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PLGBC – Polish Green Building Council – Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego jest organizacją pozarządową 
(nie nastawioną na zysk), mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie 
zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu 
projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść 
zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. 
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Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicz-

nego PLGBC trzeci rok z rzędu publikuje analizy 
rynku obiektów certyfikowanych w Polsce. Misją 
PLGBC jest sprawienie, żeby zrównoważone budow-

nictwo stało się nową normą. Jak zawsze, podkre-

ślamy, że zielony budynek nie musi być certyfiko-

wany, a zaprojektowany, wybudowany i użytkowany 
zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, 
jednakże to właśnie certyfikacja jest obiektywnym, 
zweryfikowanym przez trzecią stronę wyznacznikiem 
zrównoważenia budynku. Swoją misję wypełniamy, 
przyczyniając się do wzrostu świadomości znaczenia 

i potencjału zrównoważonego budownictwa, 
a niniejszy raport jest jednym z takich działań. 
Jak rozwija się zrównoważone budownictwo w Polsce? 
Jakie trendy można zauważyć? Jaka jest dynamika 
wzrostu certyfikowanych obiektów? Na te i inne 

pytania można znaleźć odpowiedzi na stronach raportu. 
Przedstawiamy w nim obrazowo aktualne dane (stan 
na marzec 2018) dotyczące liczby certyfikowanych 
budynków, certyfikowanej powierzchni użytkowej, 
analizy poszczególnych systemów certyfikacji, jak też 
podział na poszczególne sektory rynku nieruchomości 
i rozkład terytorialny certyfikowanych obiektów Polsce.

SYSTEMY CERTYFIKACJI WIELOKRYTERIALNEJ

Systemy certyfikacji wielokryterialnej funkcjonujące 
w Polsce są międzynarodowymi metodami oceny 
budynków i ich wpływu na środowisko, człowieka oraz 
aspekty ekonomiczne. Po pierwsze ocena taka pozwala 
określić w jakim stopniu budynek w całym swoim cyklu 
życia (od projektu, poprzez budowę, eksploatację, aż 
po rozbiórkę) oddziałuje na środowisko naturalne. Jego 
wpływ na człowieka mierzony jest poprawą jakości 
środowiska wewnętrznego budynku (dzięki czemu 
zmniejsza się zagrożenie chorobami, które może wywo-

i tak zostać dodatkowo sprawdzone przez inwestora).
W Polsce obecnych jest pięć międzynarodowych 
systemów oceny wielokryterialnej: BREEAM, DGNB, 
HQE, LEED i WELL (kolejność alfabetyczna). 
O ile cztery pierwsze z nich można podsumować jako 
koncentrujące się na wymienionych powyżej obsza-

rach, o tyle piąty certyfikat – WELL Building Standard – 
skupia się na zdrowiu, komforcie i samopoczuciu użyt-
kowników budynku, dzięki czemu może funkcjonować 
samodzielnie, bądź jako uzupełnienie któregoś z pozo-

ływać zła jakość powietrza wewnątrz budynku), a także 
poprawą jakości środowiska pracy ludzi. Taka ocena 
przekłada się też na rynkową wartość nieruchomości, 
która z jednej strony staje się bardziej atrakcyjna dla 
najemców, a z drugiej dla inwestorów (między innymi 
poprzez standaryzację transakcji na rynku nierucho-

mości, ponieważ systemy w jasny sposób pokazują te 
cechy budynku, które w momencie zakupu musiałyby 

stałych certyfikatów, podnosząc znaczenie aspektu 
społecznego w trójkącie zrównoważenia.
Brytyjski system certyfikacji BREEAM powstał w 1990 
roku. Obecnie projekty w nim certyfikowane (564 tys.) 
można znaleźć w 771 krajach. Niemiecki system DGNB 
rozpoczął funkcjonowanie w 2009 roku, certyfikowano 
w nim 1225 projektów w 212 krajach. Z kolei we fran-

cuskim systemie HQE pierwszy budynek certyfikowano 

CERTYFIKACJA ZRÓWNOWAŻONYCH OBIEKTÓW KONCENTRUJE SIĘ NA KILKU
GŁÓWNYCH OBSZARACH:
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1 BREEAM, <https://www.breeam.com/> [13.03.2018]
2 DGNB, <http://www.dgnb-system.de/en/projects> [13.03.2018]
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Okres pomiędzy marcem 2017 a marcem 2018 był 
bardzo dynamiczny. Nie tylko znacząco wzrosła 
liczba certyfikowanych obiektów, ale także poja-
wiły się nowe rodzaje certyfikatów i schematów, co 
potwierdza coraz większą dojrzałość naszego rynku 
i zasłużone miano dla Polski jako lidera certyfikacji 
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I tak:
• w czerwcu 2017 roku użyto po raz pierwszy sche-

matu DGNB Buildings in Use dla istniejącego 
obiektu handlowego Galeria Kaskada w Szczecinie

• zadebiutowała certyfikacja WELL – pierwsze reje-
stracje pojawiły się już w 2016 roku, jednakże 
pierwszy precertyfikat został przyznany w sierpniu 
2017 dla Varso Tower

• po raz pierwszy zastosowano w Polsce w ramach 
systemu BREEAM schemat BREEAM Communities, 
który w wersji finalnej został przyznany 2 listopada 
2017 kompleksowi przy Burakowskiej 14

• we wspomnianym okresie aż 17 projektów 
uzyskało certyfikat LEED Core & Shell na 
poziomie Platynowym, a 4 projekty uzyskały 
certyfikat BREEAM International New Construc-
tion na poziomie Outstanding

• ukoronowaniem tak wysokich poziomów certyfi-
kacji było wybranie polskiego projektu V.Offices, 
jako najlepszego w Europie Środkowo-Wschod-
niej podczas wręczenia nagród BREEAM Awards 
2018 w Londynie

• certyfikacja projektów mieszkaniowych zyskuje 
na popularności. Pierwszy apartamentowiec 
został certyfikowany w systemie HQE w 2015 
roku, z kolei BREEAM New Construction Resi-
dendial miał debiut w II połowie 2016 roku, 
a na przestrzeni analizowanego okresu do tego 
grona dołączyło 6 różnych projektów zlokalizo-
wanych w Warszawie.

PODSUMOWANIE OKRESU MARZEC 2017 – MARZEC 2018

3 Cotora C. (cosmin.cotora@cerway.com) [29.03.2018] HQE info. Email do akuczera@plgbc.org.pl
4 USGBC, <https://www.usgbc.org/projects> [15.03.2018]
5 IWBI, <https://www.wellcertified.com/en> [13.03.2018]

w 2003 roku, obecnie oceniono w nim ponad 530 tys. 
projektów w 263 krajach. Amerykański system LEED, 
powstał w 1998 roku, jest obecny w 57 tys. projektów 

w 1654 krajach. Najmłodszy z systemów, również ame-

rykański – WELL, wystartował w roku 2014 i może się 
pochwalić 153 certyfikowanymi projektami w 325 krajach.

Polski rynek nie różni się od pozostałych – wszędzie można zaobserwować, że 
zmiany klimatyczne stają się coraz wyraźniejszą barierą dla rozwoju na całym 
świecie. Jest to zagrożenie, wymagające od społeczeństwa i biznesu opraco-

Coroczne dane dotyczące powierzchni użytkowej obiektów objętych 
systemami certyfikacji wielokryterialnej nie pozostawiają wątpliwości, 
iż zrównoważone budownictwo stało się w Polsce powszechnie stosowa-

wania spójnej wizji zminimalizowania go. Od firm będzie to wymagało więcej, niż jedynie szukania zysków 
i zaangażowania interesariuszy. To właśnie biznes musi stać się motorem pozytywnych oddziaływań, skupiając 
się na rozwiązywaniu większych problemów.
Poprzez dzielenie się pomysłami i planami oraz współpracę odkrywa się nowe sposoby działania. Zatem tylko 
dzięki odważnemu przywództwu gospodarka, w tym budownictwo, może zmniejszyć swój wpływ na klimat 
i sprawić, że dzisiejsze innowacje będą jedynym dopuszczalnym standardem jutra.

2

Louise D’Costa 

Emanuelsen 

Menedżer ds. Marke-

tingu, Interface

Marek Lechowski
Koordynator ds. zrówno-

ważonego budownictwa, 
STRABAG

nym standardem. O rosnącej świadomości wśród podmiotów związanych z branżą świadczą produkty i usługi 
coraz lepiej dopasowane do potrzeb zielonego rynku. Również w sektorze zamówień publicznych temat ten 
zaczyna budzić zainteresowanie.
Pozytywnym sygnałem jest również skupienie większej uwagi na komforcie użytkownika, co zdaje się przeła-
mywać dotychczasową dominację czynników ekonomicznych podczas realizacji projektów. Nie zapominajmy 
jednak o tym, że warunkiem korzystania z wartości, jaką wnoszą certyfikowane budynki, jest ich właściwe 
utrzymanie. Szczególnie dotyczy to jakości środowiska wewnętrznego, a co za tym idzie systemów HVAC.
Zrównoważone budownictwo dotyka wielu krytycznych obszarów stanowiących jeden organizm, w którym eks-
percka wiedza i twórczy potencjał są motorem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Polska jako lider zielo-
nego budownictwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest do tego świetnie przygotowana. 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - PLGBC
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U.S. Green Building Council prawie 20 lat temu wprowadziło system LEED jako sposób 
mierzenia i definiowania budownictwa ekologicznego i zapewnienia planu działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Dziś LEED jest globalnym ruchem na szeroką skalę i jed-
nym z najczęściej stosowanych systemów certyfikacji wielokryterialnej na świecie. 
Według naszej oceny, w nadchodzących latach Polska jest gotowa do większej ekspansji 

systemu, ponieważ globalny zasięg budownictwa ekologicznego ma się podwajać co trzy lata. W ubiegłym roku GBCI, świa-
towa jednostka certyfikująca LEED, otworzyła nowe biuro w Monachium, aby sprostać wymaganiom rosnącego rynku budow-

lanego w całej Europie. GBCI Europe współpracuje z liderami rynku, aby przyspieszyć rozwój środowiska budownictwa ekolo-
gicznego w Europie i dalej przekształcać rynek. Zapowiedzieliśmy również, że Greenbuild, największa konferencja poświęcona 
budownictwu ekologicznemu, dotrze do Europy w 2018 roku. Odbywający się w Berlinie w kwietniu Greenbuild oferuje forum 
dla społeczności budownictwa ekologicznego, mające na celu zjednoczenie, podniesienie jakości życia, zrewolucjonizowanie 
biznesu i rozwiązanie palących problemów wpływających na zdrowie ludzkie i środowisko. Wszystko to jest odzwierciedleniem 
wzrostu roli przywództwa oraz wzrostu popytu ze strony społeczności zrównoważonego budownictwa w Europie. 

Mahesh Ramanujam 
Prezes USGBC oraz 
Green Business Certi-

fication Inc.

Certyfikacja zrównoważonych budynków stała się ustaloną praktyką w branży 
budowlanej i nieruchomości. Mimo to rzeczywiste cele certyfikacji często mają dru-
gorzędne znaczenie dla wielu właścicieli budynków. W przypadku German Sustaina-
ble Building Council (DGNB) główną motywacją musi być budowa lepszych budyn-
ków o zapewnionej jakości. Aby położyć większy nacisk na tę kwestię, w ostatnich 

miesiącach opracowano zaktualizowaną wersję systemu DGNB na rok 2018, ustanawiającą nowe standardy certyfikacji 
budynków na poziomie międzynarodowym. 
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w systemie DGNB jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, w których 
nowy rodzaj podejścia osiąga takie same lub lepsze wyniki w porównaniu do istniejącego rozwiązania. Podobną zasadę przy-
jęto w odniesieniu do nowego systemu premiowania, włączonego teraz do szeregu kryteriów. Nie ma znaczenia, czy idea 
bazowa odnosi się do gospodarki obiegu zamkniętego, czy celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjedno-
czonych; jeśli ktoś stara się uwzględnić zasoby naturalne lub ochronę klimatu, istnieje teraz wiele sposobów na zdobywanie 
punktów bonusowych, z których wszystkie umożliwiają wypełnienie wymogów certyfikacji.

Christine Lemaitre 
Dyrektor Zarządzają-

cy, DGNB GmbH

Wpływ, jaki budynki wywierają na nas i środowisko, staje się coraz bardziej zrozumiały 
dla branży budowlanej i nieruchomości. Czuję się zaszczycony pracując dla organizacji 
takiej jak BRE, która kieruje badaniami mającymi na celu stworzenie standardów segre-
gujących te oddziaływania. BREEAM wprowadza zmiany już od 28 lat, ale wyzwania, 
przed którymi stoimy dzisiaj, są nie mniejsze niż trzydzieści lat temu. W rzeczywistości, 

gdy stajemy się bardziej świadomi skutków, lista zadań, które musimy wykonać, rośnie. Nieodkrytymi bohaterami zajmującymi 
się tymi wyzwaniami są nasi asesorzy, wspierani na polskim rynku przez PLGBC, którzy podnoszą świadomość w tym zakresie.
Moim zdaniem, aby ułatwić zmianę w dłuższej perspektywie, w naszym dialogu powinno znaleźć się wiele wątków. Rozwija 
się dialog wokół ponownego przemyślenia relacji między dostawcami a użytkownikami końcowymi. Przewiduję również 
wzrost znaczenia gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki której możemy radykalnie zmniejszyć ilość odpadów, a jednocześnie 
poprawić stan dobrobytu. Dla osób pracujących w branży jest to ekscytujący okres; najlepsze umysły z najbardziej rozpozna-
wanych uniwersytetów pracują na rzecz tego sektora, a innowacyjne technologie, a także nowe postawy, kształtują przy-
szłość. Jestem zdecydowany zapewnić, że wraz z rozwojem BREEAM na rynku polskim znajdziemy nowe sposoby inspirowania 
klientów do przyjmowania najlepszych praktyk, co z kolei sprowadza do debaty jeszcze więcej osób, aby wesprzeć zmiany, 
których potrzebujemy.

Martin Townsend
Dyrektor ds. Zrówno-

ważonego Rozwoju, 
BRE Group

Obecnie budynki zrównoważone pod względem ochrony środowiska stały się nową 
normą, nadszedł więc czas, aby skoncentrować się na tym, jak możemy poprawić zdro-
wie i dobre samopoczucie ludzi, którzy mieszkają, pracują i uczą się w tych budynkach. 
WELL Building Standard pomaga we wprowadzaniu tej „drugiej fali zrównoważonego 
rozwoju”.  WELL jest holistycznym, opartym na twardych danych, podejściem do samopo-

czucia i zdrowia człowieka, które integruje funkcje projektowe z ulepszeniami dotyczącymi zarządzania. Strategie te uwzględ-
niają wskaźniki, takie jak jakość powietrza i wody, oświetlenie i komfort, a także sposób, w jaki projekt może promować zdrowe 
odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowy umysł. 
Możliwość wspierania branży nieruchomości w Polsce i całej Europie, mająca na celu polepszanie zdrowia ludzi żyjących w lep-
szych budynkach, jest dla nas bardzo ważna. Obecnie 13 projektów biurowych w Polsce posiada precertyfikat WELL lub zare-
jestrowało się do certyfikacji. Ci prekursorzy pokazują, w jaki sposób miejsca pracy mogą stać się siłą napędową do ulepszania 
budynków, aby nasze rodziny, przyjaciele, sąsiedzi i znajomi mogli żyć w zdrowiu i dobrobycie.

Kamyar Vaghar 
Prezes Internatio-

nal WELL Building 
Institute

Tak jak wszystkie pozostałe sektory gospodarki, budownictwo coraz silniej odczuwa 
wpływ zmian klimatycznych, a także działań podejmowanych na całym świecie, mają-
cych na celu zmniejszenie tych zmian: oszczędzania energii, wody i innych zasobów, ogra-
niczania emisji zanieczyszczeń i odpadów.
Jednocześnie dla zapewnienia mieszkańcom i użytkownikom budynków zdrowia 

i komfortu, konieczne jest wznoszenie obiektów, nie tylko ekologicznych i wydajnych ekonomicznie, ale także oferujących 
dobrą jakość życia.
Cel ten należy realizować zarówno w przypadku budynków nowych, jak i istniejących. W przypadku tych ostatnich wydajność 
znacznie poprawia modernizacja, odpowiednie zarządzanie i użytkowanie.
Zwracam na to uwagę, gdyż na tych trzech dźwigniach można zoptymalizować zysk porównywalny do kosztu inwestycji, 
którą się przeprowadza.

Patrick Nossent
Prezes CERWAY 
(międzynarodowego 
operatora certyfikacji 
HQE™)



DANE OGÓLNE

Liczbą, która najlepiej oddaje stan polskiego zrówno-

ważonego budownictwa jest całkowita powierzchnia 
użytkowa certyfikowanych obiektów: osiągnęła ona 
już prawie 12 mln m2 – wartość ta obejmuje wszystkie 
rodzaje budynków, certyfikowane we wszystkich ana-

Przytaczając dane historyczne – pierwszym przyzna-

nym w Polsce certyfikatem był LEED (styczeń 2010), 
następnie pół roku później pierwszy budynek uzyskał 
certyfikat BREEAM. Pozostałe systemy zadebiutowały 
w 2015 (HQE), 2016 (DGNB) i 2017 (WELL). Na prze-

lizowanych systemach. Jest to bardzo znaczący przy-

rost o ponad 1,6 mln m2 w ciągu roku (16%)6. W dal-
szej części raportu przedstawiamy dane powierzchni 
w odniesieniu do budynków nowych i istniejących oraz 
podziału funkcjonalnego.
W marcu 2018 roku mamy już 618 przyznanych certyfi-

katów we wszystkich systemach. Co ciekawe, przyrost 
liczbowy (67) i procentowy (12%) samych certyfikatów 
jest niższy niż przyrost certyfikowanych budynków, 
a wynika to z faktu, że w 2017 roku pojawiło się parę 
projektów kompleksów biurowych, w których jeden 
certyfikat obejmował kilka budynków.

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów

Liczba certyfikatów w Polsce

W1

W2
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Adam Targowski
Menedżer ds. Zrównoważonego 
Rozwoju CEE, Skanska Commer-

cial Development Europe

Rynek biurowy od kilku lat przeżywa duży stały wzrost. Coraz wię-
cej osób pracuje w biurowcach, które są certyfikowane w syste-
mach BREEAM lub LEED. To pokazuje, że rynek w Polsce dorósł już 

do następnego kroku w zakresie certyfikacji miejsca pracy. Coraz większe znaczenie dla pracowników i praco-
dawców ma wysoki komfort miejsca do pracy i jego otoczenia. Najbardziej wymagającym, nowym schema-
tem certyfikacji jest bez wątpienia certyfikat WELL, który wprowadzamy jako standard w naszych projektach 
w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to certyfikat potwierdzający jakość środowiska pracy i jego 
dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Organizacja przyznająca certyfikat WELL ocenia m.in. jakość 
powietrza i wody, dostęp do światła dziennego, ale również poczucie komfortu termicznego i akustycznego, 
dostęp do zdrowego jedzenia czy wpływ biura na ciało i umysł. Świadomym wyborem inwestora powinno być też 
zaprojektowanie obiektu w sposób dostępny dla osób o różnych potrzebach oraz dotkniętych niepełnosprawno-
ściami, co może być potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez Barier” przyznawanym przez Fundację Integracja.

6 PLGBC, Certyfikacja zielonych budynków w liczbach 2017, <https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/Certyfikacja-zielonych-budynkow-w-licz-

bach-2017.pdf> [14.03.2018], wszelkie odniesienia do wcześniejszych danych odnoszą się do tej właśnie publikacji.



Wykres 3 przedstawia wszystkie typy budynków, które 
posiadają certyfikat wielokryterialny we wszystkich 
rodzajach certyfikacji, na każdym etapie – od projekto-

wania po wybudowany czy istniejący przed certyfikacją 
budynek (wliczane są precertyfikaty i certyfikaty dla 
fazy interim, rejestracje – nie). Jak w latach poprzed-

nich, liderem zestawienia jest certyfikacja BREEAM 
z 71-procentowym udziałem (w 2017 wyniósł on 74%). 
Drugi w zestawieniu LEED ma prawie 25-procentowy 
udział (wzrost o 2,5% względem roku 2017), następ-

nie DGNB z 2,4% certyfikowanych obiektów, HQE – 1%, 
i debiutujący WELL – 0,8%.
Jako ciekawostkę należy podać fakt, że najstarszym 
certyfikowanym obiektem pozostaje Pałac Oppers-

dorfów we Wrocławiu (część kompleksu biurowego 
Dominikański), wybudowany oryginalnie w 1725 roku, 
a historycznych certyfikowanych budynków wzniesio-

nych przed 1954 rokiem jest już 15. 

strzeni ośmiu lat na mapie naszego kraju pojawiło się 
już ponad 500 certyfikowanych obiektów, zarówno 
biurowych, przemysłowych, handlowych, hotelowych, 
jak i mieszkalnych, oraz jedna szkoła. Oznacza to 23-pro-

centowy wzrost liczby certyfikowanych budynków na 
przestrzeni roku (w 2017 wyniósł on 25%), ale w warto-

ściach bezwzględnych jest to liczba większa niż rok temu, 
ponieważ są to 93 nowe obiekty (w 2017 było ich 81).

Liczba certyfikowanych budynków W3

POSZCZEGÓLNE SYSTEMY CERTYFIKACJI

Na wykresie 4 nowe budynki, certyfikowane w sche-

macie BREEAM International New Construction, 
podzielone są na dwie grupy: obiekty z certyfikatem 
typu interim7 (uzyskiwanym na etapie projektowym) 
oraz typu final (uzyskiwanym na etapie powykonaw-

czym, po oddaniu budynku do użytkowania). Osobna 
grupa to certyfikaty BREEAM In-Use dedykowane 
obiektom istniejącym.
W systemie BREEAM certyfikowano w naszym kraju
356 budynków, z czego 62% to budynki nowe, a 38% 
istniejące. Zaobserwowano ciekawą tendencję – 
budynków nowych jest aż o 56 więcej niż rok temu, 
z kolei istniejących tylko o dwa. Praktyczny brak wzro-

stu liczby certyfikowanych budynków istniejących 

wynika najprawdopodobniej z faktu, że wielu obiektom 
handlowym, certyfikowanym w schemacie BREEAM 
In-Use, wygasła ważność certyfikatów i nie zdecydo-

wały się ubiegać o niego ponownie. Ten schemat, jako 
jedyny w systemie BREEAM ma swój termin ważno-

ści. W ciągu trzech lat od uzyskania certyfikatu należy 
co roku zgłaszać do BRE chęć przedłużenia certyfikatu
i potwierdzać, czy w budynku zaszły istotne zmiany 
mogące wpłynąć na przyznany poziom certyfikacji. Jeśli 
takie zmiany nie zaszły, certyfikat jest odnawiany przez 
BRE. Po trzech latach należy przeprowadzić ponownie 
pełną certyfikację. Podsumowując, w przeciągu ostat-
niego roku liczba budynków certyfikowanych w BREEAM 
wzrosła o 17% (rok wcześniej wzrost o 23%).

7 W zestawieniu nie są ujęte certyfikaty interim dla  budynków, które ostatecznie uzyskały certyfikaty final.
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8 Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, że budynki w ramach których przyznano jedynie certyfikat Commercial/Retail Interiors też są liczone jako budynek 
certyfikowany (takich budynków jest 9). W przypadku, gdy budynek posiada dwa certyfikaty – dla całego budynku i części powierzchni najemcy, budynek 
liczony jest jednokrotnie.

Podsumowanie ocen certyfikatów BREEAMBudynki certyfikowane w BREEAM W5W4

Aż 90% ocen przyznanych we wszystkich rodzajach 
certyfikatów BREEAM to oceny Very good i powyżej, 
co pokazuje, że nasz rodzimy rynek dąży do perfek-

cji. Odrzucając z tego zestawienia schemat BREEAM 
In-Use, nadal widać bardzo wysokie noty: 80% ocen 
Very good i powyżej.

Obecne w Polsce rodzaje certyfikatów LEED to Core 
& Shell oraz New Construction dla budynków nowych 
oraz LEED for Existing Buildings Operations and Main-

tenance dla budynków istniejących. Z kolei schemat 
Commercial/Retail Interiors dedykowany jest dla 

w stosunku do roku 2016).  
W systemie LEED widać podobną tendencję, co 
w BREEAM, mianowicie bardzo wysoki udział ocen 
najwyższych: Gold i Platinum – aż 92%, a co warte 
podkreślenia – 33% wszystkich ocen to najwyższe pla-

powierzchni najemców, gdzie certyfikowana jest tylko 
część budynku8

.

Nowe budynki to 79% ogółu certyfikatów LEED, zaś ist-
niejące stanowią 21%. Co znaczące, certyfikacja LEED 
zanotowała duży wzrost w skali roku, aż o 37% (dla 
porównania rok wcześniej zanotowano wzrost o 18% 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego - PLGBC6

dr inż. Dominik Włodarczyk
Starszy Inżynier ds. Certyfi-

kacji, Sweco Consulting

Rok 2017 w zakresie certyfikacji BREEAM można określić jako przeło-
mowy w kilku zagadnieniach. 
Przede wszystkim poziom certyfikacji jest coraz wyższy, czego dowo-

dem są kolejne budynki z wynikiem Outstanding, na przykład V.Offices, Podium Park oraz Mennica Legacy 
Tower. Na szczególne wyróżnienie zasługuje V.Offices, który zdobył pierwszą w historii polskich inwestycji 
nagrodę BREEAM Awards 2018 za najlepszy projekt ekologiczny regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Kolejnym zagadnieniem są certyfikowane budynki użyteczności publicznej, na przykład siedziba MPWiK w War-
szawie, Ratusz Marszałkowski w Krakowie oraz będący w trakcie certyfikacji Ratusz w Szczecinie. Wygląda na 
to, że publiczni inwestorzy dostrzegli jakość budynków idącą za certyfikatami. Ciekawym trendem jest także 
przebudzenie branży hotelarskiej, która certyfikację traktuje jako element strategii zrównoważonego rozwoju. 
I wreszcie ważnym trendem są pierwsze certyfikaty w systemie Refurbishment & Fit-Out, który pozwala m.in. 
certyfikować same aranżacje. System ten może zdobyć popularność wśród najemców oraz wśród deweloperów 
realizujących obiekty typu Shell & Core.

Budynki certyfikowane w LEED Podsumowanie ocen certyfikatów w LEEDW6 W7



Dla pełnego obrazu polskiego rynku niezbędny jest 
podział na obiekty nowoprojektowane i te, które ist-
niały przed rozpoczęciem procesu certyfikacji. Jak już 
wspomniano wcześniej, wszystkie systemy certyfikacji 
oferują systemy dla nowopowstających i istniejących 
budynków. Nie analizując szczegółowo każdego z nich, 
należy nadmienić, że szczególnie te dedykowane obiek-

tom istniejącym różnią się od siebie znacząco pod kątem 
zakresu, dokładności i kosztów, co ma bezpośrednie 
przełożenie na liczbę certyfikowanych budynków.
Widać wyraźnie wzrostową tendencję liczby budyn-

ków nowych, projektowanych według wytycznych któ-

regoś z omawianych systemów – ich udział w tym roku 

sięgnął 68% (w roku poprzednim wynosił on 63%, rok 
wcześniej podobnie), a tym samym spadł udział budyn-

ków istniejących – do poziomu 32% (z 37%). Roczna 
dynamika wzrostu liczby nowych budynków wyniosła 
ponad 32%, co jest znacząco wyższym wynikiem niż 
w latach poprzednich (2017: 22%, 2016: 13%), a rozpa-

trywanie tego w kategoriach liczbowych obrazuje jesz-

cze lepiej szybki przyrost nowych projektów: 83 nowe 
budynki w stosunku do 47 rok wcześniej. Spośród 339 
nowych obiektów, 308 budynków zostało już ukończo-

nych, natomiast 31 jest jeszcze w trakcie budowy. 
Pierwszym wykresem niniejszego raportu obrazują-

cym stan polskiego rynku, była powierzchnia użytkowa 

tynowe wyniki. Jeżeli wyciągnąć z tego zestawienia 
tylko budynki nowe, liczby są jeszcze bardziej impo-

nujące – aż 43% ocen wśród nowych budynków jest 
na poziomie Platinum.
W systemie DGNB ocenionych jest 12 budynków, 
z czego 10 to nowe budynki przemysłowe, a dwa to 
istniejące centra handlowe, poddane kompleksowej 
modernizacji uwieńczonej certyfikatem DGNB Buil-

dings in Use (znacząco różnym w swoim charakterze 
od swojego brytyjskiego odpowiednika).
Z kolei certyfikacja HQE na rynku polskim skoncen-

trowała się na budownictwie mieszkaniowym, ponie-

waż pięć certyfikatów w tym systemie wydano dla 
apartamentowców.
Debiutujący WELL Building Standard objął nowe 
obiekty biurowe.

Budynki nowopowstające vs istniejące

BUDYNKI NOWE I ISTNIEJĄCE

CERTYFIKACJA ZIELONYCH BUDYNKÓW W LICZBACH - raport 2018 7

W8

Jacek Dziębor
Dyrektor Działu Rozwoju 
i Sprzedaży Betonu, 
CEMEX Polska

Rok 2017 rozpoczął dobrą koniunkturę branży budowlanej. Rosnącemu 
zapotrzebowaniu na materiały budowlane towarzyszy zainteresowanie 
rynku zieloną certyfikacją, która oznacza że inwestorzy, jak i wykonawcy 

uwzględniają kryteria zrównoważonego rozwoju w swoich realizacjach, a wręcz konkurują ze sobą coraz 
wyższymi ocenami, jakie uzyskują w procesie wielokryterialnej certyfikacji, takiej jak LEED lub BREEAM. Ta 
zdrowa konkurencja powoduje, że kryteria zrównoważonego rozwoju wykorzystywane są nie tylko w projekcie 
wykonawczym, czy na etapie eksploatacji danego budynku, ale już na etapie jego budowy i wyboru konkretnych 
materiałów budowlanych wyprodukowanych w sposób odpowiedzialny. Producenci materiałów budowlanych 
starają się ułatwić ich wybór m.in. poprzez stosowanie zielonych kart produktów, w których wykonawcy i inwe-
storzy znajdą pomocne w procesie certyfikacji informacje.



W takim ujęciu procentowy udział nowych budyn-

ków w całej powierzchni certyfikowanych obiektów 
wynosi 62%, w stosunku do 38% powierzchni zajmo-

wanej przez budynki istniejące. Ma tutaj znaczenie 
fakt, że spośród obiektów istniejących wiele certyfi-

katów posiadają centra handlowe, których powierzch-

nia użytkowa jest duża. W skali roku zaobserwowano 
24-procentowy wzrost certyfikowanej powierzchni 
nowych obiektów.

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych istniejących 
obiektów

Roczny przyrost nowej certyfikowanej powierzchni

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych nowych 
obiektów W10

W11

W9
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Podział branżowy wszystkich budynków W12

PODZIAŁ BRANŻOWY CERTYFIKOWANYCH BUDYNKÓW

certyfikowanych obiektów ogółem, która wyniosła 
prawie 12 mln m2. Natomiast w podziale na budynki 
nowe i istniejące wygląda to następująco:



Tendencją ogólnoświatową w certyfikacji jest znacząca 
przewaga nieruchomości biurowych. Dokładnie takie 
samo zjawisko obserwujemy na naszym rynku.
W porównaniu z rokiem poprzednim udział certyfiko-

wanych biurowców utrzymał się praktycznie na tym 
samym poziomie, osiągając prawie 67%. Nieruchomo-

ści handlowe zanotowały 4-procentowy spadek (przy-

czyną jest nieodnawianie przez niektóre centra han-

dlowe certyfikatów BREEAM In-Use). Natomiast liczba 
budynków o przeznaczeniu przemysłowym wzrosła 
o 2%, a mieszkaniowych o ponad 1%. Obiekty hotelar-
skie i szkolne (dokładnie: jedna certyfikowana szkoła) 

pozostały na tym samym poziomie (wykres 12).
Warto przyjrzeć się bliżej nowym budynkom. Wśród 
budynków nowych udział biurowców wynosi prawie 
71% – praktycznie podobnie jak w zeszłym roku. 

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych budynków 
według branż

Podział branżowy nowopowstających budynkówW13 W14
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Kraje Bałtyckie 
i Skandynawię, Armstrong 

Zdecydowany trend ekologiczny, który od lat coraz silniej widać na 
rynku nieruchomości w Polsce, to działania, które z fazy nowości 
wchodzą w etap świadomych wyborów. Inwestorzy i właściciele 

budynków – głównie biur, ale coraz częściej też galerii handlowych i hoteli – wybierają rozwiązania zrówno-
ważonego budownictwa nie tylko z pobudek wizerunkowych i biznesowych. Budynki ekologicznie, w których 
panują doskonałe warunki spędzania czasu, m.in. przyjazna akustyka i dobra jakość powietrza, są po prostu 
chętniej wybierane przez użytkowników i najemców. Stąd certyfikacje ekologiczne kształtowane jeszcze do nie-
dawna głównie przez pryzmat budowy, wyposażenia i eksploatacji obiektów, coraz wyraźniej podążać będą 
w kierunku akcentowania samopoczucia i zdrowia ludzi przebywających w tych budynkach. Popularność w Pol-
sce zyskuje certyfikacja WELL Building Standard. Nowym, coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem jest też 
myślenie o zrównoważonym budowaniu i funkcjonowaniu obiektów należących do podmiotów publicznych. 
Wprowadzanie ekologicznych rozwiązań, a nawet certyfikacji do urzędów, szkół, szpitali, obiektów widowisko-
wych i sportowych będzie nasilającym się trendem – także z uwagi na podnoszenie poziomu ekologii i przyja-
zności przez miasta.



Roczny przyrost certyfikowanych budynków 
wedug branż

9 JLL, Rynek biurowy w Polsce 2017, <https://www.bazabiur.pl/reports/rynek-biurowy-w-polsce-styczen-2018-161.pdf> [15.03.2018]
10 Polska Rada Centrów Handlowych, Raport PRCH RRF II poł. 2017, <http://prch.org.pl/pl/baza-wiedzy> [15.03.2018]
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Udział certyfikowanej powierzchni handlowej w stosun-

ku do nowoczesnej powierzchni handlowej ogółem
Udział certyfikowanej powierzchni biurowej w stosunku 

do nowoczesnej powierzchni biurowej ogółem W17W16

W15Z kolei dynamika rocznego wzrostu liczby budynków 
w poszczególnych sektorach była całkowicie odmienna 
od roku poprzedniego.
Najbardziej spektakularnie wzrósł procentowo sektor 
mieszkaniowy – o 140%. Oczywiście, startując z niskiej 
wartości dużo łatwiej zanotować tak duży wzrost, jed-

nakże jest to fakt godzien podkreślenia, ponieważ sek-

tor mieszkaniowy dopiero zaczyna się rozwijać. Sektor 
nieruchomości biurowych wzrastał w tempie 24%, co 
jest o 4% lepszym wynikiem niż rok temu. Z kolei, jak 
można przeczytać w analizach w poprzednich sekcjach 
raportu, wzrost sektora handlowego był nikły, na pozio-

mie 1%. Dla porównania w roku 2017 było to 23%.
Z końcem 2017 roku w Polsce było dostępnych pra-

wie 9,7 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej9, 
z czego aż 62% stanowi powierzchnia certyfikowana. 
Jest to 5-procentowy wzrost udziału certyfikowanej 
powierzchni biurowej względem całości nowoczesnej 
powierzchni biurowej w ciągu ubiegłego roku. Potwier-
dza się zeszłoroczne podsumowanie tej sekcji, w której 
napisaliśmy, że w branży nieruchomości biurowych 
certyfikacja stała się standardem.
Warto obserwować tendencję w sektorze handlo-

wym, gdzie udział certyfikowanej powierzchni mie-

rzymy po raz pierwszy, zaczynając z pułapu 1/3 
z całkowitej powierzchni 11,7 mln m2 10, co też jest 
obiecującym wynikiem.

PODZIAŁ TERYTORIALNY CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW

Podobnie jak w latach poprzednich, rozmieszczenie 
certyfikowanych budynków na mapie naszego kraju 
nie uległo zmianom. Nadal 50% obiektów zlokalizowa-

nych jest w województwie mazowieckim, gdzie w ciągu 
roku przybyło 48 certyfikowanych budynków, na dru-

gim miejscu, z udziałem 11% i z 16 nowymi budynka-

mi plasuje się małopolskie, a zaraz za nim dolnośląskie 

(10-procentowy udział i 13 nowych budynków). W ze-

stawieniu po raz pierwszy pojawiły się województwa 
lubuskie i podlaskie. Zaobserwowano po raz pierwszy 
także spadki, jednak wyłącznie w sektorze retail – wy-

nika to z faktu, że niektóre centra handlowe nie odno-

wiły certyfikatów BREEAM In-Use.



Porównując liczbę11 certyfikowanych obiektów BREEAM, 
DGNB, HQE, LEED i WELL na obszarze 14 krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, wyraźnie widać mocną pozy-

cję Polski jako lidera tego zestawienia. W naszym kraju 
znajduje się 48% takich budynków (podobnie jak rok 
wcześniej). 

11  W czasie sporządzania niniejszej analizy, z ogólnodostępnych baz systemów BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL uzyskano następujące liczby certyfikowa-

nych budynków dla poszczególnych krajów: Czechy – 133, Rumunia – 120, Węgry 118, Słowacja – 52, Litwa – 49, Bułgaria – 38, Serbia – 13, Estonia – 9, Łotwa  
- 5, Ukraina – 5, Chorwacja – 4, Słowenia – 2, Białoruś – 1. Nie brano pod uwagę projektów tylko zarejestrowanych.
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Budynki certyfikowane według lokalizacji

Budynki certyfikowane w Europie Środkowo-Wschodniej

W18

W19

POLSKA LIDEREM W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
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Ekologiczna certyfikacja budynków biurowych to już standard na polskim rynku. 
Certyfikowane budynki cieszą się dużym popytem ze strony najemców, jak i potencjal-
nych nabywców. Najwięcej takich budynków znajduje się w Warszawie, jednak widać 
rosnące zainteresowanie w pozostałych regionach Polski. Deweloperzy sukcesywnie 
podnoszą poprzeczkę budując budynki uzyskujące coraz wyższe poziomy certyfikacji.
Bardzo pozytywnym akcentem w branży budownictwa zrównoważonego jest zainte-
resowanie zieloną certyfikacją w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Oznacza 
to wzrost świadomości ekologicznej zarówno wśród deweloperów mieszkaniowych, 
jak i wśród mniejszych inwestorów. Pozostaje mieć nadzieję, iż ten trend się utrzyma 
i z czasem obejmie wszystkie nowobudowane inwestycje mieszkaniowe, ku zadowo-
leniu ich nabywców.
Optymizmem napawa też rosnące zainteresowanie sektora przemysłowego, gdzie 
widać duży potencjał w obszarze zrównoważonego budownictwa.

Zielone budynki coraz wyraźniej wpisują się w wizerunek polskich miejscowości. 
Chociaż zrozumiała przewaga procentowa województwa mazowieckiego utrzy-
muje się na tym samym poziomie, co w ubiegłych latach, to godne uwagi są 
zarówno równomierny wzrost w innych regionach kraju, jak i odnotowanie pierw-

szych obiektów w takich województwach, jak lubuskie czy podlaskie. Ugruntowane 
już zainteresowanie odpowiednich grup interesariuszy w przypadku budynków 
biurowych, handlowych czy produkcyjnych, pozwala nam cieszyć się niezagrożoną 
pozycją lidera w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz wysoką pozycją 
na tle całej Unii Europejskiej. Cieszy też pojawienie się nowych grup funkcjonalnych: 
certyfikacji dla jednostek osiedleńczych, a także wzmocnienie zainteresowania 
certyfikacjami pośród deweloperów mieszkaniowych i w administracji publicznej. 
Bardzo wyraźnie widać również, jak wysoką wagę w Polsce zaczyna się przywią-
zywać do wysokiego poziomu certyfikacji, często nawet o wiele wyższego od poziomu 
w krajach, z których wywodzą się poszczególne systemy. Z przyjemnością można 
stwierdzić, że przekłada się to bezpośrednio na całkiem ciekawe przykłady z rynku 
polskiego, które niczym nie odbiegają od najwyższych klasą światowych obiektów. 
Jak udało się nam przewidzieć w poprzednim raporcie, mocne wejście na rynek 
odnotowała certyfikacja WELL, akcentująca rolę człowieka w obiekcie (jego 
zdrowie, komfort, samopoczucie i prawidłowy rozwój). Choć już od czerwca 2016 
roku pierwsza firma oferowała usługi konsultingowe w tym zakresie, to stan 
bieżący, czyli 4 precertyfikacje i kilka nowych rejestracji, stanowi w zdecydowanej 
większości żniwo ostatniego roku. 
Na 7. PLGBC Green Building Symposium w 2017 roku prof. Charles Kibert zwrócił 
uwagę na interesujące (i z pewnego punktu widzenia niebezpieczne) wyraźne 
odejście od pierwotnego zadania certyfikacji wielokryterialnej, jakim było mini-
malizowanie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Być 
może to właśnie certyfikacja WELL (jako komplementarna do certyfikacji wielo-
kryterialnych typu: BREEAM, DGNB, HQE czy LEED) stanowić będzie pewne ogra-
niczenie dla dalszego rozwoju podstawowych certyfikacji w tym kierunku, aby 
przez nasze egocentryczne podejście nie zapomnieć o tym, że jako gatunek wciąż 
jesteśmy jedynie częścią natury. Zrównoważone budynki zaś, to jedna z naszych 
najlepszych możliwości i szans na dostosowanie się do dalece idących zmian, 
w tym klimatycznych.
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