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Niniejsza analiza sporządzona jest na podstawie informacji zawartych
w bazie budynków certyfikowanych, prowadzonej przez PLGBC pod adre-
sem https://baza.plgbc.org.pl/. Można w niej znaleźć przydatne informacje 
na temat każdego z wprowadzonych do niej obiektów oraz filtrować w do-
wolny sposób.  

Zeszłoroczne zestawienie, z kwietnia 2021 roku, opracowywane było, kie-
dy świat znajdował się w trakcie pandemii COVID-19, a analizowany wtedy 
okres od marca 2020 do marca 2021 naznaczony był dynamiką pandemii. 
W kwietniu 2022 roku, kiedy sporządzana jest obecna analiza, sytuacja jest 
jeszcze bardziej dynamiczna i skomplikowana: trwająca od ponad miesią-
ca wojna w Ukrainie przysłoniła z oczywistych powodów wszystkie inne
tematy. 

W kontekście sektora budownictwa wojna w Ukrainie miała natychmia-
stowy skutek w postaci niedoborów siły roboczej na placach budowy,
z których ukraińscy pracownicy masowo wyjeżdżali, aby walczyć za swój 
kraj. W dłuższym terminie zapewne zaobserwujemy szereg innych zjawisk, 
pozytywnych i negatywnych, a obserwacje te znajdą się w przyszłorocznej 
analizie. 

Warto dodać, że z informacji, które uzyskaliśmy od operatorów systemów 
międzynarodowych: BREEAM, DGNB, LEED i WELL, wynika, że systemy te 
zawiesiły od momentu rozpoczęcia wojny jakiekolwiek działania na rynku 
rosyjskim i białoruskim: nieprzyjmowane są nowe rejestracje do certyfika-
cji, zaprzestano bieżących projektów. Pokazuje to, że społeczność zrówno-
ważonego budownictwa solidarnie wspiera Ukrainę.

Rozwój budownictwa certyfikowanego w Polsce w okresie objętym niniej-
szym zestawieniem, czyli od marca 2021 do marca 2022, można ocenić 
pozytywnie. Dynamika pokazuje, że wcześniejsze obawy dotyczące wpły-
wu pandemii na rynek nie spełniły się: rok do roku przybyło więcej no-
wych certyfikowanych obiektów, a certyfikowana powierzchnia wzrosła 
nieznacznie mniej niż rok wcześniej.
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W analizowanym okresie wybijają się trzy zjawiska. Jednym z nich jest dy-
namiczny przyrost certyfikowanej powierzchni magazynowej: aż o 4 mln m2 
w ciągu roku (jest to 171 nowych certyfikowanych obiektów). Tym samym 
certyfikowana powierzchnia magazynowa o 1,9 mln m2 przekroczyła certy-
fikowaną powierzchnię biurową, która królowała we wszystkich zestawie-
niach od samego początku certyfikacji wielokryterialnych w Polsce.

Kolejny ważny trend to kolosalny spadek nowych certyfikacji wśród obiek-
tów handlowych. W okresie obejmującym niniejszy raport są tylko cztery 
nowe certyfikowane obiekty tego typu (rok wcześniej było 45). Jest to ewi-
dentny sygnał zmian zachodzących w tej części rynku w wyniku pandemii. 

• Liczba budynków certyfikowanych w systemie BREEAM przekro-
czyła liczbę wszystkich certyfikowanych budynków prezentowa-
nych w zeszłorocznym zestawieniu.

• W BREEAM International 2016 (Excellent, styczeń i listopad 2021) 
oraz WELL Health & Safety (maj 2021) certyfikowano pierwszą 
salę koncertową, Cavatina Hall.

• The Warsaw Hub otrzymał w ciągu minionego roku kilka nowych 
certyfikatów i aktualnie posiada: BREEAM (wrzesień 2021) i WELL 
Health & Safety (marzec i maj 2021), a także LEED Commercial In-
teriors dla biura Google (luty 2022).

• Pierwsze trzy certyfikacje w LEED v4.1 Operations + Maintenance 
dla Cross Point A/B/D (Gold, kwiecień i czerwiec 2021). W przeci-
wieństwie do v4.1 Recertification system ten jest przeznaczony dla 
budynków i wnętrz wcześniej niecertyfikowanych w LEED.

• Fabryczna Office Park B2 i B3 otrzymała certyfikaty BREEAM In-
ternational 2016 New Construction: Commercial (final) na pozio-
mie Oustanding (kwiecień i czerwiec 2021). Są to dwa z pięciu cer-
tyfikatów na tym poziomie z omawianego okresu (jeden z nich, dla 
Skysawa B, jest na etapie interim, pozostałe – final).

• Najwyższą ocenę w BREEAM In-Use v6 (Outstanding) otrzymał
• w minionym roku Q22 (certyfikat tylko w części Asset Performan-

ce, czerwiec 2021)

• Pierwsze certyfikacje na poziomie Platinum w LEED Commercial 
Interiors v4: Fabryczna Office Park – budynki B2 i B3 (lipiec 2021) 
oraz biuro Google w Tertium Business Park A (sierpień 2021). 
Wszystkie trzy znajdują się w Krakowie. 

• Warsaw Unit jest pierwszym budynkiem precertyfikowanym
• w systemie WELL v2 (wrzesień 2021). Jest to więc budynek oce-

niony w trzech systemach: certyfikat BREEAM International 2013 
New Construction: Offices (listopad 2021, Outstanding), precerty-
fikacja WELL v2 Core & Shell i ocena WELL Health & Safety (wrze-
sień 2021 i styczeń 2022) oraz Green Building Standard.

• Pierwsza certyfikacja w LEED v4 New Construction (Silver) – fa-
bryka MARS Petcare Błonie (październik 2021).

• Poznański zespół biurowy Malta Office Park w listopadzie 2021 
jako pierwszy na świecie przeszedł proces re-measurement

• w BREEAM In Use v6 2020 International i uzyskał ocenę Excellent 
w kategoriach Asset Performance i Management Performance.

• V.Offices otrzymał nagrodę dla najlepszego budynku z BREEAM
• w Europie Środkowo-Wschodniej podczas BREEAM Summit 2022 

w marcu tego roku. W zeszłym roku biurowiec otrzymał certyfi-
kat na poziomie Outstanding z jednym z najwyższych wyników na 
świecie: 98,87%.

Pokłosiem pandemii jest także trzecie zjawisko: duża liczba przyznawanych 
WELL Health & Safety Rating, których na moment zamknięcia analizy jest 
już 43, wobec siedmiu rok wcześniej. Jednocześnie w tym miejscu należy  
podkreślić, że ta ocena nie jest brana pod uwagę w całościowym zestawie-
niu, ponieważ nie jest to certyfikat wielokryterialny, a tylko system oceny 
bezpieczeństwa budynków, który pozwala ocenić, czy procedury zastoso-
wane w budynku pozytywnie wpływają na zmniejszenie zagrożenia związa-
nego z COVID-19 oraz innych zagrożeń epidemiologicznych.

Ponadto w okresie marzec 2021 – marzec 2022:

Niniejszy raport jest publikowany w momencie, gdy tematem 
numer jeden jest wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą. 
Wojna, która zmieniła wszystko, świat, nas. Nie sposób nie zada-
wać sobie pytań: co dalej, jak zmieni się nasze życie?

My, asesorzy, szukamy także odpowiedzi na to, jak zmieni się 
certyfikacja budynków, jak zareaguje na sankcje nakładane na 
agresora? Możliwych scenariuszy jest wiele. Skoro oceniamy ma-
teriały wbudowane pod kątem pochodzenia, czy jednym z kry-
teriów nie powinno być wykluczenie materiałów pochodzących 
z Rosji lub produkowanych przez firmy wspierające putinowski 
reżim? Jak powinniśmy traktować budynki certyfikowane na te-
renie Rosji? Czy można teraz mówić o zrównoważonym rozwoju 
w tym kraju?

W środowisku budowlanym nie brakuje głosów, że jednostki na-
dające certyfikaty (BREEAM, LEED, WELL, DGNB, HQE...) po-
winny w trybie pilnym wprowadzić odpowiednie sankcje w swo-
ich systemach oceny, i to w formie kryteriów obligatoryjnych. 
Warto też już teraz myśleć, co będzie po zakończeniu wojny
- o zrównoważonej odbudowie.

KATARZYNA CZYŻEWSKA

Starszy Konsultant ds. 
Zrównoważonego Budownictwa
Sweco Polska
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DANE

Parametrem, który najlepiej przedstawia obraz zrównoważonego, certy-
fikowanego budownictwa w Polsce, jest powierzchnia użytkowa certyfi-
kowanych budynków, która bardzo dynamicznie zbliża się do 30 mln m2. 
Obecnie wynosi już 28,6 mln m2 (wykres 1), co daje 24-procentowy wzrost 
w ciągu roku. Rok temu powierzchnia ta była o ponad 5 mln m2 mniejsza. 

W bieżącym zestawieniu liczba certyfikowanych budynków osiągnęła już 
prawie 1 400 (wykres 2). BREEAM utrzymuje pozycję lidera, osiągając 81% 
udziału w rynku i jak wspomniano wcześniej, tegoroczna liczba budynków 
certyfikowanych w BREEAM przekroczyła liczbę wszystkich certyfikowa-
nych budynków w zeszłorocznym raporcie. W LEED certyfikowanych jest 
prawie 16% wszystkich budynków, natomiast udział pozostałych czterech 
certyfikacji oscyluje w granicach 1%.

Wykres 2 Liczba certyfikowanych budynków

Wykres 3 Procentowy przyrost liczby budynków

Zdarza się, że jeden certyfikat obejmuje kilka budynków w danym komplek-
sie, co również uwzględniono na wykresie 2, który obejmuje wszystkie sys-
temy certyfikacji i wszystkie rodzaje budynków. Co ważne, wzięte są pod 
uwagę budynki projektowane, budowane, jak i te istniejące przed nada-
niem certyfikatu. Znajdują się tu również budynki precertyfikowane (LEED 
i WELL) oraz posiadające certyfikat interim (BREEAM). W statystykach nie 
są natomiast uwzględniane budynki zarejestrowane.

Roczny przyrost liczby certyfikowanych budynków wyniósł 23,5% - jest 
to mniejszy wzrost niż rok wcześniej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że 
w analizowanym okresie przybyło 259 certyfikowanych budynków, nato-
miast rok wcześniej liczba ta wyniosła 255. 

OGÓLNE

Certyfikacja budynków to już nie wybór, a standard. To efekt 
stale rosnącej świadomości środowiskowej wśród inwestorów, 
właścicieli, jak również – lub przede wszystkim, użytkowników 
obiektów. Środowisko, w którym żyjemy, w tym także budynki, 
w których spędzamy większość czasu, ma bardzo duży wpływ na 
nasze samopoczucie.

Dlatego coraz częściej, już na etapie projektowania, inwestorzy 
biorą pod uwagę nie tylko zgodność z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju, ale również komfort. Ma to szczególne znaczenie 
w obliczu trwającego obecnie powrotu pracowników do biur po 
pandemii. Jednocześnie rosnące ceny energii elektrycznej zmu-
szają do stosowania rozwiązań, dzięki którym budynki będą ge-
nerowały niższe koszty eksploatacji.

Certyfikaty takie jak LEED, BREEAM czy WELL są gwarantem 
tego, że budynek jest efektywny energetycznie oraz bezpieczny 
dla zdrowia jego użytkowników.

SYLWIA BUŹNIAK

Kierowniczka Zespołu ds. 
Współpracy z Branżą Deweloperską
E.ON Polska CZŁONEK PREMIUM

Wykres 1 Powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów
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POSZCZEGÓLNE SYSTEMY CERTYFIKACJI
W tej części opracowania przedstawiona została analiza każdego z syste-
mów certyfikacji z osobna.

BREEAM, posiadający największy, 81-procentowy udział w rynku, zanoto-
wał roczny wzrost liczby budynków na poziomie 27%. Spośród 259 wszyst-
kich budynków, które w ciągu roku dołączyły do zestawienia, 236 podda-
nych zostało certyfikacji BREEAM.

Najwięcej certyfikatów przyznano dotychczas w schemacie BREEAM In-
Use (dedykowanym istniejącym obiektom), jednak trzeba wziąć pod uwagę, 
że budynek najczęściej ubiega się o dwa osobne certyfikaty (Part 1: Asset 
Performance i Part 2: Building Management) w tym schemacie, dlatego też 
należałoby całkowitą liczbę przyznanych certyfikatów podzielić przez dwa, 
aby uzyskać wiarygodny obraz.

Dotychczas 523 certyfikaty BREEAM przyznano budynkom nowym. Po-
śród tych budynków 80% uzyskało już finalny certyfikat, a 20% budynków 
posiada certyfikat interim na poziomie projektowym. Warte ponownego 
podkreślenia jest, że schemat New Construction reprezentowany jest na 
naszym rynku już w czterech wersjach: Commercial, Industrial, Residential 
i Education.

Oceny uzyskiwane przez inwestycje certyfikowane w systemie BREEAM 
pozostają na niezmiennie wysokim poziomie. Najwyższe noty – Very Good, 
Excellent i Outstanding stanowią aż 84% wszystkich ocen.

Wykres 5 Oceny certyfikatów BREEAM

Wykres 4 Rodzaje certyfikatów BREEAM

Pandemia nie tylko zmieniła podejście pracowników do elastycz-
nego wykorzystania przestrzeni biurowej. W okresie lockdownu 
zwiększyła się również świadomość społeczeństwa w zakresie 
kryzysu klimatycznego i potrzeb działania w tej kwestii. Zgod-
nie z naszym badaniem przeprowadzonym wśród najemców 
na polskim rynku przestrzeni biurowych, aż 60% pracowników 
oczekuje od pracodawcy zrównoważonych strategii w ramach 
środowiska pracy. Takie podejście potwierdzają również badania 
przeprowadzone w 2021 roku wśród inwestorów na rynku eu-
ropejskim – 83% badanych spodziewa się rosnącego popytu na 
zrównoważone budynki ze strony najemców. 

Certyfikaty zmniejszają ryzyko pustostanów, mają także wpływ 
na wysokość stawek najmu. Dlatego jesteśmy przekonani, że 
w najbliższych latach wzrośnie popyt na powierzchnie i biura 
certyfikowane. Proces certyfikacji to najbardziej wiarygodny, 
transparentny, porównywalny i skwantyfikowany sposób oceny 
nieruchomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

ANNA JARZĘBOWSKA

ESG Programme Manager
CBRE CZŁONEK PREMIUM

4  | ZRÓWNOWAŻONE CERTYFIKOWANE BUDYNKI     |     RAPORT 2022 SPIS TREŚCI

https://plgbc.org.pl


Certyfikacja LEED, druga najbardziej popularna certyfikacja w Polsce, zano-
towała w ciągu ostatniego roku taki sam jak rok wcześniej, 12-procentowy 
przyrost liczby nowych budynków. Certyfikacja LEED reprezentowana jest 
w Polsce przez schematy Core & Shell oraz New Construction dla budyn-
ków nowych i Existing Building Operations & Maintenance dla obiektów 
istniejących. Natomiast schemat Commercial/Retail Interiors dedykowa-
ny jest dla powierzchni najemców, którzy mogą certyfikować swoje biuro
w danym budynku. Oprócz wymienionych schematów, swoje zastosowanie 
znalazły również schematy Schools oraz Warehouse & Distribution Center.

Podobnie jak w BREEAM, poziom ocen w systemie LEED jest bardzo wyso-
ki – dwie najwyższe noty stanowią 92% wszystkich rezultatów.

Wykres 6 Rodzaje i liczba certyfikatów LEED

Wykres 7 Oceny certyfikatów LEED

W niemieckim systemie DGNB certyfikowano dotychczas 15 budynków, 
co w tym przypadku przekłada się na liczbę sześciu certyfikatów, ponie-
waż jeden z certyfikatów obejmuje aż 10 budynków należących do jednego 
kompleksu produkcyjnego. Jest to dokładnie taki sam wynik, jak w zeszło-
rocznej analizie.

We francuskim systemie HQE od końca 2018 roku nie certyfikowano żad-
nych nowych obiektów. Obejmuje on nadal pięć budynków mieszkalnych.

W systemie WELL w Polsce jest 14 certyfikatów wielokryterialnych oraz 43 
Health & Safety Rating. Jak wspomniano wcześniej, ocena ta nie jest brana 
pod uwagę w całościowym zestawieniu, ze względu na jej jednokryterialny 
charakter. 

Polski system Green Building Standard reprezentowany jest przez 12 certy-
fikowanych budynków, o trzy więcej niż w roku poprzednim.

Zrównoważone budownictwo zmniejsza wpływ sektora budow-
lanego na środowisko, ale ma znaczenie również jako decyzja 
biznesowa. Gdy w procesie projektowania i budowy bierze się 
pod uwagę zrównoważony rozwój, budynki osiągają niższe kosz-
ty przez cały okres ich użytkowania. Zielone budynki zapewniają 
też wysoką jakość środowiska wewnętrznego, co jest korzystne 
dla zdrowia i komfortu ludzi. 

Każdy projekt może wykorzystywać zrównoważone praktyki 
budowlane, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Jed-
nak certyfikacja zielonego budynku pokazuje, że projekt został 
zatwierdzony przez bezstronną i uznaną organizację. Certyfi-
kat zrównoważonego budynku przyciąga najemców, ponieważ 
oczekują oni oszczędności operacyjnych, ale też możliwości ko-
rzystania z komfortowych wnętrz.

Certyfikacja przynosi również korzyści wizerunkowe. Firmy, 
których siedziby znajdują się w obiekcie certyfikowanym, są po-
strzegane jako odpowiedzialne społecznie.

W Polsce certyfikuje się coraz więcej obiektów, zarówno no-
wych, jak i modernizowanych. Wykorzystują one różne katego-
rie wydajności i systemy punktacji, ale mają wspólny cel - uczy-
nienie środowiska zbudowanego bardziej zrównoważonym. 

HUBERT WIŚNIEWSKI

Country Manager Poland
Wicona Poland CZŁONEK PREMIUM
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BUDYNKI

Aby w pełni oddać obraz polskiego rynku certyfikowanych budynków, na-
leży przeanalizować go pod kątem budynków nowoprojektowanych oraz 
budynków istniejących. Większość systemów certyfikacyjnych oferuje 
możliwość ewaluacji obu rodzajów obiektów. O ile schematy dla nowych 
projektów można uznać za zbliżone do siebie, to te dedykowane obiektom 
istniejącym różnią się od siebie znacząco pod kątem zakresu i kosztów, co 
ma bezpośrednie przełożenie na liczbę certyfikowanych budynków.
   

Na wykresie 8 przedstawiono liczbę nowych i istniejących certyfikowanych 
budynków. Udział budynków nowych w ogóle budynków certyfikowanych 
wynosi obecnie 63% – jest to o 2% mniej w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Analogicznie, 2-procentowy wzrost udziału zanotowały certyfikowane 
obiekty istniejące.

Roczny wzrost liczby nowych budynków certyfikowanych wyniósł 19,5% 
(w roku poprzednim było to 32%), co równe jest 140 obiektom.
Z kolei wzrost certyfikacji budynków istniejących wyniósł 31% (119 budyn-
ków), w porównaniu z 27-procentowym wzrostem rok wcześniej. 

Wykres 8 Certyfikowane budynki nowopowstające i istniejące

NOWE I ISTNIEJĄCE
Szczegóły dotyczące powierzchni użytkowej w podziale na budynki nowe 
i istniejące przedstawione zostały na wykresie 9. Na dzień sporządzania 
analizy powierzchnia użytkowa budynków, które poddane zostały certyfi-
kacji już na etapie projektowym, wynosi 59%, co jest wartością o 2% niższą 
niż w roku poprzednim. Tym samym obiekty istniejące zajmują 41% certy-
fikowanej powierzchni.

Na przestrzeni roku przybyło 2,9 mln m2 certyfikowanej powierzchni użyt-
kowej w budynkach nowopowstających, zaś w istniejących 2,7 mln m2. 

Wykres 9 Powierzchnia użytkowa nowopowstających i istniejących certyfikowanych obiektów
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Wpływ zmian klimatycznych na polskie zasoby budowlane wy-
maga starannej analizy w celu ustalenia, w jaki sposób te ostat-
nie powinny ewoluować. Przyszłe przepisy budowlane i plany 
strategiczne będą musiały zatem uwzględniać zjawisko zmienia-
jącego się klimatu i konieczność zmniejszania śladu węglowego. 
Dla wielu innowacyjnych wyrobów budowlanych z zakresu che-
mii budowlanej już teraz ślad węglowy w trakcie transportu i bu-
dowania jest obniżony nawet o 90% w stosunku do tradycyjnych 
wyrobów i technologii budowania. 

Zapotrzebowanie na energię końcową w fazie użytkowania bu-
dynku maleje wraz z zaostrzaniem się przepisów dotyczących 
efektywności energetycznej budynków. Należy jednak zwrócić 
uwagę na udział tzw. energii wbudowanej, czyli wbudowanego 
śladu węglowego. Dla budynków wznoszonych według obec-
nych wymogów, wymuszających wysoką efektywność ener-
getyczną (co skutkuje relatywnie niskim operacyjnym śladem 
węglowym), znaczenie wbudowanego śladu węglowego będzie 
cały czas rosnąć. Rola producentów we wprowadzaniu innowa-
cji w obniżaniu śladu węglowego produktów, a co za tym idzie 
– wbudowanego śladu węglowego budynku, staje się więc nie-
zwykle ważna. 

EWA KOSMALA

Global Sustainability Director
Selena FM CZŁONEK PREMIUM

Stal odgrywa ważną rolę w redukcji całkowitego śladu węglo-
wego budownictwa, ponieważ może być przetwarzana w 100%
i poddawana recyklingowi w nieskończoność. Jednakże poza tym 
powszechnie znanym faktem, producenci nie ustają w poszuki-
waniu procesów obniżających ślad węglowy swoich wyrobów. 
Na rynku dostępne są produkty stalowe z trzykrotnie mniejszym 
śladem węglowym niż tradycyjne. Drastycznie obniżają one 
wpływ budowanych obiektów na środowisko.

Stal w certyfikowanych budynkach należy wykorzystać w spo-
sób inteligentny. Określony jej rodzaj może zostać użyty tylko 
w określonym miejscu. Warto rozpatrzyć wszystkie fazy cyklu 
życia budynku. Na przykład obiekt biurowy ze stropem o dużej 
rozpiętości gwarantuje łatwość adaptacji budynku, dzięki czemu 
wydłuża się jego całkowity okres użytkowania i unika się przed-
wczesnego wyburzenia. Można też pójść o krok dalej i projekto-
wać, uwzględniając już dekonstrukcję budynku.

MACIEJ CHRZANOWSKI

Inżynier Konstrukcji Steligence®
- Polska
ArcelorMittal Steligence®
CZŁONEK PREMIUM

Dynamiczny rozwój budownictwa zrównoważonego został 
ostatnio zdominowany przez nowe projekty centr logistycznych, 
których potrzebują firmy z branży m.in. e-commerce w całej Pol-
sce. Poziom jakości budynków wielkokubaturowych, czy wielko-
powierzchniowych stale wzrasta, dzięki wymaganym w ramach 
certyfikacji odbiorom technicznym. 

Jednocześnie często budynki magazynowe są budowane we-
dług specyfikacji, zgodnie z projektem i poniekąd oczekiwaniem 
inwestora, lecz jakość materiałów takich, jak bramy dokujące, 
napowietrzające czy przepusty wentylacyjne i instalacji elek-
trycznych oraz produktów stosowanych do uszczelnień, a czę-
sto także paradoksalny brak takich uszczelnień w projekcie, po-
woduje występowanie niekorzystnych przewiewów powietrza
w miejscach, w których nie należy ich akceptować. Świadomi 
inwestorzy stosują właściwe rozwiązania oraz weryfikują je po-
przez liczne odbiory i testy jakości ich produkcji i montażu.

MAREK KITLIŃSKI

Właściciel
Termocent CZŁONEK PREMIUM

W ostatnim czasie obserwujemy ogromny wzrost świadomości odpowiedzialności za środowisko, zarówno 
inwestorów, jak i całego społeczeństwa. Ta świadomość znacząco przekłada się na ich strategie działania
i rozwoju w najbliższych latach. Jako firma, również podjęliśmy długoterminową decyzję o dążeniu do wyze-
rowania emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. 

Osiągnięcie celu znacząco wspierają systemy certyfikacji, poprzez nakreślanie dobrych praktyk oraz wskaza-
nie obszarów, nad którymi warto popracować. Dla nas takim drogowskazem działania jest system punktacji 
BREEAM. Elementy poprawiane w ramach certyfikacji pomagają zmniejszyć koszty funkcjonowania budyn-
ków mi.in. poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej i wody, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu 
użytkowania. Ważnym aspektem dla nas jest również zwiększenie udziału odpadów sortowanych w masie 
wytwarzanych odpadów. Uzyskanie certyfikatów dla budynku daje najemcom jasny sygnał, że właścicielowi 
również zależy na środowisku i jest w stanie wesprzeć ich we wdrażaniu takich działań. 

PIOTR BRZUZEK

Environmental Project Manager
Atrium CZŁONEK PREMIUM
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PODZIAŁ BRANŻOWY
CERTYFIKOWANYCH BUDYNKÓW
W miarę rozwoju i dojrzewania rynku certyfikacji budynków w Polsce, moż-
na zaobserwować coroczny spadek udziału sektora nieruchomości biuro-
wych, które zapoczątkowały standard certyfikacji w Polsce. Biurowce nadal 
znajdują się na pozycji lidera, z 48-procentowym udziałem, jednak branża 
logistyczna wytrwale stara się je „dogonić”, osiągając w tym roku już 29% 
udziału branżowego (wykres 10). 

Na kolejnym wykresie przedstawiono podział certyfikowanej powierzchni 
użytkowej według branż. W stosunku do ubiegłorocznego zestawienia wi-
doczne w tym przypadku jest 5-procentowe zmniejszenie udziału certyfi-
kowanej powierzchni biurowej i 4-procentowe powierzchni handlowej na 
rzecz powierzchni magazynowej.

Wykres 11 Udział powierzchni użytkowej certyfikowanych budynków 
według branż

Delikatnie spada udział nieruchomości handlowych i stanowi obecnie 13% 
certyfikowanych obiektów.
Sektor mieszkaniowy lekko zwiększył swój udział do 9%, natomiast hotele 
stanowią, podobnie jak w zeszłym roku, 1,5%, zaś szkoły 0,5% wszystkich 
certyfikowanych budynków.

Wykres 10 Podział branżowy certyfikowanych budynków
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Wykres 12 Wzrost liczby budynków według branż

Analizując poszczególne branże, warto podkreślić roczny wzrost liczby 
certyfikacji. Od zeszłego roku liderem wzrostów jest branża magazynowo-
-przemysłowa, która zanotowała aż 171 nowych obiektów certyfikowa-
nych, co daje rekordowy 75-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 
poprzednim (wykres 12).

Na koniec 2021 roku w Polsce było dostępnych prawie 12,2 mln m2 nowo-
czesnej powierzchni biurowej1, z czego aż 87% to powierzchnia certyfiko-
wana, o 4% więcej niż w roku poprzednim. Od kilku lat wszystkie powstające 
w Polsce nowe inwestycje biurowe podlegają certyfikacji wielokryterialnej. 

1  Colliers, Market Insights. Raport roczny 2022, <https://www.colliers.com/pl-pl/research/
market-insights-annual-report-2022> [dostęp 05.04.2022]

Wykres 13 Udział certyfikowanej powierzchni biurowej w stosunku do nowoczesnej powierzchni biurowej ogółem

Dzisiejsze budynki muszą wnosić wartość dodaną, m.in. efektywność energetyczną, do designu i architektury. Powinniśmy - 
twórcy zielonych technologii, projektanci, inwestorzy, użytkownicy - ramię w ramię walczyć o zmniejszenie emisji dwutlen-
ku węgla. Nadrzędnym celem każdego z nas musi być dążenie do zeroemisyjności budynków. Taki efekt osiągniemy tylko 
wtedy, gdy obiekt będzie funkcjonował jak organizm, w którym wszystkie najważniejsze systemy podpięte są do jednego 
centrum zarządzania,  pracującego w sposób zautomatyzowany.

APA Group zajmuje się technologiami już dwie dekady, tymczasem znaczny wzrost zainteresowania tym rodzajem produk-
tów odnotowaliśmy dopiero pod koniec zeszłego roku. To wtedy rachunki za media rosły w galopującym tempie, a zmiany 
prawne w obrębie konieczności monitorowania wytwarzanego śladu węglowego zaczęły przebijać się do świadomości 
polskich przedsiębiorców. W mojej opinii technologie budynkowe oparte na IoT, machine learning czy AI są już dziś nieroz-
łącznym partnerem certyfikacji budynków w obszarze zrównoważonego rozwoju.

ARTUR POLLAK

Prezes Zarządu
APA Group CZŁONEK PREMIUM
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2  CBRE, Poland Real Estate Market Outlook 2022, <https://www.cbre.pl/pl-pl/raporty/
Poland-Real-Estate-Market-Outlook-2022> [dostęp 05.04.2022]

Wykres 15 Udział certyfikowanej powierzchni handlowej w stosunku
do nowoczesnej powierzchni handlowej ogółem

Wykres 14 Udział certyfikowanej powierzchni biurowej w stosunku
do całkowitej nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie

3  Knight Frank, Polska. Review 2021 & Outlook 2022. Rynek nieruchomości komercyjnych, 
<https://www.knightfrank.com.pl/research/review-2021-outlook-2022-pl-8874.aspx> 
[dostęp 05.04.2022]

Wśród warszawskich biurowców utrzymuje się stały 
poziom ok. 93% certyfikowanych budynków w ogó-
le całkowitej powierzchni nowoczesnych biurowców
w Warszawie, która wyniosła ponad 6,1 mln m2 na ko-
niec roku 20212. 

Powierzchnia certyfikowanych obiektów handlowych 
w zeszłym roku przekroczyła po raz pierwszy poło-
wę całkowitej nowoczesnej powierzchni handlowej,
a udział ten został zwiększony o kolejne 3% w tego-
rocznym zestawieniu, osiągając 54% z całkowitego 
zasobu nowoczesnej powierzchni handlowej, która na 
koniec 2021 roku osiągnęła ok. 12,3 mln m2 3.

W ubiegłym roku tematyka ESG przybrała na sile jako jeden
z kluczowych trendów rynku nieruchomości. Wraz ze wzrostem 
zainteresowania zielonymi rozwiązaniami ze strony funduszy in-
westycyjnych i właścicieli nieruchomości, również rynek certy-
fikacji stale się rozwijał. Oprócz sektora biurowego, w którym 
certyfikaty zagościły na dobre, dynamiczny rozwój zielonego 
budownictwa miał miejsce na rynku magazynów oraz centrów 
handlowych. Jak będzie wyglądać przyszłość?  

Jak wskazuje ogłoszona w kwietniu trzecia część szóstego ra-
portu IPCC (Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) 
bez niemal natychmiastowej redukcji gazów cieplarnianych 
ograniczenie wzrostu temperatury naszej planety do 1,5 stop-
nia względem epoki przedprzemysłowej będzie niemożliwe,
a konsekwencje będą drastyczne. Nieruchomości odpowiadają 
za blisko 40-procentowy udział w emisji gazów cieplarnianych. 
To sprawia, że zrównoważone zmiany całego rynku mają ogrom-
ne znaczenie – ekologiczne certyfikaty i wskazane w nich dobre 
praktyki będą mechanizmem, który wspomoże wysiłki redukcyj-
ne, wpisując się na dobre w strategie ESG zarówno dewelope-
rów, właścicieli jak i najemców. 

ANDRZEJ GUTOWSKI

Director, Leader ESG
Strategic Advisory
Colliers Poland
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MAGAZYNOWO-PRZEMYSŁOWE
OBIEKTY

Już trzeci rok z rzędu obserwujemy dynamiczny wzrost certyfikowanych 
powierzchni w sektorze magazynowo-przemysłowym. Spowodowane jest 
to ogólnym trendem zwiększania popytu na powierzchnie magazynowe
w Polsce. W dużej mierze pomaga w tym strategiczna lokalizacja Polski, 
inwestycje w rozwój infrastruktury transportowej oraz wzmożony popyt, 
szczególnie w czasie pandemii, ze strony sektora e-commerce.

O ile rok wcześniej przybyło 86 certyfikowanych obiektów w tym sektorze, 
w okresie marzec 2021 – marzec 2022 certyfikacji poddano rekordowe 
171 budynków, dzięki czemu liczba wszystkich certyfikowanych budynków 
w tej branży osiągnęła prawie 400 (wykres 16).

Wykres 16 Budynki magazynowe i przemysłowe - podział na systemy 
certyfikacji

Co roku powiększa się liczba obiektów magazynowo-produkcyj-
nych projektowanych i budowanych zgodnie z założeniami cer-
tyfikacji wielokryterialnych. Wpływ na to ma z jednej strony co-
raz większa świadomość deweloperów, którzy nie tylko tworzą 
strategie zrównoważonego rozwoju, ale też je realizują; z dru-
giej natomiast presja wynika z oczekiwań klientów: najemców, 
właścicieli oraz inwestorów. Certyfikat jest potwierdzeniem 
zgodności danego obiektu z ważnymi dla wszystkich kryteriami 
z obszarów takich jak: dbałość o środowisko naturalne, innowa-
cyjność, optymalizacja kosztów eksploatacji czy komfort pracy. 

Z raportu Colliers wynika, że już trzech na czterech inwestorów 
uwzględnia czynniki środowiskowe w swoich strategiach. Certy-
fikacja wielokryterialna, wpisująca się w obszar ESG, pozostaje 
też w centrum uwagi najemców, poszukujących nowoczesnych 
i innowacyjnych powierzchni. Jak pokazują wyniki badania
Cushman & Wakefield, 60% badanych najemców oczekuje, że 
ich magazyn będzie posiadał ekocertyfikat. Transformacja bran-
ży magazynowej pod szyldem ESG odbywa się więc na bardzo 
wielu poziomach.

ALEKSANDER KUŹNIEWSKI

Business Development Director
7R

Rynek magazynowy cały czas utrzymuje tendencję wzrostową 
pod względem liczby certyfikatów. Certyfikacja BREEAM jest 
stale umacniającym się trendem. Rosną też apetyty dewelope-
rów związane z poziomem certyfikacji. W zeszłym roku dla bu-
dynków magazynowych po raz pierwszy zostały przyznane cer-
tyfikaty z poziomem Excellent. 

Sporym wyzwaniem dla deweloperów będzie adaptacja inwe-
stycji do standardów nowego systemu BREEAM International 
v.6, który w znacznie większym stopniu stawia na redukcję ener-
gii pierwotnej. Jest to bardzo ciekawy czas, w którym będziemy 
mogli zaobserwować poważne zmiany w podejściu do instalacji 
w budynkach, technologii OZE, a także innowacjach technicz-
nych.

Drugą istotną kwestią jest podejście do minimalizacji degradacji 
fauny i flory oraz gospodarowanie wodą deszczową. Wszystkie 
te rozwiązania mogą się przyczynić nie tylko do wyścigu o punk-
ty, ale także do realnego ograniczenia wpływu inwestycji na śro-
dowisko.

MAGDALENA ZIELIŃSKA

Prezeska, Sustainability Leader
Midori Project
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Procentowy wzrost certyfikowanej powierzchni magazynowo-przemysło-
wej w okresie marzec 2021 – marzec 2022 wyniósł 66% (dla porównania 
rok wcześniej było to 76%, jednakże liczone z dużo niższej bazy). 

Analizując udział certyfikowanej powierzchni magazynowej w całkowitej 
nowoczesnej powierzchni magazynowej4, widać roczny przyrost 4 mln m2 
powierzchni certyfikowanej.

Dzięki temu wzrostowi udział powierzchni certyfikowanej w tym sektorze 
kształtuje się już na poziomie 41%, wobec 28% rok wcześniej (wykres 17).

4  Niniejsza sekcja agreguje budynki magazynowe i przemysłowe, więc na potrzeby 
wykresu nr 17 odjęto wszystkie budynki przemysłowe, a pozostawiono tylko budynki 
magazynowe i logistyczne

W Prologis bardzo rzetelnie podchodzimy do naszych prośro-
dowiskowych zobowiązań. Do 2025 roku planujemy osiągnąć 
neutralność pod względem emisji CO2 wbudowanej w proces 
powstawania magazynów. Dlatego nieprzerwanie już od 2008 
roku wszystkie nasze nowe budynki są poddawane certyfikacji 
BREEAM. Aktualnie w Europie Środkowej mamy już ponad 40 
magazynów, które uzyskały certyfikat w tym systemie.

W ramach naszej współpracy z organizacją Cool Earth, aby sku-
tecznie skompensować te emisje CO2, których nie uda się unik-
nąć podczas budowy, w przypadku każdej nowej inwestycji Pro-
logis w Europie przekazujemy dodatkowe fundusze na ochronę 
lasów deszczowych o powierzchni ponad trzydziestokrotnie 
większej niż każdy nowobudowany obiekt.

Ponadto w 2021 roku kupiliśmy 80% energii z gwarancjami po-
chodzenia. Obecnie, od stycznia 2022 roku, 100% energii elek-
trycznej wykorzystywanej w parkach Prologis w Polsce pocho-
dzi wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, za pośrednictwem 
EKO Premium od Tauron. Pozwala to znacznie ograniczyć ślad 
węglowy i czyni nasze parki jeszcze bardziej zielonymi.

LEONARD KUBANEK

Director Project Management
Prologis Poland Management

Wykres 17 Udział certyfikowanej powierzchni magazynowej w stosunku do całkowitej nowoczesnej 
powierzchni magazynowej 
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BUDOWNICTWO 

Wykres 19 Liczba certyfikowanych budynków mieszkalnych
w poszczególnych systemach

W sektorze mieszkaniowym widać nadal zainteresowanie certyfikacjami 
wielokryterialnymi. Na przestrzeni roku przybyło 29 nowych budynków. 

Na dzień sporządzania analizy, budynki mieszkalne certyfikowane były
w trzech systemach, a liczba wszystkich budynków mieszkalnych pod-
danych dotychczas certyfikacji wyniosła 118 (wykres 19). Odnotowano 
20-procentowy wzrost certyfikowanej powierzchni mieszkaniowej wobec 
22-procentowego wzrostu w roku poprzednim.

MIESZKANIOWE

Forma zabudowy, materiały wykończeniowe, nowoczesne roz-
wiązania techniczne, czy organizacja przestrzeni to narzędzia 
wchodzące w skład środowiska zabudowanego, które wpływają 
na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków. Związek 
pomiędzy zdrowiem pracowników a rozwiązaniami techniczny-
mi budynku jest poruszany najczęściej przy certyfikacji WELL 
Building Standard lub realizacji poszczególnych punktów z sys-
temów LEED czy BREEAM. W konsekwencji, kolejni pracodawcy 
zmieniają swoje przestrzenie biurowe, tworząc biura zaawanso-
wane technologicznie, a jednocześnie prozdrowotne i przyjazne 
użytkownikom. 

Jednakże wobec zmian klimatycznych sektor otrzymuje nowe 
zadanie. Nie jest to tylko zaprojektowanie budynku zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aby mówić o architek-
turze zrównoważonej, rzeczywiście sprzyjającej człowiekowi
i środowisku, konieczna jest zmiana definicji i zakresu projektu. 
Powinien on być poszerzony o etapy „zasiedlenia”, eksploatacji 
i rozbiórki, opierając się na cyrkularnym modelu gospodarczym 
(obiegu zamkniętym). Zastosowanie tego modelu spowoduje, że 
budynki będą projektowane, budowane i ponownie wykorzysty-
wane bez marnowania surowców, przy ograniczonej emisji CO2, 
przy ograniczonej ilości odpadów, a ich wpływ na zanieczyszcza-
nie środowiska będzie zdecydowanie mniejszy. 

ELŻBIETA CZERPAK

Head of Research
Knight Frank

W 2021 roku rynek zainteresował się tematyką ESG, czyli oce-
ną inwestycji pod kątem dbałości o środowisko (E), społecznej 
odpowiedzialności (S) i ładu korporacyjnego (G). Certyfikacje 
wielokryterialne będą nabierać jeszcze większego znaczenia na 
rynku nieruchomości w związku z koniecznością ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzanymi europejskimi 
legislacjami.

Inwestorzy, którzy od lat zajmują się zrównoważonym rozwojem 
poprzez certyfikowanie swoich nieruchomości w schematach 
BREEAM/LEED będą płynniej przechodzić przez transformację.
Efektywnym energetycznie budynkom, z opomiarowaniem me-
diów, systemami oszczędności wody, będzie łatwiej spełnić kry-
teria zgodności z taksonomią EU, gdyż jej wymagania pokrywają 
się częściowo z założeniami certyfikacji.

Legislacja wprowadzana w zakresie ESG jasno wskazuje, że nie 
ma innego kierunku dla branży nieruchomości, niż odpowie-
dzialne podejście do budownictwa, jakim jest zarówno troska
o ekologię, jak i zrównoważony rozwój całego biznesu.
 

AGNIESZKA WÓJCICKA

Sustainability Manager,
BREEAM Coordinator
White Star Real Estate
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Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego opracowało i wprowadziło w zeszłym roku polską wielo-
kryterialną ocenę dla budynków mieszkalnych ZIELONY DOM. Certyfikat wyróżnia inwestycje o wysokiej jakości 
ekologicznej i efektywności energetycznej oraz związanej z tym redukcji kosztów użytkowania. Powstał z potrzeby 
udostępnienia deweloperom i inwestorom prostego, a zarazem ambitnego narzędzia do podkreślenia jakości pro-
jektów mieszkaniowych oraz świadomego wpisania się w budownictwo ekologiczne w Polsce5. Obecnie zareje-
strowane w systemie są już pierwsze projekty, jednak metodologia niniejszego raportu nie pozwala na branie pod 
uwagę w zestawieniu rejestracji, więc nie są one wliczone do zbiorczych analiz.

Jednakże możemy podzielić się kilkoma ważnymi danymi: zarejestrowane inwestycje mieszkaniowe obejmują 71 
budynków, a w nich 478 mieszkań na prawie 35 tys. m2 zrównoważonej powierzchni mieszkalnej. 

Warto podkreślić, że zarejestrowane projekty realizują wysoką efektywność energetyczną budynków poprzez za-
stosowanie pomp ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemy wentylacji mecha-
nicznej z rekuperacją, zarówno w budynkach jedno-, jak i wielorodzinnych. Rozwiązania wykorzystane w zgłoszo-
nych projektach ewidentnie pokazują, jak duży potencjał tkwi w polskiej certyfikacji.

Wykres 20 Zarejestrowane projekty certyfikacji ZIELONY DOM

5  Więcej informacji: https://zielonydom.plgbc.org.pl/ 

Certyfikacja budynków w systemach oceny wielokryterialnej zmienia standardy obiektów i uwidacznia 
potrzebę zwracania uwagi również na kwestie stosowanych wyrobów. Indywidualne deklaracje środo-
wiskowe EPD, zapewniając transparentność w obszarze wpływu produktu na środowisko, pomagają 
interesariuszom w podejmowaniu świadomych wyborów.

Czy widocznie rosnące zapotrzebowanie, między innymi na deklaracje środowiskowe, ze strony inwe-
storów, projektantów, generalnych wykonawców, stanie się dla producentów wyrobów dodatkowym 
bodźcem do przeprowadzania analiz LCA produktów? Analiza wpływu produktu na środowisko, zinte-
growana z procesem innowacji, odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu bardziej zrównoważonych 
produktów. 

ALICJA LESZCZYŃSKA

Specification Manager - region Polska
ASSA ABLOY

2021 był rokiem zmian i nowości na polskim rynku certyfikacji. Zaostrzono przepisy w zakresie oszczęd-
ności energii i izolacyjności cieplnej (WT2021), a także debiutował nasz rodzimy certyfikat wielokry-
terialny ZIELONY DOM. Co ciekawe, rynek inwestycyjny zaczął orientować się na rozwój sektora 
PRS (Private Rented Sector). Wszystko to sprawiło, że staliśmy się świadkami ewolucji mieszkaniowej 
branży inwestycyjno-projektowo-wykonawczej i budownictwa mieszkaniowego.

Wcześniej certyfikacja dotyczyła przede wszystkim budynków biurowych, magazynowych czy han-
dlowych. Inwestycje mieszkaniowe znajdowały się dopiero w połowie peletonu. Wierzę, że certyfikat 
ZIELONY DOM powoli zacznie odwracać ten trend i za kilka lat Polacy nie tylko będą pracować, ale
i mieszkać w budynkach zrównoważonych. Ubiegły rok wydaje się być tego preludium, bo na blatach 
kreślarskich pojawiły się już pierwsze inwestycje, które śmiało można nazwać budownictwem nowo-
czesnym. Mocno trzymam kciuki za te zmiany!

ŁUKASZ DEMBSKI

Partner Zarządzający
DEMBSKI-NOWAK
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CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW
PODZIAŁ TERYTORIALNY

W podziale na województwa, niezmiennie województwo mazowieckie 
utrzymuje się na pierwszej pozycji. W tym roku jego udział zmalał do 42% 
(o 3% mniej niż rok wcześniej). 

Wykres 21 Budynki certyfikowane według lokalizacji

Kolejne trzy województwa to małopolskie, śląskie i dolnośląskie, z prak-
tycznie takim samym, 9-procentowym udziałem.
 

Rynek sektora magazynowego staje się coraz bardziej wyma-
gający pod względem zrównoważonego rozwoju. Liderzy rynku 
mają już w swoim portfolio całą gamę rozwiązań związanych za-
równo z wymogami certyfikacji wielokryterialnej, jak i strategią 
ESG. Co więcej, sam certyfikat nie jest już opcjonalny czy nawet 
wystarczający, a stanowi obecnie podstawowy wymóg rynku, 
poszukiwany przez coraz więcej klientów, jako potwierdzenie 
wysokiego standardu środowiskowego obiektów. 

Szczególna sytuacja geopolityczna wpływająca na dostępność 
standardowych materiałów oraz podstawowych źródeł energii 
może również w krótkim czasie przyczynić się do przetasowa-
nia sił i pojawienia się nowych, alternatywnych rozwiązań we 
wszystkich sektorach budownictwa, tworząc unikatowe możli-
wości dla transformacji rynku w stronę całkowitej dekarboniza-
cji przy użyciu strategii gospodarki o obiegu zamkniętym, stoso-
wania źródeł energii odnawialnej oraz innowacji. 

KATARZYNA KRZEŚNIAK

Permits & Sustainable Construction 
Manager
NG Concept
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EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
POLSKA NA TLE 

Jak co roku, od początku analizowania rynku certyfikowanych budynków, 
Polska pozostaje liderem6 pod względem liczby tych budynków wśród kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie 45% wszystkich budynków 
certyfikowanych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej zlokalizowanych 
jest w naszym kraju.

6  W czasie sporządzania niniejszej analizy, z ogólnodostępnych baz systemów BREEAM, 
DGNB, HQE, LEED i WELL uzyskano następujące liczby certyfikowanych budynków 
dla poszczególnych krajów: Czechy – 562, Rumunia – 375, Węgry – 262, Słowacja – 
148, Litwa – 97, Bułgaria – 78, Serbia – 44, Estonia – 43, Łotwa – 38, Ukraina – 16, 
Chorwacja – 9, Słowenia –5, Białoruś – 1.

Wykres 22 Budynki certyfikowane w Europie Środkowo-Wschodniej

Wśród klientów obserwujemy większą chęć faktycznego obni-
żania wpływu na środowisko nie tylko budynków biurowych, 
ale także ich wnętrz. Jest też coraz większa świadomość tego, 
że materiały wykończeniowe i wyposażenie mają duży udział
w ogólnym śladzie środowiskowym budynku. Może to brzmieć 
jak truizm, jednak do tej pory uwagę poświęcano głównie kosz-
tom środowiskowym związanym z funkcjonowaniem obiektu. 

Tymczasem klienci zdecydowanie częściej traktują wskaźniki
środowiskowe jako istotne kryterium wyboru produktu, ale de-
cyzje chcą oprzeć o potwierdzone, czytelne dane. Cieszy nas to, 
bo w Ecophon od kilkunastu lat konsekwentnie pracujemy, by 
nasze sufity akustyczne i panele ścienne miały możliwie mały 
wpływ na środowisko. Mamy świetne i rzetelnie udokumento-
wane wyniki tych działań. To istotne zwłaszcza w przypadku 
tych produktów, z których trudno zrezygnować, bo mają kolo-
salny wpływ na dobrostan użytkowników i funkcjonalność prze-
strzeni. 

MAGDA SZUBERT

Concept Development Manager
Ecophon Saint-Gobain

Ubiegły rok stał pod znakiem rosnącego zainteresowania dekar-
bonizacją budownictwa i coraz więcej inwestorów szukało spo-
sobów zmniejszania operacyjnego i wbudowanego śladu węglo-
wego w swoich projektach. Zielone certyfikaty budynków mają 
znaczący wkład w ten proces.

Certyfikaty BREEAM, LEED czy DGNB zachęcają do korzystania 
podczas projektowania z takich narzędzi jak LCA, modelowanie 
energetyczne czy studia wykonalności technologii niskoemisyj-
nych, które dają konkretne podstawy do podejmowania decyzji 
o wkroczeniu na drogę dekarbonizacji. Wspierają także wyko-
rzystanie certyfikowanych materiałów np. posiadających EPD, 
co poprzez zwiększanie na nie popytu rynkowego oddziałuje nie 
tylko na daną inwestycję, ale wpływa pozytywnie na dekarboni-
zację całego łańcucha dostaw.

To swoisty „zielony efekt motyla”, gdzie niewielka w skali decy-
zja wyboru przy danej certyfikacji może mieć ogromny wpływ 
na zmiany w rynku zrównoważonego budownictwa. Taki rozwój 
daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału procesu cer-
tyfikacji i wpisuje się w postulaty i cele wyrażone w Mapie de-
karbonizacji polskiego budownictwa opublikowanej przez PLGBC
w czerwcu 2021 roku. 

EWA KOWALSKA-
OCNEANU

Chief Sustainability
WSP Polska
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Znajdź nas na:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
(Polish Green Building Council) 

ul. Konarskiego 18C/2-11A, 44-100 Gliwice 
biuro@plgbc.org.pl, +48 535 680 066

plgbc.org.pl/

awards.plgbc.org.pl/
baza.plgbc.org.pl/

budynkijakludzie.plgbc.org.pl/
konferencja.plgbc.org.pl/
lesswaste.plgbc.org.pl/

symposium.plgbc.org.pl/
zdrowebiuro.plgbc.org.pl
zielonydom.plgbc.org.pl/

https://plgbc.org.pl
https://awards.plgbc.org.pl
https://baza.plgbc.org.pl
https://budynkijakludzie.plgbc.org.pl
http://konferencja.plgbc.org.pl
https://lesswaste.plgbc.org.pl
https://symposium.plgbc.org.pl/
https://zdrowebiuro.plgbc.org.pl
https://zielonydom.plgbc.org.pl
https://www.instagram.com/plgbc/
https://www.linkedin.com/in/plgbc/
https://twitter.com/PLGBC
https://www.youtube.com/channel/UCO2oFhr5sdFKlaWErl5NzWA
https://www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil/

