
Czym jest Net Zero Carbon Buildings 

Commitment?



Cel projektu

Zmaksymalizowanie szans na redukcję tempa ocieplania 

się klimatu do wartości poniżej 2°C rocznie oraz 

ograniczenie emisji operacyjnych z budynków (obecnie 

40% emisji CO2 związanych jest z energią), poprzez 

zaangażowanie sektora w działania na rzecz osiągnięcia 

zerowej operacyjnej emisji CO2 do 2030 r. oraz dążenie 

do tego, aby do 2050 r. wszystkie budynki były 

użytkowane przy zachowaniu zerowej emisji CO2.

Ogólnoświatowa kampania mająca na celu 

przyspieszenie tempa transformacji sektora 

budowlanego w kierunku zerowej emisji CO2 do 2050 r.



Podmioty, które chcą zostać sygnatariuszami, muszą wykazać 

się poziomem ambicji i możliwościami oddziaływania 

wymaganymi w NZCB Commitment, m.in.:

• międzynarodową obecnością w celu stymulowania rynków 

światowych

• znaczącą obecnością w swoim kraju

• znaczącą zdolnością do wpływania na budynki

• wysokim poziomem emisji CO2 w swoim sektorze w 

porównaniu do przeciętnego podmiotu, i/lub

• wysokim potencjałem oddziaływania, w celu przyspieszenia 

tempa transformacji i osiągnięcia całkowitej 

dekarbonizacji sektora budowlanego do 2050 r.

Kto może ostać sygnatariuszem NZCB Commitment



• NZCB Commitment pozwala na wykazanie aktywnego 

przywództwa w działaniach na rzecz klimatu i dążenia do 

osiągnięcia celów porozumienia paryskiego, dotyczących 

redukcji emisji CO2 poprzez podejmowanie zdecydowanych i 

natychmiastowych działań, jak również

• opracowanie ambitnych, w wymiarze globalnym, a 

jednocześnie adekwatnych do warunków lokalnych, 

elastycznych i realnych rozwiązań dla swoich zasobów 

budowlanych, w celu zarówno zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię, jak i osiągnięcia zerowej 

operacyjnej emisji CO2 oraz

• demonstrowanie branży poziomu działań koniecznych 

do osiągnięcia celu dekarbonizacji i stymulowanie jej 

do działania.

Korzyści płynące z udziału w projekcie





1. Ścieżka strategii (policy pathway) przeznaczona jest 

wyłącznie dla jednostek uprawnionych do wprowadzania 

różnego rodzaju regulacji i samodzielnego opracowywania 

strategii na poziomie administracyjnym.

2. Ścieżka zasobów budowlanych (municipal/government 

building pathway) będących własnością jednostki. Przy 

wyborze tej ścieżki, jednostka zobowiązuje się do 

osiągnięcia zerowej operacyjnej emisji CO2 w swoich 

budynkach do 2030 r.

* Samorząd może wybrać jedną z dwóch ścieżek lub pracować w oparciu 

o obie ścieżki jednocześnie.

NZCB Commitment – ścieżki dla samorządów



NZCB Commitment –

przykładowe plany działań

Wszystkie plany działań dostępne są w linku:

https://www.worldgbc.org/commitment-

signatories?cat=city

https://www.worldgbc.org/commitment-signatories?cat=city


1. Właściciel (jednostka posiadająca zasoby budowlane na 

własność/współwłasność) zobowiązuje się do osiągnięcia 

zerowej operacyjnej emisji CO2 w swoich budynkach do 

2030 r.

2. Najemca (jednostka nie posiadająca własnych zasobów 

budowlanych, ale mająca podpisaną umowę najmu części 

lub całego budynku) zobowiązuje się do osiągnięcia 

zerowej operacyjnej emisji CO2 w wynajmowanych przez 

siebie budynkach do 2030 r.

3. Deweloper zobowiązuje się do budowania i 

modernizowania budynków o zerowej operacyjnej 

emisji CO2 do 2030 r.

NZCB Commitment – procedura dla innych jednostek



Wszystkie plany działań dostępne są w linku:

https://www.worldgbc.org/commitment-

signatories?cat=business

NZCB Commitment –

przykładowe plany działań

https://www.worldgbc.org/commitment-signatories?cat=business


do osiągnięcia do 2030 r. zerowego operacyjnego śladu węglowego w 

budynkach (nowych i istniejących) znajdujących się pod bezpośrednią 

kontrolą jednostki; promowanie dążenia do osiągnięcia zerowego 

operacyjnego śladu węglowego we wszystkich budynkach do 2050 r.

obejmuje pomiar, ujawnianie i szacowanie rocznego zapotrzebowania na 

energię i emisji CO2.

na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów, poprzez opracowanie i 

wdrożenie planu działania na rzecz efektywności energetycznej i 

zmniejszenia emisji CO2, określającego kluczowe działania i kamienie 

milowe.

poprawy charakterystyki energetycznej budynków, zmniejszenia emisji CO2

i ogólnego postępu w kierunku osiągnięcia założonych celów.

idei redukcji emisji CO2, poprzez podjęcie odpowiednich kroków i 

aktywności w ramach podstawowej działalności jednostki, mogących 

wpłynąć na działania innych jednostek

PROMOWANIE

WERYFIKACJA

DZIAŁANIA

UJAWNIANIE DANYCH

ZOBOWIĄZANIE

Etapy NZCB Commitment

(COMMIT)

(DISCLOSE)

(ACT)

(VERIFY)

(ADVOCATE)



do osiągnięcia do 2030 r. zerowego operacyjnego śladu węglowego w 

budynkach (nowych i istniejących) znajdujących się pod bezpośrednią 

kontrolą jednostki; promowanie dążenia do osiągnięcia zerowego 

operacyjnego śladu węglowego we wszystkich budynkach do 2050 r.

ZOBOWIĄZANIE

Etapy NZCB Commitment

(COMMIT)

Samorządy 
(miasta, gminy, 

regiony)

Właściciele

Najemcy

Deweloperzy

Ścieżka strategii

Wprowadzenie regulacji i/lub strategii
planowania w ramach swojej jurysdykcji w
celu zapewnienia, że nowe budynki będą
działały przy zerowej emisji CO2 netto do
2030 r., a wszystkie budynki (nowe
i istniejące) do 2050 r.

Ścieżka zasobów budowlanych

Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej
operacyjnej emisji CO2 we wszystkich
posiadanych, zajmowanych
i wznoszonych budynkach do 2030 r.

i/lub

Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej operacyjnej emisji CO2 w posiadanych przez siebie 
budynkach do 2030 r.

Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej operacyjnej emisji CO2 w najmowanych przez siebie 
budynkach do 2030 r.

Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej operacyjnej emisji CO2 w budowanych 
i modernizowanych przez siebie budynkach do 2030 r.



Pomiar, ujawnianie i szacowanie rocznego zapotrzebowania na energię i 

emisję CO2.
UJAWNIANIE DANYCH

Etapy NZCB Commitment

(DISCLOSE)

Samorządy
(miasta, gminy, 

regiony)
Ścieżka strategii

Właściciele

Najemcy

Deweloperzy

Dokonanie pomiaru i podanie do publicznej wiadomości informacji o zużyciu energii oraz 
operacyjnej emisji CO2 z zasobów budowlanych zgodnie z zakresem 1 i 2 Greenhouse Gas 
Protocol oraz określenie nieprawidłowości i możliwości zmniejszenia emisji węgla przy 
jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej. Linki do GHG Protocol:

• Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard
• Greenhouse Gas Protocol: Community Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories

Właściciele zobowiązani są do udostępnienia najemcom lub potencjalnym najemcom 
informacji o zużyciu energii, zgodnie z zakresem 1 i 2 GHG Protocol.

Zobowiązanie do osiągnięcia zerowej operacyjnej emisji CO2 w budowanych i 
modernizowanych przez siebie budynkach do 2030 r.

Samorządy
(miasta, gminy, 

regiony)
Ścieżka zasobów bud.

Przedstawienie szacunkowej inwentaryzacji gazów cieplarnianych w sektorze budowlanym

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHGP_GPC_0.pdf


UJAWNIANIE DANYCH

Etapy NZCB Commitment

(DISCLOSE)

Greenhouse Gas Protocol jest jedną 

z możliwości obliczania emisji CO2. 

W tabelce obok przedstawione 

zostały inne opcje dotyczące 

obliczania emisji gazów 

cieplarnianych oraz standardy 

sprawozdawczości, w zależności od 

wielkości i rodzaju jednostki. Wykaz 

jest przykładowy, dozwolone jest 

również korzystanie z innych 

istniejących standardów.

Szczegóły dotyczące tego etapu 

NZCB Commitment znajdują się 

w dokumencie WorldGBC Net 

Zero Carbon Buildings 

Commitment – Detailed

Guidance, na str. 20.

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/NZCB-Commitment-Detailed-Guidance.pdf


na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów, poprzez opracowanie i 

wdrożenie planu działania na rzecz efektywności energetycznej i 

zmniejszenia emisji CO2, określającego kluczowe działania i kamienie 

milowe.

DZIAŁANIA

Etapy NZCB Commitment

(ACT)

Samorządy 
(miasta, gminy, 

regiony)
Ścieżka strategii

Właściciele

Najemcy

Deweloperzy

Opracowanie, realizacja i aktualizacja planu wdrożenia NZCB Commitment, 
przedstawiającego ścieżkę dekarbonizacji dla wszystkich nowych i istniejących budynków 
w zasobach jednostki.

Opracowanie i wdrożenie strategii redukcji emisji CO2, która obejmuje cele w zakresie 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię, działania mające na celu dekarbonizację sieci 
oraz zakup energii odnawialnej zarówno na poziomie poszczególnych budynków, jak i 
zasobów ogółem.

Samorządy 
(miasta, gminy, 

regiony)
Ścieżka zasobów bud.

Opracowanie, realizacja i aktualizacja planu wdrożenia NZCB Commitment (w zakresie 
strategii i regulacji), przedstawiającego ścieżkę dekarbonizacji dla wszystkich nowych i 
istniejących budynków.



poprawy charakterystyki energetycznej budynków, zmniejszenia emisji CO2

i ogólnego postępu w kierunku osiągnięcia założonych celów.
WERYFIKACJA

Etapy NZCB Commitment

(VERIFY)

Samorządy 
(miasta, gminy, 

regiony)
Ścieżka strategii

Właściciele

Najemcy

Deweloperzy

Samorządy 
(miasta, gminy, 

regiony)
Ścieżka zasobów bud.

Sprawozdawczość z postępów w zakresie regulacji i strategii.

Ujawnienie rejestrów emisji gazów cieplarnianych w sektorze budynków oraz postępów w realizacji celów 
w zakresie dekarbonizacji z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i uznanych międzynarodowo 
protokołów sprawozdawczych

Coroczne upublicznianie danych dotyczących zużycia energii i emisji CO2 za pomocą dostępnych narzędzi 
rynkowych zarówno na poziomie poszczególnych budynków, jak i zasobów ogółem.

Opracowanie mapy drogowej w zakresie weryfikacji i wyznaczenie kamieni milowych w celu potwierdzenia 
osiągnięcia założonych celów do 2030 r. na drodze weryfikacji zewnętrznej (np. certyfikacji), zarówno na 
poziomie poszczególnych budynków, jak i zasobów ogółem.

Publiczne raportowanie corocznych postępów w realizacji celów z wykorzystaniem odpowiednich lokalnych 
systemów weryfikacji (np. certyfikacji) zarówno na poziomie poszczególnych budynków, jak i zasobów 
ogółem.

Przekazywanie zweryfikowanych za pomocą protokołów sprawozdawczych dotyczących emisji danych.

Weryfikacja prognozowanych wyników za pomocą odpowiednich metod (w tym certyfikacji).



poprawy charakterystyki energetycznej budynków, zmniejszenia emisji CO2

i ogólnego postępu w kierunku osiągnięcia założonych celów.
WERYFIKACJA

Etapy NZCB Commitment

(VERIFY)

Sygnatariusze zobowiązani są do corocznego raportowania, upubliczniania i weryfikacji rezultatów na poziomie 

zarówno poszczególnych budynków, jak i zasobów ogółem, zgodnie z tabelką przedstawioną na poprzedniej stronie.

W przypadku samorządów (miast, gmin, regionów) weryfikacja i raportowanie uzależnione są od ścieżki która została 

wybrana do realizacji założonych celów:

• Ścieżka strategii

✓ W przeciągu 2 lat od podpisania NZCB Commitment sygnatariusze zobowiązani są do określenia i 

przedłożenia danych bazowych z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z wszystkich budynków 

znajdujących się na ich terenie

✓ Sygnatariusze zobowiązani są do raportowania postępów w redukcji emisji gazów cieplarnianych z 

wszystkich budynków znajdujących się na ich terenie nie rzadziej niż co 4 lata (liczonych począwszy od 

przedłożenia danych bazowych z inwentaryzacji emisji).

• Ścieżka zasobów budowlanych

✓ W przeciągu 2 lat od podpisania NZCB Commitment sygnatariusze zobowiązani są do ujawnienia rocznego 

zużycia energii i emisji CO2 z poszczególnych swoich budynków. Następnie dane te muszą być 

aktualizowane corocznie, aż do 2030 roku

✓ W przeciągu 2 lat od podpisania NZCB Commitment sygnatariusze zobowiązani są do opracowania i 

przedłożenia mapy drogowej weryfikacji postępów.



poprawy charakterystyki energetycznej budynków, zmniejszenia emisji CO2

i ogólnego postępu w kierunku osiągnięcia założonych celów.
WERYFIKACJA

Etapy NZCB Commitment

(VERIFY)

Sygnatariusze mogą sami zadecydować o metodach weryfikacji postępów w osiąganiu założonych celów. W ramach 

projektu ANZ proponowane są następujące metody weryfikacji:

• Niezależne systemy certyfikacji budynków (na poziomie poszczególnych budynków i całego zasobu), np. 

BREEAM, LEED, HQE, DGNB (ta ścieżka jest najbardziej preferowaną)

• Audyt zewnętrzny (na poziomie poszczególnych budynków i całego zasobu), czyli przeprowadzona przez 

jednostkę niezależną weryfikacja emisji CO2 w oparciu o uznane standardy obliczania emisji gazów cieplarnianych 

(wskazane w sekcji „Ujawnianie danych”). Weryfikacja dotyczy poszczególnych budynków i zasobu ogółem. 

Jednostka przeprowadzająca audyt sporządza pisemny raport dotyczący postępów oraz ich odniesienia do 

zobowiązań zawartych w NZCB Commitment, który zostaje upubliczniony.

• Istniejące mechanizmy raportowania – platformy, za pomocą których sygnatariusze mogą corocznie raportować 

postępy związane z poprawą efektywności energetycznej, obniżeniem emisji CO2 (w tCO2e) i zapotrzebowania na 

energię (na poziomie całego zasobu budowlanego).

• W przypadku deweloperów metodą weryfikacji mogą być uznane certyfikacje wielokryterialne dla budynków, a tam 

gdzie to możliwe, kalkulacje powinny być zestawione z faktycznymi rezultatami pomiarów zużycia energii po 

oddaniu budynku do użytkowania. 



idei redukcji emisji CO2 poprzez podjęcie odpowiednich kroków i 

aktywności w ramach podstawowej działalności jednostki, mogących 

wpłynąć na działania innych jednostek.

PROMOWANIE

Etapy NZCB Commitment

(ADVOCATE)

Samorządy 
(miasta, gminy, 

regiony)

Właściciele

Najemcy

Deweloperzy

Opracowanie dodatkowych narzędzi i zachęt (poza regulacjami i strategiami) dla sektora prywatnego, 
stymulując go do wsparcia realizacji swoich zobowiązań wynikających z NZCB Commitment.

Wykazywanie przywództwa w ramach swojej działalności biznesowej, aby motywować cały sektor oraz 
sektory powiązane do osiągnięcia zerowej emisji CO2 w budynkach.

Zapewnianie i zachęcanie do tego, żeby wszystkie sprzedawane i wynajmowane budynki miały zerową 
operacyjną emisję CO2.



Do pokrycia pozostałego zapotrzebowania na energię w swoich 

budynkach sygnatariusze NZCB Commitment powinni 

korzystać z odnawialnych źródeł energii. W ramach ANZ 

wskazane są dwie ścieżki działania:

1. Pozyskiwanie energii odnawialnej

a) z własnych źródeł zainstalowanych na miejscu

b) na drodze zakupu od dostawcy energii

2. Poprzez offsety (kompensację emisji) – offsety to redukcja 

emisji gazów cieplarnianych z danego budynku lub całego 

zasobu poprzez kompensowanie równoważnej emisji w 

jakimkolwiek innym miejscu.

Odnawialne źródła energii



Kontakt:

Anna Jurczak

ajurczak@plgbc.org.pl

GLOBALNI SPONSORZY PROJEKTU

https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero

https://plgbc.org.pl/projekty/advancing-net-zero/

https://www.worldgbc.org/advancing-net-zero
https://plgbc.org.pl/projekty/advancing-net-zero/

