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

https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/breeam/
https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/dgnb/
https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/leed/
https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/hqe/
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CERTYFIKACJA ZIELONYCH
BUDYNKÓW W LICZBACH II

Bartłomiej Kisielewski, architekt, partner w HORIZONE studio

Rok 2016 i początek roku 2017 były okresem 
dynamicznego wzrostu zrównoważonego bu-
downictwa w Polsce. Zielone budynki zapełniają 
mapę naszego kraju z coraz większą intensyw-
nością. Branża ma coraz większą świadomość 
tego, czym charakteryzują się zrównoważo-
ne obiekty, a grono profesjonalistów zdolnych 
zaprojektować i wznieść takie budynki posze-
rza się bardzo szybko, wchodząc na najwyższy 
światowy poziom, o czym świadczą wysokie 
noty w naszych certyfikacjach. 

Dziś już nikt nie zastanawia się, czy dzięki za-
angażowaniu w tematykę zrównoważonego 
budownictwa Europa i świat są w stanie w zna-
czący sposób ograniczyć emisję CO2, zużycie 
nieodnawialnych zasobów, przyczynić się do

poprawy jakości powietrza oraz sytuacji eko-
nomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi. Zie-
lone budynki wznoszone na całym świecie 
dowiodły swojej wartości, a branża nie za-
stanawia się już nad kwestią „czy”, tylko „jak”. 

W niniejszym raporcie przedstawiamy dane 
liczbowe dotyczące zrównoważonych, certy-
fikowanych budynków w Polsce, które Polskie 
Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego 
PLGBC zbiera w BAZIE BUDYNKÓW CERTYFI-
KOWANYCH dostępnej na www.plgbc.org.pl. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że zrównoważo-
ny budynek to taki, który został zaprojektowany 
i zbudowany z poszanowaniem środowiska na-

Transformacja polskiego sposobu myślenia o budowaniu nowoczesnych budynków wynika już nie tylko z chęci 
oszczędności energii, ale przede wszystkim jest konsekwencją oczekiwań najemców (np. w budynkach biurowych) 
i zmiany sposobu życia Polaków (w projektach mieszkaniowych). Jako architekci wyraźnie to obserwujemy, roz-
mawiając z naszymi inwestorami o ich planach. Charakterystyczne dla polskiego rynku jest, że do tej pory zmiana 
dokonywała się głównie wśród inwestycji komercyjnych realizowanych przez podmioty prywatne. Teraz najwyższy 
czas, aby także sektor publiczny zaczął wprowadzać w życie założenia dyskutowane od lat. Pierwsze jaskółki już 
widać. Zainteresowanie podmiotów publicznych, w tym samorządowych, nową siedzibą Urzędu Marszałkowskie-
go w Krakowie, która będzie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zespołów budynków w Polsce, 
napawa nas optymizmem. Myślę, że przy okazji w najbliższych latach intensywniej rozwinie się rynek zielonych 
zamówień publicznych. Gorącym tematem będzie także jakość środowiska wewnętrznego, w tym jakość powietrza 
i komfort akustyczny.

bezpośrednio z komfortem użytkowania obiek-
tu - jak dostęp do światła dziennego czy wido-
ku za oknem, wydajna wentylacja, użycie nisko-
emisyjnych materiałów, możliwość sterowania 
takimi systemami, jak ogrzewanie, chłodzenie 
czy oświetlenie, bliskość transportu publiczne-
go i szereg innych.

W Polsce (na dzień 1 marca 2017 roku) obecne 
są cztery międzynarodowe systemy certyfika-
cji wielokryterialnej (w kolejności alfabetycz-
nej): BREEAM, DGNB, HQE oraz LEED. Piąty, 
najnowszy system - WELL Building Standard, 
koncentrujący się wyłącznie na ocenie wpływu 
budynku na człowieka, posiada pierwszą reje-
strację projektu.

turalnego, jest oszczędny i komfortowy dla jego 
użytkowników. Nie każdy zielony budynek jest 
i musi być certyfikowany. Jednakże fakt certyfi-
kowania budynku jest zewnętrznym, niezależ-
nym potwierdzeniem spełnienia przezeń szere-
gu wymogów zrównoważonego budownictwa. 
Budynki certyfikowane przyczyniają się również 
do wzrostu transparentności danych w tym ob-
szarze, poprzez upublicznianie informacji przez 
operatorów systemów na ich stronach inter-
netowych. Dzięki temu PLGBC może tworzyć 
i aktualizować polską bazę danych wszystkich 
certyfikowanych zrównoważonych budynków.

Wymogi oceniane w ramach systemów wielo-
kryterialnych, to między innymi: efektywność 
energetyczna, jakość środowiska wewnętrzne-
go, wykorzystanie nowoczesnych i efektyw-
nych rozwiązań instalacyjnych, minimalizacja 
zużycia wody, zmniejszanie generowanych od-
padów (od budowy po użytkowanie), lokaliza-
cja. Oceniany jest szereg kryteriów związanych
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Joe Crea, Dyrektor Marke , USGBC

Patrick Nossent, Prezydent CERWAY (międzynarodowego operatora certy )

Johannes Kreißig, Dyrektor Zarządzający, DGNB GmbH

Mar , Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, BRE Group

Rynek zrównoważonego budownictwa w Polsce rozkwita. Od momentu pierwszej rejestracji projektu w Polsce obserwu-
jemy, jak liczba certyfikatów z roku na rok znacząco rośnie - są ich już setki.
BREEAM New Construction jest szczególnie popularny w sektorze nieruchomości komercyjnych, jako wyznacznik pro-
jektów wysokiej jakości. Widoczna jest także rosnąca świadomość roli budynków istniejących, dlatego w ciągu najbliż-
szego roku i później spodziewamy się zwiększonego popytu na certyfikację BREEAM In-Use. Właściciele i deweloperzy, 
którzy odnoszą sukcesy na polu zrównoważonej certyfikacji swoich budynków, wciąż stanowią tylko część rynku, nadal 
więc pozostaje mnóstwo pracy do wykonania, żeby dokonać pełnej transformacji. Głównym czynnikiem będzie tu edu-
kacja, prowadząca do wzrostu świadomości i zrozumienia korzyści płynących z zielonego budownictwa. Na aktywność 
PLGBC w tej sferze będziemy bardzo liczyć.
Polski rynek jest dla nas niezwykle ważny i jesteśmy dumni, mogąc współpracować z siecią zaangażowanych asesorów 
 i klientów w celu zwiększenia poprzez BREEAM pozytywnego wpływu budynków na człowieka i środowisko.

System DGNB odzwierciedla filozofię zrównoważonego planowania i zarządzania, połączoną z narzędziami wspierają-
cymi dążenie do osiągnięcia i utrzymania zaplanowanej jakości. Jakość ta w budynkach i sektorach miejskich certyfiko-
wana jest na poziomach Silver, Gold i Platinum.
Idea zrównoważonego rozwoju w systemie DGNB opiera się na znanym koncepcie potrójnej odpowiedzialności, w któ-
rym element środowiskowy, ekonomiczny i socjalny odgrywają równoważną rolę. System oparty jest na wydajności - 
analizuje cały cykl życia, co pozytywnie wpływa na innowacyjność i podnosi przejrzystość. Dzięki temu budynki i całe 
obszary miejskie są bardziej zrównoważone. 
Międzynarodowa wersja systemu DGNB każdorazowo dopasowywana jest do wymagań lokalnych rynków. Istnieje już 
ponad 2.000 certyfikatów w ponad 20 krajach.
Cieszy nas, że w Polsce również są już pierwsze budynki wyróżnione certyfikatem w systemie DGNB. Fabryka Volkswa-
gena Craftera we Wrześni otrzymała certyfikat na poziomie Gold.

W ciągu kilku ostatnich lat troska o środowisko w Polsce wyraźnie wzrosła. Zrównoważona certyfikacja staje się stan-
dardem. Rosnący popyt zauważalny jest m.in. w mieszkalnictwie.
Klienci są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z przebywania w budynkach efektywnych energetycznie i kosz-
towo, a jednocześnie komfortowych i zrównoważonych. Certyfikacja HQE™ jest np. potwierdzeniem równowagi między 
ochroną środowiska a zapewnianiem wysokiej jakości życia w takich obiektach.
W Polsce w sektorze mieszkaniowym cztery budynki certyfikowane są w HQE™ na różnych etapach powstawania. 
Budynki te, o łącznej powierzchni 30.614 m2, wybudowane przez Bouygues Immobilier Polska, oferować będą 505 
mieszkań. Część z nich jest już gotowa i zamieszkana. 
Certyfikacja HQE™ odpowiada na wymagania deweloperów, dostarczając wszechstronnego zestawu dobrych praktyk, 
adaptowalnego do wymagającego polskiego sektora mieszkaniowego.
Cerway i Dekra podjęły zatem współpracę w celu rozwinięcia HQE™ w Polsce.

W ostatnich latach LEED poszerzył swój zakres i dostosował wymagania tak, aby coraz bardziej podnosić standardy 
ocenianych budynków.
Obecnie w Polsce LEED obejmuje swoim zasięgiem już 339 projektów o łącznej powierzchni 4,2 mln m2 (licząc łącznie 
z projektami zarejestrowanymi). Według najnowszego raportu “Smart Market Study on World Green Building Trends”, 
50% badanych w Polsce profesjonalistów deklarowało, że w następnych trzech latach zamierzają wybudować zrówno-
ważony budynek biurowy. Polscy ankietowani wymieniali potrzeby klientów i rynku, mniejsze koszty operacyjne oraz 
wyższą wartość budynku, jako kluczowe czynniki wpływające na decyzję o rozpoczęciu zrównoważonego projektu bu-
dowlanego. Są także czynniki społeczne wpływające na to, że Polska tak dynamicznie rozwija rynek zielonego budow-
nictwa: wspieranie rodzimej gospodarki oraz promowanie zrównoważonego prowadzenia biznesu.
Przez lata europejska branża budowlana znajdowała się pośród pionierów zielonego, zrównoważonego podejścia. Dla 
przyszłości ogólnoświatowego zielonego budownictwa Europa jest jednym z kluczowych obszarów, dlatego też USGBC 
stara się dostarczać nowe narzędzia, dzięki którym europejski sektor budowlany będzie mógł stosować LEED od budyn-
ków po miasta.

https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/breeam/
https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/dgnb/
https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/hqe/
https://plgbc.org.pl/certyfikacja-wielokryterialna/leed/


Okres pomiędzy marcem 2016 (kiedy PLGBC 
opublikowało poprzedni raport) a marcem 2017 
był czasem kilku ciekawych „debiutów” certy-
fikacyjnych, co obrazuje też pewną dojrzałość 
naszego rynku:

W czerwcu 2016 przyznano pierwszy 
w Polsce certyfikat LEED New Construc-
tion na poziomie Platynowym dla budyn-
ku biurowego - otrzymał go Smart Building 
Center pod Poznaniem.

W sierpniu 2016 pierwsze obiekty miesz-
kalne zostały certyfikowane w systemie 
BREEAM - Osiedle Mickiewicza (BREEAM 
International 2013 New Construction: 
Residential).

We wrześniu 2016 pierwszy projekt, fa-
bryka VW Craftera we Wrześni dla swoich 
10 budynków, uzyskał certyfikat niemiec-
kiego systemu DGNB (DGNB Industrial Es-
tates v2014).

We wrześniu 2016 przyznano pierwszy 
w Polsce certyfikat LEED New Construc-
tion na poziomie Platynowym dla budyn-
ku przemysłowego - otrzymała go fabryka 
Mars Polska.

W lipcu 2016 przyznany został pierwszy 
w Polsce certyfikat BREEAM International 
2013 New Construction: Bespoke dla ho-
teli. Uzyskał go Ibis Gdańsk Stare Miasto.

W sierpniu 2016 biura firmy JLL w Warsaw 
Spire uzyskały certyfikat BREEAM Fit-Out 
(BREEAM International 2009 Europe Com-
mercial: Offices - Fit-Out).

W lipcu 2016 certyfikowano pierwszą 
w Polsce szkołę (w systemie LEED for 
Schools v2007) - American School of 
Warsaw.

Po raz pierwszy w naszej analizie podajemy 
liczbę świetnie obrazującą fakt, że zielone bu-
downictwo nie może być rozpatrywane jedynie 
w kategorii trendu, ponieważ staje się to już po-
woli, szczególnie w branży biurowej - standar-
dem. Jest to mianowicie powierzchnia użytko-
wa certyfikowanych obiektów.

Na początek marca 2017 roku certyfikowanych 
było ponad 10 mln m2 powierzchni użytkowej 
wszystkich rodzajów budynków, we wszystkich 
systemach certyfikacji. Jest to z pewnością licz-
ba, która niejednego sceptyka skłoni do refleksji.

W dalszej części raportu przedstawimy dane 
powierzchni w odniesieniu do budynków no-
wych i istniejących, a także w odniesieniu do 
podziału funkcjonalnego.
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CERTYFIKATY - KIERUNKI

Marta Szymanowska, Assessor BREEAM

Interna , Sweco Consul

BREEAM - 8 287 870 m2

DGNB - 200 000 m2

HQE - 30 614 m2

LEED - 1 643 696 m2

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów

10 162 180 m2

W1

Systemy certyfikacji budynków zyskały już status uzna-
nego standardu najlepszych praktyk budowlanych 
w zakresie zrównoważonego budownictwa. Standard ten 
przejawia się nie tylko w nieustannie rosnącym udzia-
le powierzchni certyfikowanej, ale też w szeregu zalet, 
takich jak np. preferencyjne warunki podatkowe (które 
wprowadziło miasto Szczecin), tempo komercjalizacji czy 
dodatkowy atut podczas sprzedaży nieruchomości. 
Doceniamy starania PLGBC, które podjęło inicjatywę ze-
brania i analizy informacji oraz przygotowania raportu, 
dając wiarygodny obraz rynku certyfikacji w Polsce. Udo-
wodniona pozycja lidera w Europie Środkowo-Wschod-
niej daje powód do dumy, ale przede wszystkim obowią-
zek dawania przykładu w stałym doskonaleniu praktyk 
budowlanych oraz wyznaczania kierunków rozwoju no-
woczesnych i zrównoważonych rozwiązań. Rozwiązań, 
które mogą inspirować i wpływać na inne sektory bu-
downictwa, takie jak inwestycje mieszkaniowe i hotele, 
a wkrótce także projekty infrastrukturalne i urbanistyczne. 



Pierwsza w ogóle certyfikacja wielokryterial-
na budynku w Polsce miała miejsce w styczniu 
2010 roku (system LEED), a pierwszy certyfikat 
BREEAM został wystawiony w czerwcu tego 
samego roku. Z kolei pierwszy certyfikat HQE 
został przyznany w marcu 2015 roku, a debiut 
DGNB miał miejsce we wrześniu 2016. 

Jako ciekawostkę można podać fakt, iż najstar-
szy certyfikowany budynek w Polsce pocho-
dzi z 1725 roku, jest to Pałac Oppersdorfów 
we Wrocławiu, który wchodzi obecnie w skład 
kompleksu biurowego Dominikański. Histo-
rycznych, certyfikowanych budynków, powsta-
łych przed 1954 rokiem jest dziewięć: sześć 
w Warszawie, po jednym w Krakowie, Poznaniu 
i Wrocławiu.
Jednakże najważniejszą liczbą, która intere-
suje branżę jest realna liczba certyfikowanych 
budynków. 

W Polsce, z początkiem marca 2017 roku mamy 
już 551 certyfikatów we wszystkich czterech 
systemach.
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Liczba certyfikatów w Polsce

BREEAM443

Liczba certyfikowanych budynków

LEED103

HQE4

DGNB1

W2

W3



Na wykresie 4 pokazano budynki certyfikowa-
ne w systemie LEED we wszystkich obecnych 
w Polsce schematach. Schemat Core & Shell 
oraz New Construction, jak i precertyfikacja 
dotyczą budynków nowych, z kolei budynki 
istniejące certyfikowane są w schemacie LEED 
for Existing Buildings Operations and Mainte-
nance, zaś Commercial/Retail Interiors przy-
znawane są dla powierzchni najemców, gdzie 
certyfikowana jest tylko część budynku2. Porów-
nując rok 2016 z 2017, liczba certyfikowanych 
w LEED budynków wzrosła o 18%.

Oznacza ona 25-procentowy wzrost liczby cer-
tyfikowanych obiektów w przeciągu roku (dla 
przypomnienia, w marcu 2016 roku budynków 
tych było 3281). Należy tutaj zwrócić uwagę na 
liczbowy przyrost tej ilości budynków, który 
ukształtował się na poziomie 81. 

Wykres 3 ujmuje wszystkie budynki, które 
otrzymały jakikolwiek certyfikat wielokryterial-
ny, we wszystkich typach certyfikacji, na każ-
dym etapie - od projektowania po wybudowany 
czy istniejący budynek (wliczając precertyfika-
ty oraz fazy interim). W zestawieniu tym prym 
wiedzie BREEAM z 74,3% obiektów, następne 
22,3% to LEED, debiutujący DGNB ma udział 
2,4%, a 1% rynku stanowi HQE.

Warto w tym miejscu podkreślić, że do paź-
dziernika 2016 roku można było rejestrować 
projekty, które będą certyfikowane w wersji 
2009 systemu LEED (zastąpionej od listopada 
2016 wersją v4), dlatego też z końcem tego ter-
minu zanotowano wzrost rejestracji, których na 
dzień sporządzania raportu jest aż 423.

konawczym po oddaniu budynku do użytkowa-
nia4.  W ciągu roku od marca 2016 odnotowano 
23-procentowy wzrost liczby budynków certy-
fikowanych w systemie BREEAM.

Wykres 5 przedstawia budynki certyfikowane 
w różnych schematach BREEAM: dla budynków 
nowych i istniejących. W schemacie Internatio-
nal (wszystkie wersje) certyfikat „Interim” uzy-
skiwany jest na etapie projektowym, natomiast 
certyfikat „Final” przyznawany na etapie powy-
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1 PLGBC, Certy 2016, <<h ://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Certy -zielonych-budynkow-w-liczbach-2016.pdf>>

[10.03.2017], wszelkie odniesienia do danych z roku 2016 w tym raporcie odnoszą się do tej właśnie publikacji
2Na potrzeby tego opracowania przyjęto, że budynek, który posiada tylko certy m /Retail Interiors jest również kwali

- w chwili obecnej jest to 6 budynków (te obiekty, które w obrębie jednego budynku posiadały zarówno certy E E ).

 3USGBC, <<h ://www.usgbc.org/projects>> [10.03.2017]
 4W zestawieniu nie są liczone certy , po których zostały przyznane certy

Mariusz Ostrowski,

Dyrektor ds. Rozwoju, APA Group

Budynki certyfikowane w LEED Budynki certyfikowane w BREEAMW4 W5

Wiadomość o tym, że mamy w Polsce już 409 certyfiko-
wanych budynków z łączną powierzchnią przekraczającą 
10 mln m2, przyjąłem z wielką radością. Jest to jednak 
dopiero pośredni przystanek na drodze do osiągnięcia 
wymiernych efektów. Dobrą wiadomością jest również 
to, że dzisiejszy najemca jest klientem wymagającym 
i sama powierzchnia nie wystarcza już do zaspokojenia 
jego potrzeb. Z mojego doświadczenia wynika, że na-
jemcy są bardziej świadomi i wymagający, a do warto-
ści przez nich poszukiwanych należy na pewno zaliczyć 
komfort, efektywność i energooszczędność oraz zgod-
ność z normami, np. ISO 5001. To zmiana, która cieszy 
wszystkie zainteresowane strony. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że wśród certyfikowanych powierzchni znalazła 
się tylko jedna szkoła. Moim zdaniem, właśnie w bu-
dynkach instytucji publicznych lub pożytku publiczne-
go, powinniśmy przyjrzeć się lepiej tematom certyfikacji 
i zastosowania inteligentnych technologii, również 
w kontekście ekologii, bezpieczeństwa i optymalizacji 
kosztów utrzymania.

https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Certyfikacja-zielonych-budynkow-w-liczbach-2016.pdf
http://www.usgbc.org/projects
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Veronique Tatarczuk, Dyrektor Działu Technicznego, KARMAR S.A.

BUDYNKI NOWE I ISTNIEJĄCE

Budynki nowo powstające a istniejąceW6

Obiekt można certyfikować w każdym momen-
cie jego cyklu życia, ponieważ systemy obecne 
w Polsce i na świecie oferują schematy zarów-
no dla nowych, jak i istniejących obiektów. Stąd 
też podział budynków pod tym kątem jest waż-
ny dla spojrzenia na tendencje rynkowe.

63% budynków to obiekty nowe, które już na 
etapie projektowym były tworzone według 
zasad certyfikacji. Dokładnie taki sam udział 
obiektów nowych względem istniejących miał 
miejsce w poprzednim roku.
Spośród 256 nowych obiektów, 229 budyn-
ków jest już ukończonych, a 27 jeszcze w trak-
cie budowy. 
W ciągu roku liczba nowych budynków wzrosła 
o 22% (marzec 2016 - 209 budynków).

Zielone certyfikaty powinny być niezmiernie istotne zarówno dla użytkowników takich obiektów, jak budynki biurowe, 
jak i mieszkań, szkół i szpitali, których odpowiednio zaprojektowane wnętrza oraz przestrzeń najbliższej okolicy stają się 
kluczowe dla ich stanu zdrowia, samopoczucia i ogólnego poziomu satysfakcji.
Implementacja procesu certyfikacji, już od najwcześniejszego etapu powstawania koncepcji obiektu, aż po proces jego 
realizacji, wymusza zastosowanie najbardziej szczegółowych udoskonaleń, które będą miały w przyszłości pozytywny 
wpływ na dobrostan człowieka i środowiska naturalnego.
Cieszy nas więc bardzo, że raport potwierdza wzrostowy trend ilości certyfikowanych obiektów na rynku powierzch-
ni biurowych. Mamy ogromną nadzieję, że da to sygnał decydentom w innych segmentach budownictwa, zwłaszcza 
obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej, aby wzorem innych europejskich krajów, obejmować certyfikacją 
również wspomniane wyżej obiekty. Pozytywne efekty, jakie to przyniesie zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak 
i ich użytkowników, będą przewyższać początkowe koszty. Oczywiście, ogromnym wsparciem takich działań byłyby 
odpowiednie decyzje administracyjne na szczeblach rządowym i samorządowym.



Wykres 7 przedstawia powierzchnię nowych 
budynków, której suma dla wszystkich syste-
mów wynosi ponad 5,8 mln m2.

Jeżeli chodzi o obiekty istniejące, ich udział 
w zeszłym, jak i obecnym roku, utrzymuje się 
na poziomie 37%, zaś powierzchnia użytkowa 
wynosi 4,3 mln m2. W odniesieniu do roku ubie-
głego liczba budynków istniejących wzrosła 
o 29%.

W podziale ze względu na funkcję budynku 
przoduje (i jest to tendencja ogólnoświatowa) 
sektor biurowy.
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Ewa Kowalska-Ocneanu, Szef Działu Zrównoważonego Rozwoju, WSP Polska

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych
nowych obiektów (m2)

Powierzchnia użytkowa certyfikowanych
obiektów istniejących (m2)

PODZIAŁ BRANŻOWY

Podział branżowy wszystkich budynków

W7

W8

W9

Wnioski z tegorocznego raportu PLGBC na temat certyfikowanych budynków w Polsce pokazują, że inwestorzy coraz 
bardziej doceniają znaczenie zrównoważonego budownictwa oraz wartość rynkową zielonych certyfikatów. Najemcy 
także stają się coraz bardziej świadomi zalet zielonych budynków. Takie konkluzje pokrywają się z doświadczeniem 
WSP w zakresie certyfikacji. W mijającym roku szczególnie zauważalny był trend wzrostowy liczby certyfikatów wśród 
wcześniej pomijanych w certyfikacji sektorów - hotelowego i mieszkaniowego. Wciąż mało aktywny pozostaje jednak 
sektor publiczny, szczególnie instytucje państwowe, choć i tutaj są już pierwsze pozytywne przykłady budynków, które 
ubiegają się o certyfikat.
Ubiegły rok przyniósł nam również oceny budynków w nowych systemach i wydaje się, że kolejne lata będą obfitowały 
w nowe typy certyfikatów. Przykładem nadchodzącej popularności jest certyfikat WELL, który nie konkuruje z już ist-
niejącymi, najbardziej popularnymi certyfikatami, ale je świetnie uzupełnia w zakresie zdrowego i komfortowego środo-
wiska pracy.
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Podobnie jak w zeszłorocznym zestawieniu, 
branże hotelowa i mieszkaniowa są w naszym 
kraju dopiero na początku drogi certyfikacyjnej. 
Natomiast w tym roku pojawiła się nowa kate-
goria - szkoły, z jednym do tej pory obiektem.

Porównując tendencję roczną, można zauwa-
żyć wzrost udziału obiektów przemysłowych 
do prawie 10%, co jest spowodowane w dużej 
mierze przez 10 nowych obiektów certyfikowa-
nych w systemie DGNB.

Z pewnością interesujący jest też podział bran-
żowy nowych budynków.

W tym zestawieniu udział sektora biurowe-
go wynosi 70% i jest to 5-procentowy spadek 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, głównie na 
korzyść sektora przemysłowego.

Dynamikę każdego z sektorów pokazuje wy-
kres 11.
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Agnieszka Surma, Koordynator ds.

Zrównoważonego Rozwoju, DEKRA Polska

Podział branżowy nowo powstających budynków

Roczny przyrost certyfikowanych budynków
według branż

W10

W11

Liczby przedstawione w tegorocznym raporcie są dowo-
dem, że jeszcze 5 lat temu uzyskanie certyfikatu zrów-
noważonego budownictwa dla budynków komercyjnych 
było rozwiązaniem całkowicie innowacyjnym. Obecnie 
zaś staje się praktyką wśród wiarygodnych inwestorów, 
a w połączeniu z rosnącą świadomością użytkowników 
w przyszłości ma wszelkie szanse aby zostać punktem obo-
wiązkowym odpowiedzialnego procesu inwestycyjnego.
Spodziewamy się, że w perspektywie najbliższych kilku 
lat tę samą tendencję obserwować będziemy w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego czy hotelowego, gdzie 
wśród deweloperów pojawiają się prekursorzy gotowi 
wprowadzać standardy skutkujące uzyskaniem budyn-
ków realnie lepszych dla ludzi, ich zdrowia i komfortu.
W naszej ocenie schemat certyfikacji HQE, który jest 
szczególnie dostosowany dla projektów mieszkaniowych, 
ma bardzo duży potencjał i perspektywę rozwoju na pol-
skim rynku.

RESIDENTIAL5
2%

HOTEL4
1,6%

OFFICE179
70%

1SCHOOL
0,4% 

39INDUSTRIAL
15%

28RETAIL
11%
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Na koniec 2016 roku w Polsce było dostęp-
nych 9 mln m2 nowoczesnej powierzchni biu-
rowej5, z czego aż 57% to powierzchnia cer-
tyfikowana. To ujęcie ujmuje zarówno obiekty 
nowo budowane, jak i istniejące (a zatem rów-
nież certyfikowane w schemacie BREEAM In-
Use). Jeżeli natomiast nie weźmiemy pod uwagę 
w zestawieniu obiektów posiadających certy-
fikat BREEAM In-Use, wtedy podział wygląda 
następująco:

Nadal widzimy bardzo wysoki wynik - prawie 
3,8 mln m2, co stanowi 42% ogółu nowoczesnej 
powierzchni biurowej dostępnej na polskim 
rynku.
I wydaje się, że to właśnie te liczby najlepiej 
obrazują przemiany rynku i to, że w branży 
nieruchomości biurowych certyfikacja nie jest 
już tylko dodatkiem czy trendem, a stała się 
standardem.

Przyjrzyjmy się jeszcze bliżej sektorowi nieru-
chomości biurowych:

O ile branża biurowa i handlowa odnotowały 
podobne wzrosty, jak w roku poprzednim, to 
widoczny jest tutaj znaczący trend wzrostowy 
zarówno branży przemysłowej, jak i hotelowej.

Z kolei na wykresie 12 przedstawiono udział 
certyfikowanej powierzchni użytkowej w po-
dziale na poszczególne branże i jak wynika 
z tego zestawienia, branża biurowa to prawie 
51% certyfikowanej powierzchni.
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Powierzchnia użytkowa certyfikowanych
 budynków według branż

Udział certyfikowanej powierzchni biurowej
w  stosunku do  nowoczesnej powierzchni biurowej ogółem

Udział certyfikowanej powierzchni biurowej
w stosunku do nowoczesnej powierzchni

 biurowej ogółem (budynki nowe)

Jacek Dziębor, Dyrektor Działu Rozwoju

 i Sprzedaży Betonu, CEMEX Polska

5JLL, Rynek Biurowy w Polsce 2016, <h ://www.bazabiur.pl/raport-rynek-biurowy-w-polsce-2016.html> [10.03.2017]

JLL, Warszawski Rynek Biurowy 2016, <h ://www.bazabiur.pl/raport-warszawski-rynek-biurowy-2016.html > [10.03.2017]

W13

W14W12

Zauważamy rosnącą popularność i zainteresowanie 
certyfikowanymi budynkami w Polsce. Zielone budynki 
przynoszą korzyści nie tylko samym użytkownikom, ale 
i najemcom i inwestorom, stąd widać, że coraz większa 
waga przykładana jest także do materiałów z jakich po-
wstają obiekty. Systemy certyfikacji wielokryterialnej 
zachęcają do doboru materiałów budowlanych wypro-
dukowanych w sposób odpowiedzialny, lokalnie oraz 
z odpowiednich komponentów. W samym procesie cer-
tyfikacji LEED i BREEAM z pewnością pomocne będą 
dodatkowe informacje o produkcie ułatwiające proces 
oceny inwestycji pod kątem zrównoważonego rozwoju - 
przykładem mogą być tzw. zielone karty produktów do-
stępne dla produktów betonowych CEMEX.
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Maciej Sobolewski, Kierownik Sprzedaży na Polskę,

Kraje Bałtyckie i Skandynawię, Armstrong Building Products

Budynki certyfikowane według lokalizacji

POLSKA LIDEREM W EUROPIE
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

PODZIAŁ TERYTORIALNY
CERTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW

6W czasie sporządzania niniejszej analizy, z ogólnodostępnych baz uzyskano następujące liczby certyfikowanych budynków dla poszczególnych krajów: Czechy - 112, Rumunia -

97, Węgry - 94, Litwa - 38, Słowacja - 34, Bułgaria - 26, Czarnogóra - 10, Serbia, Łotwa i Estonia po - 7, Ukraina - 4, Chorwacja - 3, Słowenia 2.

W15

Polska certyfikacja od 2008 roku, kiedy to zarejestrowano pierwszy obiekt w LEED, przeszła długą drogę. Dziś mówić 
możemy nie tylko o wzroście ilościowym certyfikowanej powierzchni, ale przede wszystkim jakościowym. Zauważamy 
duże zaangażowanie w poprawę jakości certyfikacji wśród inwestorów czy architektów. Dotychczas, by uzyskać kredyty 
w procesie certyfikacji, kierowano się głównie najbardziej oczywistymi przesłankami, stosując m.in. energooszczęd-
ne oświetlenie, wentylację, systemy solarne, maksymalne oszczędzanie wody. Obecnie proces uzyskiwania kredytów 
coraz częściej opiera się o bardziej zaawansowane kryteria, kompleksowo odpowiadające idei zrównoważonego bu-
downictwa. Znaczenie zaczyna mieć np. udział materiałów z recyklingu w nowych produktach używanych do budowy 
i wyposażenia budynków, fakt czy producent posiada program ponownego przetwarzania produktów, zredukowana 
emisja lotnych związków organicznych. Nowym kierunkiem w myśleniu o ekologicznym, przyjaznym budynku jest też 
nastawienie na komfort człowieka zgodnie z filozofią WELL Building Standard. 

Rozmieszczenie certyfikowanych obiektów na 
mapie Polski nie zmieniło się znacząco na prze-
strzeni ostatniego roku. 
Podobnie jak rok wcześniej, niekwestionowa-
nym liderem jest województwo mazowieckie, 
z prawie 50% certyfikowanych obiektów. Spo-
śród 202 budynków w tym województwie, aż 
181 zbudowano w Warszawie.

Z analizy rocznych przyrostów certyfikowanych 
budynków w poszczególnych województwach

Nie jest faktem ogólnie znanym, że Polska jest 
w naszym regionie niekwestionowanym lide-
rem certyfikacji. Spośród 8506 certyfikowa-
nych obiektów na obszarze 14 krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, aż 48% znajduje się
w Polsce.

wynika, że województwo wielkopolskie wy-
przedziło Małopolskę i jest w tej chwili drugim 
regionem z największą ilością certyfikowanych 
obiektów.



5-krotnie mniejszym niż pozostała część regio-
nu oraz z liczbą ludności 3-krotnie mniejszą. 
Statystycznie, w Polsce jeden certyfikowany 
budynek przypada na każde 94 tys. osób, z ko-
lei uśredniając dane regionu - jest to 262 tys. 
osób na jeden taki obiekt (nie wliczając Polski).
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Budynki certyfikowane w Europie Środkowo-Wschodniej

Jędrzej Zdziechowski, Kierownik ds. Rozwoju Konstrukcji Budowlanych

i Zrównoważonego Budownictwa, LafargeHolcim

W16

Oczywiście Polska jest drugim co do wielkości 
i liczby ludności krajem w naszym regionie (po 
Ukrainie), dlatego też rozwój całego rynku nie-
ruchomości jest u nas dużo szybszy i większy 
niż w innych państwach regionu. Ale liczby mó-
wią same za siebie: 409 budynków na obszarze 

Z niniejszego raportu widać, że coraz więcej typów budynków jest certyfikowanych, a dodatkowo jest ich coraz więcej 
poza Warszawą. Jest to bardzo obiecujący trend. 
Cieszy mnie między innymi fakt, że już 10% certyfikatów posiadają zakłady przemysłowe oraz pojawiają się certyfikaty 
dla budynków mieszkalnych czy szkół. Oznacza to, że zrównoważone budownictwo nie jest jedynie „wymysłem marke-
tingowym”, który ma na celu zwiększenie wartości inwestycji, a naprawdę stanowi wartość dla inwestorów.
Stosowanie zielonych rozwiązań materiałowych pozwala podwyższyć poziom certyfikacji. A są to często materiały, 
które trzeba użyć w obiekcie. LafargeHolcim w Polsce dostarcza swoje produkty na coraz większą ilość wznoszonych 
budynków, które następnie są certyfikowane. W wielu przypadkach, od razu w założeniach inwestora, przekazywanych 
następnie wykonawcom, zawierane są odpowiednie wymogi dotyczące zielonych rozwiązań, jakie należy dostarczyć, co 
powoduje ciągłą pracę nad produktami, tak by były coraz bardziej przyjazne środowisku. 
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PODSUMOWANIE

Alicja Kuczera, Dyrektor zarządzający PLGBCOPRACOWAŁA:

Szybki wzrost liczby zielonych budynków przyja-
znych dla użytkowników i środowiska naturalnego 
napawa optymizmem, zwłaszcza w sektorze biuro-
wym, jako że większość dnia spędzamy w biurach. 
Warto zauważyć, iż zwłaszcza nowe budynki po-
siadające certyfikaty ekologiczne dają doskonałą 
bazę do stworzenia wnętrz biurowych przyjaznych 
użytkownikom i kontynuujących ideę budownictwa 
zrównoważonego. 

W trakcie aranżowania biura w budynku certyfiko-
wanym powinno się wdrażać zalecenia wynikające 
z certyfikacji całego budynku, a przekładające się 
na wzrost komfortu pracowników, jak i lepszych pa-
rametrów środowiska pracy, jak np. niskoemisyjne 
materiały wykończeniowe, energooszczędne i wy-
dajne oświetlenie, oświetlenie światłem dziennym 
czy też odpowiednia wentylacja. Warto pamiętać, iż 
biuro powinno być skrojone na miarę potrzeb i do-
pasowane do specyfiki pracy danej organizacji.

Połączenie cech wynikających ze specyfiki zie-
lonych budynków oraz nowoczesne, elastyczne 
miejsce pracy, gwarantują firmie sukces w postaci 
bardziej wydajnych i zadowolonych pracowników, 
mniejszej ilości zwolnień lekarskich i przyciągania 
młodych talentów.

Wyraźnie widać, że zainteresowanie certyfikacją 
przekłada się na wszystkie sektory budownictwa, 
w tym przemysłowego i handlowego, co świad-
czy o poszanowaniu przez inwestorów zarówno 
środowiska naturalnego, jak i użytkowników tych 
budynków. Nie bez znaczenia jest fakt, iż budynki 
certyfikowane są tańsze w eksploatacji, łatwiejsze 
w wynajmie oraz pożądane przez nabywców. 

Bardzo pozytywnym akcentem jest wzrost zainte-
resowania certyfikacją w branży hotelowej. Pionie-
rem w certyfikacji BREEAM New Construction dla 
budynków hotelowych jest Grupa Hotelowa Orbis, 
która certyfikowała swoje dwa obiekty: Ibis Gdańsk 
Stare Miasto oraz Mercure Kraków Stare Miasto. 
Należy mieć nadzieję, że trendy te przełożą się na 
całą branżę hotelarską, ku zadowoleniu jej gości.

Krajobraz naszego kraju zmienia się w niektórych 
miastach niemal nie do poznania. Te z pierwszej dzie-
siątki pod kątem inwestycji najbardziej dynamicznie 
pną się do góry i wielkim optymizmem napawa fakt, 
że powstające obiekty są w większości budowane 
w oparciu o bardzo restrykcyjne wymagania certyfi-
katów, zgodne z założeniami zrównoważonego roz-
woju na wysokim światowym poziomie.

Wiele jednak wyzwań w tym zakresie stoi wciąż 
przed nami. Do nich należeć będą interesujące nowe 
certyfikacje czy też programy, które jeszcze dobit-
niej podkreślają rolę człowieka w budynku (WELL) 
czy też dynamiczne podejście do kwestii użytkowa-
nia budynku (LEED Dynamic Plaque, ARC). 

Z wielką nadzieją spoglądamy też na te branże, któ-
re pozostają nieco w tyle w porównaniu do naszych 
zachodnich sąsiadów. Wśród nich znajdują się bu-
dynki użyteczności publicznej, takie jak: urzędy pu-
bliczne, szkoły, banki, obiekty wojskowe, budynki 
lotnisk. W USA przykładowo w roku 2014 ponad 
25% wszystkich obiektów certyfikowanych nale-
żało do administracji publicznej. Pomimo tego, że 
w tym porównaniu (z jedynym certyfikatem w fazie 
interim na poziomie BREEAM Excellent w przypad-
ku Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie) wypada-
my dużo skromniej, to fakt zainteresowania samo-
rządowców oraz unijnych ustawodawców (poparty 
dyrektywami EPD czy EPBD oraz kwestią zielonych 
zamówień publicznych), powinien w najbliższym 
czasie mocno wpłynąć na aspekty zielone obiektów 
budowanych z publicznego budżetu.

Większość zielonych inwestycji w Polsce powiąza-
na jest wyraźnie z kapitałem zagranicznym, gdzie 
dojrzali międzynarodowi inwestorzy posiadają już 
odpowiednią świadomość w tym zakresie. Jestem 
jednak pewien, że zarówno historia ich sukcesu, jak 
i lektura niniejszego raportu przyczyni się do zde-
cydowanych prośrodowiskowych decyzji lokalnych 
inwestorów, tak aby mogli oni na czas sprostać ro-
snącym wymaganiom rynku i co za tym idzie, na 
dłuższą metę utrzymać się w tej dynamicznie rozwi-
jającej się branży, jaką jest nowoczesne budownic-
two kubaturowe.
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