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Redukcja energoch"onno!ci  
w budownictwie
Wst#p 

Sektor budowlany jest uwa$any za najbardziej dynamicznie rozwijaj%cy si# ze 
wszystkich sektorów gospodarki. Jednocze!nie eksploatacja budynków (ogrzewa-
nie, ch"odzenie, o!wietlenie, gotowanie) poch"ania 30% globalnego zu$ycia energii, 
co przek"ada si# na 28% emisji CO2. Wysokoenergetycznym materia"em znajduj%cym  
zastosowanie w budownictwie jest beton, w sk"ad którego wchodzi cement, i stal. Pro-
dukcja stali i cementu stosowanych w budynkach odpowiedzialna jest odpowiednio 
za 4 i 3% globalnych emisji CO2. Bior%c pod uwag# materia"y znajduj%ce zastowowanie 
w budownictwie, procesy budowy oraz eksploatacj#, budynki odpowiedzialne s% za 
39% globalnych emisji CO2 i 36% globalnego zu$ycia energii. W krajach europejskich 
58% budynków mieszkalnych i ponad 66% budynków komercyjnych wykorzystu-
je beton jako g"ówny materia" konstrukcyjny. W krajach europejskich powierzchnia 
budynków wzro!nie o 15% i 37% odpowiednio w latach 2030 i 2060 w porównaniu 
z 2015 r. Ponad po"owa szacowanego przyrostu powierzchni budynków do 2030 r. 
b#dzie powierzchniami mieszkalnymi (55%, 7,1 mld m2), natomiast 45% – powierzch-
niami komercyjnymi (5,9 mld m2) (IEA, 2017).

W krajach europejskich a$ 41% zu$ycia energii pochodzi z gospodarstw domo-
wych i budynków zwi%zanych z us"ugami komercyjnymi i publicznymi. Szacuje si#, 
$e te sektory odpowiedzialne s% za oko"o 36% emisji CO2, a ponad jedna trzecia ener-
gii (34%) dla tych sektorów pochodzi ze spalania gazu ziemnego, jedna trzecia (32%) 
to energia elektryczna, 14% pochodzi z OZE i biopaliw, 11% – ze spalania olejów 
i produktów naftowych, 7% pozyskiwanych jest z ciep"owni lub elektrociep"owni, na-
tomiast reszta (2%) – z paliw sta"ych i innych (EC, EEA, 2019; Eurostat, 2019, 2020c).

W sektorze budowlanym redukcja energoch"onno!ci i emisyjno!ci jest klu-
czowym aspektem d%$enia do neutralno!ci klimatycznej i nale$y j% rozpatrywa& 
w dwóch aspektach: operacyjnym, zwi%zanym z ogrzewaniem, ch"odzeniem, go-
towaniem, o!wietleniem, u$ywaniem w budynkach urz%dze', oraz !ladu w#glo-
wego materia"ów i procesów budowy. W pierwszym przypadku energoch"onno!& 
mo$na znacznie zredukowa& poprzez popraw# termoizolacyjno!ci przegród bu-
dowlanych, ze szczególnym uwzgl#dnieniem aktualnych zmian klimatycznych. Po-
zwoli"oby to na redukcj# energoch"onno!ci zwi%zanej z ogrzewaniem (obecnie 64% 
energoch"onno!ci dla gospodarstw domowych). Redukcja emisyjno!ci budynków 
by"aby mo$liwa poprzez zamian# wszystkich urz%dze' wykorzystuj%cych paliwa 
sta"e, p"ynne lub gazowe na urz%dzenia elektryczne. Korzy!ci z tego osi%gnie si# 
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jednak tylko wtedy, gdy energia elektryczna b#dzie wytwarzana ze (róde" nisko-
emisyjnych. W przypadku minimalizacji !ladu w#glowego najwi#ksze korzy!ci 
przyniesie: zwi#kszenie efektywno!ci materia"owej (redukcja ilo!ci stosowanego 
materia"u), ponowne wykorzystanie materia"ów, maksymalne wyd"u$enie u$ytko-
wania budynków i ich elementów, stosowanie materia"ów niskoenergetycznych/ni-
skoemisyjnych. W przypadku u$ycia stali faworyzowane powinno by& ponowne jej 
u$ycie (reuse), a tak$e wykorzystanie stali pochodz%cej z recyclingu (wytwarzanych 
w elektrycznych piecach "ukowych, zasilanych niskoemisyjn% energi% elektrycz-
n%). W krajach europejskich 58% budynków mieszkalnych i ponad 66% budynków 
komercyjnych wykorzystuje beton jako g"ówny materia" konstrukcyjny. Poniewa$ 
najbardziej energoch"onnym i wysokoemisyjnym sk"adnikiem betonu jest cement, 
w celu zmniejszenia energoch"onno!ci i emisyjno!ci nale$y zintensyfikowa& sub-
stytucj# cementu innymi materia"ami, które s% ubocznymi produktami spalania lub 
produkcji stali, a w przypadku ich braku (co w niedalekiej przysz"o!ci b#dzie na-
st#pstwem dekarbonizacji sektora energetycznego) – kolejnymi substytutami, np. 
glin% kalcynowan% lub mielon% ska"% wapienn%. Minimalizacja !ladu w#glowego 
budynków mo$e by& równie$ uzyskana za pomoc% stosowania tak$e innych, nisko-
emisyjnych materia"ów. 

Powy$sze rozwi%zania uwzgl#dniaj% ogólnie dost#pne i powszechnie wykorzy-
stywane technologie. W ostatnich latach opracowano i sprawdzono nowe, niskoemi-
syjne technologie produkcji materia"ów i pozyskiwania energii. W ich sk"ad wchodz%: 
wykorzystywanie wodoru, zarówno do produkcji wysokoemisyjnych materia"ów 
(np. stali), jak i do zastosowania w budownictwie (ogrzewania, gotowania), a tak$e 
odzysk ciep"a w instalacjach produkcyjnych oraz magazynowanie energii cieplnej, 
która mo$e by& wykorzystana do produkcji energii elektrycznej. 

W przedstawionej pracy zosta"y wskazane rozwi%zania, które mog"yby mie& zasto-
sowanie w krajach europejskich w celu redukcji energoch"onno!ci i emisyjno!ci sek-
tora budowlanego, zak"adaj%c wykorzystanie dost#pnych technologii. Przedstawiono 
równie$ opcje mo$liwe do wykorzystania w niedalekiej przysz"o!ci. W wi#kszo!ci 
przypadków mo$na znale(& ograniczenia dla wprowadzenia innowacyjnych rozwi%-
za', których (ród"a le$% w obszarach spo"ecznym i ekonomicznym, a nie w braku 
dost#pno!ci do nowych technologii. 

1. Globalny i europejski rynek budowlany 
1.1. Warto!& rynku budowlanego 

Warto!& globalnego rynku budowlanego w 2015 r. wynosi"a 8 350 mld USD i sza-
cuje si#, $e wzro!nie o 85% w 2030 r., do poziomu 15 500 mld USD (GCP, OE, 2015). 
Procentowy udzia" sektora budowlanego w globalnym PKB w 2014 r. wynosi" 12,4%, 
natomiast w 2030 r. wed"ug szacunków wzro!nie do 14,7% (GCP, OE, 2015). Chiny, 
USA i Indie b#d% mia"y "%cznie 57% udzia"u we wzro!cie warto!ci rynku budow-
lanego. Do 2030 r. szacowany roczny wzrost ma wynosi& 3,9%, tym samym sektor 
budowlany uznawany jest za jedn% z najbardziej dynamicznie rozwijaj%cych si# ga-
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"#zi przemys"u (GCP, OE, 2015). W 2018 r. wzrost okaza" si# jednak du$o wi#kszy, 
ni$ zak"adano pierwotnie, i osi%gn%" 11 400 mld USD. W skorygowanej prognozie, 
która zosta"a przygotowana przed pandemi% COVID-19, przyj#to, $e warto!& rynku 
globalnego w 2025 r. osi%gnie 15 000 mld USD (Deloitte, 2019). Wyró$niaj%cym si# 
rynkiem wzrostu cechuje si# Wielka Brytania, wyprzedzaj%c Niemcy i wed"ug pro-
gnoz do 2030 r. zostanie najwi#kszym w Europie i szóstym co do wielko!ci na !wiecie 
rynkiem budowlanym (GCP, OE, 2015). 

W Unii Europejskiej w minionych 12 latach realne tempo zmian PKB waha"o si# 
pomi#dzy 4,3% a 2,6%, z czego najni$szy wska(nik wyst%pi" w 2009 r. Od 2015 r. po-
zostawa" on na poziomie oko"o 2%, a najwy$sze tempo wzrostu, na poziomie 2,7%, 
zanotowano w 2017 r. (Eurostat, 2020a) (Rys. 1). W ostatniej dekadzie procentowy 
udzia" sektora budowlanego w PKB UE by" na sta"ym poziomie wynosz%cym 5,0%  
± 0,3%. Warto!& dodana brutto rynku budowlanego w latach 2013–2019 wynios"a 
192,5 mln EUR (Eurostat, 2020b) (Rys. 1).

Rys. 1. Realne tempo wzrost PKB w Unii Europejskiej (Eurostat, 2020a), % udzia! sektora 
budowlanego w PKB UE i warto"# dodana brutto rynku budowlanego
)ród"o: Eurostat. (2020b). Gross value added at current basic prices, 2009 and 2019 (% share of 
total gross value added). Pozyskano z: https://bit.ly/2JS26iF

Udzia" rynku budowlanego w PKB poszczególnych krajów na przestrzeni ostat-
niej dekady kszta"towa" si# na ró$nym poziomie. W 2019 r. najwi#kszy udzia" mia"a 
S"owacja (7,1%) tu$ przed Polsk% (6,8%). Najwi#kszy spadek udzia"u sektora budow-
lanego w PKB na przestrzeni 2010–2019 odnotowa"a Bu"garia, z 6,3% do 3,9%, oraz 
Hiszpania, z 8,2% do 5,9%. Najwi#kszy wzrost zanotowa"y: Islandia z 4,0% do 6,6% 
oraz W#gry z 3,3% do 5,5% (Eurostat, 2020a; 2020b) (Rys. 2).
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Rys. 2. Udzia! rynku budowlanego w PKB dla ró$nych krajów europejskich
)ród"o: Eurostat. (2020a). Gross domestic product at market prices. Pozyskano z: https://
bit.ly/3aUjKP0; Eurostat. (2020b). Gross value added at current basic prices, 2009 and 2019  
(% share of total gross value added). Pozyskano z: https://bit.ly/2JS26iF

W 2019 r. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji zanotowano w!ród krajów euro-
pejskich najwy$sz% warto!& dodan% brutto w sektorze budowlanym, odpowiednio  
171 732, 139 437 oraz 122 605 mln EUR (Rys. 3) (Eurostat, 2020b).

Rys. 3. Sektor budowlany – warto"# dodana brutto krajów europejskich
)ród"o: Eurostat. (2020b). Gross value added at current basic prices, 2009 and 2019 (% share of 
total gross value added). Pozyskano z: https://bit.ly/2JS26iF
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1.2.  Energoch"onno!& i emisyjno!& rynku budowlanego – 
globalnego i europejskiego 

Energoch!onno"# i emisyjno"# globalnego rynku budowlanego 
Energoch"onno!& i emisyjno!& sektora budowlanego wzrasta z roku na rok. W 2018 r., 

w porównaniu do 2017 r., wzrost okre!lono na poziome 2% i 1%, odpowiednio dla 
dwutlenku w#gla i finalnej energii. W 2018 r. w warto!ciach bezwzgl#dnych osi%gni#to 
poziom emisji 13,5 gigaton CO2 i zu$ycia 128 exad$uli (EJ) energii. Powoduje to, $e sek-
tor budowlany odpowiedzialny jest za 36% globalnego zu$ycia energii i 39% global-
nych emisji CO2 (GABC, IEA, 2019). Budynki odpowiedzialne s% za 30% globalnego 
zu$ycia energii podczas eksploatacji, co przek"ada si# na 28% emisji CO2 (GABC,  IEA, 
2018), nie wliczaj%c procesu produkcji materia"ów i ich wznoszenia (Rys. 4).

Rys. 4. Globalna energoch!onno"# i emisyjno"# w 2018 r. (GABC, IEA, 2019) (EB – emisje 
bezpo"rednie, EP – emisje po"rednie), szacowana przez IEA emisyjno"# w 2018 wynosi 33,1 
Gt CO2 (IEA, 2018), w 2016 emisyjno"# okre"lona by!a na poziomie 36,7 Gt CO2 (WRI, 2017) 
)ród"o: GABC, IEA. (2019). Global Status Report 2019 – Towards a zero-emission, efficient, and re-
silient buildings and construction sector. Global Alliance for Building, Construction and Interna-
tional Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb; IEA. (2018). Global Energy & CO2 
Status Report. The latest trends in energy and emissions in 2018. Pozyskano z: https://www.iea.
org/geco; WRI. (2017). World Greenhouse Gas Emissions: 2016. World Resources Institute. Pozy-
skano z: https://bit.ly/3dJ39iJ

W 2018 r. 38% globalnej energii elektrycznej pochodzi"o ze spalania w#gla kamien-
nego, 23% ze spalania gazu ziemnego, 3% ze spalania oleju, 10% z energii nuklear-
nej. Reszta pochodzi"a ze (róde" odnawialnych (IEA, 2020). W tym samy roku global- 
ne zu$ycie energii w budynkach wynosi"o 128 EJ (wzrost o ok. 4% w porównaniu  
z 2010 r.). By"o ono zwi%zane g"ównie ze zu$yciem energii elektrycznej, spalaniem 
gazu ziemnego oraz biomasy, w mniejszym stopniu spalania oleju opa"owego czy 
energii pochodz%cej z elektrociep"owni. Energia ze spalania w#gla czy pozyskiwana 
ze (róde" odnawialnych stanowi"a "%cznie oko"o 5% (Rys. 5). Jedna trzecia energii by"a 
wykorzystywana do ogrzewania pomieszcze', po oko"o 20% do podgrzewania wody 
i gotowania. Pozosta"a cz#!& zwi%zana by"a z u$ywaniem urz%dze', ch"odzeniem po-
mieszcze', o!wietleniem (Rys. 6). Wzrost energoch"onno!ci zwi%zany jest ze wzrostem 
liczby nowych budynków, a ich budowa ze wzrostem populacji (Rys. 7). Pomimo gwa"-
townego wzrostu powierzchni budynków energoch"onno!& w przeliczeniu na jednost-
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k# powierzchni znacz%co spada w przypadku ogrzewania i o!wietlenia, w mniejszym 
stopniu ogrzewania wody i gotowania. Od 2010 r. energoch"onno!& urz%dze' utrzymu-
je si# na w miar# sta"ym poziomie. Jednak gwa"towny wzrost mo$na zauwa$y& w przy-
padku energoch"onno!ci klimatyzacji, szczególnie od 2014 r. (Rys. 8). 

Rys. 5. Zu$ycie energii w sektorze budownictwa wg %ród!a (OZE – odnawialne %ród!a energii)
)ród"o: GABC, IEA. (2019). Global Status Report 2019 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building, Construction and Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb

Rys. 6. Zu$ycie energii w sektorze budownictwa wg przeznaczenia
)ród"o: GABC, IEA. (2019). Global Status Report 2019 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building, Construction and Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb

Rys. 7. Sektor budowlany – zmiana globalnej powierzchni budynków, populacji, energo-
ch!onno"ci i emisyjno"ci
)ród"o: GABC, IEA. (2019). Global Status Report 2019 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building, Construction and Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb
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Rys. 8. Zu$ycie energii w sektorze budownictwa wg przeznaczenia na m2 powierzchni
)ród"o: GABC, IEA. (2019). Global Status Report 2019 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building, Construction and Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb

Energoch!onno"# i emisyjno"# europejskiego rynku budowlanego 
W 2017 r. zu$ycie energii w krajach Unii Europejskiej (EU-28) wynios"o 44,4 EJ  

(Eurostat, 2019). Ponad 40% dotyczy"o gospodarstw domowych (12,0 EJ) oraz us"ug 
komercyjnych i publicznych (6,4 EJ) (Rys. 9, górna cz#!&). 

Rys. 9. Zu$ycie energii (u góry) (Eurostat, 2019) i emisyjno"# (u do!u) (EC, EEA, 2019) wed!ug 
sektorów
)ród"o: Eurostat. (2019). Energy, transport and environment statistics. Statistical Book. Pozyskano z: 
https://bit.ly/33Pc53s; EC, EEA. (2019). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–
2017 and inventory report 2019. EEA/PUBL/2019/051. Pozyskano z: https://bit.ly/2XIVVoF

Emisyjno!& UE-28 w 2017 r. wynios"a 3,5 Gt CO2 (Rys. 9, cz#!& dolna) (EC, EEA, 
2019), co przy emisji globalnej wynosz%cej 33,1 Gt CO2 (Eurostat, 2020a) stano- 
wi"o 10,5%. Gospodarstwa domowe, sektor komercyjny i publiczny oraz produkcja 
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energii elektrycznej stanowi"y 44% emisji CO2. W przypadku gospodarstw domo-
wych emisje dotycz% jedynie spalania paliw sta"ych i p"ynnych w ich obr#bie. Dla 
sektora komercyjnego i publicznego emisyjno!& obejmuje wszystkie (ród"a spalania, 
które wykorzystywane s% do ogrzewania hal produkcyjnych i budynków operacyj-
nych w instytucjach, obiektach handlowych i us"ugowych. Brak jest jednak danych 
dotycz%cych udzia"u poszczególnych no!ników wtórnych. 

Uwzgl#dniaj%c, oprócz CO2 inne gazy cieplarniane, tj. m.in. CH4, N2O, HFC, emi-
syjno!& w jednostkach przeliczeniowych wynosi 4,3 Gt CO2e (EC, EEA, 2019). Krajami 
europejskimi, które charakteryzuj% si# najwi#ksz% emisyjno!ci%, s% Niemcy, Wielka 
Brytania, Francja i Hiszpania (Rys. 10). W ci%gu ostatnich siedmiu lat w Wielkiej Bry-
tanii i Hiszpanii nast%pi" najwi#kszy bezwzgl#dny spadek emisji gazów cieplarnia-
nych.

Rys. 10. Zmiana emisji gazów cieplarnianych pa&stw UE w latach 2010–2017
)ród"o: EC, EEA. (2019). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2017 and inventory 
report 2019. EEA/PUBL/2019/051. Pozyskano z: https://bit.ly/2XIVVoF

W przypadku gospodarstw domowych 64% energii s"u$y"o do ogrzewania pomiesz-
cze' (Rys. 11), z czego 43% pochodzi"o z gazu ziemnego, 23% ze (róde" odnawialnych 
oraz 14% z ze spalania olejów i produktów naftowych (Rys. 12 oraz Tab. 1). Odpowied-
nio 14,8% oraz 14,4% energii s"u$y"o do ogrzewania wody i o!wietlenia oraz obs"ugi 
urz%dze'. W przypadku ogrzewania wody 48% energii pozyskiwano z gazu ziemnego 
oraz 19% z energii elektrycznej (Tab. 1). Ca"a energia s"u$%ca do o!wietlenia i obs"ugi 
urz%dze' pochodzi"a z energii elektrycznej (Tab. 1). Gotowanie odpowiada za 5,6% ca"-
kowitego zu$ycia energii, której niemal po"owa (48%) pochodzi"a z energii elektrycznej, 
a 34% z gazu ziemnego (Tab. 1). Zu$ycie energii do ch"odzenia pomieszcze' wynosi"o 
nieca"e 0,3% ca"kowitej energii w sektorze gospodarstw domowych.
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Rys. 11. Zu$ycie energii wg przeznaczenia w gospodarstwach domowych EU-28 (2017)
)ród"o: Eurostat. (2020c). Simplified energy balances [nrg_bal_s]. Pozyskano z: https://bit.ly
/3fMNLS9

Rys. 12. Zu$ycie energii dla gospodarstw domowych wed!ug %ród!a energii EU-28 (2017)
)ród"o: Eurostat. (2020c). Simplified energy balances [nrg_bal_s]. Pozyskano z: https://bit.ly
/3fMNLS9

Tab. 1. Procentowe zu$ycie energii dla gospodarstw domowych wed!ug %ród!a i przeznaczenia
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Rys. 13. Zu$ycie energii w sektorze us!ug komercyjnych i publicznych
)ród"o: Eurostat. (2020c). Simplified energy balances [nrg_bal_s]. Pozyskano z: https://bit.ly
/3fMNLS9

W przypadku us"ug komercyjnych i publicznych niemal po"owa energii (47%) po-
chodzi"a z energii elektrycznej, 29% z gazu ziemnego i 11% ze spalania olejów i pro-
duktów naftowych (Rys. 13). 

1.3.  Materia"y u$ywane w budownictwie – globalny  
i europejski rynek budowlany

G"ównymi i najbardziej energoch"onnymi materia"ami u$ywanymi w budownic-
twie jest stal i beton, Wysokoemisyjnym sk"adnikiem betonu jest cement. W 2017 r. pro-
dukcja stali i cementu stanowi"a 12% globalnego zu$ycia energii i 13% globalnej emisji 
CO2 (IEA, 2019a). W 2019 r. produkcja stali wzros"a w porównaniu do 2018 r. o 3,4% i a$ 
o 120% w porównaniu z 2000 r., do poziomu 1 870 Mt (WorldSteel, 2020) (Rys. 14). Po-
nad po"owa masy wyrobów stalowych (996 Mt) by"a produkowana z Chinach, a jedynie 
8,5% (160 Mt) w Unii Europejskiej (EU-28). Ponad po"owa wyrobów stalowych ma za-
stosowanie w budownictwie (budynkach i infrastrukturze), co powoduje, $e sektor ten 
jest odpowiedzialny za oko"o 4% globalnych emisji CO2 (WSA, 2019b; 2018).

Rys. 14. Globalna produkcja stali
)ród"o: WSA. (2019a). Steel Statistical Yearbooks, WSA. Pozyskano z: http://bit.ly/2DzmVg3
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Produkcja cementu w 2019 r. wynosi"a 4 200 Mt (statista, 2020) i gwa"townie wzra-
sta"a od 2000 r. (Andrew, 2018) (Rys. 15). Najwi#kszym producentem cementu s% Chi-
ny, odpowiadaj%ce za ponad po"ow# produkcji (2 200 Mt) (statista, 2020), natomiast 
kraje europejskie odpowiadaj% za nieca"e 4,2% produkcji globalnej (175 Mt) (ECA, 
Cembureau, 2019). Po"owa globalnej produkcji cementu u$ywana jest w budynkach, 
reszta w obiektach in$ynierskich, takich jak drogi, mosty i inna infrastruktura tech-
niczna i transportowa (IEA, 2019a).

Rys. 15. Globalna produkcja cementu
)ród"o: Andrew, R. M. (2018). Global CO2 emissions from cement production. Earth System 
Science Data, 10(1), 195.

Ró$norodno!& klimatu, dost#pno!& i cena materia"ów oraz lokalne podej!cie do 
projektowania i budowy powoduje, $e rodzaj materia"ów konstrukcyjnych w budyn-
kach w ró$nych regionach mo$e by& znacz%co odmienny, zarówno dla budynków 
mieszkalnych, jak i komercyjnych (Rys. 16 oraz Rys. 17). W krajach europejskich 58% 
budynków mieszkalnych i ponad 66% budynków komercyjnych wykorzystuje jako 
g"ówny materia" konstrukcyjny beton. Budynki o konstrukcji betonowej charaktery-
zuj% si# znacznie wi#ksz% intensywno!ci% materia"u na jednostk# powierzchni. Co 
wi#cej, cement/beton, w odró$nieniu od stali, jest regionalnym materia"em budow-
lanym. Powoduje to, $e ci#$ar produkcji i emisyjno!ci ponoszony jest w pa'stwach, 
w których jest u$ywany. 

Oprócz betonu (58%) materia"ami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi w bu-
dynkach mieszkalnych w krajach europejskich s% elementy ma"ogabarytowe (ceg"a, 
pustak) z udzia"em 18%, drewno (15%), elementy kompozytowe (5%) oraz stal (4%). 

W budynkach komercyjnych, poza zbrojonym betonem (66%), s% u$ywane stal 
konstrukcyjna z udzia"em 21%, elementy ma"ogabarytowe (7%), drewno (4%), ele-
menty kompozytowe (2%).
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Rys. 16. Budynki mieszkalne ze wzgl'du na rodzaj materia!u oraz intensywno"# cementu 
i stali na m2 powierzchni budynku (2017)
)ród"o: GABC, IEA. (2018). Global Status Report 2018 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building and Construction, Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb

Rys. 17. Budynki komercyjne ze wzgl'du na rodzaj materia!u oraz intensywno"# cementu 
i stali na m2 powierzchni budynku (2017)
)ród"o: GABC, IEA. (2018). Global Status Report 2018 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building and Construction, Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb

Jak wspomniano powy$ej, stal nie jest produktem regionalnym – w odró$nieniu 
od cementu, który mo$e by& przewo$ony na dowolne odleg"o!ci i sk"adowany w nie-
ograniczonym czasie. Warto zauwa$y&, $e ca"kowita konsumpcja stali w EU-28 
w 2018 r. wynosi"a 163 Mt, produkcja natomiast – 155 Mt (import do EU-28 wynosi"  
29 Mt, export poza UE-28 – 21 Mt). Od 2016 r. mo$na zauwa$y& nieznaczny wzrost 
konsumpcji stali (Rys. 18) (Eurofer, 2020; WorldSteel, 2020; WSA, 2019a). 56 Mt stali 
(34% konsumpcji stali EU-28) jest wykorzystywane w budownictwie (Eurofer, 2020) 
(kolor szary na Rys. 18). 13% stali u$ywanej w budownictwie (7 Mt) jest importowane 
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spoza krajów UE (szara linia przerywana na Rys. 18), g"ównie Turcji i Rosji (Rys. 19). 
Udzia" wysokoemisyjnej produkcji stali z rud $elaza (w piecach martenowskich – 
BOF) i ze z"omu stalowego (w elektrycznych piecach "ukowych – EAF) dla tych krajów 
wynosi odpowiednio 30/70 i 70/30 (WSA, 2019a). Nale$y wspomnie&, i$ !redni udzia" 
tych dwóch sposobów produkcji w EU-28 wynosi 60/40. Dla poszczególnych krajów 
wyszczególniony jest na rysunku (Rys. 20).

Rys. 18. Produkcja i konsumpcja stali pa&stw UE oraz import
)ród"o: Eurofer. (2020). European Steel in Figures. Pozyskano z: https://www.eurofer.eu/assets/
Uploads/European-Steel-in-Figures-2020.pdf; WorldSteel. (2020). World Crude Steel Produc-
tion – Summary. WorldSteel. Pozyskano z: https://bit.ly/2KtFdTn; WSA. (2019a). Steel Statistical 
Yearbooks. WSA. Pozyskano z: http://bit.ly/2DzmVg3

Rys. 19. Import d!ugich produktów walcowanych (m.in. stal konstrukcyjna, zbrojenie do 
betonu) (2018)
)ród"o: Eurofer. (2020). European Steel in Figures. Pozyskano z: https://www.eurofer.eu/assets/
Uploads/European-Steel-in-Figures-2020.pdf
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Rys. 20. Sposób produkcji stali dla ró$nych krajów EU-28
)ród"o: WSA. (2019a). Steel Statistical Yearbooks. WSA. Pozyskano z: http://bit.ly/2DzmVg3

1.4.  Wzrost populacji a planowany wzrost powierzchni 
budynków – rynek globalny i europejski

Wed"ug szacunków globalna populacja mieszka'ców globu wzro!nie dwukrotnie 
do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. (Rys. 21) i osi%gnie 10,8 mld. W porównaniu z 2017*r. 
wzrost szacuje si# na 40% do 2050 r. (Population, 2019). Wzrost populacji, rozwój kra-
jów rozwijaj%cych si#, jak równie$ migracja ludzi do miast, spowoduj% znacz%ce zapo-
trzebowanie na nowe budynki.

Rys. 21. Szacunkowy wzrost populacji (z lewej), populacja miejska (z prawej)
)ród"o: Population. (2019). World Population Review 2019. Pozyskano z: http://worldpopulation-
review.com/

Wed"ug szacunków ONZ populacja Europy w 2030 r. zmaleje o 1% i a$ o 10% 
w 2050 r. w stosunku do 2020, osi%gaj%c 710 mln (UN, 2019). Najwi#kszy przyrost 
populacji szacowany jest w Wielkiej Brytanii i Francji, odpowiednio 6,1 oraz 2,3 mln. 
Najwi#kszy spadek populacji szacuje si# we W"oszech (o 6,1mln), Polsce (o 4,6 mln), 
Niemczech (o 3,7 mln), Hiszpanii i Rumunii (o 3,0 mln) (Rys. 22). 
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Rys. 20. Sposób produkcji stali dla ró$nych krajów EU-28
)ród"o: WSA. (2019a). Steel Statistical Yearbooks. WSA. Pozyskano z: http://bit.ly/2DzmVg3

1.4.  Wzrost populacji a planowany wzrost powierzchni 
budynków – rynek globalny i europejski

Wed"ug szacunków globalna populacja mieszka'ców globu wzro!nie dwukrotnie 
do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. (Rys. 21) i osi%gnie 10,8 mld. W porównaniu z 2017*r. 
wzrost szacuje si# na 40% do 2050 r. (Population, 2019). Wzrost populacji, rozwój kra-
jów rozwijaj%cych si#, jak równie$ migracja ludzi do miast, spowoduj% znacz%ce zapo-
trzebowanie na nowe budynki.

Rys. 21. Szacunkowy wzrost populacji (z lewej), populacja miejska (z prawej)
)ród"o: Population. (2019). World Population Review 2019. Pozyskano z: http://worldpopulation-
review.com/

Wed"ug szacunków ONZ populacja Europy w 2030 r. zmaleje o 1% i a$ o 10% 
w 2050 r. w stosunku do 2020, osi%gaj%c 710 mln (UN, 2019). Najwi#kszy przyrost 
populacji szacowany jest w Wielkiej Brytanii i Francji, odpowiednio 6,1 oraz 2,3 mln. 
Najwi#kszy spadek populacji szacuje si# we W"oszech (o 6,1mln), Polsce (o 4,6 mln), 
Niemczech (o 3,7 mln), Hiszpanii i Rumunii (o 3,0 mln) (Rys. 22). 
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Rys. 22. Zmiana populacji krajów europejskich w latach 2020–2050
)ród"o: UN. (2019). Probabilistic Population Projections Rev. 1 based on the World Population Pro-
spects 2019 Rev. 1. Pozyskano z: http://population.un.org/wpp/

Ca"kowita globalna powierzchnia budynków wzros"a o 55% w porównaniu z 2000 r., 
osi%gaj%c w 2015 r. prawie 223 mld m2 (IEA, 2017). Wed"ug szacunków do 2060 r. 
globalna powierzchnia budynków ulegnie podwojeniu do 453 mld m2 w porównaniu 
z 2015 r., szczególnie w krajach rozwijaj%cych si# (GABC, IEA, 2017; 2018; IEA, 2019b). 
Do roku 2030 i 2050 globalna powierzchnia budynków wzro!nie odpowiednio o 41% 
i 86% w porównaniu z 2015 r. (Tab. 2, Rys. 23).

Najwi#kszy bezwzgl#dny przyrost szacowany jest w Chinach i Indiach. W Europie 
Zachodniej przyrost do 2030 r. i 2050 r. szacowany jest odpowiednio o 15,1% i 23,8% 
(Tab. 1). Odpowiada to globalnemu przyrostowi powierzchni o odpowiednio 2,0% 
i 3,2%. Stosunkowo ma"y przyrost powierzchni budynków w Europie, szczególnie 
w przypadków krajów rozwini#tych, spowodowany jest malej%c% populacj% i istnie-
j%cymi ju$ zasobami budowlanymi. Szacuje si#, $e 65% zapotrzebowania budynków 
w 2060 w krajach OECD (Organizacja Wspó"pracy Gospodarczej i Rozwoju) zosta"a 
ju$ wybudowana (GABC, IEA, 2017).
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Tab. 2. Szacunkowy przyrost powierzchni budynków (%) w porównaniu z 2015 r. (GPB – glo-
balna powierzchnia budynków)

b

POG�
m�

POG�
m�

% zmiana 
w stosunku 
GR������U�

% zmiana 
w stosunku do 
�����U��*3%

POG�
m�

% zmiana 
w stosunku 
GR������U�

% zmiana 
w stosunku do 
�����U��*3%

�5HJLRQ� 
/ kraj/rok

���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�l;u�h-� 
�ॕjmo1m- 38,1 47,1 23,6% 4,0% 56,8 49,1% 8,4%

��uor-� 
,-1_o7mb- 29,8 34,3 15,1% 2,0% 36,9 23,8% 3,2%

��u-�f- 9,8 13,1 33,7% 1,5% 14,9 52,0% 2,3%

Chiny 57,8 79,3 37,2% 9,6% 84,9 46,9% 12,1%

�m7b; 15,8 32,1 103,2% 7,3% 57,6 264,6% 18,7%

Korea  
i Japonia 9,8 10,9 11,2% 0,5% 11,1 13,3% 0,6%

��f- 
��oj�7mbo�o-
Ŋ)v1_o7mb-

15,6 23,8 52,6% 3,7% 32,3 107,1% 7,5%

��v|u-Ѵb-� 
i Oceania 2,1 2,7 28,6% 0,3% 3,4 61,9% 0,6%

�l;u�h- 
�-1bॉvh- 19,3 29,1 50,8% 4,4% 43,1 123,3% 10,7%

�Ѵbvhb� 
)v1_ॕ7 8,0 12,7 58,8% 2,1% 18,2 127,5% 4,6%

�=u�h- 17,3 30,3 75,1% 5,8% 56,0 223,7% 17,3%

���b-|�Őࡆ�ő 223,4 315,4 41,0% 415,2 86,0%

)ród"o: GABC, IEA. (2017). Global Status Report 2017 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building and Construction, Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb
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Rys. 23. Szacunkowy przyrost powierzchni budynków (%) w porównaniu z 2015 r.
)ród"o: GABC, IEA. (2017). Global Status Report 2017 – Towards a zero-emission, efficient, and resi-
lient buildings and construction sector. Global Alliance for Building and Construction, Internatio-
nal Energy Agency. Pozyskano z: http://bit.ly/2Imepmb

Udzia" przyrostu powierzchni budynków mieszkalnych i komercyjnych ze wzgl#-
du na region kszta"tuje si# na ró$nym poziomie. Dla regionów rozwini#tych, takich 
jak Europa i Ameryka Pó"nocna, przyrost jest w miar# wyrównany (pod wzgl#dem 
powierzchni). Natomiast dla krajów rozwijaj%cych si# przewa$aj%ca liczba budynków 
(pod wzgl#dem powierzchni) b#dzie budynkami mieszkalnymi (Rys. 24). Spowoduje 
to znacz%cy wzrost globalnej energoch"onno!ci w sektorze budowlanym. 

Rys. 24. Szacunkowy przyrost powierzchni budynków w porównaniu z 2015 r. ze wzgl'du 
na ich rodzaj
)ród"o: IEA. (2017). Energy Technology Perspectives 2017. Catalysing Energy Technology Transforma-
tions. Pozyskano z: https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2017
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2.  Minimalizacja energoch"onno!ci i emisyjno!ci  
w budownictwie w EU
Minimalizacja energoch"onno!ci, a tym samym emisyjno!ci, w sektorze budow-

nictwa obejmuje dwa obszary: energoch"onno!& operacyjn% budynków, zwi%zan% 
z ogrzewaniem, ch"odzeniem, gotowaniem i u$ywaniem urz%dze', oraz energo-
ch"onno!& produkcji materia"ów u$ywanych w budownictwie (minimalizacja !ladu 
w#glowego), a tak$e minimalizacja ilo!ci materia"ów w budynkach. Zidentyfikowano 
strategie umo$liwiaj%ce natychmiastow% i przysz"o!ciow% redukcj# energoch"onno!ci 
w sektorze budowlanym w Europie. Ze wzgl#du na emisyjno!& strategie powinny 
by& rozpatrywane wspólnie z dekarbonizacj% sektora energetycznego, gdy$ niektó-
re z nich !ci!le si# "%cz% z t% ga"#zi% przemys"u. Na podstawie zidentyfikowanych 
scenariuszy zmian przedstawiono bardziej szczegó"owy opis i sformu"owano ocen# 
ryzyka poszczególnych rozwi%za' pod wzgl#dem spo"ecznym, ekonomicznym oraz 
technologicznym. 

2.1. Energoch"onno!&/emisyjno!& operacyjna 
Scenariusze gotowe do zastosowania „od dzi"”

Poni$sze scenariusze bazuj% na istniej%cych zasobach budowlanych i zak"adaj% do-
skonalenie przyzwyczaje' u$ytkownika: 

I.  Edukacja – powinna uwzgl#dnia& przede wszystkim aspekt zb#dnej konsumpcji 
energii, np.: 

 �  nadu$ywanie ogrzewania i !wiadome obni$anie temperatury ogrzewania po-
mieszcze' o 1–2°C przy d%$eniu do komfortowej temperatury nieprzekracza-
j%cej 18°C;

 �  wy"%czanie bojlera elektrycznego w przypadku nieu$ywania go przez d"u$-
szy czas;

 �  wy"%czanie funkcji podgrzewania wody w zasobnikach kot"ów C.W.U., co po-
zwoli zaoszcz#dzi& nawet 2 kWh/dzie';  

 � nienadu$ywanie o!wietlenia;
 �  nienadu$ywanie urz%dze' elektrycznych (np. gotowanie jedynie takiej ilo!ci 

wody, która jest w danym momencie niezb#dna);
II.  Kontrola emisyjno!ci spalania (i innych zanieczyszcze'), szczególnie dla energii 

wytwarzanej w procesach spalania paliw sta"ych (w#gli) oraz p"ynnych (oleje i pa-
liwa ropopochodne); w przypadku stwierdzenia nieprawid"owo!ci, montowanie 
filtrów oraz stosowanie alternatywnych sposobów wytwarzania energii.  

Ad. I. Edukacja w zakresie minimalizacji konsumpcji 

Obszar spo!eczny:
Dzia"ania w tym obszarze maj% minimalny wp"yw na komfort $ycia. 
G"ówn% barier% mo$e by& percepcja typu: moje dzia!ania nie maj" znacz"cego na wp!y-

wu na minimalizacj# energoch!onno#ci i emisyjno#ci. Zach#t% oraz rekompensat% za nie-
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dogodno!ci mo$e by& przedstawienie realnych oszcz#dno!ci finansowych wynikaj%-
cych z minimalizacji konsumpcji energii. 

Obszar ekonomiczny:
Zmniejszenie ilo!ci zu$ywanej energii, elektrycznej, cieplnej, paliw (np. gazu 

ziemnego), powinno generowa& realne oszcz#dno!ci dla u$ytkownika, w my!l za-
sady: mniej u$ywam, mniej p!ac%. Niemniej jednak obni$enie konsumpcji nie prowa-
dzi zazwyczaj do redukcji miesi#cznych kosztów za energi# (paliwo, np. gazowe). 
Powodem tego jest fakt, $e kwota na rachunku, poza kosztem za paliwo („stawka 
za energi#” + ilo!& energii), uwzgl#dnia równie$ cen# „za punkt odbioru” oraz „za 
dystrybucj#” (w wielu przypadkach sk"ada si# z wielu innych, okre!lonych przez dys-
trybutora). W przypadku ni$szej konsumpcji energii (w tym paliw), d%$%c do wyrów-
nania strat lub osi%gni#cia wy$szych korzy!ci, dystrybutor w sposób nieuzasadniony 
podnosi cen# „za punkt odbioru” oraz „za dystrybucj#” (i wprowadza wiele innych), 
zwi#kszaj%c miesi#czne koszty u$ytkownika. 

Podstawowym celem pa'stw europejskich powinny by& dzia"ania zmierzaj%ce do 
przeciwdzia"ania wzrostowi cen, zarówno energii jednostkowej, jak i wprowadzeniu 
ogranicze' zwi%zanych z dowolno!ci% kszta"towania dodatkowych, czasem niepo-
trzebnych dla u$ytkownika kosztów. 

Obszar techniczny:
W tym zakresie brak barier technicznych po stronie u$ytkowników. Po stronie 

producentów energii konieczne jest natomiast poszukiwanie rozwi%za', których za-
stosowanie pozwoli"oby na obni$enie kosztów operacyjnych produkcji energii elek-
trycznej. 

Ad. II. Kontrola emisyjno!ci spalania

Obszar spo!eczny:
Stygmatyzowanie obszarów (spo"eczno!ci) charakteryzuj%cych si# wy$szymi 

emisjami i/lub zanieczyszczeniami mo$e mie& negatywny wp"yw na spo"eczno!&. 
Dzia"ania powinny polega& na zach#caniu do minimalizacji emisyjno!ci, a nie ka-
raniu za zaniechanie w tym zakresie. Przeciwdzia"anie powinno by& skupione na 
jak najmniejszej ingerencji w istniej%ce instalacje, aby nie powodowa& znacz%cych, 
dodatkowych kosztów dla u$ytkowników (np. mo$e dotyczy& wymiany kot"a, który 
mo$na zastosowa& w istniej%cej instalacji, lub wprowadzenia filtrów kominowych). 
Dost#pno!& niskoenergetycznych paliw sta"ych, powoduj%cych wzrost emisyjno!ci 
zanieczyszcze', powinna zosta& znacz%co ograniczona. Mo$e to spowodowa& wzrost 
kosztów nabycia no!ników energii przez konsumentów. Przej!ciowo mog% by& sto-
sowane subwencje dla gospodarstw domowych, które nie dysponuj% odpowiednio 
du$ym bud$etem, aby bez znacz%cego obni$enia poziomu $ycia mog"y sprosta& 
podwy$szonym kosztom pozyskiwania wtórnych no!ników energii. Opisane zmia-
ny w perspektywie czasu spowoduj% znacz%c% popraw# !rodowiska lokalnego i glo-
balnego. 
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Obszar ekonomiczny:
W krajach, w których paliwa sta"e maj% znacz%cy udzia" w ogrzewaniu budynków 

mieszkalnych (np. Polska, w której 46% energii do ogrzewania budynków mieszkal-
nych pozyskiwana jest z paliw sta"ych; GUS, 2019), decyzja dotycz%ca wyboru stoso-
wanego paliwa w g"ównej mierze zale$y od jego ceny, a ta od jako!ci paliwa. W przy-
padku dost#pno!ci paliw sta"ych niskiej jako!ci i z nieefektywn% instalacj% spalania 
wzrasta ilo!& emitowanych zanieczyszcze'. Nale$y zatem ograniczy& dost#pno!& do 
niskoenergetycznych, wysokoemisyjnych paliw, udzielaj%c jednocze!nie wsparcia 
u$ytkownikom gospodarstw domowych kupuj%cych wysokoenergetyczne i nisko-
emisyjne paliwa. Wsparcie, zarówno krajowe, jak i europejskie, powinno obejmowa& 
zarówno wymian# kot"ów oraz instalacji ogrzewania, jak i stosowanie wysokoenerge-
tycznych i niskoemisyjnych paliw.

W niektórych krajach, pomimo licznych programów modernizacji sposobów 
ogrzewania, nadal brak jest motywacji do korzystania z takich dotacji. Niezb#dna jest 
ich krytyczna ocena, wprowadzenie zmian zapewniaj%cych szybsze osi%ganie zapla-
nowanych efektów, a tak$e promocja i wsparcie podczas sk"adania wniosków.

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w tym obszarze. Na rynku dost#pne s% niskoemisyjne 

technologie ogrzewania, jak równie$ niskoemisyjne paliwa. Nie ma barier zwi%za-
nych z monitorowaniem zanieczyszcze' (np. przy u$yciu dronów). 

Scenariusze przewidziane do zastosowania „od jutra”
I.  Zweryfikowanie wytycznych budowlanych pod wzgl#dem wymaga' termoizola-

cyjno!ci przegród budowlanych i dostosowanie ich do aktualnych zmian klimatu 
w poszczególnych krajach europejskich. 

II.  Stosowanie okien i drzwi, które spe"niaj% wymagania termoizolacyjno!ci, jednak 
nie takich, które wielokrotnie przewy$szaj% obowi%zuj%ce wymagania (dotyczy 
to równie$ minimalizacji !ladu w#glowego, którego celem jest nienadu$ywanie 
materia"ów). 

III.  Ocieplanie istniej%cych budynków, w celu dostosowania ich do stref klimatycz-
nych, a tym samym wymaga' termoizolacyjno!ci (dotyczy to zarówno budyn-
ków mieszkalnych, jak i u$yteczno!ci publicznej); jest to powi%zane ze !ladem 
w#glowym w dwóch aspektach: energoch"onno!ci materia"ów izolacyjnych (np. 
styropian, styrodur, we"na mineralna, we"na szklana – ocieplenie od zewn#trznej 
strony budynku) oraz stosowania ocieplenia odpowiedniej grubo!ci (od pewnej 
grubo!ci zyski termiczne s% minimalne, a powoduj% znacznie wi#ksz% energo-
ch"onno!& wytworzenia materia"u izolacyjnego).

IV.  Zamiana konwencjonalnego ogrzewania paliwami sta"ymi (w#gle), p"ynnymi (ole-
je i paliwa ropopochodne) oraz gazem ziemnym na ogrzewanie elektryczne (na-
le$y rozpatrywa& wspólnie z programem dekarbonizacji sektora energetycznego); 
zamiana kuchenek gazowych/w#glowych na elektryczne; zamiana spalinowych 
kot"ów ciep"ej wody u$ytkowej na elektryczne. 
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V.  Projektowanie i wznoszenie budynków niskoenergetycznych (niskoemisyjnych) – 
mieszkalnych i u$yteczno!ci publicznej, przy zastosowaniu niskoenergetycznych 
(niskoemisyjnych) i trwa"ych materia"ów, jak równie$ niskoemisyjnych systemów 
pozyskiwania energii, np. pomp ciep"a, ogniw fotowoltanicznych czy paneli ter-
micznych (Lazzarin, Noro, 2020).

VI.  Stosowanie inteligentnego sterowania dla ogrzewania, ch"odzenia i o!wietlenia, 
szczególnie w budynkach biurowych i u$yteczno!ci publicznej.

Ad. I. Zweryfikowanie wytycznych budowlanych w aspekcie termoizolacyjno!ci

Obszar spo!eczny:
Brak barier spo"ecznych w tym zakresie.

Obszar ekonomiczny:
Wytyczne termoizolacyjno!ci mo$na znale(& w krajowych wytycznych projekto-

wych, jednak z du$ym prawdopodobie'stwem nie uwzgl#dniaj% one obecnych zmian 
klimatu, tzn. istnieje wysokie prawdopodobie'stwo, $e aktualne wytyczne zawy$aj% 
istotnie minimaln% termoizolacyjno!&. Tym samym niezb#dne s% prowadzone na sze-
rok% skal# pomiary zmian temperatury dla poszczególnych regionów europejskich 
oraz wykonanie d"ugoterminowych symulacji zmian temperatury, co mo$e okaza& si# 
czaso- i kosztoch"onne. Obecnie pomiary i symulacje wykonywane dla poszczegól-
nych regionów s% fragmentaryczne i nie stanowi% spójnej ca"o!ci. Otrzymane z pomia-
rów dane mia"yby pos"u$y& do okre!lenia minimalnych i maksymalnych wytycznych 
termoizolacyjno!ci dla poszczególnych obszarów. Nie powinno mie& zastosowania 
stwierdzenie: im lepsza termoizolacyjno#&, tym lepiej. 

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w tym zakresie.
Pomiary i prognozy s% obecnie wykonywane dla nowo projektowanych budyn-

ków i s% cz#!ci% projektu budynku. Brak jest jednak kompleksowych wytycznych dla 
krajów europejskich.

Ad. II. Stosowanie odpowiednich okien i drzwi

Obszar spo!eczny:
Nie powinno stosowa& si# okien i drzwi o znacz%co ró$ni%cych si# parametrach 

termoizolacyjnych w porównaniu z parametrami termoizolacyjnymi !cian zewn#trz-
nych. Mo$e to powodowa& niezamierzone konsekwencje (np. mostki termiczne). Jed-
nak pod wzgl#dem spo"ecznym wybór im ni$szy wspó!czynnik, tym lepszy, nawet je$eli 
dro$szy, jest powszechny. Powinno si# po"o$y& nacisk na edukacj# i stosowanie ele-
mentów spe"niaj%cych minimalne wymagania, dostosowane do zmian klimatu. 

Ni$sze parametry termoizolacyjne, tj. bardziej skomplikowany kszta"t, wi#ksza 
liczba szyb zespolonych, wi#ksza liczba komór etc., powoduje znaczne zwi#kszenie 
intensywno!ci !ladu w#glowego produktów. 
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Obszar ekonomiczny:
Stosowanie odpowiednich okien i drzwi, dostosowanych do warunków klima-

tycznych i termoizolacyjno!ci przegród zewn#trznych, mo$e by& z ekonomiczne-
go punktu widzenia znacznie korzystniejsze dla w"a!ciciela ni$ monta$ dro$szego 
rozwi%zania o znacznie lepszych parametrach (lepszej termoizolacyjno!ci, wi#kszej 
szczelno!ci, ale niepotrzebnej dla istniej%cych w danym miejscu/regionie warunków 
klimatycznych). Lepsza termoizolacyjno!& i szczelno!& okien i drzwi nie poprawia 
znacz%co ca"kowitej energoch"onno!ci budynku, a tym samym kosztoch"onno!ci. 
Stosowanie „lepszego” rozwi%zania mo$e natomiast spowodowa& straty finansowe 
zwi%zane z niezamierzonymi konsekwencjami (np. koszty odgrzybiania, wymiany 
wyko'czenia wewn#trznego, modyfikacji instalacji wentylacyjnej etc.). 

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w tym zakresie. Na rynku dost#pny jest ca"y wachlarz 

ró$nych produktów, które mog% mie& zastosowanie w tym obszarze.

 Ad. III. Poprawa termoizolacyjno!ci przegród budowlanych – ocieplanie istniej%cych 
budynków

Obszar spo!eczny:
Parametry termoizolacyjne powinny by& dostosowane do warunków klimatycz-

nych. Jednak pod wzgl#dem spo"ecznym wybór im ni$szy wspó!czynnik, tym lepszy 
(wi#cej materia"u izolacyjnego), nawet je$eli jest dro$szy, jest powszechny. Ilo!& mate-
ria"u izolacyjnego ma równie$ wp"yw na energoch"onno!& produkcji tych materia"ów 
(!ladu w#glowego). Przy ocieplaniu budynków powinna obowi%zywa& zasada: ocie-
plenie spe!niaj"ce minimalne wymagania. Stosowanie grubszej warstwy izolacyjnej mo$e 
doprowadzi& do coraz cz#!ciej wyst#puj%cych efektów przegrzania w mieszkaniach 
(Lomas, Porritt, 2017; Yannas, Rodríguez-Álvarez, 2020).

Najbardziej efektywne ocieplanie !cian powinno dotyczy& ich usytuowania po stro-
nie ni$szych temperatur – od strony zewn#trznej. Najwi#ksz% spo"eczn% barier% w tym 
zakresie jest niezachowanie istniej%cej faktury elewacji (np. przykrycie ceglanej warstwy 
licowej kamienic warstw% izolacyjn%). Problem ten dla u$ytkownika mo$e by& rozwi%-
zany dzi#ki wskazaniu korzy!ci ekonomicznych. Wi#kszym problemem s% (i tak jest 
w rzeczywisto!ci) wytyczne okre!lone w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego (i odpowiednikach dla krajów europejskich) i obszarach obj#tych nadzorem 
konserwatora zabytków (np. budynki wpisane w rejestr zabytków). Decyzje o modyfi-
kacjach i zmianie wygl%du s% zazwyczaj subiektywne, nieuwzgl#dniaj%ce znacz%cych 
korzy!ci zwi%zanych z energoch"onno!ci% czy emisyjno!ci%. Powinno si# edukowa& – 
i u$ytkowników, i decydentów – odno!nie minimalizacji energoch"onno!ci, zarówno 
operacyjnej (np. ogrzewanie), jak i produkcji materia"ów izolacyjnych.

Obszar ekonomiczny:
Warstwa izolacji termicznej powinna by& dostosowana do warunków klimatycznych 

z uwzgl#dnieniem ich zmian. Grubo!& izolacji powinna równie$ uwzgl#dnia& efektyw-
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no!& termoizolacyjn% w aspekcie kosztów (Kaynakli, 2012). Wybór materia"u izolacyj-
nego, spe"niaj%cego wymogi termoizolacyjno!ci, powinien równie$ uwzgl#dnia& !lad 
w#glowy. W wi#kszo!ci przypadków materia"y o wy$szym !ladzie w#glowym s% ta'-
sze, co dla inwestora jest argumentem wyboru. Istniej%ce programy termomodernizacji 
budynków nie uwzgl#dniaj% intensywno!ci !ladu w#glowego stosowanych materia"ów 
termoizolacyjnych. Programy te powinny zosta& znacznie zweryfikowane. Jednym z kry-
teriów, które powinny zosta& wprowadzone, jest minimalizacja energoch"onno!ci przy 
minimalizacji !ladu w#glowego lub wprowadzenie wspó"czynnika termoizolacyjno!ci 
do !ladu w#glowego, jako kluczowego wspó"czynnika dla uzyskania dofinansowania. 

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w tym zakresie. Najwy$sza efektywno!& ocieplenia !cian 

wyst#puje przy ociepleniach !cian budynku od zewn#trznej strony (od ni$szej tempe-
ratury). Powoduje to minimalizacj# wyst#powania mostków termicznych i skraplania 
si# pary wodnej w przegrodzie prowadz%cej do zagrzybienia. Na rynku budowlanym 
dost#pne s% ró$ne produkty, które mog% mie& zastosowanie w tym zakresie.

Ad. IV. Eliminacja paliw sta"ych na rzecz elektryczno!ci

Obszar spo!eczny:
Najwi#kszymi spo"ecznymi barierami zwi%zanymi z tymi rozwi%zaniami (dla 

w"a!cicieli/u$ytkowników lokali/budynków) mog% by&: niech#& do zmian sposo-
bów ogrzewania ze wzgl#du na przyzwyczajenie, kwestie ekonomiczne moderniza-
cji i pó(niejsze koszty zakupu energii elektrycznej, techniczne kwestie modernizacji 
(uci%$liwo!& prac), przyzwyczajenie do gotowania na kuchenkach gazowych.

Oprócz powy$szych barier w krajach, w których paliwa sta"e maj% znacz%cy udzia" 
w produkcji energii elektrycznej, brak jest zach#t spo"ecznych do zamiany systemów 
na elektryczne, co prowadzi do my!lenia: czy warto co# zmienia&, skoro i tak energia elek-
tryczna pozyskiwana jest z wysokoemisyjnych 'róde!, takich jak np. w%giel?

Rozwi%zaniem mo$e by& szeroko rozumiana edukacja, skupiaj%ca si# na korzy-
!ciach i istniej%cych mo$liwo!ciach.

Obszar ekonomiczny:
Zamiana dla u$ytkownika ogrzewania/kuchenek na elektryczne wi%$e si# z na-

st#puj%cymi aspektami ekonomicznymi:
 �  wymiana kot"a centralnego ogrzewania/kuchenek/kot"a ciep"ej wody u$ytkowej;
 �  dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania (ciep"ej wody u$ytkowej) do 

nowego (ród"a ciep"a (w wi#kszo!ci przypadków niezb#dna jest wymiana ca"ej 
instalacji centralnego ogrzewania);

 �  dostosowanie instalacji elektrycznej lokalu do nowych urz%dze' (w wi#kszo!ci 
niezb#dna jest wymiana ca"ej instalacji elektrycznej);

 �  dostosowanie instalacji elektrycznej budynku do nowych urz%dze' (w wi#k-
szo!ci przypadków niezb#dna jest wymiana ca"ej instalacji elektrycznej);

 � ceny energii elektrycznej.



94 �b1_-j�	u;�mboh

Niezb#dne s% krajowe/europejskie programy dofinansowania, zwi%zane z kom-
pleksowym wsparciem, które w sposób efektywny mia"yby zminimalizowa& koszty 
dostosowania urz%dze' i instalacji. Rozwi%zania powinny uwzgl#dnia& d"ugotermi-
nowy bilans emisyjno!ci, bior%c pod uwag# emisyjno!& operacyjn% (ogrzewanie, go-
towanie) i !lad w#glowy (urz%dze', instalacji). 

Obszar techniczny:
Brak jest barier technicznych w zakresie zamiany sposobu ogrzewania (kot"a spa-

linowego na elektryczny), kuchenek gazowych/w#glowych na elektryczne czy wy-
miany instalacji elektrycznej. Na rynku istnieje wiele ró$nych rozwi%za', które mog% 
mie& zastosowanie. Powa$n% barier% techniczn% dla w"a!ciciela lokalu/budynku jest 
dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów nowych urz%dze', przy spe"nieniu 
norm budowlanych. 

G"ówn% barier% techniczn% jest równie$ zapewnienie dostarczenia energii elek-
trycznej ze (róde" niskoemisyjnych.

 Ad. V. Projektowanie i wznoszenie niskoemisyjnych budynków

Obszar spo!eczny:
W przypadku projektowania i wznoszenia niskoemisyjnych budynków, przy u$yciu 

trwa"ych materia"ów, niskoemisyjnych (róde" pozyskiwania energii (pompy ciep"a, ogni-
wa fotowoltaniczne, panele termiczne), najwi#kszymi zaletami s%: komfort $ycia, presti$ 
dla inwestora/u$ytkownika i d"ugoterminowe oszcz#dno!ci. Niemniej jednak najwi#k-
szym problemem mo$e si# okaza& nak"ad finansowy zwi%zany z realizacj% inwestycji.

Nale$y edukowa&, $e wznoszenie budynku jest inwestycj% d"ugoterminow%, wy-
magaj%c% "%cznej kalkulacji wielko!ci nak"adów inwestycyjnych oraz kosztów eksplo-
atacji obiektu przez kilka dziesi#cioleci. 

Obszar ekonomiczny:
Koszty projektowania i wznoszenia niskoemisyjnych budynków, w tym u$ywa-

nia niskoemisyjnych materia"ów i niskoemisyjnych metod pozyskiwania energii, s% 
przewa$nie znacznie przeszacowane z powodów marketingowych. Nieuzasadnione 
s% „dodatkowe” koszty projektowania, materia"ów i urz%dze'.

Te aspekty powinny zosta& uregulowane na poziomie legislacyjnym. 

Obszar techniczny:
Generalnie brak jest barier technicznych w tym zakresie. Obecnie coraz cz#!ciej 

projektowane s% bardzo niskoemisyjne budynki, g"ównie pod wzgl#dem operacyj-
nym, lecz czasem równie$ pod wzgl#dem !ladu w#glowego. Nowo projektowane bu-
dynki s% oceniane pod k%tem energoch"onno!ci i emisyjno!ci oraz otrzymuj% na tej 
podstawie odpowiednie certyfikaty (Marsh, 2019).

W przypadku !ladu w#glowego brak jest jednak jednoznacznych wytycznych do-
tycz%cych specyfikacji niskoemisyjnych materia"ów. Prowadzone s% prace normaliza-
cyjne w tym kierunku (CEN).
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Ad. VI. Stosowanie sterowania inteligentnego

Obszar spo!eczny:
Najwi#kszymi obawami zwi%zanymi z zastosowaniem sterowania inteligentnego 

mog% by& te dotycz%ce kosztu dostosowania budynku do niego, braku zaufania do 
nowych technologii, jak równie$ obawy przed utrat% kontroli nad systemem. Pierw-
szy typ obaw mo$e zosta& zneutralizowany poprzez wskazanie d"ugoterminowych 
korzy!ci ekonomicznych. Dwa kolejne mog% natomiast zosta& zredukowane poprzez 
edukacj#, ze szczególnym uwzgl#dnieniem realnych zagro$e' zwi%zanych z przej#-
ciem kontroli przez osoby trzecie (zosta"o to rozwini#te w „obszarze technicznym”). 

Obszar ekonomiczny:
Bariery zwi%zane z nak"adami inwestycyjnymi mog% by& usuni#te dzi#ki przepro-

wadzeniu kalkulacji i przedstawieniu bilansu nak"adów z jednej strony oraz d"ugofa-
lowym oszcz#dno!ciom zwi%zanym z dostosowaniem budynku do sterowania inteli-
gentnego z drugiej strony. W przypadku niekorzystnego d"ugoterminowego bilansu 
niezb#dne jest wprowadzenie krajowych/europejskich programów dofinansowania. 

Obszar techniczny:
Brak jest barier technicznych dla u$ytkowników budynków w tym zakresie. Na 

rynku budowlanym istnieje wybór systemów sterowania inteligentnego. Barier% tech-
niczn% systemów mo$e okaza& si# brak odpowiednich zabezpiecze', powoduj%cych 
niepowo"an% ingerencj# w system smart home przez osoby trzecie. Spowodowa& to 
mo$e przej#cie kontroli nad system sterowania oraz naruszenie prywatno!ci u$ytkow-
ników (podgl%d z kamer, odbezpieczenie drzwi i okien, dezaktywacja alarmu). Barier% 
techniczn% jest równie$ zapewnienie dostarczenia energii ze (róde" niskoemisyjnych.

2.2. ,lad w#glowy
Rozwi(zania gotowe do zastosowania „od dzi"”

I.  Zintensyfikowanie ponownego u$ycia materia"ów konstrukcyjnych (stali, betonu, 
drewna), sprz#tów (RTV, AGD), wyposa$enia (mebli), zarówno w istniej%cych, jak 
i nowo wznoszonych budynkach; to podej!cie jest najwa$niejsze spo!ród wszyst-
kich zawartych w planie zrównowa$onego rozwoju.

II.  Wymiana elementów budynków: elewacji, instalacji, wyko'czenia (np. pod"o-
gi, drzwi, okna), wyposa$enia (meble, wyk"adziny, sprz#t RTV, AGD), gdy jest 
to niezb#dne, tj. w przypadku braku mo$liwo!ci naprawy (tak jak powy$ej prze-
d"u$anie czasu u$ytkowania jest najwa$niejszym podej!ciem spo!ród wszystkich 
zawartych w strategii zrównowa$onego rozwoju).

Ad. I. Ponowne u$ycie materia"ów

Obszar spo!eczny:
Nieufno!& w stosunku do ponownego u$ycia materia"ów konstrukcyjnych zwi%za-

na jest z ich w"a!ciwo!ciami fizycznymi, wytrzyma"o!ci% i trwa"o!ci%. Jednak w wi#k-



96 �b1_-j�	u;�mboh

szo!ci przypadków elementy konstrukcyjne spe"niaj% za"o$one wymagania. Niech#& 
do ponownego ich stosowania mo$e by& spowodowana przekonaniem inwestorów 
czy architektów, $e w budynku powinny zosta& zainstalowane jedynie nowe mate-
ria"y (Dunant et al., 2017). Bardzo podobne nastawienie spotyka si# w stosunku do 
materia"ów niekonstrukcyjnych, np. elewacji, okien, drzwi, które spe"niaj% zarówno 
wymagania techniczne, jak i estetyczne. W krajach rozwini#tych, takich jak Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja, brak jest przekonania do wyd"u$ania czasu u$ytkowania 
sprz#tów i wyposa$enia, jak równie$ ich ponownego stosowania. W krajach rozwi-
jaj%cych si# takie post#powanie jest bardziej powszechne, natomiast w krajach nie-
rozwini#tych bardzo powszechne, g"ównie ze wzgl#du na brak dost#pno!ci nowych 
materia"ów i produktów. 

Rozwi%zaniem powy$szych problemów jest edukacja, g"ównie odno!nie przedsta-
wiania korzy!ci wynikaj%cych z ponownego wykorzystania materia"ów. 

Obszar ekonomiczny:
Koszt ponownego wykorzystania materia"ów konstrukcyjnych (np. stali) jest za-

zwyczaj porównywalny z nowymi (np. stali konstrukcyjnej). Niemniej jednak w pew-
nych sytuacjach koszt ten jest znacznie ni$szy (np. przy wykorzystaniu cz#!ci lub 
ca"ych konstrukcji) (Dunant et al., 2017; Dunant et al., 2018b). W przypadku betonu, 
który zazwyczaj musi by& wykorzystany w miejscu pierwotnego wbudowania (np. 
fundamenty, cz#!& lub ca"a konstrukcja), kosztoch"onno!& materia"owa jest minimal-
na. W przypadku u$ywanych elementów niekonstrukcyjnych, spe"niaj%cych wyma-
gania techniczne i estetyczne oraz sprz#tów i wyposa$enia, koszt jest znacznie ni$szy 
w porównaniu z zakupami nowych. 

Stosowanie u$ywanych materia"ów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych mo$e 
powodowa& zwi#kszenie kosztów ubezpieczenia budynku, jak równie$ jego utrzy-
mania. 

Nale$y wspomnie&, i$ elementy konstrukcyjne w budynkach projektowane s% na 
50 lub wi#cej lat (CEN, 2002) lecz ich rzeczywista trwa"o!& jest znacznie d"u$sza. Bu-
dynki s% wyburzane !rednio po oko"o 40 latach (Huuhka & Lahdensivu, 2016), cza-
sem okres ich u$ytkowania nie przekracza nawet 25 lat (Athena, 2004). 

Stosowanie u$ywanych sprz#tów i wyposa$enia mo$e powodowa& zwi#kszenie 
kosztów utrzymania w zwi%zku z ich naprawami. 

Obszar techniczny:
Ponowne u$ycie materia"ów konstrukcyjnych w budynkach mo$e wymaga& 

okre!lenia ich w"a!ciwo!ci, co nie jest problemem, gdy$ dost#pne s% do tego metody. 
Jedyn% barier% mo$e by& koszt ich wykonania. Jednak w wielu przypadkach okre!lenie 
w"a!ciwo!ci fizycznych czy chemicznych nie jest wymagane, np. w przypadku stali 
konstrukcyjnej (Dunant et al., 2018b). Problemem mo$e by& dost#pno!& (w przypadku 
stali konstrukcyjnej; Densley-Tingley et al., 2017; Dunant et al., 2017; Hradil P. et al., 
2014). W przypadku u$ywanych sprz#tów i wyposa$enia problemem mo$e by& 
brak cz#!ci zamiennych lub mo$liwo!ci ich naprawy, co wyeliminuje je z dalszego 
u$ytkowania. 
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Ad. II. Wymiana elementów budynków 

Obszar spo!eczny:
Wymiana elementów elewacji, instalacji, wyko'czenia zazwyczaj nie wynika z nie-

spe"niania przez nie wymaga' technicznych, lecz raczej ze wzgl#dów estetycznych, co 
prowadzi do skrócenia zamierzonego i projektowanego $ycia tych elementów. 

Nacisk powinien by& po"o$ony na szeroko rozumian% edukacj#, skupiaj%c% si# na 
korzy!ciach zwi%zanych z d"ugoterminowym u$ytkowaniem. 

Obszar ekonomiczny:
Cz#stsze wymiany elementów budynków powoduj% nieuzasadniony 

wzrost kosztów.

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w tym zakresie.

Rozwi(zania przewidziane do zastosowania „od jutra”
I.  Podczas wymiany elementów budynku (np. okna, drzwi) nale$y stosowa& ele-

menty spe"niaj%ce wymagania (np. termiczne), ale nie takie, których parametry 
wielokrotnie przewy$szaj% wymagane charakterystyki; takie post#powanie po-
woduje, i$ maj% one znacznie wy$szy !lad w#glowy i s% znacznie dro$sze.

II.  Przeprowadzenie analizy zwi%zanej z zapotrzebowaniem na obiekty budowlane 
lub nowe budynki. 

III. Wykorzystanie istniej%cych budynków.
IV.  Redukcja emisyjno!ci i energoch"onno!ci podczas projektowania nowych budyn-

ków.
V.  Redukcja emisyjno!ci i energoch"onno!ci podczas produkcji/wznoszenia no-

wych budynków.

Ad. I. Wymiana elementów budynków 

Obszar spo!eczny:
Ten aspekt zosta" opisany przy omawianiu „Energoch"onno!ci operacyjnej”, nale$y 

jednak powtórzy&, $e elementy o lepszych parametrach s% niekoniecznie korzystniej-
sze do zastosowania. Postrzeganie jest jednak nast#puj%ce: im wy$sze parametry termo-
izolacyjne, tym lepiej. Wy$sze parametry termoizolacyjne i tym samym rozwi%zanie 
dro$sze ma wy$szy !lad w#glowy. W tych przypadkach powinno mie& zastosowanie 
stwierdzenie: u$ywa& tego, co potrzebne, nie przep!acaj"c. Nacisk powinien zosta& po"o$o-
ny na szeroko rozumian% edukacj#, skupiaj%c% si# na korzy!ciach finansowych zwi%-
zanych ze stosowaniem elementów spe"niaj%cych w minimalnym stopniu wymagania. 

Obszar ekonomiczny:
Elementy o ni$szych parametrach, spe"niaj%ce jednak wymagania techniczne 

i trwa"o!ci, s% wielokrotnie ta'sze.
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Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w zakresie. 

Ad. II. Zapotrzebowanie na obiekty budowlane 

Obszar spo!eczny:
W tym zakresie nale$y odpowiedzie& na nast#puj%ce pytania: 

 � Czy nowy budynek jest niezb#dny?
 � Jaki jest cel jego budowy?
 � Co si# zyska, buduj%c nowy budynek?
 � Czy mo$na korzysta& z istniej%cych zasobów?

Najwi#ksze oszcz#dno!ci, zarówno odno!nie energoch"onno!ci, jak i finansów, 
osi%gnie si#, nie buduj%c. Do!wiadczenie pokazuje, $e istniej%ce, nowo wzniesione 
budynki, z ró$nych powodów nie s% w pe"ni wykorzystane i dlatego nale$y rozwa$y&, 
czy planowane inwestycje przynios% d"ugoterminowe korzy!ci, zarówno dla w"a!ci-
ciela, jak i u$ytkowników. 

Nacisk powinien zosta& po"o$ony na szeroko rozumian% edukacj# oraz analizy 
kosztów i strat oraz aktualnych trendów.

 Obszar ekonomiczny:
W przypadku wykorzystania istniej%cych zasobów budowlanych koszty s% o wiele 

ni$sze. 

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w zakresie.

Ad. III. Wykorzystanie istniej%cych budynków 

Obszar spo!eczny:
Najwi#kszymi zaletami w tym zakresie mog% by& presti$ i kreatywno!& wykorzysta-

nia istniej%cych zasobów, a barierami – brak mo$liwo!ci spe"nienia wymaga' klienta/
inwestora ze wzgl#du na ograniczenia zwi%zane z istniej%cym systemem strukturalnym, 
u"o$eniem pomieszcze', ich wysoko!ci%. Bariery mog% jednak zosta& zniwelowane 
dzi#ki kreatywno!ci projektantów. Istnieje wiele miast, w których adaptacja budynków 
jest powszechna, np. w Londynie 47% nowo budowanych powierzchni komercyjnych 
(0,12 mln m2) jest efektem adaptacji ju$ istniej%cych budynków (Deloitte, 2018).

Nacisk powinien zosta& po"o$ony na edukacj# inwestorów, firm developerskich. 

Obszar ekonomiczny:
Zwykle wykorzystywanie istniej%cych budynków, przebudowa, dobudowa, ada-

ptacja jest znacznie mniej kosztoch"onna ni$ wznoszenie nowych budynków.
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Obszar techniczny:
Najwi#kszym problemem mo$e by& dost#pno!& budynków do adaptacji, jak rów-

nie$ ich dostosowanie do aktualnych wymaga' technicznych. W tym drugim przy-
padku mo$na jednak poszukiwa& skutecznych metod dostosowania obiektu do aktu-
alnych wymaga'.

Ad. IV. Nowe budynki – etap projektowania

W przypadku projektowania nowych budynków nacisk powinien by& po"o$ony 
na redukcj# ilo!ci materia"ów, zarówno konstrukcyjnych (stali, betonu, zbrojonego 
betonu), jak i innych (wyko'czeniowych), oraz na popraw# ich wykorzystania. Obo-
wi%zuj%ce normy konstrukcyjne s% bardzo konserwatywne, daj%c znaczny margines 
bezpiecze'stwa (rodzina Eurokodów; CEN, 2002). Pomimo to powszechnie stosowa-
ne jest przewymiarowywanie konstrukcji (Drewniok et al., 2020; Dunant et al., 2018a; 
Moynihan, Allwood, 2014) oraz zawy$onych za"o$e' – obci%$e', limitów ugi#& etc. 
(Drewniok, Orr, 2019; Orr et al., 2018). Projektowanie powinno uwzgl#dnia& jak naj-
d"u$sze u$ytkowanie, czego efektem jest minimalizacja energoch"onno!ci w ogólnym 
rachunku ca"ego cyklu $ycia. 

Na etapie projektowania szczególny nacisk powinien zosta& po"o$ony na:
a)  stosowanie minimalnych wytycznych projektowych – aktualne wytyczne projek-

towe zak"adaj% nierealne obci%$enia, np. od obci%$e' ludzi (Drewniok, Orr, 2019), 
które na etapie projektowania s% zazwyczaj niepotrzebnie zwi#kszane (Orr, Drew-
niok, 2018); zwi#kszenie o 50% normowego obci%$enia zmiennego w budynkach 
(od ludzi, sprz#tów, wyposa$enia) mo$e spowodowa& wzrost o 15% !ladu w#glo-
wego konstrukcji i wzrost o 20% kosztów (Acheng, 2015);

b)  analizuj%c konstrukcje betonowe Orr et al. (Orr et al., 2011) oraz stalowe Moynihan 
i Allwood (Moynihan & Allwood, 2014), Dunant et al. (Dunant et al., 2018a), stwier-
dzili, $e niewykorzystane jest nawet do 40% materia"u, a wi#c zb#dne z konstruk-
cyjnego punktu widzenia (nie wykraczaj%c poza wytyczne norm konstrukcyjnych); 

c)  na podstawie istniej%cych budynków biurowych oraz edukacyjnych Dunant et al. 
(Dunant et al., 2018a) stwierdzili, $e niemal po"ow# (48%) !ladu w#glowego kon-
strukcji, a tym samym 37% kosztów, mo$na zaoszcz#dzi& dzi#ki odpowiedniemu 
wyborowi rozwi%zania konstrukcyjnego, stosowania nieskomplikowanych kszta"-
tów i optymalizowania elementów (nie wykraczaj%c poza wytyczne norm kon-
strukcyjnych); 

d)  Drewniok et al. (Drewniok et al., 2020) wykazali, $e 26,5% stali konstrukcyjnej mo$-
na zaoszcz#dzi&, je$eli elementy b#d% projektowane wed"ug minimalnych wyma-
ga' norm konstrukcyjnych; przek"ada si# to na redukcj# !ladu w#glowego o 25%. 

Obszar spo!eczny:
U$ywanie niezb#dnej ilo!ci materia"ów. W wi#kszo!ci przypadków projekty s% 

przewymiarowane, (nawet 40% wi#cej materia"u ni$ potrzeba). Jest to spowodowane: 
 � brakiem zaufania projektantów do wytycznych projektowych,
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 �  brakiem wystarczaj%cej wiedzy projektantów o sposobie zachowania si# kon-
strukcji,

 �  brakiem wystarczaj%cej wiedzy projektantów co do systemów konstrukcyj-
nych, które mog"yby zosta& wykorzystane w celu spe"nienia wymaga' inwe-
stora/wizji architekta;

 �  w"%czanie prowizji architektów, projektantów, wykonawców do kosztu projek-
tu, który jest bezpo!rednio zwi%zany z ilo!ci% materia"u – brak zach#ty do u$y-
wania mniejszej ilo!ci materia"ów.

Nacisk powinien zosta& po"o$ony na edukacj# projektantów w kierunku lepszego 
wykorzystania materia"ów, dost#pnych technologii, jak równie$ inwestorów, z przed-
stawieniem korzy!ci minimalizacji zu$ycia materia"ów. 

Obszar ekonomiczny:
U$ywanie wi#kszej ilo!ci materia"ów powoduje znacznie wi#ksze koszty budo-

wy (zb#dne koszty). Jednocze!nie prowizja projektantów jest ustalana na podstawie 
warto!ci projektu, wynikaj%cego bezpo!rednio z ilo!ci zu$ytych materia"ów. Brak jest 
zach#ty ze strony projektantów do zmniejszenia ilo!ci materia"ów/optymalizacji. Co 
wi#cej, wyst#powa& mog% dodatkowe, nieuzasadnione koszty zwi%zane z projekto-
waniem, dodatkow% optymalizacj% i zmniejszeniem materia"och"onno!ci.

Obszar techniczny:
Brak barier technicznych w zakresie.

Ad. V. Nowe budynki – etap produkcji

Na etapie produkcji nacisk powinien by& po"o$ony na stosowanie mniej energo-
ch"onnych materia"ów, minimalizacj# ilo!ci odpadów podczas produkcji i podczas 
budowy (w przypadku sektora budowlanego); stosowanie ilo!ci materia"u wyspecy-
fikowanego w projekcie, w tym:
a) ponowne wykorzystanie materia"ów (Nußholz et al., 2020);
b)  substytucja klinkieru w cemencie, stosowanie cementów wielosk"adnikowych (Go-

laszewski et al., 2019; Van den Heede, De Belie, 2012; Yang et al., 2015);
c) stosowanie niskoemisyjnego cementu;
d)  minimalizacja cementu w betonie i projektowanie zoptymalizowanego sk"adu  

(w praktyce ilo!& cementu zwyczajowo jest o 20% wy$sza) (Colangelo et al., 2018; 
Purnell, 2013);

e)  stosowanie odpowiedniego cementu do za"o$onych celów (Favier et al., 2018); 
f) zastosowanie stali z „odzysku” (UKRI, 2015);
g) stosowanie stali z recyclingu. 

Obszar spo!eczny:
Nacisk powinien by& po"o$ony na ponowne wykorzystanie istniej%cych materia-

"ów. Zdarza si# jednak, $e wymagania klienta czy architekta skierowane s% na wy-
korzystanie jedynie nowych materia"ów (zob. Dunant et al., 2017) – ze wzgl#du na 
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nieuzasadnione postrzeganie u$ywanych materia"ów jako mniej warto!ciowych i nie-
atrakcyjnych estetycznie. W przypadku projektantów konstrukcji wyst#puje nieuza-
sadniony brak zaufania do ponownego u$ycia stalowych elementów konstrukcyjnych 
ze wzgl#du na ich wytrzyma"o!& i trwa"o!&. W przypadku, gdy nie jest mo$liwe po-
nowne wykorzystanie materia"ów, zalecane jest stosowanie niskoenergoch"onnych 
(niskoemisyjnych). Niestety w wielu przypadkach postrzegane s% one jako mniej 
trwa"e i dro$sze. Powszechne jest stosowanie wi#kszej ilo!ci materia"u, np. w przy-
padku cementu w mieszankach betonowych, z powodu niepewno!ci zwi%zanej z b"#-
dami wykonawczymi. Sektor budowlany jest bardzo odporny na innowacje, dlatego 
wdra$anie nowych rozwi%za' jest bardzo czasoch"onne, tym samym zmiana trady-
cyjnych metod budowania na nowe/innowacyjne jest znacznie utrudniona.

Coraz powszechniej stosowane s% materia"y z recyclingu (g"ównie stali), nie jest to 
jednak spowodowane ch#ci% u$ycia mniej energoch"onnych materia"ów, tylko z coraz 
wi#ksz% ich dost#pno!ci% na rynku. 

Nacisk w tym obszarze powinien zosta& po"o$ony na edukacj# wszystkich uczest-
ników procesu budowlanego, ze szczególnym uwzgl#dnieniem ekonomicznych ko-
rzy!ci stosowana minimalnej ilo!ci niskoenergoch"onnych materia"ów. 

Obszar ekonomiczny:
Postrzegan% zalet% stosowania wi#kszej ilo!ci materia"ów, która jednak wymaga 

akceptacji wy$szych nak"adów inwestycyjnych, jest d"ugoterminowe zmniejszenie 
prawdopodobie'stwa roszcze' zwi%zanych z b"#dami wykonawczymi. Jest to niera-
cjonalna postawa, poniewa$ elementy s% projektowane pod wzgl#dem wytrzyma"o!ci 
i trwa"o!ci, a nadmierna ilo!& materia"ów jest zb#dna. 

W przypadku niskoemisyjnych materia"ów, ze wzgl#du na brak powszechno!ci, 
wyst#puje niepewno!& zwi%zana z ich kosztem nabycia. Interesuj%cy jest fakt, i$ cena 
stali konstrukcyjnej pochodz%cej z recyclingu nie ró$ni si# znacz%co, a w wielu przy-
padkach jest identyczna, co cena stali wytopionej z rud $elaza. A przecie$ stal ze z"o-
mu stalowego przetwarzana w elektrycznych piecach "ukowych jest uzyskiwana przy 
uzyskaniu nawet 75% oszcz#dno!ci energii w porównaniu z wytopem stali w piecu 
martenowskim z rudy $elaza. Wyst#powanie braku ró$nicy cen stali wytwarzanej 
w ró$ny sposób powoduje, $e brak jest finansowej zach#ty dla inwestorów do stoso-
wania stali niskoemisyjnej. 

Redukcja cen stali z recyclingu mog"aby by& mo$liwa w przypadku zwi#kszenia 
jej produkcji. To jednak wi%$e si# z inwestycjami w zmian# sposobu produkcji. Po-
mocne mog"yby si# okaza& programy pomocowe umo$liwiaj%ce transformacj# tech-
nologiczn%. Niezb#dne s% równie$ innowacyjne rozwi%zania dotycz%ce separacji z"o-
mu stalowego przed wprowadzeniem do pieca "ukowego, poniewa$ wysoki udzia" 
zanieczyszcze', szczególnie miedzi% ze z"omu samochodowego, powodowa& mo$e 
zmiany w"a!ciwo!ci produkowanej stali.

Obszar techniczny:
W przypadku ponownego wykorzystania materia"ów budowlanych, w tym kon-

strukcyjnych, brak jest barier technicznych. 
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Cement / beton:
Produkcja cementu jest wysokotemperaturowa (w temperaturze 1450°C) i zatem 

jest wysokoenergetyczna. 40% emisyjno!ci zwi%zane jest z produkcj% ciep"a (pocho-
dz%cej ze spalania paliw sta"ych, kopalnych i alternatywnych), 60% z dekarbonizacj% 
margli (Schneider et al., 2011). Tak wi#c produkcja cementu, nawet przy zmniejsze-
niu emisyjno!ci zwi%zanej z procesami termicznymi, jest wysokoemisyjna. Mo$liwa 
jest natomiast produkcja cementu niskoenergoch"onnego – w temperaturze 1350°C  
(Popescu et al., 2003; Stan-k, Sulovsk., 2015). Jego zastosowanie wi%$e si# z wyd"u$e-
niem czasu wi%zania betonu i tym samym spowolnieniem robót budowlanych. 

Cement jest jednym ze sk"adników betonu, stanowi%cym oko"o 15% jego sk"adu 
pod wzgl#dem masy. Mo$liwe jest stosowanie dodatków zmniejszaj%cych ilo!& sto-
sowanego (wysokoemisyjnego) cementu w postaci ubocznych produktów spalania 
(popio"y lotne) oraz ubocznych produktów produkcji stali (granulowany $u$el wiel-
kopiecowy). Wraz z dekarbonizacj% przemys"u energetycznego i redukcj% produkcji 
stali te dodatki mog% jednak by& niedost#pne lub dost#pne w mniejszej ilo!ci. Nowe 
technologie pozwalaj%ce na u$ycie materia"ów zast#puj%cych cz#!ciowo cement s% nie-
zb#dne. Obiecuj%cym kierunkiem zmian wydaje si# zastosowanie gliny kalcynowanej 
i mielonego wapnia, które s% naturalnymi materia"ami i s% niskoemisyjne pod wzgl#-
dem przygotowania do zastosowania (Favier et al., 2018; Shanks et al., 2019).

Stal konstrukcyjna:
Ponowne wykorzystanie stali umo$liwia znaczne obni$enie jej energoch"onno!ci. 

Dodatkowa energoch"onno!& wi%$e si# z pozyskaniem stali z budynku oraz dostosowa-
nia jej wymiarów do wymaga' projektowych. Zast%pienie produkcji stali z rud $elaza 
na rzecz produkcji ze z"omu stalowego w elektrycznych piecach "ukowych (wykorzy-
stuj%cych niskoemisyjn% energi# elektryczn%) jest ograniczone z dwu powodów:

 �  braku wystarczaj%cej ilo!ci z"omu stalowego, co mo$e spowodowa& brak mo$-
liwo!ci pokrycia zapotrzebowania na stal; 

 �  stal pochodz%ca z recyclingu mo$e wykazywa& znaczn% ilo!& zanieczyszcze', 
szczególnie miedzi% (ze z"omu samochodowego); w przypadku zbrojenia do 
betonu nie jest to ograniczenie, ale w przypadku stali konstrukcyjnej ma to 
znaczenie; niezb#dne s% technologie separacji z"omu stalowego przed wpro-
wadzeniem do pieca "ukowego.

Inne niskoemisyjne spoiwa:
Stosowanie niskoemisyjnych geopolimerów i spoiw aktywowanych alkaliami (wy-

korzystuj%cych uboczne produkty spalania i produkcji stali) jest bardzo obiecuj%ce. 
W miar# dekarbonizacji przemys"u energetycznego i redukcji produkcji stali brak 
jednak b#dzie mo$liwo!ci ich wykorzystania na masow% skal# ze wzgl#du na brak 
materia"u do ich produkcji. 
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3. Dyskusja 

Informacje i analizy zawarte w prezentowanym rozdziale obrazuj% stan faktycz-
ny energoch"onno!ci i emisyjno!ci sektora budowlanego, ze szczególnym uwzgl#d-
nieniem krajów europejskich. Jeszcze do niedawna energoch"onno!& i emisyjno!& 
rozpatrywana mog"a by& jako dwie równoznaczne miary. Powodem tego by" brak 
ró$norodno!ci paliw s"u$%cych do uzyskiwania energii. Wraz z wprowadzeniem ni-
skoemisyjnych (róde" energii i tym samym produkcji niskoemisyjnych materia"ów, 
energoch"onno!& i emisyjno!& powinny by& rozpatrywane oddzielnie. Mo$e wyst%pi& 
sytuacja, w której znacz%cy wzrost energoch"onno!ci (energii elektrycznej czy ciepl-
nej) nie doprowadzi do zwi#kszenia emisyjno!ci, a w szczególnym przypadku spo-
woduje nawet znacz%ce zmniejszenie emisyjno!ci w porównaniu ze stanem obecnym. 
By"oby to mo$liwe, je!li nast%pi zmiana sposobu pozyskiwania energii na nisko- lub 
nawet nieemisyjn%.

Czy jest jednak mo$liwe, aby w przeci%gu 10, 20 czy nawet 30 lat zasadniczo zmie-
ni& sposób pozyskiwania energii w krajach europejskich? Jakie (ród"a energii jeste-
!my w stanie stworzy&? Czy jeste!my w stanie pokry& zapotrzebowanie na energi#, 
stosuj%c nisko- lub nieemisyjne (ród"a energii? (np. jaka cz#!& terytorium l%dowego 
i morskiego szelfu w Europie musia"aby by& wykorzystana pod farmy wiatrowe czy 
instalacje fotowoltaiczne celem pokrycia zapotrzebowania na energi#?). Dlatego jedy-
n% zasadn% wydaje si# strategia minimalizacji energoch"onno!ci, zarówno operacyj-
nej, jak i produkcji materia"ów, prezentuj%ca w domy!le redukcj# emisyjno!ci. 

W rozdziale wskazano rozwi%zania, które mo$na zastosowa& zarówno „od dzi!”, 
jak i „od jutra” celem minimalizacji konsumpcji energii. Opieraj% si# one g"ównie 
na dost#pnych dzi! technologiach. W wi#kszo!ci przypadków brak jest barier tech-
niczno-technologicznych. G"ównymi s% jednak bariery spo"eczne i ekonomiczne. Te 
pierwsze mog% zosta& przezwyci#$one poprzez szeroko rozumian% edukacj# i zmian# 
przyzwyczaje' inwestorów, w"a!cicieli i u$ytkowników budynków. Drugie natomiast 
poprzez wskazanie rzeczywistych, d"ugoterminowych korzy!ci ekonomicznych. 
W przypadku jednak niekorzystnego d"ugoterminowego bilansu nast%pi& powinna 
weryfikacja istniej%cych i wprowadzenie nowych programów wsparcia, których ce-
lem jest minimalizacja energoch"onno!ci i emisyjno!ci w sektorze budowlanym. Roz-
wi%zaniem do zastosowania „od dzi!” dla istniej%cych budynków jest minimalizacja 
energoch"onno!ci poprzez popraw# izolacyjno!ci termicznej oraz zamian# wszystkich 
urz%dze' i instalacji na elektryczne. Ta ostatnia musi zosta& rozpatrywana "%cznie ze 
zmian% technologii produkcji energii elektrycznej na niskoemisyjn%. 

W przypadku nowo projektowanych obiektów najwa$niejsze powinno okaza& si# 
pytanie: czy potrzebny jest nowy budynek? Czy nie mo$na wykorzysta& istniej%cych 
zasobów (budynków, materia"ów)? Dopiero w nast#pnej kolejno!ci mo$na stoso-
wa& metody projektowania uwzgl#dniaj%ce energoch"onno!& pocz%tkow% (zwi%zan% 
z energoch"onno!ci% materia"ów, powi%zan% z maksymalizacj% ich wykorzystania – 
opisane to zosta"o powy$ej), operacyjn% (zwi%zan% z u$ytkowaniem budynku napra-
wami, wymianami), jak równie$ zwi%zan% z rozbiórk% i utylizacj% materia"ów (ponow-
nym wykorzystaniem). Jednym ze sposobów jest zastosowanie wytycznych zawartych 
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w normie EN 15978:2011 (BSI, 2011; UKGBC, 2019). Znajduj% one jednak zastosowanie 
odno!nie emisyjno!ci, cho& bior% pod uwag# zmiany sposobu pozyskiwania energii. 
Inn%, skupion% na energoch"onno!ci, jak równie$ uwzgl#dniaj%c% zmiany kosztu zaku-
pu energii, jest metoda ECM (Energy Cost Metric) (MacKay et al., 2020).

W przypadku energoch"onno!ci produkcji materia"ów budowlanych, poza elek-
tryfikacj% (tam, gdzie to mo$liwe) nacisk powinien zosta& po"o$ony na polepszanie 
efektywno!ci produkcji. Tradycyjne metody koncentruj% si# g"ównie na okre!le-
niu zakresu mo$liwej redukcji nak"adów energii, pomijaj%c jednak energi# zawart% 
w materiale poddanym procesom przemys"owym. Nie uwzgl#dniaj% równie$ strat 
materia"owych i energoch"onno!ci podczas produkcji. W ostatnich latach nast%pi-
"a znaczna intensyfikacja okre!lania efektywno!ci wykorzystania materia"ów, obok 
doskonale znanej analizy efektywno!ci energetycznej. Korzy!ci tego podej!cia zo-
sta"y dostrze$one w ksi%$ce Sustainable Materials: with both eyes open (Allwood et al., 
2012). Aby jednak zrozumie& interakcje i mo$liwe kompromisy mi#dzy obydwoma 
zasobami, niezb#dna jest jednoczesna analiza energii i materia"ów s"u$%cych do pro-
dukcji (Gonzalez-Hernandez, 2018). Metod% umo$liwiaj%c% tak% analiz# jest Metoda 
Efektywnego Wykorzystania Zasobów – REM (ang. Resource Efficiency Method), któ-
ra stanowi narz#dzie okre!laj%ce wzajemne interakcje pomi#dzy energi% a zasobami 
podczas produkcji i bazuje na okre!leniu egzergii (J) (Szargut et al., 1988). Analiza eg-
zergii wskazuje równie$ obszary produkcji, które wykazuj% znacz%ce straty energii, 
g"ównie cieplnej (to rozwini#te zostanie poni$ej). 

Poza opisanymi w „mo$liwe do zastosowania od dzi!” i „przewidziane do zasto-
sowania od jutra” metodami i strategiami minimalizacji energoch"onno!ci w budow-
nictwie, które opieraj% si# g"ównie na dost#pnych technologiach, nie mo$na pomin%& 
technologii, które zosta"y opracowane i s% wdra$ane. Nie znajduj% jednak jeszcze za-
stosowania na globalnym rynku budowlanym, jednak okazuj% si# bardzo obiecuj%ce. 

3.1. Mo$liwe do zastosowania od „jutra wieczorem”
I. Odzysk energii cieplnej z instalacji produkcyjnych
Podczas procesów produkcyjnych (np. przemys" chemiczny, mineralny, metali $e-

laznych) wytwarzane s% ogromne ilo!ci ciep"a, które, je$eli nie s% wykorzystywane 
wtórnie podczas produkcji, wykazywane s% jako straty energii cieplnej (np. straty 
ciep"a wokó" pieca obrotowego w cementowych zak"adach produkcyjnych czy pie-
cach podczas produkcji stali). Jego wychwytywanie i ponowne zastosowanie zale$y 
od (ród"a ciep"a i jego intensywno!ci. Istnieje wiele metod wychwytywania energii 
cieplnej (Jouhara et al., 2018). Metody te, w powi%zaniu z magazynowaniem ciep"a 
(opisanego poni$ej), mog"oby pos"u$y& do celów operacyjnych budynków. 

II. Zastosowanie wodoru
Jedn% ze strategii dekarbonizacji jest zastosowanie technologii wodorowej. Do-

st#pnych jest coraz wi#cej metod zastosowania wodoru, zarówno w produkcji prze-
mys"owej, transporcie, jak i do ogrzewania budynków i gotowania. Jest to dopiero 
raczkuj%ca technologia, jednak rozwijaj%ca si# w bardzo szybkim tempie (Nuttall, Ba-
kenne, 2020; Parra et al., 2019).
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a)  Produkcja stali przy zastosowaniu wodoru mo$e si# przyczyni& do redukcji o 30% 
emisyjno!ci w porównaniu z tradycyjn% produkcj% stali (w piecach martenow-
skich). Pomy!lno!& tej technologii uzale$niona jest jednak od kosztu produkcji 
wodoru i energii elektrycznej (Bhaskar et al., 2020);

b)  Istnieje mo$liwo!& stosowania paliwa wodorowego do ogrzewania budynków 
i gotowania jako nieemisyjnego (ród"a, niemniej jednak uzale$nione jest to od 
kosztów produkcji paliwa wodorowego, regulacji prawnych, jak równie$ od usu-
ni#cia barier spo"ecznych (Dodds et al., 2015; Scott, Powells, 2020).

III. Magazynowanie ciep"a
Magazynowanie energii cieplnej (TES) to technologia, która magazynuje energi# 

ciepln% poprzez ogrzewanie lub ch"odzenie no!nika, dzi#ki czemu zgromadzona 
energia mo$e by& pó(niej wykorzystana w kwestiach zwi%zanych z ogrzewaniem 
i ch"odzeniem oraz do wytwarzania energii. TES jest szczególnie wa$ny dla maga-
zynowania energii elektrycznej w elektrowniach s"onecznych – ciep"o mo$e by& ma-
gazynowane i wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w nocy. No!nikiem 
magazynowania ciep"a mo$e by& materia" zmiennofazowy (PCM) (Sarbu, Sebarchie-
vici, 2018). Zalet% tej technologii jest fakt, $e w przypadku nadprodukcji energii elek-
trycznej (na obszarach bardzo nas"onecznionych) mo$e zosta& wykorzystana do wy-
sokoenergoch"onnych procesów produkcji, w tym np. produkcji wodoru.

Podsumowanie
Od 2013 r. warto!& dodana brutto rynku budowlanego w latach 2013–2019 gwa"-

townie wzrasta"a i osi%gn#"a 192,5 mln EUR. Powoduje to, $e sektor budowlany jest naj-
bardziej dynamicznie rozwijaj%cym si# ze wszystkich sektorów gospodarki. Emisyj-
no!& UE-28 w 2017 r. stanowi"a 10,5% globalnych (!wiatowych) emisji CO2. W krajach 
europejskich a$ 41% zu$ycia energii powi%zane jest z gospodarstwami domowymi, 
budynkami komercyjnymi i publicznymi. Szacuje si#, $e te sektory odpowiedzialne 
s% za oko"o 36% emisji CO2. Jedna trzecia energii pochodzi ze spalania gazu ziem-
nego, jedna trzecia – z wytwarzania energii elektrycznej, 14% – z OZE i biopaliw,  
7% – z ciep"owni lub elektrociep"owni, reszta (2,3%) – z paliw sta"ych i innych. W kra-
jach europejskich 58% budynków mieszkalnych i ponad 66% budynków komercyj-
nych wykorzystuje jako g"ówny materia" konstrukcyjny beton, którego sk"adnikiem 
jest wysokoenergetyczny i wysokoemisyjny cement, b#d%cym regionalnym materia-
"em budowlanym. Stal konstrukcyjna u$ywana jest w 15% budynków komercyjnych 
i jedynie prawie 4% budynków mieszkalnych. Szacuje si#, $e w Europie Zachodniej 
do 2030 r. powierzchnia budynków wzro!nie o 15% w porównaniu z 2015 r. Powoduje 
to, $e energoch"onno!& i emisyjno!& w sektorze budownictwa równie$ gwa"townie 
wzro!nie. Aby temu przeciwdzia"a&, niezb#dne staj% si# dzia"ania prowadz%ce do ich 
redukcji. 

Redukcj# energoch"onno!ci (emisyjno!ci) w sektorze budownictwa nale$y roz-
patrywa& w dwóch aspektach: operacyjnej, zwi%zanej z ogrzewaniem, ch"odzeniem, 
gotowaniem, o!wietleniem, u$ywaniem urz%dze' w budynkach, oraz zwi%zanej ze 
!ladem w#glowym materia"ów i procesów budowy. W pierwszym przypadku ener-
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goch"onno!& mo$na znacznie zredukowa& poprzez popraw# termoizolacyjno!ci prze-
gród budowlanych, zarówno istniej%cych, jak i nowych budynków, ze szczególnym 
uwzgl#dnieniem aktualnych zmian klimatycznych. Pozwoli"oby to na znaczne zredu-
kowanie energoch"onno!ci zwi%zanej z ogrzewaniem, która obecnie wynosi 64% dla 
gospodarstw domowych. Redukcja emisyjno!ci z aktualnych 36% dla gospodarstw 
domowych i budynków zwi%zanych z us"ugami komercyjnymi i publicznymi mo$li-
wa by"aby poprzez zamian# urz%dze' wykorzystuj%cych paliwa sta"e, p"ynne lub ga-
zowe na elektryczne. Ta strategia b#dzie mia"a sens jedynie wtedy, gdy energia elek-
tryczna b#dzie wytwarzana ze (róde" niskoemisyjnych. W przypadku istniej%cych 
budynków najwi#kszymi ograniczeniami dla w"a!cicieli/u$ytkowników mog% si# 
okaza& kwestie finansowe, zwi%zane z modernizacj% istniej%cych instalacji, jak rów-
nie$ przyzwyczajenie do istniej%cych sposobów ogrzewania – centralne ogrzewanie 
wykorzystuj%ce paliwa sta"e, ciek"e czy gazowe. 

Celem minimalizacji !ladu w#glowego budynków, strategiami, które mog"yby 
przynie!& najwi#ksze korzy!ci, s%: zwi#kszenie efektywno!ci materia"owej (redukcja 
ilo!ci stosowanego materia"u); maksymalne wyd"u$enie u$ytkowania budynków i ich 
elementów; stosowanie materia"ów niskoenergetycznych/niskoemisyjnych. W przy-
padku u$ycia stali, faworyzowane powinno zosta& u$ywanie stali pochodz%cej z re-
cyclingu. W tym przypadku, energoch"onno!& produkcji jest nawet o 75% mniejsza 
w porównaniu z produkcj% stali z rud $elaza. W przypadku zwi#kszenia produkcji 
stali z recyclingu w elektrycznych piecach "ukowych emisyjno!& mo$e znacznie zma-
le&, lecz tylko w przypadku produkcji energii elektrycznej z niskoemisyjnych (róde". 
Najwi#kszym problemami mog% si# okaza& niewystarczaj%ca ilo!& z"omu stalowego 
do pokrycia zapotrzebowania na stal, niezadowalaj%ca jako!& stali z recyklingu, jak 
równie$ wysokie koszty modernizacji produkcji stali. 

W przypadku cementu u$ywanego w betonie (w krajach europejskich 58% bu-
dynków mieszkalnych i ponad 66% budynków komercyjnych wykorzystuje beton 
jako g"ówny materia" konstrukcyjny) istnieje mo$liwo!& substytucji cementu poprzez 
uboczne produkty spalania lub uboczne produkty produkcji stali (g"ównie z produk-
cji stali z rud $elaza). W tym przypadku jednak, ze wzgl#du na dekarbonizacj# prze-
mys"u energetycznego oraz minimalizacj# produkcji stali, brak b#dzie materia"ów 
s"u$%cych do substytucji i potrzebne b#dzie wprowadzenie nowych materia"ów, które 
mog"yby by& zastosowane w makroskali. Perspektywicznymi materia"ami wydaj% si# 
by& glina kalcynowana i mielony wapie'. Glina niestety nie jest uwzgl#dniona w nor-
mach budowlanych. Emisyjno!& produkcji cementu wi%$e si# w 2/3 z procesami 
chemicznymi rozk"adu w#glanu wapnia, dlatego poza zwi#kszeniem elektryfikacji 
produkcji czy produkcj% klinkieru (sk"adnika cementu) w ni$szych ni$ dotychczas 
temperaturach, niezb#dne jest zwi#kszenie efektywno!ci wykorzystania materia"ów 
cementowych. 

Poza dost#pnymi technologiami szczególn% uwag# nale$y zwróci& na nowe, in-
nowacyjne, nisko- lub nawet nieemisyjne metody dostarczania energii. W ich sk"ad 
wchodz%: paliwo wodorowe, odzysk ciep"a z instalacji produkcyjnych oraz technolo-
gia magazynowania energii cieplnej. Wszystkie trzy mog% w niedalekiej przysz"o!ci 
stanowi& trzon niskoemisyjnej produkcji energii. 
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Streszczenie
Sektor budowlany jest najbardziej dynamicznie rozwijaj%cym si# ze wszystkich 

sektorów gospodarki. Odpowiada równie$ za znacz%c% cz#!& globalnej energoch"on-
no!ci. Bior%c pod uwag# materia"y, procesy budowy i eksploatacj# (ogrzewanie, ch"o-
dzenie, o!wietlenie, gotowanie), budynki odpowiedzialne s% za 36% globalnego zu-
$ycia energii i 39% globalnych emisji CO2. Prawie 20% pochodzi z produkcji cementu 
(sk"adnika betonu) i stali wykorzystywanych w konstrukcji budynków. W krajach 
europejskich 58% budynków mieszkalnych i ponad 66% budynków komercyjnych 
wykorzystuje zbrojony beton jako g"ówny materia" konstrukcyjny. Ich eksploatacja 
poch"ania 41% europejskiej energii oraz 36% emisji CO2. Rozdzia" przedstawia spo-
soby redukcji energoch"onno!ci i emisyjno!ci dla europejskiego sektora budowlane-
go, zak"adaj%c zarówno dost#pne, jak i nowe technologie. W wi#kszo!ci przypadków 
przyczyn ogranicze' nale$y szuka& w obszarach spo"ecznym i ekonomicznym, a nie 
w braku dost#pno!ci innowacyjnych technologii.

S"owa kluczowe: energoch"onno!&, emisyjno!&, budownictwo, !lad w#glowy, energo-
ch"onno!& operacyjna.
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