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 ZEBRA 2020 
 

Strategia budownictwa niemal-zeroenergetycznego 2020- 
 
 
Zrównoważony rozwój europejskiego społeczeństwa i gospodarki będzie opierał się o odnawialne 

źródła energii i wysoką wydajności zasobów. Dla sektora budowlanego, oznacza to szeroką skalę 

budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Ustawodawstwo europejskie (przekształcenie 

dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) uznaje nZEB, jako standard dla 

nowych budynków od roku 2020. Dlatego też głównym celem ZEBRA2020 jest monitorowanie 

wprowadzania na rynek nZEB w całej Europie i dostarczenie danych, jak również zaleceń dotyczących 

sposobu osiągnięcia wysokiego standardu nZEB. Powstałe obserwacje z projektu ZEBRA2020 dla nZEB 

będą opierać się na badaniach rynku i różnych narzędziach bazo-danowych i tym samym będą 

generować dane i dowody do oceny polityki i jej doskonalenia. 

 

ZEBRA2020 obejmuje 17 krajów europejskich i około 89% europejskiego budownictwa i ludności. 

Dlatego też aktywnie przyczynia się do realizacji ambitnego celu 100% udziału nZEB wśród nowych 

budynków od 2020 roku i znacznego wzrostu głębokich modernizacji budynków do standardu nZEB. 

 

Dowiedz się więcej na www.zebra2020.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
  

Streszczenie 
 

 

Raport został stworzony z dwóch niezależnych badań: analizy rynku na podstawie ankiety 

przeprowadzonej wśród agentów nieruchomości oraz analizy regresji dotyczącej zwiększenia cen 

nieruchomości wynikającego z wykorzystania świadectw charakterystyki energetycznej. Stąd wnioski 

są sformułowane w tych dwóch kierunkach. 

Z jednej strony w wyniku ankiety przeprowadzonej wśród agentów nieruchomości przedstawiono 

istotne rekomendacje dotyczące wpływu świadectw energetycznych na wartość nieruchomości oraz 

sposobów pokonania barier w szerszym wykorzystaniu świadectw energetycznych w całej UE. Na 

przykład, w niektórych krajach świadectwa energetyczne nie są jeszcze obowiązkowe na wszystkich 

etapach użytkowania nieruchomości (tzn. w nowym budownictwie, sprzedaży i wynajmie na rynku 

nieruchomości i przy modernizacjach). W tych krajach, gdzie świadectwa energetyczne są już 

obligatoryjne, obowiązek ten może być lepiej przestrzegany, jeśli świadectwo energetyczne byłoby 

wymagane przez prawników/notariuszy, jako świadków podczas dokonywania transakcji na rynku 

nieruchomości.  Biurokratyczne przeszkody w wydawaniu 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.  

Z drugiej strony, w wyniku przeprowadzonej analizy regresji dotyczącej zwiększenia cen 

nieruchomości na skutek stosowania świadectw charakterki energetycznej, wzrost cen został 

zaobserwowany we wszystkich poza jednym badanym krajem. Ponadto w przypadkach, w których 

dostępne były szersze dane dotyczące sektora wynajmu zaobserwowano zwiększenie cen w sektorze 

sprzedaży. Jednak dokładność wartości zmiany cen jest ograniczona ze względu na zbyt małe bazy 

danych zawierające informacje potrzebne do analizy. W wyniku tego, porównanie ilościowe na 

przekroju wszystkich badanych krajów nie może być wykonane. Niemniej jednak, obszary badań 

zostały dokładnie określone w niniejszym opracowaniu co umożliwi regularną i coraz bardziej 

dokładną ocenę wpływu charakterystyki energetycznej na wartość nieruchomości. Ponadto wszystkie 

kwestie zostały zweryfikowane z aktualnymi przepisami krajowymi dotyczącymi świadectw, takie jak 

fakt, że system ten nie jest w stanie w pełni przełamać bariery niedoskonałego rynku informacji lub 

dylematu inwestor – użytkownik nieruchomości.  
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1  Wstęp   
 

 

Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w UE, co czyni sektor budowlany największym udziałowcem rynku 

energetycznego ( Komisja Europejska 2016).  Liczba ta stale wzrasta, wraz ze wzrostem zużycia energii - z około 

400 Mtoe do 450 Mtoe w ciągu ostatnich 20 lat (BPIE 2011). Stąd poprawa efektywności energetycznej 

budynków jest postrzegana, jako kluczowy obszar, w którym państwa członkowskie UE i EOG mogą osiągnąć 

swoje cele w zakresie emisji i zużycia energii. UE zobowiązała się do następujących celów do roku 2030 (Komisja 

Europejskia 2016b): 

1. 40% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 roku, 

2. co najmniej 27% udziału energii odnawialnej, 

3. minimum 27% oszczędności energii, w stosunku do stanu gdyby się nic nie zmieniło (business-as-usual). 

 

Państwa członkowskie EOG, które nie są członkami Unii Europejskiej zobowiązały się do podobnych celów 

klimatycznych i energetycznych. Na przykład Norwegia przyjęła unijny cel redukcji emisji o 40% podczas 

konferencji w Paryżu w grudniu 2015 roku ( Misja Norwegii w UE 2015). 

Pomimo rosnącego trendu w zużyciu energii w budynkach, sektor ten został zidentyfikowany jako posiadający 

najwyższy opłacalny potencjał oszczędności energii do 2020 roku (Komisja Europejska 2006). Wynik ten był 

oceniany w skali globalnej na podstawie 80 badań zreferowanych w czwartym raporcie IPCC stwierdzając, że 

29% przewidywanej emisji do 2020 roku może zostać zmniejszone w zakresie opłacalności w sektorze 

budownictwa mieszkalnego i komercyjnego, dzięki czemu jest to sektor o największym potencjale – (Levine i 

wsp. 2007). 

 

Używanie nisko węglowych paliw i zarządzania emisją - są to dwie opcje, które mogą być realizowane jako 

sposoby spełnienia dwóch pierwszych celów UE bez wpływu na bezpośrednie zużycie energii. Jednak główny 

nacisk został położony na efektywność energetyczną w sektorze budowlanym jako, że "obejmuje najbardziej 

zróżnicowane, największe, najbardziej opłacalne i łatwe do zrealizowania modernizacje w budynkach" (Levine i 

wsp. 2007) . Po części wynika to z faktu, że sektor mieszkaniowy - w przeciwieństwie do innych sektorów 

energochłonnych, jest zdominowany przez użytkowane, nieefektywne budynki, które z tego powodu mają 

wysoki potencjał poprawy efektywności energetycznej. 

 

Raport ten będzie koncentrować się wyłącznie na zużyciu energii w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 

Głównym powodem wyboru tej grupy jest fakt, że budynki mieszkalne stanowią 75% zasobów nieruchomości w 

UE (BPIE 2011). Same budynki mieszkalne tworzą 27% całkowitego zużycia energii ( BPIE 2011). Co więcej, 

regulacje prawne dotykające budynków mieszkalnych mają szereg daleko idących korzyści wspierających 

realizacji celów energetycznych i klimatycznych dla mieszkańców, w tym "mieszankę korzyści bezpośrednich i 

pośrednich, pieniężnych i niepieniężnych” (Fuerst i in.. 2015, 147).  Przede wszystkim, jeśli negatywny wpływ 

niskiej charakterytyki energetycznej miałby być w pełni uwzględniony na rynku mieszkaniowym to byłoby to 

rzeczywistą zachętą do uwzględniania efektywności energetycznej podczas dokonywania decyzji transakcyjnych 

przez nabywców bądź najemców lokali. Taka transformacja rynku może być równoważna z pełną kapitalizacją 

korzyści płynących z efektywności energetycznej.  Podstawową zaletą transformacji zachodzących na rynku 

mieszkaniowym jest to, że większa część populacji jest zaangażowana w proces podejmowania decyzji w tym 

sektorze niż jest to w sektorze nie-mieszkalnym. W rezultacie dodatkowymi korzyściami, które mogą wyniknąć ze 

zwiększonej świadomości w znaczeniu efektywności energetycznej mogą być dalej idące regulacje w tym 
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segmencie rynku. Jednak potencjalną negatywną konsekwencją kapitalizacji efektywności energetycznej jest fakt, 

że staje się ona coraz bardziej skorelowana z ceną, co może okazać się przeszkodą dla przenoszenia się osób o 

niższych dochodach do budownictwa energooszczędnego. 

 

Ponadto, raport ten będzie koncentrować się na istniejących zasobach mieszkaniowych, a nie na polityce mającej na 

celu zwiększenie efektywności w nowych budynkach. Przede wszystkim ze względu na fakt, że jest to obszar, który 

oferuje największy potencjał w zakresie oszczędności ze względu na zwiększenie efektywności energetycznej. W 

czwartym raporcie IPCC ustalono, że największy potencjał oszczędności emisji do roku 2030 jest w modernizacji 

istniejących budynków i w wymianie energochłonnego sprzętu (Levine w wsp. 2007). Wysoki potencjał jest 

wynikiem wcześniej wspomnianej niestandardowej natury rynku mieszkaniowego, gdzie domy w większości są 

wieloletnie w porównaniu z budynkami w innych segmentach. Szacuje się, że między 75%, a 90% aktualnie 

stojących budynków mieszkalnych będzie nadal istniało w roku 2050 (European Commission DG Energy 2015). 

Regulacje skupiające się głównie na nowym budownictwie są niewystarczające jako, że nie biorą pod uwagę niskich 

obrotów nieruchomościami w sektorze mieszkalnym. 

 

W Europie ocena efektywności energetycznej zawarta jest w świadectwach charakterystyki energetycznej i 

wykorzystywana jest jako wskaźnik efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych. Głównym celem tego 

raportu jest sprawdzenie, czy efektywność energetyczna (oceniania poprzez świadectwa charakterystyki 

energetycznej) jest używana na rynku obrotu nieruchomościami w wybranych krajach europejskich. Aby osiągnąć 

ten cel zostały przeprowadzone dwa niezależne badania: analiza rynku poprzez badanie ankietowe wśród agentów 

nieruchomości (rozdział 3), oraz ocena analizy regresji zwiększenia cen wynikających z zastosowania świadectw 

charakterystyki energetycznej ( rozdział 4). W pierwszym przypadku wśród agentów nieruchomości zebrane zostały 

ich fachowe opinie na temat głównych czynników, jakie wpływają na decyzję o zakupie lub najmie nieruchomości. 

W drugim przypadku, przeprowadzana została analiza wzrostu cen nieruchomości wynikająca z zastosowania 

świadectwa charakterystyki energetycznej na rynku obrotu nieruchomościami (sprzedaż /najem). Analiza ta 

dostarcza znaczących informacji i rekomendacji w zakresie kapitalizacji efektywności energetycznej na rynku 

nieruchomości  

 

Ponadto, przedstawiono informacje o podstawach, na jakich stwierdzono, że świadectwa energetyczne mają wpływ 

na rynek nieruchomości ( rozdział 2). 
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2 Wnioski  z  anal izy oddzia ływania świadectw charakterystyki  
energetycznej na rynek nieruchomości  

 

Naszą analizę rozpoczęliśmy od założenia, że większość świadectw charakterystyki energetycznej w Europie 

wykonywana jest różnie, natomiast niektóre z nich posiadają pewne podobieństwa i uwzględniają 

międzynarodowe standardy. Główny nacisk w tych założeniach kładziony jest na stopień  powodzenia 

upowszechnienia tych świadectw w państwach członkowskich UE. W szczególności analiza ta bada: 

i. poziom powszechnego zrozumienia i świadomości wyznaczników świadectw charakterystyki 

energetycznej,  

ii. stopień, w jaki świadectwa charakterystyki energetycznej są brane pod uwagę podczas dokonywania 

transakcji na rynku nieruchomości oraz podczas modernizacji budynków, 

iii. wpływ stosowania świadectw charakterystyki energetycznej na cenę nieruchomości. 

 

Wymagania do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej zostały wprowadzony przez dyrektywę 

2002/91/EC Parlamentu i Rady Europejskiej ds. charakterystyki energetycznej budynków (Dziennik ustaw I 1 z dnia 

4 stycznia 2003, strona 65). Podstawowym celem wprowadzenia tej Dyrektywy, było oszczędzanie energii, ze 

względu na ilość energii jaka jest marnowana w wyniku zastosowania niewłaściwych technologii, 

nieodpowiednich materiałów lub błędów w projektowaniu budynków. 

Śiadectwo charakterystyki energetycznej przypisuje budynkom zazwyczaj klasę energetyczną, która informuje 

potencjalnego nabywcę lub najemcę o jakości i zużyciu energii. 

W Austrii, Francji, Norwegii, Rumunii, Włoszech i Hiszpanii, charakterystyka energetyczna oceniana są na skali od A 

do G, w sposób podobny do systemu stosowanego dla urządzeń elektrycznych i sprzętu gospodarstwa 

domowego w Europie. Natomiast w Polsce i Niemczech, świadectwa charakterystyki energetycznej 

nieruchomości oznaczane są w skali od 0 do ponad 1000. 

Rysunek 1: Najczęściej wykorzystywana klasyfikacja certyfikatów energetycznych budynków w Europie 

 

Źródło: Ilustracja z platformy E3G (agencja niezależnych ekspertów w dziedzinie dyplomacji polityki klimatycznej i 
energetycznej) 
 
Z drugiej strony, nasza analiza bierze również pod uwagę inne skale stosowane do oceny efektywności 

energetycznej na rynku nieruchomości, które zostały opracowane bezpośrednio dla budynków komercyjnych i 
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mieszkaniowych. Należą do nich na przykład Certyfikat Green Mark (GMC) w Singapurze i ENERGY STAR® w 

Stanach Zjednoczonych, obydwa różnią się od systemu oceny świadectw charakterystyki energetycznej tym, że 

muszą być spełnione minimalne zielone standardy, aby etykieta mogła być przyznana (patrz rozdział 2.2 aby 

uzyskać więcej informacji). 

Streszczenie zagadnień omówionych w tej sekcji: 

Ø źródła literaturowe analizujące wzrost cen nieruchomości w wyniku stosowania klasyfikacji świadectw 

charakterystyki energetycznej w krajach Unii Europejskiej ( 2.1), 

Ø niektóre kluczowe wnioski z podobnych badań na temat wzrostu cen nieruchomości w innych, poza 

unijnych klasyfikacjach (2.2), 

Ø analiza badania ankietowego na temat powodzenia systemu świadectw charakterystyki energetycznej 

(2.3), 

Ø opis dylematu inwestora – użytkownika związanego z poprawą efektywności energetycznej lokali (2.4). 

 

2.1 Wzrost cen nieruchomości  

 

W tej części zostanie zbadany wzrost cen nieruchomości związany z ratingiem świadectw energetycznych w UE. 

Prawie wszystkie badania, które wykazują wzrost cen ze względu na zastosowanie świadectw charakterystyki 

energetycznej prezentowane są za pomocą metody hedonicznej regresji Rosena (Rosen, 1974). Najważniejsze 

badania w tej dziedzinie zawarte są w szczegółowo opracowanym zbiorze prac w wersji raportu dla  

decydentów . W niniejszej wersji podsumowano główne wnioski z analizy stworzonej przez Generalną Dyrekcję 

ds. Energii.  

 

Raport unijnej Generalnej Dyrekcji ds. Energii na temat wzrostu cen na skutek zastosowania świadectw 

charakterystyki energetycznej (Bio Intelligence Service 2013) był jedną z pierwszych analiz tego typu 

przeprowadzonych dla wielku krajów w UE i zaprezentowanych w jednym raporcie. Co więcej, raport ten 

prezentuje szacunkowy wzrostu cen w sektorze wynajmu w Austrii, Belgii i Irlandii, a zatem możliwe stało się 

porównanie wzrostu cen na rynku wynajmu i na rynku sprzedaży nieruchomości w tych krajach. We wszystkich 

trzech krajach, wzrost cen w sektorze wynajmu okazał się mniejszy niż w sektorze sprzedaży, co potwierdza 

istnienie dylematu inwestor – użytkownik, który zostanie opisany w dalejszej częsci tego opracowania. Raport 

został opracowany przy założeniu, że wzrost cen ze względu na jedną literę ratingową pozostaje stały na całej skali 

ocen świadectw charakteryski energetycznej i stąd nie było potrzeby porównywania wzrostu cen pomiędzy 

konkretnymi punktami ( np. Zmiana G do F w porównaniu do zmiany B do A). 

Jest to pewne uproszczenie, gdyż większość badań ilościowych potwierdziła fakt, że “nie oczekuje się jednolitości 

w” relacji między ratingiem, a wartością wzrostu ceny, przy czym ta metoda jest używana przy szacunkowej 

średniej wzrostu ceny w każdym kraju (Fuerst i wsp. 2016, 29). Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie 2. 
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Wykres 2. Zmiana ceny wynajmu lub sprzedaży nieruchomości w skutek zastosowania ratingu świadectw charakterystyki 
energetycznej w wybranych krajach lub miastach Unii Europejskiej  
 

 
 
 
Źródło: Podsumowanie wyników z raportu Bio Intelligence Service ( Bio Intelligence Service 2013)  

 

Porównania na płaszczyźnie międzynarodowej są wykonane przez autorów także innych projektów UE takich jak 

RenoValue gdzie analizuje się te różnice w każdym segmencie rynku nieruchomości kraju w odniesieniu do 

transformacji rynkowej. Jednak powinno to być robione z dużą ostrożnością. Zróżnicowanie mechanizmów oceny 

charakterystyki energetycznej i rynków nieruchomości w każdym z tych krajów mogą znacznie wpływać na 

wielkość wzrostu ceny. 

Najbardziej zaskakującym wynikiem jest spadek tego wzrostu zarejestrowany w Oxford, UK. Jednak autorzy 

podkreślają, że należy zachować ostrożność przy interpretacji tego wyniku, ponieważ wielkość próby została 

ograniczona, a kluczowa zmienna wyjaśniająca - wiek, została pominięta w zbiorze danych. Ten ostatni wskaźnik 

może doprowadzić do ukierunkowania wyników, ponieważ wiek mieszkania jest często skorelowany z jego 

wskaźnikiem efektywności energetycznej. W rezultacie, Franz Fuerst twierdzi, że "dwa atrybuty, niezbędne do 

kontroli każdego hedonicznego modelu ceny mieszkalnej to wielkość… i wiek” (Fuerst. 2016). 

Kolejny raport opublikowany w 2013 roku badał wzrost cen sprzedaży i wynajmu mieszkań w Irlandii ze względu 

na przyznaną klasę charakterystyki energetycznej (Hyland 2013). Raport ten potwierdził wnioski z raportu Komisji 

Europejskiej, że wzrost cen na rynku sprzedaży jest większy niż w przypadku wynajmu. Trudno jednak 

porównywać te wyniki, jako że raport Komisji Europejskiej prezentowany jest w wartościach bezwzględnych 

procentowych, podczas gdy ten raport używa względnych procentowych w porównaniu z nieruchomościami z 

przyznaną klasą D. Służy to do wykazania trudności w interpretacji i porównaniu wyników ilościowych tego 

opracowania wobec istniejącej literatury. 
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2.2 Kluczowe za łożenia przedstawione w poza uni jnych 

systemach etykietowania energetycznego budynków.  

Istniejąca literatura jasno stwierdza pozytywny związek pomiędzy oceną  charakterystyki  

energetycznej  w formie świadectwa i  wzrostem cen na rynku nieruchomości .  Wszystkie ustalenia 

przedstawione powyżej są statystycznie istotne i zostały poddane kontroli błędów. Jednak istotne jest, aby 

porównać te wyniki do tych z podobnych badań dotyczących zmian cen na rynku nieruchomości w odniesieniu 

do innych ratingów efektywności energetycznej stosowanych w krajach poza UE. Porównanie to działa jako 

czynniki kontrolny przed innymi czynnikami, które mogą mieć pozytywny wpływ na zależności między ceną 

nieruchomości, a przyznaną klasą charakterystyki energetycznej. Jeśli inne badania potwierdzą pozytywny związek 

między tymi czynnikami, będzie można być niemal pewnym, że etykiety energetyczne istotnie wpływają na 

obserwowane na rynku nieruchomości zmiany. 

Kluczowe wnioski z wyboru tych badań przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1: Podsumowanie najważniejszych odkryć w badaniach dotyczących wpływu ratingu efektywności energetycznej 

stosowany poza UE na ceny mieszkań 

Podmiot badawczy Kraj / region Rating efektywności 

energetycznej 

Podsumowanie 

(Addae-Dapaah and 

Chieh 2011) 

Singapore 

 

1. 4 stopniowa skala: GMC (najniższa), GMG, 

GMGP, GMPL (najwyższa) 

2. 12 modeli hedonicznych opracowanych w celu 

oszacowania wzrostu cen. Został 

zidentyfikowany wzrost cen dla nieruchomości 

oznaczonych świadectwem GMC natomiast nie 

odnotowano jednoznacznych zmian przy 

wyższych punktach skali 

(Australian Bureau of 

Statistics, 2008) 

ACT (Australia) 

 

1 Skala EER: 1-6 

2 Relatywny wzrost cen dla domów ocenionych 

na 1: 1.6% (EER2), 3% (EER3), 5.9% (EER4), 6.3% 

(EER5), 6.1% (EER6) 

(Bloom et al. 2011) Colorado (US)  

 

1 Od 1 do 100 punktów  

2 Wzrost ceny dla domów z oznaczeniem 

ENERGY STAR® : $8.66/m2 (w odniesieniu do 

domów, które nie posiadają ENERGY STAR®) 

(Deng and Quigley 

2010) 

Singapore 

 

Średni wzrost ceny dla domów GMC w stosunku do 

domów nie - GMC: 15% 
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(Kok and Kahn 2012) California (US) 

 

Wzrost ceny dla domów z oznaczeniem ENERGY 

STAR®: 9% ( w odniesieniu do domów, które nie 

posiadają ENERGY STAR®) 

(Salvi et al. 2010) Zurich (Szwajcaria) 
 

Wzrost sprzedaży dla domów oznaczonych w 

stosunku do domów niepodlegających ratingowi:  

• 7% (domy jednorodzinne) 

• 3.5% (mieszkania) 

(Yoshida and Sugiura 

2010) 

Tokio, Japonia 

 

Deficyt sprzedaży nieruchomości oznaczonych (w 

porównaniu z nieoznakowanymi): 5,6% 

(Zheng et al. 2011) Beijing (Chiny) 

 

Wzrost cen sprzedaży “zielonych” domów w 

porównaniu do “Nie zielonych”: 17.7% ( Początkowo) 

Natomiast: 

• -11% (ceny na rynku wtórnym) 

• -8.5% (ceny najmu) 

 Źródło: opracowanie partnerów ZEBRA2020  

 

Powyższe badania, obejmują szereg globalnych systemów oceny efektywności energetycznej i wskazują, że 

statystycznie wzrost cen można zaobserwować w większości przypadków. Dwa znaczące wnioski, które nie 

wykazują tej zależności można znaleźć w badaniach przeprowadzonych przez Zheng (Zheng 2011) oraz Yoshida i 

Sugiura (Yoshida i Sugiura 2010). Oba opracowania są często zawarte w analizie innych badań, które starają się 

wyjaśnić różnicę między założeniami i literaturą, która konsekwentnie szacuje wzrost cen w stosunku dla wyższych 

klas efektywności energetycznej. Spadek zaobserwowany i opisany w pierwszym raporcie Zheng może być 

wynikiem założenia wysokich kosztów utrzymania w domach energooszczędnych (Ayala i wsp. 2016). Ponadto, 

Yoshida i Sugiura, autorzy drugiego sprawozdania sugerują, że ten negatyw może być wynikiem postrzegania 

domów energooszczędnych, jako kosztownych w utrzymaniu, a także zaznaczają niepewność co do jakości 

materiałów budowlanych  

Ponadto, autorzy identyfikują pominięte zmienne, które stanowią istotne przyczyny, gdy zmienne objaśniające 

skorelowane są z oszczędnością energii i pomijają spadek cen. Kontrola tego błędu może być trudna, co wynika 

często z powodu braku danych na temat zmiennej pominiętej. Z tego wynika, że z reguły nie można 

przeprowadzać niezależnych testów pomiędzy tą zmienną a efektywnością energetyczną. Jednakże, mechanizmy 

kontrolne zostały opracowane dla zmiennych, które jak się uważa, są skorelowane, na przykład takiej jak położenie 

(Fuerst i in. 2016). 

 

 

2.3 Ocena powodzenia systemu świadectw charakterystyki  
energetycznej  
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Pomimo ograniczenia geograficznego zakresu badań odnoszących się do ocen świadectw charakterystyki 

energetycznej, literatura omawiana do tej pory prezentuje jedną kluczową obserwację - że systemy oznaczeń 

efektywności energetycznej są obecne przy transakcjach na rynkach nieruchomości w Europie. 

Liczne badania pokazały, że dane pozyskane za pomocą ankiet mogą być wykorzystywane do oceny skuteczności 

systemu świadectw charakterystyki energetycznej. Metodologia ta ma na celu lepsze zrozumienie sposobu, w jaki 

konsumenci rozumieją świadectwa charakterystyki energetycznej na rynku nieruchomości. Badania zostały 

sklasyfikowane na podstawie pięciu kluczowych aspektów: 

• Poziom zrozumienia świadectwa charakterystyki  energetycznej :  badanie generalnie odkrywa, że 

najważniejsze informacje zawarte w świadectwie są dobrze rozumiane (Lainé 2011). Jednak wiele badań 

zidentyfikowało problemy związane z brakiem zrozumienia bardziej złożonych informacji. Problemy te wynikają 

przede wszystkim z różnych rodzajów skali ocen, metod stosowanych do obliczenia tych ocen oraz 

niewystarczającej ilości informacji na temat kosztów i korzyści związanych z efektywnością energetyczną (Amecke 

2012 i Bio Intelligence Service i wsp. 2013). 

•  Istotność  świadectw charakterystyki  energetycznej  w porównaniu z  innymi zmiennymi w 

procesie podejmowania decyzj i :  Badania na rynku nieruchomości skłaniają się ku temu, że świadectwa 

charakterystyki energetycznej odgrywają niewielką rolę w procesach decyzyjnych konsumentów (Amecke 2012) 

(Backhaus et al 2011) ( Murphy 2013). Kluczowymi czynnikami stojącymi za tą oceną są: brak wdrożeń świadectw 

charakterystyki energetycznej, zawiłości w obrębie rynku nieruchomości i słaba koordynacja z innymi działaniami 

prawnymi/politycznymi. Te kwestie odbierane są, jako zagrożenie dla potencjalnych nabywców nieruchomości, 

którzy wymagaliby dostarczenia oceny świadectwa charakterystyki energetycznej (Lainé 2011) lub dowodów, że 

takie świadectwo zostało użyte do oceny ewentualnych koniecznych zmian w nieruchomości po niżeli przed 

zakupem. (Gram-Hanssen i wsp. 2007). 

• Znaczenie k lasyf ikacj i  świadectw charakterystyki  energetycznej  w porównaniu do innych 

czynników w procesie decyzyjnym: istnieją inne kryteria wpływające na decyzję o zakupie / wynajęciu 

nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, cena, wielkość i stan nieruchomości są ważniejsze niż klasa energetyczna i 

efektywność energetyczna, które uznawane są za niezmienne cechy nieruchomości (Amecke 2012, Murphy 2013) 

• Poziom real izacj i  za leceń  wynikających ze świadectw charakterystyki  energetycznej : badania w 

tej dziedzinie wykazują, że właściciele domów, prowadzą działania w zakresie efektywności energetycznej 

rekomendowane przez świadectwa charakterystyki energetycznej (Murphy 2013) (Tigchelaar et al 2011)(Kjaerbye 

2009) (NHER 2009). Jednak istnieją słabe dowody na to, że posiadacze świadectw charakterystyki energetycznej 

przeprowadzają więcej remontów zwiększających efektywność energetyczną niż osoby niekorzystające ze 

świadectw. 

• Poziom zaufania do informacj i  zawartych w świadectwach charakterystyki  energetycznej : 

Holandia jest jednym z krajów w których zauważa się ogromny brak zaufania do zawartości świadectw 

charakterystyki energetycznej. Znajduje to odzwierciedlenie w fakcie, że zaobserwowano spadek stopnia 

akceptacji systemu świadectw charakterystyki energetycznej pomimo początkowego wysokiego poziomu ich 

upowszechnienia (Brounen i Kok 2011, Murphy 2012, Tigchelaar i wsp. 2011) . Ten przykład można przypisać do 

innych krajów i podkreśla on konieczność powstania ścisłych standardów wyceny nieruchomości i szkolenia 

certyfikatorów. 
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2.4 Dylemat inwestor -  użytkownik 

Dylemat ten obejmuje sytuacje, w których decyzje inwestycyjne są hamowane ze względu na fakt, że korzyści z 

inwestycji są nierówno podzielone między podmiotami w danej transakcji. W przypadku poprawy efektywności 

energetycznej na rynku mieszkaniowym, dylemat inwestor – użytkownik dotyczy różnych celów i motywacji 

właściciela nieruchomości i najemcy.  Właściciele na ogół nie płacą rachunków za energię, i w ich interesie jest, 

aby wyposażać lokale najtaniej jak to jest możliwe. Z drugiej strony najemcy chcą maksymalizacji efektywności 

energetycznej i zmniejszenia kosztów energii. Jednak najmecy nie mają na ogół kontroli nad modernizacjami 

przeprowadzanymi przez właściciela domu (Bird i Hernández 2012). W wyniku tej bariery rynkowej, wpływ 

świadectw charakterystyki energetycznej i innych projektów poprawiających efektywność energetyczną na cenę 

jest mniejszy na rynku wynajmu niż na rynku sprzedaży (Fuerst i wsp. 2016) (Cajias i Piazolo 2013) (Kholodilin et al. 

2014). 
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3  Ankieta przeprowadzona wśród 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 wynajem). Dodatkowo, badano wpływ 

certyfikacji energetycznej na wartość nieruchomości.  

 

3.1 Problematyka badań   

 

System oceny charakterystyki energetycznej budynków, wdrożony przez dyrektywę EPBD, powinien motywować 

projektantów, deweloperów, zarządców nieruchomości i ich użytkowników do traktowania energooszczędności, 

jako niezbędnej cechy projektowanych lub użytkowanych budynków. Ma to przynieść znaczne ograniczenie 

kosztów związanych z eksploatacją budynków, w których mieszkamy i pracujemy. W dłuższej perspektywie czasu 

postępowanie takie wpłynie na globalne obniżenie zużycia energii, a tym samym na ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych. Ma to być ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne państw i regionów 

oraz powstrzymujące dalsze ocieplenie klimatu. Tak, więc określanie charakterystyki energetycznej budynków 

powinno przynieść zarówno korzyści ich właścicielom i użytkownikom budynków, jak i społeczeństwom 

poszczególnych krajów oraz społeczności międzynarodowej 

Celem badania agentów nieruchomości było zebranie opinii na temat certyfikacji energetycznej i ich wpływu na 

rynek nieruchomości oraz pozyskiwania informacji na temat przeszkód we wdrażaniu certyfikacji energetycznej na 

tym rynku. 

Główne zagadnienia objęte badaniem dotyczyły następujących zagadnień: 

• Informacje na temat sposobów certyfikacji energetycznej 

• Czynniki brane pod uwagę podczas wyboru, zakupu i wynajmu nieruchomości 

• Ocena świadectw charakterystyki energetycznej w zakresie obowiązku jego stosowania, 

niezawodności i przydatności w działalności zawodowej agentów nieruchomości. 

• Rola świadectw charakterystyki energetycznej na rynku nieruchomości podczas szacowania 

wartości nieruchomości i ich związek z czasem sprzedaży nieruchomości na rynku. 

• Przeszkody w realizacji certyfikacji energetycznej oraz poprawy charakterystyki energetycznej 

budynków 

• Możliwe działania wpływające na poprawę charakterystyki energetycznej budynków 

• Ocena wiedzy na temat dyrektywy / 91 / WE EPBD 2002 

 

 

3.2 Dobór próby badania  
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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. W tym raporcie wyniki uważa się za statystycznie istotne, gdy 

prawdopodobieństwo błędu jest poniżej 5%.   

3.3 Profi l  respondenta 

W badaniu najliczniejszą grupę respondentów stanowiły osoby posiadające duży staż zawodowy jako pośrednicy 

nieruchomości. Analizując łącznie wszystkie badane państwa, aż 64% respondentów wskazało na ponad 10 letnie 

doświadczenie. Przy czym w poszczególnych krajach rozkład ten różnił się, procent osób z ponad 10 letnim 

doświadczeniem były istotnie wyższy w Hiszpanii (88%), Niemczech (81%) i Włoszech (76%). Natomiast w Austrii i 

Polsce istotnie niższy. W Polsce przeważały osoby posiadające od 1 do 6 lat doświadczenia zawodowego (Wykres 

3) 

 

Wykres 3: Jaki jest Pana/i staż zawodowy jako pośrednik nieruchomości? 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

3.4 Odpowiedzi  na temat wymagań  prawnych dotyczących 
świadectw charakterystyki  energetycznej  
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Jako dominującą formą stosowania świadectwa EPC przy kupnie/wynajmie nieruchomości, obowiązującą 

praktycznie we wszystkich badanych krajach wskazywano prawny obowiązek/ certyfikację obligatoryjną / 

(konieczny wymóg do zawarcia umowy). Takie rozwiązanie było wskazane przez 93% badanych (Wykres 4). Polska 

jest szczególnym przypadkiem, w którym, zdaniem respondentów, obecne są zarówno obowiązkowe certyfikacje 

(39%) jak i dobrowolne (55%) oraz inne formy certyfikacji niż wymienione. 

 

Wykres 4: Proszę wskazać jaka obowiązuje forma świadectw charakterystyki energetycznej budynku przy kupnie/ wynajmie 
nieruchomości? 

 
 
% odpowiedzi 

Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi 

powinna być ustalona, w formie certyfikatu, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii 

wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. 

Jedynie w Polsce wskazywano, iż obowiązuje zarówno certyfikacja obligatoryjna jak i certyfikacja dobrowolna (nie 

jest to warunek konieczny do zawarcia umowy). Problem ze wskazaniem obowiązującej formy może wynikać z 

faktu, iż na rynku pierwotnym obowiązuje certyfikacja obligatoryjna, zaś na rynku wtórnym - dobrowolna. W 

Niemczech, Polsce i Rumunii wskazywano jako obowiązujące inne formy certyfikacji niż obligatoryjna czy 

dobrowolna. Respondenci, którzy odpowiadali w ten sposób przede wszystkim wskazywali na pewne wyjątki od 

prawnego obowiązku. 
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3.5 Czynniki  brane pod uwagę  przy wyborze nieruchomości    

Główne elementy, które brane są pod uwagę przy wyborze kupna / wynajmu nieruchomości to głównie 

lokalizacja (top2box1 odpowiedzi pozytywnych 99%), cena (top2box odpowiedzi pozytywnych 98%) oraz wielkość 

nieruchomości (top2box odpowiedzi pozytywnych 96%). Kolejnym ważnym elementem były potencjalne 

uciążliwości takie jak: głośny ruch samochodów, bliskość lotniska, linie wysokiego napięcia (top2box odpowiedzi 

pozytywnych 90%).Koszty energii plasują się na miejscu 10 wśród wskazanych czynników ( top2box odpowiedzi 

pozytywnych 57%) ( Wykres 5) 

Wykres 5: Proszę wskazać na ile każdy aspekt według Pan/i jako pośrednika nieruchomości jest ważny przy wyborze 
nieruchomości  

 
% odpowiedzi 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Jeśli chodzi o kolejność czynników w poszczególnych państwach ta lista jest stosunkowo podobna (wykres 6). W 

Niemczech, Norwegii oraz w Polsce lokalizacja była wskazywana istotnie częściej jako najważniejszy element przy 

wyborze nieruchomości. Natomiast dla Włochów i Hiszpanów to cena stanowi główne kryterium wyboru.  Warto 

zauważyć, że badani w Austrii, jako ważny aspekt przy wyborze nieruchomości wskazywali na koszty eksploatacji w 

porównaniu do innej podobnej nieruchomości (top2box odpowiedzi 92%). Natomiast Polacy i Norwedzy przywiązują 

uwagę do stanu technicznego budynku (po 88% na top2box). 

 

                                                             
1 top2box – odpowiedzi zdecydowanie ważne i ważne 
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Wykres 6: Proszę wskazać na ile każdy aspekt według Pan/i jako pośrednika nieruchomości jest ważny przy wyborze 

nieruchomości - średnia UE w zestawieniu ze średnią danego kraju 

  

 

Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

3.6 Wiarygodność  i  użyteczność  świadectw charakterystyki .  

 
Wymóg sporządzania certyfikatów energetycznych budynków wprowadziła dyrektywa 2002/91/we Parlamentu 

Europejskiego (Artykuł 7, punkt 1). Świadectwa charakterystyki energetycznej są wymagane przy podpisywaniu 

umowy. Jednak, 6% respondentów deklaruje, że nie zostały przedstawione w momencie podpisywania umów. 

 (Wykres 7). 

 

 

Wykres 7: Jak często są żądane świadectwa charakterystyki energetycznej przy podpisywaniu umowy na sprzedaż/wynajem 
nieruchomości  
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% odpowiedzi       

 

 

Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Wymóg posiadania zawsze świadectwa przy zawieraniu umów jest istotnie częściej wskazywany we Francji (90%), 

Włoszech (79%) i Rumunii (72%). Natomiast istotnie rzadziej w Hiszpanii ( 41%) i w Polsce (8%) badani wskazywali, 

że świadectwa są zawsze wymagane przy podpisywaniu umowy, natomiast w Polsce, aż 39% wskazało brak 

wymogu okazywania świadectw przy transakcjach. Ponadto, w Polsce brak świadectwa nie uniemożliwia 

dokonania transakcji kupna – sprzedaży lub najmu i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu. Polska nie 

jest jednym krajem w Unii Europejskiej, które pozostawiły kontrahentom na rynku mieszkaniowego niemal 

całkowitą swobodę w kwestii świadectw. Choć oficjalnie dyrektywa promująca oszczędzanie wymaga ich we 

wszystkich krajach UE. 

W Polsce certyfikat energetyczny muszą zdobyć (i przekazać swoim klientom) deweloperzy, którzy oddają 

mieszkania do użytku oraz ci, którzy zakończą budowę domu. Natomiast właściciele już istniejących domów i 

mieszkań, którzy chcą je sprzedać lub wynająć, mogą zignorować ten wymóg. Za nie przekazanie certyfikatu 

energetycznego kontrahentowi nie grożą bowiem żadne sankcje. Kupujący mogą się wprawdzie domagać tego 

dokumentu, ale rzadko tego żądają, podobnie jak w Polsce jest winnych krajach UE (trochę mniej w Niemczech). 

Formalnie istnieje obowiązek przedstawienia potencjalnemu nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki 

energetycznej, natomiast nie przewidziano jednak żadnych sankcji za naruszenie tego obowiązku.  
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Wiarygodność danych zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej jest oceniania stosunkowo nisko 

(Wykres 9) 

 
 
Wykres 9: Jak ocenia Pan/i wiarygodność danych dostarczonych przez certyfikat charakterystyki energetycznej w Pan/i kraju? 

 
 

 

Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Zgodnie z powyższym wykresem wskaźnik (Bot2box - wskazania raczej niskie i zdecydowanie niskie) odpowiedzi 

negatywnych jest na poziomie 35%. Podobnie 35% respondentów oceniło je na średnim poziomie. Tylko 27% 

(Top2box - wskazania raczej wysokie i zdecydowanie wysokie) respondentów oceniło wiarygodność świadectw 

charakterystyki energetycznej pozytywnie. Na tle innych państw biorących udział w badaniu najgorzej oceniają 

wiarygodność danych świadectw charakterystyki energetycznej respondenci z Niemiec (Bot2box  negatywnych 

odpowiedzi 54%), podobnie Norwegowie, Polacy (Bot2box wskazań negatywnych 47%) oraz Francuzi (Bot2box 

odpowiedzi negatywnych 42%). W ocenie wiarygodności danych najlepiej wypada Austria, gdzie ponad połowa 

respondentów (54%) oceniła wiarygodność danych pozytywnie. Stosunkowo dobrze wypadła ocena 

wiarygodności certyfikatów w Hiszpanii (44% pozytywnych wskazań), jak również we Włoszech, gdzie istotnie 

częściej oceniano je raczej wysoko (36% wskazań).  

 

Respondenci oceniają użyteczność certyfikatów raczej negatywnie (Bot2box odpowiedzi negatywnych 47%) 

(Wykres 9). Tylko nieco ponad ¼ badanych wskazuje na użyteczność certyfikatu energetycznego w swojej pracy 
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zawodowej. Szczególnie źle oceniają użyteczność certyfikatów Norwegowie, aż 80% bot2box wskazań 

negatywnych. Nie najlepiej wypowiadają się o przydatności także Niemcy (56% bot2box wskazań negatywnych), 

Hiszpanie (55% bot2box wskazań negatywnych) oraz Polacy (53% bot2box wskazań negatywnych). Najlepiej zaś 

oceniają ich użyteczność Rumuni 61% i Francuzi 40%. 

Wykres 9: Proszę ocenić ogólnie użyteczność certyfikatu energetycznego w Pan/i pracy zawodowej 
. 

 
 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 
 
 

Podsumowując można zauważyć pewne tendencje kształtujące się w poszczególnych państwach w podziale 

oceny świadectw energetycznych, a mianowicie, iż świadectwa charakterystyki mają  (Wykres. 10): 

• stosunkowo małą wiarygodność i relatywnie małą użyteczność – Norwegia, Polska, Niemcy 

• stosunkowo małą wiarygodność, ale dużą użyteczność - Rumunia i Francja 

• dużą wiarygodność, ale relatywnie małą użyteczność – Hiszpania 

• dużą wiarygodność i dużą użyteczność – Włochy, Austria 

 

 

 

 

Wykres 10: Wiarygodność i użyteczność świadectw charakterystyki energetycznej 
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Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

 

 

 

3.7 Wp ływ świadectw charakterystyki  energetycznej na rynek 
nieruchomości   

  
Respondenci, raczej (45% odpowiedzi) n ie  widzą  związku pomiędzy świadectwami energetycznymi,  a  

poprawą  e fektywności  energetycznej  budynków. (Wykres 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 11: Czy według Pana/i istnieje związek pomiędzy świadectwami energetycznymi a poprawą efektywności 
energetycznej budynków? 
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Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

W nawiązaniu do wykresu 11, brak związku wskazywano w Niemczech (69%) i Hiszpanii (62%). Choć nie we 

wszystkich badanych krajach nie dostrzega się zależności pomiędzy świadectwami energetycznymi, a poprawą 

efektywności energetycznej budynków. We Włoszech istotnie częściej wskazywano na istnienie konotacji między 

świadectwem EPC a poprawą efektywności energetycznej budynków. Także w Rumunii prawie ¾ badanych 

dostrzega takie powiązania.  

Badani deklarowali brak powiązania między wysoką  oceną  e fektywności  energetycznej  

n ieruchomości  a  wyższą  ceną  danej  n ieruchomości  (Wykres 12). Przy czym w Polsce i Hiszpanii istotnie 

częściej podkreślali brak wpływu na wyższe koszty (czynszu, ceny). Tylko 27% wszystkich badanych widzi związek 

pomiędzy wysoką oceną efektywności energetycznej nieruchomości a wysoką ceną. Pośród wszystkich badanych 

najczęściej taką zależność dostrzegali Niemcy (46% wskazań). 

 

 
 
 
 
 
Wykres 12: Czy zauważasz wzrost cen najmu/sprzedaży budynków posiadających świadectwo charakterystyki energetycznej? 
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Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Posiadanie certyf ikatu nie oznacza krótszego czasu ekspozycj i  n ieruchomości  na rynku (wykres 

13. Ze względu na małą ilość odpowiedzi w tej kwestii (tylko 48 respondentów odpowiedziało na to pytanie), 

wyniki są oceniane tylko na poziomie UE. 

 

 

 
 
Wykres 13: Czy czas ekspozycji nieruchomości, która posiada Certyfikat charakterystyki energetycznej jest krótszy w 
porównaniu do czasu ekspozycji nieruchomości bez certyfikatu? [wynik ogólny] 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 
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Ponadto trzy czwarte respondentów uważa, że czas ekspozycj i  n ieruchomości  na rynku z  wyższą  k lasą  

e fektywności  energetycznej  na rynku nie jest  krótszy niż  w przypadku pozosta łych k las .(Wykres 

14)  

 
Wykres 14: Czy czas ekspozycji nieruchomości, która posiada wyższą klasę energetyczną (A,A złoty, itd.) jest krótszy w 
porównaniu do czasu ekspozycji nieruchomości bez certyfikatu?  

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

W nawiązaniu do wykresu 14, statystycznie, częściej wskazywano na brak takiej zależności w Hiszpanii (87%). Poza 

tym przypadkiem, zauważalny związek pomiędzy czasem ekspozycji, a efektywnością energetyczną zanotowano 

w głównie w Austrii (32%), Francji (21%), Rumunii (19%) oraz Włoszech (18%). 

 

Wśród tych, którzy powiedzieli, że czas ekspozycji nieruchomości w wyższych klasach efektywności jest krótszy 

(14% odpowiedzi widoczne w wykresie 14), badani najczęściej wskazywali, że czas jest krótszy o 2-3 miesiące (45% 

wskazań – wykres 15).  
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Wykres  15. O ile krótszy jest czas ekspozycji nieruchomości? 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 
 

W opinii respondentów większość  k l ientów nie jest  za interesowana zakupem / wynajęciem 

nieruchomości  z  wysoką  k lasą  charakterystyki  energetycznej  (A ,  A +,  i tp . )  (Wykres 16). Jedynie 30% 

badanych wskazało, że klienci wykazują większe zainteresowanie takimi nieruchomościami 
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Wykres 16: Czy czas ekspozycji na rynku nieruchomości z wyższych klas wydajności energetycznej ( A, A+ itp.) jest krótszy w 
porównaniu z czasem ekspozycji nieruchomości bez certyfikatu? 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

W nawiązaniu do wyników zaprezentowanych na wykresie 16, analizując wskazania w poszczególnych krajach 

biorących udział w badaniu widać znaczące różnice w odpowiedziach. Istotnie częściej w porównaniu do całej 

próby zainteresowani nieruchomościami z wyższą oceną charakterystyki energetycznej są Włosi (46%) oraz 

relatywnie często Francuzi (70%).  Najmniej zainteresowani nieruchomościami z wysoką klasą charakterystyki 

energetycznej są Hiszpanie (88%), Norwegowie (83%) i Polacy (77%). 

 

 

 

3.8 Bariery we wdrażaniu certyf ikacj i  energetycznej  
 
 

Gdy pytano respondentów o ich wizji przeszkód we wdrażaniu certyfikacji energetycznej, to przede wszystkim 

wskazano ( Wykres 17) 

• dodatkowe koszty dla właścicieli (52% wskazań).  

• brak / nie wystarczają wiedzę nabywcy („świadomości klienta”) (50% wskazań) 

• praktyka wykonywania nierzetelnych świadectw charakterystyki energetycznej (41% wskazań) 

• dodatkowe papiery/zbyteczna biurokratyzacja /dodatkowa procedura  (41 % wskazań) 



 

30 
  

• niezrozumiała forma przekazu dla klienta/nie wiadomo, co oznacza wynik na świadectwie (38%) 

•  jedynie 5% respondentów nie dostrzega, żadnych barier we wdrażaniu certyfikacji energetycznej 

 

Wykres 17: Jakie widzi Pan/i problemy we wdrażaniu certyfikacji energetycznej? 
 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

Dodatkowe koszty dla właścicieli pozostają wysoko na liście problemów i tak w Hiszpanii jak i w Niemczech 

bariera ta jest istotnie wyższa od reszty próby badawczej. Choć są też i państwa, gdzie jest to istotnie niższe, tak jak 

w Norwegii (11%). Natomiast w Norwegii, jako najważniejsza i istotna statystycznie pozostaje bariera 

wykonywania nierzetelnych świadectw, aż 60% wskazań. Warto także zwrócić uwagę, że głównie Niemcy (63% 

odpowiedzi), postrzegają wdrażanie certyfikacji energetycznej jako zbyteczną biurokratyzację. We wszystkich 

państwach wysoko plasuje się niedostateczna wiedza klientów, przy czym we Francji bariera ta wysuwa się na 

czoło listy z 66% wskazań.  

 

Najczęściej wskazywane problemy w real izacj i  poprawy efektywności  energetycznej  przedstawione są 

poniżej w kolejności rosnącej (Wykres 18): 

• brak motywacji finansowej dla właścicieli nieruchomości (57% wskazań), 

• niewystarczające informacje o korzyściach (39% wskazań), 

• małe zaangażowanie społeczne w sprawach dotyczących przemian w użytkowaniu energii 

(38% wskazań), 
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• korzyści ekonomiczne wynikające z oszczędności energii nie są przypisane do osoby, która 

oszczędza energię (32% wskazań). 

 

 
Wykres 18: Jakie widzi Pan/i problemy we wdrażaniu poprawy efektywności energetycznej budynków? 
 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Jeśli chodzi o spostrzeżenia z konkretnych państw (Wykres 18), odpowiedzi są stosunkowo podobne w większości 

krajów poza Niemcami i Włochami, którzy przedstawili inną opinię w tej kwestii. Badani z Niemiec istotnie częściej 

wskazywali na brak zachęt finansowych (83% odpowiedzi), ale rzadziej niż w pozostałych krajach wskazywali na 

niewystarczające informacje na temat korzyści (16% odpowiedzi) i małe zaangażowanie społeczeństwa w sprawy 

transformacji energetycznej (18%). 

Natomiast Włosi istotnie częściej jako główne problemy wskazywali właśnie na niewystarczające informacje oraz 

małe zaangażowanie społeczeństwa w sprawy transformacji energetycznej (55%), przy czym zachęty finansowe są 

istotnie rzadziej wymieniane (35%). Wskazywali oni również na niski poziom korzyści ekonomicznych 

wynikających z oszczędności energii dla osoby, która stara się postępować energooszczędnie (24% wskazań) i na 

nieodpowiednie warunki prawne (11% wskazań). 

 

3.9 Korzyści  p łynące ze stosowania świadectw charakterystyki  
energetycznej  
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Najczęściej wskazane korzyści płynące z certyfikacji energetycznej w nieruchomości, przedstawione zostały w 

porządku malejącym ( Wykres 19): 

• informacje na temat kosztów energii w danej nieruchomości (39% wskazań), 

• informacja o stanie technicznym budynku (32% wskazań). 

• 29% respondentów nie widzi żadnych korzyści w uzyskaniu świadectwa charakterystyki 

energetycznej. 

 

Wykres 19: Jakie widzi Pan/i korzyści z posiadania przez nieruchomość świadectwa charakterystyki energetycznej? 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

W poszczególnych krajach biorących udział w badaniu wyniki są zbliżone do ogólnych wyników. Tylko w 

Niemczech, gdzie respondenci istotnie rzadziej wskazują świadectwa jako źródło informacji o kosztach energii dla 

danej nieruchomości (26%) oraz we Włoszech respondenci istotnie częściej wskazują świadectwa jako źródło 

informacji o kosztach energii dla danej nieruchomości (54%). Także jedynie we Włoszech istotnie częściej 

wskazywano jako korzyść z posiadania przez nieruchomość świadectwa charakterystyki energetycznej 

propagowanie myślenia proekologicznego (34%).  

 

Według respondentów najbardziej oczekiwanym wsparciem mogącym poprawić efektywności energetyczną 

budynków są (Wykres 20): 

• wsparcie ekonomiczne dla właścicieli nieruchomości (72% odpowiedzi), 

• przywileje ekonomiczne dla osoby, która stara się oszczędzać energię (45% wskazań), 

• szczegółowe informacje na temat korzyści wynikających z działań energooszczędnych (44% 

wskazań). 
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Wykres 20: Jakie działania według Pan/i wpłynęłyby na poprawę efektywności energetycznej budynków? 

 
 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 

 

Respondenci w poszczególnych krajach biorących udział w badaniu są ze sobą w większości zgodni i postrzegają 

korzyści głównie przez wymiar ekonomiczny, gdzie najczęściej ta korzyść jest wskazywana jest w Niemczech ( 

87%), a rzadziej w Rumunii ( 63%) i Norwegii ( 60%). 

 

 

 

3.10 Regulacje dotyczące świadectw charakterystyki  
energetycznej  

 

 

W badaniu dotyczącym potrzeby rozwiązań  instytucjonalnych, które mogłyby poprawić standardy 
energetyczne nieruchomość zdania są podzielone. Hiszpania, Rumunia i Włochy oczekują rozwiązań 
instytucjonalnych, natomiast Norwegia, Niemcy i Austria wskazują, że dalsze rozwiązania nie są konieczne. 
Francuscy i polscy respondenci pozostają niezdecydowani w tej sprawie (wykres 21). 
 
 
 
 
Wykres 21: Czy Według Pan/i zachodzi konieczność podjęcia instytucjonalnych działań na rzecz poprawy jakości energetycznej 
budynków? 
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Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 
 

Poziom wykorzystania Dyrektywy o Charakterystyce Energetycznej  Buydnków 2002/91/EC 

Par lamentu Europejsk iego i  Rady Uni i  Europejsk ie j ,  z  16 grudnia 2002 r .  w codziennej pracy 

respondentów jest relatywnie niski (34% wskazań). (Wykres 22) Najczęściej spotykają się z nią w swoich 

codziennych obowiązkach badani w Włoszech (63% wskazań) a najrzadziej Francuzi (11% wskazań) oraz 

Norwegowie (6% wskazań). 
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Wykres 22: Czy spotkałeś się w swojej pracy z odniesieniami do Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków 
2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r  

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 
 
Zgodnie z odpowiedziami respondentów, którzy spotkali się w swojej pracy ze wspomnianą dyrektywą, jej 

głównym celem jest (Wykres 23): 

• redukcja CO2 (70% wskazań), 

• poprawa efektywności energii w UE (67% wskazań), 

• promocja energooszczędnego budownictwa (48% wskazań), 

• bezpieczeństwo energetyczne UE ( 19% wskazań). 
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Wykres 23: Proszę wskazać cele Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. 
 

 
Źródło: Raport ilościowy z badania ankietowego wśród agentów nieruchomości ZEBRA 2020 
 
 
 
 
 
 

4  Analiza wzrostu cen ze względu na zastosowanie świadectwa 
charakterystyki  energetycznej 

 

 

Celem tego badania, przeprowadzonego w ramach pracy magisterskiej na TU Wien (De Graaf, 2016), jest 

uzyskanie oceny zwyżki ceny nieruchomości na rynku sprzedaży i wynajmu w każdym badanym państwie z tytułu 

zastosowania świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Zgodnie z początkowymi założeniami wskaźnikiem efektywności energetycznej jest przyznana klasa eneregtyczna 

nieruchomości wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej. 

Mimo to, analiza między krajami musi być wykonana z dużą ostrożnością ze względu na różne systemy oznaczeń 

świadectw charakterystyki energetycznej, rynki nieruchomości I ich rodzaje. Ponadto, jakość i wielkość 

analizowanych prób różnią się w poszczególnych krajach. 

 

4.1 Zastosowana metodologia badań  
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Ta sama metoda regresji określona w innych badaniach (patrz rozdział 2.1) została zastosowana w wybranych 

krajach. W celu osiągnięcia prawidłowej oceny zastosowania tej metody sposobu dla każdego kraju, 

zaprezentowano poniżej kolejne etapy procesu adaptacji wyników (Wykres 24): 

 

Wykres 24: Proces adaptacji oceny wpływu świadectw na cenę sprzedaży / wynajmu nieruchomości w każdym kraju.

 
Źródło: Analiza De Graaf (2016) 

 

Ze względu na ogrom informacji, wyjaśnienia dotyczące wyników dla każdego z państw nie są zawarte w 

niniejszym raporcie, ale są przedstawione w wersj i  raportu dla  decydentów. Niemniej jednak, są one 

również brane pod uwagę przy ocenie wyników regresji. 

4.2 Zbiór danych regresj i  

Dane dotyczące charakterystyki mieszkań w wybranych krajach (w tym klas energetycznych) zostały zebrane z 

różnych stron internetowych agencji nieruchomości. Zebrano dane o transakcjach sprzedaży i wynajmu w 

każdym kraju. Oprócz oceny świadectw charakterystyki energetycznej i prezentowanych cen, zebrano również 

informacje na temat powierzchni użytkowej oraz roku budowy. 

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). 

4 .2 .1  Ograniczenie danych 

Pomimo starań, aby zapewnić przeprowadzenie rzetelnej analizy między krajami, ograniczenia danych utrudniły 

sporządzenie kompleksowego raportu. Dostępność danych w tej dziedzinie jest ciągle zwiększana ze względu na 

wzrost poziomu realizacji Dyrektywy o chrakaterystyce energetycznej budynków, która wymaga, aby świadectwa 

charakterystyki energetycznej były prezentowane podczas transakcji wynajmu i sprzedaży nieruchomości. Jednak 

ograniczenia dostępu do wszystkich danych cały czas pozostają i pełny raport poziomu kapitalizacji efektywności 

energetycznej we wszystkich krajach członkowskich UE i EOG nie jest jeszcze możliwy. 

Polityka	
Świadectw	

Charakterystyki	
Energetycznej	

System	miar	i	
raOngów	

Próbka	
częstości	klas	
energetycznych	

Wynik	regresji	

Ocena	wpływu	
świadectw	na	

rynek	
nieruchomości	Hipoteza	2	

Hipoteza	1	

Wzrost cen wynajmu ≥ Wzrost cen sprzedaży 
OR 

Wzrost cen wynajmu < Wzrost cen sprzedaży 

Brak wzrostu cen 
LUB 

Wzrost cen 
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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 powodzenie 

systemu świadectw charakterystyki energetycznej. 

 

4.3 Oddzia ływanie świadectw charakterystyki  energetycznej  

 

Wpływ świadectw charakterystyki energetycznej na cenę szacowany jest na podstawie wyników regresji cen w 

poszczególnych krajach w powiązaniu z podaną klasą charakterystyki energetycznej nieruchomościna rynku 

sprzedaży i rynku wynajmu. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe ograniczenia danych i chęć porównania na przekroju międzypaństwowym, 

wyniki dla każdego z analizowanych rynków są przedstawione razem na rysunku 25, gdzie wzrost  ceny 

zaprezentowany jest  w procentach ś redniej  ceny mieszkania w każdej z próbek. Te wartości 

procentowe są zatem szacunkową wartością dodatnią dla mieszkania wynikającą z podwyższenia klasy 

energetycznej o jedną literę ratingu.  

Wykres 25: Wzrost ceny mieszkania w związku z podaną klasą świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z 
badanych krajów. 
 

 
 

Źródło: badanie De Graaf (2016) 

 

Pierwsze spostrzeżenie dotyczące wszystkich badanych krajów, którego można dokonać na podstawie wykresu 25 

to niższy wzrost cen wynajmu niżeli wzrost cen przy sprzedaży nieruchomości. Takie samo stwierdzenie dotyczy 

porównania średnich na rynku najmy i rynku sprzedaży. Najbliższe do tych wyników opracowanie zostało 

szczegółowo opisane w raporcie Komisji Europejskiej na temat wpływu świadectw charakterystyki energetycznej 

na ceny (patrz rozdział 2.1). Te najwyższe szacunkowe wzrosty cen w tym raporcie, które są podane na wykresie 3, 

stanowią 10-11% na rynku sprzedaży i 4,4% dla rynku wynajmu. Ponadto, wartości średnie utrzymane są 
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odpowiednio pomiędzy 3,9% i 2,9%. Wynik ten można również wyjaśnić dylemat inwestor – użytkownik (patrz 

rozdział 2.4). 

Z drugiej strony, wyniki te są ograniczone ze względu na "s łabe dane" i "pominięte zmienne" ;  jednak dają 

orientacyjne co do rzędu wielkości dane, które należy brać pod uwagę w przypadku zwyżek cen nieruchomości 

przedstawionych w tym raporcie. Na przykład, maksymalne wartości widniejące na rysunku 25 dla rynków 

sprzedaży w sprzedaży w Austrii (18%), na Słowacji (16%) i Hiszpanii (27%) są zawyżone ze względu na „zmienne 

pominięte ", jak również wyniki dla hiszpańskiego rynku najmu (22%). Ponadto takie wysokie wartości wzrostu cen 

wydają się być sprzeczne z wynikami badań (patrz rozdział 3.7 i wykres 12), które wykazują klasę charakterystyki 

energetycznej jako "jedynie niewielki czynnik zakupu" (Amecke, 2012, str. 4). 

 

"  Zmienne pominięte "  - takie jak lokalizacja i jakość, mają wpływ na ostateczne wyniki wzrostu cen w 

zależności od poziomu korelacji ze zmienną wskazaną. Na przykład, jeśli zmienna jest bardzo pozytywnie 

skorelowana z efektywnością energetyczną i nie jest zawarta w zbiorze, zostanie częściowo zawarta w poprawie 

charakterstyki energetycznej. W tym raporcie, po łożenie i  jakość  są  najważniejszymi "zmiennymi 

pominiętymi " .  Lokalizacja jest szczególnie istotna, ponieważ rynek nieruchomości może się wahać pomiędzy 

lokalizacjami miejskimi i wiejskimi, co sprawia, że jest to potencjalnym "znaczącym źródłem niedotrzymanej 

heterogeniczności" (Fuerst i wsp. 2015, 147). 

Ponadto, jakość może być silnie skorelowana z efektywnością energetyczną, jednak kategoryzacja tej zmiennej 

jest bardzo subiektywna, co czyni ją trudną zmienną w modelach regresji. Jakość danych może mieć wpływ na 

jakość wprowadzania danych na stronach internetowych agencji nieruchomości. W szczególności 

zaobserwowano wiele przypadków, że pomijane są dane o sprzedawanych nieruchomości. Ponadto, różne 

agencje stosują różne definicje dla niektórych zmiennych, takich jak liczba pokoi oraz powierzchnia lokalu 

mieszkalnego. Stopień, w jakim spójne są te zbiory danych w tych dziedzinach dla danej agencji nieruchomości 

zależy od poziomu wyszkolenia agentów, jak również od poziomu, na którym te zmienne są dobrze zdefiniowane 

przez agencję. Gdy nie są dobrze zdefiniowane, wybór dokonywany jest subiektywnie np. co stanowi pół-pokój i 

czy otoczenie powinny być zawarte w liczonej powierzchni mieszkalnej. Poza tym, jakość i dokładność oceny 

świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wymagań w stosunku do certyfikatorów, które są określone 

na poziomie krajowym. Wykwalifikowani specjaliści są wymagani we wszystkich przypadkach, jednakże 

specjalistyczne szkolenia nie zawsze są konieczne (CA EPBD, 2016). 

4 .3 .1  Przypadek holenderski  

 
 
Krajem o najbardziej nieoczekiwanym wyniku w tym raporcie jest Holandia, w której stwierdzono spadek, a nie 

wzrost cen zarówno dla rynku sprzedaży i wynajmu. Inne badania, które zostały wcześniej przeprowadzone w 

Holandii stwierdzają wzrost cen ze względu na stosowaną klasyfikację świadectw charakterystyki energetycznej 

(patrz rozdział 2.1). Jednakże badania te dostarczają również dowody świadczące o tym, że Holandia starała się 

realizować dyrektywę EPBD/2002 (Brounen i Koka 2011) (Murphy, 2013). 
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W szczególności stwierdzono, że poziom realizacji Dyrektywy znacznie zmniejsza się po początkowo silnym 

przyjęciu systemu świadectw charakterystyki energetycznej. Głównym powodem tej spadkowej tendencji we 

wdrażaniu świadectw, jest podany w obu badaniach brak zaufania ze względu na negatywny przekaz na temat 

tego systemu przez media. Jednak nowa wersja strony internetowej dotyczącej świadectw charakterystyki 

energetycznej, która została opracowana na potrzeby realizacji dyrektywy unijnej z roku 2010 doprowadziła do 

gwałtownego wzrostu częstości certyfikacji. Co więcej, brak zaufania i niska realizacja to kwestie, które zostały 

napotykane w wielu krajach któreych dotyczyła pierwsza stworzona w 2002 roku dyrektywa, a wszystkie inne 

badania dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej, sygnalizowały statystycznie istotny wzrost cen z 

powodu zastosowania świadectw. Z tych powodów "pominięte zmienne", takie jak jakość i lokalizacja są bardziej 

prawdopodobną przyczyną zaobserwowanego spadku upowszechnieniu świadectw charakterystyki 

energetycznej. Dalsze badania nad przyczynami musiałby zostać poszerzone o te zmienne. W szczególności 

raport przeprowadzony przez Brounen i Koka zawiera zmienne dotyczące oceny jakości lokali, typy mieszkania i 

nieruchomości sąsiadujących. (Brounen i Kok 2011). 
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5  Podsumowanie 
 

 

Niniejszy raport został podzielony na dwie niezależne analizy: badanie wśród agentów nieruchomości i oceny 

wzrostu cen. Dlatego wnioski są wystosowane w obu tych kierunkach. 

 

Z jednej strony, analiza ankiet przeprowadzonych wśród agentów nieruchomości prezentuje istotne zalecenia 

dotyczące sposobów zwiększenia wpływu świadectw charakterystyki energetycznej na wartość nieruchomości i 

jak przezwyciężyć wiele przeszkód na drodze do szerszego wykorzystania świadectw w całej UE (patrz rozdział 6). 

Jednak niektóre wyniki wykazały pewne tendencje respondentów w percepcji świadectw. Na przykład dotyczące 

wiarygodności i użyteczności świadectw (patrz rozdział 3.6 i wykres 11): 

• są stosunkowo wiarygodne i nieprzydatne - Norwegia, Polska, Niemcy, 

• są stosunkowo niewiarygodne, ale przydatne - Rumunia i Francja, 

• są wiarygodne, ale stosunkowo nieprzydatne - Hiszpania, 

• są wiarygodne i przydatne - Włochy i Austria  

 

Poza tym, inne zmiany na rynku nieruchomości w krajach UE (patrz rozdział 3.7) mogą być zauważalne. Na 

przykład, 45% badanych uważa, że poprawa efektywności  energetycznej  budynków nie zawsze 

zależna jest  od posiadania świadectwa charakterystyki  energetycznej, różnica w cenie 

pomiędzy budynkami posiadającymi niższą  lub wyższą  k lasę  energetyczną  (zarówno kupno jak 

najem) nie jest  istotna dla 67% respondentów, czas ekspozycj i  na rynku nieruchomości  n ie  różni 

s ię  pomiędzy budynkami posiadającymi świadectwo,  a  tymi nieposiadającymi (3/4 respondentów) 

oraz większość  k l ientów nie jest  za interesowana kupnem/wynajmem nieruchomości  

oznaczonych wysoką  k lasą  energetyczną  ( 65% odpowiedzi). 

 

Co ciekawe, opinia agentów nieruchomości jest przeciwna do wyników analizy regresji potwierdzającej wzrost 

ceny wraz ze wzrostem ratingu świadectwa charakterystyki energetycznej. Może to być konsekwencją 

negatywnej opinii o świadectwach charakterystyki energetycznej wśród respondentów badania ankietowego. 

 

Z drugiej strony, niniejszy raport przyczynił się do wzbogacenia małej, ale rozwijającej się dziedziny badań analizy 

regresji stopnia, jakim świadectwa charakterystyki energetycznej są wprowadzane na rynki mieszkaniowe UE.  

W szczególności, został potwierdzony wzrost cen we wszystkich poza jednym badanym rynkiem (rozdział 4.3) oraz 

pokazano w jaki sposób dylemat inwestor – użytkownik wpływa na rynek, co jest zaobserwowaną główną 

przyczyną różnic we wzroście cen na rynku sprzedaży wobec rynku wynajmu nieruchomości.   

 

Kluczowym wnioskiem wynikającym z literatury pomocniczej, który został potwierdzony w większej liczbie krajów 

w tym raporcie jest większy wzrost cen sprzedaży, niżeli wynajmu. (patrz rozdział 4.3.1). Biorąc pod uwagę znaczny 

odsetek najemców w przeciwieństwie do właścicieli nieruchomości w większości analizowanych krajów, przy 

planowaniu działań podnoszących istotność świadectw charakterystyki energetycznej na danym rynku, powinno 
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się planować działania, które rozwiążą ten istniejący dylemat. Kluczowym powodem istnienia tak dużych różnic 

pomiędzy tymi dwoma rynkami jest fakt, że właściciele zwykle nie pokrywają kosztów utrzymania nieruchomości. 

Regulacje, które mają zachęcać właścicieli do inwestowania w energooszczędne ulepszenia, takie jak programy 

subsydiowania, mogłyby stymulować wzrost cen wynajmu i pomóc ukierunkować ten rynek na bardziej wydajny 

energetycznie. Jednak negatywną konsekwencją takich działań będzie wzmocnienie efektu ubóstwa 

energetycznego, gdzie nieruchomości wysoce energooszczędne dostępne są tylko dla bogatszych najemców i 

właścicieli domów. 
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6  Rekomendacje  
 

 

W nawiązaniu do przeprowadzonej analizy badania ankietowego, poniższa tabela prezentuje g łówne 

rekomendacje opracowane przez partnerów programu ZEBRA2020 w oparciu o odpowiedzi agentów 

nieruchomości: 

 

Tabela 2: Zestaw zdiagnozowanych problemów i zalecenia dla decydentów na szczeblu UE i państw członkowskich na 

podstawie ankiety przeprowadzonej wśród agentów nieruchomości 

No. Zdiagnozowany problem Rekomendacje 

1. Obowiązkowa certyfikacja świadectw 

charakterystyki energetycznej, jeśli jeszcze nie 

obowiązuje  

Wymóg prawny posiadania świadectwa na każdym etapie 

zarządzania nieruchomości ( promocja, sprzedaż, wynajem, 

transakcje I renowacje). 

2. Czynniki brane pod uwagę przez nabywców 

podczas transakcji najmu lub zakupu 

nieruchomości.  

Czynnik kosztów energii staje się coraz bardziej istotny wraz ze 

wzrostem cen energii. 

3. Ocena świadectw charakterystyki 

energetycznej w zakresie obowiązku ich 

stosowania 

Ten obowiązek powinien być lepiej przestrzegany jeśli zostałby 

nałożony nie tylko na właściciela/inwestora/ kierownika, ale 

również prawnika/notariusza obecnego podczas dokonywania 

transakcji. 

4. Ocena świadectw charakterystyki 

energetycznej pod względem niezawodności 

w pracy zawodowej agentów nieruchomości 

Profesjonalne szkolenia i kwalifikacje osób certyfikujących oraz 

zapewnienie kontroli jakości może poprawić wiarygodność 

przyznawanych świadectw, 

5. Ocena świadectw charakterystyki 

energetycznej pod względem niezawodności 

w pracy zawodowej agentów nieruchomości 

Zakres informacji zawartych w świadectwie powinien być 

zrozumiały dla każdego użytkownika nieruchomości. Analiza 

rynku i poprawa procedur wyceny nieruchomości przez uznanie 

czynników efektywności za istotne może zwiększyć użyteczność 

świadectw.  

 

6. Korelacja pomiędzy wysoką wydajnością 

energetyczną i wysoką ceną nieruchomości. 

Badania i analizy świadectw charakterystyki energetycznej 

dostarczały dowodów na wpływ charakterystyki energetycznej 

budynków na ich wartość rynkową, co może być 

wykorzystywany przez agentów nieruchomości w relacjach z 

klientami. 

 

7. Wpływ posiadania wyższej klasy świadectwa 

na czas ekspozycji 

Badania rynku i większe wykorzystanie ratingu świadectw przez 

agentów nieruchomości może skrócić czas ekspozycji dla 
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niemal zero energetycznego budownictwa. 

8. Przeszkody w poprawie charakterystyk 

energetycznych budynków  

Mogą być one znaczenie mniejsze, jeżeli koszt renowacji i koszt 

wydania świadectwa charakterystyki energetycznej zostałby 

obniżony poprzez zastosowanie zmian prawnych, czemu 

towarzyszyłyby kampanie i sprawiedliwy podział zysków z 

oszczędności energii wśród interesariuszy (właściciele, najemcy) 

9. Motywacja dla właścicieli nieruchomości  Oczekuje się motywacji ekonomicznej dla tych, którzy inwestują 

w oszczędność energii, gdzie działania te powinny być wsparte 

z dobrze zaprojektowaną kampanią informacyjną. 

Wprowadzenie takiego długofalowego programu w przejrzysty 

sposób, niekoniecznie określonego twardymi ramami 

prawnymi, pomoże lepiej zrozumieć znaczenie efektywności 

energetycznej i zmian klimatycznych oraz roli świadectw w tym 

kontekście. 

 

10. Podniesienie poziomu świadomości i wiedzy 

dotyczących EPBD 

Nadchodzące zmiany w EPBD są dobrą okazją, aby realizować 

kampanie szkoleniowe oraz podnosić świadomość i 

zrozumienie celów dyrektywy oraz wpływu certyfikacji 

energetycznej. 

 

Źródło: Opracowanie partnerów ZEBRA2020  

 

 

W odniesieniu do wykonanej analizy wzrostu cen ze względu na zastosowanie świadectwa charakterystyki 

energetycznej, głównym celem polityki w zakresie świadectw jest zwiększenie stopnia ,  w jak im 

efektywność  energetyczna jest  w łączona do procesu decyzyjnego na rynku mieszkaniowym. 

Poziom sukcesu w osiąganiu tego celu można mierzyć za pomocą okresowej analizy regresji, która podobnie jak 

w tym raporcie, mierzy poziom kapitalizacji efektywności energetycznej na rynku. Jak wykazano w niniejszym 

raporcie oraz w literaturze, takie analizy regresji są znacznie ograniczone przez niewystarczającą ilość danych. W 

celu precyzyjnego zmierzenia poziomu sukcesu programu, państwa członkowskie powinny być zachęcane do 

gromadzenia i udostępniania danych zmiennych charakterystycznych, nie tylko ocen charakterystyki 

energetycznej. Ponadto zaleca się, regularnie powtarzać analizę regresji, tak jak przeprowadzono to w roku 2013 

(Bio Intelligence Service i wsp. 2013). 

Główną wadą obecnie stosowanych świadectw charakterystyki energetycznej jest brak f inansowych 

szacunków kosztów i  efektów zalecanych modernizacj i .  To prowadzi do kolejnej bariery informacyjnej, 

w której właściciele domów nie są w stanie kalkulować kosztów koniecznych do modernizacji domu w stosunku 

do wzrostu wartości nieruchomości. Ponadto, prognozy finansowe dotyczące ram czasowych, w których 

właściciele domów mogą spodziewać się zwrotu z inwestycji, a także oczekiwany wzrost wartości nieruchomości 

– co będzie wynikać z konkretnych ulepszeń, jeszcze bardziej zmniejszą braki informacyjne. Ś rodki  podjęte w 
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celu poprawy dostępu do informacj i  w tym zakresie prawdopodobnie zwiększą poziom kapitalizacji 

efektywności energetycznej. 
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