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W P R O W A D Z E N I E   

Europejskie zasoby budowlane odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów cieplarnianych. 

Niskoemisyjna transformacja sektora budowlanego i modernizacja istniejących budynków są kluczowymi 

elementami polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej, w tym unijnego Planu Działania do 

2050 r., związanego z długoterminowymi strategiami na rzecz modernizacji budynków. 

Warto jednak podkreślić, że budynki to nie tylko efektywność energetyczna, ale wiele innych aspektów, 

które bezpośrednio przekładają się na ludzkie zdrowie i samopoczucie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, 

że w murach spędza się około 90% czasu. 

W 2050 r., kiedy sektor budowlany powinien zostać całkowicie zdekarbonizowany, wszystkie budynki  

powstające od chwili obecnej będą stanowiły 23% wszystkich zasobów budowlanych, a pozostała część 

będą stanowiły budynki istniejące dziś. Aby osiągnąć cel dekarbonizacji budownictwa należy nie tylko 

przyspieszyć tempo modernizacji istniejących zasobów z 1% do 3% rocznie, ale zapewnić także, aby 

budynki wznoszone dziś były blisko, lub zeroenergetyczne. Należy również pamiętać, że emisje CO2 z 

sektora budowlanego nie wynikają jedynie z użytkowania budynków, ale zawierają w sobie także 

wbudowany ślad węglowy, czyli emisje związane z całym cyklem życia budynku i jego elementów – od ich 

produkcji, poprzez transport, budowę, użytkowanie, rozbiórkę i utylizację lub recykling.  

Działaniem wpływającym na spowolnienie zmian klimatycznych, na które sektor budowlany ma znaczny 

wpływ, jest tworzenie budynków zrównoważonych, spełniających najwyższe standardy efektywności 

energetycznej, komfortowych i zdrowych dla użytkowników, które jednocześnie budowane są 

z poszanowaniem środowiska naturalnego. Na wszystkich etapach życia takiego budynku uwzględnia się 

metody oszczędzania zasobów naturalnych i dbania o środowisko. 

Zielony budynek to nie tylko wysoka efektywność energetyczna i odpowiedzialne gospodarowanie wodą. 

To także wysoka jakość środowiska wewnętrznego, mierzona poziomem komfortu akustycznego 

i cieplnego, dostępem do światła dziennego, doskonałą wentylacją i niskim poziomem zanieczyszczeń 

powietrza. 

Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi do pomiaru efektywności energetycznej budynków oraz ich 

oddziaływania na środowisko i człowieka. Wypełniając swoją misję, polegającą na upowszechnianiu 

wdrażania koncepcji budynków zrównoważonych, w tym budynków mieszkalnych, Polskie Stowarzyszenie 

Budownictwa Ekologicznego PLGBC, opracowało pierwszy polski system certyfikacji wielokryterialnej 

Zielony Dom, mając tym samym nadzieję przyczynić się do transformacji budownictwa mieszkaniowego.  

Certyfikat Zielony Dom powstał w ramach projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego 

z programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Projekt obliguje kraje partnerskie do wdrożenia 

programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, a jego realizacji w Polsce podjęło się PLGBC. Projekt zakłada 

nawiązanie współpracy pomiędzy jednostką certyfikującą (w Polsce PLGBC), inwestorami/deweloperami 

mieszkaniowymi oraz bankami oferującymi dedykowane kredyty hipoteczne, w celu promowania 

zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Ostatecznym beneficjentem tej współpracy są nabywcy 

certyfikowanych nieruchomości mieszkalnych (mieszkań lub domów jednorodzinnych), którzy mogą 

otrzymać lepsze warunki kredytowania.  

Wypełniając założenia projektu, PLGBC opracowało certyfikat Zielony Dom. Realizacja prezentowanej, 

pierwszej wersji wytycznych była możliwa dzięki uczestnikom Grupy Roboczej Zielony Dom, którzy 
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poświęcili swój czas, dzieląc się swoją wiedzą w dziedzinie budownictwa zrównoważonego, a także dzięki 

wsparciu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Inspiracją przy tworzeniu kryteriów certyfikacji dla 

polskich warunków były w największej mierze certyfikaty: rumuński Green Homes, włoski GBC Home, 

irlandzki HPI, udostępnione przez partnerów konsorcjum projektu SMARTER, a także certyfikacje 

międzynarodowe BREEAM i LEED. 

Przedstawione informacje, wyodrębnione obszary oraz kryteria zawarte w niniejszym dokumencie 

podane są z uwzględnieniem ambitnych celów, obowiązujących przepisów i dobrych praktyk w zakresie 

budownictwa zrównoważonego.  

Dokument zawiera odniesienia i inne materiały bibliograficzne opracowane przez osoby trzecie. Istnienie 

takich odniesień nie oznacza sponsorowania lub przynależności do osób trzecich.  

Informacje i materiały zawarte w tym dokumencie zostały opracowane zgodnie najlepszą wiedzą 

Stowarzyszenia, jednak nie są one objęte żadną gwarancją. 

Ze względu na czysto informacyjny charakter dokumentu, PLGBC zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

w nim zmian lub modyfikacji.  



 v. 1.0 

 S T R O N A   4 

 

I .  C E R T Y F I K A T  Z I E L O N Y  D O M   

Certyfikat Zielony Dom jest pierwszym ogólnopolskim, wielokryterialnym certyfikatem oceniającym 

inwestycje mieszkaniowe w ramach budownictwa zrównoważonego. 

1. Idea i  cele  

Certyfikat Zielony Dom jest narzędziem pozwalającym na ocenę nowych inwestycji mieszkaniowych pod 

kątem ich efektywności energetycznej, odpowiedzialności środowiskowej, a także oddziaływania na 

użytkowników.  

Głównym założeniem było stworzenie narzędzia przejrzystego i nieskomplikowanego, z zestawem 

istotnych kryteriów w zakresie budownictwa zrównoważonego, pozwalającego na sprawne 

przeprowadzenie procesu certyfikacji na wszystkich jego etapach.   

2. Dla kogo 

Certyfikowane w systemie Zielony Dom mogą być wyłącznie nowo powstające inwestycje mieszkaniowe 

– budynki wielorodzinne oraz jednorodzinne.  

Certyfikat skierowany jest zarówno do deweloperów mieszkaniowych, jak i prywatnych inwestorów, 

chcących stworzyć swój wymarzony dom, zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa. 

Zaleca się przystąpienie do procesu certyfikacji na jak najwcześniejszym etapie, najlepiej przed wyborem 

lokalizacji inwestycji, co pozwala na dalsze prowadzenie projektu zgodnie z kryteriami zawartymi 

w certyfikacji, które dotyczą nie tylko samego procesu budowlanego, ale również wyboru miejsca, czy 

przygotowania projektu. Zwiększa to szanse na spełnienie wymagań i otrzymanie certyfikatu na 

odpowiednim poziomie. 

Możliwe jest zgłoszenie inwestycji na bardziej zaawansowanym etapie, jednak muszą one spełniać takie 

same kryteria certyfikacji, a ryzyko ich niespełnienia jest wyższe w przypadku zaawansowanego poziomu 

realizacji projektu. 

3. Wsparcie w procesie certyfikacji  

W celu rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia procesu certyfikacji, należy skorzystać z usług 

akredytowanego audytora certyfikacji Zielony Dom. Kandydaci na audytorów muszą odbyć szkolenie 

organizowane przez jednostkę certyfikującą PLGBC oraz zdać egzamin, po którym otrzymują akredytację 

(informacje dla kandydatów na audytorów znajdują się na stronie http://zielonydom.plgbc.org.pl/). Lista 

akredytowanych audytorów certyfikacji Zielony Dom publikowana będzie na bieżąco na stronie 

internetowej. 

Doradztwo audytorów oraz nadzorowanie procesu certyfikacji w okresie realizacji inwestycji 

mieszkaniowej przez audytora jest usługą dodatkowo płatną, a koszty ustalane są pomiędzy 

inwestorem/deweloperem a audytorem. PLGBC nie ma żadnego wpływu na ceny ustalane przez 

audytorów. 
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Inwestor/deweloper ma również możliwość zatrudnienia w swoich strukturach pracownika 

dedykowanego do przeprowadzania procesu certyfikacji Zielony Dom, po uprzednim odbyciu przez niego 

szkolenia i zdaniu egzaminu w jednostce certyfikującej PLGBC i otrzymaniu odpowiednich uprawnień. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://zielonydom.plgbc.org.pl/. 

Zakres i forma współpracy pomiędzy deweloperem a audytorem ustalane są przez obie strony, natomiast 

za przekazanie do PLGBC odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej spełnienie odpowiednich kryteriów 

odpowiada audytor. 

4. Obszary certyfikacji  Zielony Dom 

System oceny budynków mieszkalnych Zielony Dom jest systemem dobrowolnym.  

W ramach środowiskowej i energetycznej oceny inwestycji mieszkaniowych, która pozwala na uzyskanie 

certyfikatu, wyodrębniono 6 obszarów: 

⎯ Zarządzanie inwestycją 

⎯ Miejsce i lokalizacja 

⎯ Materiały i zasoby 

⎯ Zdrowie i komfort użytkownika 

⎯ Gospodarowanie wodą 

⎯ Optymalizacja zużycia energii.  

Wykorzystując zestaw kryteriów w poszczególnych obszarach, certyfikat Zielony Dom ocenia efektywność 

energetyczną oraz ekologiczną realizowanych budynków, weryfikując, czy budynek jest zrównoważony 

w fazie projektowania, podczas budowy i eksploatacji. 

5. Zestawienie kryteriów  i  punktacji  w ramach certyfikatu Zielony Dom  

Poszczególne obszary zawierają kryteria wymagane i punktowane, przedstawione poniżej. Szczegółowe 

zestawienie wszystkich kryteriów w ramach poszczególnych obszarów, znajduje się w udostępnionych 

plikach na stronie http://zielonydom.plgbc.org.pl/. 

GŁÓWNE KRYTERIA PUNKTOWANE 

ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ  Max. punkty Procent % 

ZAR 1  Projektowanie zintegrowane 1 0,5 

ZAR 2  Ocena kosztów cyklu życia budynku 5 2,6 

ZAR 3  Odpowiedzialne praktyki budowlane 4 2,1 

ZAR 4  Gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 2,1 

ZAR 5 Techniczna ocena budynku  10 5,3 

ZAR 6  Monitorowanie użytkowania budynku 6 3,2 

Suma cząstkowa 30 15,8 
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MIEJSCE I LOKALIZACJA  Max. punkty Procent % 

MIEJ 1  Zrównoważony teren 7 3,7 

MIEJ 2  Redukcja efektu wyspy ciepła 5 2,6 

MIEJ 3 Kształtowanie krajobrazu 10 5,3 

MIEJ 4  Zmniejszenie zanieczyszczenia światłem 1 0,5 

MIEJ 5  Dostęp do udogodnień 8 4,2 

MIEJ 6  Transport alternatywny 3 1,6 

Suma cząstkowa 34 17,9 
 

MATERIAŁY I ZASOBY  Max. punkty Procent % 

MAT 1  Materiały naturalne 9 4,7 

MAT 2  Ponowne wykorzystanie materiałów 6 3,2 

MAT 3 Materiały ekologiczne 4 2,1 

MAT 4 Analiza LCA 5 2,6 

MAT 5  Materiały o niskiej zawartości LZO 4 2,1 

Suma cząstkowa 28 14,7 
 

ZDROWIE I KOMFORT UŻYTKOWNIKA  Max. punkty Procent  % 

ZDRO 1 Badanie jakości wody wymagane  

ZDRO 2 Dostęp do światła dziennego 1 0,5 

ZDRO 3  Komfort cieplny 4 2,1 

ZDRO 4 Jakość powietrza wewnętrznego 7 3,7 

ZDRO 5  Komfort akustyczny  7 3,7 

ZDRO 6  Biophilic design – wewnątrz budynku 1 0,5 

ZDRO 7 Rozwiązania prospołeczne/projektowanie uniwersalne 5 2,6 

Suma cząstkowa 25 13,2 
 

GOSPODAROWANIE WODĄ  Max. punkty Procent % 

WOD 1  Pomiar zużycia wody 1 0,5 

WOD 2 Zagospodarowanie wody deszczowej 14 7,4 

WOD 3 Systemy odzyskiwania wody szarej  8 4,2 

Suma cząstkowa 23 12,1 
 

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII Max. punkty Procent % 

ENE 1  Standard budynku nZEB wg WT  3 1,6 

ENE 2 Rozwiązania ograniczające zużycie energii * 39 20,5 

ENE 3 Standard budynku pasywnego – Klasa Premium* 40 21,1 

ENE 4  True Net Zero Energy * 50 26,3 

Suma cząstkowa 50 26,3 

*Kryteria ENE 2.0, ENE 3.0 i ENE 4.0 w ramach oceny budynku traktowane są niezależnie, jako kompleksowa 

ocena energetyczna budynków, dlatego budynek można oceniać tylko w jednym wariancie. 
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W poszczególnych obszarach znajdują się kryteria, które są wymagane na każdym poziomie oceny 

budynków mieszkalnych, tzw. kryteria wymagane. 

ZESTAWIENIE KRYTERIÓW WYMAGANYCH 

ZAR  ZARZĄDZANIE INWESTYCJĄ 

 ZAR 1.1 Wstępne konsultacje 

 ZAR 3.1 Monitorowanie zużycia nośników energii w trakcie budowy 

 ZAR 4.1 Pojemniki na odpady  

 ZAR 5.1 Test instalacji wewnętrznych 

 ZAR 6.1 Podręcznik użytkownika 

 ZAR 6.2 Szkolenie zarządcy 

MIEJ  MIEJSCE I LOKALIZACJA   

 MIEJ 1.1 Wykluczone tereny inwestycyjne 

 MIEJ 3.1  Ochrona lokalnej fauny i flory 

 MIEJ 4.1 Oświetlenie zewnętrzne  

MAT  MATERIAŁY I ZASOBY 

 MAT 3.1 Legalnie pozyskiwane drewno 

ZDRO  ZDROWIE I KOMFORT UŻYTKOWNIKA 

 ZDRO 1.1 Badanie jakości wody 

 ZDRO 2.1 Dostęp do światła dziennego 

WOD  GOSPODARWOANEI WODĄ 

 WOD 1.1 Pomiar zużycia wody 

ENE  OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII 

 ENE 1.1 Standard budynku nZEB wg WT 

6. System punktacji  dla obszarów certyfikatu Zielony Dom  

System oceny obejmuje sześć obszarów środowiskowych, z możliwością uzyskania odpowiedniej liczby 

punktów, zgodnie z tabelą poniżej. 

Obszar Maksymalna liczba punktów 

Zarządzanie inwestycją 30 

Miejsce i lokalizacja 34 

Materiały i zasoby 28 

Zdrowie i komfort użytkownika 25 

Gospodarowanie wodą 23 

Optymalizacja zużycia energii 50 

Suma punktów 190 

W ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów Premium 

(maksymalnie do 10 pkt) za rozwiązania innowacyjne, nie uwzględnione w prezentowanych obszarach. 

Uzyskane punkty Premium są dodawane do sumy wszystkich uzyskanych punktów w poszczególnych 

obszarach i na tej postawie obliczany jest procent uzyskanych punktów oraz odpowiedni poziom 

certyfikatu Zielony Dom. 

  



 v. 1.0 

 S T R O N A   8 

 

Dodatkowa punktacja 

Premium 10  

System punktacji kredytowej opiera się na następujących parametrach: 

⎯ wszystkie kryteria mają wartość co najmniej 1 punkt 

⎯ kryteria oznaczone jako wymagane są obowiązkowe i nie mają wartości punktowej 

⎯ nie ma wartości punktów ułamkowych ani ujemnych 

⎯ możliwych do uzyskania jest 190 punktów bazowych (stanowią 100% wszystkich punktów) oraz 

10 pkt Premium przyznawanych za innowacje 

⎯ ostateczny uzyskany poziom certyfikacji uzyskuje się poprzez procentowe określenie uzyskanych 

punktów. 

7. Poziomy certyfikacji  

Certyfikat Zielony Dom można uzyskać na 4 poziomach, wg kryteriów przedstawionych w tabeli poniżej.  

Poziom certyfikacji Uzyskane punkty 

Poziom 1 od 35 % do 49 % 

Poziom 2 od 50 % do 64 % 

Poziom 3 od 65 % do 80 % 

Poziom 4 powyżej 80% 

O poziomie, o jaki będzie się ubiegała dana inwestycja, decyduje inwestor/deweloper na początku procesu 

certyfikacyjnego, dobierając odpowiednie kryteria, których wymagania zostaną zrealizowane w inwestycji 

mieszkaniowej.  

O ostatecznym nadaniu certyfikatu Zielony Dom na odpowiednim poziomie decyduje jednostka 

certyfikująca PLGBC, po uprzedniej weryfikacji dostarczonej przez audytora dokumentacji potwierdzającej 

osiągnięcie wybranych kryteriów. 

I I .  K O S Z T Y  C E R T Y F I K A C J I  Z I E L O N Y  D O M  

Koszty certyfikacji (bez uwzględnienia kosztów audytora oraz wdrożenia rozwiązań lub działań 

pozwalających na spełnienie wymagań zawartych w kryteriach) rozłożone są na 3 etapy i związane są z: 

⎯ rejestracją projektu 

⎯ wstępną weryfikacją przyjętych założeń inwestora/dewelopera  — wymagane jest podpisanie 

umowy certyfikacyjnej (precertyfikat)  

⎯ finalną weryfikacją zrealizowanych założeń przyjętych przez dewelopera/inwestora (przed 

oddaniem budynku do użytkowania) i wydanie certyfikatu po pozytywnej ocenie. 

Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli opłat na stronie http://zielonydom.plgbc.org.pl/. 
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I I I .  P R O C E S  C E R T Y F I K A C J I  

Poniżej przedstawione zostały poszczególne etapy procesu certyfikacyjnego 

1. Planowanie zielonego projektu  

Sugeruje się, aby inwestor/deweloper rozważający ubieganie się o certyfikat Zielony Dom dla planowanej 

inwestycji mieszkaniowej, przeprowadził ocenę wstępną projektu pod kątem określonych wymagań 

w certyfikacie (lokalizacja, koncepcja otoczenia i wyposażenia budynku, poziom efektywności 

energetycznej, itp.).  

2. Rejestracja projektu  

Inwestor/deweloper decydujący się na proces certyfikacyjny zobowiązany jest do rejestracji projektu 

w jednostce certyfikującej PLGBC oraz dokonania opłaty rejestracyjnej zgodnej z aktualnym cennikiem. 

3. Konsultacje z audytorem i wybór kryteriów  

Inwestor/deweloper wraz z akredytowanym przez PLGBC audytorem (osobno zatrudniony przez 

inwestora/dewelopera), we współpracy z zespołem projektowym, dokonują wyboru kryteriów dla danej 

inwestycji mieszkaniowej, koniecznych do osiągnięcia pożądanego wyniku i otrzymania odpowiedniego 

poziomu certyfikatu.  

4. Umowa certyfikacyjna  

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacyjnego inwestor/deweloper podpisuje z PLGBC (jednostką 

certyfikującą) umowę certyfikacyjną oraz wnosi opłatę precertyfikacyjną, zgodną z aktualną tabelą opłat. 

Po podpisaniu dokumentu oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów przez PLGBC, 

inwestor/deweloper może rozpocząć promocję swojego projektu jako precertyfikowanego, informując 

potencjalnych nabywców o zielonych kryteriach, które realizuje w ramach projektu. 

5. Doradztwo i  nadzór audytora 

Audytor (osobno zatrudniony przez inwestora/dewelopera) doradza zespołowi projektowemu w trakcie 

całego procesu budowlanego, aż do momentu oddania nieruchomości do użytku, w celu doprowadzenia 

do pomyślnego wypełnienia wyznaczonych dla inwestycji kryteriów. Zakres współpracy pomiędzy 

audytorem i inwestorem/deweloperem określany jest przez obie strony. Proces doradztwa i nadzoru ma 

na celu zapewnienie, że inwestycja mieszkaniowa spełni lub wykroczy poza ustalone kryteria.  

6. Przyznanie certyfikatu ZIELONY DOM  

Po zakończeniu realizacji inwestycji, audytor przedstawia PLGBC wszystkie potwierdzenia spełnienia 

kryteriów uzgodnionych w umowie certyfikacyjnej, a inwestor/deweloper wnosi opłatę za certyfikację 

zgodną z aktualną tabelą opłat. Następnie PLGBC dokonuje weryfikacji dostarczonej przez audytora 

dokumentacji i na tej podstawie podejmuje decyzję o nadaniu certyfikatu Zielony Dom na odpowiednim 
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poziomie (Poziom 1 do 4). Inwestor/deweloper otrzyma ostateczną kartę wyników oraz powiadomienie 

o pomyślnie zakończonym procesie certyfikacji. 

7. Włączenie certyfikowanej inwestycji  mieszkaniowej do programu 

preferencyjnego kredytowania  

Po podpisaniu umowy certyfikacyjnej oraz pozytywnej wstępnej weryfikacji wybranych kryteriów, 

inwestycja zarejestrowana w procesie certyfikacji Zielony Dom, zostanie zgłoszona do banków 

partnerskich, w celu włączenia jej do programu preferencyjnego kredytowania dla nabywców.  

Informacje o bankach partnerskich znajdują się na stronie zielonydom.plgbc.org.pl  

 


