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Niniejszy raport powstał w  ramach projektu #Building 
Life prowadzonego  przez  World Green Building Council 
(WorldGBC), sfinansowanego  przez  Laudes Foundation 
i  IKEA  Foundation. Jednocześnie opracowanie to  jest 
kontynuacją publikacji  Zerowy ślad węglowy budynków. 
Mapa  drogowa  dekarbonizacji  budownictwa  do  roku 2050, 
która  powstała  dzięki  wsparciu Specjalnego  Funduszu 
Akcjonariuszy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju 
(EBOiR).

Informacja o PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa  Ekologiczne-
go  PLGBC (Polish Green Building Council) jest organi-
zacją pozarządową, która  od 2008 roku realizuje dzia-
łania  dla  transformacji  budynków, miast i  ich otoczenia, 
aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, 
użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarza-
nia był jak najbardziej zrównoważony.

PLGBC wspiera  tworzenie zrównoważonych budynków   
dla wszystkich poprzez:

• powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do no-
wych warunków,

• stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,

• podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości ży-
cia i zdrowia społeczeństwa,

• zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi  część globalnej społeczności  ponad 70 
organizacji  green building councils skupionych w  ramach 
World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl
https://www.worldgbc.org
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CYKL ŻYCIA BUDYNKU 
(ANG. BUILDING LIFE CYCLE)

Definicja określonych etapów cyklu życia budynku została opi-

sana  w  normie EN 15978. Fazy cyklu życia  obejmują: fazę 

wyrobu A1-3, fazę wznoszenia  A4-5, fazę użytkowania  B1-7 

oraz fazę końca życia C1-4 (Rys.3).

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PRODUKTU 
TYPU III (ANG. ENVIRONMENTAL PRODUCT 

DECLARATION - EPD)

EPD to  dokument informujący o  wpływie danego  produk-

tu na  środowisko  podczas jego  cyklu życia. Deklaracja  jest 

szeroko  stosowana  w  budownictwie do  dokonywania  oceny 

cyklu życia  budynku LCA  (zgodnie z  normą EN 15978) i  po-

równywania  różnych produktów  o  podobnej funkcjonalno-

ści  (zgodnie z  normą EN 15804). EPD powinny być zgodne 

z ISO 14025 – „Etykiety i deklaracje środowiskowe. Deklara-

cje środowiskowe III typu”.

DEKARBONIZACJA

Dekarbonizacja  w  świetle polityki  Unii  Europejskiej ozna-

cza proces redukowania emisji dwutlenku węgla (i innych ga-

zów  cieplarnianych) do  atmosfery we wszystkich gałęziach 

gospodarki krajów członkowskich. 

BUDYNEK O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU 
ENERGII (ANG. NEARLY ZERO-ENERGY 

BUILDING - NZEB)

Budynek o  niemal zerowym zużyciu energii  to  budynek, 

w  którym zoptymalizowano  i  zmniejszono  zapotrzebowa-

nie na  energię oraz  maksymalnie zastąpiono  tradycyjne źró-

dła  energii  (wykorzystujące zasoby kopalne) przez  energię 

odnawialną, w tym wytwarzaną na miejscu lub w pobliżu*.

Według polskich przepisów nZEB to budynek o niskim zużyciu 

energii, spełniający wymogi  związane z  oszczędnością ener-

gii  i  izolacyjnością cieplną, zawarte w przepisach techniczno-

-budowlanych, obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. (a dla bu-

dynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących 

ich własnością – od 1 stycznia 2019 r.)**

CAŁKOWITY ŚLAD WĘGLOWY 
(ANG. WHOLE LIFE CARBON)

Całkowity ślad węglowy składa  się z  wbudowanego  i  opera-

cyjnego śladu węglowego. Uwzględnia wszystkie główne i bez-

pośrednie źródła śladu węglowego budynku. 

BIOGENICZNY DWUTLENEK WĘGLA BIO CO
2

Biogeniczny dwutlenek węgla  – jednostka  odnosząca  się 

do węgla w postaci dwutlenku węgla występującego w budyn-

ku w  wyniku naturalnego  cyklu węglowego. Rośliny zielone 

w procesie fotosyntezy asymilują węgiel z atmosfery, który na-

stępnie może być magazynowany w  wyrobach budowlanych 

z nich wytworzonych. Należy podkreślić, że w rozumieniu nor-

my PN-EN 15804 do węgla biogenicznego można zaliczyć tyl-

ko  ten, który pochodzi  ze zrównoważonej gospodarki  leśnej, 

a nie z wycinki lasów pierwotnych. 

Podstawowe 
pojęcia i definicje 
Na potrzeby niniejszego opracowania 

zebrano definicje, które potrzebne są 

do poprawnej interpretacji poruszanych 

w raporcie zagadnień.
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* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) wpro-
wadza następującą definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii: “Budynek 
o niemal zerowym zużyciu energii  oznacza  budynek o bardzo  wysokiej charakte-
rystyce energetycznej (...). Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej ener-
gii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu”.

** Definicję budynku o niemal zerowym zużyciu energii podano dla Polski w Krajo-
wym planie mającym na  celu zwiększenie liczby budynków  o  niskim zużyciu energii  - 
Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Kra-
jowego  planu mającego  na  celu zwiększenie liczby budynków  o  niskim zużyciu 
energii” (M.P. z  2015  r. poz. 614): „Przez  budynek o  niskim zużyciu energii  należy 
rozumieć budynek, spełniający wymogi związane z oszczędnością energii i izolacyjnością 
cieplną zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r., poz. 1409, z późn. 
zm.), tj. w  szczególności  dział X oraz  załącznik nr 2 do  rozporządzenia  Ministra  Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 
poz. 690, z późn. zm.), obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., a dla budynków zajmowa-
nych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 r.”.

EKWIWALENT DWUTLENKU WĘGLA CO
2
e

Ekwiwalent dwutlenku węgla  - uniwersalna  jednostka  służą-

ca do pomiaru emisji gazów cieplarnianych, która odzwiercie-

dla ich różny współczynnik globalnego ocieplenia. Określa stę-

żenie dwutlenku węgla, którego emisja do atmosfery miałaby 

identyczny skutek jak dane stężenie porównywalnego  gazu 

cieplarnianego.



WEJŚCIOWY ŚLAD WĘGLOWY 
(ANG. UPFRONT CARBON)

Wejściowy ślad węglowy jest związany z  procesem budowy 

obiektu – dotyczy on fazy A1-A5, w którym uwzględnia się wy-

dobycie surowców, produkcję materiałów, transport i proces 

wznoszenia. Wejściowy ślad węglowy jest częścią wbudowa-

nego śladu węglowego. 

ŚLAD WĘGLOWY BUDYNKU 
(ANG. CARBON FOOTPRINT)

Ślad węglowy jest szacunkową sumą emisji  gazów  cieplarnia-

nych w  całym cyklu życia  budynku. Wyrażany jest jako  ekwi-

walent emisji  dwutlenku węgla  na  jednostkę odniesienia, np. 

na jeden budynek albo na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

POTENCJAŁ NISZCZENIA OZONU 
(ODP, OD ANG. OZONE DEPLETION POTENTIAL)

Wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszcze-

gólnych substancji chemicznych na warstwę ozonową. Został 

odniesiony do  freonu oznaczonego  jako  czynnik R11, które-

go skuteczność niszczenia molekuł ozonu przyjęto za wartość 

jednostkową (ODP=1).

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU
(ANG. BUILDING INFORMATION MODELING) 

BIM /MODEL BIM

Modelowanie informacji  o  budynku umożliwia  ciągły i  na-

tychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach 

i  harmonogramach. Upraszcza  także sam proces projektowy, 

poprzez możliwość testowania w świecie wirtualnym rozma-

itych wariantów i schematów, w celu wybrania optymalnego. 

Może on być wykorzystywany do podejmowania decyzji pro-

jektowych, opracowania  spójnej dokumentacji  budowlanej 

oraz analiz zyskowności i szacowania kosztów inwestycji, a do-

celowo także do zarządzania obiektem.

GAZY CIEPLARNIANE 
(ANG. GREENHOUSE GASES - GHG)

Gazy cieplarniane to  gazowe składniki  atmosfery ziemskiej 

biorące udział w powstawaniu efektu cieplarnianego. Do pod-

stawowych gazów cieplarnianych uwzględnionych przez Pro-

tokół z Kioto zalicza się m.in. dwutlenek węgla, metan, podtle-

nek azotu, freony i parę wodną. 

ŚLAD WĘGLOWY KOŃCA ŻYCIA 
(ANG. END-OF-LIFE CARBON)

Ślad węglowy końca życia związany jest z rozbiórką/wyburze-

niem (C1), transportem (C2), przetwarzaniem odpadów (C3) 

i  utylizacją materiałów  (C4). Jest on częścią wbudowane-

go śladu węglowego.

WBUDOWANY ŚLAD WĘGLOWY 
(ANG. EMBODIED CARBON)

Wbudowany ślad węglowy jest związany z  przepływami  ma-

teriałów  w  cyklu życia  (np. procesami  konstrukcji  czy prze-

budowy lub rozbiórki). Jest to ślad węglowy w następujących 

etapach cyklu życia: fazie wyrobu A1-A3, fazie wznoszenia A4-

A5, fazie użytkowania B1-B5 oraz fazie końca życia C1-C4. 

POZA CYKLEM ŻYCIA 
(ANG. BEYOND LIFE CYCLE)

Etap ten uwzględnia dodatkowy wpływ budynku na środowi-

sko poza jego cyklem życia (faza D), np. uniknięcie emisji wy-

nikające z  ponownego  wykorzystania  lub recyklingu mate-

riałów  czy z  produkcji  energii  odnawialnej. Etap ten nie jest 

uwzględniany w całkowitym śladzie węglowym.

POTENCJAŁ TWORZENIA EFEKTU 
CIEPLARNIANEGO GWP

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. Global War-

ming Potential). Zgodnie z EN 15803:2012+A2:2019 wyróż-

nia się trzy składowe wskaźnika GWP takie jak „GWP-fossil” 

związany z emisją CO
2
 ze spalania paliw kopalnych, „GWP-bio-

genic” związany z  naturalnym obiegiem węgla  w  przyrodzie 

oraz spalaniem biomasy, „GWP-lulac” związany ze zmianą spo-

sobu użytkowania gruntów.

OPERACYJNY ŚLAD WĘGLOWY 
(ANG. OPERATIONAL CARBON)

Operacyjny ślad węglowy to  emisje związane z  eksploatacją 

budynku i wynikającego z niej zużycia energii. Dotyczy on eta-

pu B6 (zużycie energii) cyklu życia budynku. 

OCENA CYKLU ŻYCIA BUDYNKU 
(ANG. LIFE CYCLE ASSESSMENT - LCA)

LCA  to  metoda  analizy wpływu budynków  na  środowi-

sko  w  trakcie całego  cyklu życia. Ocena  dokonywana  jest 

w  różnych kategoriach - jedną z  nich jest wpływ  na  globalne 

ocieplenie wyrażony w kilogramach ekwiwalentu CO
2
. Szcze-

gółowa procedura stosowania metody LCA w kontekście bu-

dynków została opisana w normie EN 15978.

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA

Neutralność klimatyczna, czyli osiągnięcie zerowego poziomu 

emisji gazów cieplarnianych netto (zerowego śladu węglowe-

go netto) to cel procesu dekarbonizacji.

KOMPENSACJA ŚLADU WĘGLOWEGO 
(ANG. CARBON OFFSET)

Kompensacja to zastępczy sposób na redukcję śladu węglowe-

go budynku, poprzez zakup specjalnych certyfikowanych jedno-

stek redukcyjnych (ang. carbon credits) lub poprzez inwestycje 

w projekty sekwestracji dwutlenku węgla (np. zalesianie). 

INTERGOVERNMENTAL PANEL 
ON CLIMATE CHANGE IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu – naukowe i  mię-

dzyrządowe ciało doradcze utworzone w 1988 r. na wniosek 

członków ONZ, przez dwie organizacje Narodów Zjednoczo-

nych – Światową Organizację Meteorologiczną oraz Program 

Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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#BuildingLife to  projekt realizowany przez  World Green Building 

Council i  dziesięć siostrzanych europejskich organizacji  green building 
council, których celem jest opracowanie i opublikowanie krajowych map 

dekarbonizacji sektora budowlanego do 2050 r., opartych na całkowi-

tym śladzie węglowym netto w całym cyklu życia budynków. Trwający 

do końca 2022 r. projekt wspiera ambicje strategii Europejskiego Zielo-

nego Ładu i stymuluje działania na rzecz klimatu poprzez krajowe i re-

gionalne plany dekarbonizacji, które będą dotyczyć wpływu całego cy-

klu życia sektora budowlanego na środowisko.

Budowanie partnerstwa i wspieranie inicjatyw tworzonych przez spo-

łeczności międzynarodowe, takie jak WorldGBC jest kluczowe na dro-

dze do dekarbonizacji. Obniżenie emisyjności budynków wiąże się z ko-

niecznością podjęcia znacznych wysiłków i asygnacji zasobów w całym 

rozdrobnionym łańcuchu wartości, w szczególności na mniej rozwinię-

tych rynkach.

#BuildingLife podkreśla konieczność skupienia uwagi nie tylko na ope-

racyjnych emisjach budynków, ale także na wadze wbudowanego śladu 

węglowego  i  jego  wpływie na  środowisko  w  fazie produkcji  materia-

łów  i  technologii  budowlanych, transportu, budowy i  końca  życia  bu-

dynku i  jego  elementów. Ograniczanie tych emisji  ma  zasadnicze 

znaczenie dla  uwzględnienia  całkowitego  wpływu budynków  i  sekto-

ra  budownictwa  oraz  postępu w  kierunku realizacji  strategii  Europy 

na rzecz klimatu, który zakłada, że do 2050 roku Europa stanie się neu-

tralna klimatycznie.

#BuildingLife to  projekt, którego  celem jest przyspieszenie de-

karbonizacji  w  sektorze budowlanym poprzez  działania  sektora

prywatnego  oraz  odpowiednią poli-

tykę sektora  publicznego. Zbudowa-

nie koalicji  wspierającej wspólną wizję 

budynków  zeroemisyjnych w  Europie jest 

nadrzędnym celem projektu. 

Europejskie green building councils biorące 

udział w projekcie to: Chorwacja, Finlandia, 

Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holan-

dia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania.

Projekt został sfinansowany przez: 

BUILDING LIFE# 
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WPROWADZENIE 
Przyjęte w 2015 roku podczas szczytu klimatycznego COP21 

porozumienie paryskie, którego  sygnatariuszem jest Polska, 

stawia za główny cel ograniczenie średniego wzrostu tempera-

tury na świecie poniżej 2°C, najlepiej do 1,5°C powyżej pozio-

mu sprzed epoki przemysłowej. Realizacja tego celu wymaga, 

aby globalne antropogeniczne emisje gazów  cieplarnianych 

netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050, co oznacza, 

że do atmosfery nie będą trafiały żadne dodatkowe emisje. 

Znaczenie budownictwa  w  procesie dochodzenia  do  neu-

tralności  klimatycznej jest bezdyskusyjne. Najświeższe dane 

pokazują, że budynki  odpowiadają za  ok. 38%6 światowych 

emisji  CO
2
, przy czym 28% pochodzi  z  eksploatacji  budyn-

ków, a  pozostałe 10% spowodowane jest zużyciem ener-

gii  niezbędnej do  produkcji  materiałów  i  technologii  wyko-

rzystywanych w  budownictwie (wbudowany ślad węglowy). 

Do  tej pory wszelkie działania  koncentrowały się głównie 

na  redukcji  tzw. operacyjnego  śladu węglowego, czyli  emi-

sji CO
2
 spowodowanych użytkowaniem budynków - ogrzewa-

niem, chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, 

korzystaniem z  urządzeń, komputerów, wind, instalacji  itd. 

Analiza  całkowitego  śladu węglowego  opiera  się na  bardziej 

zintegrowanym podejściu, więc wyzwanie związane ze zrów-

noważonym rozwojem w  obszarze budynków  wykracza  da-

leko  poza  redukcję emisji  CO
2
 w  fazie użytkowania  budyn-

ków. Proces budowy i  wykorzystanie materiałów  w  fazie 

wznoszenia  i  użytkowania  również powodują emisję CO
2
. 

Wraz  z  rozwojem technologii  pozwalających na  zmniejsza-

nie energochłonności  budynków  w  trakcie ich eksploatacji, 

rosnąć będzie znaczenie wbudowanego  śladu węglowego, 

który obecnie jest często  marginalizowany. Ocena  emisyjno-

ści procesów budowlanych wymaga nowego spojrzenia na to, 

w  jaki  sposób sektor budowlany może stawać się bardziej 

zrównoważony. Uwzględnienie tych przesłanek jest możli-

we poprzez  ocenę emisji  CO
2
 w  całym cyklu życia  budynku.  
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Zerowy ślad 
węglowy budynków. 
Mapa drogowa 
dekarbonizacji 
budownictwa do  
roku 2050

CZERWIEC 2021

Odpowiedzią na te wyzwania był opublikowany przez PLGBC 

w  czerwcu 2021  r. raport Zerowy ślad węglowy budynków. 
Mapa  drogowa  dekarbonizacji  budownictwa  do  roku 2050.
Była  to  pierwsza  taka  publikacja  opracowana  przez  green 
building council w  regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 

stworzona dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Ban-

ku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Raport podkreśla, że osią-

gnięcie zerowego całkowitego śladu węglowego netto budyn-

ków do 2050 roku jest celem bardzo ambitnym, lecz możliwym 

do  realizacji. Wymaga  to  jednak transformacji  zarówno  bu-

dynków, jak i całego sektora budowlanego. Kluczowym warun-

kiem jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy mających 

wpływ  na  redukcję emisji  CO
2
: producentów, inżynierów, 

architektów, deweloperów, inwestorów, właścicieli nierucho-

mości i doradców. Równie istotne są wyraźne i zdecydowane 

działania  władz  na  różnych szczeblach, które poprzez  wpro-

wadzenie odpowiednich przepisów  będą stymlować zmiany 

na rynku budownictwa, które doprowadzą do osiągniecia celu 

dekarbonizacji zasobów budowlanych. 

Należy podkreślić, że raport z  2021 r. przedstawia  działa-
nia jakie powinni wdrożyć do 2050 r. wszyscy interesariu-
sze związani z sektorem budynków, aby zrealizować następu-

jącą wizję: 

Wszystkie budynki  powinny charaktery-

zować się zerowym operacyjnym śladem 

węglowym, natomiast budynki nowe i pod-

dawane modernizacji  - zerowym śladem 

węglowym netto w całym cyklu życia (czy-

li  zerowym bilansem wbudowanego  i  ope-

racyjnego śladu węglowego). 

PAŹDZIERNIK 2022

Urzeczywistnienie wizji  zawartej w  publikacji  z  2021  r. uza-

leżnione jest od szeregu zmian, które muszą zajść na polskim 

rynku budowlanym w  odniesieniu do  produkcji  materia-

łów, projektowania, realizacji  procesu budowlanego, wy-

korzystywanych źródeł energii  oraz  rozwiązań w  zakresie 

gospodarki  o  obiegu zamkniętym. W  ramach publicznych 

prezentacji  raportu Zerowy ślad węglowy. Mapa  drogowa  de-
karbonizacji  budownictwa  do  roku 2050 w  lipcu 2021  r. istot-

nym sygnałem zwrotnym był bardzo mocno podkreślany brak 

odpowiednich regulacji  w  przepisach krajowych związanych 

z  obowiązkiem obliczania  całkowitego  śladu węglowego  bu-

dynków w całym cyklu życia. Dlatego też bazą podejmowanych 

działań muszą być zmiany w prawodawstwie, które umożliwią 

wdrożenie i weryfikację działań związanych z raportowaniem 

emisji  CO
2
 w  budownictwie. Rozwiązania, które pozwalają 

na  wznoszenie budynków  o  zerowym śladzie węglowym już 

istnieją – należy je odpowiednio promować oraz wspierać za-

równo legislacyjnie, jak i finansowo. Dodatkowo, zaangażowa-

nie sektora finansowego, poprzez aktywny udział banków ko-

mercyjnych oraz  międzynarodowych instytucji  finansowych 

we wdrażaniu odpowiednich instrumentów  wspierających 

dekarbonizację w Polsce jest bardzo istotne.

Wizja  całkowitej dekarbonizacji  zasobów  budowlanych 

do  2050  r. wykracza  poza  kwestię operacyjnych emisji  ga-

zów  cieplarnianych, na  której skupiano  się do  tej pory. Należy 

mieć na  uwadze, że budynki  są ważnym bankiem materiałów, 

w których przez wiele dziesięcioleci deponuje się zasoby, a spo-

sób ich projektowania ma duży wpływ na emisje w całym cyklu 

życia, zarówno  w  budynkach nowych, jak i  poddawanych re-

nowacji. Trzeba zatem stopniowo uwzględniać emisje w całym 

cyklu życia  budynków, zaczynając od budynków  nowo  projek-

towanych, w  których łatwiej jest uwzględnić wbudowany ślad 

węglowy. Charakterystyka  całego  cyklu życia  budynków  po-

winna być brana pod uwagę również w obiektach poddawanych 

renowacji, jako  element polityki  redukcji  emisji  gazów  cieplar-

nianych w całym cyklu życia. Minimalizowanie emisji gazów cie-

plarnianych w  tak długim okresie wymaga  oszczędności  zaso-

bów  oraz  wdrażania  zasad gospodarki  o  obiegu zamkniętym. 

Współczynnik globalnego ocieplenia w całym cyklu życia wska-

zuje na ogólny wkład budynku w emisje prowadzące do zmian 

klimatu. Wyraża  on zarówno  emisje dwutlenku węgla  wbudo-

wane w  materiały budowlane, jak i  bezpośrednie i  pośrednie 

emisje dwutlenku węgla na etapie użytkowania. 
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Pomimo  wspomnianych zastrzeżeń, analiza  LCA  jest dziś 

najbardziej obiektywnym i  precyzyjnym narzędziem oceny 

środowiskowej budynków, a jej wyniki mogą posłużyć do opty-

malizacji  rozwiązań projektowych, a  co  za  tym idzie ograni-

czenia  kosztów  budowy oraz  zmniejszenia  przyszłych kosz-

tów eksploatacji. 

Obecnie analizy oceny budynków  w  całym cyklu życia  nie są 

wymagane polskimi przepisami i nie są standardowo wykony-

wane przez  inwestorów  czy projektantów, a  sporządzane są 

najczęściej na  potrzeby certyfikacji  wielokryterialnych (np. 

BREEAM, LEED, ZIELONY DOM itp.). Z  reguły wykonują je 

wyspecjalizowane biura, najczęściej na  podstawie projektu, 

podczas gdy największy potencjał optymalizacji/redukcji emi-

sji  CO
2
 jest w  fazie koncepcyjnej. Z  kolei  wiarygodny wynik 

wpływu inwestycji  budowlanej na  środowisko  przedstawiają 

analizy LCA oparte na emisyjności materiałów i  instalacji bu-

dowlanych zastosowanych w budynku. Dodatkową trudnością 

w popularyzacji analiz LCA jest brak jednolitej i spójnej meto-

dyki obliczania śladu węglowego budynków. 

Kierując się powyższymi przesłankami PLGBC, w ramach pro-

jektu #BuildingLife, opracowało metodykę szacowania śladu 

węglowego  budynków  zaprezentowaną w  niniejszym rapor-

cie, będącym uzupełnieniem publikacji z 2021 r. pt. Zerowy ślad 
węglowy. Mapa  drogowa  dekarbonizacji  budownictwa  do  roku 
2050.22
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Wymóg obliczania  współczynnika  globalnego  ocieple-
nia  w  cyklu życia  nowych budynków  stanowi  zatem 
pierwszy krok w  kierunku bardziej rzetelnego  uwzględnie-

nia charakterystyki całego cyklu życia budynków i gospodar-

ki o obiegu zamkniętym.

Najbardziej popularną techniką oceny kompleksowego odzia-

ływania budynku na środowisko jest metoda Life Cycle Assess-
ment (LCA), oparta  na  normie PN EN 15978 Zrównoważone 
obiekty budowlane, a  której niewątpliwą zaletą jest holistycz-

ne podejście, uwzględniające cały cykl życia  budynku. Nie 

bez  znaczenia  jest też uwzględnienie najbardziej istotnych 

ekosystemów  oraz  procesów  powstawania  zanieczyszczeń. 

Norma  przedstawia  metodę obliczania  opartą na  ocenie cy-

klu życia  w  celu oceny środowiskowych właściwości  użytko-

wych budynku i  podaje środki  komunikacji  wyników  oceny, 

a  efektem jest określenie kilkunastu wskaźników  obrazują-

cych wpływ  budynku na  środowisko. Na  chwilę obecną nor-

ma  ta  zostawia  jednak duży margines niepewności  otrzyma-

nych wyników, związany z przyjmowanymi w poszczególnych 

fazach cyklu życia  budynków  założeniami  oraz  interpretacją 

wyników, co  skutkuje ograniczoną czytelnością przedstawia-

nych analiz LCA, jak i brakiem możliwości ich porównywania. 

Należy zatem wypracować jednolite podej-

ście do  zakresu i  metodyki  wyznaczania  cał-

kowitego śladu węglowego z uwzględnieniem 

różnych rodzajów  budynków  w  celu uzyska-

nia  przejrzystych wyników  oraz  umożliwie-

nia ich porównywania.
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Mając na uwadze, że wszystkie budynki do roku 2050 powin-

ny charakteryzować się przynajmniej zerowym operacyjnym 

śladem węglowym, a budynki nowe i poddawane moderniza-

cji powinny charakteryzować się zerowym całkowitym śladem 

węglowym netto  (z  uwzględnieniem wbudowanego  i  opera-

cyjnego  śladu węglowego), w  raporcie przedstawiono  har-

monogram działań, jakie powinni  podjąć wszyscy uczestnicy 

procesu budowlanego do 2040 r. 

Osiągnięcie neutralności klimatycznej (w tym zerowego pozio-

mu netto  całkowitego  śladu węglowego  budynków) do  roku 

2050 jest celem bardzo ambitnym, lecz możliwym do realizacji. 

Raport: Zerowy ślad węglowy. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050
Wymaga od polskiego rynku budowlanego efektywnego proce-

su transformacji. Konieczna jest modyfikacja podejścia do pro-

dukcji  materiałów, projektowania, przeprowadzania  procesu 

budowlanego oraz wykorzystywanych źródeł energii. Bazą tych 

działań muszą być zmiany legislacyjne, które umożliwią wdro-

żenie i weryfikację zamierzeń, a które będą stymulować zmiany 

prowadzące do dekarbonizacji zasobów budowlanych.

Prezentowana  mapa  dekarbonizacji  stanowi  przewod-
nik do planowania oraz opracowania strategii przez dziewięć 

wyodrębnionych grup interesariuszy. Istotnym warunkiem 

osiągnięcia  neutralności  klimatycznej jest międzysektoro-

wa współpraca, dlatego też mapa drogowa została opracowa-

na w taki sposób, aby ułatwić poszczególnym interesariuszom 

wdrażanie odpowiednich działań w  kolejnych przedziałach 

czasowych. Cele i zadania przeplatają się ze sobą, budując sieć 

powiązań i synergii. 

Wdrożenie konkretnych działań zaprezentowane poniżej 

przez  wszystkich interesariuszy sektora  budownictwa  w  odpo-

wiednich ramach czasowych jest warunkiem koniecznym do osią-

gnięcia neutralności klimatycznej w sektorze budownictwa.
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ROZDZIAŁ 1 
WYZWANIA I STRATEGIE
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glowego. Niezależnie od tego, posiadana obecnie wiedza jest 

wystarczającym argumentem za  podjęciem odpowiednich 

działań dążących do  dekarbonizacji  sektora  budowlanego, 

w  którym kluczowym elementem jest przekształcenie zaso-
bów budowlanych w obiekty bezemisyjne. 

Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie holistyczne-

go podejścia i oceny sektora budowlanego przy jednoczesnym 

utrzymaniu ścieżki  transformacji  energetycznej. Wyraźne 

podkreślenie wagi operacyjnego i wbudowanego śladu wę-
glowego  powinno  zaowocować zwiększeniem skali  szybkich 

działań, które należy podjąć stawiając wymogi  regulacyjne 

oraz tworząc odpowiednie narzędzia polityczne i instrumenty. 

Obecnie przed każdym krajem członkowskim UE stoją wyzwa-

nia związane z tworzeniem międzynarodowych ram i sojuszy, 

pozwalających na  wypracowanie zharmonizowanych strate-

gii  i  działań promujących optymalizację wykorzystywania  za-

sobów.

ZAPOBIEGANIE
najlepszym sposobem na redukcję emisji dwutlenku węgla jest 

unikanie niepotrzebnego  budowania  nowych obiektów  po-

przez priorytetowe traktowanie renowacji budynków (w prze-

ciwieństwie do  wyburzania  i  budowy nowych); potencjał 

wbudowanego  śladu węglowego  zostaje wyeliminowany lub 

drastycznie ograniczony.

REDUKCJA I OPTYMALIZACJA
przy wsparciu odpowiednich baz danych oraz narzędzi projek-

ty nowych lub poddawanych renowacji  budynków  mogą być 

zoptymalizowane poprzez  wybór materiałów  niskoemisyj-

nych oraz  minimalizowanie zapotrzebowania  na  nowe mate-

riały budowlane dzięki  powtórnemu wykorzystaniu materia-

łów, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. 

BUDYNKI PRZYSZŁOŚCI
nowe budynki oraz poddawane renowacji powinny uwzględniać 

wykorzystanie najnowszych rozwiązań materiałowych i  tech-

nologicznych, z równoczesnym wdrożeniem projektowania cyr-

kularnego obiektów oraz wdrażania gospodarki cyrkularnej.

KOMPENSOWANIE
ostatecznie, po  wyczerpaniu wszystkich istniejących techno-

logii  i zasobów minimalizujących emisje CO
2
, pozostałe emisje 

muszą być kompensowane za pomocą odpowiednich i skutecz-

nych działań.

Dekarbonizacja  budownictwa  musi  przebiegać równolegle 

w  obszarze nowo  powstających, jak i  istniejących budynków. 

Obecnie ok. 75% budynków  w  Unii  Europejskiej to  obiekty 

nieefektywne energetycznie, przy czym 85-95% już istnie-

jących obiektów  będzie nadal w  użytkowaniu w  roku 2050. 

Oznacza  to, że poprawa  efektywności  energetycznej istnie-

jących zasobów ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neu-

tralności klimatycznej.

Wpływ  sektora  budowlanego  na  środo-

wisko  jest wielowymiarowy i  różni  się 

w  zależności  od fazy cyklu życia  obiektu 

budowlanego, tj. procesu projektowania, 

budowy, eksploatacji, modernizacji  i  wy-

burzenia. Z punktu widzenia działań opty-

malizacyjnych i  eliminacji  niepożądanych 

skutków, projektowanie jest etapem 

najważniejszym. Trwale decyduje o  przy-

szłym oddziaływaniu budynku na  śro-

dowisko  i  klimat. Koszty wprowadze-

nia  ewentualnych zmian są na  tym etapie 

najmniejsze, a zakres ich modyfikacji i ła-

twość realizacji - największa.

Ratyfikacja  ramowej konwencji  Narodów  Zjednoczonych  

w  sprawie zmian klimatu oraz  podpisane w  jej wyniku  

przez  kraje członkowskie Unii  Europejskiej umowy między-

narodowe (protokół z Kioto, porozumienie paryskie), dały po-

czątek wspólnej walce ze zmianami klimatycznymi. Celem tej 

walki jest redukcja antropogenicznego oddziaływania na śro-

dowisko  naturalne, która  wymaga  znaczącego  ogranicze-

nia emisji gazów cieplarnianych, pochodzących głównie z prze-

twarzania paliw kopalnych. W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, 

nie mniej ważne stało  się bezpieczeństwo  energetyczne wy-

rażone pewnością i ciągłością dostaw energii. Środkiem do re-

alizacji  tych celów  jest poprawa efektywności energetycznej, 

ograniczenie ilości zużywanej energii oraz zwiększenie zasto-

sowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych11.

Globalna  świadomość znaczenia  konkretnych zobowiązań 

w  zakresie ochrony środowiska  wzrasta  wraz  z  częstszy-

mi  ekstremalnymi  zjawiskami  pogodowymi  oraz  niekorzyst-

nymi skutkami gospodarczymi pandemii COVID-19. Obecnie 

wiele krajów postrzega reakcję na zmiany klimatu jako szansę 

na odbudowę i pobudzenie swoich gospodarek z uwzględnie-

niem zrównoważonej przyszłości. 

Budynki i sektor budowlany w znacznym stopniu przyczynia-

ją się do  emisji  dwutlenku węgla  i  zmian klimatu. W  Europie 

samo  użytkowanie lub eksploatacja  budynków  odpowia-

da za około 40% zużycia energii  i 36% emisji CO
2
. Poza emi-

sjami  operacyjnymi, które są głównym przedmiotem regula-

cji w każdym kraju członkowskim UE, istotny jest wbudowany 

ślad węglowy, który przyczynia  się do  11% wszystkich emi-

sji  dwutlenku węgla  na  świecie, a  3,67 mln ton emisji  CO
2
 

(wg danych z 2019 r.) powstaje w wyniku budowy, renowacji, 

odnowienia, rozbiórki oraz wyburzenia tkanki budowlanej. Po-

nadto budynki odpowiadają za około 50% zużycia wszystkich 

wydobytych surowców, 33% zużycia  wody i  35% generowa-

nych odpadów. Wszystko  to  wiąże się z  emisjami  i  negatyw-

nymi skutkami dla środowiska, w tym wyczerpywaniem zaso-

bów abiotycznych i biogennych, zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gruntów oraz utratą różnorodności biologicznej. 

Niestety, w krajach europejskich nadal obserwujemy brak wia-

rygodnych, kompleksowych i  porównywalnych danych na  te-

mat wbudowanego śladu węglowego, a także brak konsensusu 

co  do  zakresu, w  jakim dane o  emisyjności  zasobów  budow-

lanych powinny być przypisane do  wbudowanego  śladu wę-

Globalne wyzwania na drodze dekarbonizacji budownictwa
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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Unia Europejska, wyznaczając ambitny cel neutralności klima-

tycznej Europy dzięki  stopniowej redukcji  emisji  gazów  cie-

plarnianych do  roku 2050, wprowadziła  dotychczas, i  nadal 

wprowadza, pośrednie strategie polityki  energetycznej i  kli-

matycznej, umożliwiające osiągnięcie tego celu. 

Aby sprostać wszelkim wyzwaniom związanym z  realizacją 

tego celu, UE przyjęła w 2019 r. tzw. Europejski Zielony Ład 

(EZŁ). Realizacja tej strategii rozwoju ma doprowadzić do osią-

gnięcia  neutralności  klimatycznej Europy, poprzez  zatrzy-

manie zmian klimatu i  degradacji  środowiska, stanowiących 

zagrożenie dla Europy i świata.  EZŁ ma pomóc przekształcić 

UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospo-

darkę, która: 

• w  2050  r. osiągnie zerowy poziom emisji  gazów  cie-

plarnianych netto,

• oddzieli wzrost gospodarczy od zużywania zasobów,

• zapewni, że żadna osoba ani żaden region nie pozosta-

ną w tyle.

FIT FOR 55 

Efektem ustanowionego  celu redukcji  emisji  gazów  cieplar-

nianych o 55% do 2030 r. względem poziomu emisji z 1990 r. 

jest ogłoszony w lipcu 2021 r. pakiet legislacyjny  FIT for 55. 

Cel ten zapisano  w  rozporządzeniu Parlamentu Europej-

skiego  i  Rady (UE) 2021/1119 Europejskie prawo  o  klima-

cie59, co  uczyniło  z  niego  obowiązek prawny dla  wszystkich 

państw  członkowskich UE. Realizacja  tego  celu obejmuje 

wiele aspektów związanych z klimatem, energią i transportem, 

a w szczególności: efektywność energetyczną, opodatkowanie 

energii, energię ze źródeł odnawialnych, wspólne wysiłki  re-

dukcyjne, użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania  grun-

tów  i  leśnictwa  (LULUCF), handel uprawnieniami  do  emisji, 

mechanizm dostosowywania  cen na  granicach z  uwzględnie-

niem emisji CO
2
 czy infrastrukturę paliw alternatywnych. Pa-

kiet FIT for 55 przekształca  wizję określoną w  Europejskim 

Aby osiągnąć ten cel, 27 krajów  członkowskich UE zobowią-

zało się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co naj-
mniej 55% do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. Są 

to  zobowiązania  prawne zawarte w  pierwszym europejskim 

prawie o klimacie, stwarzające równocześnie nowe możliwo-

ści w zakresie innowacji, inwestycji i tworzenia miejsc pracy. 

Główne założenia Europejskie Zielonego Ładu to:

• dostarczanie czystej i bezpiecznej energii, 

• wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, 

• budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię, 

• przyspieszenie przejścia  na  zrównoważoną i  inteli-

gentną mobilność,

• ochrona  i  odbudowa  ekosystemów  oraz  bioróżno-

rodności, 

• adaptacja do zmian klimatu, 

• ochrona zdrowia.

Zielonym Ładzie na konkretne przepisy. W pakiecie zapropo-

nowano zmianę kilkunastu istniejących już dyrektyw, a także 

wprowadzono nowe inicjatywy ustawodawcze, dostosowują-

ce unijne przepisy do celów klimatycznych Wspólnoty47. Istot-

nym celem z punktu widzenia sektora budowlanego  jest po-
prawa efektywności energetycznej o 36% oraz udział OZE 
na poziomie 40% w stosunku do 1990 r. Proponowane zmia-

ny muszą zaakceptować poszczególne państwa UE oraz Parla-

ment Europejski, a tu negocjacje będą trwały co najmniej rok. 

Dlatego zaczną obowiązywać najwcześniej w 2024 roku.

Pakiet FIT for 55 wskazuje na  kluczową rolę elektry-

fikacji  opartej o  OZE, przede wszystkim poprzez  roz-

powszechnienie technologii  pomp ciepła  w  budynkach 

oraz  samochodów  elektrycznych w  transporcie. Wobec 

sektora  budynków  (ciepłownictwa) i  transportu transfor-

Dekarbonizacja Europy, której cele zostały określone w EZŁ, 

wymaga długoterminowych działań w zakresie energii i klima-

tu oraz określenia spójnej drogi do  jej osiągnięcia. W wyniku 

ewaluacji osiąganych efektów i ich wpływu na klimat, ale także 

z powodu agresji Rosji na Ukrainę i w konsekwencji - koniecz-

ności  uniezależnienia  się od rosyjskich dostaw  paliw  kopal-

nych, zauważono, że przyjęte cele cząstkowe na  najbliższe 

lata i dotyczące m.in. redukcji emisji CO
2
 do atmosfery, popra-

wy efektywności  energetycznej oraz  udziału odnawialnych 

źródeł energii muszą być bardziej ambitne.

Pierwszym ważnym krokiem na  drodze 

do  osiągnięcia  neutralności  klimatycznej 

w  2050  r. jest zmniejszenie emisji  o  55% 

do 2030 r.

macja  musi  znacząco  przyspieszyć, by osiągnięcie unijnych 

celów  klimatyczno-energetycznych do  2030  r. było  możliwe. 

KE podkreśla, że elektryfikacja  w  oparciu o  energię z  odna-

wialnych źródeł jest najbardziej efektywną ścieżką transfor-

macji wspomnianych sektorów. Przewiduje się reformę obec-

nego systemu handlu emisjami EU ETS, rozszerzając go o tzw. 

mini ETS obejmujący transport morski  i  lądowy oraz budow-

nictwo. Kolejną inicjatywą jest wprowadzenie mechanizmu 

dostosowania cen na granicach, z uwzględnieniem emisji CO
2
 

na granicy UE. Mimo, że pakiet jest w fazie negocjacji pomię-

dzy unijnymi  instytucjami, warto  już dzisiaj podjąć niemały 

wysiłek transformacyjny i rozpocząć proces wdrażania odpo-

wiednich rozwiązań, gwarantujących osiągniecie przez Polskę 

zamierzonych celów energetyczno-klimatycznych w 2030 r.

Unijne strategie i regulacje prawne

Szacowanie śladu węglowego budynków 
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REPowerEU

Nowa rzeczywistość geopolityczna i sytuacja na rynku energii związana z rosyjską agresją na Ukrainę wymaga od nas zdecydowane-

go przyspieszenia procesu dekarbonizacji, w tym przejścia na czystą energię i zwiększenia niezależności energetycznej Europy od nie-

rzetelnych dostawców i niestabilnego sektora paliw kopalnych38. REPowerEU to plan Komisji Europejskiej polegający na uniezależnie-

niu Europy od rosyjskich paliw kopalnych wcześniej niż w zakładanym wcześniej 2030 r. W planie określono szereg środków mających 

na celu szybkie zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie transformacji ekologicznej, przy jednoczesnym 

zwiększeniu odporności unijnego systemu energetycznego. 

Plan REPowerEU skupia się na działaniach w trzech głównych obszarach: 

ROZWÓJ ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII

KE proponuje zwiększenie celu na  2030  r. dotyczące-

go  udziału odnawialnych źródeł energii  z  obecnych 
32% do 45% (wyjściowe zapisy FIT for 55 zakładały cel 

na poziomie 40%). Będzie to możliwe przez: 

• odblokowanie barier proceduralnych dla  inwesty-

cji OZE, 

• przyspieszenie rozwoju fotowoltaiki poprzez wdro-

żenie unijnej strategii na rzecz energii słonecznej, 

• zwiększenie produkcji  i  wykorzystania gazów  odna-

wialnych – wodoru i biometanu. 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

KE proponuje zwiększenie celu UE w zakresie poprawy 

efektywności  energetycznej na  2030  r. o  13% wzglę-
dem obecnych polityk (wyjściowe zapisy FIT for 55 

zakładały cel na poziomie 9%) poprzez: 

• krótkoterminowe działania  - wsparcie zmiany za-

chowań odbiorców energii,

• długoterminowe działania  - zaostrzenie zapi-

sów  Dyrektywy w  sprawie efektywności  energe-

tycznej (EED) oraz Dyrektywy w sprawie efektyw-

ności energetycznej budynków (EPBD). 

DYWERSYFIKACJA KIERUNKÓW 
IMPORTU ENERGII 

KE proponuje: 

• stworzenie unijnej platformy energetycznej,

• potencjalne wdrożenie mechanizmu wspólnych za-

kupów, 

• rozwój długoterminowej współpracy z  dostawca-

mi nośników energii.

Tabela 1: Zmiany w strategii klimatyczno-energetycznej UE na podstawie raportu Instytutu Reform9

1 2 3

Redukcja emisji GHG w odniesieniu do 1990r. 40% 55% 55%

CELE 2030
2030

FIT ROF 55
2030

REPowerEU

Udział OZE w zużyciu energii końcowej 32% 40% 45%

Poprawa efektywności energetycznej 
na podstawie prognoz z 2007r.

32,5% 36% energia końcowa

39% energia pierwotna

39% energia końcowa

41,5% energia pierwotna
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FALA RENOWACJI

Obecnie, ok. 190 milionów  budynków  w  Unii  Europejskiej 

to obiekty nieefektywne energetycznie, co z jednej strony sta-

wia kraje europejskie przed ogromnym wyzwaniem związanym 

z modernizacją, z drugiej wskazuje olbrzymi potencjał oszczęd-

ności energii w budynkach, które w większości nadal będą użyt-

kowane w 2050 r. Oznacza to, że poprawa efektywności ener-

getycznej już istniejących budynków ma zasadnicze znaczenie 

dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przekształcenie ist-

niejących zasobów  budowlanych w  obiekty neutralne klima-

tycznie wymaga  opracowania  i  wdrożenia  niskoemisyjnych 

innowacji w całym zakresie modernizacji. Polska zajmuje dru-

gie miejsce od końca  pod względem ekologicznych innowa-

cji wśród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej37. 

Komisja  Europejska  podkreśla, że przy tak dużym wyzwa-

niu związanym z  poprawą efektywności  energetycznej bu-

dynków  znajdujących się na  terenie UE, tempo  moderniza-

cji  jest nadal niskie, średnio  na  poziomie 1%53. Zwiększenie 

tempa  modernizacji  istniejących budynków  jest kluczowe 

dla  dekarbonizacji  sektora  budowlanego, co  zostało  pod-

kreślone przez  zapisy Dyrektywy w  sprawie charakterysty-
ki  energetycznej budynków  (EPBD UE 2018/844)52 wraz  z  ko-

lejnymi  zmianami  opublikowanymi  w  grudniu 202156. 

Dyrektywa  nakłada  na  kraje członkowskie obowiązek opra-

cowania  i  wdrożenia  długoterminowych strategii  renowacji   

(Long-Term Renovation Strategy - LTRS), w których proponowane 

są długofalowe działania mające na celu osiągnięcie wysokiej 

efektywności  energetycznej budynków, średniego  poziomu 

renowacji na poziomie 3% rocznie oraz wzrostu udziału kom-

pleksowych, głębokich renowacji. Polska  opublikowała  Dłu-
goterminową strategię renowacji  budynków  (DSRB)34 w  lutym  

2021 r.  Znaleźć  tam można między innymi informacje zwią-

zane z  energochłonnością budynków  w  Polsce (Rysunek 1), 

ale także scenariusz  zwiększania  efektywności  istniejących 

budynków (Rysunek 2).

Biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację geopolityczną, skutkują-

cą kryzysem energetycznym i  wysokimi  cenami  energii, stra-

tegia ta wymaga pilnej rewizji  i wprowadzenia odpowiednich 

mechanizmów dofinansowania oraz mechanizmów aktywują-

cych finanse sektora prywatnego. 

Przyjęta  w  2020  r. przez  KE Fala  Renowacji  zakłada  co  naj-

mniej podwojenie średniego  rocznego  wskaźnika  renowa-

cji energetycznej budynków do 2030 r. oraz wspieranie kom-

pleksowych i głębokich termomodernizacji.53

Rysunek 2: Rozkład budynków  mieszkalnych i  użyteczności  publicznej w  poszczególnych etapach renowacji  według przedziałów  efektywności  budynków  scenariusz   
                              rekomendowany (źródło: Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków)34

Rysunek 1: Struktura wiekowa i zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych wzniesionych przed 2002 r. (źródło: Długoterminowa Strategia Renowacji Budynków)34
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KONTEKST KRAJOWY

Osiągnięcie neutralności  klimatycznej w  polskim budow-

nictwie wymaga  powiązania  polityki  energetycznej kraju 

z polityką wzrostu efektywności energetycznej i wykorzysta-

nia  OZE w  budownictwie. Istotne jest uwzględnienie ambit-

nych celów dotyczących poprawy efektywności energetycznej 

w  dokumentach takich jak Krajowy plan na  rzecz  energii  i  kli-
matu na  lata  2021-2030 (KPEiK)41, Polityka  energetyczna  Pol-
ski  do  2040  r. (PEP2040)55 czy Długoterminowa  strategia  reno-
wacji budynków (DSRB)34.

Dodatkowo, aktualna  sytuacja  międzynarodowa  oraz  nasi-

lający się kryzys energetyczny związany z  rekordowo  wy-

sokimi  cenami  surowców  zwiększa  presję na  aktualizację 

polityki  energetycznej państwa. Od poprawnych dia-

gnoz oraz dobrych i skoordynowanych decyzji i działań rządu, 

samorządów i biznesu zależy przygotowanie Polski do przej-

ścia  trudnego  okresu w  energetyce. Utworzona  niezależ-

na  i  nieformalna  Rada  Ekspercka  ds. Bezpieczeństwa  Ener-

getycznego  i  Klimatu przy think tanku Forum Energii, 

przygotowała konkretne postulaty zmian36 zarówno w KPEiK, 

PEP2040 oraz DSRB. Wśród postulatów znaleźć można m.in.:

Te i  pozostałe postulaty przedstawione przez  Radę bezpo-

średnio przybliżają Polskę do dekarbonizacji sektora budow-

lanego, pozwalając na rozwój budownictwa zeroemisyjnego24. 

Także autorzy nowego  raportu9 Instytutu Reform podkre-

ślają, że przyspieszenie przebudowy polskiego  oraz  euro-

pejskiego  systemu energetycznego  wymaga  w  pierwszej 

kolejności  stworzenia  bardziej przyjaznego  otoczenia  regu-

lacyjnego  dla  zeroemisyjnych technologii, w  tym odbloko-

wania  barier administracyjnych oraz  eliminacji  luk w  prawie, 

które opóźniają zielone inwestycje. Obecnie planowane 

reformy zawarte w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) są nie-

wystarczające, by w  pełni  wykorzystać potencjał poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego zgodnie z założeniami planu  

REPowerEU. Raport podkreśla  konieczność kluczowych 

zmian w  strategicznych dokumentach, podkreślając odblo-

kowanie inwestycji  w  zieloną elektryfikację, co  wymaga  stra-

tegicznego  podejścia  do  przyspieszenia  zarówno  rozbudowy 

oraz integracji OZE w systemie energetycznym, jak i elektry-

fikacji w budynkach, przemyśle oraz transporcie.

* Obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrow-
ni  wiatrowych wprowadziła  jedną z  najbardziej restrykcyjnych w  Europie zasad 
odległościowych – tzw. zasadę 10H, czyli dziesięciokrotność wysokości elektrow-
ni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań 
mieszkalnych i form ochrony przyrody.

Konieczność przyspieszenia  tempa  renowa-

cji  budynków  ze zwiększeniem udziału głębo-

kich modernizacji.

Odblokowanie barier rozwoju OZE, w  tym 

energii  wiatrowej regulowanej przez  ustawę 

10H*.

Uruchomienie na  dużą skalę mechani-

zmów  wsparcia  związanych z  efektywnym 

wykorzystaniem energii elektrycznej, obejmu-

jące również podniesienie efektywności ener-

getycznej ze szczególnym wsparciem rozwoju 

pomp ciepła, także w starszych budynkach.

Przyspieszenie rozwoju OZE we wszystkich 

obszarach gospodarki, w  tym zwiększenie 

udziału odnawialnych źródeł energii  w  cie-

płownictwie, a  także wdrażanie ciepłowni-

czych sieci niskotemperaturowych.

Wprowadzenie zakazu (zgodnie z REPowerEU) 

instalowania  kotłów  na  paliwa  kopalne w  no-

wych budynkach nie później niż w 2026 r.
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TAKSONOMIA

Europa nie osiągnie swoich celów klimatycznych, jeśli środki fi-

nansowe nie zostaną skierowane na zrównoważone projekty 

i działania. Dlatego w czerwcu 2020 r. weszły w życie przepisy 

dotyczące jednolitego  sytemu klasyfikacji  zrównoważonych 

inwestycji (ang. EU Taxonomy for sustainable activities). Rozpo-

rządzenie KE w sprawie Taksonomii58 ustanawia kryteria po-

zwalające określić, czy dana działalność gospodarcza może być 

uznana za zrównoważoną. 

Narzędziem wdrożenia  prywatnego  finansowania  Europej-

skiego Zielonego Ładu jest nowa Taksonomia UE, która wyzna-

cza kierunki transformacji modeli biznesowych wspierających 

realizację sześciu celów środowiskowych Taksonomii:

Komisja  Europejska  definiuje zrównoważone finansowanie 

jako proces należytego uwzględniania przez sektor finansowy 

aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych w celu 

zwiększenia  długoterminowych inwestycji  w  działania  i  pro-

jekty gospodarcze46. Taksonomia określa sposób i cel finanso-

wania  poprzez  włączanie aspektów  ESG (ang. environmental, 
social responsibility, corporate governance) w decyzje inwestycyj-

ne, a co za tym idzie finansowanie zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowy opis będzie można  znaleźć w  załącznikach, od-

rębnych dla  każdego  celu taksonomii, czyli  w  tzw. aktach de-

legowanych. Obecnie przyjęte są załączniki  dla  celów  ozna-

czonych jako 1 i 2, w obszarze zmian klimatu. Znajdują się tam 

liczne zapisy dotyczące budynków i stosowanych w nich tech-

nologii, które decydują w znaczącym stopniu o realizacji celu 1, 

czyli  łagodzeniu zmian klimatu. Dla  budynków  i  nieruchomo-

ści najistotniejsze jest spełnienie poniższych kryteriów:

• Zapotrzebowanie na  energię pierwotną (ang. Primary 
Energy Demand - PED), określające charakterystykę 

energetyczną budynku powstałego  w  wyniku budo-

wy, jest co  najmniej o  10% niższe niż próg określony 

dla  wymogów  dotyczących budynków  o  niemal zero-

wym zużyciu energii  (NZEB) w  krajowych środkach 

wdrażających dyrektywę 2010/31/UE. Charaktery-

stykę energetyczną poświadcza  się za  pomocą świa-

dectwa charakterystyki energetycznej.

• W  przypadku budynków  o  powierzchni  większej niż 

5000 m2 - po zakończeniu budowy obiekt poddawany 

jest badaniom pod kątem szczelności  powietrznej 
i  integralności  cieplnej, a  wszelkie odstępstwa  od 

poziomów  charakterystyki  ustalonych na  etapie pro-

jektowania lub wady przegród zewnętrznych budynku 

są ujawniane inwestorom i  klientom. Jeżeli  w  trakcie 

procesu budowlanego  stosowane są solidne procesy 

kontroli  jakości, jest to  dopuszczalne jako  alternaty-

wa dla badania szczelności termicznej. 

• W  przypadku budynków  o  powierzchni  większej niż 

5000 m2 potencjał tworzenia  efektu cieplarnia-
nego  (ang. Global Warming Potential - GWP) w  cyklu 

życia budynku, wynikający z budowy, powinien zostać 

obliczony dla każdego etapu cyklu życia i być ujawniany 

inwestorom i klientom na żądanie. 

Nową Taksonomię UE wydano  w  formie rozporządzenia, 

ma  zatem ogólny zasięg, jest wiążące w  całości  i  musi  być 

bezpośrednio  stosowane w  każdym kraju unijnym. Systema-

tyka działań dotycząca dwóch pierwszych celów środowisko-

wych, tj. związanych ze zmianami  klimatu zaczęła  obowiązy-

wać od 1 stycznia 2022 r.

W  sektorze budownictwa  celem jest wprowadzenie ja-

sno  określonych kryteriów  (progów) w  odniesieniu do  no-

wych budynków, działań modernizacyjnych oraz  ich naby-

wania  i  posiadania. Przesłanką do  tego  jest zapewnienie 

maksymalnego  wkładu sektora  budownictwa  w  realizację 

celów klimatycznych Europy poprzez modernizację istnieją-

cych i  budowę nowych obiektów  o  zerowym śladzie węglo-

wym netto. 

Pozostałe akty delegowane, które są potrzebne do  wdro-

żenia  kryteriów  Taksonomii, w  tym przesłanek dotyczących 

wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie, 

mają zostać opublikowane do końca 2022 r.* Odpowiedni po-

ziom ambicji tych warunków mógłby pomóc w przyspieszeniu 

transformacji w kierunku obniżania wbudowanego śladu wę-

glowego w budynkach.

1. łagodzenie skutków zmian klimatu

2. adaptacja do zmian klimatu

3. zrównoważone wykorzystywanie 
     oraz ochrona zasobów wodnych i morskich

4. przejście na gospodarkę
     o obiegu zamkniętym

5. zapobieganie zanieczyszczeniu
     i jego kontrola

6. ochrona oraz odbudowa 
     bioróżnorodności i ekosystemów.

Warunkiem zakwalifikowania, np. przez 

banki, danej inwestycji  jako  zrównowa-

żoną jest jej przyczynianie się do spełnie-

nia co najmniej jednego z ww. celów takso-

nomii, przy jednoczesnym nieszkodzeniu 

pozostałym.

* Pierwszy z serii aktów został opublikowany 21.04.2021r. i wprowadza pierwszy 
zestaw  technicznych kryteriów  screeningowych w  celu określenia, które działa-
nia w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji dwóch celów środowiskowych 
określonych w rozporządzeniu w sprawie Taksonomii: dostosowania do zmian kli-
matu i łagodzenia skutków zmian klimatu.
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DYREKTYWA W SPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYKÓW (EPBD)
go  związanego  z  produkcją, transportem, konserwacją i  usu-

waniem materiałów i elementów budowlanych oraz możliwo-

ści zwiększenia ilości dwutlenku węgla sekwestrowanego lub 

składowanego  w  budynkach3. Nie ma  powszechnej jed-

nomyślności  co  do  tego, jaką dokładnie część całkowitych 

emisji  pochodzących z  europejskich zasobów  budowlanych 

można  przypisać emisjom wbudowanym. Większość szacun-

ków  wskazuje, że wbudowany ślad węglowy przyczynia  się 

do  około  20% całkowitego  śladu węglowego  budynków, 

chociaż szacuje się, że jego względne znaczenie będzie wzra-

stało  (do  50%), w  miarę jak coraz  więcej budynków  będzie 

budowanych i modernizowanych zgodnie z wyższymi standar-

dami efektywności energetycznej i wykorzystaniem OZE10.

Obecnie wyzwanie to skupia uwagę wszystkich wiodących świa-

towych i europejskich organizacji działających na rzecz ochrony 

klimatu, które w ramach swojej działalności zalecają wdrożenie 

odpowiednich harmonogramów działań. Buildings Performan-

ce Institute Europe (BPIE) w jednej ze swoich publikacji Road-
map to  climate-proof buildings and construction how  to  embed 
whole life carbon in the EPBD określa  niezbędne kroki  w  celu 

wprowadzenia  rozwiązań związanych z  emisją dwutlenku wę-

gla  w  całym cyklu życia  budynku oraz  dostosowania  przepi-

sów dyrektywy EPBD do celów neutralności klimatycznej UE. 

Poprawa  spójności  źródeł danych dotyczących emi-
sji dwutlenku węgla i metod obliczania wbudowane-
go śladu węglowego na poziomie produktu i budynku.

Wprowadzenie obowiązku liczenia  i  raportowa-
nia  wbudowanego  śladu węglowego  w  całym cyklu 
życia  budynku. Obowiązek składania  sprawozdań 
dotyczących całkowitego  śladu węglowego  (opera-
cyjny + wbudowany) w całym cyklu życia ułatwi gro-
madzenie danych i  analizę porównawczą, a  także 
pozwoli sektorowi budowlanemu na rozwój. 

Ustanowienie dobrowolnych/sugerowanych war-
tości  limitujących poziom wbudowanego  śladu wę-
glowego w budynku w całym cyklu życia, w oparciu 
o  wspólne normy i  uzgodnione metodologie. Nowe 
budownictwo  powinno  być zobowiązane do  oceny 
i ujawniania informacji na temat wbudowanego śla-
du węglowego.  

Wprowadzenie obowiązkowych minimalnych norm 
dotyczących emisji dwutlenku węgla w całym cyklu 
życia, wzmacnianych w miarę upływu czasu.

Dyrektywa  w  sprawie charakterystyki  energetycznej bu-

dynków  (EPBD) jest najważniejszym aktem prawnym 

dotyczącym sektora  budowlanego  na  szczeblu UE. Zo-

bowiązuje ona  państwa  członkowskie do  określenia  pozio-

mów  charakterystyki  energetycznej dla  swoich budynków, 

strategicznego planowania dekarbonizacji zasobów budowla-

nych poprzez długoterminowe strategie renowacji oraz wdro-

żenia dodatkowych środków - zarówno finansowania, jak i na-

rzędzi doradczych. Od czasu przyjęcia dyrektywy w 2002 r. jej 

zakres został rozszerzony poza regulację operacyjnej charak-

terystyki energetycznej budynku na:

• wpływ sektora budynków na klimat,

• poprawę komfortu i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Unia  Europejska  stawiając ambitne cele zmniejszenia  emi-

sji  gazów  cieplarnianych netto  o  min. 55% do  2030  r. i  osią-

gnięcie neutralności  klimatycznej do  2050  r., deleguje odpo-

wiednie działania w dyrektywach unijnych. 

Jedną z  form ograniczenia  emisji  dwutlenku węgla  w  sekto-

rze budynków  jest rozszerzenie zakresu dyrektywy EPBD 

w  celu uwzględnienia  i  ograniczenia  emisji  dwutlenku wę-

gla w całym cyklu życia budynku. Oprócz emisji operacyjnych 

wymaga  to  uwzględnienia  wbudowanego  śladu węglowe-

PROPONOWANY PRZEZ BPIE PLAN DZIAŁANIA:
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Biorąc pod uwagę obecny brak wymogów   

monitorowania  śladu węglowego, wartości   

docelowych i  trajektorii  emisji  dwutlenku 

węgla  - zarówno  na  poziomie pojedynczych 

budynków, jak i  całych zasobów  - cele po-

średnie w  planie działania  mają jedynie cha-

rakter orientacyjny. Ponownie podkreśla   

to  pilną potrzebę uzupełnienia  luk w  danych  

i  opracowania  ogólnounijnej trajektorii  emisji   

dwutlenku węgla  w  całym cyklu życia, któ-

ra  stanowiłaby solidne i  przekonujące ar-

gumenty za  ograniczeniem wszystkich emi-

sji związanych z budynkami do 2050 r.



Powyższe wymagania  i  kryteria  są obecnie tematem konsultacji. Uwagę zwraca  założenie, 
że od 2027  r. wszystkie nowe budynki  użyteczności  publicznej będą wznoszone jako  bezemisyjne, 
natomiast pozostałe budynki należy wznosić w standardzie bezemisyjnym od 2030 r. Ponadto, zakła-
da się raportowanie nie tylko energii zużywanej w trakcie eksploatacji obiektu, ale także jego oddzia-
ływanie na środowisko w szerokim zakresie. Wprowadzenie wskaźnika globalnego ocieplenia stanie 
się nowym kryterium optymalizacyjnym, wpływającym na rodzaj wbudowywanych w budynki ma-
teriałów i urządzeń. Promowane będą produkty o niskim śladzie węglowym, poprawiające wartość 
nowego wskaźnika.

Dostosowanie budynków do standardu bezemisyjnego wyma-

gać będzie przeprowadzenia około 7,5 mln termomodernizacji, 

wymiany niemal 6,9 mln źródeł ciepła na urządzenia i instalacje 

bezemisyjne, takie jak pompy ciepła, czy elektryczne grzejni-

ki i maty grzewcze. Realizacja tych inwestycji pochłonie 1,54 bln 

zł do 2050 roku, ale przyczyni się do powstania tysięcy miejsc 

pracy – można  przeczytać w  raporcie „Efektywność energe-

tyczna budynków – szanse i wyzwania dla polskich firm”.11

Wprowadzenie definicji  budynku bezemisyjnego*.

* W anglojęzycznej wersji projektu dyrektywy EPBD budynek bezemisyjny określny jest jako zero-emission building

Wprowadzenie dla  budynku paszportu renowacji  - 

dokumentu zawierającego plan działania kilkuetapowej 

renowacji budynku.

Zmodyfikowaną definicję głębokiej renowacji  - moderni-

zacji  budynku prowadzącej do  osiągnięcia  standardu 
obiektu bezemisyjnego w 2030 r.

Wprowadzenie obowiązku umieszczenia  na  świadec-

twie charakterystyki energetycznej współczynnika glo-
balnego ocieplenia w całym cyklu życia budynku.

Rewizję krajowych planów renowacji budynków.

Ustalenie daty zakazu stosowania kotłów wykorzystują-

cych paliwa kopalne.

Wprowadzenie minimalnych wymagań dla charakte-
rystyki energetycznej budynków istniejących i pod-
dawanych głębokim renowacjom.

Wprowadzenie obowiązku stosowania  w  budynkach 

bezemisyjnych systemów  wyposażonych w  urządze-
nia  pomiarowe i  sterujące, służące do  monitorowa-

nia i regulacji jakości powietrza w pomieszczeniach. 

Wprowadzenie nowych wytycznych dla infrastruktury 
elektromobilności w budynkach. 

Wzmocnienie roli  świadectw  charakterystyki  ener-
getycznej oraz  stworzenie harmonijnej skali  klas 

charakterystyki  energetycznej we wszystkich krajach 

członkowskich.
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W połowie grudnia 2021 Komisja Europejska przyjęła projekt 

zmiany Dyrektywy dotyczącej charakterystyki  energetycznej bu-
dynków (EPBD) w celu jej dostosowania do Europejskiego Zie-

lonego Ładu i obniżenia emisyjności budynków w UE do 2050 r. 

Realizując wytyczne pakietu FIT for 55 oraz  Fali  renowacji, 

projekt dyrektywy EPBD56 proponuje m.in.: 



Strategie i działania 
legislacyjne w kwestii 
dekarbonizacji 
w krajach europejskich

W krajach członkowskich UE, 

mimo jednorodnych zaleceń i dyrektyw, 

działania państw członkowskich oraz  

podejmowane przez nie decyzje mają  

bardzo różny poziom ambicji w kwestii 

dekarbonizacji sektora budownictwa. 

Kraje, w których wprowadzono  

regulacje ograniczające wbudowany  

ślad węglowy to:

Od 2023  r. przepisy wprowadzają wymóg sporządzania 
analiz LCA w całym cyklu życia dla nowych budynków o po-

wierzchni powyżej 1000 m2. Analiza sporządzana jest zgodnie 

z normami EN 15978 i EN 15804 oraz uwzględnia fazy A1-5, 
B4, B6, C3, C4 i  D (opcjonalnie). Obliczenia  należy wykonać 

przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę i po jej zakończe-

niu32. Planuje się wprowadzić limity całkowitego śladu węglo-

wego, obejmującego ślad operacyjny i wbudowany, w oparciu 

o analizy LCA2. Pod koniec 2023 r. na podstawie danych zebra-

nych w  fazie wstępnej będą zdefiniowane szczegółowe pro-

gi  oddziaływania. Nowe limity będą obowiązywać od 2025  r., 

a kolejne aktualizacje są zaplanowane  w 2027 r. i 2029 r.

Opracowano metodę oceny oddziaływania budynków na śro-

dowisko, która powstała w oparciu o system Level(s) - dotyczy 

budynków  nowych jak i  poddawanych renowacji. Ocenę na-

leży przeprowadzić na  etapie projektu budynku uwzględ-
niając moduły A1-A5, B3-4, B6, C1-C4, D. Planowane jest 

wprowadzenie limitów  emisji  dwutlenku węgla  dla  róż-
nych typów  budynków  od 2025  r.12 Dostępna  jest ogól-

na baza danych o emisjach31.

Od 2018r. wprowadzono  obowiązek sporządzania  oceny 

efektywności  środowiskowej (MPG)18,26 dla  każdego  nowe-

go budynku mieszkalnego i biurowego o powierzchni powyżej 

100 m2. Metodyka obliczania wskaźnika MPG oparta jest 
na analizie LCA i obejmuje wszystkie fazy cyklu życia bu-
dynku (oprócz B6 i B7), a otrzymane wyniki są odnoszone 
do  wartości  monetarnej – obecne limit MPG <=0.8. Obli-

czenia  należy wykonać korzystając wyłącznie z  Narodowej 

Bazy Danych Środowiskowych zawierającej karty produktów. 

Pełna  analiza  wymagana  jest w  procesie ubiegania  się o  po-

zwolenie na budowę.  

Wprowadzono  przepisy RE2020, nakładające obowiązek 
sporządzania  analiz  LCA43 dla  budynków  mieszkalnych 
i biurowych od stycznia  2022  r., a  dla  pozostałych bu-

dynków  od 2023  r. Analizy uwzględniają emisje operacyjne 

oraz wbudowany śladu węglowy budynków w całym cyklu życia   

(50 lat). Opublikowano  plany stopniowego  zaostrzania  wy-

mogów  dotyczących rozdzielnia  wbudowanych i  operacyj-

nych emisji dwutlenku węgla w latach 2025, 2028 i 2031. 
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Od 1 stycznia 2022 przepisy wymagają od deweloperów przy-

gotowania  i  złożenia  deklaracji  klimatycznej dla  nowych bu-

dynków. Metodologia  obliczeń, oparta  na  EN 15978, jest 
ograniczona do modułów A1-A5. Szwecja opracowała i uru-

chomiła  publiczną ogólną bazę danych o  emisjach. Planowa-

ne jest wprowadzenie wartości  granicznych dla  emisji  bu-

dynków w 2027 r.1 W 2027 r. planowane jest wprowadzenie 

wartości  granicznych dla  emisji  budynków  oraz  rozszerzenie 

zakresu deklaracji o moduły B2, B4, B6 i C1-4.

Od marca  2021  r. obowiązuje wymóg obliczania  emisji  dwu-

tlenku węgla w całym cyklu życia dla nowych i dużych (znaczą-

cych) inwestycji, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w The 
London Plan13. Obliczenia  należy wykonać na  etapie kon-
cepcyjnym projektu, przedstawiając ogólne szacowanie 
spodziewanych emisji, następnie pełną analizę na  etapie 
złożenia  wniosku o  budowę obejmując wszystkie fazy 
cyklu życia  budynku oraz  powykonawczo  w  ciągu trzech 
miesięcy od zakończenia realizacji projektu. W przepisach zo-

stały podane również poziomy odniesienia  w  całym cyklu ży-

cia i jego aspiracyjne wartości. 

Opracowany został wniosek uzupełnienia  przepisów  bu-

dowlanych o  obowiązek obliczania  emisji  dwutlenku wę-
gla w całym cyklu życia obejmujący fazy A1-5, B1-7, C1-4 
i D oraz węgiel sekwestrowany, który nie powinien być bi-
lansowany. Proponowany dokument Part Z45 dotyczy wyłącz-

nie projektów  o  powierzchni  większej niż 1000 m2 lub takich, 

w których powstanie więcej niż 10 mieszkań. Od roku 2023 r. 

wymagania  będą obowiązywać budynki  inne niż mieszkalne, 

natomiast od 2027  r. obowiązek będzie dotyczyć wszystkich 

budynków. W tym roku planowane jest również wprowadzenie 

limitów emisji w całym cyklu życia.

Od 1 lipca  2022  r. obowiązują przepisy nakładające obowią-

zek rozliczania  emisji  gazów  cieplarnianych zgodnie z  norwe-

ską normą NS 3720:18 dotyczącą wznoszenia  i  przebudowy 

budynków  mieszkalnych oraz  komercyjnych. Analizę należy 
sporządzić uwzględniając moduły A1-4, B2 i B454.
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Strategie i działania 
legislacyjne w kwestii 
dekarbonizacji 
w krajach europejskich

W krajach członkowskich UE, 

mimo jednorodnych zaleceń i dyrektyw, 

działania państw członkowskich oraz  

podejmowane przez nie decyzje mają  

bardzo różny poziom ambicji w kwestii 

dekarbonizacji sektora budownictwa. 

Kraje, w których wprowadzono  

regulacje ograniczające wbudowany  

ślad węglowy to:



Mimo, że większość krajów  europejskich nie opracowa-
ło jeszcze strategii monitorowania i weryfikowania wpływu 

całkowitego śladu węglowego w całym cyklu życia budynków, 

poszczególne kraje opracowały szereg działań wspierają-
cych dekarbonizację sektora  budowlanego, co  zaprezen-

towano poniżej. 

W  związku z  agresją Rosji  na  Ukrainę kraje UE są obecnie 

na  etapie nowelizacji  przepisów  i  działań przedstawionych 

poniżej.
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ROZDZIAŁ 2 
RAMY ŚLADU WĘGLOWEGO
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Analiza LCA - Life Cycle 
Assessment 
Ocena cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) od lat 90. XX 

wieku jest jedną z bardziej rozwijających się metod wykorzy-

stywanych w ocenie technologii, produktów czy usług i ich od-

działywania na środowisko. 

Stwarza  ona  podstawy do  identyfikacji, hierarchiza-

cji  oraz  ustalenia  sposobów  poprawy jakości  środowiska. 

W kontekście budynków i wyrobów budowlanych najistotniej-

sze są normy: PN-EN 1597851 związana z metodą oceny śro-

dowiskowej budynku oraz PN-EN 1580450 związana z metodą 

oceny środowiskowej wyrobów budowlanych.

Oszacowanie cyklu życia  jest techniką badającą aspekty 

środowiskowe i  wpływ  produktu w  całym okresie życia, od-

zwierciedlającą zagrożenie, które wynika  z  niewłaściwe-

go  zarządzania  procesami  produkcji, budowy i  eksploata-

cji  obiektów  budowlanych. LCA  bierze pod uwagę wszystkie 

ekosystemy i  ich elementy, dzięki  czemu możliwa  jest peł-

na  ocena  wpływu produktu na  środowisko, a  także zużycie 

poszczególnych zasobów  środowiskowych. Analiza  prowa-

dzona  jest od momentu pozyskania  surowca, poprzez  etap 

produkcji i użytkowania, aż do końca jego życia. Dzięki takiemu 

podejściu żaden etap istnienia wyrobu nie zostaje pominięty, 

co umożliwia dokonanie pełnych analiz zagrożeń jakie dla śro-

dowiska może stanowić produkcja budowlana.

Rysunek obok przedstawia cykl życia budynku wg normy PN 

EN 15978, a  wytyczne i  zakres obliczeń przyjęty w  metody-

ce szacowanie śladu węglowego  budynku w  całym cyklu ży-

cia szczegółowo opisano w Rozdziale 3.

Rysunek 3: Cykl życia budynku wg normy EN 15978
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ZRÓWNOWAŻONE 
WYROBY 
BUDOWLANE – 
DEKLARACJA EPD 
(Environmental 
Product Declaration)

podstawy do oceny wyrobów budowlanych oraz umożliwienie 

identyfikacji tych, które mają mniejszy wpływ na środowisko. 

Deklaracje środowiskowe wyrobów  stanowią składowy ele-

ment oceny budynków zgodnie z normą PN-EN 1597851.

Produkty z  deklaracją EPD są wykorzystywane podczas bu-

dowy obiektów, dla  których uzyskiwane są certyfikaty zrów-

noważonego budownictwa (systemy BREEAM, DGNB, LEED, 

ZIELONY DOM i inne). 

Praktyczne wykorzystanie normy EN 15804 wykazało, że ist-

nieje w  niej wiele obszarów, które są różnie interpretowane 

przez jednostki wydające deklaracje środowiskowe w Europie. 

Różnice w  deklaracjach mogą być powodowane przez  takie 

czynniki, jak: wybór, jakość i dostępność danych, szczegóły i za-

łożenia  metodyczne, scenariusze użytkowania, postępowanie 

z modułem D (recykling), wykluczenia niektórych etapów cyklu 

życia  z  EPD21. W  odpowiedzi  na  te problemy reprezentatyw-

na  grupa  przemysłu rozpoczęła  aktywną współpracę z  grupą 

jednostek wydających EPD w krajach członkowskich.  Powsta-

ło stowarzyszenie ECO-Platform zrzeszające jednostki wyda-

jące deklaracje EPD dla  wyrobów  budowlanych w  Europie35. 

Grupa zapewnia ujednoliconą interpretację normy EN 15804 

i jej wdrożenie do krajowych praktyk w zharmonizowany spo-

sób. Celem prac stowarzyszenia jest określenie ram weryfika-

cji  i wzajemnego uznawania wydawanych certyfikatów w celu 

dostarczenia  bezstronnych, wiarygodnych i  naukowo  uzasad-

nionych informacji  w  postaci  deklaracji  EPD, w  odniesieniu 

do wyrobów budowlanych. W Polsce do ECO-Platform należy 

Instytut Techniki  Budowlanej (ITB) - jednostka  notyfikowa-

na  w  zakresie certyfikacji  wyrobów  budowlanych, ocen tech-

nicznych oraz  opracowująca  deklaracje środowiskowe. ITB 

uzyskało możliwość posługiwania się zastrzeżonym logo ECO, 

tj. deklaracji EPD akceptowanej w innych krajach stowarzyszo-

nych, m.in. w Skandynawii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

W  związku z  wytyczonym przez  strategiczne dokumenty 

kierunkiem rozwoju Unii  Europejskiej, na  rynek nakładane 

są wymagania  dotyczące jakości  środowiskowej produktów, 

w  tym budowlanych. Wprowadzane są też instrumenty ryn-

kowe mające wspierać rozwiązania  ekologiczne. Możliwość 

informowania  o  cechach środowiskowych wytwarzanych 

towarów  jest bardzo  istotna  dla  producentów  wyrobów  bu-

dowlanych, gdyż mogą udokumentować spełnienie wymagań 

i wykorzystać stwarzane szanse.

Zgodnie z  rozporządzeniem CPR57, na  terenie Unii  Europej-

skiej, obiekty budowlane powinny być projektowane, kon-

struowane i  budowane z  wyrobów  spełniających wymaga-

nia tego rozporządzenia, to jest być oznakowane znakiem CE 

i  posiadać obowiązkową deklarację właściwości  użytkowych 

(DoP). Mogą także posiadać dobrowolną deklarację środowi-

skową produktu (EPD). Wprowadzona rozporządzeniem CPR 

deklaracja  środowiskowa  produktu służy przeprowadzeniu 

oceny zrównoważonego  wykorzystania  zasobów  i  wpływu 

wyrobów  i  obiektów  budowlanych na  środowisko. Z  punktu 

widzenia  ujednolicenia  sposobu deklarowania  właściwo-

ści  środowiskowych wyrobów  budowlanych bardzo  istot-

na  jest norma  PN-EN 1580449, która  definiuje także zasady 

prowadzenia analizy LCA dla tych wyrobów. Zgodnie z tą nor-

mą deklaracja środowiskowa III typu (ang. Environmental Pro-
duct Declaration - EPD) dostarcza ilościowych informacji śro-

dowiskowych o  wyrobach budowlanych w  poszczególnych 

fazach ich cyklu życia.

EPD jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływa-

nie produktu na środowisko podczas jego całego cyklu życia. 

Nie jest to  typowy certyfikat, ale świadectwo  oceny oddzia-

ływania  produktu na  środowisko na  poszczególnych etapach 

jego wytwarzania: od pozyskania materiałów, przez etap pro-

dukcji, transport, montaż, użytkowanie, aż do  utylizacji  i  re-

cyklingu. Celem deklaracji  środowiskowej jest zapewnienie 
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Budynek o zerowym 
śladzie węglowym netto
BUDYNEK O  ZEROWYM ŚLADZIE WĘGLOWYM NET-
TO* (ang. Net Zero  Carbon Building - NZCB) to  budynek, któ-

rego  wbudowany i  operacyjny ślad węglowy w  całym cyklu 

jego życia jest równy zero.

Jest to budynek, w którym:

1. Przeprowadzono  inwentaryzację wszystkich źródeł 

emisji w całym cyklu życia, z wyszczególnieniem wbudo-

wanego  oraz  operacyjnego  śladu węglowego, licząc od 

momentu rozpoczęcia inwestycji**.

2. Zminimalizowano zapotrzebowanie na energię, ogra-

niczając dzięki temu operacyjny ślad węglowy, przy rów-

noczesnym doborze odpowiednich materiałów  i  tech-

nologii w procesie budowy, przez co maksymalnie ogra-

niczono także wbudowany ślad węglowy.

3. Dokonano  optymalizacji  pod względem ogranicze-

nia śladu węglowego w całym cyklu życia - uwzględnia-

jąc wbudowany oraz operacyjny ślad węglowy.

4. Dołożono starań, aby w toku użytkowania w jak naj-

wyższym stopniu wykorzystywana  była  energia  odna-

wialna.

5. Na  etapie konserwacji, modernizacji  oraz  podczas 

rozbiórki ograniczano wbudowany ślad węglowy.

6. Jeżeli  pomimo  podjęcia  wszystkich wcześniejszych 

działań nie udało się osiągnąć zerowego poziomu śladu 

węglowego netto, zastosowano jego kompensację (ang. 

offset), wykorzystując do  tego  celu certyfikowane pro-

jekty redukcyjne.

Design for disassembly
czyli projektowanie budynku w taki sposób, aby był on zbudowany z komponentów łatwych 

do  demontażu i  ponownego  wykorzystania  oraz  pochodzących z  recyklingu. Dzięki  temu 

budynek, który zakończył swój cykl życia  w  obecnej formie, może być źródłem materia-

łów dla kolejnej inwestycji. Koncepcja budynku jako repozytorium materiałowego jest obec-

nie coraz szerzej upowszechniana25.

Ponowne wykorzystanie budynku
czyli  znalezienie sposobu użytkowania  dla  istniejącego  budynku, który nie wymagałby re-

montu ani adaptacji  lub wymagałby niewielkich zmian. Dzięki temu można zminimalizować 

w znaczącym stopniu ślad węglowy pochodzący z procesu budowy i przebudowy.

Wykorzystywanie naturalnych, odnawialnych materiałów 

obniżających ślad węglowy budynków. Przykładem może być drewno (pochodzące ze zrów-

noważonej uprawy, np. certyfikowanej FSC), albo inne materiały naturalne takie jak konopie, 

len czy bambus. Produkty te wytwarzane są z roślin, które w trakcje swojego wzrostu sekwe-

strują dwutlenek węgla z atmosfery, co dodatkowo redukuje ślad węglowy materiałów z nich 

wykonanych. Pozwala to nawet na uzyskanie ujemnego śladu węglowego. Nie należy jednak 

zapominać, że warunkiem uwzględnienia sekwestracji jest świadome zagospodarowanie wy-

robu z surowców naturalnych po jego użyciu.

Optymalizacja śladu węglowego w całym cyklu życia
czyli spojrzenie na efekty decyzji projektowych z perspektywy pełnego cyklu życia budynku. 

Posługując się przykładem grubości izolacji budynku: grubsza izolacja ogranicza straty ciepła, 

czego wynikiem jest niższe zużycie energii, co z kolei przekłada się na niższy operacyjny ślad 

węglowy. Jednakże, im izolacja  jest grubsza, tym więcej energii  i  materiału potrzeba  do  jej 

produkcji, co  wiąże się z  wyższym wbudowanym śladem węglowym (jeśli  nie są używane 

materiały pochodzenia organicznego). Kluczem jest określenie optymalnej grubości izolacji, 

dla której całkowity ślad węglowy będzie najmniejszy.

pod uwagę wcześniejszy ślad operacyjny i wbudowany (które są najczęściej nie-
możliwe lub bardzo trudne do wyznaczenia w budynkach istniejących), a jedynie 
wszystkie procesy związane z budynkiem od momentu wykonania inwentaryzacji.

* Definicja budynku przyjęta w raporcie opublikowanym przez PLGBC Zerowy ślad 
węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 205022

** Budynki  istniejące podlegają takim samym zasadom obliczania  śladu węglo-
wego  jak nowe, jednakże do  wyznaczenia  śladu węglowego  nie będzie brany 
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Projektowanie i wznoszenie budynków o zerowym śladzie węglowym netto opiera się na serii dobrych praktyk, które w dużej 

mierze bazują na wprowadzeniu do budownictwa zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Są to między innymi:



W  niniejszym raporcie wielokrotnie podkreślana  jest 

waga  wbudowanego  śladu węglowego. Wynika  to  z  faktu, 

że operacyjny ślad węglowy budynków  jest już pojęciem za-

korzenionym i  potrzeba  jego  redukcji  jest szeroko  rozumia-

na  oraz  wdrażana. Warte zaznaczenia  jest to, że wraz  z  ob-

niżaniem operacyjnego  śladu węglowego, znaczenie śladu 

wbudowanego  będzie wzrastać i  bez  odpowiednich działań 

zmierzających do  jego  redukcji  nie będzie możliwym zdekar-

bonizowanie zasobów budowlanych w Polsce. 

W  wielu opracowaniach ścieżka  dekarbonizacji  budyn-

ków  koncentruje się na  zerowej emisji  jedynie w  kontekście 

użytkowania  istniejących obiektów, czyli  dzięki  zwiększeniu 

efektywności  energetycznej poprzez  termomodernizację, 

wdrażanie systemów  zarządzania  energią oraz  przejście 

na  niskoemisyjne bądź zeroemisyjne źródła  ogrzewania, zaś 

w przypadku nowych, wznoszenie ich w standardzie budynku 

o  niemal zerowym zużyciu energii. Jednakże konieczne jest 

coraz mocniejsze podkreślanie wagi tego, że budynek w całym 

swoim cyklu życia  oddziałuje na  środowisko  naturalne rów-

nież poprzez materiały, które zostały użyte do  jego wybudo-

wania, pełen proces budowy, użytkowania, renowacji i wresz-

cie na końcu - rozbiórki. 

Zrównoważone budownictwo  to  nie tylko  wybór materiału 

czy komponentu budowlanego  o  niższym śladzie węglowym, 

ale weryfikacja tego, jak dany produkt będzie zachowywał się 

w  dłuższym okresie. Przykładowo  elementy bardzo  trwałe, 

a także łatwiejsze do adaptacji i ponownego wykorzystania są 

bardziej ekologicznym wyborem, niż produkty o  niższym 

śladzie węglowym, ale za  to  mniej trwałe, niemożliwe do  re-

cyklingu czy ponownego  wykorzystania. Jedynie takie holi-

styczne podejście i  uwzględnienie wszystkich aspektów  po-

zwoli na całkowitą dekarbonizację sektora budowlanego.

Szacunkowe dane o  emisji  CO
2
 w  budynkach wykazują duże 

rozbieżności, publikując informacje, że wbudowany ślad wę-

glowy stanowi 10-50% całkowitej emisji w całym cyklu życia23. 

Z  kolei  raport z  One Click20 podaje, że w  zależności  od typu 

budynku i lokalizacji, wbudowany ślad węglowy kształtuje się 

na  poziomie 450 kgCO
2
e/m2. Dane te potwierdzają analizy 

opublikowane przez DGNB4, gdzie średnia wartość wbudowa-

nego śladu węglowego budynku wynosi 435 kgCO
2
e/m2, przy 

założeniu 50-letniego cyklu życia. Kolejne analizy przeprowa-

dzone przez Ramboll48, informują o wbudowanym śladzie wę-

glowym na poziomie 600 kgCO
2
e/m2 i podkreślają, że 70% tej 

wartości to emisje wejściowe. 

Emisja  dwutlenku węgla  różni  się w  zależności  od rodzaju 

budynku - jest to związane z konkretnym jego użytkowaniem 

oraz  specyficznymi  wymaganiami  dla  danego  obiektu, tj. 

strukturą, wyposażeniem technicznym, kubaturą, lokalizacją 

itd. Opracowanie Embodied Carbon Primer42 przygowanym 

przez  LETI  (London Energy Transformation Initiative) przed-

stawia  uzyskane wyniki  analiz  całkowitego  śladu węglowe-

go w całym cyklu życia z podziałem na emisje w poszczególnych 

fazach, dla  budynku biurowego, szkolnego  i  mieszkalnego. 

Na rysunku obok, grafika po lewej stronie przedstawia całko-

wity ślad węglowy dla obiektów wybudowanych wg obecnych 

standardów budowlanych, gdzie operacyjny ślad węglowy jest 

dominujący w  całym okresie użytkowania. Grafika  po  prawej 

stronie przedstawia  strukturę emisji  CO
2
 dla  budynków  wy-

budowanych w  wysokich standardach energetycznych, o  ni-

skim zapotrzebowaniu na  energię, dostarczaną przy wyko-

rzystaniu pomp ciepła. W  tych przypadkach moduły A1-A3 

przypisane do  wbudowanego  śladu węglowego  odpowiadają 

za największą emisję.

Należy podkreślić, że prezentowane dane nie mogą być jed-

noznacznym punktem odniesienia  ani  wartościami  porów-

nawczymi  z  powodu przyjęcia  różnych metodologii  obliczeń 

oraz zbyt małej ilości danych. Podkreśla to konieczność pod-

jęcia  wysiłku gromadzenia  solidnych danych z  różnych eta-

pów cyklu życia budynku, różnych typów budynków i ich kom-

ponentów w celu wypracowania przydatnych, zagregowanych 

wskaźników emisji dwutlenku węgla.

W  celu wyeliminowania  niespójności  potrzebna  jest wie-

dza  na  temat operacyjnych emisji  generowanych przez  bu-

dynki, a  także dane o  wbudowanym śladzie węglowym, za-

równo  w  trakcie wznoszenia  budynków, jak i  w  czasie ich 

użytkowania. Aby to  osiągnąć regulacje w  poszczególnych 
krajach europejskich muszą jasno  określić metodykę ob-
liczeń całkowitego  śladu węglowego  w  całym cyklu ży-
cia  budynku, nałożyć obowiązek raportowania, przepro-
wadzania  analiz  porównawczych i  w  efekcie wprowadzić 
limity emisji w ramach odpowiednich modułów normy PN 
EN 1597851.
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WBUDOWANY ŚLAD WĘGLOWY BUDYNKU

Rysunek 4: Struktura emisji C0
2
 w poszczególnych fazach analizy LCA dla róż-

nych typów budynków - na podstawie 42



Podejmowanie działań w sprawie oceny całkowitego wpływu 

sektora  budowlanego  na  środowisko  prowadzone jest w  UE 

od kilkunastu lat. Jednym z  głównych wniosków  jest potrze-

ba  ogromnej zmiany kierunku działań i  polityk, które obej-

mują pełny cykl życia  budynków  i  ich oddziaływanie. Należy 

w  tym celu postrzegać wszystkie podmioty z  łańcucha  war-

tości  sektora  jako  jeden zespół, który potrzebuje zjednocze-

nia. Z  tego  właśnie względu Komisja  Europejska  opracowała   

Level(s)40 - podstawowy system wspólnych wskaźników  eu-

ropejskich do  oceny zrównoważonej charakterystyki  budyn-

ków w pełnym cyklu ich życia.

Level(s) to  system dobrowolnej sprawozdawczości, ma-
jący na  celu poprawę oceny środowiskowej budynków, 
przy wykorzystaniu istniejących norm. Sektor budownic-

twa  zużywa  w  Europie duże ilości  zasobów  - około  połowy 

wszystkich wydobywanych surowców, odpowiada  za  poło-

wę całkowitego  zużycia  energii  i  jedną trzecią zużycia  wody 

oraz  wytwarza  jedną trzecią odpadów. Dlatego  budownic-

two  jest głównym adresatem polityki  Komisji  Europejskiej 

w  zakresie gospodarki  o  obiegu zamkniętym, czyli  systemu 

gospodarczego opartego na odzysku, w którym zużycie zaso-

bów i energii ogranicza się do minimum. Level(s) pomaga we 

wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym, proponując eta-

powe podejście do oceny cyklu życia.

Level(s) może być stosowany od najwcześniejszych eta-

pów  projektu koncepcyjnego, aż do  przewidywanego  zakoń-

czenia  eksploatacji  budynku. Oprócz  efektywności  środo-

wiskowej, która  jest głównym przedmiotem oceny, system 

Level(s) umożliwia  również ocenie innych istotnych aspek-

tów  powiązanych z  efektywnością, przy użyciu wskaźni-

ków  i  narzędzi  dotyczących zdrowia  i  komfortu oraz kosz-

tów całego cyklu życia.

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego  języka  do  ana-

lizy zrównoważonego  charakteru budynków. Wspólny język 

powinien umożliwiać podejmowanie na  poziomie budynku 

działań, które mogą wyraźnie przyczynić się do  osiągnię-

cia  szerszych celów  europejskiej polityki  ochrony środowi-

ska. Ponadto  system Level(s) ma  na  celu promowanie podej-

ścia  opartego  na  cyklu życia. Prowadzi  on użytkowników  od 

początkowego  skupienia  się na  poszczególnych aspektach 

efektywności budynków ku bardziej całościowemu podejściu, 

przy czym celem jest szersze wykorzystywanie w Europie me-

tody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego cyklu 

życia  (ang. life cycle cost assessment - LCCA). System Level(s) 

ma następującą strukturę:

• Makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów, któ-

re przyczyniają się do  osiągnięcia  celów  polityki  UE 

i  państw  członkowskich w  obszarach takich jak: ener-

gia, zużycie materiałów, gospodarowanie odpadami, 

woda i jakość powietrza w pomieszczeniach.

• Główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, 

wraz z uproszczoną metodyką oceny cyklu życia (LCA), 

które można  stosować do  pomiaru efektywności  bu-

dynków  oraz  ich wkładu w  osiąganie poszczególnych 

makrocelów.

Level(s) składa się z trzech poziomów, które zapewniają użyt-

kownikowi  możliwość wyboru stopnia  zaawansowania  spra-

wozdań w zakresie oceny zrównoważonego charakteru dane-

go przedsięwzięcia. Trzy poziomy odpowiadają następującym 

etapom realizacji przedsięwzięcia budowlanego:

LEVEL(S) – system wskaźników zrównoważonego budownictwa

POZIOM 1

projekt koncepcyjny przedsięwzięcia  budowla-

nego  – najbardziej podstawowy poziom, który 

obejmuje oceny jakościowe na  wczesnym etapie, 

realizowane na  podstawie projektu koncepcyjne-

go  oraz  sprawozdawczość w  zakresie koncepcji, 

które należy lub planuje się zastosować

POZIOM 2 

efektywność szczegółowego  projektu i  budowy – 

poziom pośredni, obejmujący ocenę ilościową za-

projektowanej efektywności  oraz  monitorowanie 

budowy przy zastosowaniu znormalizowanych jed-

nostek i metod

POZIOM 3

efektywność powykonawcza  i  użytkowa  budynku 

po  zakończeniu budowy i  przekazaniu budynku 

klientowi – jest to poziom najbardziej zaawansowa-

ny, gdyż obejmuje monitorowanie i badanie działań 

na placu budowy, jak również ukończonego budyn-

ku i jego późniejszego użytkowania

1 2 3
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Strukturę ujętych w systemie Level(s) makro-celi i wskaź-
ników przedstawiono na rysunku obok.

Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące stosowania po-

szczególnych wskaźników znajdują się na stronie Komisji Eu-

ropejskiej40. 

Z  punktu widzenia  niniejszego  raportu najistotniejszym 

wskaźnikiem Level(s) jest wskaźnik 1.2 Współczynnik glo-
balnego  ocieplenia  w  cyklu życia, który, jak nazwa  wskazuje, 

ma  na  celu ilościowe określenie wpływu współczynnika  glo-

balnego  ocieplenia  (GWP) budynku na  środowisko  w  całym 

jego  cyklu życia, od „kołyski” (wydobycie surowców  używa-

nych do budowy), po „grób” (rozbiórka budynku i sposób po-

stępowania  z  materiałami  budowlanymi, tj. odzysk, ponowne 

użycie, recykling i usuwanie). 

Emisje dwutlenku węgla wbudowane w materiały budowlane 

są w tym wskaźniku łączone z bezpośrednimi i pośrednimi emi-

sjami dwutlenku węgla wynikającymi z etapu użytkowania (np. 

zużycie energii  i  wody). Podejście „od kołyski  po  grób” (ang. 

cradle-to-grave) pozwala  na  opracowanie rozwiązań projekto-

wych dla budynków, które zapewniają optymalną równowagę 

między wbudowaną emisją dwutlenku węgla, a emisjami dwu-

tlenku węgla na etapie użytkowania. Szczególnie w przypadku 

wbudowanej emisji ważne jest uznanie, że budynki są znaczą-

cym „bankiem” materiałów, w którym przez wiele dziesięciole-

ci składowane są zasoby wysokoemisyjne, a zatem istotne jest 

zbadanie projektów, które ułatwiają ponowne użycie i  recy-

kling wraz z końcem cyklu życia budynku.

Wskaźnik ten służy do pomiaru emisji gazów cieplarnianych 

związanych z budynkiem na różnych etapach jego cyklu życia. 

Służy on zatem do pomiaru wkładu budynku w emisje, które 

przyczyniają się do globalnego ocieplenia i związanego z tym 

wpływu na  zmianę klimatu. Niekiedy nazywa  się go  oceną 

śladu węglowego  lub pomiarem dwutlenku węgla  w  całym 

cyklu życia.

Rysunek 5: Makrocele i wskaźniki według systemu Level(s)
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ROZDZIAŁ 3
METODYKA SZACOWANIA ŚLADU 
WĘGLOWEGO BUDYNKÓW
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Metodyka  szacowania  śladu węglowego  budynku elementem działań 
w ramach dekarbonizacji budownictwa

gę na etapie wydawania decyzji środowiskowej, w której 
rozpatrywany jest wpływ całej inwestycji w kontekście jej 
lokalizacji i wpływu na otoczenie.

Wytyczne do  obliczania  wskaźnika  GWP-luluc w  związku 

z  przekształcaniem terenów  leśnych zostały przedstawione 

w  opublikowanym w  opublikowanym przez  Komisje Euro-

pejską poradniku PEF (ang. Product Environmental Footprint 
Guide)39 oraz normach PAS 2050:2011 (BSI 2011) i załączniku 

PAS2050-1:2012 (BSI 2012)19.

Niniejszy raport opisuje metodykę szacowania śladu węglowe-

go budynku opracowaną dla realizacji celów przedstawionych 

w publikacji Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa de-
karbonizacji  budownictwa  do  roku 2050. Metodyka  powsta-

ła w oparciu m.in. o:

• normę PN EN 15978:2012 Zrównoważone obiekty bu-
dowlane — Ocena  środowiskowych właściwości  użytko-
wych budynków — Metoda obliczania,

• Level(s) - unijny system głównych wskaźników zrówno-

ważonego charakteru budynków biurowych i mieszkal-

nych,

• Whole life carbon assessment for the built environment 

(RICS professional statement, UK, 1st edition, Novem-

ber 2017),

• How to calculate embodied carbon (second edition, The 

Institute of Structural Engineers).

Opracowana  metodyka  opiera  się na  ogólnych wytycznych 

i  zasadach obliczeń przedstawionych w  powyższych tytułach, 

a  także na  zaleceniach przedstawionych w  opracowaniach 

branżowych, takich jak np. „LETI  Embodied Carbon Primer” 

oraz  na  doświadczeniach autorów  z  przeprowadzonych ocen 

cyklu życia budynków.

W niniejszej części raportu przedstawiona zostanie metodyka sporządzania wielopoziomowej analizy budynku w całym cyklu 
życia budynku, przedstawiającej jego odziaływanie na środowisko w oparciu o wartość jego śladu węglowego. Przedstawio-
na metodyka dotyczy budynków nowoprojektowanych.

Ślad węglowy budynku jest sumą wszystkich emisji gazów cieplarnianych towarzyszących procesom zachodzącym w cyklu życia bu-

dynku. Wartość śladu węglowego jest bezpośrednio powiązana ze wskaźnikiem GWP (ang. Global Warming Potential - potencjał two-

rzenia efektu cieplarnianego) wyrażonym w kilogramach ekwiwalentu CO
2
 (kgCO

2
e). W ekwiwalencie dwutlenku węgla uwzględniony 

jest wpływ  emisji  różnych gazów  cieplarnianych, nie tylko  CO
2
, jednak powszechnie mówi  się o  emisji  dwutlenku węgla, co  należy 

traktować jako skrót myślowy. 

Tabela 2: Wartości GWP wg IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Ocena  cyklu życia  (LCA) jest techniką, którą można  stosować do  zbadania  oddziaływania  budynku w  całym jego  cyklu życia, 

począwszy od pozyskania  lub wytworzenia materiałów budowlanych z surowców i   zasobów naturalnych przez produkcję, użytko-

wanie, aż do rozbiórki. Wykorzystana jest przy szacowaniu śladu węglowego budynku, jednak może służyć także wyznaczeniu innych 

wskaźników, jak na przykład potencjał niszczenia ozonu (ang. Ozone Depletion Potential - ODP). Procedury obliczeniowe są dla innych 

wskaźników analogiczne, jak w przypadku śladu węglowego. Na zakres oceny cyklu życia i rodzaju wskaźników określonych za jej po-

mocą wpływ mogą mieć lokalne regulacje, branżowe wytyczne oraz wymogi systemów oceny wielokryterialnej budynków.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w systemie Level(s), raportowanie współczynnika globalnego ocieplenia wyrażonego w kgCO
2
e po-

winno uwzględniać pochodzenie ze źródeł kopalnych, biogenicznych oraz z tytułu użytkowania gruntów i zmiany. GWP-luluc (ang. land 
use and land use change) - wykorzystanie terenu i zmiana sposobu użytkowania, uwzględnia wszystkie emisje związane z uwolnieniem 

biogenicznego dwutlenku węgla wskutek zmiany sposobu użytkowania terenu, np. przekształcaniem terenów leśnych w teren pod 

zabudowę. Zgodnie z metodyką opracowywania deklaracji EPD przedstawioną w PN EN 15804, wartość GWP-luluc może być po-

minięta, jeżeli jej udział w całkowitej wartości GWP (na którą składa się GWP-fossil, GWP-biogenic oraz GWP-luluc), dla wszystkich 

modułów LCA poza fazą D nie przekracza 5%. W praktyce wartość GWP-luluc nie jest określana w deklaracjach EPD.

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka dotyczy szacowania śladu węglowego budynku, z pominięciem skutków zmiany 

sposobu użytkowania działki inwestycyjnej. Z tego względu wskaźnik GWP-luluc nie będzie uwzględniany w metodyce szacowa-
nia  śladu węglowego  budynku. Autorzy niniejszej metodyki  rekomendują, aby GWP-luluc był określany i  brany pod uwa-

Szacowanie śladu węglowego budynków 
Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 33



Ocena cyklu życia (LCA)
ETAPY CYKLU ŻYCIA BUDYNKU - 
WPROWADZENIE

Na cały cykl życia budynku składa się 15 modułów przypisa-

nych do trzech głównych etapów cyklu:

Ślad węglowy budynku można określać dla różnych zakresów cyklu życia:

dynku dla  takiego  zakresu można  mówić o  całko-
witym śladzie węglowym. Warto  jednak zwrócić 

uwagę na to, że w obrębie całkowitego śladu węglowe-

go dodatkowo wyróżnia się ślad operacyjny, powiązany 

z modułami B6 oraz B7, a także ślad wbudowany, po-

wiązany z pozostałymi modułami cyklu życia.

• Opcjonalnie, wraz  z  rozwojem prac nad przejściem 

na  gospodarkę o  obiegu zamkniętym (cyrkular-
ną) na  znaczeniu zyskują także oceny cyklu życia  „od 

kolebki  do  kolebki” (ang. from cradle to  cradle), które 

uwzględniają dodatkowo korzyści i obciążenia dla śro-

dowiska wynikające z etapu D.

Tabela 3: Fazy cyklu życia budynku z podziałem na moduły wg normy PN EN 15978 2012

wejściowy wbudowany ślad węglowy
faza wyrobu i faza wznoszenia 

A

B

C

wbudowany i operacyjny ślad węglowy
faza użytkowania 

wbudowany ślad węglowy
faza końca życia

Faza wyrobu obejmuje moduły A1 (wydobycie surowców), A2 

(ich transport do zakładu produkcji) oraz A3 (produkcję wyro-

bów). Kolejne moduły powiązane stricte z procesem budowy 

to  A4 (transport wyrobów  na  plac budowy) oraz  A5 (proces 

budowy).

W obrębie fazy użytkowania określono moduły cyklu życia od-

noszące się do trwałych komponentów budynku takie jak B1 

(użytkowanie), B2 (konserwację), B3 (naprawy), B4 (wymia-

ny), B5 (renowacje) oraz  moduły związane z  doprowadzo-

nymi do budynku mediami, czyli B6 (zużycie energii) oraz B7 

(zużycie wody).

Cztery moduły powiązane z fazą końca życia to C1 (rozbiórka/

wyburzenie), C2 (transport gruzu i  odpadów), C3 (przetwo-

rzenie odpadów) i C4 (utylizacja lub składowanie odpadów).

Analiza  może obejmować także etap D, w  którym uwzględ-

nia się wszelkie emisje gazów cieplarnianych (lub ich redukcje), 

które występują poza  cyklem życia  rozpatrywanego  obiektu, 

a które mogą być powiązane z możliwością ponownego wyko-

rzystania komponentów budynku w nowym obiekcie, lub pod-

daniem ich recyklingowi.

• Ocena „od kolebki do bramy” (ang. from cradle to gate) 

obejmuje moduły od A1 do A3, zatem uwzględnia wy-

łącznie emisje powiązane z  wytworzeniem wyrobów, 

z których powstał lub powstanie budynek.

• Ocena  „od kolebki  do  ukończenia  budowy” (ang. 

from cradle to  completion) uwzględnia  moduły od A1 
do  A5, czyli  dodatkowo  zawiera  emisje spowodo-

wane przez  transport wyrobów  na  miejsce budowy 

oraz  przez  sam proces budowy. W  przypadku śladu 

węglowego  oszacowanego  dla  tego  zakresu mówimy 

o wejściowym śladzie węglowym.

• W  ocenie „od kolebki  do  grobu” (ang. from cradle 
to  grave) należy wziąć pod uwagę cały cykl życia  bu-

dynku, zatem moduły A1-A5, B1-B7 oraz  C1-C4. 
W  przypadku oszacowania  śladu węglowego  bu-
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KOMENTARZE I ZALECENIA
ŻYWOTNOŚĆ BUDYNKU

Definiując zakres analiz LCA warto zwrócić uwagę na fakt, iż żywotność budynków wyrażana jest 

przeważnie w  dekadach, a  w  przypadku niektórych obiektów  monumentalnych może sięgnąć 

wieków. Na  potrzeby przeprowadzanych obecnie szacunków  śladu węglowego  budyn-
ków przyjmuje się ich żywotność przeważnie na poziomie 50 lub 60 lat. Oznacza to, że prze-

prowadzając ocenę cyklu życia w celu oszacowania wbudowanego śladu węglowego dla budynku 

projektowanego, można  oprzeć się na  aktualnych danych dotyczących produkcji  wyrobów  wy-

korzystanych do  jego  budowy, jednak następnie należy poczynić szereg założeń odnośnie użyt-

kowania obiektu na przestrzeni kolejnych dekad oraz założyć scenariusz końca życia adekwatny 

do realiów drugiej połowy XXI wieku.

Wskazanie okresu branego pod uwagę w analizie LCA jest jednym z wielu założeń, które ma fun-
damentalne przełożenie na wyniki całkowitego śladu węglowego budynku. 

ZAKRES CYKLU ŻYCIA BUDYNKU

Ograniczając zakres oceny cyklu życia do modułów A1-A3 (fazy wyrobu) i A4-A5 (fazy wznoszenia) 

skracana jest perspektywa czasu braną pod uwagę w analizie, a tym samym znacznie ograniczo-

na jest liczba potrzebnych do przyjęcia założeń. Oznacza to, że oszacowanie samego wejściowe-

go śladu węglowego może być znacznie bardziej precyzyjne od oszacowania wbudowanego śla-

du węglowego  (w  trakcie użytkowania  budynku) oraz  całkowitego  śladu węglowego. Poniższy 

rysunek ilustruje, jak zakres analizowanego  okresu życia  budynku wpływa  na  niepewność wy-

ników dla poszczególnych modułów oceny cyklu życia. Kwestie wpływu założeń na niepewność 

wyników oszacowania zostały omówione dokładniej w ramach studium przypadku w dalszej czę-

ści opracowania. Kolejne strony tego rozdziału przedstawiają zalecenia wraz z propozycjami zało-

żeń do oszacowania śladu węglowego dla budynków zlokalizowanych na terenie Polski.

Rysunek 6: Okres życia budynku a niepewność wyników oceny - opracowanie własne
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SZACOWANIE ŚLADU WĘGLOWEGO BUDYNKU W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Unijny system wskaźników zrównoważonego charakteru budynków Level(s), który jest jedną z podstaw dla niniejszego opracowania, wyróżnia trzy poziomy oceny cyklu życia odpowiednie dla różnych 

etapów procesu inwestycyjnego (opisany w rozdz. 2). Analogiczne etapy można wyróżnić w przypadku szacowania śladu węglowego budynku. W zależności od etapu procesu inwestycyjnego analiza będzie 

służyć innym celom i będzie charakteryzowała się inną dokładnością, odpowiednią dla danego etapu projektu lub realizacji (Rysunek 7). Zaleca się, aby w procesie inwestycyjnym rozważyć możliwość osza-

cowania śladu węglowego na każdym z trzech etapów zaawansowania przedsięwzięcia budowlanego. W zależności od etapu projektu ocena cyklu życia będzie służyć realizacji różnych celów.

Rysunek 7: Możliwość wpływu na projekt i ograniczenie emisji a dostępność danych o budynku na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego – opracowanie własne

Projekt koncepcyjny

jest to najmniej dokładny poziom oceny, ponieważ obej-

muje głównie parametry jakościowe na wczesnym etapie 

realizacji. Ocena  cyklu życia  budynku wykonana  na  tym 

etapie ma  na  celu przedstawienie alternatywnych roz-

wiązań dla  projektu koncepcyjnego  oraz  zidentyfikowa-

nie elementów  budynku, które najbardziej przyczyniają 

się do  emisji  gazów  cieplarnianych. Wyniki  oceny cy-

klu życia  przeprowadzonej na  tym etapie powinny być 

podstawą do  sformułowania  wytycznych dla  dalszych 

faz  projektu. Dzięki  temu ocena  cyklu życia  budynku 

przeprowadzona  na  tak wczesnym etapie może w  naj-
większym stopniu przyczynić się do minimalizacji śla-
du węglowego przedsięwzięcia.

Projekt techniczny (budowlany) lub przetargowy

ocenę cyklu życia  wykonuje się na  tym etapie w  oparciu 

o  kompletną dokumentację wielobranżową, opracowaną 

dla przedsięwzięcia oraz często szczegółowe modele BIM. 

Etap ten umożliwia  dość precyzyjną ocenę ilościową za-

projektowanych rozwiązań oraz przyjęcie realistycznych 

scenariuszy dotyczących procesu realizacji. Wyniki  oce-

ny cyklu życia  budynku otrzymane na  tym etapie mogą 

np. pomóc w określeniu dodatkowych kryteriów wyboru 

dla wyspecyfikowanych w projekcie materiałów.

Etap budowy i powykonawczy

na tym etapie możliwe jest uwzględnienie dokładnej ilości, 

pochodzenia i typu użytych materiałów na podstawie pro-

jektu powykonawczego oraz pomiarów i ewidencji prowa-

dzonych przez  generalnego  wykonawcę. Obliczenie wej-

ściowego  śladu węglowego  na  tym etapie może stanowić 

weryfikację założeń przyjętych do oceny cyklu życia prze-

prowadzonej na  etapie wcześniejszym. Z  uwagi  na  swoją 

przydatność dla przyszłych realizacji zaleca się, aby wszę-
dzie tam, gdzie jest to  możliwe, obliczenie wbudowa-
nego  śladu węglowego  budynku było  obowiązkowym 
elementem prac zleconych generalnemu wykonawcy. 

W śledzeniu przepływu materiałów w trakcie realizacji obiek-
tu mogą okazać się pomocne specjalne aplikacje opracowane 
w tym celu, jak np. https://qualisflow.com/.

ETAP 1 - zalecany ETAP 2 - obowiązkowy ETAP 3 - zalecany
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Z uwagi na rangę projektu budowlanego i  jego uregulowanie 

w  prawie budowlanym, zalecenia  przedstawione w  dalszej 

części rozdziału odnoszą się w głównej mierze do ocen cyklu 

życia  budynku przeprowadzanych właśnie w  ramach etapu 
projektu budowlanego, zatem na  etapie 2 wg nomenkla-
tury systemu Level(s). 

Warto jednak zauważyć, że:

• oszacowanie śladu węglowego na wcześniejszych eta-

pach projektu jest wyjątkowo  wartościowe z  punktu 

widzenia dekarbonizacji inwestycji i może być dodatko-

wo  premiowane przez  różne systemy oceny wielokry-

terialnej budynków,

• oszacowanie śladu węglowego  na  etapie budowy, 

z uwagi na największą dostępność informacji odnośnie 

przebiegu procesu i  ostatecznie zastosowanych roz-

wiązań, ma największą wartość badawczą i tym samym 

może przyczynić się pośrednio do obniżenia śladu wę-

glowego kolejnych inwestycji.

https://qualisflow.com/


Jeżeli  na  etapie projektu znany jest konkretny wyrób, który 

znajdzie zastosowanie w  realizacji  inwestycji, warto  skorzy-

stać z  danych dotyczących emisji  dwutlenku węgla  specy-

ficznych dla  danego  produktu. Deklaracje EPD dostarczają 

szczegółowych informacji  o  wpływie materiału lub produktu 

na  środowisko, w  tym informację o  współczynnikach emi-

sji dwutlenku węgla w fazach A1-A3. Informacje z EPD moż-

na również wykorzystać do określenia, które produkty powin-

ny być stosowane w  celu spełnienia  oczekiwanych założeń. 

Deklaracje EPD można  znaleźć na  stronach internetowych 

producentów  wyrobów  oraz  instytucji  zajmujących się ich 

opracowywaniem i rozpowszechnianiem, np.:

• Instytut Techniki Budowlanej

• ECO Platform

• ÖKOBAUDAT

• Environdec

• Institut Bauen und Umwelt

• BRE Green Book Live

• Transparency Catalog

• Climate Earth

• EPD Ireland

• Carbon Leadership Forum
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W  celu zapewnienia  porównywalności  wyników  ocen cyklu 

życia budynków w obliczeniach przeprowadzanych od etapu 
projektu budowlanego, należy korzystać z  deklaracji  EPD, 

zgodnych normą PN EN 15804 oraz ze zweryfikowanych da-

nych uśrednionych (generycznych). Deklaracje EPD dostarcza-

ją informacje dotyczące materiałów, wyrobów  budowlanych 

oraz urządzeń w kontekście ich wpływu na środowisko. Należy 

pamiętać jednak, aby deklaracje były aktualne - na  pierwszej 

stronie powinna  znajdować się data  weryfikacji  oraz  termin 

ważności  dokumentu. Są one zwykle ważne przez  pięć lat. 

Na  podstawie danych szczegółowych z  deklaracji  EPD opra-

cowywane są także dane generyczne.

Źródła danych materiałowych

https://www.itb.pl/epd.html
https://www.itb.pl/epd.html
https://www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epd.html
https://www.oekobaudat.de/en.html
https://www.environdec.com
https://ibu-epd.com/en/published-epds/
http://www.greenbooklive.com/
https://www.transparencycatalog.com/
https://www.climateearth.com
https://www.igbc.ie/epd-search/
https://carbonleadershipforum.org/resource-library/


KOMENTARZE I ZALECENIA

KOMENTARZE I ZALECENIA

Źródła  danych stosowanych w  analizach LCA  zależą w  dużej 

mierze od tego na jakim etapie dokonywana jest ocena budyn-

ku. Informacje potrzebne do oceny można podzielić na nastę-

pujące kategorie (Tabela 4):

• Dane ogólne (wskaźniki) - typowe dla  danego  rodza-

ju budynku oraz  użytych materiałów  budowlanych. Są 

to  wartości  określone na  podstawie wcześniejszych 

przeprowadzonych, bardziej szczegółowych ana-

liz dla obiektów referencyjnych.

• Zagregowane dane dla głównych elementów budynku 

– mogą odnosić się one przykładowo do wybranych ele-

mentów budynku, takich jak jego konstrukcja, przegro-

dy zewnętrzne, wewnętrzne, instalacje budynkowe itd. 

Dane te mogą pochodzić z analizy wybranego reprezen-

tatywnego fragmentu budynku i posłużyć do ekstrapo-

lacji wyników dla całego obiektu. Dane te są szczególnie 

przydatne na etapie koncepcji, przy porównaniu różnych 

wariantów projektu.

Tabela 4: Zestawienie preferowanych danych do wykorzystania na poszczególnych etapach oceny obiektu

• Należy zwrócić uwagę na  to, że przytoczone strony 

internetowe zawierają deklaracje EPD opracowane 

dla wyrobów wytwarzanych w różnych krajach. Miejsce 

produkcji  wyrobu może mieć istotny wpływ  na  warto-

ści emisji dwutlenku węgla.

• EPD często zawierają tylko moduły A1-A3, dlatego nale-

ży zachować ostrożność, jeśli łączy się dane z EPD z in-

nymi źródłami, które mogą zawierać dodatkowe moduły 

(np. A-C). W celu porównania ze sobą takich danych ko-

nieczne będzie uzupełnienie braków  (lub przynajmniej 

zwrócenie na nie uwagi).

• Norma  EN 15804 wymaga  obecnie, aby EPD dla  wy-

robów  i  materiałów  budowlanych zawierała  deklaracje 

modułów A1-A3, C1-C4 i D. Zwiększy to dostępność da-

nych dla modułów C i D i może zostać włączone do ob-

liczeń emisji  dwutlenku węgla  w całym okresie użytko-

wania, pod warunkiem, że wszystkie materiały i wyroby 

będą rozpatrywane w ten sam sposób.

Na  etapie 1 projektu, zamiast ograniczać za-

kres oceny cyklu życia, zaleca  się uwzględ-

nienie wszystkich elementów  budynku i  mo-

dułów  cyklu życia, nawet jeżeli  w  projekcie 

brakuje na  ich temat informacji. Zaleca  się 

wówczas wykorzystanie danych ogólnych 

(wskaźników) lub danych zagregowanych. 

Dzięki temu końcowe wyniki szacowania śla-

du węglowego mogą być porównywane między 

projektami niezależnie od stopnia zaawanso-

wania  projektu. Dodatkowo  wartości  otrzy-

mane we wczesnych fazach projektu mogą być 

weryfikowane w jego dalszych fazach.

ETAP, NA KTÓRYM OBLICZANY MOŻE BYĆ ŚLAD WĘGLOWY BUDYNKU

KATEGORIA DANYCH KONCEPCJA

PROJEKT 
BUDOWLANY, 

PRZETARGOWY 
LUB WYKONAWCZY

W TRAKCIE BUDOWY
UŻYTKOWANIE 
BUDYNKU LUB 

ROZBIÓRKA

Dane ogólne (wskaźniki)

Dane zagregowane 
dla elementów budynku

Uśrednione dane 
dla wyrobów (generyczne)

Szczegółowe dane dla 
materiałów i wyrobów (EPD)

Dane pomiarowe
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• Dane generyczne – informacje uśrednione zebrane 

dla jednego produktu lub elementu budynku, na podsta-

wie informacji  od różnych producentów. Przydatne są 

na każdym etapie projektu.

• Szczegółowe dane – najczęściej stosowane na zaawan-

sowanych etapach procesu projektu lub w  trakcie bu-

dowy. Zawarte są przeważnie w kartach EPD (np. cegły, 

gips, izolacja, posadzka, okna, wykończenia).

• Dane pomiarowe – najdokładniejsza kategoria danych, 

pochodzących bezpośrednio  z  pomiarów  zużycia  ener-

gii lub materiałów w trakcie prowadzenia robót budow-

lanych lub z etapu użytkowania budynku.



Źródła danych o budynku

W celu przeprowadzenia oceny cyklu życia budynku niezbęd-

na  jest jego  aktualna  dokumentacja  projektowa. Dodatkową 

pomoc mogą stanowić modele BIM lub przedmiary robót. 

W przypadku istniejących budynków źródłem danych powin-

ny być projekty warsztatowe i dokumentacja powykonawcza.

Niezależnie od etapu, na którym przeprowadza się oszacowa-

nie śladu węglowego, należy wskazać źródła danych służących 

jako  podstawa  dla  oceny i  wymienić ewentualne wyklucze-

nia  z  zakresu. Standardową praktyką jest także wyłączenie 

z  oceny cyklu życia  komponentów  budynku, których udział 

masy nie przekracza  1% całości  budynku, pod warunkiem, 

że całkowity udział wszystkich wykluczeń nie przekracza 5% 

masy całego obiektu.

Narzędzia do oceny cyklu życia

Dużym ułatwieniem w  obliczeniu śladu węglowego  mogą 

być specjalistyczne programy opracowane z  myślą o  ocenie 

cyklu życia  budynku. Mogą ułatwić dostęp do  wielu baz  da-

nych oraz  posiadać zaimplementowane formuły do  obliczeń 

modułów  LCA  – np. A4, na  podstawie lokalizacji  budowy 

i  przyjętego  środka  transportu dla  danego  produktu. Pro-

gramy mogą ułatwić także pozyskanie informacji  o  budynku 

z  modelu BIM oraz  przedstawienie wyników. Należy jednak 

pamiętać, że do  obsługi  narzędzi  potrzebne są umiejętności, 

aby posługiwać się nimi świadomie i poddawać otrzymane wy-

niki weryfikacji. Rysunek obok przedstawia nazwy przykłado-

wych programów i narzędzi do LCA wraz z  informacją, które 

moduły LCA  można  z  ich pomocą uwzględniać oraz  w  jakiej 

części świata znajdują głównie zastosowanie.

Rysunek 8: Przykładowe narzędzia do obliczeń śladu węglowego

Szacowanie śladu węglowego budynków 
Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 39



ZAKRES OCENY CYKLU ŻYCIA

Przed przystąpieniem do  oszacowania  śladu węglowe-

go  należy określić zakres oceny cyklu życia  budynku, czy-

li  granice rozpatrywanego  systemu w  odniesieniu do  kom-

ponentów  budynku oraz  długości  analizowanego  okresu 

i  modułów  LCA  branych pod uwagę w  oszacowaniu. Wyni-

ki oszacowań śladu węglowego przeprowadzone dla różnych 

obiektów, przez różne jednostki oceniające mogą być między 

KOMENTARZE I ZALECENIA
Autorzy niniejszego  opracowania  sugerują, aby dla  typo-

wych budynków  ocenę cyklu życia  przeprowadzić przyjmu-

jąc 50-letni  okres eksploatacji  budynku. Takie założenie jest 

zbieżne z  referencyjnym okresem użytkowania  określonym 

w unijnym systemie Level(s).

Moduły analizy LCA

Autorzy niniejszego opracowania zalecają, aby w ramach oceny cyklu życia budynku oszacować rozdzielnie wbudowany i operacyjny 

ślad  węglowy budynku. Wbudowany ślad węglowy powinien obejmować  emisje wynikające z modułów A1-A5, B1-B4 oraz C1-C4. 
Wyłączenie z zakresu modułu B5 oraz B6 (operacyjnego śladu węglowego) ma następujące uzasadnienie:

Udział operacyjnego  śladu wę-

glowego  w  całkowitym śladzie 

węglowym budynku w  zależno-

ści  od typu budynku oraz  przy-

jętych założeń dotyczących de-

karbonizacji  sieci  energetycznej 

może wahać się od 20% do  80%. 

Włączenie do  szacowania  tak 

dużej składowej emisji, któ-

ra  jednocześnie obarczona  jest 

bardzo  wysoką niepewnością 

sprawiłoby, że oceny cyklu ży-

cia  odnoszące się do  całkowite-

go  śladu węglowego  budynku 

straciłyby wartość jako narzędzie 

do  porównania  między sobą bu-

dynków. Kwestia  ta  została  omó-

wiona  w  studium przypadku 

opracowanym w  ramach niniej-

szego opracowania.

Szacowanie śladu węglowego budynku

sobą porównywalne tylko wtedy, gdy ocena cyklu życia prze-

prowadzona jest dla identycznego zakresu. Przedstawiony da-

lej minimalny zakres analiz dla budynku określono w oparciu 

o wytyczne i zalecenia branżowe funkcjonujące w innych kra-

jach europejskich oraz biorąc pod uwagę dostępność danych 

i stan wiedzy na temat śladu węglowego w Polsce.

Istnieje wiele prognoz co do 

udziału poszczególnych źró-

deł energii elektrycznej i  ciepła 

w Polsce, jednak aktualnie ich ho-

ryzont czasowy kończy się prze-

ważnie na  roku 2040, podczas 

gdy ocena  cyklu życia  budynku 

wymaga  poczynienia  założeń 

dochodzących do  ósmej deka-

dy XXI  wieku. Osiągnięcie neu-

tralności  klimatycznej do  roku 

2050, zgodnie z  celami  porozu-

mienia  paryskiego, oznaczałoby 

całkowite odejście od paliw  ko-

palnych, choć pomimo  różnych 

starań i  inicjatyw, taki  scena-

riusz jest mało prawdopodobny.

Czynnikiem, który poza  efektyw-

nością energetyczną ma wpływ 

na  operacyjny ślad węglowy jest 

stopień dekarbonizacji  sieci  ener-

getycznej w  Polsce, określany 

mianem miksu energetycznego. 

Uczestnicy procesu inwestycyj-

nego  mogą wpłynąć w  pewnym 

stopniu na miks energetyczny, np. 

poprzez decyzję o produkcji ener-

gii elektrycznej lub ciepła na miej-

scu, co  także odnajduje już od-

zwierciedlenie we wskaźniku EP.

Kwestie związane z  efektywno-

ścią energetyczną budynków  są 

obecnie uregulowane prawnie, 

a  w  przepisach funkcjonują wy-

mogi dotyczące wskaźnika  EP 

wyrażonego  w  jednostce ener-

gii kWh (w  przeliczeniu na  rok 

i  na  jednostkę powierzchni  użyt-

kowej budynku). Przyczynia się to 

do poprawy efektywności ener-

getycznej budynków, czyli do ob-

niżenia  operacyjnego  śladu wę-

glowego.
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Faza  B5 obejmuje procesy zwią-

zane z  renowacją budynku, który  

może obejmować swoim zakre- 

sem zmianę przegród konstruk-

cyjnych, wewnętrznych, przezna-

czenia pomieszczeń oraz instalacji 

w budynku. W konsekwencji inge-

rencji  w  przegrody zewnętrzne 

zmienić się może także opera-

cyjny ślad węglowym budynku. 

W  związku z  brakiem konkretnie 

zdefiniowanych planów  renowa-

cji  w  nieokreślonej przyszłości, 

próba  ich skwantyfikowania  jest 

obarczona ryzykiem dużego prze-

szacowania lub niedoszacowania.



Rysunek 9: Moduły LCA a preferowany rodzaj danych do oszacowania śladu węglowego
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KOMENTARZE I ZALECENIA
• Największy udział we wbudowanym śladzie węglo-

wym budynku mają moduły dotyczące fazy wyrobu, 

zatem od A1 do  A3. Ich udział zwyczajowo  przekra-
cza 50%.

• Moduły składające się na  fazę wznoszenia, zatem A4 
i A5, przeciętnie składają się na nie więcej niż 5% wbu-
dowanego śladu węglowego, z czego transport dro-

gowy materiałów w obrębie kraju odpowiada za ok. 1%. 

Dla  obiektów  wymagających bardzo  rozbudowanych 

prac ziemnych i robót tymczasowych wartości wyzna-

czone dla  modułu A5 będą większe. Temat ten został 

szerzej opisany w dalszej części opracowania.

• Można  przyjmować, że w  typowych budynkach wej-
ściowy ślad węglowy (moduły A1 do  A5) stano-
wi  około  60% wbudowanego  śladu węglowego. 
Wartość ta  będzie niższa  dla  obiektów  o  lekkiej kon-

strukcji, w  których większy udział stanowić będą 

elementy podlegające wymianie w  rozpatrywanym 

okresie użytkowania  budynku, takie jak wykończenie 

i wyposażenie, instalacje czy fasada.

• Dla modułów B1-B3, odnoszących się do użytkowania, 

konserwacji  i  napraw, nie ma  wielu danych i  opraco-

wań, ale ich udział w  skali  całego  budynku szacuje 

się przeważnie na 0,5-1%. Moduły B1-B3 w cyklu ży-

cia  budynku mają największy udział w  obrębie grupy 

instalacji budynkowych, ze względu na wycieki czynni-

ków chłodzących z instalacji oraz przeglądy lub napra-

wy urządzeń.

• Moduły B4 i B5, czyli wymiana i renowacja mają duży 
udział we wbudowanym śladzie węglowym budynku, 

bo aż 35-40%. W praktyce moduł B5 jest trudny do za-

planowania i często utożsamiany z modułem B4, co zo-

stało szerzej omówione w dalszej części opracowania.

• Faza  końca  życia  budynku, czyli  moduły C1-C4, 

ma  przeważnie udział we wbudowanym śladzie wę-

glowym jak połowa  wartości  określonych dla  modu-

łów związanych z fazą budowy (A4-A5). Oznacza to, że 

w  typowych obiektach ich łączny udział można  przyj-

mować na poziomie 2%.

• W  module D czasami  identyfikowane są dodatkowe 

korzyści  wynikające z  zastosowania  pewnych techno-

logii czy materiałów, przez co pojawić się w nim mogą 
wartości ujemne. Zaleca się, aby wartości dla modułu 

D były zawsze raportowane osobno, z uwagi na dużą 

niepewność przyjętych scenariuszy dotyczących 

końca życia obiektu, które mogą uzasadniać zaistnienie 

takich korzyści. Najczęściej korzyści odnoszą się do ele-

mentów modułowych, mogących znaleźć zastosowanie 

w nowych obiektach bez konieczności ich przetworze-

nia lub z uwagi na zawartość biogenicznego dwutlenku 

węgla  w  elementach drewnianych (o  ile sekwestra-

cja CO
2
 nie została wcześniej policzona na poczet fazy 

wyrobu). Zagadnienie to  zostało  omówione szczerzej 

w dalszej części opracowania.

Dla  podsumowania  powyższych przybli-

żeń na  rysunku obok przedstawiono  wy-

niki  dla  poszczególnych etapów  cyklu ży-

cia  wyznaczone dla  typowego  budynku, 

którego wbudowany ślad węglowy wyno-

si 1000 kgCO
2
e w przeliczeniu na 1 m2 po-

wierzchni całkowitej.

Rysunek 10: Przykład udziału poszczególnych faz cyklu życia w szacowaniu wbu-
dowanego śladu węglowego dla przykładowego budynku - opracowanie własne
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Elementy budynku

W oszacowaniu śladu węglowego budynku należy uwzględnić wszystkie elementy budynku wchodzące w skład analizowanego pro-

jektu, które mają istotny udział we wbudowanym śladzie węglowym. Jako  kryterium istotności  można  przyjąć kryterium masy, jak 

opisano wcześniej.

Elementami budynku objętymi oceną cyklu życia na potrzeby oszacowania śladu węglowego powinny być:

Przykładowy udział poszczególnych grup elementów w śladzie węglowym całego budynku został dokładniej zilustrowany w ramach studium przypadku.

Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050: 
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KOMENTARZE I ZALECENIA
• Dodatkową kategorię elementów, które mogą wcho-

dzić w  zakres oceny cyklu życia  budynku mogą sta-
nowić elementy zagospodarowania  terenu i  prace 
zewnętrzne, np.:

 - zagospodarowanie terenu (utwardzenie terenu, 
ogrodzenie, oświetlenie, nasadzenia),

 - obiekty pomocnicze (wiaty, parkingi naziemne),

 - sieci zewnętrzne (przyłącza, drenaż terenu).

W  razie oszacowania  śladu węglowego  wymienio-
nych wyżej prac, zaleca się przedstawienie tych wy-
ników oddzielnie od wyników analizy dla budynku.

WYTYCZNE DO SZACOWANIA 
ŚLADU WĘGLOWEGO

W poniższej części opracowania przedstawiono szczegółowe 

wytyczne do  obliczeń śladu węglowego  wraz  z  omówieniem 

założeń dla każdego z modułów analizy LCA.

Faza wyrobu A1-A3

Faza  wyrobu, obejmująca  moduły LCA  od A1 do  A3, stano-

wi najbardziej istotny element składowy oceny cyklu życia bu-

dynku. Prawidłowe oszacowanie wartości  dla  tej fazy jest 

kluczowe dla poprawności wyników wbudowanego śladu wę-

glowego w całym cyklu życia. Idea szacowania śladu węglowe-

go dla tych faz jest bardzo prosta i sprowadza się do zsumowa-

nia emisji dla każdego z elementów budynku objętego analizą. 

Procedurę obliczeń przedstawiono na rysunku obok. Rysunek 11: Procedura obliczeń emisji dla każdego z elementów budynku

• Ślad węglowy związany z  prowadzeniem prac tymczaso-
wych, wymienionych poniżej, powinien być ujęty w modu-
le A5 analizy LCA.

 - przygotowanie terenu (rozbiórki  obiektów  istnieją-
cych, niwelacja terenu, wywóz odpadów)

 - specjalistyczne prace ziemne (elementy zabezpiecze-
nia wykopu, wzmacnianie gruntu, odwodnienie wyko-
pu)

 - konstrukcje tymczasowe wzniesione wyłącznie na po-
trzeby budowy obiektu i nie podlegające ponownemu 
wykorzystaniu po  demontażu (np. żelbetowe funda-
menty pod żurawie).

Szczegółowe dane związane z technologią prowadzenia ro-
bót, potrzebne do  oszacowania  powyższego  zakresu, są 
przeważnie dostępne dopiero na etapie realizacji. Na wcze-
śniejszych etapach projektu wartości  te mogą być oszaco-
wane przy pomocy danych ogólnych lub zagregowanych. 
Prowadzenie dokładnych obliczeń śladu węglowego na eta-
pie realizacji  inwestycji, opartych na  danych pomiarowych, 
może być podstawą do  opracowania  nowych, bardziej pre-
cyzyjnych metod obliczeń, zatem oszacowanie śladu węglo-
wego  w  trakcie budowy lub po  jej zakończeniu może także 
przyczynić się do dekarbonizacji przyszłych realizacji.

Szacowanie śladu węglowego budynków 
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KOMENTARZE I ZALECENIA
gazynuje w  sobie ok. 1,64 kgCO

2
e. Wartość ta  zosta-

ła  określona  na  podstawie EN 16449 przy założeniu, że 

do produkcji drewna wykorzystywane jest 50% biomasy, 

a resztę stanowi odpad (korzenie, korona drzewa).

• Obliczając ślad węglowy, w przypadku wzięcia pod uwagę 

zjawiska  sekwestracji  CO
2
, należy wyróżnić w  wynikach 

dla  modułów  A1-A5 wartość zmagazynowanego  węgla. 

W  takim wypadku moduły C1-C4 uwzględniać powinny 

emisje związane z uwolnieniem do atmosfery przechowa-

nego wcześniej dwutlenku węgla. Rysunek poniżej przed-

stawia zjawisko  sekwestracji  dwutlenku węgla  w  cyklu 

życia budynku.

• Warto  zaznaczyć, że drewno, dzięki  uwzględnieniu se-

kwestracji, może cechować się ujemnym śladem węglo-

wym w całym cyklu życia budynku, jednak o ostatecznym 

wyniku decyduje przyjęty scenariusz  końca  życia  dane-

go elementu.

Rysunek 12: Sekwestracja dwutlenku węgla w cyklu życia budynku

Szacowanie śladu węglowego budynków 
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• Warto zwrócić uwagę, że o wyniku końcowym będzie de-

cydowała  poprawność i  kompletność danych ilościo-
wych oraz odpowiedni dobór wartości generycznych lub 

deklaracji EPD do konkretnych komponentów budynku.

• W  celu oszacowania  śladu węglowego  należy dobierać 

dane o  produktach powszechnie dostępnych w  rejo-

nie, w  którym zlokalizowana  będzie budowa. Mimo  to, 

ostateczne pochodzenie wyrobu, o  ile nie wynika ono ze 

specyfikacji  projektowej, może być inne od założonego. 

Analogiczne wyroby różnią się między sobą co do warto-

ści śladu węglowego, z uwagi na pochodzenie surowców, 

procesy technologiczne stosowane przy ich wytwarzaniu 

oraz lokalizację fabryki, a tym samym miks energetyczny, 

który służy do jej zasilenia. 

• O  ile specyfikacje materiałowe nie narzucają ograniczeń 

co  do  wartości  wskaźnika  GWP produktu, zaleca  się 

dobieranie materiałów  cechujących się wyższymi  war-

tościami  tego  wskaźnika. Jeżeli  dla  danego  regionu nie 

ma szczegółowych danych (z deklaracji EPD) dla wyro-

bu, ani danych uśrednionych (generycznych), można po-

siłkować się wartościami określonymi dla podobnych grup 

wyrobów  z  innych regionów  świata, jednak należy mieć 

na uwadze różnice w procesie technologicznym i w kom-

pozycji wyrobu. Wszelkie zastosowane w ocenie cyklu ży-

cia uproszczenia, przybliżenia i kalibracje parametrów na-

leży opisać w  raporcie i  przedstawić w  transparentny 

sposób.

• Przy opracowywaniu wyników dla modułów A1-A3 należy 

zwrócić uwagę, czy stosowane w  projekcie wyroby za-

wierają biogeniczny węgiel. Nowe deklaracje EPD, opra-

cowane zgodnie z  EN 15804:2012+A2:2020, powinny 

wyróżniać wartość emisji  CO
2
e, powiązaną ze zmagazy-

nowanym w wyrobie węglem biogenicznym, jednak star-

sze opracowania  lub niektóre dane zagregowane mogą 

tej informacji  nie zawierać. W  przypadku braku szcze-

gółowych danych, można  przyjąć, że 1 kg drewna  ma-



Faza wznoszenia A4-A5

Moduł A4 dotyczy emisji dwutlenku węgla związanej z trans-

portem materiałów z fabryki na plac budowy. 

Określenie emisji  dwutlenku węgla  związanej z  transportem 

(moduł A4 obejmuje wszystkie etapy transportu od ostatnie-

go zakładu produkcyjnego do placu budowy, biorąc pod uwagę 

również postoje w magazynach lub centrach dystrybucji) wy-

maga dostępności następujących danych:

• odległość między fabryką a  miejscem budowy 

(z uwzględnieniem miejsc przeładunku i tymczasowe-

go składowania),

• rodzaj transportu wraz  z  współczynnikiem emisji 

(kgCO
2
/kg/km),

• masa przewożonego materiału oraz stopień wypełnie-

nia środka transportu.

Na etapie projektu przeważnie nie posiada się wymienionych 

wyżej danych szczegółowych i należy bazować na danych ogól-

nych, określonych dla  typowych dystansów  i  środków  trans-

portu, stosowanych w rozpatrywanym regionie. W obliczu bra-

ku bardziej szczegółowych danych można przyjąć scenariusze 

transportu przedstawione obok.

Tabela 5: Przyjęte środki transportu i dystans dla typowych wyrobów i materiałów

TYP WYROBU
PRZYKŁADY 
WYROBÓW

ŚRODEK 
TRANSPORTU 1

DYSTANS
(KM)

DYSTANS
(KM)

ŚRODEK 
TRANSPORTU 2

LOKALNE
Mieszanka betonowa, 

zaprawa
60-110 - -

Transport drogowy - 
pojazdy samochodo-
we różnego typu, np. 
betonowóz do 8m3, 

TIR z naczepa-
mi do 40t, samochód 

dostawczy do 9t

KRAJOWE
Bloczki, zbrojenie, 

prefabrykaty
110-560 - -

EUROPEJSKIE
Urządzenia, 

wykończenia, instalacje
560-1000 - -

GLOBALNE

Specjalistyczne urzą-
dzenia lub nietypowe 

okładziny wymagające 
sprowadzenia z inne-

go kontynentu

110-560
Transport morski

(np. kontenerowiec) 
lub lotniczy

10 000
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KOMENTARZE I ZALECENIA
• W module A5 należy uwzględnić także transport z placu 

budowy do miejsca składowania urobku z wykopu, ewen-

tualnych substancji  szkodliwych oraz  gruzu pozostałe-

go po rozbiórce obiektów. Emisje te mogą być określone 

w sposób analogiczny do metod opisanych w module A4.

Tabela 6: Proponowane wartości naddatku na odpad dla poszczególnych materiałów

Tabela 7: Proponowane wartości emisji niebezpośrednich placu budowy w module A5

• W  razie braku szczegółowych danych, dotyczących nie-

bezpośrednich emisji  generowanych na  placu budowy, 

na etapie projektu, można posłużyć się danymi ogólnymi – 

wskaźnikami  określonymi  dla  typowej budowy zlokalizo-

wanej w północnej Europie, w klimacie umiarkowanym.

• Przeważnie moduł A4 nie ma dużego udziału we wbudo-

wanym śladzie węglowym – można go szacować na po-
ziomie 1%.

• Pomocne mogą okazać się specjalistyczne programy 

dedykowane do  analiz  LCA  budynków, które posiadają 

formuły umożliwiające oszacowanie wpływu transportu 

na podstawie lokalizacji budowy.

• Emisję dwutlenku węgla, powstałą w wyniku procesu bu-

dowy, należy uwzględnić w module A5. Przeważnie emisje 

związane z  modułem A5 mają umiarkowany, ale zauwa-

żalny udział w ogólnym bilansie dla wbudowanego śla-
du węglowego, na poziomie 4-5%.

• Należy wziąć pod uwagę zużycie energii  na  zagospoda-

rowanie terenu, prace budowlane oraz  przetwarzanie 

i  usuwanie odpadów  w  procesie budowy. Korzystając 

z  informacji  dostępnych w  EPD należy upewnić się, czy 

założenia odnośnie do sposobu montażu określone w de-

klaracji pokrywają się z projektem. 

• Moduł A5 powinien uwzględniać odsetek marnowanych 

na budowie produktów, które generują odpad i nie nadają 

się do ponownego wykorzystania. Na podstawie dostęp-
nych publikacji  proponuje się przyjąć następujące 
wartości naddatku na odpad dla następujących mate-
riałów (Tabela 6).

• Do  emisji  powiązanych z  modułem A5 należy wliczyć 

także wszelkie prace tymczasowe, w  tym obiekty po-

wstające na  czas budowy, jak np. platformy robocze lub 

obudowa  wykopu. Jeżeli  na  etapie projektu dostępne są 

dokładne dane na  temat obiektów  tymczasowych, emi-

sje z  nimi  związane należy policzyć w  analogiczny spo-

sób jak emisje związane z  budową docelowego  obiektu 

dla faz A1-A4. Elementy tymczasowe, które mogą zostać 

odzyskane i wykorzystane ponownie na innych budowach, 

takie jak niektóre obudowy wykopu, systemowe desko-
wania  i  rusztowania  nie powinny być uwzględniane 
w module A5.

RODZAJ MATERIAŁU

DODATKOWE EMISJE NA PLACU BUDOWY

Beton lany na budowie, zaprawa, pręty zbrojeniowe, 
wylewki betonowe, szkło

Średnia produkcja odpadów budowlanych

Zużycie energii elektrycznej

Zużycie oleju napędowego

Elementy betonowe prefabrykowane, konstrukcje stalowe
i drewniane (belki, słupy)

Obudowy z płyty g-k, elementy murowane

Płyty drewnopodobne, drewniane deskowanie (niesystemowe) 
i tymczasowe konstrukcje, okładziny kamienne, powłoki malarskie, 
powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpożarowego

NADDATEK NA ODPAD

WARTOŚĆ W PRZELICZENIU 
NA 1M2 Pc BUDYNKU

5%

5 kg/m2

37 kWh/m2

4,5 litra/m2

1%

10%

20%
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Faza użytkowania B1-B5

Na emisję dwutlenku węgla związaną z użytkowaniem budyn-

ku, w  zakresie wbudowanego  śladu węglowego, składa  się 

użytkowanie, konserwacja, naprawy, wymiana  oraz  renowa-

cja  komponentów  wchodzących w  skład budynku. W  całym 
cyklu życia  budynku moduły B1-B5 mogą łącznie mieć 
znaczący udział, w przedziale 30-50%. 

Spośród modułów B1-B5 przeważnie największą rolę odgry-

wa moduł B4, który wiąże się z przyjętym okresem użytkowa-

nia poszczególnych elementów budynku, po którym to nastę-

puje ich całkowita  wymiana  w  wyniku zużycia  komponentu, 

modernizacji, lub przearanżowania  przestrzeni. O  ile projekt 

nie specyfikuje konkretnych wyrobów  lub urządzeń, dla  któ-

rych producent przewidział krótszy okres użytkowania, należy 

przyjąć wartości przedstawione na Rysunku 14.

Dla elementów zagospodarowania terenu i prac zewnętrznych 

można przyjąć okres użytkowania określony na Rysunku 13.

Rysunek 14: Przewidywane okresy użytkowania dla poszczególnych elementów budynku
Rysunek 13: Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych elemen-
tów zewnętrznych
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KOMENTARZE I ZALECENIA
• Przyjęty okres użytkowania  elementów  budynku 

ma znaczący wpływ na wyniki obliczeń fazy  użytko-
wania obiektu. Im większa liczba niezbędnych cykli wy-

miany i renowacji, tym większy wpływ na wbudowany ślad 

węglowy. Dotyczy to  w  szczególności  renowacji  instala-

cji wewnętrznych budynku, w tym okablowania i rurocią-

gów, jak również materiałów  wykończeniowych, takich 

jak farby.

• Moduł B1 obejmuje emisje dwutlenku węgla  z  materia-

łów  budowlanych i  urządzeń w  okresie eksploatacji  bu-

dynku. Szczególnie duży udział w emisjach związanych 
z modułem B1 mogą mieć czynniki chłodnicze. 

• Moduł B2 odnosi się do emisji CO
2
 związanej z konserwa-

cjami: dachu, ścian zewnętrznych, okien i drzwi zewnętrz-

nych, wykończenia oraz instalacji. 

• W  module B3 zawarte są emisje dwutlenku węgla  po-

chodzące ze wszystkich aktywności  związanych z  napra-

wą elementów  budynku, łącznie z  użytymi  produktami. 

Dla  wielu grup wyrobów  aktualnie nie ma  danych doty-

czących emisji objętych modułami B1-B3, dlatego wielko-

ści przedstawione w ocenach cyklu życia dla tych modu-

łów mogą być niedoszacowane. W związku z tym, o ile nie 

posiada się bardziej dokładnych danych, zaleca się przy-
jęcie emisji związanych z modułami B1-B3 na podsta-
wie wskaźnika odnoszącego się do powierzchni całko-
witej budynku, wynoszącego ok. 5-10kgCO

2
e/m2.

• Moduł B5 jest związany z  planowaną zmianą sposobu 

użytkowania obiektu na potrzeby przyszłych funkcji i wią-

że się ze znaczną przebudową budynku lub jego  części. 

Z  powodu braku scenariusza  określonych działań 
w  zakresie modułu B5 zaleca  się nieuwzględnianie 
tego modułu. 
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• Moduł C1 obejmuje emisje CO
2
 związane z rozbiórką i wyburzeniem budynku. W obliczu braku bardziej precyzyjnych danych 

możliwe jest zastosowanie średniego współczynnika emisji, który wynosi 3,4 kgCO
2
e/m2 powierzchni całkowitej budynku.

• Moduł C2 powinien uwzględniać emisję CO
2
 wynikającą z transportu odpadów. Jego wartość jest związana głównie z odległością 

składowiska odpadów od lokalizacji budynku. Dla transportu drogowego na dystansie 50 km można przyjąć średnią wartość 
emisji w wysokości 0,005 kgCO

2
e na każdy kg przewożonych odpadów.

• Emisje dwutlenku węgla związane z ponownym użyciem lub recyklingiem materiałów po zakończeniu okresu eksploatacji budyn-

ku, powinny zostać zaraportowane w module C3, natomiast w module C4 należy zaraportować emisje CO
2
 wynikające z utyli-

zacji materiałów, które nie są odzyskiwane do ponownego użycia lub recyklingu. O ile nie posiada się szczegółowych danych 
z deklaracji EPD, można przyjąć zastępczy współczynnik obejmujący moduł C3 i C4, wynoszący 0,013 kgCO

2
e/kg. 

• Udział emisji związanych z modułami C3-C4 będzie wyższy, jeżeli w budynku zostało zastosowanych wiele elementów drewnia-

nych (zwłaszcza w konstrukcji budynku). W takim przypadku w modułach C3 i C4 należy uwzględnić emisję węgla biogenicznego, 

zmagazynowanego w elementach drewnianych w okresie użytkowania budynku.

Zjawisko sekwestracji dwutlenku węgla jest istotnym elementem dekarbonizacji budownictwa, więc aby podkreślić ten fakt, emisje 
dwutlenku węgla biogenicznego powinno się raportować osobno. W uzasadnionych przypadkach popartych rozwiązaniami pro-

jektowymi  sprzyjającymi  gospodarce cyrkularnej, można  przyjąć taki  scenariusz  końca  życia  dla  elementów  drewnianych, który za-

kłada  brak lub częściowe ograniczenie emisji, w  związku z  jego  ponownym wykorzystaniem – transferem biogenicznego  dwutlenku 

węgla do nowego obiektu. Drewno z rozbiórki może zostać także poddane recyklingowi i wykorzystane jako surowiec do produkcji wy-

robów drewnopochodnych lub jako ściółka dla zwierząt. Taki scenariusz także umożliwia przynajmniej częściowy transfer biogenicz-

nego  dwutlenku węgla  do  nowego  obiektu, chociaż wiąże się też z  pewnym dodatkowym wydatkiem energetycznym, wynikającym 

z przetworzenia elementu. Kolejnym typowym scenariuszem końca życia dla elementów drewnianych jest ich spalenie w celu wytwo-

rzenia energii. W tym wypadku biogeniczny dwutlenek węgla trafia do atmosfery, jednak z drugiej strony pozyskiwana jest energia, któ-

rej produkcja w inny sposób najczęściej wiązałaby się także z emisją gazów cieplarnianych. Potencjalny odzysk energii ze spalania odpa-

dów organicznych należy zaraportować w module D. Najmniej pożądanym scenariuszem końca życia dla elementów drewnianych jest 

ich składowanie na wysypiskach śmieci, gdzie wydzielać się z nich będzie metan i dwutlenek węgla, bez żadnych dodatkowych korzyści. 

Dla  przykładu, w  Wielkiej Brytanii  szacuje się, że drewno  z  rozbiórki  jest w  ok. 55% poddawane recyklingowi, w  ok. 44% spalane, 

natomiast zaledwie 1% trafia na wysypiska śmieci. Warto zaznaczyć, że nowoczesne składowiska odpadów wykorzystują techniki wy-

chwytywania gazów z rozkładu materii organicznej.

Dla typowych scenariuszy końca życia w przypadku drewna można przyjąć wartość emisji w modułach C3-C4 na poziomie 
1,64 kgCO

2
e/kg drewna, zatem tyle, ile wynosi wartość dwutlenku węgla biogenicznego przyjmowana w modułach A1-A3.

Faza użytkowania B6-B7

Moduł B6 uwzględniać powinien emisje dwutlenku węgla wy-

nikające ze zużycia  energii  przez  systemy zintegrowane 

z  budynkiem w  całym okresie życia  budynku. Dotyczą one 

energii  z  sieci  cieplnej lub elektrycznej, zużywanej w  wyniku 

stosowania następujących systemów: wentylacji, ogrzewania, 

chłodzenia, ciepłej wody użytkowej oraz  oświetlenia. Oce-

niając budynki, w  których zaprojektowano  odnawialne źró-

dła energii, należy przedstawić w jaki sposób energia zostanie 

wykorzystana.  W przypadku braku informacji, należy przyjąć 

założenie, że energia  wytwarzana  na  miejscu w  pierwszej 

kolejności  zaspokaja  potrzeby budynku, a  następnie zostaje 

eksportowana do sieci. W obliczeniach emisji CO
2
 w module 

B6 zaleca  się opierać na  wynikach modelowania  energetycz-

nego  budynków, dynamicznych symulacjach termicznych lub 

obliczeniach energetycznych.

Moduł B7 odnosi  się natomiast do  zużycia  wody i  może być 

pominięty w ocenie cyklu życia przeprowadzanej na potrzeby 

oszacowania śladu węglowego.

Faza końca życia  C1-C4

Etap końca życia budynku rozpoczyna się, gdy nie jest on już 

w  użytkowaniu. Na  potrzeby oceny cyklu życia  typowe-
go budynku zaleca się przyjąć 50-letni okres eksploatacji. 

Moduły C1-C4 uwzględniają emisje dwutlenku węgla  wynika-

jące z  czynności  rozbiórkowych oraz  transportu, przetwarza-

nia i utylizacji materiałów po zakończeniu użytkowania obiektu. 

Warto  zauważyć, że dokładność danych dotyczących współ-

czynników emisji CO
2
 związanych z etapem końca życia budyn-

ku jest bardzo niska, ponieważ odnosi się do dość odległej przy-

szłości  i  wymaga  przyjęcia  wielu założeń. Wysoka  niepewność 

co  do  wyników  dla  etapu końca  cyklu życia  nie wpływa  jednak 

istotnie na wyniki obliczeń śladu węglowego budynku, ponieważ 

udział modułów C1-C4 we wbudowanym śladzie węglowym 
jest przeważnie niewielki – na poziomie kilku procent.

KOMENTARZE I ZALECENIA
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• Emisje związane z modułem B6 nie są wliczane do budo-

wanego śladu węglowego budynku i mogą być przedsta-

wiane osobno, określając operacyjny ślad węglowy bu-

dynku. Stanowią one znaczną lub wręcz dominującą część 

całkowitego śladu węglowego budynku, zwłaszcza w bu-

dynkach istniejących.

• W  miarę poprawy efektywności  energetycznej obiek-

tów i dekarbonizacji sieci, udział operacyjnego śladu wę-

glowego w cyklu życia budynku będzie malał.

• Wyniki  dla  modułu B6, w  zależności  od typu budynku 

i przyjętych scenariuszy dla miksu energetycznego w kra-

ju, zostały szerzej omówione w  załączonym do  raportu 

studium przypadku.



Jeżeli opracowywany jest protokół z weryfikacji, powinny zo-

stać przedstawione w nim kwalifikacje osoby sprawdzającej.

W  celu szybkiego  sprawdzenia  wyników  w  trakcie prac nad 

oceną cyklu życia, można  na  bieżąco  porównywać otrzymy-

wane wyniki dla poszczególnych modułów LCA oraz elemen-

tów  budynku do  wartości  otrzymanych dla  innych obiektów, 

dla  których oszacowano  ślad węglowy. W  razie znacznych 

odchyłów od wartości referencyjnych, należy zwrócić uwagę 

na  poprawność przyjętych do  analizy danych jakościowych 

oraz ilościowych.

Moduł D poza cyklem życia

Moduł D obejmuje potencjalne obciążenia dla środowiska lub 

korzyści  wynikające z  ponownego  wykorzystania  elemen-

tów budynku lub odzyskania energii, wykraczające poza okres 

cykl życia obiektu. Moduł D może być miarą tego jak dobrze 
obiekt spełnia założenia gospodarki cyrkularnej, która jest 

jedną z  kluczowych dróg do  dekarbonizacji  budownictwa. 

Oszacowanie wartości  modułu D wymaga  określenia  wielko-

ści  emisji, których uda  się w  przyszłości  uniknąć, w  związku 

z  ponownym wykorzystaniem danego  elementu. Precyzyjne 

określenie tej wartości  jest z  tego  względu praktycznie nie-

Zaleca się, aby wyniki analiz LCA budynku na potrzeby szaco-

wania śladu węglowego podlegały weryfikacji w ramach insty-

tucji  ją opracowującej lub jednostki  zewnętrznej. W  związku 

z  tym, zarówno  wyniki, jak i  założenia  należy przedstawiać 

w  jednoznaczny i  transparentny sposób. W  trakcie weryfika-

cji analizy należy zwrócić uwagę na:

zakres analizy, w  odniesieniu do  komponentów  bu-

dynku oraz faz LCA,

źródła danych ilościowych i jakościowych (materiało-

wych) zastosowanych w analizie,

zgodność z  normą PN-EN 15804 w  przypadku da-

nych o wyrobach,

spójność założeń w odniesieniu do scenariuszy dla ca-

łego  budynku oraz  jego  poszczególnych komponen-

tów  – okresy użytkowania  poszczególnych elemen-

tów budynku i systemów technicznych
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• Dla maksymalizacji korzyści objętych modułem D należy 

dążyć do  tego, aby elementy projektowanego  budynku 

mogły być w największym stopniu wykorzystane ponow-

nie, a w najgorszym przypadku poddane recyklingowi.

możliwe, ponieważ nie znane są nam wartości emisji powiąza-

ne z modułami A1-A3 dla wyrobów, które zostaną wytworzone 

za 50 lat, a także nie ma jednoznacznych podstaw dla określe-

nia emisji związanych z wytworzeniem energii w tak odległym 

horyzoncie czasu. Z tego względu wartości dla modułu D (np. 

określone na  podstawie szczegółowych danych z  deklara-

cji  EPD) powinny być raportowane osobno, a  główny nacisk 

powinien być stawiany na  opis przyjętego  scenariusza  koń-

ca życia w odniesieniu do założeń projektowych promujących 

cyrkularność i maksymalizujących potencjał recyklingu zasto-

sowanych materiałów.

WERYFIKACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW ANALIZY



Efektywność środowiskowa, bazująca  na  analizie LCA, jest 

jednym z  elementów  wkładu w  zrównoważony rozwój, dla-

tego  podstawą oceny jest transparentność oraz  możliwość 

weryfikacji zastosowanych danych. Wyniki oceny powinny być 

przedstawione szczegółowo oraz przejrzyście, tak aby umożli-

wić ocenę jakości informacji. 

Przedstawione w  niniejszym rozdziale zalecenia  co  do  in-

formacji  zawartych w  raporcie z  oszacowania  śladu węglo-

wego  budynku zostały opracowane tak, aby spełniać zalece-

nia normy PN EN 15804 oraz europejskiego systemu Level(s).

INFORMACJE OGÓLNE

Raport z  analizy LCA  powinien zawierać poniższe infor-
macje ogólne:

dane zlecającego

dane autora analizy LCA

dane sprawdzającego (jeżeli występuje)

etap przeprowadzanej analizy: 1 lub 2 lub 3

typ budynku

przyjęte założenia i dane 

uwzględnione w obliczeniach 

fazach A1-A5, B1-B5, C1-C4 

przyjęte odstępstwa od prezentowanej metody 

oceny cyklu życia budynku
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Tabela 8: Strefy klimatyczne dla poszczególnych przedziałów stopniodni

STREFA 
KLIMATYCZNA

PARAMETRY

REPREZENTATYWNE MIASTA
STOPNIODNI 

OGRZEWANIA
STOPNIODNI 
CHŁODZENIA

STREFA 1 <1 500 >1 200 Ateny - Larnaka - Luga - Katania - Sewilla - Palermo

STREFA 2 <1 500 >800-1 200 Lizbona - Madryt - Marsylia - Rzym

STREFA 3 >1 500-3 000 400-800 Bratysława - Budapeszt - Lublana - Mediolan - Wiedeń

STREFA 4 >1 500-3 000 <400
Amsterdam - Berlin - Bruksela - Kopenhaga - Dublin - 

Londyn -Mâcon - Nancy - Paryż - Praga - Warszawa

STREFA 5 >3 000 <400 Helsinki - Ryga - Sztokholm - Gdańsk - Tovarene

A
 LOKALIZACJA I KLIMAT

Kraj i region, w którym znajduje się budynek

Strefa klimatyczna, w której znajduje się budynek - stop-

niodni ogrzewania i chłodzenia

Wartości  stopniodni  ogrzewania  i  chłodzenia  dla  Pol-

ski  na  podstawie danych klimatycznych, wykorzystywanych 

do  sporządzania  charakterystyki  energetycznej budynku. 

Wartości dla UE można uzyskać za pomocą narzędzia PVGIS 
(fotowoltaiczny system informacji  geograficznej – generator 

typowego roku meteorologicznego 

W UE wymagane jest określenie strefy klimatycznej, w której 

zlokalizowany jest budynek. Strefę klimatyczną określa  się 

na podstawie stopniodni ogrzewania i chłodzenia. W tabeli 8 

przedstawiono strefy klimatyczne i odpowiadające im zakresy 

stopniodni ogrzewania i chłodzenia.

Rodzaj budynku - w  opisie powinien znaleźć się rodzaj 

budynku według jego przeznaczenia. Analizie mogą zostać 

poddane budynki biurowe, przemysłowe, handlowo-usłu-

gowe, mieszkalne, budynki opieki zdrowotnej oświaty itp.

Rok budowy - przewidywany rok rozpoczęcia  budowy 

oraz rok oddania do użytkowania.

Przewidywany sposób użytkowania  - odnosi  się on 

do  liczby osób użytkujących obiekt oraz  godzin funkcjono-

wania budynku

Liczba użytkowników budynku - szacunkowa liczba miesz-

kańców, pracowników lub widzów w przypadku np. teatru

Przewidywany okres użytkowania  - ocenę cyklu ży-

cia  należy przeprowadzić dla  okresu 50 lat, jednak okres 

użytkowania  obiektu może różnić się od referencyjne-

go okresu badania.

Forma oraz cechy szczególne budynku - opisując analizo-

wany obiekt należy podać formę budynku oraz cechy cha-

rakterystyczne, takie jak np. podwójna fasada, dodatkowe 

zacienienia itp. Dodatkowo można podać informacje na te-

mat rozmieszczenia  powierzchni  użytkowych w  budynku 

(przykładowo  przestrzenie biurowe mogą znajdować się 

na piętrach od 1- 10, natomiast część usługowa zlokalizo-

wana jest na parterze).

Powierzchnia  całkowita  budynku - powierzch-
nia  wszystkich kondygnacji  budynku, ograniczo-
na przez zewnętrzny obrys budynku mierzony na po-
ziomie posadzki, z uwzględnieniem tynków, balustrad 
i  okładzin. Powierzchnię całkowitą należy podać z  do-

kładnością do  jednego  miejsca  po  przecinku, w  referen-

cyjnej jednostce jaką jest metr kwadratowy (m2).

Zakres elementów  budynku podlegających ocenie 
cyklu życia  - jeżeli  jakieś elementy budynku zostały celo-

wo pominięte, należy je także wskazać w opisie.

B
RODZAJ I WIEK BUDYNKU

C
SPOSÓB UŻYTKOWANIA BUDYNKU

D
BRYŁA BUDYNKU I CECHY SZCZEGÓLNE

INFORMACJE O OBIEKCIE

Istotnym elementem analizy LCA budynku jest przygotowanie opisu obiektu, tak aby zapewnić możliwość porównania efektywności środowiskowej budynków o podobnych parametrach. Minimalny zakres 

opisu budynku odnosi się do lokalizacji inwestycji oraz klimatu, w jakim się znajduje, należy również zaraportować typ i wiek budynku, przewidywany sposób użytkowania oraz cechy szczególne obiektu. 

Poniżej zestawiono wymagane informacje, potrzebne do wykonania opisu.
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może być pomocne przy analizach porównawczych po-

szczególnych komponentów, jednak przy szacowaniu śladu 

węglowego  całego  budynku zbyt duża  liczba  kategorii  i  pod-

kategorii  wpływa negatywnie na przejrzystość wyników, dla-

tego zaleca się, aby domyślnie stosować następującą klasyfika-

cję, zgodnie z rysunkiem poniżej.

PRZEDSTAWIENIE I PREZENTACJA WYNIKÓW

Dla każdej z kategorii elementów często są też zdefiniowane 

kolejne podkategorie, np. fundamenty, ściany, słupy, sufity, 

podłogi, drzwi  zewnętrzne, drzwi  wewnętrzne, instalacje sa-

nitarne, elektryczne itd. System Level(s) wprowadza dodatko-

wo ogólną klasyfikację elementów szkieletu i powłoki budyn-

ku (shell and core) i  dodatkowo  wyróżnia  prace zewnętrzne. 

Bardzo  szczegółowe podzielenie wyników  na  wąskie grupy  

Rysunek 15: Domyślna klasyfikacja elementów
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Podział na elementy budynku

W  zależności  od zaawansowania  projektu i  szczegółowo-

ści danych, zaleca się przedstawić wyniki w rozbiciu na główne 

kategorie elementów  budynku oraz  prac. Jednolity podział 

i  klasyfikacja  poszczególnych elementów  budynku pomogą 

w  porównaniu i  interpretacji  wyników  oraz  przedstawieniu 

wniosków. Obecnie istnieją różne systemy klasyfikacji  ele-

mentów budynku, jednak większość z nich wyróżnia kategorie 

przedstawione na poniższym rysunku.



Standaryzacja i opracowanie wyników
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Wyniki  analizy należy przedstawić w  formie tabelarycznej 

w  rozbiciu na  elementy budynku oraz  fazy LCA. Wzór tabe-

li zamieszczono w Rozdziale 4 - studium przypadku.

Dla  porównania  budynków  między sobą oraz  w  celu umoż-

liwienia  ich oceny pod względem intensywności  emisji  ga-

zów  cieplarnianych w  ich cyklu życia, należy otrzymane wy-

niki  analizy odnieść do  powierzchni  całkowitej budynku (Pc), 

wyrażonej w m2. Powierzchnia całkowita budynku:

• Jest sumą powierzchni  całkowitych wszystkich kon-

dygnacji budynku. Jako kondygnację należy traktować 

wszystkie piętra  znajdujące się całkowicie lub czę-

ściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej 

poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na  dachach, 

kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. 

• Mierzona jest na poziomie posadzki, po zewnętrznym 

obrysie budynku. Powierzchni  dachów, o  ile nie są 

w sposób stały przykryte, nie wlicza się do powierzch-

ni  całkowitej budynku, co  sprawia, że obiekty niskie 

będą cechować się większą wartością śladu węglowe-

go w przeliczeniu na ich powierzchnię całkowitą.

W  obiektach poddawanych modernizacji, przebudowie i  od-

budowie, ślad węglowy prowadzonych prac należy odnieść 

do  powierzchni  całkowitej tej części  budynku, dla  której 

w wyniku rozpatrywanych robót dochodzi do zmiany funkcji, 

zwiększenia efektywności energetycznej lub poprawy innych 

parametrów.

W  przypadku niektórych systemów  oceny, wymagane może 

być odniesienie wyników analizy do  innych parametrów  cha-

rakteryzujących obiekt budowlany, jak np. jego  kubatura, 

powierzchnia użytkowa  itp. W takim wypadku należy analizę 

przeprowadzić zgodnie z niniejszą metodyką, a wyniki końco-

we odnieść dodatkowo do wskazanej wielkości.



ROZDZIAŁ 4
STUDIUM PRZYPADKU
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CEL I ZAŁOŻENIA
przednim rozdziale, uwzględniając fazy cyklu życia  budynku 

A1-A5, B1-B4 oraz C1-C4. Dodatkowo, przeprowadzono ob-

liczenia emisji CO
2
 związanych z modułem B6 (zużycie ener-

gii), oszacowane dla trzech różnych scenariuszy dekarboniza-

cji sieci energetycznej i ciepłowniczej w Polsce.

Szacunkowe przedmiary elementów konstrukcyjnych oraz fa-

sady budynku na  potrzeby analizy LCA  zostały opracowane 

na podstawie trójwymiarowego modelu BIM budynku. Infor-

macje dotyczące powierzchni  elementów  wykończeniowych, 

przegród wewnętrznych, wyposażenia  oraz  instalacji  i  urzą-

dzeń w budynku zostały przyjęte na podstawie uśrednionych 

danych z analiz przeprowadzonych dla budynków o tej samej 

funkcji i zbliżonej powierzchni.

Poniższa tabela podsumowuje źródła danych, którymi posłu-

żono się w przeprowadzonej analizie.

Tabela 9: Źródła danych o emisjach dla poszczególnych faz cyklu życia budynku

FAZY CYKLU ŻYCIA BUDYNKU OBJĘTE OCENĄ

A1 - Wydobycie i wytworzenie surowców Bazy danych z deklaracjami środowiskowymi 
i danymi generycznymi dostępne w ramach programu 

OneClick LCA

Obliczono w ramach programu OneClick LCA, na podstawie 
wprowadzonych danych budynku i przyjętych scenariuszy

Obliczono na podstawie ogólnych wartości wskaźnikowych

Obliczono w ramach programu OneClick LCA, na podstawie 
wprowadzonych danych o budynku i przyjętych scenariuszu

Obliczono w ramach programu OneClick LCA, na podstawie 
wprowadzonych danych o budynku i przyjętych scenariuszy

A2 - Transport do zakładu produkcyjnego

A5 - Proces budowy i instalacji

B3 - Naprawa

C1 - Rozbiórka/wyburzenie

A3 - Produkcja wyrobu

B1 - Użytkowanie

B4 - Wymiana

C2 - Transport do zakładu utylizacji

C4 - Utylizacja

A4 - Transport na miejsce budowy

B2 - Konserwacja

C3 - Przetwarzanie odpadów do ponownego użycia /   
          recykling

ŹRÓDŁA DANYCH

Dla zilustrowania przedstawionej w raporcie metodyki szaco-

wania śladu węglowego przeprowadzono studium przypadku 

dla modelowego budynku, w trzech różnych wariantach funk-

cyjnych lub materiałowych:

• wariant 1 – budynek biurowy w technologii żelbe-
towej monolitycznej

• wariant 2 – budynek biurowy  (jak wariant 1) 
w  technologii  żelbetowej ze stropami  kompozyto-
wymi drewniano-betonowymi

• wariant 3  –  budynek zamieszkania  zbiorowe-
go w technologii żelbetowo – murowanej.

W  analizowanych wariantach analizę LCA  przeprowadzo-

no  zgodnie z  proponowaną metodyką proponowaną w  po-
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Założenia:

• Dane ilościowe, dotyczące komponentów budynku, ma-

teriałów i urządzeń, zostały wprowadzone do programu 

OneClick LCA, gdzie dla każdej pozycji przypisano de-

klaracje EPD lub dane generyczne, spośród dostępnych 

w  programie opcji. W  razie braku dostępnej deklara-

cji EPD lub danych generycznych dla konkretnego ele-

mentu budynku, wybierano  dane dla  materiałów  lub 

elementów o zbliżonych parametrach. W razie potrze-

by stosowano  współczynniki  kalibrujące, pozwalające 

na  przybliżenie docelowej wartości  GWP przy pomocy 

OPIS MODELOWEGO BUDYNKU 

Na potrzeby analizy opracowano uproszczony model budyn-

ku, na planie prostokąta.

Budynek poddano  ocenie cyklu życia  w  trzech wariantach, 

różniących się między sobą rozwiązaniami materiałowymi lub 

funkcją. W każdym z przypadków niezmienna była powierzch-

nia  budynku, liczba  kondygnacji  oraz  schemat konstrukcji.  

• Do  obliczenia  wartości  emisji  związanych z  fazami  A4-

A5 oraz  B1-B4, posłużono  się założeniami  zgodny-

mi  z  wytycznymi, przedstawionymi  w  poprzednim roz-

dziale niniejszego opracowania.

• Z oceny cyklu życia wyłączono komponenty o nieznacz-

nym wpływie na wartość śladu węglowego. Można przy-

jąć, że analogicznie, jak w przypadku emisji określanych 

w deklaracjach EPD, wg normy PN EN 15804, całkowity 

udział wykluczeń nie przekracza 5% całego budynku.

deklaracji EPD opracowanej dla produktu o innych pa-

rametrach. Takie podejście wymagane było  zwłasz-

cza  w  przypadku urządzeń, w  których za  parametr 

przewodni uznano ich moc określoną w kWh. Elementy 

instalacji, takie jak rury czy kanały wentylacyjne, składa-

jące się z wielu pozycji o różnych wymiarach (średnicach 

lub przekrojach), były przeliczane na  całkowitą masę 

poszczególnych materiałów, z uwzględnieniem naddat-

ków na np. zawiesia, zawory, klapy itp.

Rysunek 16: Poglądowe obrazy 3D modelowego budynku i konstrukcji typowej kondygnacji

Dla  uproszczenia  analizy, układ podpór w  budynku pozostał 

taki  sam w  każdym z  analizowanych wariantów  obiektu. Po-

nieważ rozpiętości  stropów  modelowanym budynku o  kon-

strukcji  żelbetowej w  wariancie biurowym i  mieszkalnym są 

identyczne, także wartość wbudowanego śladu węglowego jest 

na bardzo podobnym poziomie. Warto zwrócić uwagę, że w przy-

padku realnych przykładów budynków mieszkalnych, ze względu 

na  typowo  mniejsze rozpiętości  stropów  niż w  budynkach biu-
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rowych oraz  mniejsze obciążenia  użytkowe, można  spodziewać 

się niższej wartości śladu węglowego konstrukcji w przeliczeniu 

na  ich powierzchnię, niż przedstawionych w  poniższej analizie. 

Uproszczenie to nie ma jednak istotnego wpływu na porównanie 

śladu operacyjnego z wbudowanym, co było głównym celem stu-

dium przypadku. Na Rysunku 16 i 17 przedstawiono obrazy 3D 

modelowego budynku oraz schematyczny przekrój przez budy-

nek wraz z jego podstawowymi parametrami.



Rysunek 17: Schemat modelowego budynku
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Poniżej przedstawiono kluczowe różnice między poszczególnymi wariantami mode-

lowego budynku, które zostały poddane ocenie cyklu życia w ramach niniejszego stu-

dium przypadku.

WARIANT 1
• Budynek biurowy z kondygnacją techniczną w podziemiu oraz na stropodachu.

• Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Ustrój płytowo-słupowy z trzonem za-

pewniającym stateczność budynku. Całość konstrukcji nośnej budynku wyko-

nana w technologii żelbetowej, monolitycznej.

• Fasadę budynku stanowi ściana kurtynowa szklana z profilami aluminiowymi, 

mocowana do krawędzi płyt. Przegrody wewnętrzne ograniczają się głównie 

do lekkiej zabudowy w części wspólnej budynku. Typowa kondygnacja posia-

da sufity podwieszone oraz podłogi podniesione, przeznaczone pod obciąże-

nia jak dla pomieszczeń biurowych. 

• W budynku znajdują się następujące instalacje i systemy: system centralne-

go  ogrzewania, wentylacji  mechanicznej z  odzyskiem ciepła, chłodzenia, in-

stalacja wodno-kanalizacyjna, tryskaczowa, elektryczna i teletechniczna.

WARIANT 2
• Budynek biurowy, jak w wariancie 1, z wyjątkiem konstrukcji stropów kondy-

gnacji  nadziemnych, które w  tym wariancie wykonane zostały w  technolo-
gii kompozytowej, drewniano-betonowej, co ograniczyło wykorzystanie 
betonu i stali zbrojeniowej w obrębie konstrukcji stropów nadziemia o po-

nad 60% i  wprowadziło  znaczącą ilość elementów  drewnianych, w  posta-

ci płyt z drewna klejonego krzyżowo (CLT). 

• Na potrzeby analizy zastąpiono także część ścian działowych ścianami z płyt 

z drewna klejonego CLT.

• Rozwiązania w zakresie fasady i instalacji bez zmian w stosunku do wariantu 1.

WARIANT 3
• Budynek mieszkalny wielorodzinny, z  kondygnacją techniczną w  podziemiu 

oraz na stropodachu. Rozwiązania konstrukcyjne jak dla wariantu 1.

• Fasadę budynku tworzą ściany osłonowe murowane, wykończone metodą „lek-

ka-mokra”. Zamiast podłóg podniesionych zastosowano podłogi pływające.

• Rozwiązania instalacyjne jak dla wariantu 1, z poniższymi różnicami:

 - brak instalacji chłodniczej oraz tryskaczowej,

 - skorygowana instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
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Każdy z powyższych wariantów budynku został opracowany dla  identycznych za-

łożeń dotyczących elementów budynku podlegających ocenie, spójnych z wytycz-

nymi, przedstawionymi  w  rozdziale 3 raportu. Rysunek obok zawiera  informacje, 

dotyczące zakresu elementów uwzględnionych w oszacowaniu śladu węglowego.

Dla wariantów 1 i 3 modelowego budynku, z uwagi na przyjęte rozwiązania materia-

łowe, ilość węgla biogenicznego zmagazynowana w komponentach jest na bardzo ni-

skim poziomie i  wiąże się głównie z  elementami  wykończeniowymi  o  relatywnie 

krótkim szacunkowym okresie użytkowania. W związku z powyższym, dla przejrzy-

stości  wyników  pominięto  wartości  emisji  związane z  sekwestracją węgla  w   tych 

wariantach. Wartości wskaźnika ‘GWP-biogenic’ przedstawiono jedynie w przy-
padku wariantu 2, w  którym część konstrukcji  stropu oraz  przegród pionowych 

przewidziano  jako  wykonane z  elementów  drewnianych. Wartość ‘GWP-biogenic’ 

została zaraportowana osobno od ‘GWP-fossil’ i przedstawiona w tabeli w ramach 

modułów A1-A3 jako ujemna, ponieważ do cyklu produkcyjnego elementów drew-

nianych wlicza  się także okres wzrostu drzewa, w  ramach którego  w  procesie fo-

tosyntezy dochodzi  nie do  emisji  dwutlenku węgla, lecz  do  jego  wychwytywania. 

Zjawisko  to  zostało  opisane i  zilustrowane na  wykresie w  rozdziale 3 niniejsze-

go opracowania.

W  ramach studium przypadku, wartości  emisji  związane z  modułem D nie podle-

gały ocenie. W  modelowym budynku nie przewidziano  komponentów  budynku 

do  ponownego  wykorzystania. Na  poczet modułu D w  tym wypadku, do  korzy-

ści  można  zaliczyć przede wszystkim potencjał do  poddania  recyklingowi  złomu 

metalowego, wykorzystywanego  w  przemyśle. Gruz  powstały po  rozbiórce kon-

strukcji  betonowych i  murowych także posiada  potencjał do  recyklingu - po  po-

sortowaniu i pokruszeniu (downcycling) może znaleźć zastosowanie jako podbudo-

wa do dróg lub zasypka wykopu.
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Rysunek 18: Elementy budynku podlegające ocenie oraz wyłączenia



WYNIKI SZACOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO 
wany ślad węglowy w fazach A1-A5, B1-B4, C1-C4 oraz ope-

racyjny ślad węglowy B6.  

Wbudowany ślad węglowy

W poniższych tabelach (10,11,12) przedstawiono wyniki osza-

cowania śladu węglowego dla omawianych wariantów, dla każ-

dej z  faz  cyklu życia  z  osobna  oraz  zbiorczo  dla  wejściowe-

go  wbudowanego  i  wbudowanego  w  fazie użytkowania  śladu 

węglowego. Wyróżniono  sześć podstawowych kategorii  ele-

mentów budynku: konstrukcja podziemna budynku, konstruk-

cja  części  nadziemnej, przegrody zewnętrzne, przegrody we-

wnętrzne,  wykończenie wnętrz  z  wyposażeniem, instalacje. 

Ponadto, na podstawie wartości wskaźnikowych oraz uwzględ-

niono dodatki na emisje związane z budową oraz emisje zwią-

zane z użytkowaniem, konserwacją i naprawami obiektu.

Należy zwrócić uwagę na  tabelę wyników  wariantu 2 kon-

strukcji  budynku, w  którym widać duży udział dwutlenku 

węgla  biogenicznego. Zgodnie z  aktualną normą PN-EN 

15804+A2:2020-03 opisującą sposób opracowywania  de-

klaracji środowiskowych wyrobów wartość GWP wyrobu nie 
można pomniejszać o wielkość przechowywanego w nim 
dwutlenku węgla  biogenicznego, jednak wartość tę moż-

na  zaraportować osobno, jeżeli  stanowi  przynajmniej 5% 

GWP wyrobu. 

Tabela 10: Wyniki dla Wariantu 1 - budynek biurowy w technologii żelbetowej monolitycznej

Konstrukcja 
podziemna budynków

Konstrukcja 
części nadziemnej

Wykończenie wnętrz 
i wyposażenie

Przegrody zewnętrzne

Przegrody wewnętrzne

Instalacje

Sumaryczny ślad węglowy 
elementów kategorii 1-6

Powierzchnia całkowita 
budynku: 16 100m2

Elementy 1-6 
w przeliczeniu na Pc

MODUŁY LCA

KATEGORIE ELEMEN-
TÓW BUDYNKU:

kgCO
2
e

A1-A3 A4 A5 B1-B3 B4 C1-C4
A1-A5

wejściowy ślad 
węglowy

A-C
wbudowany 

ślad węglowy

1 185 288

2 422 280

573 511

739 166

592 781

1 424 918

6 937 944

kgCO
2
e/m2

430,9

56 809

88 368

11 880

4 554

5 773

5 149

172 533

10,7

193 499

323 459

141 875

29 817

113 784

84 906

887 340

55,1

-

-

29 422

22 158

15 928

93 492

161 000

10,0

-

-

1 013 967

763 616

548 921

3 221 955

5 548 459

344,6

82 012

36 222

25 220

19 896

10 658

5 428

179 436

11,1

1 316 492

2 635 009

639 939

755 184

642 300

1 462 711

7 997 817

496,8

1 398 503

2 671 231

1 679 126

1 538 696

1 201 880

4 690 094

13 886 712

862,5
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W  poniższej części  przedstawiono  wyniki  szacowania  śladu 

węglowego dla każdego z trzech wariantów modelowego bu-

dynku. Wyodrębniono części analizy uwzględniające: wbudo-



Tabela 11: Wyniki dla Wariantu 2 – budynek biurowy  (jak wariant 1) w technologii żelbetowej ze stropami kompozytowymi drewniano-betonowymi

Tabela 12: Wyniki dla Wariantu 3 - budynek mieszkalny wielorodzinny w technologii żelbetowo – murowanej

Konstrukcja
podziemna budynków

Konstrukcja 
podziemna budynków

Konstrukcja 
części nadziemnej

Konstrukcja 
części nadziemnej

Wykończenie wnętrz 
i wyposażenie

Wykończenie wnętrz 
i wyposażenie

Przegrody zewnętrzne

Przegrody zewnętrzne

Przegrody wewnętrzne

Przegrody wewnętrzne

Instalacje

Instalacje

Sumaryczny ślad węglowy 
elementów kategorii 1-6

Sumaryczny ślad węglowy 
elementów kategorii 1-6

Elementy 1-6 
w przeliczeniu na Pc

Powierzchnia całkowita 
budynku: 16 100m2

Sekwestracja CO
2

(GWP-bio)

Elementy 1-6 
w przeliczeniu na Pc

MODUŁY LCA

MODUŁY LCA

KATEGORIE ELEMEN-
TÓW BUDYNKU:

KATEGORIE ELEMEN-
TÓW BUDYNKU:

kgCO
2
e

kgCO
2
e

A1-A3

A1-A3

A4

A4

A5

A5

B1-B3

B1-B3

B4

B4

C1-C4

C1-C4

A1-A5
wejściowy ślad 

węglowy

A1-A5
wejściowy ślad 

węglowy

A-C
wbudowany 

ślad węglowy

A-C
wbudowany 

ślad węglowy

1 046 565

1 020 743

1 822 614

2 422 280

649 548

569 879

739 166

1 599 442

461 023

910 901

1 424 918

935 275

6 143 834

381,6

7 458 520

kgCO
2
e/m2

-2 427 641

463,3

57 060

55 857

41 179

88 368

13 839

11 857

4 554

20 133

4 507

10 641

5 149

10 883

126 288

7,8

197 739

12,3

213 807

147 385

180 840

277 262

169 594

120 796

35 724

223 988

102 586

138 933

101 726

82 050

804 276

50,0

990 415

61,5

-

-

-

-

32 787

43 011

22 216

7 046

12 262

34 300

93 735

76 643

161 000

161 000

-

-

-

-

1 126 976

1 169 597

763 616

191 594

421 497

932 726

3 221 955

2 084 175

5 534 044

343,7

4 378 092

271,9

88 425

81 760

176 745

36 222

26 493

25 213

19 896

57 594

11 779

11 184

5 428

24 469

328 766

20,4

236 422

**

14,7

1 317 432

1 223 985

2 044 633

2 787 910

832 981

702 532

779 444

1 843 563

568 116

1 060 475

1 531 793

1 028 208

7 074 398

439,4

8 646 674

537,1

1 405 857

1 305 745

2 221 378

2 824 132

2 019 236

1 940 353

1 585 172

2 099 797

1 013 654

2 038 685

4 852 911

3 213 495

13 098 208

813,6

13 422 208

833,7

*  - dla  uproszczenia  przyjęto  scenariusz  końca  życia  budyn-

ku zakładający, że 100% elementów drewnianych, wiążących 

w  swojej strukturze węgiel biogeniczny, zostanie wykorzy-

stanych ponownie lub przetworzonych bez  uwalniania  wę-

gla do atmosfery.
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Powyższe wyniki przedstawiono także na wy-

kresach, w  celu łatwiejszej ich interpretacji. 

Rysunek 19a, 19b, 19c przedstawia  udział 

poszczególnych faz  cyklu życia  budynku we 

wbudowanym śladzie węglowym budynku 

dla wszystkich wariantów.

Rysunek 19a: Udział poszczególnych faz cyklu życia budynku we wbudowanym 
śladzie węglowym – Wariant 1

Rysunek 19b: Udział poszczególnych faz cyklu życia budynku we wbudowanym 
śladzie węglowym – Wariant 2

Rysunek 19c: Udział poszczególnych faz cyklu życia budynku we wbudowanym 
śladzie węglowym – Wariant 3

W  wariancie 1 analizowanego  budynku, 57% udziału we 

wbudowanym śladzie węglowym mają fazy od A1 do A5, skła-

dające się na  wejściowy ślad węglowy. Znaczący udział mają 

także fazy B1-B4, za  sprawą dużej ilości  instalacji  budynko-

wych, podlegających wymianom w okresie 15-25-letnim. Nie-

co mniejszy udział fazy A można  zaobserwować w wariancie 

2, w którym żelbetową konstrukcję stropów zastąpiono kon-

strukcje monolityczną stropami  kompozytowymi  drewniano-

-betonowymi. 

Czasowe przechowanie węgla  biogenicznego  w  kompo-

nentach budynku (wariant 2) pozwala  na  wyhamowanie 

tempa  emisji  gazów  cieplarnianych, a  co  za  tym idzie, poma-

ga  w  walce ze zmianą klimatu. Rysunek 20 przedstawia, jak 

duża część emisji w modułach A1-A3, związana z GWP-fossil, 

może być skompensowana  przez  sekwestrację węgla  bioge-

nicznego, wykazaną przez GWP-bio.

Rysunek 20: Udział sekwestracji CO
2
 w modułach A1-A3 (Warinat 2)
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takie jak przegrody zewnętrzne, wewnętrzne i  wykończenie 

z  wyposażeniem, mają zbliżony do  siebie udział. Na  powyż-

sze wyniki  decydujący wpływ  mają przyjęte założenia  doty-

czące przewidywanego  okresu użytkowania  poszczególnych 

elementów  budynku, ponieważ z  każdym cyklem wymian 

danej grupy elementów, ich wbudowany ślad węglowy podle-

ga zwielokrotnieniu. 

Rysunek 21: Udział części budynku w poszczególnych fazach LCA

Dla  rozpatrywanego  przypadku (wariant 2), aż 40% warto-

ści  GWP-fossil może być skompensowana  przez  GWP-bio, 

rozpatrując wyłącznie moduły A1-A3 LC. W skali wbudowane-

go śladu węglowego w całym cyklu życia budynku, procentowy 

udział GWP-bio, jak wynika z poniższego wykresu, wynosi 19%.

Z  kolei  wyniki  dla  wariantu 3 przedstawione w  tabeli  12 

oraz na rysunku 19c (budynku mieszkalnego przy zachowaniu 

tej samej technologii co w wariancie 1 o tej samej powierzch-

ni  całkowitej oraz  geometrii) zwracają uwagę wpływ  funk-

cji  budynku, typu elewacji, liczba  i  materiał przegród we-

wnętrznych oraz rodzaje zastosowanych systemów instalacji. 

Wbudowany ślad węglowy w fazie A wzrasta do 64%. 

Wpływ  poszczególnych elementów  budynku na  wbudowany 

ślad węglowy przestawia Rysunek 21.

Zobrazowano  duży wpływ  instalacji  budynkowych na  wbu-

dowany ślad węglowy przedstawiając  wartości bezwzględne, 

wyrażone w kgCO
2
e w rozbiciu na poszczególne fazy cyklu ży-

cia oraz kategorie elementów budynku.

Na  poniższym rysunku zobrazowano, że w  analizowanym 

budynku wbudowany ślad węglowy instalacji  budynkowych 

dorównuje śladowi  węglowemu całej konstrukcji  budynku 

(podziemnej i  nadziemnej), biorąc pod uwagę ich cykl wy-

mian w  całym okresie życia, natomiast pozostałe elementy, 
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Na  wykresie poniżej, na  potrzeby omówienia  wyników  i  zi-

lustrowania  potencjału wykorzystania  budynków  jako  ma-

gazynów  dwutlenku węgla, wartość bezwzględną wskaź-

nika  GWP-bio  dla  całego  budynku, przedstawiono  nad 

pozycjami odpowiadającymi wartościom wskaźnika GWP-fos-

sil określonymi  dla  poszczególnych grup elementów. Należy 

pamiętać, iż wykres ten nie przedstawia  dodatkowych emi-

sji  gazów  cieplarnianych, tylko  sumę zaabsorbowanego  z  at-
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mosfery dwutlenku węgla, przechowywanego  w  budynku 

w czasie trwania jego cyklu życia oraz potencjalnie poza nim. 

W  wariancie 3 dla  budynku mieszkalnego  znacząco  wpły-

wa  wbudowany ślad węglowy w  fazie A1-A3 wynikający 

z betonowej konstrukcji ścian zewnętrznych jednak skompen-

sowany mniejszym niż w wariancie 3, wpływem fazy B4 dla in-

stalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym. 

Wpływ  ilości  wymian elementów  na  proporcje w  ich udziale 

w  śladzie węglowym widać najlepiej zestawiając ze sobą wy-

kresy kołowe z wynikami dla wejściowego wbudowanego śla-

du węglowego (moduły A1-A5) oraz dla całkowitego wbudo-

wanego śladu węglowego (moduły A-C).

Rysunek 22: Udział części budynku w wejściowym i wbudowanym śladzie węglowym



Operacyjny ślad węglowy

Założenia
W ramach niniejszego studium przypadku, analizy śladu węglowego modelowego budynku biurowego (wariant 1) oraz mieszkal-

nego  (wariant 3) rozszerzono  o  operacyjny ślad węglowy, co  pozwoliło  na  oszacowanie całkowitego  śladu węglowego  dla  obu 

typów budynków.

Pierwszym etapem oszacowania operacyjnego śladu węglowego tych budynków było określenie ich zapotrzebowania na energię, bio-

rąc pod uwagę sposób użytkowania, izolacyjność przegród oraz rodzaj instalacji. Poniżej przedstawiono przyjęte założenia, na podsta-

wie których określone zostało zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło.

Wariant 1

• Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 16100 m2.

• Izolacyjność przegród spełniająca  warunki  techniczne 

dla budynków nowo wznoszonych.

• Zagęszczenie osób jak dla  standardowego  biura, zy-

ski ciepła od urządzeń i oświetlenia typowe.

• Budynek zasilany w  energię cieplną z  wysokoparame-

trowej miejskiej sieci ciepłowniczej na potrzeby c.o., c.t. 

oraz c.w.u.

• Budynek wyposażony w  instalację wentylacji  mecha-

nicznej, która  dostarcza  wymaganą ilość powietrza  ze-

wnętrznego, odpowiedniego  pod względem higienicz-

nym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie 

powietrza zużytego.

• Powietrze wentylacyjne przygotowywane jest w  cen-

tralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzy-

skiem ciepła. Komfort termiczny w przestrzeniach biu-

rowych zapewniają belki chłodnicze oraz grzejniki.

• Składowe zużycia  energii, które zostały uwzględnione 

do obliczeń operacyjnego śladu węglowego:

 - Energia  cieplna  z  sieci  ciepłowniczej na  potrzeby 

ogrzewania, wentylacji  i ciepłej wody użytkowej – 
644 000 kWh/rok,

 - Energia elektryczna na potrzeby chłodzenia, zasi-

lania urządzeń (pompy, wentylatory), oświetlenia, 

sprzętu biurowego  (energia  elektryczna  nieure-

gulowana  przez  metodologię wyznaczania  cha-

rakterystyki energetycznej budynku) – 1 127 000 
kWh/rok.

Wariant 3

• Budynek mieszkalny wielorodzinny o  powierzchni  cał-

kowitej 16100 m2. Izolacyjność przegród spełniają-

ca WT dla budynków nowo wznoszonych.

• Sposób użytkowania  jak dla  typowego  współczesne-

go budynku wielorodzinnego w Polsce.

• Budynek zasilany w  energię cieplną z  wysokoparame-

trowej miejskiej sieci  ciepłowniczej na  potrzeby c.o. 

oraz podgrzewu c.w.u.

• Budynek wyposażony w  instalację wentylacji  mecha-

nicznej, która  dostarcza  wymaganą ilość powietrza  ze-

wnętrznego, odpowiedniego  pod względem higienicz-

nym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie 

powietrza zużytego.

• Powietrze wentylacyjne przygotowywane jest w  cen-

tralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzy-

skiem ciepła.

• Ciepło rozprowadzane jest w budynku przez  instalację 

c.o. pompową, przy pomocy wodnych grzejników  kon-

wekcyjnych.

• Składowe zużycia  energii, które zostały uwzględnione 

do obliczeń operacyjnego śladu węglowego:

 - Energia  cieplna  z  sieci  ciepłowniczej na  potrzeby 

ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej – 

611 800 kWh/rok,

 - Energia  elektryczna  na  potrzeby zasilania  urzą-

dzeń (pompy, wentylatory), oświetlenia, sprzętu 

domowego  (energia  elektryczna  nieuregulowa-

na przez metodologię wyznaczania charakterysty-

ki energetycznej budynku) – 354 200 kWh/rok.
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Do  analiz  przyjęto  aktualne wielkości  emisji  dwutlenku wę-

gla  dla  ciepła  z  sieci  ciepłowniczej oraz  energii  elektrycznej 

z sieci elektroenergetycznej:

• dla  energii  cieplnej z  sieci  ciepłowniczej 0,31kgCO
2
/

kWh - wskaźnik emisji  dwutlenku węgla  wyemitowa-

nego  do  powietrza  ze źródeł, przy wytworzeniu cie-

pła  sprzedawanego  przez  z  Veolia  Energia  Warsza-

wa S.A. w 2020 roku,

• dla  energii  elektrycznej 0,75 kgCO
2
/kWh - wskaźnik 

emisji dla energii elektrycznej za rok 2020, opublikowa-

ny w grudniu 2021 na podstawie danych KOBIZE.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto 4 scenariusze 

odnoszące się do emisji dwutlenku węgla z sieci ciepłowniczej 

oraz elektroenergetycznej w kolejnych latach użytkowania bu-

dynków:

• scenariusz  0 - utrzymanie emisji  na  stałym poziomie, 

jak dla roku pierwszego w trakcie trwania całego cyklu 

życia budynku,

• scenariusz  1 – wolne tempo  spadku emisji  reduk-

cja o 2% w stosunku do roku poprzedniego,

• scenariusz 2 – umiarkowane tempo spadku emisji - re-

dukcja o 5% w stosunku do roku poprzedniego,

• scenariusz  3 – wysokie tempo  spadku emisji  - reduk-

cja o 10% w stosunku do roku poprzedniego.

Należy zwrócić uwagę, że tylko scenariusz 3 zakładający wy-

sokie tempo  spadku emisji  pozwala  zbliżyć się w  okolicach 

roku 2050 do zakładanej w Unii Europejskiej neutralności kli-

matycznej w rozumieniu zlikwidowania źródeł emisji CO
2
.

Warto także dodać, że publikowane raporty dotyczące źródeł 

energii w Polsce, a co za tym idzie także emisji z sieci energe-

tycznej, przeważnie przedstawiają prognozy na kolejne 10-20 

lat, co  jest okresem zbyt krótkim dla określania śladu węglo-

wego  budynków  w  całym ich cyklu życia. W  związku z  tym, 

przedstawione powyżej scenariusze należy traktować poglą-

dowo i mieć na uwadze, że powstały one wyłącznie na potrze-

bę zilustrowania przykładowych wyników operacyjnego śladu 

węglowego  budynku. Samo  założenie redukcji  emisji  z  sie-

ci energetycznej w kolejnych latach może okazać się niesłusz-

ne, w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku paliw.

Rysunek 23: Przyjęte scenariusze spadku emisji CO
2
 z sieci energetycznej w Polsce, na potrzeby oszacowania śladu operacyjnego

Rysunek 24: Porównanie wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego
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SZACOWANIE CAŁKOWITEGO ŚLADU WĘGLOWEGO BUDYNKÓW
Poniższe rysunki ilustrują skalę rozbieżności wyników opera-

cyjnego  śladu węglowego  pomiędzy poszczególnymi  scena-

riuszami oraz w odniesieniu do wartości wbudowanego śladu 

węglowego  dla  dwóch analizowanych budynków. Przykład 

ten pokazuje, że założenia  przyjęte dla  emisji  z  sieci  ener-

getycznym mogą mieć decydujący wpływ  na  wynik końcowy 

oszacowania całkowitego śladu węglowego. Ponieważ prze-
widzenie emisji  z  sieci  w  horyzoncie czasu powyżej 50 
lat jest w  praktycznie niemożliwe, oszacowanie opera-

cyjnego  śladu węglowego  budynku musi  być obarczone 
bardzo  dużą niepewnością wyniku. Aby zminimalizować 

niepewność wyniku śladu węglowego  budynku sugeruje się, 

aby moduł B6 wyłączyć z zakresu analizy i raportować wyni-

ki  wyłącznie dla  wbudowanego  śladu węglowego. Natomiast 

informację o  wielkości  operacyjnego  śladu węglowego  dane-

go  budynku może pośrednio  dostarczyć wyznaczane w  ra-

mach charakterystyki energetycznej wskaźnik EK. 
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Poniżej przedstawiono  wyniki  całkowitego  śladu węglo-

wego  dla  modelowego  budynku biurowego  (wariant 1) 

oraz  mieszkalnego  (wariant 3) przy różnych scenariuszach 

emisji z sieci w ujęciu ilościowym. W ramach całkowitego śladu 

węglowego budynku wyróżniono ogół emisji związany z wbu-

dowanym śladem węglowym oraz operacyjny ślad węglowy.

Dla dokładniejszego zobrazowania wszystkich faz i ich udziału 

w szacowaniu całkowitego śladu węglowego budynku opraco-

wano wykresy kołowe umieszczone na poniższej ilustracji.

Rysunek 25: Porównanie udziału faz analizy LCA w całkowitym śladzie węglowym



ROZDZIAŁ 5
PODSUMOWANIE
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Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w środo-

wisku budowlanym wykraczają poza samą redukcję emisji CO
2
 

w fazie użytkowania, wyrażanej poprzez operacyjny ślad wę-

glowy. Proces budowy i wykorzystania materiałów powodują 

również znaczne emisje CO
2
. 

W  czerwcu 2021 PLGBC opublikowało  Zerowy ślad węglo-
wy budynków. Mapa  drogowa  dekarbonizacji  budownictwa 
do 2050 r., w której jednym z kluczowych działań było wska-

zanie konieczności  włączenia  oceny emisji  dwutlenku wę-

gla w całym cyklu życia budynków do przepisów budowlanych. 

Obecny raport i  poniższe podsumowanie są propozycją 
wprowadzenia  ujednoliconej metody szacowania  śladu 
węglowego w budynkach. 

Na podstawie przedstawionych założeń oraz uzyskanych wy-

ników w wypracowanej metodyce szacowania śladu węglowe-

go  budynku proponuje się przyjęcie dwóch metod: metody 
uproszczonej oraz pełnej.

Metoda uproszczona - uwzględnia moduły 

A1-A3 odpowiedzialne za emisje wbudowa-

ne w fazie wyrobu oraz emisje operacyjne 

w przeliczeniu na CO
2
e. 

• Faza wyrobu, obejmująca moduły od A1 do A3, stanowi najbardziej istotny element składowy oceny cyklu życia budynku i za-

zwyczaj przekracza 50% wbudowanego śladu węglowego w całym cyklu życia budynku. 

• Prawidłowe oszacowanie wartości dla tej fazy jest kluczowe dla poprawności wyników wbudowanego śladu węglowego w ca-

łym cyklu życia. Wyniki dla kolejnych faz cyklu życia budynku są zależne od wartości określonych w ramach modułów A1-A3.

• Idea szacowania śladu węglowego dla tych faz jest bardzo prosta i sprowadza się do zsumowania emisji dla każdego z elemen-

tów budynku objętego analizą i nie wymaga  przyjmowania  dodatkowych założeń, których weryfikacja  na etapie projektowa-

nia jest niemożliwa. 

• Do  obliczeń należy wykorzystać zestawienie ilościowe materiałów  i  urządzeń budowlanych oraz  uśrednione dane dla  wyro-

bów (generyczne) lub szczegółowe dane dla wyrobów (z deklaracji EPD)

• Obliczając ślad węglowy, w ramach modułów A1-A3 należy wziąć pod uwagę zjawisko sekwestracji CO
2
, a wartość zmagazyno-

wanego węgla przedstawić osobno, nie włączając do bilansu GWP fossil.

• Przy opracowywaniu wyników dla modułów A1-A3 należy zwrócić uwagę, czy stosowane w projekcie wyroby zawierają bio-

geniczny węgiel. Nowe deklaracje EPD, opracowane zgodnie z  EN 15804:2012+A2:2020, powinny wyróżniać wartość emi-

sji  CO
2
e, powiązaną ze zmagazynowanym w  wyrobie węglem biogenicznym, jednak starsze opracowania  lub niektóre dane 

zagregowane mogą tej informacji nie zawierać. W przypadku braku szczegółowych danych, można przyjąć, że 1 kg drewna ma-

gazynuje w sobie ok. 1,64 kgCO
2
e. Wartość ta została określona na podstawie EN 16449 przy założeniu, że do produkcji drew-

na wykorzystywane jest 50% biomasy, a resztę stanowi odpad (korzenie, korona drzewa).

• Udział operacyjnego śladu węglowego w całkowitym śladzie węglowym budynku w zależności od typu budynku oraz przyjętych 

założeń dotyczących dekarbonizacji sieci energetycznej może wahać się od 20% do 80%. Włączenie do szacowania tak dużej 

składowej emisji, która jednocześnie obarczona jest bardzo wysoką niepewnością sprawiłoby, że oceny cyklu życia odnoszące 

się do całkowitego śladu węglowego budynku straciłyby wartość jako narzędzie do porównania między sobą budynków.

• Emisje operacyjne należy przyjąć na  podstawie obliczeń zapotrzebowania  na  energię końcową wg obowiązującej metodolo-

gii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, w zależności od rodzaju nośnika energii. Wartość emisji po-

dana jako wskaźnik GWP musi uwzględniać wszystkie gazy cieplarniane (Tabela 2).

• Wielkość emisji gazów cieplarnianych składających się na operacyjny ślad węglowy (moduł B6), należy określić dla jednego roku, 

na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykorzystywanych nośników energii.

A1
WYDOBYCIE I WYTWORZENIE 

SUROWCÓW

A2
TRANSPORT

B6
EMISJE OPERACYJNE

A3
PRODUKCJA WYROBU

A
FAZA WYROBU

METODA UPROSZCZONA - REKOMENDOWANA

B
FAZA UŻYTKOWANIA
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Moduły składające się na  fazę wznoszenia, A4 i  A5, przecięt-

nie składają się na nie więcej niż 5% wbudowanego śladu wę-

glowego, z  czego  transport drogowy materiałów  w  obrębie 

kraju odpowiada za ok. 1%. Przewidywanie tych faz na etapie 

koncepcji  lub projektu budowlanego  jest trudne do  szacowa-

nia  – wymaga  danych o  całym transporcie wyrobów  budow-

lanych. Rzetelne gromadzenie tych informacji  pozwoliłoby 

na  uwzględnienie emisji  z  fazy A4 w  analizie powykonawczej, 

a  w  dalszej perspektywie na  opracowanie krajowych zaleceń 

dotyczących typowych środków transportu i odległości na  ja-

kie transportowane są wyroby.

Faza  A5 obejmująca  prace ziemne, wykopy, prace tymczaso-

we, obróbkę materiałów  na  miejscu, zużycie energii  i  wody 

w  trakcie wznoszenia  budynku wymaga  szacunkowych da-

nych lub danych pomiarowych w trakcie budowy. Brak danych 

literaturowych dla  budów  na  terenie Polski  oraz  nieznaczny 

udział fazy A5 w całkowitym wbudowanym śladzie węglowym 

pozwala  na  pominięcie tej fazy. Rzetelne gromadzenie infor-

macji  o  zużyciu energii  w  trakcie budowy oraz  ilości  genero-

wanych odpadów pozwoliłoby na uwzględnienie emisji z fazy 

A5 w analizie powykonawczej, a w przyszłości na opracowanie 

zaleceń krajowych.

Moduły B4 i B5, czyli wymiana  i renowacja mają duży udział 

we wbudowanym śladzie węglowym budynku, bo aż 35-40%. 

W zależności od przyjętych założeń dotyczących krotności wy-

mian pewnych elementów budynku ich udział może być nawet 

Moduł B5 obejmujący emisje związane z  przewidywaną 

modernizacją budynku z  uwzględnieniem zmian w  zakresie 

konstrukcji  ścian zewnętrznych, adaptacją  pomieszczeń czy 

też zmianą sposobu użytkowania  budynku, jest niemożliwy 

do  przewidzenia. W  praktyce część emisji  związanych z  mo-

dułem B5 może zawierać się w  emisjach przewidzianych 

dla modułu B4.

Faza  końca  życia  budynku, czyli  moduły C1-C4, ma  prze-

ważnie udział we wbudowanym śladzie węglowym jako  po-

łowa  wartości  określonych dla  modułów  związanych z  fazą 

budowy (A4-A5). Oznacza  to, że w  typowych obiektach ich 

łączny udział można oszacować na poziomie 2% i z tego powo-

du w metodzie upraszczanej można pominąć moduły C1-C4.

PRZYJĘTE UPROSZCZENIA – NIEUWZGLĘDNIONE FAZY:

Dla modułów B1-B3, nie ma wielu danych i opracowań, a  ich 

udział w  skali  całego  budynku szacuje się przeważnie na   

0,5-1%. Z  tego  względu ich wpływ  uznaje się za  pomijalnie 

mały.

jeszcze większy, natomiast emisje związane stricte z modułem 

B5 wykraczającym poza  wymianę elementów  związaną ze 

zwykłą konserwacją budynku są wręcz  niemożliwe do  okre-

ślenia. Moduł B4 jest związany z  koniecznością zdefiniowa-

nia  standardowego  czasu użytkowania  danego  elementu 

budowlanego, instalacji  czy urządzenia, tak jak zapropono-

wano  w  niniejszej metodyce. Przyjęcie innych założeń doty-

czących standardowego czasu użytkowania może generować 

duże rozbieżności  w  obliczaniu modułu B4, sięgające nawet 

kilkudziesięciu procent. W praktyce, faza B4 jest częściowym 

powieleniem fazy A1-A3 wybranych elementów  budowla-

nych. Przyjmowanie tych samych danych w  perspektywie 

krotności wymian w ciągu 50 lat jest obarczone dużą niepew-

nością wyniku, z uwagi także na zmieniające się w czasie emisje 

związane z produkcją wyrobów budowlanych.

Krótkoterminowe, ale niezwłoczne 
zastosowanie metody uproszczonej 
pozwoli na ujednolicenie podejścia 
do szacowania śladu węglowego 
budynku, co z kolei umożliwi po-
równywanie obiektów w ramach 
poszczególnych typów budynków. 
Dodatkowo gromadzenie danych 
o wbudowanym śladzie węglowym 
w budynku w fazie wyrobu pozwoli 
na wypracowanie wskaźników GWP 
dla materiałów i urządzeń oraz stwo-
rzenie krajowej bazy danych.

Szacowanie śladu węglowego budynków 
Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 72



Metoda  pełna  - uwzględnia  fazy A1-A5, B1-

B4, C1-C4 odpowiedzialne za  emisje wbu-

dowane w  fazie wyrobu, użytkowania  i  koń-

ca życia oraz emisje operacyjne w przeliczeniu 

na CO
2
e. 

• Moduły należy obliczać zgodnie z wytycznymi metody uproszczonej.

• Moduł A4 – przeważnie moduł ten nie ma dużego udziału we wbudowanym śladzie węglowym – można go szacować na pozio-

mie 1%. Emisje dwutlenku węgla związane z transportem należy obliczyć na podstawie monitorowania:

 - odległości między fabryką a miejscem budowy (z uwzględnieniem miejsc przeładunku i tymczasowego składowania),

 - rodzaju transportu wraz z współczynnikiem emisji (kgCO
2
/kg/km),

 - masy przewożonego materiału oraz stopnia wypełnienia środka transportu.

W przypadku braku ww. danych na etapie projektu można przyjąć scenariusze transportu przedstawione w Tabeli 5. Docelowo ko-

nieczne jest opracowanie zestawu wartości emisji dla różnych typów transportu dla krajowych średnich odległości transportowych.

• Moduł A5 – emisja powstała w wyniku procesu budowy ma umiarkowany udział w ogólnym bilansie wbudowanego śladu węglo-

wego i zazwyczaj nie przekracza 5%. Dla obiektów wymagających bardzo rozbudowanych prac ziemnych i robót tymczasowych 

wartości wyznaczone dla modułu A5 będą większe. Wskaźnikowo do szacowania modułu A5 można wykorzystać tabele 6 i 7.

A1
WYDOBYCIE I WYTWORZENIE 

SUROWCÓW

A2
TRANSPORT

A3
PRODUKCJA WYROBU

A4
TRANSPORT

A5
BUDOWA

A
FAZA WYROBU 
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• Moduł C1 obejmuje emisje związane z rozbiórką i wyburzeniem budynku. W przypadku braku danych proponuje się zastosowa-

nie średniego współczynnika emisji wynoszącego 3,4 kg CO
2
e/m2.

• Moduł C2 uwzględnia  emisje wynikające z  transportu odpadów. W  przypadku braku danych można  przyjąć średnią emisję 

na odcinku 50 km wynoszącą 0,005 kg CO
2
e/kg odpadu.

• Moduł C3 odpowiada  za  raportowanie emisji  dwutlenku węgla  związane z  ponownym użyciem lub recyklingiem materia-

łów po zakończeniu okresu eksploatacji budynku, a moduł C4 za emisje wynikające z utylizacji materiałów, które nie są odzyski-

wane do ponownego użycia lub recyklingu. W przypadku braku danych zaleca się przyjęcie współczynnika zastępczego wyno-

szącego 0,013 kg CO
2
e/kg odpadu.

• Moduł B4 odnoszący się do wymiany komponentów budynku jest związany z koniecznością przyjęcia ich standardowego czasu 

użytkowania danego elementu budowlanego, instalacji czy urządzenia zgodnie z Rysunkiem 14.

• Emisje operacyjne związane ze zużyciem energii w budynku oraz rodzajem nośników należy obliczyć zgodnie z wytycznymi me-

tody uproszczonej. Wyniki dla modułu B6 powinny być przedstawione osobno od wbudowanego śladu węglowego.

C1
ROZBIÓRKA/WYBURZENIE

C2
TRANSPORT

C3
PRZETWARZANIE ODPADÓW

C4
SKŁADOWANIE/USUWANIE

B6
EMISJE OPERACYJNE

B4
WYMIANA

B
FAZA UŻYTKOWANIA 

C
FAZA KOŃCA ŻYCIA
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• Moduł B1 obejmuje emisję dwutlenku węgla z materiałów budowlanych i urządzeń w okresie eksploatacji budynku. Należy uwzględ-

nić w obliczeniach emisje związane z serwisowaniem i wyciekami czynników chłodniczych z instalacji oraz naprawy urządzeń.

• Moduł B2 odnosi się do emisji CO
2
 związanej z konserwacjami: dachu, ścian zewnętrznych, okien drzwi zewnętrznych wykoń-

czenia oraz instalacji.

• Moduł B3 uwzględnia emisje pochodzące ze wszystkich aktywności związanych z naprawą elementu budynku łącznie ze zuży-

tymi produktami.

• W przypadku braku danych szczegółowych dla modułów B1-B3 zaleca się przyjęcie emisji na podstawie wskaźnika wynoszące-

go 5-10 kg CO
2
e/m2.

B3
NAPRAWA

B2
KONSERWACJA

B1
UŻYTKOWANIE

Metoda  pełna  - uwzględnia  fazy A1-A5, B1-

B4, C1-C4 odpowiedzialne za  emisje wbu-

dowane w  fazie wyrobu, użytkowania  i  koń-

ca życia oraz emisje operacyjne w przeliczeniu 

na CO
2
e. 



Moduł B5 obejmujący emisje związane z  przyszłą moderni-

zacją budynku z uwzględnieniem zmian w zakresie konstruk-

cji ścian zewnętrznych, adaptacja pomieszczeń czy też zmian 

sposobu użytkowania budynku jest niemożliwy do przewidze-

nia. Prowadzone w przyszłości prace renowacyjne na tak sze-

roką skalę powinny być przedmiotem odrębnej analizy LCA.

PRZYJĘTE UPROSZCZENIA – 
NIEUWZGLĘDNIONE FAZY:

Faza  D - oszacowanie wartości  modułu D wymaga  określe-

nia  wielkości  emisji, których uda  się w  przyszłości  uniknąć 

w  związku z  ponownym wykorzystaniem danego  elementu. 

Precyzyjne określenie tej wartości  jest praktycznie niemoż-

liwe, ponieważ nieznane są nam wartości  emisji  powiązane 

z  modułami  A1-A3 dla  wyrobów, które zostaną wytworzone 

za 50 lat, a także nie ma jednoznacznych podstaw do określe-

nia emisji związanych z wytworzeniem energii w tak odległym 

horyzoncie czasowym. Z  tego  względu wartości  dla  modułu 

D nie są wyznaczane. Zdaniem autorów  niniejszego  raportu, 

do  określenia  potencjału uniknięcia  przyszłych emisji  lepszą 

miarą byłby wskaźnik określający stopień dostosowania  bu-

dynku do gospodarki o obiegu zamkniętym, który jest przed-

miotem innych opracowań.
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Możliwość zastosowania  prezentowanej metody pełnej wyma-

ga opracowania krajowych baz danych zawierających jednostkowe 

wskaźniki emisji dla:

• wyrobów  budowlanych, urządzeń i  systemów  technicznych 

wraz z uwzględnieniem fazy końca życia,

• rodzaju transportu wyrobów  budowlanych i  wykorzystywa-

nych paliw oraz średnich dystansów  transportowych charak-

terystycznych dla Polski,

• fazy wznoszenia  różnego  typu budynków  z  uwzględnieniem 

różnych nośników  energii  potrzebnych w  procesie budowy 

do  zasilenia  maszyn i  zaplecza  budowy oraz  udziału odpa-

dów budowlanych dla poszczególnych grup materiałów,

• nośników energii.

Ponadto uwzględnienie operacyjnego śladu węglowego w pełnym 

cyklu życia (50 lat) może być poprawnie szacowane, jeśli zostanie 

przyjęta krajowa strategia  redukcji  emisji  GWP, odzwierciadla-

jąca  przyjęty scenariusz wykorzystywania  odnawialnych źródeł 

energii i odchodzenia od źródeł kopalnych.



Należy opracować centralną bazę danych generycznych dla  wyrobów  budowlanych, urządzeń i  systemów  technicznych. 
Dane te mogą być z powodzeniem wykorzystywane przy obliczenia śladu węglowego na etapie 1, czyli koncepcyjnym budyn-
ku. Do stworzenia bazy danych pomocne może być wykorzystanie zakresu elementów budowlanych wymienionych w syste-
mie Level(s), co pozwoli uszeregować materiały w ramach danych kategorii/podkategorii.

Równocześnie należy rozbudowywać krajową bazę wyrobów  budowlanych posiadających deklaracje EPD, wyznaczonych 
wg jednolitej metodologii. Baza danych specyficznych pozwoli na rzeczywistą ocenę odziaływania budynku w całym cyklu 
życia na podstawie przyjętej metodologii w etapie 2 (projekt budowlany lub wykonawczy) oraz etapie 3 (powykonawczo).

Producenci wyrobów budowlanych powinni być motywowani do opracowywania deklaracji EPD dla swoich produktów. Do-
datkowo utworzenie krajowej bazy emisyjności wyrobów budowlanych z podziałem na klasy emisyjności, pozwoli na zróżni-
cowanie wyrobów budowlanych pod kątem ich oddziaływania na środowisko. W dalszej perspektywie czasowej powinien być 
wprowadzony obowiązek sporządzania deklaracji EPD dla wyrobów budowlanych.

Osoby wykonujące analizy LCA powinny posiadać tytuł inżyniera, najlepiej w zakresie budownictwa, architektury lub dzie-
dzin pokrewnych. Należy wprowadzić rejestrację osób uprawnionych do  wykonywania  analiz  – wpis do  rejestru i  dostęp 
do niego, podobnie jak w przypadku rejestru SCHE.

Narzędzie do wykonywania analiz LCA powinno być komercyjne, jednak zweryfikowane i bazujące na opracowanej metody-
ce. Raporty generowane przez różne narzędzia komercyjne powinny mieć spójny wzór i formę.

Zarządzanie i nadzór nad bazą powinien należeć do administracji rządowej. Dobrym rozwianiem może być utworzenie krajowe-
go ośrodka, na wzór Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
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Wprowadzenie obowiązku obliczania śladu węglowego budynku na podstawie przyjętej jednolitej metodyki

• Biorąc pod uwagę, że analiza LCA budynku stanowi jeden z elementów opisujących budynek oraz jego odziaływanie na śro-

dowisko, odpowiednie będzie wprowadzenie nowego  rozdziału do  Rozporządzenia  w  sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Zgromadzone dane powinny być rejestrowane w  ramach sporządzania  świadectw  charakterystyki  energetycznej bu-

dynku. Dane te pozwolą na ocenę emisyjności budynków, a w przyszłości zdeterminują wyznaczenie odpowiednich limi-

tów dla różnych typów budynków, wymaganych przez odpowiednie przepisy. 

• W przypadku nowych budynków obowiązek przeprowadzenia analizy LCA powinien być ujednolicony do wytycznych ist-

niejących dokumentów legislacyjnych i zatwierdzonych w najbliższej przyszłości w ramach nowelizacji Dyrektywy EPBD.

• W przypadku modernizacji lub przebudowy/rozbudowy budynku analizy powinny obejmować ślad węglowy w ramach za-

kresu modernizacji z pominięciem danych o budynku w stanie istniejącym.

Konieczność obliczania śladu węglowego  

w budynkach rodzi wyzwania przed 

otoczeniem sektora budowlanego. Obok  

zasygnalizowano wyzwania i działania 

z jakimi należy się zmierzyć.
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