jest to aspekt decydujący dla transakcji 

kupna/najmu. 

 

 

 

 

2.5 SCENARIUSZE 
Liczba budynków w standardzie nZEB – nowe budynki 

Na diagramie 11 przedstawiono odsetek nowych, klimatyzowanych powierzchni budowlanych o 

różnych standardach. W tabeli przedstawiono wyniki historyczne oraz długofalowe scenariusze 

polityki na lata 2021-2050: realistyczny i ambitny. Obszerniejsze wyjaśnienie podstaw 

opracowania scenariuszy polityki znajduje się w rozdziale “Wprowadzenie”. Dane historyczne dla 

nowych budynków zgodnych z krajowymi standardami zostały zebrane w ramach projektu 

ZEBRA i umieszczone w rozdziale “Dane dotyczące efektywności energetycznej rynku 

mieszkaniowego” oraz są dostępne na stronie projektu wraz z narzędziem analizy danych 

projektowych (http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/ ). Udział nowych budynków powstałych 

zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego wyniósł w 2012 roku 35%. „Zgodnie z wymaganiami 

prawa budowlanego” oznacza zgodność z minimalnymi standardami krajowymi. Obowiązkowe 

wymagania energetyczne dla budynków w Polsce reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013. W ramach ambitnego scenariusza ilość 

rygorystycznych wymagań wzrasta na skutek wprowadzenia zmian polityki. 

http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/
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Diagram 11 Odsetek nowych klimatyzowanych powierzchni budowlanych o różnych standardach 

Legenda: Dane historyczne, Scenariusz realistyczny, scenariusz ambitny. 
Roczna ilość nowopowstałych budynków o różnych standardach w %. 
Standard wyższy niż nZEB, Standard zgodny z krajową definicją nZEB, Standard wyższy niż kodeks budowlany 2012, Standard 
zgodny z kodeksem budowlanym 2012, Standard wiele wyższy niż nZEB, Standard wyższy niż nZEB 2021, Standard zgodny z 
krajową definicją nZEB 2021. Rok. 

 

Działania modernizacyjne 

Diagram 12 obrazuje historyczny i przyszły rozwój na bazie scenariusza realistycznego i 

ambitnego dla nowych klimatyzowanych powierzchni budowlanych o różnej głębokości 

modernizacji.  

Dla scenariusza realistycznego zdefiniowano następujące kategorie: 

 Średni stopień modernizacji, który odpowiada przepisom kodeksu budowlanego; 

 Niski stopień modernizacji – w rzeczywistości oznacza,, że nie wszystkie budynki 

spełniają wymagania regulowane przez prawo budowlane; 

 Głęboki stopień modernizacji odpowiadający definicji nZEB.  

Według scenariusza ambitnego na lata 2021-2050 wszystkie budynki będą spełniać co 

najmniej standardy prawa budowlanego. Dodano również kategorię “modernizacja głęboka 

plus”, która charakteryzuje się wyższymi wynikami efektywności energetycznej niż stopień 

głęboki. 

W ramach realistycznego scenariusza dla lat 2021-2050 w Polsce odsetek budynków o stopniu 

modernizacji średnim i głębokim wśród budynków poddanych modernizacji jest najwyższy. W 

ramach scenariusza ambitnego, który przewiduje wdrożenie rygorystycznych przepisów 

dotyczących istniejących budynków, odsetek stopnia głębokiego i głębokiego plus wzrasta w 

porównaniu do scenariusza realistycznego. W roku 2040 ok. 38% powierzchni budynków 
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poddanych modernizacji osiągnie stopień głęboki plus (10%) i stopień głęboki (28%), co 

skutkuje wysokimi oszczędnościami energii. 

 

Diagram 12 Procentowy udział stopni modernizacji klimatyzowanych powierzchni budowlanych według scenariusza 
realistycznego i ambitnego  

Legenda: Dane historyczne, Scenariusz polityczny, Scenariusz polityczny. 
Udział budynków poddanych modernizacji w %, w skali roku. 
Głęboki plus, Głęboki, Średni, Niski. Rok. 

 

Diagram 13 obrazuje rozkład jednostkowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania 

(wg metodyki obliczeń zgodnej z normą EN13790) w całym sektorze budowlanym dla 

budynków zmodernizowanych w podziale na stopień niski, średni, głęboki i głęboki plus. 

Jednostkowe zapotrzebowanie na energię zostało przedstawione na wykresie pudełkowym. 

Mediana (środkowy kwartyl) znajduje się w każdym z pudełek w postaci linii a symbolem 

diamentu oznaczono wartość oczekiwaną. Dane za rok 2012 odnoszą się do budynków 

niezmodernizowanych i budynków o jednym z 3 określonych stopni modernizacji. Pudełko 

modernizacji stopnia głębokiego plus odnosi się do jednostkowego zapotrzebowania na 

energię w budynkach poddanych modernizacji po 2020 roku. W Polsce średni stopień 

modernizacji jest zgodny z przepisami prawa budowlanego, które zostały opublikowany w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej dnia 5 lipca 2013 

roku. Jednostkowe zapotrzebowanie na energię w budynkach o niskim stopniu modernizacji 

jest wyższe niż w stopniu średnim, co oznacza, że w rzeczywistości nie wszystkie budynki 

spełniają normy prawne. Stopień głęboki i głęboki plus obejmują m.in. instalację mechanicznej 

wentylacji.  
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Diagram 13 Rozkład jednostkowego zapotrzebowania na energie na cele ogrzewania pomieszczeń 
Legenda: Zapotrzebowanie na energię grzewczą kWh/m2. Stopnie modernizacji: brak, niski, średni, głęboki, głęboki plus. 

 

 

Wskaźniki ekonomiczne oraz krajowe mechanizmy polityczne wspierające rozwój rynku 

ukierunkowanego na standardy nZEB.  

Na diagramie 14 przedstawiono całkowitą wartość inwestycji w elewacje budynków 

(termomodernizacje) oraz w systemy ogrzewania oparte na źródłach odnawialnych w latach 

2012-2050 w ramach realistycznego i ambitnego scenariusza. Scenariusz ambitny przewiduje 

nieznacznie wyższy poziom inwestycji, ze względu na większą ilość zmodernizowanych 

budynków, wyższej jakości termomodernizacje i większe inwestycje w źródła odnawialne. Na 

diagramie 15 przedstawiono całkowity roczny budżet na finansowanie systemów ogrzewania 

wykorzystujących źródła odnawialne oraz na modernizacje elewacji budynków. Roczny budżet 

środków publicznych w ramach ambitnego scenariusza jest zdecydowanie wyższy. 
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Diagram 14  Roczna, całkowita wartość inwestycji w systemy ogrzewania wykorzystujące OŹE oraz w modernizacje 
elewacji budynków ze środków publicznych, w latach 2013-2050. Scenariusz realistyczny i ambitny. 
Legenda: Inwestycje w danym roku w mln EUR.  
Całkowita wartość inwestycji przeznaczona na termomodernizację elewacji budynków  
Całkowita wartość inwestycji przeznaczona na systemy ogrzewania wykorzystujące OŹE  
 

 

Diagram 15 Całkowity budżet inwestycji środków publicznych w systemy ogrzewania wykorzystujące OŹE oraz w 
modernizacje elewacji budynków ze środków publicznych, w latach 2013-2050. Scenariusz realistyczny 
 i ambitny. 
Legenda: Roczny budżet w mln EUR.  
Środki z budżetu publicznego przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji elewacji budynków  
Środki z budżetu publicznego przeznaczone na dofinansowanie systemów ogrzewania wykorzystujące OŹE  
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Projekcja zapotrzebowania budynków na energię  

Diagram 16 przedstawia całkowite zapotrzebowanie na energię końcową wraz z zestawieniem 

nośników energii na cele ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody na lata 2012-

2020 w perspektywie krótko- oraz długoterminowej do roku 2050. Całkowite zapotrzebowanie 

budynków w Polsce na energię końcową wyniosło w 2012 roku 247 TWh. Projektowany 

scenariusz zakłada zmniejszenie zapotrzebowania na energię o 5% w latach 2012-2020. W 

ramach projekcji długoterminowej przewidziano spadek zapotrzebowania na energię na cele 

ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody o 44% dla scenariusza realistycznego i 

48% dla scenariusza ambitnego. Ponieważ scenariusz ambitny przewiduje wdrożenie 

rygorystycznych przepisów wobec istniejących budynków oraz dodatkowe instrumenty 

finansowe, dynamika wzrostu ilości termomodernizacji jest znacznie wyższa, co skutkuje 

większą redukcją zapotrzebowania na energię końcową. W Polsce nie istnieją przepisy prawa 

budowlanego regulujące wymagany udział systemów energetycznych bazujących na 

odnawialnych źródłach energii. Ponadto, obecne decyzje polityczne stawiają na wsparcie 

przemysłu wydobycia węgla kamiennego, wstrzymując rozwój zastosowań OŹE. Lokalni 

eksperci przewidują powstanie ustawy określającej wymagania jakościowe co do systemów 

ogrzewania opartych na węglu kamiennym. Stosowanie węgla w budynkach nie zostanie 

zakazane. Z powyższych względów zastosowanie paliw kopalnych w systemach ogrzewania 

w latach 2012-2050 będzie powoli spadało. Udział energii niekonwencjonalnych wyniósł ok. 

1% końcowego zapotrzebowania na energię w 2012 roku – projekcja ambitna przewiduje udział 

na poziomie 13%, a realistyczna 6,7% dla roku 2050. 

Na diagramie 17 przedstawiono spadek zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną oraz 

spadek emisji CO2. Według scenariusza realistycznego poziom emisji w latach 2012-2050 

spadnie o 59%, scenariusz ambitny przewiduje 61% procentowy spadek  Zapotrzebowanie na 

energię pierwotną w roku 2050 wyniesie 52% dla scenariusza realistycznego i 59% dla 

ambitnego. Głównym czynnikiem wspierającym redukcję emisji i oszczędności energii 

pierwotnej jest zmniejszenie całkowitego zapotrzebowania na energię oraz podniesienie 

efektywności energetycznej nowych i zmodernizowanych budynków.  
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Diagram 2: Zapotrzebowanie na energię końcową służącą do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody 
w latach 2012-2050, dla scenariusza ambitnego i realistycznego. 
  
Legenda: Zapotrzebowanie na energię końcową w TWh. Perspektywa krótkoterminowa, Scenariusz realistyczny, Scenariusz ambitny. 
Węgiel kamienny, olej, gaz ziemny, energia elektryczna stosowana dla celów chłodzenia, energia elektryczna (w tym pompy ciepła), sieć 
ciepłownicza, biomasa, energia niekonwencjonalna, energia słoneczna, fotowoltaika. Rok. 

 

 

Diagram 17 Redukcja emisji oraz końcowego i pierwotnego zapotrzebowania na energię ogrzewania, chłodzenia i 
przygotowania ciepłej wody w latach 2012-2050 dla scenariuszy ambitnego i realistycznego. 
Legenda: Redukcja w %. Scenariusz realistyczny, Scenariusz ambitny. Emisja CO2, Zapotrzebowanie na energię końcową, 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną. Rok.  
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2.6 REKOMENDACJE 
Regulacje prawne  dotyczące budownictwa energooszczędnego funkcjonują niewłaściwie. W 

polskim systemie prawnym nie istnieją wytyczne dotyczące budownictwa nZEB. Proces 

certyfikacji EPC jest w rzeczywistości zaniedbywany przez obie strony transakcji kupna/najmu 

nieruchomości. Dzięki podjęciu wielu działań, zapoczątkowanych w latach 90-tych,  które 

podniosły świadomość społeczeństwa, zainteresowanie efektywnym energetycznie 

budownictwem i energooszczędnymi technologiami osiągnęło wysoki poziom i nadal wzrasta, 

szczególnie na rynku domów jednorodzinnych. 

Obecnie deweloperzy rzadko budują obiekty o lepszej wydajności energetycznej niż wymagają 

tego przepisy prawa. Z drugiej strony znacząco wzrasta ilość budynków uzyskujących 

certyfikaty programów LEED lub BREEAM. Pomimo to zarówno inwestorzy rynku 

nieruchomości jak i kupujący/wynajmujący nadal traktują lokalizację i cenę danego obiektu jako 

kluczowe czynniki decydujące o przeprowadzeniu transakcji. Klienci kupujący lub wynajmujący 

nieruchomości rzadko zasięgają informacji o kosztach operacyjnych obiektu. Nadwyżka ceny 

wynikająca z wyższych standardów efektywności energetycznej budynku nie jest brana pod 

uwagę przez agentów nieruchomości.  

Polskie świadectwa charakterystyki energetycznej nie zawierają informacji o klasie 

energetycznej budynku, która daje możliwość przejrzystej interpretacji danych dotyczących 

zużycia energii budynku.  

Polska metodologia kalkulacji charakterystyki 

energetycznej budynków została przyjęta 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 27 lutego 2015. Środowisko ekspertów 

(naukowców i audytorów energetycznych) 

zaproponowało modyfikację powyższej regulacji, 

wprowadzając następujące zmiany:  

- dołączenie dodatkowego zestawu danych 

budynku podlegającego certyfikacji: wskaźniki 

indywidualnego, wewnętrznego zysku ciepła, 

urządzenia uzupełniające systemy ogrzewania, 

chłodzenia i przygotowania ciepłej wody, wraz z 

ich klasą energetyczną; 

- ponieważ metoda comiesięcznej kalkulacji 

zapotrzebowania energii na chłodzenie prowadzi 

do błędnych wyliczeń, proponuję się zmianę na 

metodę godzinową.  
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Mocne i słabe strony obecnego kontekstu politycznego dla budownictwa nZEB 

Dzięki inicjatywie ekspertów z dziedziny energooszczędnego budownictwa w roku 1998 wszedł 

w życie program wsparcia termomodernizacji budynków, z którego najczęściej korzystają 

właściciele budynków wielorodzinnych. Program angażuje banki sektora państwowego i 

prywatnego a także wielu wysoce wykwalifikowanych audytorów energetycznych. W latach 

2010-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zainicjował kilka programów 

przeznaczonych dla budynków użyteczności publicznej. Ocena korzyści programów 

potwierdza ich skuteczność w odniesieniu do oszczędności budżetowych a także redukcji 

emisji CO2. 

Słabe strony obecnego kontekstu politycznego dla budownictwa nZEB 

 Brak definicji oraz wymagań standardów nZEB;  

 Likwidacja programów subwencyjnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 

wspierających termomodernizacje i promocje efektywnego energetycznie budownictwa 

oraz standardów nZEB; 

 Brak obowiązku włączania rekomendacji do świadectw EPC;  

 Brak informacji o klasie energetycznej budynku w świadectwach EPC; 

 Brak obowiązku certyfikacji nowych budynków, budowanych na własny użytek (głównie 

domy jednorodzinne); 

 Brak konsekwencji prawnych w przypadku braku świadectwa EPC nieruchomości 

podlegającej sprzedaży lub najmowi (zaniedbywanie obowiązku okazywania świadectw 

przez notariuszy, którzy poświadczają dokumenty transakcyjne); 

 Brak zainteresowania wśród architektów i projektantów zintegrowanym projektowaniem 

budynków. 

 

Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Dyrektywę EPBD powstało 

14 rekomendacji dedykowanych sytuacji w Polsce: 
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PL1 - Wdrożenie 
szczegółowej i przejrzystej  

definicji nZEB 

PL2 - Określenie 
dłogofalowych 

nieobligatoryjnych celów 
dla istniejących budynków

PL3 - Poprawa 
zastosowania świadectw 

EPC wraz z ustanowieniem 
niezależnych kontroli dla 

podniesienia przejrzystości 
procesu

PL4 - Wdrożenie 
ustandaryzowanych 

metodologii bezpiecznej 
agregacji  i analizy danych

PL5 - Finansowe wsparcie 
modernizacji według 

długofalowych 
benchmarków

PL6 - Zachęcanie instytucji 
finansowych do promocji 
ułatwionego dostępu do 
finansowania nZEB oraz 

obniżonych opłat

PL7 - Stworzenie marki 
Budynek NZEB jako część 

kompleksowej pozytywnej 
narracji

PL8 - Promocja projektów 
demonstracyjnych, w celu 

pokazania korzyści płynących 
z budownictwa 

energooszczędnego oraz 
jego opłacalności

PL9 -
Propagowaniewizualizacji 
instniejących budynków z 

pomocą odpowiednich 
narzędzi komunikacji

PL10 - Rozbudowa i 
konsolidacja ram 

jakościowych dla technik i 
technologi nZEB

PL11 - Doszkalanie 
audytorów w celu 

podniesienia wiarygodności 
świadectw EPC

PL12 - Angażowanie władz 
lokalnych i przekazanie im 
części odpowiedzialności w 

ramach projektów 
pilotażowych

PL13 - Ukierunkowanie 
programów dofinansowania 

na działania 
energooszczędne

PL14 - Poprawa standardów  
mieszkań komunalnych do 

standardu nZEB, aby 
zapewnić obywatelom 

wygodne i dostępne cenowo 
warunki mieszkaniowe
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#PL1 – Instrumenty prawne i regulacyjne 

Wdrożenie przejrzystej i szczegółowej definicji nZEB 

Wprowadzenie definicji nZEB dostarczy dodatkowej motywacji dla interesariuszy sektora 

budowlanego. Określenie szczegółowej definicji może również zostać wykorzystane do 

eliminacji z rynku elementów budowlanych o niskich standardach efektywności 

energetycznej, jak okna, materiały izolacyjne lub instalacje HVAC. 

Brak definicji nZEB stanowi istotną barierę dla rozwoju sektora budowlanego w kierunku 

budownictwa energooszczędnego. Jasność zarówno definicji jak i powiązanych z nią 

wymagań jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań Dyrektywy EPBD. 

„Zgodnie z art. 9 Dyrektywy EPBD Państwa członkowskie zapewniają, aby5: 

 (a) do dnia 31 grudnia 2020 wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym 

zużyciu energii; oraz  

(b) po dniu 31 grudnia 2018 nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące 

ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.”  

Państwa Członkowskie opracowują krajowe plany obejmujące: „…szczegółową, stosowaną w 
praktyce przez dane państwo członkowskie definicję budynków nZEB, odzwierciedlającą ich krajowe, 
regionalne lub lokalne warunki i obejmującą liczbowy wskaźnik zużycia energii pierwotnej wyrażonej w 
kWh/m2 na rok. Wskaźniki energii pierwotnej stosowane do określenia pierwotnego zużycia energii 
mogą opierać się na krajowych lub regionalnych uśrednionych wartościach rocznych i mogą 

uwzględniać odpowiednie normy europejskie”6.  

Według badań przeprowadzonych przez instytut BPIE (2011,2013), świadectwa EPC są 

obecnie jednym z najważniejszych źródeł informacji o efektywności energetycznej sektora 

budowlanego w UE. Poprawa jakości procesów i zgodność z Dyrektywą EPBD na poziomie 

krajowym podniesie wiarygodność świadectw EPC a także ich znaczenie na rynku. 

Dodatkowo świadectwa mogą z łatwością przekształcić się w efektywne źródło śledzenia 

efektywności energetycznej budynków oraz wpływu zmian regulacji prawnych na 

budownictwo, a także mogą stać się narzędziem wspierającym wdrażanie podstawowych 

wymagań energetycznych w proces opracowywania regulacji prawnych7.   

 

                                                

5 EPBD - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF  

6 EPBD - http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF  

7 BPIE (2015) http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Energy-Performance-Certificates-EPC-across-
the-EU.-A-mapping-of-national-approaches-2014.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Energy-Performance-Certificates-EPC-across-the-EU.-A-mapping-of-national-approaches-2014.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Energy-Performance-Certificates-EPC-across-the-EU.-A-mapping-of-national-approaches-2014.pdf
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#PL2 - Instrumenty prawne i regulacyjne 

Określenie długofalowych nieobligatoryjnych celów dla istniejących budynków 

Nieobligatoryjne cele (lub benchmarki) dla istniejących budynków mogą ukierunkować rynek 

na osiągnięcie głębokiego stopnia modernizacji (tzn. do poziomu nZEB) w sektorze 

budowlanym.  

Liderzy rynku inwestujący w rozwiązania energooszczędne, które swoimi standardami 

przewyższają obowiązujące wymagania, powinni z jednej strony zostać nagrodzeni za swoje 

dodatkowe zaangażowanie, a z drugiej uzyskać wsparcie konsultingowe, aby mieć pewność, 

że obrany kierunek działań jest właściwy. Instrumenty wsparcia finansowego oraz inne 

mechanizmy można z powodzeniem powiązać z takimi benchmarkami.  

Modernizacje są często przeprowadzane przez właścicieli budynków samodzielnie lub we 

współpracy z podwykonawcami. Właściciele nie stawiają sobie zazwyczaj za cel poprawy 

efektywności energetycznej budynku. Architekci (eksperci w dziedzinie energooszczędności) 

są włączani w projekty modernizacyjne tylko jeśli jest to warunek konieczny do wykonania 

prac. Działania takie jak wymiana okien lub instalacji, naprawa dachu lub izolacja podłogi, 

dachu czy ścian zewnętrznych nie wymagają zwykle angażowania architekta czy eksperta w 

dziedzinie energooszczędności. 

Decyzje dotyczące działań podnoszących efektywność energetyczną są najczęściej 

podejmowane przez (niedoświadczonych) właścicieli budynków, z ewentualnym wsparciem 

podwykonawców ale bez odniesienia do kompleksowej perspektywy rynkowej. Przejrzyście 

sformułowane zasady dotyczące poziomu charakterystyki  energetycznej istniejących 

budynków, tak aby odpowiadały one standardom nZEB, zmniejszyłyby poczucie niepewności 

podczas podejmowania decyzji przez właściciela i zapobiegłyby wybieraniu nieodpowiednich 

rozwiązań. 

Nieobligatoryjne cele efektywności energetycznej istniejących budynków mogą posłużyć jako 

benchmark dla mechanizmów finansowania lub innych programów. Zmobilizują one również 

rynek do rozwoju sektora budowlanego w kierunku standardów głębokiej modernizacji 

(standard NZEB). 

Przykład: termomodernizacja w Polsce 

Jedynym usystematyzowanym programem w Polsce jest program wsparcia 

termomodernizacji budynków. Pierwotny cel programu, który został ustalony w 1998 roku, 

obejmował poprawę stanu technicznego od 50 000 do100 000 budynków. Realizacja celu 
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opiera się na dofinansowaniu przedsięzięć ukierunkowanych na zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię grzewczą o co najmniej 25%. Do 2016 roku programem zostało 

objętych 32 000 budynków, w których zapotrzebowania na energię spadło średnie o ok. 33% 

(na podstawie oceny BGK). Obecnie program podlega kolejnej ocenie, w wyniku której 

możliwe będzie wprowadzenie zmian, aby poprawić korelację między poziomem 

dofinansowania a osiągniętą redukcją zapotrzebowania na energię. Zmiany mają dotyczyć 

również promowania głębokiej modernizacji, która przyniesie co najmniej 60% redukcji 

zapotrzebowania na energię w budynkach.8 

 

#PL3 - Instrumenty prawne i regulacyjne 

Poprawa wykorzystania świadectw EPC wraz z ustanowieniem nieinwazyjnych 

kontroli przez „trzecią stronę” dla podniesienia przejrzystości procesu  

Świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) to najbardziej wizualny dowód na istnienie 

Dyrektywy EPBD, dlatego też wiele krajów członkowskich wprowadza obowiązek certyfikacji 

do kodeksu budowlanego. Świadectwa służą przede wszystkim jako źródło informacji o 

efektywności energetycznej budynku dla właścicieli budynków, ich mieszkańców lub 

interesariuszy rynku nieruchomości. Świadectwa mogą z łatwością przekształcić się w 

skuteczne narzędzie rynkowe wspierające podniesienie zapotrzebowania na efektywne 

energetycznie rozwiązania poprzez włączenie świadectw do grupy kryteriów istotnych dla 

procesu decyzyjnego podczas transakcji kupna/najmu nieruchomości oraz poprzez 

włączanie do treści świadectw rekomendacji opłacalnych sposobów poprawy efektywności 

energetycznej budynków. 

W Polsce świadectwa są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki 

Energetycznej Budynków ale nie przechodzą one żadnej weryfikacji. Kontrola świadectw 

może zostać przeprowadzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa ale jak dotychczas 

nie powstały przepisy regulujące taki proces kontroli.  

Przepisy Dyrektywy EPBD przewidują “włączenie świadectw charakterystyki energetycznej 

do reklam sprzedaży i najmu budynków”. Aby procesy powiązane ze świadectwami 

funkcjonowały efektywnie należy zapewnić ich odpowiedni poziom jakości, przejrzystość i 

wiarygodność. W tym zakresie w wielu krajach członkowskich są braki. Przy wykorzystaniu 

wiarygodnych baz danych i wiedzy wykwalifikowanych audytorów i w wyniku zewnętrznego 

procesu zgodności mogą powstać lepsze zasady postępowania i wydajniejszy system. 

                                                

8 BPIE (2016)  http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/01/BPIE_Financing-building-energy-in-
Poland_PL.pdf 

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/01/BPIE_Financing-building-energy-in-Poland_PL.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/01/BPIE_Financing-building-energy-in-Poland_PL.pdf
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W ramach projektu9 QUALICHeCK zidentyfikowano dwie kluczowe cechy charakterystyczne 

danych wejściowych: 

 Zgodność danych wejściowych z przepisami: selekcja danych zgodna z obowiązującymi 

przepisami;  

 Łatwość dostępu do danych wejściowych: dane można "odnaleźć i wykorzystać w sposób 

rozsądny pod względem: czasu, pieniędzy i nakładu pracy". 

Należy wprowadzić system kar oparty na przepisach Dyrektywy EPBD. Kary powinny być 

proporcjonalne, zniechęcać do bezprawnego działania i tylko w niewielkim zakresie opierać 

się na postępowaniu sądowym ponieważ akceptacja społeczna zwiększonej ilości spraw 

sądowych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów o charakterystyce energetycznej 

budynków może być trudna do osiągnięcia. Belgijskie doświadczenia zbierane od 2006 roku 

w Regionie Flamandzkim pokazują, że proporcjonalne kary za nieprzestrzeganie przepisów 

dotyczących danych wejściowych funkcjonują efektywnie. Wysokość kar jest ustalana na 

podstawie wydatków, których starano się bezprawnie uniknąć10.  

Przykład: Świadectwa EPC w Holandii 

Holenderski system certyfikacji EPC został włączony do kodeksu budowlanego. Obejmuje 

klasy energetyczne budynków mieszkalnych i nie 

mieszkalnych. Świadectwo zawiera informację o ocenie 

charakterystyki energetycznej budynku a dzięki podaniu 

wartości referencyjnych klienci mogą porównać i ocenić 

poziom efektywności energetycznej danego budynku. 

Holandia wprowadziła również efektywny system kontroli, 

obejmujący sprawdzenie określonej ilości świadectw 

wystawionych przez wykwalifikowanych audytorów 

(dokładne sprawdzenie dokumentów i samego obiektu). 

Kontroli poddawane jest ok 2% świadectw budownictwa 

mieszkaniowego i 5% budownictwa nie mieszkaniowego 

sporządzonych przez danego audytora. Dane pochodzące 

ze świadectw są również dostępne publicznie, dzięki 

czemu informacje o charakterystyce energetycznej 

budynków są dostępne dla wszystkich interesariuszy 

rynku nieruchomości.1112.  

                                                

9 Qualicheck (2016) - http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/03/QUALICHeCK-
Factsheet-05.pdf  

10 Qualicheck (2016) - http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/05/QUALICHeCK-
Booklet-1.pdf  

11 RVO – EPC http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieprestatie  

12 Image – Energielabel https://www.energielabel.nl/woningen  

http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/03/QUALICHeCK-Factsheet-05.pdf
http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/03/QUALICHeCK-Factsheet-05.pdf
http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/05/QUALICHeCK-Booklet-1.pdf
http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/05/QUALICHeCK-Booklet-1.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energieprestatie
https://www.energielabel.nl/woningen
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Schemat holenderskiego ‘Milieu Centraal’ obejmuje 6 kroków do uzyskania wyższego 

oznaczenia efektywności energetycznej (tzn. EPC). 

 

#PL4 - Instrumenty prawne i regulacyjne 

Wdrożenie zestandaryzowanych metod bezpiecznego zbierania i analizy danych  

Dostępność i wiarygodność danych dotyczących sektora budowlanego różni się w zależności 

od kraju członkowskiego. Brak rzetelnych danych wstrzymuje procesy legislacyjne na 

poziomie krajowym i lokalnym oraz utrudnia przeprowadzanie porównań między krajami 

członkowskimi. Nieprecyzyjne dane to główna bariera dla lepszego zrozumienia sektora 

budowlanego i efektów podjętych działań a także duże utrudnienie w procesie kształcenia. 

Zestandaryzowanie metod zbierania i analizy danych a także zapewnienie bezpiecznego 

raportowania danych, jest w tym kontekście kluczowe. Ponadto, zarządzany centralnie rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków mógłby wspierać kontrolę poprawy efektywności 

energetycznej budynków a także przyczynić się do projektowania odpowiednich aktów 

prawnych.  

• Wprowadzenie krajowego wskaźnika modernizacji i jej głębokości 

• Wykorzystanie bazy danych świadectw EPC do zbierania danych i tworzenia aktów 

prawnych 

• Zestandaryzowany i zharmonizowany proces zbierania danych, który zagwarantuje ich 

wysoką jakość oraz umożliwi ich międzynarodowe porównaniea  

 

Przykład: BuildDesk 

Dostęp do wiarygodnych danych jest bardzo istotny. Jak dotychczas największym zbiorem 

danych dysponuje w Polsce prywatna firma BuildDesk, oferująca narzędzie on-line służące 

do wystawiania świadectw EPC. Wyselekcjonowane dane nie przeszły jednak żadnej 

weryfikacji.13 

 

 

                                                

13 BuildDesk http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/Consultancy/PL%20BD%20Analytics/2009-12-stan-
energetyczny-budownictwa-w-polsce.pdf 

#PL5 – Finansowanie 

http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/Consultancy/PL%20BD%20Analytics/2009-12-stan-energetyczny-budownictwa-w-polsce.pdf
http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/Consultancy/PL%20BD%20Analytics/2009-12-stan-energetyczny-budownictwa-w-polsce.pdf
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Finansowe wsparcie modernizacji według długofalowych benchmarków  

Kraje członkowskie UE zostały zobowiązane do opracowania krajowej, długofalowej strategii 

modernizacji budynków w ramach Krajowych Planów Działań na rzecz Poprawy 

Efektywności Energetycznej. Jednym z powodów opracowania takiej strategii jest poprawa 

jakości i ilości modernizacji dzięki “przyjęciu przyszłościowej perspektywy w podejmowaniu 

decyzji inwestycyjnych przez podmioty fizyczne, sektor budowlany i instytucje finansowe”. 

Niezawodny i długofalowy program dotacyjny pozytywnie wpływa na sektor budowlany 

(zatrudnienie, ilość modernizacji itd.) 

Wsparcie finansowe powinno być powiązane z długofalowymi celami modernizacyjnymi a 

środki inwestycyjne przekazywane zależnie od postępu prac. Finansowe wsparcie powinno 

nagradzać ambitne działania i wpływać na podejmowanie decyzji ukierunkowanych na 

poprawę charakterystyki energetycznej do standardów nZEB. Pieniądze podatników powinny 

zachęcać właścicieli budynków do ambitnych działań na rzecz modernizacji, które zapewnią 

opłacalność inwestycji i uwzględnią aspekt socjalny. Ponadto mechanizm dofinansowania 

powinien być zgodny z założeniami długofalowej strategii.  

Długofalowy plan zwiększenia ilości budynków o niskim zużyciu energii został przyjęty przez 

polski rząd w 2014 roku, jednak nie zawiera on spójnych narzędzi ekonomicznej zachęty do 

inwestowania w efektywne energetycznie budownictwo i modernizacje.  

#PL6 –  Finansowanie 

Zachęcanie instytucji finansowych do promocji ułatwionego dostępu do finansowania 

nZEB oraz obniżonych opłat  

Banki nie włączają opisu korzyści wynikających z efektywnych energetycznie inwestycji do swoich 

produktów/kalkulacji. Organy administracyjne powinny zachęcać instytucje finansowe do 

przygotowania się na zmiany w sektorze budowlanym i włączenie korzyści płynących z budownictwa 

EE do swojej oferty. Banki powinny w szczególności zwrócić uwagę na dwie poniższe zalety inwestycji 

w standardy nZEB: 

1. niższe koszty zużycia energii czyli wyższa stopa zwrotu  

2. zwiększenie przyszłej wartości nieruchomości (ponieważ powstała zgodnie z przyszłościowymi 

wymaganiami co do efektywności energetycznej).  

Jedynym przykładem takich działań w Polsce jest nieznaczne zmniejszenie opłat bankowych przez 

należący do państwa Bank Ochrony Środowiska dla inwestycji obejmujących budowę 

energooszczędnego domu jednorodzinnego. 
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#PL7 – Komunikacja 

Stworzenie marki Budynek NZEB jako część kompleksowej pozytywnej narracji 

NZEB oraz energooszczędne budownictwo powinny cieszyć się dobrą opinią, co niesie za 

sobą wiele korzyści i ma wpływ na różne aspekty społeczno-ekonomiczne. Na poziomie 

makro nowe budynki w standardzie nZEB i budynki o głębokim stopniu modernizacji 

przynoszą wiele korzyści, takich jako redukcja emisji CO2, powstawanie nowych stabilnych 

stanowisk pracy, łagodzenie zjawiska ubóstwa energetycznego oraz poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego. Na poziomie mikro, biorąc pod uwagę fakt, iż ludzie 

spędzają ponad 90% swojego czasu życia w budynkach, do korzyści można zaliczyć 

oszczędność energii, poprawę komfortu użytkowników wewnątrz budynku i powiązane z nim 

aspekty zdrowotne czy zawodowe. 

Należy nagłaśniać korzyści płynące z budownictwa nZEB. Powinna również powstać nowa 

narracja łagodząca sceptyczne podejście do modernizacji, które nadal jest często spotykane 

w wielu regionach Europy. Jej miejsce powinna zająć świadomość dobrego rozwoju w 

budownictwie ukierunkowanym na energooszczędność. 

Przykład: Szczecin 

W 2016 w Szczecinie Rada Miasta przyjęła uchwałę przewidującą ulgi podatkowe dla 

inwestorów, którzy inwestują w budynki z certyfikatami LEED lub BREEAM. Inwestorzy 

finansujący nowopowstałe budynki zostali zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku 

od nieruchomości: pełnej kwoty podatku jeśli co najmniej 60% powierzchni użytkowej 

uzyskała złoty certyfikat LEED lub certyfikat BEEAM z oceną bardzo dobrą. 

BREEAM i LEED to najpopularniejsze certyfikaty na polskim rynku. 
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14 http://toiowo.eu/jablonna-nieoczekiwany-zwrot-ws-lemura/ 

#PL8 – Komunikacja 

Promocja projektów demonstracyjnych, w celu pokazania korzyści płynących 

z budownictwa energooszczędnego oraz jego opłacalności 

Prezentacja projektów demonstracyjnych nZEB to dobry sposób wizualizacji, który ilustruje 

wykonalność projektów z zakresu efektywności energetycznej w sektorze budowlanym. 

Projekty demonstracyjne to również dobra droga do budowania partnerstw między 

interesariuszami sfery publicznej, prywatnej i społecznościami, rozwijająca nowe sposoby 

współpracy i nauki przez działanie. Projekty demonstracyjne dzięki swojej przejrzystości 

mogą zmieniać procesy i zachowania. 

Społeczne zainteresowanie udziałem w takich projektach wzrasta. 

Projekt NFOŚiGW: LEMUR 

W Polsce w latach 2014-2016 funkcjonował program LEMUR. Celem programu była redukcja zużycia 

energii i emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej, wdrażane już na etapie projektowania 

budynku. Przykładem korzyści wynikających z programu jest powstanie kilkunastu 

energooszczędnych budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły w Jabłonnie (zob. zdjęcie 

poniżej).14 

 

 

 

http://toiowo.eu/jablonna-nieoczekiwany-zwrot-ws-lemura/
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#PL9 – Komunikacja 

Propagowanie wizualizacji informacji o  budynkach za pomocą odpowiednich 

narzędzi komunikacji 

Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami oraz benchmarking to działania o dużym potencjale 

oszczędności czasu i pieniędzy. Nowe technologie, Internet rzeczy i „big data” dają nam 

możliwość monitorowania zachowań mieszkańców i konsumentów a także wyciągania 

wniosków z zebranych informacji. Lepsze wykorzystanie danych sektora budowlanego 

usprawni proces rozwijania technologii i innowacji budowlanych.  

Przykład: polska Platforma Efektywnego Energetycznie Budownictwa 

Podmioty zrzeszone w polskiej Platformie Efektywnego Energetycznie Budownictwa 

Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju przygotowały w 2016 pierwszy 

przegląd kosztów operacyjnych wybranych budynków biurowych i handlowych, którego 

wnioski zostały zaprezentowane podczas spotkania w Warszawie, 22 czerwca 2016 

(spotkanie współorganizowane przez NAPE w ramach projektu ZEBRA 2020). Dyskusji o 

efektywność energetycznej, która była jednym z głównych tematów spotkania, towarzyszyła 

premiera projektu Koszty Operacyjne Budynków Biurowych. To pierwsza tego typu analiza 

polskiego rynku, badająca koszty operacyjne budynków biurowych i handlowych w oparciu 

o faktyczne zużyciu energii. Projekt został zainicjowany przez: SPIE Polska (koordynator 

projektu), BuroHappold Engineering, Colliers International, the Construction Marketing 

Group, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Skanska Property Poland. Podczas 

dyskusji panelowej partnerzy projektu debatowali o praktycznym wykorzystaniu danych 

zawierających informacje o zużyciu energii. Analiza 48 budynków, powstałych przed 2014 

wykazała, że świadectwa EPC to użyteczne narzędzia dla właścicieli, zarządców, 

administratorów i lokatorów, wspierające świadomą eksploatację budynku, co skutkuje 

poprawą komfortu użytkowników i redukcją kosztów operacyjnych. 

Pełna wersja raportu obejmująca wyniki kalkulacji kosztów operacyjnych ukarze się na 

jesieni 2016 r.15. 

 

 

  

                                                

15 http://bluevine.pl/en/konferencja/business-for-climate/  

http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=16390&NoSearchContextKey=true 

http://bluevine.pl/en/konferencja/business-for-climate/
http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=16390&NoSearchContextKey=true
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#PL10 – Jakość procesów 

Rozwój i konsolidacja ram jakościowych dla technik i technologii nZEB 

Najistotniejszym wyzwaniem społecznym jest stworzenie popieranych społecznie ram 

prawnych, dzięki którym budownictwo nZEB stałoby się powszechnie dostępnym 

standardem. Takie rozwiązania wymagają wielu nakładów inwestycyjnych, pochodzących od 

firm budowlanych, sektora biznesowego i przemysłowego oraz administracji publicznej. 

Istotnym jest, aby środki z takich inwestycji przeznaczano na właściwe rozwiązania 

techniczne o długofalowych korzyściach. Brak wysokiej jakości ram prawnych może 

skutkować nieadekwatnymi środkami wspierania idei nZEB podczas jej wdrażania na dużą 

skalę. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu fachowości to warunek konieczny wdrażania 

standardów nZEB na szeroką skalę. Aby osiągnąć wysoki poziom fachowości należy wdrożyć 

zintegrowane systemy jakościowe, które obejmować będą podnoszenie kwalifikacji (poprzez 

doszkalanie, specjalizacje itd.), aktualizację wiedzy, a także certyfikację osób, firm i instytucji, 

które samodzielnie opracowały zintegrowane systemy kontroli jakości. Takie systemy 

funkcjonują najlepiej w powiązaniu z odpowiednimi programami wsparcia. Dzięki takim 

rozwiązaniom mogą powstać rozbudowane systemy kontroli, które będą obejmować również 

kwestie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i jakości produktu. 

 

Przykład: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 

Jedyną organizacją w obszarze rozwoju systemów kontroli jakości jest Stowarzyszenie na 

Rzecz Systemów Ociepleń, które promuje systemy ETICS, dbające o standard prac 

obejmujących termoizolację budynków16. 

 

 

#PL11 – Jakość procesów 

Doszkalanie audytorów w celu podniesienia wiarygodności świadectw EPC 

Wiarygodność certyfikacji EPC to kluczowa kwestia dla efektywnego energetycznie 

budownictwa. Audytorzy wystawiający świadectwa odgrywają istotną rolę w poprawie 

wiarygodności procesu certyfikacji, dlatego jakość ich kompetencji i sposób pracy są bardzo 

istotne. 

                                                

16 http://www.systemyocieplen.pl/kontakt.php 

http://www.systemyocieplen.pl/kontakt.php
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Audytorzy są odpowiedzialni za dokładność wykonania i rzetelność świadectw EPC, a także 

za zgodność zastosowanej metody kalkulacji efektywności energetycznej z krajowymi 

przepisami. W przypadku nieprzestrzegania ram jakościowych, braku niezbędnych 

kwalifikacji lub wątpliwej samodzielności wykonania prac, audytor może zostać ukarany. 

Dyrektywa EPBD zobligowała kraje członkowskie do wdrożenie zasad określających kary dla 

audytorów za brak zgodności świadectw z przepisami: “przewidziane sankcje muszą być 

skuteczne proporcjonalne i odstraszające” (art. 27)  

Ponieważ szkolenie audytorów ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności certyfikacji EPC, 

kraje członkowskie powinny wdrożyć model wydawania świadectw EPC, który będzie 

gwarantował efektywny i rzetelny proces certyfikacji. W pierwszym rzędzie należy zadbać o 

kwalifikacje audytorów. Aby zachować podstawowy poziom jakości kraje członkowskie 

powinny określić przepisami podstawowe standardy kształcenia, doświadczenie zawodowe 

oraz procedury procesu akredytacji. 

Poniższy diagram obrazuje “Minimalny poziom kompetencji wykwalifikowanych lub/i 

akredytowanych ekspertów”17 

 

Legenda: Minimalne wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, obowiązkowe szkolenia, obowiązkowy egzamin, 

rozwój zawodowy. Wdrożone, nie wdrożone, podejście regionalne, brak danych. 

Kolejny diagram przedstawia: Drogę stawiania pytań sprawdzających jakości wykonania 

zadania.18” 

                                                

17 BPIE (2015) http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/09/BPIE-EPCsFactsheet-2015.pdf  

18 Qualicheck (2016) - http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/05/QUALICHeCK-
Booklet-1.pdf  

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/09/BPIE-EPCsFactsheet-2015.pdf
http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/05/QUALICHeCK-Booklet-1.pdf
http://qualicheck-platform.eu/wp-content/uploads/2016/05/QUALICHeCK-Booklet-1.pdf
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Legenda: SZKOLENIE Czy jest potrzeba przeszkolenia/aktualizacji wiedzy? Nowe oferty szkoleniowe lub uaktualnienie 
przebytych szkoleń. KOMPETENCJE Czy istnieje potrzeba sprawdzenia kompetencji, egzaminy i akredytacje. WYKONANIE 
ZADANIA Czy istnieje potrzeba sprawdzenia wykonania zadania? Wysokie prawdopodobieństwo reklamacji. 
Tak, nie 

Przykład: Sytuacja w Polsce 

Nie istnieje oficjalna instytucja oferująca programy szkoleniowe dla osób wystawiających świadectwa 

EPC. Większość z nich to audytorzy, którzy dobrowolnie dołączyli do Zrzeszenia Audytorów 

Energetycznych. Zrzeszenie powstało w 2000 roku i oferuje wewnętrzny proces licencjonowania dla 

członków, bazujące na ocenie ich osiągnięć. Zrzeszenie, które wspierane jest przez Fundację 

Poszanowania Energii i Narodową Agencję Poszanowania Energii (NAPE) oraz firmy dostarczające 

energooszczędne technologie, zajmuje się oferowaniem szkoleń, propagowaniem dobrych praktyk, 

najlepszych dostępnych technologii oraz skutecznych metod zarządzania energią. 

 

 

#PL12 – Motywacja dla uczestników rynku 

Angażowanie władz lokalnych i przekazanie im części odpowiedzialności w ramach 

projektów pilotażowych 

Angażowanie władz lokalnych od samego początku działań projektowych jest kluczowym 

aspektem przygotowania projektów pilotażowych w Europie. Wiele europejskich dużych 

miast postawiło sobie ambitniejsze cele niż te wymagane przez UE w obszarze ochrony 

środowiska i dekarbonizacji. Wdrażają one również programy wspierające osiągnięcie takich 

celów. Bliska współpraca między podmiotami sektora przemysłowego a samorządami może 

przyspieszyć realizację innowacyjnych projektów, w szczególności gdy władze miasta 
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przyjmują rolę strony wspierającej współpracę podmiotów przemysłowych, innych graczy 

rynkowych i użytkowników końcowych i włącza ich do perspektywy ekosystemowej. 

Obecnie polskie gminy skupiają się głównie na przygotowaniu strategii redukujących 

emisję. Wiele z nich zrealizowało projekty budowy energooszczędnych budynków 

użyteczności publicznej. Deweloperzy zazwyczaj nie angażują władz lokalnych w nowe 

projekty.  

 

Przykład: Projekt Zero 

Myślą przewodnią Projektu Zero, 

realizowanego w małej duńskiej gminie 

Sondeborg, jest edukacja od przedszkola 

do poziomu akademickiego. W ramach 

projektu zorganizowano kursy dla 

pracowników gminy a także 

zainwestowano w szkolenia handlowców i 

niewykwalifikowanych pracowników 

realizujących projekty modernizacyjne. 

Projekt przywidywał również nieodpłatne 

konsultacje dla 1200 właścicieli domów19 

 

Legenda: właściciel domu, rejestracja na wizytę eksperta zarządzania energią w budynku, wizyta eksperta, raport zawierający listę 

propozycji, katalog z inspiracjami + lista fachowców, wizyta fachowca budowlanego, decyzja o dalszych krokach, oferta cenowa fachowca, 

oferta na pożyczkę o niskim oprocentowaniu, akceptacja projektu, zakończenie prac. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

19 http://brightgreenbusiness.com/ 

Diagram: Źródło - Request2Action 

http://brightgreenbusiness.com/
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#PL13 – Aspekt socjalny 

Ukierunkowanie programów dofinansowania na działania energooszczędne 

Dotacje dla rozwiązań stosujących paliwa kopalne w formie dofinansowania kosztów 

ogrzewania są wykorzystywane przez władze jako instrument wspierający obywateli 

żyjących w ubóstwie. Aspekt socjalny tego zjawiska odciąga uwagę od faktycznego 

problemu: dotacje zachęcają do stosowania paliw kopalnych i nie prowadzą do rezygnacji 

z tego nośnika energii. Poza negatywnym wpływem na środowisko, tego typu dotacje nie 

są efektywnym narzędziem wspierającym gospodarstwa domowe żyjące w ubóstwie, 

ponieważ polegają one na stałym i rosnącym dofinansowaniu, nie przyczyniając się do 

rozwoju nowych inicjatyw ekonomicznych. Zastanawia fakt, iż w Irlandii budżet Krajowego 

Programu Paliwowego wzrósł w latach 2004-2010 o 170% i wynosi obecnie 228mln EUR, 

a w Grecji aż 650mln EUR zostało przeznaczone na dotacje na ogrzewanie w latach 2010-

2014 podczas gdy inwestycje w poprawę energooszczędności domów wyniosły jedynie 

548 mln EUR. 

Dotacje dla rozwiązań stosujących paliwa kopalne wywierają zły wpływ na rozwój 

energooszczędnego budownictwa. Środki z takich dotacji przeznaczane są na 

rozwiązania nieekonomiczne a mogłyby zostać zainwestowane w projekty wspierające 

efektywność energetyczną. Decydenci polityczni powinni w ramach swoich działań 

odchodzić od programów dofinansowania zastosowania paliw kopalnych na rzecz 

rozwiązań energooszczędnych, które poprowadzą Europę do rozsądnego i 

zrównoważonego rozwoju.  

 

Przykład: Sytuacja w Polsce 

Ponieważ głównym źródłem produkcji energii grzewczej i elektrycznej w Polsce jest 

węgiel kamienny i węgiel brunatny przekształcenie sektora budowlanego w sektor 

energooszczędny wykorzystujący OŹE będzie bardzo trudne. Stosowane rozwiązania 

powinny skupiać się na kompleksowych działaniach obejmujących zarówno modernizacje 

źródła energii, jak również redukcję fizycznego zapotrzebowania na energię w budynkach. 

Dodatkowo zastosowanie OŹE w budynkach poddanych modernizacji podnosi ilość 

dodatnich punktów oceny aplikacji o dofinansowanie.  
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#PL14 – Aspekt socjalny 

Poprawa standardów  mieszkań komunalnych do standardu nZEB, aby zapewnić 

obywatelom wygodne i dostępne cenowo warunki mieszkaniowe  

 

Przepisy europejskie i wewnętrzne regulacje krajów członkowskich powinny narzucać bardziej 

rygorystyczne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, uzupełnione o odpowiednie 

przepisy i rekomendacje zabezpieczające jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynków, a 

także komfort dziennego oświetlenia i temperatury powietrza. Na przykład surowsze przepisy 

określające poziom izolacji i szczelności budynków należy uzupełnić odpowiednimi minimalnymi 

wymaganiami wymiany powietrza i systemów wentylacji. Ponieważ istnieje wiele sposobów 

uzyskania oszczędności zużycia energii danego budynku, którym towarzyszy poprawa 

wewnętrznego komfortu użytkowników, transparentne przepisy rozwiązujące sytuacje konfliktowe 

będą dobrym punktem odniesienia dla architektów i projektantów.  

• Na obszarach miejskich ludzie spędzają 60-90% czasu życia w budynkach. 

• W 2012 roku za przyczynę zgonu 99 000 osób w Europie i 19 000 w krajach pozaeuropejskich 

uznano zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynków.  

 

 

Przykład: Małopolska  

Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego 

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego to innowacyjna jednostka Politechniki 

Krakowskiej, której celem jest nawiązywanie partnerskiej 

sieci współpracy między nauką a biznesem w obszarze 

efektywnego energetycznie budownictwa. Centrum 

stworzyło własny certyfikat energooszczędnego 

budownictwa, który jest wykorzystywany przez właścicieli 

budynków w procesie ubiegania się o dotacje unijne w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa małopolskiego. Proces certyfikacji 

budynków obejmuje weryfikację projektu budynku, test 

szczelności, badanie termowizyjne, badanie jakości 

powietrza oraz kalkulacje śladu węglowego20. 

 

                                                

20 http://www.mcbe.pl/oferta-malopolski-certyfikat-budownictwa-energooszczednego.html 

http://www.en.mcbe.pl/offer.html 

http://www.mcbe.pl/oferta-malopolski-certyfikat-budownictwa-energooszczednego.html
http://www.en.mcbe.pl/offer.html

