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Zrównoważony rozwój jest obecnie 
odmieniany przez wszystkie przypadki. 
W dyskusji na temat odpowiedzialnych 
zachowań kluczową rolę odgrywa branża 
nieruchomości. To w jej aktywności odbi-
jają się nasze coraz większe możliwości, 
rosnące ambicje i ciągle zmieniające się 
potrzeby. Współtworzenie środowiska 
życia ludzi to ogromne zobowiązanie 
również wobec środowiska naturalnego. 
Pozyskiwanie i transport surowców, pro-
dukcja materiałów, proces budowlany, 
funkcjonowanie budynku i w końcu jego 
rozbiórka lub przebudowa – każdy z tych 
elementów jest obarczony śladem wę-
glowym, generuje odpady i wpływa na 
wygląd otoczenia.

Wszystko to przekłada się na presję sta-
wiania na zrównoważone rozwiązania. 
Unia Europejska od 2015 r. wdraża ko-
lejne dyrektywy związane z Europejskim 
Zielonym Ładem. Inwestorzy obserwują 
toczące się prace legislacyjne, których 
wyniki realnie przekładają się na oczeki-
wania rynkowe i wartość inwestycji. Jed-
nocześnie zarządcy nieruchomości muszą 
dostosować się do preferencji najemców, 
którzy z kolei przyciągają klientów lub 
pracowników właśnie za pomocą odpo-
wiedzialnych rozwiązań. 

Zrównoważony rozwój nie jestem tren-
dem, ale całkowicie nowym sposobem 
myślenia o biznesie. Raport, który mamy 
przyjemność Państwu zaprezentować, 
zbiera w jednym miejscu wszystko, co 
najistotniejsze z punktu widzenia inwe-
stycji odpowiedzialnych środowiskowo 
i społecznie. Pokazujemy, co oznacza 
naprawdę zrównoważony rozwój, co go 
motywuje, z czym się zmagamy i dzięki 
jakim rozwiązaniom możemy sprostać 
oczekiwaniom otoczenia. Objaśniamy 
regulacje prawne, opisujemy certyfikacje, 
podajemy przykłady zielonych technologii 
i inspiracje ze świata.

Zdajemy sobie sprawę, że mnogość za-
gadnień, skrótów i pojęć związanych ze 
zrównoważonym rozwojem może przy-
tłaczać. Nie zwalnia to jednak z koniecz-
ności dostosowania się do coraz wyraź-
niej artykułowanych wymagań legislacji, 
rynku i użytkowników. Ci, którym się to 
uda, pozostaną konkurencyjni w nowej 
rzeczywistości. Zapraszamy do uważnej 
lektury raportu i życzymy powodzenia na 
ścieżce odpowiedzialnego biznesu.

Tomasz Bojęć
Przemysław Chimczak-Bratkowski 

Partnerzy zarządzający 
ThinkCo
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BUDOWNICTWO A ŚRODOWISKO NATURALNE 

•  Budownictwo jest najbardziej materiałochłonnym sektorem gospodarki i wykorzystuje 
ponad 50% światowej produkcji stali. Sektor odpowiada też za 30% globalnej emisji ga-
zów cieplarnianych i zużywa ok. 40% energii całkowitej. Wynika to także z ekologicznych 
kosztów użytkowania obiektów - niemal 75% budynków w Europie wykazuje niską efek-
tywność energetyczną.

•  Emisje CO2 z sektora budownictwa są najwyższe w porównaniu z innymi sektorami 
gospo¬darki. Niespełna 1/3 tych emisji pochodzi z procesów produkcji i transportu ma-
te¬riałów budowlanych, budowy i rozbiórki, a pozostałe 2/3 generuje się podczas eksplo-
atacji budynków. 

•  Sektor nieruchomości odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji gospodarki.  
Tylko w 2020  r budynki były odpowiedzialne za zużycie 36% światowego zapotrzebowania 
na energię, emisję CO2 na poziomie 37%, wyprodukowanie 1/3 światowych odpadów oraz 
zużycie 3 mld ton surowych materiałów. 2/3 zużywanej energii pochodzi z paliw kopalnych. 

DĄŻENIE DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ

•  Dla rynku nieruchomości kluczowe staje się dążenie do neutralności klimatycznej (net-ze-
ro), czyli stosowanie rozwiązań zapewniających równowagę pomiędzy emisją a pochła-
nianiem gazów cieplarnianych. Monitorowanie postępów w tym zakresie jest wspomaga-
ne przez globalne standardy, takie jak GHG Protocol i Science Based Targets. 

•  Obecnie tylko 25% działań we wszyst¬kich sektorach gospodarki można okre¬ślić mianem 
bezemisyjnych. Aby osiągnąć pełne net-zero we wszystkich sektorach do 2050  r., rozwią-
zania bezemisyjne muszą już w 2030 r. stanowić 70% wszystkich praktyk. Dla osiągnięcia 
net-zero rynek nieruchomości musi przyjąć zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

•  Osiągnięcie neutralności klimatycznej w sektorze nieruchomości będzie wy¬magało 
mobilizacji wielu interesariuszy. Do spełnienia zobowiązań Porozumienia paryskiego nie-
zbędne jest długoterminowe plano¬wanie z myślą o osiągnięciu zerowych emisji netto 
przez wszystkie budynki powstające od 2030 roku oraz net-zero dla całego rynku nieru-
chomości do 2050 roku. International Energy Agency szacu¬je, że dla osiągnięcia tego 
celu do 2030 roku bezpośrednie emisje CO2 z budyn¬ków muszą zostać zmniejszone  
o 50%, a pośrednie o 60%.

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

•  81% Polaków uważało w 2020 roku, że ich sposób życia ma wpływ na stan środowiska 
naturalnego i oczekiwało szybkiego wprowadzania nowych rozwiązań proekologicznych. 
Polacy wierzą w sens indywidualnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Zwra-
cają szczególną uwagę na rozwiązania z zakresu poprawy jakości powietrza, ograniczenia 
zużycia śmieci oraz dobrego gospodarowania zasobami wodnymi. 

•  Firmy myślą, że są postrzegane jako znacznie bardziej odpowiedzialne niż w rzeczywistości 
są odbierane. 65% organizacji sądzi, że ich klienci są w wysokim stopniu świadomi podej-
mowanych przez nich inicjatyw środowiskowych i społecznych. Rzeczywistość wygląda 
jednak dużo gorzej. 49% konsumentów twierdzący, że nie mają żadnych informacji, aby 
zweryfi¬kować deklaracje zrów-noważonego rozwoju w produktach firm, a 44% nie wierzy 
w te deklaracje. Jednocześnie zrównoważone praktyki są postrzegane jako pożądane przez 
najemców, klientów i pracowników we wszystkich segmentach rynku nieruchomości.

•  Zaledwie 21% pracowników biurowych deklaru¬je, że ich firma wzięła pod uwagę kwe-
stie odpowiedzialności środowiskowej i spo¬łecznej przy wyborze biura, natomiast 26% 
twierdzi, że było wręcz odwrotnie. 59% pracowników twierdzi, że praca w budynku ogra-
niczającym ich ślad węglowy jest dla nich istotna, natomiast aż 50% z nich sądzi, że nie 
pracuje w takim obiekcie.

•  Właściciele obiektów magazynowych twierdzą, że aż 82% najemców jest zaintereso-
wanych rozwiązaniami proekologicznymi. 64% z nich deklaruje, że najczęściej dostaje 
zapytania o obiekty z certyfikatami BREEAM lub LEED. Do wybierania certyfikowanych 
powierzchni motywują głównie wytyczne korporacyj¬ne dotyczące wymagań proekolo-
gicznych – wskazało je 70% najemców.

kluczowe wnioski
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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

•  Na Europejski Zielony Ład składa się szereg projektów, w tym pakiet Fit for 55, plan 
działania dla gospodarki o obiegu zamkniętym, Fala Renowacji oraz Nowy Europejski 
Bauhaus. Komisja Europejska przedstawiła również pakiet dodatkowych regulacji zwią-
zanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu, wśród nich: strategię finansowania 
przejścia do gospodarki zrównoważonej, rozporządzenie SFDR, dyrektywę CSRD, rozpo-
rządzenie w sprawie ratingu kredytowego czy rozporządzenie o niskoemisyjnych wskaź-
nikach referencyjnych.

•  Do kluczowych założeń Europejskiego Zielonego Ładu należy zmniejszenie emisji gazów 
cieplar-nianych co najmniej do 55% poniżej po¬ziomu z 1990 r., osiągnięcie poziomu 
40% dla źródeł odnawialnych w miksie energetycznym UE oraz zwiększenie efektywno-
ści energe¬tycznej dla końcowego i pierwotnego zużycia energii na poziomie 36–39%.

•  Unia Europejska przeznaczy 30% swojego budżetu na finansowanie Europejskiego 
Zielonego Ładu. 503 mld € zostanie przekazane na klimatu i środowiska, 279 mld € na 
związane z programem inwestycje prywatne i publiczne, 114 mld € na krajowe fundusze 
strukturalne, 100 mld € na sprawiedliwy mechanizm przejściowy, a 25 mld € na fundusze 
transformacyjne pomagające odejść od węgla. Ponadto 37% unijnego Funduszu Odbudo-
wy, który obejmuje łącznie 750 mld €, jest przeznaczone na ochronę klimatu.

 

ESG

•  Niemal 90% badanych przedstawicieli rynku nieruchomości uważa, że branie pod uwa-
gę różnorodnych elementów ESG jest istotnym czynnikiem sukcesu marki. W ostatnich 
latach znacznie przyspieszył też wzrost inicjatywy PRI, której zobowiązania przyjęło do 
2021 r. około 4000 podmiotów zarządzających aktywami o łącznej wartości 120 bilionów 
dolarów. Na rosnące wymagania co do zrównoważonego charakteru biznesu składają się 
jednocześnie presja biznesowa oraz legislacyjna.

•  Według badania przeprowa¬dzonego przez Association of Investment Companies 40% 
doradców inwestycyj¬nych uważa, że projekty kładące nacisk na ESG prowadzą do wyż-
szych zwrotów. Podobnie uznawało 56% zarządzających funduszami w ankiecie Rese-
arch in Finan¬ce oraz ok. 40% inwestorów w badaniu Deutsche Bank Research.

•  Certyfikacja budynków, w zależności od systemu, zapewnia stosowanie rozwiązań od-
powiedzialnych środowiskowo i społecznie. W 2020 roku w Polsce istniało łącznie 845 
budynków certyfikowanych w systemach BREEAM, LEED, DGNB, WELL oraz HQU. 

UNIJNA TAKSONOMIA

•  Unijne Zrównoważone Finansowanie ma dwa filary - Unijną Taksonomią oraz projekt 
dyrektywy CSRD. Dotychczas to raportowanie charakteryzowała duża dowolność.  
W zapisach Unijnej Taksonomii pojawia się zestaw technicznych kryteriów do oceny, 
które inwestycje, produkty lub usługi oraz koszty firmy można uznać za zrównoważone 
względem środowiska - a tym samym, finansowanie których z nich jest bardziej bez-
pieczne długofalowo.

•  Unijna Taksonomia zapewni spójny system klasyfikacji działań gospodarczych zrównowa-
żonych środowiskowo. Przewiduje się, że w 2022 r. ponad 5 tys. europejskich firm będzie 
zobowiązanych do raportowania w zgodzie z takso¬nomią UE w zakresie zrównoważo-
nej działalności. W 2026 roku do obowiązku raportowania mogą zostać włączone małe  
i średnie przedsiębiorstwa.

•  Planowane jest stworzenie tzw. “brązowej taksonomii”, która będzie się skupiać na 
aktywnościach negatywnie wpływających na realizację celów klimatycznych UE. Roz-
poczęły się także prace nad “taksonomią społeczną”, a ostatecznie wszystkie te opra-
cowania stworzyć mają jedno narzędzie taksonomii, która będzie odnosić się w pełni do 
aspektów ESG.
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zrównoważony rozwój 
w nieruchomościach1
Zrównoważony rozwój oznacza stoso-
wanie takich rozwiązań gwarantujących 
dalszy wzrost, dzięki którym dzisiejsze 
potrzeby mogą być zaspoko jone bez 
umniejszania szans przyszłych pokoleń 
na bezpieczne i dostatnie życie.

Ze względu na medialną narrację łatwo 
odnieść wrażenie, że o zrównoważonym 
rozwoju mówi się niemal wyłącznie 
w kontekstach przemysłowych i techno-
logicznych, a więc tam, gdzie praktyka 
biznesowa ma przełożenie na klimat. 
Na początku rzeczywiście tak było, dys-
kusje wokół zrównoważonego rozwoju 
ograniczały się do oddziaływania go-
spodarek na środowisko przyrodnicze. 
Z biegiem lat zrównano jednak istotę 
poszanowania środowiska oraz postępu 
społecznego jako elementów niezbęd-
nych dla odpowiedzialnego podtrzy-
mywania wzrostu gospodarczego1. 
Dzisiaj o prawdziwym zrównoważeniu 
w biznesie mówimy w trzech aspektach 
– środowiskowym, społecznym i organi-
zacyjnym. Wszystkie te kategorie ujęte 
są we wskaźnikach ESG, a od niedawna 
także brane pod uwagę przez mechani-
zmy unijnej taksonomii. 

Podstawą do rozważań na ten temat 
są Cele Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ. To one nakreśliły bazę, dzięki 
której można porównywać skuteczność 
działań organizacji w tych wrażliwych 

obszarach. To kluczowe zwłaszcza dziś, 
gdy tak dynamicznie rosną wymagania 
dotyczące zrównoważonego rozwoju 
zarówno po stronie legislacyjnej, jak 
biznesowej i społecznej.
 
cele zrównoważonego  
rozwoju ONZ

W 2015 roku Organizacja Narodów 
Zjednoczonych wyznaczyła 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (ang. Su-
stainable Development Goals - SDGs) 
z terminem ich realizacji do 2030 roku. 
Cele dotyczą kwestii społecznych, eko-
nomicznych i środowiskowych. Aby 
ułatwić monitorowanie postępów w ich 
osiąganiu, stworzono platformę do śle-
dzenia progresu w poszczególnych ob-
szarach2. Globalny proces implementacji 
tych celów rozpoczął się w 2016 roku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju mają 
kluczowe znaczenie dla wszystkich sek-
torów gospodarki, w tym dla rynku nie-
ruchomości, który ze względu na swój 
charakter może znacząco przyczynić się 
do osiągnięcia wszystkich SDGs3. Jak 
wynika z przeprowadzonych w 2020 r. 
badań4, podmioty sektora nieruchomo-
ści najchętniej uwzględniają w swoich 
strategiach rozwojowych cele „Zrówno-
ważone miasta i społeczności” (cel 11), 
„Działania w dziedzinie klimatu” (cel 13) 
oraz „Czysta i dostępna energia” (cel 7).

wyzwania  
zrównoważonego  
rozwoju w Polsce

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
dotykają wielu aspektów rzeczywistości 
w ujęciu globalnym, dlatego też ich za-
łożenia mogą niejednokrotnie wydawać 
się odległe z punktu widzenia Polski. 
Rzeczywiście, obecnie jesteśmy w nie-
wielkim stopniu narażeni na takie nie-
bezpieczeństwo jak niedobór żywności, 
jednak ograniczenie dostępu do wody 
pitnej jest już w naszym kraju realnym 
zagrożeniem. Spośród licznych wyzwań 
związanych z dążeniem do zrówno-
ważenia wybraliśmy te, które z polskiej 
perspektywy są kluczowe i wymagają 
największego nakładu pracy oraz zmian 
w obszarach ESG.

WZROST NIERÓWNOŚCI  

EKONOMICZNYCH

Wzrost nierówności ekonomicznych 
obserwuje się w krajach zamieszkałych 
przez 71% światowej populacji5. Jest tak 
również w Polsce, gdzie przedstawiciele 
górnego 1% odpowiadają za 12–14% 
nieopodatkowanych dochodów, co 
stanowi drugi najwyższy wynik w UE6. 
Zjawisko to trudno dokładnie oszacować. 
Pewniejsze są za to dane dotyczące 
struktury wysokości zarobków, wedle 
których w 2018 r. aż 21,9% pracow-

ników w Polsce otrzymywało niskie 
wynagrodzenie, czyli mniej niż dwie 
trzecie krajowej mediany brutto. To nie-
mal półtora raza więcej niż średnia UE7. 
Nierówności są szczególnie jaskrawe 
w największych miastach oraz ich bez-
pośrednim sąsiedztwie. Współczynnik 
Giniego (im bliżej wartości 1, tym więk-
sze dysproporcje w dochodach) wynosi 
dla Polski 0,28, a w większości najwięk-
szych miast i gmin przyległych znacząco 
przekracza 0,43.

ZNIEKSZTAŁCONE  

PROPORCJE POKOLEŃ

Współczynnik tzw. obciążenia demo-
graficznego rośnie geometrycznie. Na 
jednego seniora w wieku 65+ w 2010 
roku przypadały cztery osoby w wieku 

fot. Marti-Sesarino, Unsplash
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Rynek nieruchomości 
może znacząco 
przyczynić się 
do osiągnięcia 
wszystkich Celów 
Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ.



15– 64  lat, w 2020 r. trzy, a w 2050 r. będą 
to już mniej niż dwie osoby. Nieregularna 
struktura demograficzna skutkuje przedłu-
żoną dominacją najliczniejszych grup wie-
kowych. W 2035 r., podobnie jak dzisiaj, 
trzy największe kohorty wiekowe nadal 
będą stanowić przedstawiciele pokoleń 
baby boomers, X i Y. Wymagać to będzie 
od seniorów większej niż dziś obecności 
w życiu społecznym i zawodowym.

POZYCJA KOBIET  

W SPOŁECZEŃSTWIE

Jak podaje Eurostat, ok. 63% polskich ko-
biet – 5 pp. mniej niż średnia UE – w wieku 
15–64 lat jest aktywnych zawodowo. 
Główny powód niższej aktywności Polek 
to przede wszystkim utrzymywanie się 
tradycyjnych schematów w społeczeń-
stwie – ponad 75% biernych ekonomicznie 
kobiet nie szuka pracy ze względu na 
opiekę nad dziećmi lub innymi członkami 
rodzin. Jednocześnie występuje wśród nich 
liczna grupa osób, które chciałyby podjąć 
pracę zarobkową w przypadku takiej moż-
liwości – deklaruje to 37% kobiet w wieku 
25–49 lat. Kobiety napotykają bariery 
w postaci mało elastycznego czasu pracy 
oraz niedoboru instytucji świadczących 
usługi opiekuńcze nad dziećmi. Ogrom-
nym problemem pozostaje dysproporcja 
w wysokości zarobków kobiet i mężczyzn. 
Widocznym problemem pozostaje również 
niski udział kobiet w strukturach władzy 
publicznej i radach nadzorczych najwięk-
szych przedsiębiorstw.
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PROGNOZY SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ POLSKI

MIKS ENERGETYCZNY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
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stałe paliwa kopalne (węgiel)

inne

produkty naftowe gaz ziemny energia nuklearna

źródła odnawialne
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ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

węgiel brunatny

8,5 GW 
16,8%

gaz ziemny

3,2 GW 
6,2%

inne el. przemysłowe

0,6 GW 
1,1%

biogazowe

0,2 GW 
0,5%

biomasowe

0,8 GW 
1,6%

wodne  

1,0 GW   
2,0%

fotowoltaika

4,0 GW 
7,9%

lądowe wiatrowe  

 6,3 GW  
 12,6%

szczytowo-pompowe

1,4 GW  
 2,8%

OZE

12,4 GW 
24,6%

węgiel  kamienny

24,3 GW 
48,3%

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W 2020 ROKU
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MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

OGÓŁEM

5346 ZŁ

 6127 ZŁ

5748 ZŁ
14,7% 

RÓŻNICA POMIĘDZY 
WYNAGRODZENIEM  
KOBIET I MĘŻCZYZN 

POLSKA 2019 2035 2050

Liczba ludności 38,382 mln 36,477 mln 33,951 mln

udział osób 65+ 18,1% 24,5% 32,7%

mediana wieku 41,3 48,6 52,5

prognozowana długości życia 
kobiet

81,8 84,8 87,5

prognozowana długości życia 
mężczyzn

74,1 78,4 82,1

fot: Adam Winger,  
Unsplash
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ZŁA JAKOŚĆ POWIETRZA

Spośród 50 europejskich miast o najbar-
dziej zanieczyszczonym powietrzu aż 
36 znajduje się w Polsce9. Smog stał się 
obiektem ożywionej publicznej dyskusji 
dotyczącej dwóch najistotniejszych źró-
deł emisji dwutlenku węgla do atmosfery: 
nieekologicznych sposobów ogrzewania 
domostw oraz napędzanych paliwami 
kopalnymi środków transportu10. Parla-
ment dąży do wprowadzenia przepisów 
uniemożliwiających najbardziej trującym 
samochodom wjazd do centrów miast11, 
co stanowi standard w wielu krajach Eu-
ropy Zachodniej. W dyskusjach o jakości 
powietrza więcej uwagi poświęca się 
także roli zieleni w mieście oraz innowa-
cjom służącym sprawie.

EKSTREMALNE ZJAWISKA 

HYDROLOGICZNE

Zmiany klimatu oznaczają dla Polski za-
równo susze, jak również opady nawalne 
i powodzie błyskawiczne. W 2021 roku 
susza występowała przede wszystkim 
w północno-zachodniej części kraju, pod-
czas gdy dorzecze Wisły w Małopolsce 
i południowym Mazowszu odnotowało 
bilans wodny powyżej średniej12. W tej 
sytuacji dużego znaczenia nabiera tzw. 
mała retencja, czyli jak najdłuższe za-
trzymywanie wody opadowej w okoli-
cy i jej stopniowe przenikanie do wód 
gruntowych, zamiast nagłego odpływu 
do kanalizacji systemami, które często 
są niewydolne. Osiąga się to za pomocą 
błękitno-zielonej infrastruktury: zagłębień 
i rowów, gęstszych nasadzeń roślinności 
oraz stosowania gleb przepuszczalnych.

ŚLAD WĘGLOWY BUDYNKÓW

Niemal 75% budynków w Europie wy-
kazuje niską efektywność energetyczną. 
Sektor budowlany odpowiada za 30% 
globalnej emisji gazów cieplarnianych 
i zużywa ok. 40% całkowitej energii13. Na 
produkcję śladu węglowego składają się 
zarówno wieloletnie utrzymanie budyn-
ku, jak i proces budowy. W niektórych 
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GLOBALNE ANOMALIE TEMPERATURY ZIEMI I OCEANÓW (STYCZEŃ–GRUDZIEŃ)

CHAOS PRZESTRZENNY

Planowanie przestrzenne w Polsce jest 
wadliwe – w miastach i wsiach w całym 
kraju nadal brakuje planów zagospoda-
rowania przestrzennego, a te już uchwa-
lone są często przestarzałe i niezintegro-
wane ze sobą w skali wykraczającej poza 
granice gmin. Do licznych skutków tej 
sytuacji zaliczyć możemy nadmierne roz-
proszenie zabudowy i wynikające z tego 
problemy z doprowadzeniem i utrzyma-
niem infrastruktury publicznej na zado-
walającym poziomie. Rozlewające się 
miejscowości nie sprzyjają budowaniu 
silnych tożsamości lokalnych, mogą za to 
przyczyniać się do konfliktów społecz-
nych wywołanych gwałtownymi zmiana-
mi charakteru sąsiedztwa. Ekstensywna 
infrastruktura stanowi również zagroże-
nie dla ciągłości ekosystemu i przekłada 
się na niską efektywność ekonomiczną 
terenu oraz niepewność inwestycyjną.

WZROST ANOMALII  

TEMPERATUROWYCH

Negatywne skutki zachodzących zmian 
klimatu obejmują mniejszą przewidywal-
ność pogody przy zwiększonym nara-
żeniu na zjawiska ekstremalne. Wzrost 
temperatur jest łatwo odczuwalny na 
obszarach silnie zurbanizowanych. 
Szczelne gleby, niedobór zieleni, duże 
nasłonecznione powierzchnie, dodatko-
we źródła ciepła – wszystko to prowadzi 
do powstawania wysp ciepła, wywo-
łujących problemy z układem krążenia 
i zwiększających prawdopodobieństwo 
wystąpienia udaru. Upały zachęcają do 
uruchamiania klimatyzacji, co przyno-
si efekt odwrotny do zamierzonego: 
klimatyzatory wypuszczają do atmos-
fery nadmiar ciepła, który jest w stanie 
podnieść okoliczną temperaturę o dodat-
kowy 1°C8.

przypadkach wbudowany ślad węglowy 
– czyli emisje CO2 przypisywane pro-
dukcji i transportowi materiałów oraz 
procesowi budowy – mogą stanowić 
nawet połowę śladu węglowego w całym 
cyklu życia budynku. Wynika to w dużej 
mierze z wysokoemisyjnych procesów 
produkcji materiałów i dużych ilości paliw 
kopalnych wykorzystywanych przed ich 
dotarciem na plac budowy. Wbudowa-
nego śladu węglowego nie można zredu-
kować po zakończeniu budowy – decyzje 
podejmowane na etapie projektowania są 
w znacznej części nieodwracalne14.

Scenariusz A1B zmian sum opadów w Polsce w sezonie letnim  
dla okresów 2011–2030 i 2081–2100. Mapy prezentują zmiany 
w % w stosunku do średniej wartości z okresu 1971–1990

SCENARIUSZE ZMIANY SUM OPADÓW W SEZONIE LETNIM
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CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU ONZ

WPŁYW NA SEKTOR NIERUCHOMOŚCI

1 KONIEC Z UBÓSTWEM
Inwestowanie w zrównoważone budownictwo, które tworzy dodatkowe lokalne miejsca pracy, 
minimalizuje nakłady operacyjne i koszty dodatkowe oraz promuje dostępne mieszkania dla 
wszystkich.

2 ZERO GŁODU
Ulepszone warunki przygotowywania i przechowywania jedzenia, które wspierają lokalne 
bezpieczeństwo żywnościowe oraz stanowią zabezpieczenie w sytuacji niedoborów związanych ze 
zmianami klimatu.

3  DOBRE ZDROWIE  
I JAKOŚĆ ŻYCIA

Tworzenie przestrzeni poprawiających jakość życia (szczególnie dzięki zwiększonemu komfortowi 
cieplnemu w budynkach) oraz efektywność energetyczną, przekładającą się na niższe rachunki.

4 DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI
Promowanie świadomości zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej i nieruchomościach 
Budowa bazy wiedzy i doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego rozwoju.

5 RÓWNOŚĆ PŁCI

Lepszy dostęp do oświetlenia elektrycznego, co może poprawić bezpieczeństwo kobiet 
i rozpowszechnianie edukacji .
Dostęp do nowoczesnych usług energetycznych, który może wzmocnić pozycję kobiet poprzez 
poprawę ich możliwości zarobkowania i przedsiębiorczości poza domem.

6 CZYSTA WODA  
I WARUNKI SANITARNE

Zrównoważone budownictwo, które wspiera efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie wody oraz 
łagodzi negatywne skutki jej niedoboru.

7 CZYSTA I DOSTĘPNA 
ENERGIA

Zwiększanie efektywności energetycznej budynków oraz wspieranie przez budownictwo 
i nieruchomości odnawialnych źródeł energii.
Zrównoważone budownictwo, które przyczynia się do zielonej transformacji w energetyce.

8 WZROST GOSPODARCZY  
I GODNA PRACA Opieranie wszystkich decyzji organizacyjnych na idei zrównoważonego rozwoju.

9
INNOWACYJNOŚĆ, 
PRZEMYSŁ 
I INFRASTRUKTURA

Tworzenie przestrzeni dla innowacji w nieruchomościach w zakresie projektowania, procesu 
budowlanego oraz zarządzania budynkami i infrastrukturą.

10 MNIEJ NIERÓWNOŚCI
Poprawa efektywności energetycznej. 
Walka z ubóstwem energetycznym.

11  ZRÓWNOWAŻONE MIASTA 
I SPOŁECZNOŚCI

Wspieranie transformacji energetycznej na poziomie miast.
Niedrogie i dostępne mieszkalnictwo, które zapobiega wykluczeniu społecznemu oraz tworzy 
przestrzenie dostępne dla wszystkich.

12  ODPOWIEDZIALNA 
KONSUMPCJA I PRODUKCJA Wspieranie ekoinnowacyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

13  DZIAŁANIA W DZIEDZINIE 
KLIMATU Dążenie do osiągnięcia celu net-zero w całym cyklu życia budynku.

14 ŻYCIE POD WODĄ Wykorzystanie surowców minimalizujących negatywne skutki dla środowiska wodnego.

15 ŻYCIE NA LĄDZIE Wspieranie bioróżnorodności oraz minimalizowanie negatywnego wpływu  
budownictwa na środowisko lądowe.

16  POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ  
I SILNE INSTYTUCJE

Zintegrowane planowanie uwzględniające różnych interesariuszy, oparte na przejrzystej 
komunikacji oraz partycypacji społecznej.

17 PARTNERSTWA  
NA RZECZ CELÓW Partnerstwo międzysektorowe, branżowe oraz prywatno-publiczne.
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WPŁYW CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ NA RYNEK NIERUCHOMOŚCI
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UWZGLĘDNIENIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

87% zrównoważone miasta  
i społeczności

69% czysta i dostępna energia

68% wzrost gospodarczy  
i godna praca

64% odpowiedzialna konsumpcja  
i produkcja

51% partnerstwa na rzecz celów

47% innowacyjność, przemysł, infrastruktura

47% czysta woda i warunki sanitarne

45% równość płci

42% dobre zdrowie i jakość życia

39% dobra jakość edukacji

31% życie na lądzie

29% mniej nierówności

21% pokój, sprawiedliwośći silne instytucje

11% życie pod wodą 

11% zero głodu

77% działania w dziedzinie klimatu

11% koniec z ubóstwem

POLSKA WARSZAWA KRAKÓW POZNAŃ WROCŁAW GDAŃSK ŁÓDŹ

WARTOŚĆ 0,28 0,483 0,443 0,439 0,438 0,436 0,425

POZYCJA NA 
930 MIAST

– 8 29 36 37 56 82

WSKAŹNIK GINIEGO W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W 2018 ROKU
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postawy  
społeczne2
Rynek nieruchomości nie funkcjonuje 
w próżni – preferencje i zachowania 
użytkowników, najemców i nabywców są 
często bezpośrednim odbiciem panują-
cych wokół nastrojów społecznych i tren-
dów. Wiemy, że kwestie dotyczące zrów-
noważonego rozwoju są coraz bliższe 
przeciętnemu Kowalskiemu, a rosnąca 
świadomość na ten temat przekłada się 
zarówno na zmiany stylu życia, jak też na 
oczekiwania wobec otoczenia. Stawianie 
człowieka i środowiska w centrum my-
ślenia o nieruchomościach może procen-
tować lojalnością klientów i dobrym wi-
zerunkiem w oczach partnerów, a także 
przyciągać potencjalnych pracowników. 

Przekłada się zatem na wzrost konkuren-
cyjności na każdym poziomie działalności 
organizacji. Takie działania będą dodat-
kowo premiowane w coraz powszechniej 
opracowywanych strategiach ESG.

wzrost obaw o stan  
środowiska 

Ponad połowa Polaków jest w znacznym 
stopniu zaniepokojona stanem środowiska 
naturalnego w kraju15. Zapytani o naj-
większe zagrożenia związane z rozwojem 
cywilizacyjnym, badani CBOS wskazywali 
przede wszystkim wszystkim zanieczysz-
czenie środowiska (75%), nadmierną 

ingerencję w skład żywności (53%), cho-
roby cywilizacyjne (39%) i zmiany klimatu 
(37%)16. Pokazuje to, że świadomość 
środowiskowa znajduje się już na bardzo 
wysokim poziomie. To ważny wskaźnik 
dla organizacji, które chcą nadążyć za 
zachodzącymi zmianami i oczekiwaniami 
społecznymi – zarówno wśród klientów, 
jak i pracowników. 

Najczęściej przywoływanym proble-
mem środowiska naturalnego w Polsce 
pozostaje zanieczyszczenie powietrza, 
bezpośrednio związane z corocznym 
przekroczeniem dopuszczalnego stęże-
nia pyłów PM2,5 i PM10 w powietrzu 
w niemal wszystkich polskich miastach 
w sezonie grzewczym17. Uwaga poświę-
cana sprawie smogu w mediach oraz lo-
kalnej polityce sprawia, że temat jakości 
powietrza stanowi jeden z podstawo-
wych elementów dyskursu publicznego 
w kraju.

Kolejny najczęściej wskazywany pro-
blem to nadmiar odpadów. W 2020 r. 
wytworzono w Polsce prawie 123 mln 
ton odpadów, z czego niecałe 11% 
stanowiły odpady pochodzące z gospo-
darstw domowych (13,1 mln ton). Za 
pozostałe odpowiada przede wszystkim 
działalność górnicza i przemysłowa (ok. 
84 mln ton), ale samo budownictwo wy-
generowało ponad 7 mln ton odpadów, 
z czego 64% poddano odzyskowi18. 

Polaków niepokoją również złożone 
kwestie związane z wodą – jej coraz 
częstszy niedobór oraz okresowy nad-
miar. Susze stają się stałym problemem 
okresów letnich, przede wszystkim 
w północno-zachodniej i centralnej 
części kraju19. Pogłębia to niekorzystną 
sytuację: w latach 1946–2016 średnia 
roczna zasobów wodnych przypadająca 
na głowę wynosiła w Polsce 1800 m3, 
podczas gdy 1700 m3/os. to granica 
stresu wodnego, czyli zagrożenia defi-
cytem20. Jednocześnie zmiany klimatu 
przekładają się na częstsze występo-
wanie intensywnych opadów i powodzi 
błyskawicznych21. Odpowiedzialna 
gospodarka wodna jest zatem jednym 
z najważniejszych zagadnień z zakresu 
zrównoważonego rozwoju.

fot. Guillaume de Germain, Unsplash
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NEGATYWNE SKUTKI ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO Z PERSPEKTYWY POLAKÓW

75%zanieczyszczenie środowiska

53%stosowanie w produktach spożywczych związków 
chemicznych i modyfikacji genetycznych

39%choroby cywilizacyjne

37%zmiany klimatu

30%ubóstwo, bieda

18%wyczerpanie się nieodnawialnych źródeł energii

10%rosnąca liczba ludności na świecie

0%inne
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motywacje stojące  
za ochroną środowiska

Wśród badanych przez CBOS domino-
wała opinia, że zmiany klimatyczne wpły-
wają na życie ludzi w Polsce już teraz lub 
zaczną wpływać w ciągu najbliższych 
lat. Przekonanie o potrzebie szybkiego 
podjęcia działań przez państwo łatwo 
skojarzyć ze wzrostem odsetka osób 
twierdzących, że odpowiednie kroki 
w sprawie zmian klimatu należy poczynić 
natychmiast, nawet jeżeli wiążą się ze 
znacznymi kosztami (19% pozytywnych 
wskazań w 2009, 34% w 2018 r.). Jed-
nocześnie połowa Polaków boi się tempa 
i potencjalnych kosztów zmian – 50% 
badanych twierdzi, że problemem zmian 
klimatu należy się zająć, lecz ze względu 
na rozciągnięte w czasie skutki środki 
zaradcze powinny być wprowadzane 
stopniowo, aby ograniczać koszty22.

wniosku, że Polacy zwracają obecnie 
mniejszą uwagę na korzyści finansowe 
praktyk ekologicznych, większą natomiast 
na korzyści pozafinansowe, zwłaszcza 
zdrowie publiczne.

świadomość  
indywidualnego wpływu

W 2020 roku 81% Polaków uważało, 
że ich sposób życia ma wpływ na stan 
środowiska naturalnego, ponieważ jego 
poprawa bądź degradacja wynika z sumy 
działań wszystkich ludzi24. Ponadto 
wybierając, od czego w największym 
stopniu uzależniony jest stan środowiska, 
najczęściej wskazują aktywność poszcze-
gólnych osób oraz społeczeństwa jako 
ogółu25. Na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat w deklaracjach mieszkańców Pol-
ski widać znaczący wzrost popularności 
codziennych zachowań ekologicznych.

W 2008 roku około połowa badanych 
segregowała odpadki domowe oraz ko-
rzystało z toreb wielorazowego użytku, 
a 67% z energooszczędnego sprzętu 
AGD. W 2020 roku na pytania o te trzy 
kwestie w swoim życiu twierdząco 
odpowiedziało ponad 90% responden-
tów26. Choć wymienione praktyki zostały 
w znacznym stopniu wymuszone roz-
wiązaniami legislacyjnymi, inne badania 
potwierdzają, że większość Polaków wie-
rzy w indywidualną odpowiedzialność za 
stan środowiska naturalnego.

kluczowe wnioski

   Polacy zwracają szczególną uwagę
na rozwiązania z zakresu poprawy ja-
kości powietrza, ograniczenia zużycia 
śmieci oraz dobrego gospodarowania 
zasobami wodnymi.

   Wśród społecznych zagrożeń roz-
woju wyróżniają biedę (nierówności spo-
łeczne) i choroby cywilizacyjne.

   Ludzie są świadomi zagrożeń
związanych ze zmianami klimatu i ocze-
kują szybkiego wprowadzania rozwiązań.

   Polacy wierzą w sens indywidual-
nych działań na rzecz poprawy stanu śro-
dowiska – należy to umożliwić i ułatwić.

  Przy komunikacji dotyczącej zrówno-
ważonych działań warto akcentować 
dbanie o dobrostan ludzi oraz traktować 
przyrodę jako wartość samą w sobie.

Motywacje stojące za przekonaniem 
o konieczności ochrony środowiska 
naturalnego wiążą się przede wszyst-
kim z dobrostanem człowieka. Badani 
poproszeni w 2020 roku przez Minister-
stwo Klimatu i Środowiska o wskazanie 
dwóch najważniejszych powodów, dla 
których warto dbać o przyrodę, najczę-
ściej zwracali uwagę na troskę o przy-
szłe pokolenia (73%, wzrost o 24 pp. 
w stosunku do 2014 roku) oraz dbałość 
o zdrowie ludzi (61%, wzrost o 13 pp.)23. 
Przyrodę jako wartość samą w sobie 
wybrało 49% respondentów, a więc 
o 16 pp. więcej niż w podobnym bada-
niu sześć lat wcześniej. 

Jednocześnie w analogicznym okresie na 
znaczeniu straciły oszczędność i względy 
ekonomiczne, wskazane w 2020 r. przez 
10% badanych, czyli niemal dwukrotnie 
mniej niż w 2014 roku. Prowadzi to do XX

XX

Raportowanie niefinansowe ESG kładzie równie silny 
nacisk na kwestie odpowiedzialności środowiskowej, 
społecznej i organizacyjnej. Oczekiwania proekolo-
giczne stają się już normą, a kolejnym krokiem będzie 
wzrost znaczenia polityk prospołecznych. Istotna 
będzie tu rola tzw. taksonomii społecznej, nad którą 
pracuje Komisja Europejska. Dokument ma wycho-
dzić naprzeciw trudnościom w wyborze i ocenie 
społecznych aspektów odpowiedzialnych inwestycji. 
Obecnie duża część inwestorów uważa, że właśnie 
tego typu elementy są najtrudniejsze do uwzględ-
nienia w strategiach ESG ze względu na ich często 
subiektywny charakter, mierzenie się z pytaniami  
o etyczność czy konieczność opierania się na specja-
listycznych badaniach.

Próba przełamania tych trudności i obranie kierunku  
na zrównoważony rozwój społeczny cieszy.  
W ThinkCo zawsze stawiamy w centrum uwagi czło-
wieka - każdego użytkownika, pracownika, gościa  
i sąsiada. Pomagają nam w tym doświadczenia z two-
rzenia konsultacji społecznych i strategii obszarów 
integrujących lokalne społeczności. W swojej pracy 
uwzględniamy szeroki kontekst społeczny każdej 
inwestycji i właśnie przez humanistyczne podejście 
do nieruchomości staramy się wspomagać tworzenie 
prawdziwie odpowiedzialnych inwestycji.

Tomasz Bojęć

Partner zarządzający w ThinkCo

odpowiedzialne inwestycje | postawy społeczne

źródł: Torus, Officyna
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WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA ŻYCIE POLAKÓW

Jak Pan(i) sądzi, kiedy zmiany klimatyczne zaczną wpływać na życie ludzi w Polsce?

NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE PROBLEMY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W POLSCE

Proszę podać trzy Pana(i) zdaniem największe problemy środowiska naturalnego w Polsce

ZMIANA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ POLAKÓW NA PRZESTRZENI LAT

Odsetek odpowiedzi twierdzących

OBAWY O STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO WŚRÓD POLAKÓW
W jakim stopniu stan środowiska naturalnego na Ziemi, na całym świecie jest powodem Pana(i) obaw i niepokoju?

59%
zanieczyszczenie 

powietrza

segreguje Pan(i)  
odpadki domowe

sprzęt AGD, którego 
używa Pan(i), jest 
energooszczędny 

(lodówka, pralka, itp.)

zabiera Pan(i) 
na zakupy torby 

wielorazowego 
użytku i unika brania 

jednorazowych,  
plastikowych toreb

wyłącza Pan(i) z prądu 
telewizor, komputer, 

radio, kiedy ich Pan(i) nie 
używa

50%
generowanie  
i składowanie  

odpadów

34%
zanieczyszczenie  
i niedobory wody

55%

74%
95%

67%

80%

92%

48%

83%
91%

60%
65%

58%

2008 2011 2020

nie wiadomo,  
czy w ogóle wpłyną  

na życie

wpływają znacząco 
już teraz

38% w ciągu 
kilkunastu 

najbliższych lat

będą odczuwalne  
w dalszej przyszłości

trudno powiedzieć

w ciągu 
najbliższych  

20-30 lat
5%

5%

10%

14%

14%

14%
w ciągu kilku 

najbliższych lat
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w bardzo dużym  
lub dużym w niewielkim w zasadzie w żadnym trudno powiedzieć

2006 58%

69%

61%

63%

71%

79%

70%

27%

19%

26%

24%

16%

12%

18%

5%

5% 7%

6% 7%

4% 9%

4% 9%

2% 7%

8%4%

10%

2009

2016

2008

2014

2018

2020
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Strategia biznesowa Echo Investment 
opiera się na optymalnym zagospoda-
rowywaniu terenów położonych w mie-
ście. W ten sposób grupa realizuje 
polityki miejskie, które są nastawione 
na przeciwdziałanie rozlewaniu się 
aglomeracji na przedmieścia, a także 
na optymalne wykorzystanie miejskiej 
infrastruktury technicznej, społecznej 
oraz transportowej. Projekty dewelope-
ra otwierają niedostępne, zdegradowa-
ne obszary miasta i uzupełniają okolicę 
o brakujące funkcje. W ten sposób 
Echo Investment pomaga wdrażać idee 
wielofunkcyjnego miasta 15-minuto-
wego, które zapewnia mieszkańcom 
dostęp do najważniejszych usług 
w obrębie spaceru lub jazdy rowerem. 
To pozwala animować życie miejskie 
i ogranicza potrzebę intensywnego, 

codziennego podróżowania do odle-
głych dzielnic, np. do pracy, szkoły czy 
na zakupy.

– Ważnym punktem naszej strategii 
jest budowanie dużych, miastotwór-
czych projektów, rozwijających miasto 
w zrównoważony sposób – tzw. desti-
nations. Takie inwestycje, jak Browary 
Warszawskie, Moje Miejsce w Warsza-
wie czy Fuzja w Łodzi, łączą w sobie 
mieszkania, biura i sklepy, ale  także 
przestrzeń społeczną. Przy planowa-
niu tego typu inwestycji wychodzimy 
z założenia, że najważniejsze jest to, co 
pomiędzy budynkami, i dążymy do tego, 
by ludzie używali przestrzeni miasta nie 
tylko w określonych godzinach, ale przez 
cały czas. Sprzyjają temu dobrze zapro-
jektowane, zielone przestrzenie publicz-

ne oraz funkcje, które najbardziej za-
chęcają ludzi do interakcji: gastronomia, 
rozrywka i handel – mówi Rafał Mazur-
czak, członek zarządu Echo Investment.

Wielofunkcyjne projekty destinations 
Echo Investment są projektowane 
jako spójne założenie architektoniczne 
i urbanistyczne. Dostarczają miastom 
wysokiej jakości przestrzeni publicz-
nych przy jednoczesnym zachowaniu 
szacunku do historii danych miejsc. 
Miastotwórcze projekty powstają zgod-
nie z najnowszymi światowymi trenda-
mi w urbanistyce, takimi jak: ekologia, 
ekonomia współdzielenia, promowanie 
transportu publicznego, komunikacji 
pieszej i rowerowej. Ich nieodłącznym 
elementem jest zieleń.

– Budując nasze projekty, wspieramy 
społeczność poprzez zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury. Często 
przebudowujemy istniejące sieci dróg, 
budujemy lub naprawiamy chodniki, 
tworzymy nowe drogi dojazdowe, aby 
podnieść komfort użytkowników tych 
przestrzeni. Inwestycje te są w bezpo-
średni lub pośredni sposób powiązane 
z realizowanymi projektami, ale służą 
całej lokalnej społeczności przez popra-
wę okolicznej sieci drogowej, estetyki, 
funkcjonalności i poziomu bezpieczeń-
stwa. Dodatkowo dzięki tym inwesty-
cjom miasto zyskuje nową przestrzeń 
społeczną – dodaje Rafał Mazurczak.

Flagowym projektem destination Echo 
Investment są Browary Warszawskie. 
Przez prawie dwie dekady teren Bro-
warów był zamknięty, z niszczejącą 
resztką historycznej zabudowy, zlokali-
zowany w dzielnicy, która dynamicznie 
się zmienia. W zaledwie pięć lat te 
4,6  ha na Woli zamieniło się w żywy 
kwartał miejski z mieszkaniami, biu-
rami, sklepami, restauracjami w histo-
rycznej zabudowie, pełną infrastrukturą 
miejską i zielenią, a zamknięty dotąd 
obszar został na nowo wkomponowa-
ny w życie miasta.

źr
ód

ło
: E

ch
o 

In
ve

st
m

en
t

źr
ód

ło
: E

ch
o 

In
ve

st
m

en
t

odpowiedzialne tworzenie 
nowoczesnej przestrzeni miejskiej

C
A

S
E 

S
T

U
D

IE
S

29



3130

oczekiwania  
wobec biznesu3
Aspekty społeczne i środowiskowe mają 
coraz większy wpływ na funkcjonowanie 
biznesów. Według międzynarodowego 
badania PwC, aż 86% pracowników 
deklaruje, że preferuje firmy prowadzące 
działania na rzecz ładu korporacyjnego, 
80% zwraca uwagę na odpowiedzialność 
środowiskową potencjalnego pracodaw-
cy, a 76% na jego działania prospołecz-
ne27. Z kolei przedsiębiorcy do korzyści 
płynących z wprowadzania zrównowa-
żonych rozwiązań zaliczają najczęściej 
wzrost zado wolenia i przywiązania ze 
strony klientów oraz większą liczbę re-
komendacji marki. Pozytywny wizerunek 
wpływa także na poprawę wewnętrz-
nych działań organizacji – przekłada się 

korzystnie na relacje z partnerami bizne-
sowymi oraz zwiększa poziom motywacji 
pracowników28. 

Chociaż badania potwierdzają, że pra-
cownicy i klienci preferują marki kierują-
ce się zasadami zrównoważonego roz-
woju, możemy też jednak mówić o dużej 
dysproporcji między tym, jak firmy 
myślą, że są postrzegane, a rzeczywi-
stością. W globalnym badaniu prze-
prowadzonym przez Capgemini 65% 
organizacji odpowiedziało, że ich klienci 
są w wysokim stopniu świadomi podej-
mowanych przez nich inicjatyw środo-
wiskowych i społecznych. Tymczasem 
niespełna połowa klientów przyznała, 
że nie jest w stanie samodzielnie zwery-
fikować tego typu deklaracji, a aż 44% 
respondentów – że w nie nie wierzy29.

Tego typu rozbieżności pojawiają się rów-
nież w globalnej ankiecie PwC dotyczącej 
znaczenia ESG w percepcji przedsię-
biorstw. Ponad 60% menedżerów twier-
dzi, że ich firmy inwestują znaczną ilość 
czasu i pieniędzy w rozwiązania zrówno-
ważone w takich kategoriach, jak transpa-
rentność informacji, bezpieczeństwo 
pracowników i minimalizowanie skutków 
zmian klimatu. Konsumenci są innego 
zdania – najgorzej oceniają tempo zmian 
w zakresie dostosowania się do wyma-
gań legislacyjnych oraz transparentność 
praktyk biznesowych i ich efektów. 

budownictwo  
a środowisko naturalne

Sektor nieruchomości odgrywa kluczową 
rolę w dekarbonizacji gospodarki. Tylko 
w 2020 r budynki były odpowiedzialne za:

   zużycie 36% światowego  
zapotrzebowania na energię,

   emisję CO2 na poziomie 37%,

   wyprodukowanie 1/3 światowych 
odpadów,

   zużycie 3 mld ton  
surowych materiałów30. 

Emisje CO2 z budynków były najwyższe 
w porównaniu z innymi sektorami gospo-
darki. Niespełna 1/3 tych emisji pochodziła 
z procesów produkcji i transportu mate-
riałów budowlanych, budowy i rozbiórki, 
a pozostałe 2/3 wygenerowano podczas 
eksploatacji budynków31. Na poziomie 
unijnym budynki były odpowiedzialne 
w 2020  r. za ok. 40% zużycia energii 
i 36% emisji gazów cieplarnianych z ener-
gii, przy czym ogrzewanie i chłodzenie od-
powiadało za ok. 80% energii zużywanej 
w budynkach mieszkalnych32. Niestety 2/3 
tej energii pochodziło z paliw kopalnych.
Sektor budownictwa jest również od-
powiedzialny za ponad 1/3 światowych 
odpadów i zużycie mniej więcej połowy 

surowców (budynki zużywają ok. 50% 
globalnej produkcji stali i ponad 3 mld 
ton surowego materiału). Wymaga on 
bezapelacyjnie zastosowania zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym, za-
pewniającej efektywniejsze gospoda-
rowanie zasobami, a także ponowne 
wykorzystanie materiałów budowla-
nych w całym cyklu życia budynku. Klu-
czowym elementem jest ponadto reno-
wacja obecnych zasobów budowlanych 
(szczególnie modernizacja systemów 
ogrzewania i chłodzenia), która będzie 
mieć zasadnicze znaczenie dla dekarbo-
nizacji budynków.

Generation Park Y 15 metrowa zielona ściana 6000 roślin, źródło: Skanska

Zielone wejście w stylu 
„pocket park” do obiektu 
Panattoni
źródło: Panattoni
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INWESTYCJE W ESG OCZAMI FIRM I KONSUMENTÓW

ŚLAD WĘGLOWY W CYKLU ŻYCIA INWESTYCJI

GLOBALNE EMISJE Z BUDOWNICTWA

Budownictwo jest w skali globu odpowiedzialne za:
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
W OCZACH FIRM I KONSUMENTÓW

67%

61%

65%

61%

65%

60%

65%

60%

43%

36%

42%

40%

43%

31%

41%

30%

zapewnienie bezpieczeństwa 
 i prywatności danych

skutki zmian klimatu  
(włączając emisję CO

2
)

zapewnienie zdrowia  
i bezpieczeństwa pracowników

poprawa różnorodności oraz 
integracji społecznej i płciowej

zapewnienie bezpieczeństwa  
i jakości produktu

dostęp do opieki zdrowotnej

przestrzeganie prawa  
i przepisów

przejrzystość praktyk  
i wyników biznesowych

 menedżerowie, którzy uważają, że firmy inwestują 
więcej czasu i zasobów w kwestie ESG

konsumenci twierdzący, 
że nie ufają deklaracjom 
zrównoważonego rozwoju 
przedstawianym przez 
produkty firm

 
wyprodukowanych  
odpadów

konsumenci twierdzący, 
że nie mają żadnych 
informacji, aby zweryfi-
kować deklaracje zrów-
noważonego rozwoju  
w produktach firm 

 
emisji CO

2

konsumenci, którzy wierzą, że biznes inwestuje 
więcej czasu i zasobów w kwestie ESG

organizacje twierdzą-
ce, że konsumenci są 
świadomi ich inicjatyw 
na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju

zapotrzebowania na 
energię elektryczną

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZRÓWNOWAŻONYCH INICJATYW

Organizacje obserwujące korzyści z prowadzenia inicjatyw zrównoważonych społecznie i środowiskowo.

77%

wzrost  
lojalności  

konsumentów

68%

poprawa 
oceny ESG 

firmy

69%

wzrost  
wartości  

marki

67%

wzrost 
poziomu 

motywacji 
pracowników

63%

wzrost 
przychodów 

ogółem

69%

wzrost liczby 
rekomendacji 

marki

65%

wzrost 
poziomu 

satysfakcji 
klientów

61%

wzrost  
lojalności 

dostawców
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65%

49%

44%

36%

33%

37%

użytkowanie  
i utrzymanie

wbudowany ślad węglowy:

• prace wykończeniowe 

• zakup wyposażenia 

• prace remontowe 

operacyjny ślad węglowy:

• energia elektryczna 

• woda 

• odpady 

• czynniki chłodnicze (emisje lotne) 

• transport 

koniec  
życia

wbudowany ślad węglowy:

•  rozbiórka

•  transport

•  przetwarzanie odpadów

•  składowanie odpadów

projektowanie 
i budowa

wbudowany ślad węglowy:

•  pozyskiwanie surowców

•  transport surowców

•  produkcja materiałów

•  transport materiałów

•  wznoszenie budynku
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nieruchomości komercyjne

Blisko 89% najemców na rynku komer-
cyjnym deklaruje, że zrównoważony 
rozwój jest bardzo istotnym elementem 
strategii korporacyjnych ich firm33. Po-
dobnie wysoki odsetek badanych twier-
dzi, że stale szuka możliwości tworzenia 
nowych odpowiedzialnych rozwiązań 
oraz udoskonalania dotychczasowych. 
Wiąże się to bezpośrednio z przekona-
niem, że zagrożenia wynikające ze zmian 
klimatu mogą negatywnie oddziaływać 
na kondycję finansową organizacji. Dlate-
go użytkowane przez nie nieruchomości 
– zarówno sposób ich budowy, jak i eks-
ploatacji – są tematem omawianym na 
najwyższych szczeblach organizacji. 

Ambitne strategie odpowiedzialności 
środowiskowej i społecznej wyma-
gają znacznie bliższej niż dotychczas 
współpracy na linii najemca – właściciel 
nieruchomości. Dynamiczne zmiany 
wymagań legislacyjnych, opinii społecz-
nej i możliwości technologicznych nie 
pozwalają ograniczyć tej relacji do ne-
gocjacji finansowych odbywających się 
co kilka lat. Konieczne są bieżące reago-
wanie i dostosowywanie budynków do 
potrzeb środowiskowych oraz oczekiwań 
społecznych. Działania, które najczęściej 
podejmowano (lub które zostaną podjęte 
w ciągu kilku najbliższych lat), to m.in. 
monitorowanie zużycia energii elektrycz-
nej oraz ograniczenie zużycia wody i ilo-
ści produkowanych odpadów34.
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ZRÓWNOWAŻONE DZIAŁANIA WDRAŻANE  
PRZEZ NAJEMCÓW BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH

53% 36% 36% 46%

44% 42% 35% 43%

34% 42%43% 40%

30% 45%40% 43%

NASTAWIENIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W NIERUCHOMOŚCIACH

zrównoważony rozwój jest coraz ważniejszy  
w naszej strategii korporacyjnej

52% 28% 11%

zredukowanie ilości odpadów

39% 42% 12%

budowanie, remontowanie i wyposażanie 
obiektów w sposób ograniczający ślad 
węglowy w całym cyklu życia budynku

50% 31% 13%

zmniejszenie zużycia wody

38% 40% 13%

redukowanie wbudowanego śladu węglowego

44% 35% 13%

wykorzystywanie energii odnawialnej

35% 35% 17%

samodzielne generowanie energii odnawialnej

51% 35% 9%

monitorowanie wydajności energetycznej

38% 40% 13%

uwzględnianie zagrożeń klimatycznych 
podczas pozyskiwania i użytkowania 
nieruchomości

46% 33% 12%

odpowiedzialne praktyki zakupowe w całym 
łańcuchu dostaw

35% 43% 13%

priorytetyzowanie certyfikacji w procesach 
decyzyjnych dotyczących zajmowanych przestrzeni

42% 39% 13%

technologie optymalizujące wydajność  
i konserwację budynków

41% 37% 13%

stosowanie zasad gospodarki cyrkularnej 
(w miarę możliwości)

34% 40% 14%

zawieranie umów na linii najemca-właściciel 
zobowiązujących do ekologicznych praktyk 
(green lease)

30% 42% 16%

zakup rekompensat emisji dwutlenku węgla

najemcy inwestorzy

nieustannie szukamy sposobów na innowacje lub 
przyspieszenie zrównoważonych inicjatyw

nieustannie szukamy sposobów na innowacje 
lub przyspieszenie naszych inicjatyw na rzecz 
zrównoważonego rozwoju

ryzyko klimatyczne stanowi ryzyko finansowe

ryzyko klimatyczne stanowi ryzyko finansowe
fundusze nieruchomości skupione na ESG znacząco 
wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat

związek między nieruchomościami a zrównoważonym 
rozwojem jest dyskutowane poziomie zarządu

covid-19 był sygnałem alarmowym, aby ESG 
znalazło się na szczycie agendy

zdecydowanie 
się zgadzam

zostało 
zrealizowane

zgadzam  
się

zaplanowane 
wdrożenie przed 
2025

nie mam  
opinii

zaplanowane 
wdrożenie po 
2025

nie zgadzam  
się 

brak planów 
wdrożenia

zdecydowanie 
się nie zgadzam brak zdania
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Rumunia

biura

Choć globalne badania potwierdzają,  
że pracownicy skłaniają się ku firmom 
wiernym zasadom zrównoważonego 
rozwoju, warto rozważyć, czy ma to 
odzwierciedlenie w świadomości i prefe-
rencjach pracowników biurowych znad 
Wisły. Odpowiedzi w tym zakresie do-
starcza badanie przeprowadzone na zle-
cenie firmy Skanska wiosną 2021  roku 
w Polsce i trzech innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej - w Czechach, 
Rumunii i na Węgrzech. Wzięli w nim 
udział pracownicy biurowi w wieku  
25–60 lat z miast liczących powyżej 
100  tys. mieszkańców35. 

67% polskich pracowników uważa, że 
budynki biurowe wpływają na środo-
wisko naturalne, a 59% deklaruje, że 
praca w budynku ograniczającym ich 
ślad węglowy jest dla nich bardzo lub 
raczej istotna. Chodzi tutaj np. o czerpa-
nie z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
i systemy oszczędzania wody. Takie dane 
napawają optymizmem.

Zaledwie 21% badanych z Polski deklaru-
je, że ich firma wzięła pod uwagę kwestie 
odpowiedzialności środowiskowej i spo-
łecznej przy wyborze biura, natomiast 
26% twierdzi, że było wręcz odwrotnie. 
Co niepokojące, dokładnie 50% wskazało, 
że pracuje w biurze, które nie ogranicza 

WPŁYW BUDYNKÓW BIUROWYCH NA ŚRODOWISKO

W jakim stopniu Pana(i) zdaniem budynek biurowy może wpływać na środowisko?

CZY FIRMY WYBIERAJĄ BIUROWCE ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKOWO?

Czy twoja firma podczas wyboru biura wzięła pod uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju?

CZY PRACUJE PAN/PANI W BIURZE ZRÓWNOWAŻONYM ŚRODOWISKOWO?

Czy pracujesz w biurze, które ogranicza swój negatywny wpływ na środowisko?  
(np. jest zasilane alternatywnymi źródłami energii, ogranicza zużycie wody, wykorzystuje energooszczędne źródła światła, itd.)

26%

21%

18%

26%

18%

32%

24%

49%

29%

27%

38%

61%

41%

26%

50%

33%

62%

35%

60%

19%

57%

37%

39%

24%

26%

52%

31%

40%

20%

33%

16%

32%

15%

20%

14%

10%

4%

11%

7%

4%

2%

5%

3%

2%

Polska

Polska

Polska

Czechy

Czechy

Czechy

Węgry

Węgry

Węgry

Rumunia

Rumunia

zdecydowanie 
może mieć wpływ

tak

tak

raczej może mieć 
wpływ

nie 

nie 

trudno  
powiedzieć

nie wiem

nie wiem

raczej nie może 
mieć wpływu

zdecydowanie  
nie może mieć wpływu
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ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW NA TEMAT CERTYFIKACJI

Na ile masz świadomość, że biuro może posiadać specjalne certyfikaty potwierdzające,  
że jest zdrowe dla ludzi i zbudowane w sposób ograniczający negatywny wpływ na środowisko?

W JAKICH BIURACH PRACUJĄ PRACOWNICY?

Czy pracujesz w biurze, które ma certyfikat LEED lub WELL?

CHĘĆ PRACY W CERTYFIKOWANYM BIURZE

Czy chciałby Pan/Pani pracować w certyfikowanym biurze?

15%

9%

15%

22%

63%

9% 

6%

10%

13%

53%

66% 

79%

49%

52%

39%

40%

5% 

50%

44% 

60%

50%

12%

6%

2% 

36%

38%

46%

39%

33%

40%

49%

30%

37%

35%

28%

18%

Polska

Polska

Polska

Czechy

Czechy

Czechy

Węgry

Węgry

Węgry

Rumunia

Rumunia

Rumunia

mam dużą wiedzę 
w tym temacie

coś na ten temat słyszałem/am,  
ale nie znam szczegółów

nie byłem świadomy/a, że biuro 
może mieć takie certyfikaty

swojego negatywnego wpływu na środo-
wisko naturalne. Ten wynik może rozcza-
rowywać w kontekście dużego znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla większości 
użytkowników biurowców. 

Większość pracowników biurowych 
w  Polsce posiada też niewielką wiedzę 
na temat certyfikacji budynków lub nie 
ma jej wcale. Poniżej 10% badanych 
deklaruje, że dobrze zna to zagadnienie. 
Co  drugi – że coś słyszał, ale nie zna 
szczegółów. Co ciekawe, znajomość 
danego zjawiska nie jest widocznie po-
trzebna do kojarzenia go pozytywnie – 
63% pracowników chciałoby pracować 
w certyfikowanym biurowcu. Intuicyjne 
postrzeganie certyfikacji jako czegoś 
atrakcyjnego stanowi dobry grunt pod 
budowanie świadomości proekologicz-
nych działań firm wśród użytkowników 
budynków. 

Zaskakująco wysoki współczynnik re-
spondentów stanowią osoby nieświa-
dome – 31% pracowników nie było 
w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy 
ich biuro ogranicza swój negatywny 
wpływ na środowisko naturalne, 40% 
nie posiada żadnej wiedzy na temat 
certyfikacji albo wręcz nie wie, czy 
chciałoby pracować w certyfikowanym 
ekologicznie biurze. Trudność z opowie-
dzeniem się za którąś z opcji powtarza 
się w każdej z poruszanych kwestii. 
Może to świadczyć o istnieniu licznej 
grupy pracowników, do których nie 
dotarły nigdy informacje o zrównowa-
żonych działaniach w budynkach biu-
rowych, z których korzystają. Sugeruje 
to konieczność zmian w sposobach ko-
munikowania odpowiedzialnych kroków 
podejmowanych przez deweloperów 
i zarządców.

zdrowa przestrzeń biurowa 
SPARK, źródło: Skanska

tak

tak

nie 

nie 

nie wiem

nie wiem
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magazyny 

Wysoka aktywność inwestorów i najemców 
w sektorze magazynowym przekłada się na 
dynamiczne podejście do zmieniających się 
wymagań, także w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju. Zgodnie z badaniem przepro-
wadzonym na potrzeby raportu Panattoni 
i CBRE, na początku 2021 roku aż 76% 
badanych uczestników rynku deklarowało, 
że w ciągu następnego roku ich firmy będą 
inwestować w projekty zrównoważone spo-
łecznie lub środowiskowo36.

Właściciele obiektów magazynowych de-
klarują, że aż 82% najemców jest zaintere-
sowanych rozwiązaniami proekologicznymi. 
Ze względu na specyfikę branży – obszerne 
i wysokie pomieszczenia – największą uwa-
gę skupiają technologie służące efektyw-
ności energetycznej: fotowoltaika, odzysk 
ciepła, instalacje chłodnicze, destratyfikatory 
powietrza oraz pompy ciepła37. Priorytety 
pokrywają się z obserwacjami z całego re-
gionu EMEA38. 

Rozwój e-commerce i rosnące wymagania 
co do efektywności logistyki ostatniej mili 
wprowadzają powierzchnie magazynowe 
bliżej miast i końcowego odbiorcy. Rodzi to 
często zupełnie nowe oczekiwania dotyczące 
wyglądu, dopasowania do otoczenia i wpły-
wu na życie sąsiedztwa. Społeczne aspekty 
zrównoważonego rozwoju obejmują również 
dobre warunki pracy oraz dywersyfikację 
funkcji magazynów – uzupełnienie ich o do-
brej jakości przestrzenie biurowe, miejsca 
sprzedaży czy punkty odbioru, ale też atrak-
cyjne miejsca odpoczynku dla pracowników.

Najemcy coraz częściej są zainteresowani 
certyfikowanymi przestrzeniami – 64% 
właścicieli magazynów deklaruje, że dostaje 
tego typu zapytania. Zdecydowanie najczę-
ściej dotyczą one systemu BREEAM (78% 
ankietowanych; LEED i WELL – po 11%)39. 
Do wybierania certyfikowanych powierzchni 
motywują głównie wytyczne korporacyj-
ne dotyczące wymagań proekologicznych 
– wskazało je 70% najemców. W drugiej 
kolejności wybierano oszczędności w opłacie 
serwisowej (20%)40.

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: J

LL
, T

he
 fu

tu
re

 o
f 

gl
ob

al
 lo

gi
st

ic
s 

re
al

 e
st

at
e.

 G
lo

ba
l r

es
ea

rc
h.

 D
em

an
d,

 
de

ca
rb

on
iz

at
io

n,
 d

ig
iti

za
tio

n,
 d

es
ig

n,
 2

02
1

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: C

BR
E,

 P
an

at
to

ni
, C

on
fid

en
ce

 In
de

x 
20

21
. P

ol
an

d 
lo

gi
st

ic
s 

& 
su

pp
ly

 c
ha

in
, 2

02
1

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: C

us
hm

an
 &

 W
ak

efi
el

d,
 In

du
st

ria
l g

oe
s 

gr
ee

n.
 Z

ie
lo

ne
 ro

zw
ią

za
ni

a 
na

jc
zę

śc
ie

j s
to

so
w

an
e 

w
 P

ol
sc

e,
 2

02
0

XX
XX

Ostatnie dwa lata to okres zdecydowanego 
zwiększenia świadomości ekologicznej użytkowników 
obiektów przemysłowych. Polityka i kultura 
przedsiębiorstw z naszej branży coraz śmielej 
kierunkuje się na zrównoważony rozwój. Aż 70% 
najemców wybiera zielone budynki ze względu 
na wymogi korporacyjne, a 20% z nich upatruje w 
zielonych rozwiązaniach dodatkowych oszczędności.

„Eko” przestaje stanowić barierę, a zaczyna być 
zachętą do inwestycji ‒ zwłaszcza kiedy zagłębimy 
się w konkretne liczby mówiące o oszczędnościach 
materiałów i zasobów. Rozwiązania Panattoni 
pozwalają m.in. na oszczędności rzędu 50% w 
zakresie zużywania energii i zmniejszenie poboru 
mocy do 60%. Biorąc pod uwagę coraz droższą 
energię, zwroty kosztów z inwestycji powinny być 
szybsze ‒ szacujemy czas zwrotu implementacji 
zrównoważonych rozwiązań na trzy do pięciu lat. 
Łączymy w ten sposób zmniejszony wpływ obiektu 
na środowisko z ograniczeniem wydatków w dłuższej 
perspektywie. Co niezwykle istotne z punktu widzenia 
inwestorów i banków, otrzymujemy produkt, który 
za 20‒30 lat będzie spełniał normy legislacyjne. 
Zrównoważony rozwój to w końcu przede wszystkim 
myślenie o przyszłości.

Emilia Dębowska

Sustainability Director w Panattoni

LOGISTYKA – OCENA WAŻNOŚCI WYBRANYCH ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INWESTYCJE 
W PROJEKTY ZRÓWNOWAŻONE  
W LOGISTYCE

Czy w przeciągu następnego roku Pana(i) firma 
będzie inwestowała w zrównoważone projekty 
łańcucha dostaw?

ZAINTERESOWANIE NAJEMCÓW 
ZIELONYMI ROZWIĄZANIAMI 

o jakie rozwiązania pytają najemcy?

Globalnie Ameryki EMEA Azja i Pacyfik

efektywność 
energetyczna

73% 69% 84% 71%

zrównoważony 
transport

37% 34% 53% 28%

human-centric design 36% 37% 35% 34%

energia odnawialna 31% 20% 43% 47%

redukcja emisji 
dwutlenku węgla

31% 25% 51% 26%

24%
nie

15%
uzasadnienie 

biznesowe

64%
fotowoltaika

27%
woda opadowa  

(deszczówka)

55%
odzysk ciepła

18%
pompy ciepla

55%
instalacja chłodnicza CO

2

9%
woda szara

36%
destratyfikator

9%
inne

9%
spełnienie 
wymogów 

regulacyjnych

61%
poprawa 
reputacji firmy

15%
realizacja 
narzuconych  
przez klientów  
celów 
środowiskowych

76%
tak 

Jeśli tak, to jaki jest główny czynnik  
motywujący tę decyzję?

% - Odsetek respondentów przypisujących duży priorytet danej kategorii zrównoważonego rozwoju

odpowiedzialne inwestycje | oczekiwania wobec biznesu
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retail

Opublikowany w 2021 roku raport Pol-
skiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) 
i PwC stanowi obszerne źródło wiedzy 
na temat oczekiwań wobec zrówno-
ważonego rozwoju w retailu41. Według 
zamieszczonych w nim ustaleń aż 64% 
respondentów uważa, że centra han-
dlowe nie są przyjazne dla środowiska. 
Łatwo powiązać to z faktem, że mniej niż 
co czwarty badany deklaruje, że spotkał 
się z działaniami tego typu obiektów na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Może 
to świadczyć o niewystarczających dzia-
łaniach promocyjnych – choć blisko 90% 
operatorów centrów handlowych dekla-
ruje komunikowanie kwestii związanych 
z odpowiedzialnym rozwojem, to 67% 
klientów uważa, że informacji na ten te-
mat jest zbyt mało. 

Jednocześnie w branży retail powielane są 
oczekiwania społeczne obecne w innych 
sektorach rynku – 85% klientów uważa, 

kluczowe wnioski

  Obserwujemy znaczące dyspropor-
cje między tym, jak firmy myślą, że są 
postrzegane, a rzeczywistością. Klienci 
często nie wiedzą o podejmowanych 
odpowiedzialnych działaniach lub nie 
wierzą w ich prawdziwość.

  Najemcy są przekonani, że zagroże-
nia wynikające ze zmian klimatu mogą 
negatywnie oddziaływać na kondycję 
finansową firm z rynku nieruchomości.

  Dynamiczne zmiany dotyczące wy-
magań legislacyjnych, opinii społecznej 
i możliwości technologicznych wymagają 
znacznie bliższej niż dotychczas współ-
pracy na linii najemca – zarządca – wła-
ściciel nieruchomości.

  Pracownicy preferują organizacje 
kierujące się zasadami zrównoważonego 
rozwoju. To istotny element tzw. employ-
er brandingu. 

OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW WOBEC CENTRÓW HANDLOWYCH

DZIAŁANIA CENTRÓW HANDLOWYCH W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO  
ROZWOJU ISTOTNE Z PERSPEKTYWY KONSUMENTÓW 

Które działania centrów handlowych są według Państwa szczególnie ważne w kontekście  
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska?

67%

7% 14%

31%

2%

39%

16%
24%

Jak oceniają Państwo komunikację skierowaną do klientów 
przez centra handlowe o podejmowanych działaniach 
dotyczących zrównoważonego rozwoju?

Czy spotkali się Państwo z działaniami centrów 
handlowych na rzecz ekologii, ochrony środowiska  
lub zrównoważonego rozwoju

informacji jest 
zbyt mało

tak,  
wiele razy

informacji jest 
w sam raz

tak, raz lub 
kilka razy

informacji jest 
zbyt dużo

nie
trudno  

powiedzieć
nie wiem 

/nie pamiętam

59%

44%

27%

49%

39%

25%

53%

42%

27%

46%

36%

17%

zmniejszenie ilości odpadów  
w centrach handlowych

zmnieszenie zużycia wody,  
zagospodarowanie deszczówki itp.

instalacja ładowarek do samochodów elektrycznych

zmniejszenie zużycia energii

zmniejszenie emisji CO
2
 przez centrum handlowe

działania edukacyjne zwiększające świadomość zagadnień 
związanych ze zrównoważonym rozwojem

zagospodarowanie otoczenia budynku tak, aby zwiększyć 
ilość zieleni (trawniki, drzewa itd.)

ograniczenie zużycia mocnych chemicznych środków 
czyszczących na rzecz środków o pochodzeniu naturalnym

poprawa dostępności do transportu publicznego finansowana 
lub współfinansowana przez właściciela centrum handlowego

zwiększenie udziału energii odnawialnej  
(np. poprzez instalację paneli fotowoltaicznych)

promowanie ruchu pieszego i rowerowego

ograniczenie ruchu samochodami spalinowymi osób 
dojeżdżających do centrum handlowego  

że centra handlowe powinny włączać się 
w wysiłki dążące do osiągnięcia zrówno-
ważonego rozwoju. Zdecydowanie najczę-
ściej podnoszony postulat to zmniejszenie 
ilości generowanych odpadów, następny 
to zaś większa obecność zieleni w oto-
czeniu galerii handlowych. Konsumenci 
zwracają też uwagę na zmniejszenie zuży-
cia energii, a jednocześnie na to, że galerie 
powinny częściej sięgać po odnawialne 
źródła energii elektrycznej, np. panele foto-
woltaiczne. Pojawiają się również komen-
tarze dotyczące poziomu skomunikowania 
centrów handlowych: sugestie promowa-
nia ruchu pieszego i rowerowego, tworze-
nia infrastruktury przyjaznej elektrycznej 
mobilności oraz organizowania lepszego 
połączenia z komunikacją publiczną. 

Ponad połowa konsumentów byłaby 
skłonna ponieść niewielkie dodatkowe 
opłaty w zamian za stosowanie ekologicz-
nych toreb, sztućców i innych jednorazo-
wych przedmiotów oraz wzmożone dzia-
łania służące ich segregacji i recyklingowi.

  Pracownicy biurowi pozostają 
w znacznej mierze nieświadomi od-
powiedzialnych praktyk w budynkach, 
z których korzystają. Dotyczy to również 
certyfikacji, choć są one intuicyjnie oce-
niane pozytywnie. 

  Segment magazynów wyróżnia 
się w popularności zielonych innowacji, 
motywowanych oszczędnościami opera-
cyjnymi. 

  Klienci uważają centra handlowe za 
nieprzyjazne środowisku i oczekują od 
nich wzmożonych działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju.

  Większość konsumentów byłaby 
skłonna ponosić niewielkie dodatkowe 
opłaty pokrywające koszty rozwiązań 
przyjaznych środowisku.
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dla społeczeństwa i środowiska. Zaczy-
namy od działań, które mają największy 
wpływ na środowisko. Skupiamy się nie 
tylko na emisji CO2 na etapie użytkowa-
nia budynków, ale również w momencie 
ich budowania i podczas procesu  
doboru odpowiednich materiałów.  
Przy projektowaniu i realizacji inwestycji 
pamiętamy też m.in. o rozwiązaniach 
wspierających transport alternatywny 
czy bioróżnorodność, które mają pozy-
tywny wpływ nie tylko na środowisko, 
lecz także na użytkowników budynku 
i lokalną społeczność.

Czy możecie pochwalić się konkretnymi 
przykładami innowacyjnych rozwiązań, 
które udało się wam wprowadzić?

W ramach dążenia do wyznaczone-
go celu od lat wdrażamy rozwiązania 
zmniejszające negatywny wpływ na 
środowisko. Jednym z ostatnich takich 
przykładów jest niskoemisyjny beton, 
który wykorzystaliśmy w 2021 roku jako 
pierwszy deweloper w Europie Cen-
tralnej. Beton o obniżonym śladzie wę-
glowym o nazwie Vertua® plus, którego 
emisyjność jest średnio o 42% mniejsza 
niż betonu o tradycyjnej recepturze, zo-
stał wprowadzony na rynek przez firmę 
CEMEX, globalnego dostawcę i produ-
centa materiałów budowlanych. Wdro-
żenie zostało przeprowadzone w ramach 
budowy P180 – biurowej inwestycji 
Skanska w Warszawie, tuż przy stacji 
metra Wilanowska.

Innym przykładem prośrodowiskowych 
rozwiązań wprowadzanych przez Skan-
ska są panele fotowoltaiczne wykonane 
z perowskitów. Projekt, który obecnie 
znajduje się na zaawansowanym etapie, 
powstał dzięki nawiązanej w 2018 roku 
współpracy z firmą Saule Technologies. 
Perowskity zachowują wysoką wydaj-
ność w produkcji energii, nawet jeśli 
promienie słoneczne nie padają na nie 
pod optymalnym kątem. Oznacza to, że 
ich zastosowanie nie jest ograniczone 
wyłącznie do dachu – działają efektyw-
nie na każdej powierzchni, również na 
przeszklonych elewacjach biurowców. 
Rozwiązanie zostało przetestowane 
w warszawskim biurowcu Spark, a na-
stępnie uruchomiono pilotażową linię 
produkcyjną, która umożliwia produkcję 
ogniw w większym formacie. Ostatecz-
na wersja takiego pojedynczego panelu 
będzie w stanie pokryć zapotrzebowa-
nie energetyczne na oświetlenie miejsca 
pracy jednego pracownika przez osiem 
godzin lub zasilić jeden komputer na 
cały dzień użytkowania.

Jaki wpływ mają zrównoważone bu-
dynki na osoby, które w nich pracują?

Istnieje coś takiego jak syndrom 
chorego budynku, który pojawia się 
w wyniku przebywania w niekom-
fortowych przestrzeniach. Problemy 
zdrowotne wynikające z syndromu 
chorego budynku wiążą się z aspek-
tami termicznymi oraz oświetleniem 

i poziomem hałasu wewnątrz biura. 
W Skanska wiemy, że zdrowy budynek 
rozumie potrzeby jego użytkowników. 
Już na etapie projektowania naszych 
biurowców dużą wagę przykładamy 
do rozwiązań i udogodnień dla ludzi, 
koncentrując się na ich zdrowiu oraz 
ich potrzebach. Wszystkie nowe inwe-
stycje powstają zgodnie z wytycznymi 
najbardziej prestiżowych certyfikatów, 
aby przyszli użytkownicy mogli czuć 
się w nich komfortowo, niezależnie od 
panującej sytuacji epidemicznej.

W 2019 roku Grupa Skanska ogłosiła 
swój cel klimatyczny, czyli osiągnięcie 
neutralności emisyjnej w 2045 roku. Na 
jakim etapie realizacji tego celu znajduje 
się obecnie Grupa Skanska?

Jacob Møller-Nielsen: W drugiej połowie 
2021 roku nasza firma ogłosiła przy-
spieszenie redukcji śladu węglowego. 
Aktualny cel zakłada zmniejszenie emisji 
własnej o 70% do 2030 roku oraz osią-
gnięcie zerowej emisji netto dwutlenku 
węgla, zarówno w ramach własnej dzia-
łalności, jak i w całym łańcuchu wartości, 
nie później niż w roku 2045. Cel został 
niedawno oficjalnie zatwierdzony przez 
inicjatywę Science Based Targets, która 
promuje cele klimatyczne wyznaczone na 
podstawie metodologii naukowej. Do-
tychczas Skanska zmniejszyła emisję CO2 
już o 47% – w stosunku do roku 2015 
– przy jednoczesnym zwiększeniu przy-
chodów. Jesteśmy więc na dobrej drodze, 
ale oczywiście jeszcze wiele pracy przed 
nami.

Jakie działania podejmuje Skanska,  
aby osiągnąć neutralność emisyjną? 

Jako firma dostarczająca nowoczesne, 
komfortowe, ale przede wszystkim 
zrównoważone powierzchnie biurowe 
kładziemy duży nacisk na zielone in-
nowacje. Dla nas „zielony zwrot” to nie 
tylko hasło, ale realne i systematycznie 
wdrażane rozwiązań, dzięki którym na-
sze inwestycje wnoszą wartość dodaną 

Jacob  
Møller-Nielsen

wiceprezes ds. Centre  
of Excellence, spółka 
biurowa Skanska  
w Europie Środkowo-
Wschodniej

do 2045 roku Skanska będzie  
w pełni zeroemisyjna

źródło: Skanska
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Kilka lat temu Torus zainicjował akcję 
„Do nasadzenia”, polegającą na sadze-
niu drzew na terenach Nadleśnictwa 
Lipusz (woj. pomorskie) dotkniętych 
nawałnicą w 2017 roku. W dwie paź-
dziernikowe soboty 2019 roku blisko 
1500 osób, pracowników trójmiejskich 
firm i instytucji, odtworzyło przy wspar-
ciu leśników 11 ha lasu. Nasadzono 
wtedy blisko 110 tys. brzóz, modrzewi, 
sosen i innych gatunków drzew. 16 paź-
dziernika 2020 roku odbyła się kolejna 
edycja, w której blisko 850 osób, już nie 
tylko z trójmiejskich firm, nasadziło 90 
tys. młodych drzew – za kilkadziesiąt 
lat będzie to gęsty, strzelisty las. Do 
tej pory, przy zaangażowaniu blisko 

2,5  tys. osób, zalesiono więc 20 ha  
lasu, wykorzystując przy tym 200 tys. 
sadzonek. Planowane są kolejne  
edycje wydarzenia.

Zaangażowanie środowiska biznesowe-
go w odtwarzanie lasów jest niezwykle 
cenne i ma wiele wymiarów. Pierwszy, 
jak w tym przypadku, jest oczywisty: 
nasadzenia nowych drzew, troska 
o czyste powietrze i kompensacja śladu 
węglowego. Akcja firmy Torus stanowi 
też okazję dla wielu mieszkańców miast 
do głębszego poznania lasu i zasad jego 
funkcjonowania, a także do przyjrzenia 
się pracy leśników, integracji czy eduko-
waniu najmłodszych, jak powstaje las.

– Dzięki akcji „Do nasadzenia” możemy 
bezpośrednio dotknąć natury i tematu eko-
logii. Nie tylko robimy coś pożytecznego, 
ale też zwiększają się nasza świadomość 
i wiedza na temat naturalnego środowi-
ska. Dorośli i dzieci dowiadują się wielu 
ciekawych rzeczy i uwrażliwiają, a to jest 
bardzo ważne z perspektywy kształtowa-
nia postaw. Człowiek, ekologia, edukacja 
– te trzy elementy nie bez powodu na 
stałe zostały wpisane do naszej strategii 
CSR. Jesteśmy deweloperem, na co dzień 
tworzymy przestrzeń do pracy, ale zarów-
no przy budowie biurowców, jak i poza 
naszą główną działalnością uwzględniamy 
aspekty proekologiczne – mówi Monika 
Brzozowska, zastępca dyrektora marketin-
gu w firmie Torus.

Gdańska spółka Torus od wielu lat spe-
cjalizuje się w budowie nowoczesnych 
budynków biurowych. W takiej branży nie 
jest łatwo szybko osiągnąć spektakularne 
efekty. Dekarbonizacja i ograniczanie śladu 
węglowego to długotrwałe procesy, ale fir-
ma od wielu lat podejmuje działania w tym źr
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akcja „Do nasadzenia”  
pomaga odtworzyć 20 ha lasu
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kierunku. Konsekwentnie certyfikuje swoje 
budynki w restrykcyjnym, amerykańskim 
systemie LEED. Nie bez powodu w ocenie 
punktowej osiągają one jedne z najlep-
szych wyników w kraju – firma była pionie-
rem wdrażania filozofii zrównoważonego 
rozwoju w Polsce. Do tego edukuje i inicju-
je różnego rodzaju akcje proekologiczne,np. 
promuje korzystanie z rowerów w dojaz-
dach do pracy, eliminację plastikowych 
butelek z biur, a także tworzenie miejskich 
pasiek na dachach budynków.
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GHG Protocol dzieli emisje gazów  
cieplarnianych na trzy zakresy:

1   Wywołane bezpośrednio działalno-
ścią organizacji, np. emisje pochodzące 
z własnych budynków.

2   Wywołane pośrednio działalnością 
organizacji, np. emisje pochodzące z pro-
dukcji energii, ciepła lub chłodu.

3   Wszystkie inne emisje związane 
z funkcjonowaniem organizacji, np. emi-
sje powstałe w wyniku dojazdów pra-
cowników (nieobowiązkowy).

neutralność klimatyczna  
- kluczowe pojęcia4
Dążenie do neutralności klimatycznej ozna-
cza poszukiwanie rozwiązań mających na 
celu zapewnienie równowagi pomiędzy 
emisją a pochłanianiem gazów cieplarnia-
nych (net-zero). Można wyróżnić dwa filary 
neutralności – ograniczanie emisji, np. po-
przez wprowadzenie gospodarki o obiegu 
zamkniętym, i rozwiązania technologiczne 
służące skuteczniejszemu eliminowaniu 
nadmiaru gazów cieplarnianych. Monitoro-
wanie postępów poszczególnych organiza-
cji w tym zakresie jest wspomagane przez 
globalne standardy, takie jak GHG Protocol 
i Science Based Targets.

net-zero

Termin „net-zero” oznacza równowagę 
między ilością zanieczyszczeń (gazów 
cieplarnianych) emitowanych do at-
mosfery a ich redukcją. Porozumienie 
paryskie z 2015 roku obrało za cel 
osiągnięcie tego stanu do 2050 roku, 
co pozwoliłoby na zatrzymanie wzrostu 
średniej globalnej temperatury poniżej 
1,5°C w stosunku do epoki przedprze-
mysłowej42. 

Obecnie tylko 25% działań we wszyst-
kich sektorach gospodarki można okre-
ślić mianem bezemisyjnych, przy czym 
energetyka i transport charakteryzują 
się zdecydowanie wyższym odsetkiem 
rozwiązań net-zero. Aby osiągnąć pełne 
net-zero we wszystkich sektorach do 
2050 r., rozwiązania bezemisyjne muszą 
w 2030 r. stanowić 70% wszystkich 
praktyk43.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej 
w sektorze nieruchomości będzie wy-
magało mobilizacji wielu interesariuszy. 
Część zadań może zostać zrealizowana 
w krótkim czasie, jednak do spełnienia 
zobowiązań Porozumienia paryskiego 
niezbędne jest długoterminowe plano-
wanie z myślą o osiągnięciu zerowych 
emisji netto przez wszystkie budynki 

powstające od 2030 r. oraz net-zero dla 
całego rynku nieruchomości do 2050 
roku. International Energy Agency szacu-
je, że dla osiągnięcia tego celu do 2030 
roku bezpośrednie emisje CO2 z budyn-
ków muszą zostać zmniejszone o 50%, 
a pośrednie o 60%44.

greenhouse gas protocol

Greenhouse Gas Protocol (GHG Pro-
tocol) to globalny standard służący do 
pomiaru i zarządzania emisjami gazów 
cieplarnianych, skierowany zarówno do 
podmiotów prywatnych, jak i publicz-
nych. To również zestaw narzędzi mają-
cych pomóc firmom w mierzeniu emisji 
gazów cieplarnianych oraz ocenie efek-
tów projektów dążących do łagodzenia 
zmian klimatu. 

Corporate Standard w ramach GHG Pro-
tocol został opublikowany już w 2001 
roku45 i określono w nim maksymalny 
zakres produkcji gazów cieplarnianych, 
które dotyczyć mogą organizacji. Poziom 
ten opisano tak, by obejmował zarówno 
bezpośrednie działania firm, jak i wyniki 
całego łańcucha dostawców i podwyko-
nawców. Proces ten ma umożliwić wyko-
rzystanie danych z GHG do zbudowania 
skutecznej globalnej strategii na rzecz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych46.

fot. Chuttersnap, Unsplash
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opracowanie ThinkCo  
na podstawie:  
N. Bey, Climate Clarity: 
Understanding the 
difference between  
net-zero, carbon 
neutrality, and science-
based targets, Ramboll, 
9.06.2021, https://ramboll.
com/ingenuity/climate-
clarity (data dostępu: 
7.12.2021)

STRATEGIA OSIĄGNIĘCIA NET-ZERO  
PRZEZ ISTNIEJĄCE BUDYNKI  
DO 2050 ROKU

PODZIAŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH  
W RAMACH GHG PROTOCOL

1970 2022 2030 2050

100%

> 1%

natychmiastowa  
renowacja

renowacja 
etapowa

opóźniona  
renowacja

obecne tempo renowacji

wszystkie budynki są neutralne klimatycznie

zakres 1

emisje bezpośrednie
(posiadane aktywa)

- budynki
- wyposażenie
- pojazdy
-  składowiska 

odpadów

zakres 2

emisje pośrednie
(energia zakupiona)

- energia elektryczna
- ogrzewanie
- chłodzenie

zakres 3

Wszystkie inne 
emisje pośrednie
(osoby trzecie)

- transport
- dystrybucja
- odpady
- energia i paliwo
- wynajęte aktywa
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W szczycie popularności, w 2016 roku, 
ok. 92% z 500 największych firm w Sta-
nach Zjednoczonych stosowało GHG 
Protocol bezpośrednio lub pośrednio47. 
Nie jest to jednak system w pełni kom-
pleksowy. Emisje z pierwszych dwóch 
zakresów są łatwiej mierzalne ze wzglę-
du na większą dostępność informacji 
własnych oraz tych pochodzących od 
partnerów, dlatego w 2001 r. uznano 
pomiary i raportowanie emisji z zakresu 
trzeciego za nieobowiązkowe. 

W związku z nowymi politykami klima-
tycznymi, wynikającymi głównie z Poro-
zumienia paryskiego, tworzone są obecnie 
standardy, które zobowiązują podmioty do 
raportowania wszystkich emisji związa-
nych z funkcjonowaniem organizacji – ta-
kie jak Science Based Targets.

science based targets

Jednym ze standardów umożliwiających 
pomiar emisji GHG w zgodzie z wytycz-
nymi aktualnej polityki klimatycznej jest 
Science Base Targets (SBT). Ta inicja-
tywa, zapoczątkowana w 2015 r. przez 
grupę fundacji związanych z biznesem, 
tworzy ramy dla wyliczenia poziomu de-
karbonizacji przedsiębiorstw w sposób 
zgodny z postanowieniami Porozumienia 
paryskiego48. 

Metodologia pomiaru emisji SBT 
w znacznej mierze opiera się na GHG 
Protocol, jednak nie pozwala na ogólną 
kompensację emisji oraz wymaga od 
organizacji raportowania emisji z zakresu 
trzeciego w przypadku, gdy stanowią 
one ponad 40% całkowitych emisji ga-

zów cieplarnianych w przedsiębiorstwie. 
Szybko okazało się, jak powszechne jest 
to zjawisko – w 2020 r. ok. 94% wszyst-
kich firm zaangażowanych w inicjatywę 
raportowało emisje z zakresu trzeciego. 
Organizacje, które chcą dołączyć do SBT, 
muszą wybrać jedną z siedmiu metod 
wyznaczania celów redukcyjnych49. Ta 
elastyczność umożliwia firmom wyzna-
czanie najistotniejszych dla siebie celów, 
uwzględniających dynamikę sektora, 
w którym działają. W 2021 roku z inicja-
tywą SBT współpracowało już ponad 2 
tys. firm z ok. 60 państw, w tym ponad 
200 podmiotów z sektora rynku nieru-
chomości50.

gospodarka cyrkularna

Budownictwo to najbardziej materia-
łochłonny sektor gospodarki, zużywa 
bowiem ponad 50% światowej pro-
dukcji stali51. Jest tak, ponieważ rynek 
nieruchomości funkcjonuje w modelu 
gospodarki liniowej, która opiera się na 
pozyskiwaniu materiałów, ich wyko-
rzystywaniu i ostatecznym usuwaniu 
jako odpady. Obecny model ma zatem 
negatywne skutki dla środowiska, 
związane ze składowaniem odpadów 
i stałą potrzebą pozyskiwania nowych 
surowców. W celu osiągnięcia net-zero 
do 2050  roku rynek nieruchomości musi 
przyjąć zasady gospodarki o obiegu za-
mkniętym (ang. circular economy). 

Gospodarka cyrkularna to model produk-
cji i konsumpcji, który wydłuża cykl życia 
produktów dzięki udostępnianiu, leasin-
gowi, naprawie, odnawianiu oraz recy-
klingowi istniejących materiałów i pro-
duktów52. Choć idea gospodarki o obiegu 
zamkniętym sięga końca lat 80., dopiero 
druga dekada tego stulecia przyniosła jej 
popularność. Przejście na nią przynosi 
korzyści takie jak:

  zmniejszenie presji na środowisko 
dzięki zminimalizowaniu ilości odpadów,

  zmniejszenie zużycia gruntów (obsza-
ry wydobycia i składowiska),

  poprawa jakości powietrza oraz mini-
malizowanie emisji zanieczyszczeń,

  poprawa bezpieczeństwa dostaw 
surowców oraz zwiększenie dostępności 
towarów dzięki recyklingowi i odnawianiu 
materiałów,

  stymulowanie innowacji i kreatyw-
nych rozwiązań,

  stworzenie nowych miejsc pracy  
– według Komisji Europejskiej gospodarka 
o obiegu zamkniętym to dodatkowe  
700 tys. miejsc pracy do 2030 roku53.

W przypadku rynku nieruchomości model 
gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli 
znacząco wpłynąć na sposób, w jaki 
projektujemy, budujemy oraz użytkujemy 
budynki. To korzystne, ponieważ sektor 
budowlany musi w najbliższym czasie 
drastycznie zredukować ilość zużywa-
nych stali i betonu oraz zmaksymalizować 
ich ponowne użycie. W przypadku pro-
jektowania konieczne jest zaplanowanie 
każdego elementu budynku tak, aby mógł 
on być później rozmontowany i ponownie 
wykorzystany. Powinien wzrosnąć także 
udział drewna oraz cementu przyjaznego 
dla środowiska (np. pochodzącego z od-
padów rozbiórkowych) w konstrukcji.

odpowiedzialne inwestycje | kluczowe pojęcia związane z neutralnością klimatyczną

źródło: Skanska

Stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych w parku 
Panattoni
źródło: Panattoni

W celu osiągnięcia 
net-zero do 
2050 roku rynek 
nieruchomo ści musi 
przyjąć zasady 
gospodarki o obie gu 
zamkniętym
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  Pozycja lidera w kwestiach środowiskowych  
i redukcji emisji

  Wzmocnienie reputacji firmy poprzez 
wyznaczanie wiarygodnych i solidnych celów

  Obniżanie kosztów poprzez poprawę 
efektywności wykorzystania zasobów

   Wprowadzanie innowacji w całej organizacji  
i łańcuchu wartości

  Stwarzanie możliwości wzrostu i rozwoju  
biznesu

  Wyprzedzanie polityki publicznej oraz gotowość 
 na planowane przepisy

  Uczciwy wkład w wysiłki zmierzające do 
przejścia na globalną gospodarkę niskoemisyjną

   Przezwyciężenie inercji i sceptycyzmu: wewnętrzna 
mobilizacja organizacji w wyznaczaniu SBT

  Interpretacja wytycznych dotyczących SBT: 
interpretacja, stosowanie wymagań i metodologii w celu 
ustalenia akceptowalnych SBT

  Wiarygodność danych: wykorzystanie dokładnych 
danych do stworzenia punktu odniesienia i obliczenia 
trajektorii emisji

  Zrozumienie emisji z zakresu trzeciego: niewiele 
organizacji wcześniej w pełni oceniło te emisje 
i wyznaczyło cele ich dotyczące we własnym łańcuchu 
wartości

  Postrzegane bariery kosztowe: zrozumienie, 
jak osiągnąć ambitne redukcje emisji, związane  
z nimi koszty i korzyści dla firmy

regeneracja regeneracja i przywracanie 
zasobów naturalnych

•   ochrona, przywracanie i zwiększanie odporności 
ekosystemów

•   przywracanie do biosfery cennych składników odżywczych

rozpowszechnianie maksymalizacja wykorzystania 
wyprodukowanych dóbr

•  współdzielenie
•  ponowne wykorzystanie

optymalizacja zwiększenie wydajności systemu
•   wydłużenie przydatności wyprodukowanych dóbr
•  zmniejszenie zużycia zasobów
•  wdrażanie logistyki zwrotnej 

zapętlenie
priorytetowe utrzymywanie 
produktów i materiałów w całym 
cyklu życia

•  regeneracja produktów i komponentów
•  recykling materiałów

digitalizacja zastąpienie zasobów fizycznych 
cyfrowymi

•   rezygnacja z fizycznych produktów  
i usług na rzecz wirtualnych

•  wirtualne lokalizacje
•  usługi zdalne

transformacja przemyślany dobór zasobów  
i technologii 

•   zastąpienie tradycyjnych źródeł energii i materiałów 
odnawialnymi

•  wykorzystanie materiałów alternatywnych 
•  wdrożenie zaawansowanej technologii
•   model działania zorientowany raczej na usługi niż produkty

WZROST ZAINTERESOWANIA SCIENCE BASED TARGETS DZIAŁANIA UMOŻLIWIAJĄCE PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

KORZYŚCI 
Z WYZNACZANIA 
SCIENCE BASED 
TARGETS

WYZWANIA ZWIĄZANE 
Z WYZNACZANIEM 
SCIENCE BASED 
TARGETS

ZASTOSOWANIE ZASAD GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W NIERUCHOMOŚCIACH 
KOMERCYJNYCHSCIENCE BASED TARGETS
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liczba firm z zatwierdzonymi celami SBTs liczba firm zaangażowanych w SBTs
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0

projektowanie

zapewnienie surowców

budowa

wydłużenie życia budynku

demontaż

użytkowanie

zminimalizowanie wykorzystania 
pierwotnych komponentów  
i materiałów

współdzielenie i obrót 
zasobami, materiałami 
i danymi w ramach 
lokalnej gospodarki

odnawianie drobnych 
elementów

odnawianie głównych 
komponentów

ponowne wykorzystanie istniejących 
komponentów i materiałów

ponowne 
wykorzystanie 

istniejących 
komponentów  

i materiałów

zmiana przeznaczenia

pozyskiwanie komponentów  
i materiałów pochodzących  
z recyklingu
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Świat, w którym żyjemy, dynamicznie 
się zmienia. We wszystkich obszarach 
rozwoju społeczeństwa ‒ od indu-
strializacji po urbanizację i cyfryzację 
‒ musimy znaleźć metodę skutecznego 
zarządzania presją, jakiej poddawana 
jest nasza planeta z jej zasobami. ABB, 
jako wiodąca na świecie firma techno-
logiczna, chciała wprowadzić rozwią-
zanie, które już teraz pozwoliłoby przy-
spieszyć transformację energetyczną 
w sposób cyfrowy i zrównoważony. 
Co więcej, miało to być rozwiązanie 
skalowalne i elastyczne, tak by można 
je było zastosować w różnych obsza-
rach: od inteligentnych budynków po 

inteligentny transport i przemysł. Firma 
wykorzystała więc swoje kilkudziesię-
cioletnie doświadczenie w elektryfikacji 
i rozwoju technologii cyfrowych, aby 
stworzyć program Mission to Zero ‒ 
rzeczywisty przykład tego, jak z suk-
cesem przeprowadzić zrównoważoną 
transformację energetyczną dzięki 
cyfrowemu zarządzaniu energią i jej 
odnawialnym źródłom. 

Należąca do Grupy ABB spółka Busch-
-Jaeger uruchomiła w 2019 r. wyjąt-
kowy obiekt wpisujący się w założenia 
Mission to Zero - pierwszy zakład 
produkcyjny koncernu neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla i sa-

mowystarczalny energetycznie. Obiekt 
w niemieckim Lüdenscheid został wy-
posażony w farmę fotowoltaiczną o po-
wierzchni 7300 m2, która w słoneczne 
dni pokrywa 100% zapotrzebowania 
fabryki na energię. W pierwszym roku 
wygenerowała ona 1190 MWh, co 
pozwoliło obniżyć roczną emisję CO2 
o 680 ton. Gdy rozwiązania stosowa-
ne na miejscu nie są w stanie pokryć 
szczytowego zapotrzebowania na 
energię, jest ona dodatkowo pozyski-
wana od dostawcy, który gwarantuje 
w 100% zeroemisyjną produkcję.

Rozwiązania zastosowane w zakła-
dzie znacznie wykraczają poza zwykłą 
instalację fotowoltaiczną – projekt 
obejmuje wszystkie aspekty produkcji 
i dystrybucji energii odnawialnej. Jego 
serce to skalowalny system zarządza-
nia energią ABB, którego zadaniem 
jest trwała poprawa efektywności 
energetycznej w zakładach przemysło-
wych, inteligentnych budynkach oraz 
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Mission to Zero  
– zeroemisyjna fabryka  
może już być rzeczywistością 

transporcie. Koordynuje on połączone 
cyfrowo technologie ABB wykorzysta-
ne w Lüdenscheid, m.in. inteligentne 
rozdzielnice do dystrybucji energii 
oraz akumulatorowy system maga-
zynowania (BESS) o mocy 200 kW 
i pojemności 275 kWh, odpowiadający 
za magazynowanie energii wygenero-
wanej przez instalację fotowoltaiczną. 
Ponadto na terenie zakładu zainstalo-
wano punkty ładowania produkcji ABB, 
w których pracownicy i goście mogą 
bezpłatnie ładować swoje pojazdy 
elektryczne, co dodatkowo poprawia 
regionalny bilans ekologiczny.

Flagowy obiekt w Lüdenscheid w istot-
ny sposób przyczynia się do poprawy 
sytuacji środowiskowej w ABB. Poka-
zuje, że stworzenie oraz prowadzenie 
fabryki o zerowej emisji jest możliwe, 
a służące temu technologie są już do-
stępne. Teraz firma jest gotowa rozsze-
rzyć Mission to Zero na obszary inne 
niż przemysł i pomóc swoim partnerom 
przyspieszyć dążenia do dekarbonizacji.źr

ód
ło

: A
BB

źródło: ABB
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dokumenty strategiczne 
Unii Europejskiej5
Liczba dokumentów strategicznych mają-
cych wpływ na rynek nieruchomości cią-
gle rośnie. Mobilizacja działań występuje 
zarówno na poziomie ogólnoświatowym, 
jak i europejskim czy krajowym. W ciągu 
minionej dekady instytucje unijne opra-
cowały szereg dokumentów, które mają 
doprowadzić do zmiany praktyk społecz-
no-gospodarczych i wspierać zrównowa-
żony rozwój.

Kluczowymi dokumentami wpływający-
mi na procesy legislacyjne, finansowanie 
i raportowanie są Porozumienie pary-
skie oraz Europejski Zielony Ład, które 
stanowią punkt wyjścia dla dalszych 
strategii wspierających zrównoważony 
rozwój. To właśnie te dwa dokumenty 
zawierają wiążący cel osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej w budownictwie 
do 2050 roku. 

Na szczególną uwagę zasługuje także 
przedstawiony niedawno pakiet Fit for 
55, który zapewnia realizację praktycz-
nego wymiaru Europejskiego Zielonego 
Ładu, znacząco wpływa na środowisko 
legislacyjne UE oraz jest jednym z najbar-
dziej wiążących dokumentów dla rynku 
nieruchomości. W związku z nim inwe-
storzy prywatni będą musieli zapewnić 
w nowych budynkach odpowiednio 
wysoki udział OZE, materiałów pocho-
dzących z recyklingu i efektywnych ener-
getycznie systemów. Z punktu widzenia 
rynku nieruchomości mniej znaczące są 
dokumenty strategiczne, które wyzna-
czają kierunek działań, ale nie posiadają 
wiążących celów: Nowy plan działania 
dotyczący gospodarki o obiegu zamknię-
tym, Fala renowacji, Nowy europejski 
Bauhaus.

Dokument 
 (rok uchwalenia)

Wpływ  
na rynek nieruchomości

Porozumienie  
paryskie  

(2015)

•  prawnie wiążący traktat międzynarodowy, stanowiący podstawę wszystkich 
kolejnych dokumentów strategicznych 

• osiągnięcie net-zero w sektorze nieruchomości do 2050 roku

• dodatkowe obowiązki dotyczące raportowania emisji GHG

• zwiększona liczba inwestycji wspierających zrównoważony rozwój

Europejski  
Zielony Ład  

(2019)

• kluczowy dokument strategiczny Unii Europejskiej

• osiągnięcie net-zero w sektorze nieruchomości do 2050 roku

•  zrealizowanie celów w kwestii efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału 
OZE w budownictwie do 2030 r.

•  nowe możliwości finansowania odpowiedzialnych inwestycji, np. w ramach Krajowych 
Planów Odbudowy finansowanych z Funduszu Odbudowy

•  dodatkowe wymogi w kwestii raportowania, uwzględnienie taksonomii w sektorze 
prywatnym 

Fit for 55 

(2021)

• wzrost tempa renowacji budynków

• zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach

• poprawa efektywności energetycznej

• wykorzystanie zeroemisyjnych paliw w ciepłownictwie i chłodnictwie

•  mobilizacja dodatkowych środków na inwestycje zrównoważone środowiskowo

• szybkie tempo zmian wymagające wzmożonych inwestycji

• wiążące wytyczne Unii Europejskiej

Fala renowacji

(2020)

•  mobilizacja środków finansowych na renowacje budynków  
– cel w postaci renowacji 35 mln budynków w UE do 2030 r.

•  Zwiększenie udziału głębokich renowacji budynków do standardu niemal  
zeroenergetycznego

•  nowe miejsca pracy w związku z niezbędnymi renowacjami – UE zakłada,  
że do 2030 r. zostanie wytworzonych ok. 160 tys. nowych „zielonych” miejsc pracy

• kluczowe wytyczne, ale nie wiążący dokument

Nowy plan działania 
dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym

(2020)

•  uwzględnienie gospodarki o obiegu zamkniętym w całym cyklu życia budynku

•  zwiększenie wykorzystania drewna oraz materiałów pochodzących z recyklingu

•  zmniejszenie zużycia oraz ponowne wykorzystanie zdemontowanych elementów 
stalowych i betonowych z istniejących budynków 

•  rozwój projektów nastawionych na adaptacje oraz głębokie renowacje budynków 
zamiast rozbiórki

•  promowanie korzystania z technologii cyfrowych do śledzenia i mapowania 
wykorzystywanych zasobów 

Nowy europejski  
Bauhaus  

(2020)

• tworzenie projektów przez interdyscyplinarne zespoły projektowe

• planowane nowe formy wsparcia finansowego dla innowacyjnych projektówfo
t. 
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porozumienie paryskie

Porozumienie paryskie to ogólnoświato-
wy, prawnie wiążący traktat międzyna-
rodowy w sprawie zmian klimatu, przed-
stawiony podczas Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w Paryżu w 2015 r.54. 
Dokument ten został podpisany przez 
ponad 190 państw, co stanowiło punkt 
zwrotny w podejściu do zmian klima-
tycznych i wpływu działalności ludzkiej 
na zachodzące procesy. 

Kluczowym elementem Porozumienia 
paryskiego jest wyznaczenie celu klima-
tycznego w postaci:

  ograniczenia globalnego ocieplenia 
do wartości poniżej 2°C wobec epoki 
przedprzemysłowej oraz dążenie do 
utrzymania go na poziomie 1,5°C,

  osiągnięcia celu net-zero do  
2050 roku. 
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Dodatkowe cele obejmują55:

  zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń – najszybsze osiągnięcie szczytu 
światowych emisji oraz natychmiasto-
we redukcje tak, aby osiągnąć net-zero 
w 2050 r.,

  przejrzystość i śledzenie postępów 
– przygotowanie przez kraje strategii na 
rzecz walki ze zmianą klimatu, informo-
wanie o podjętych działaniach oraz śle-
dzenie postępów dzięki systemowi oce-
ny przejrzystości i odpowiedzialności,

  przystosowanie się do zmiany 
klimatu – zapewnienie sprawiedliwej 
transformacji oraz wsparcie dla krajów 
rozwijających się,

  minimalizowanie strat wynikających 
ze zmian klimatu, a także rozwój syste-
mów ostrzegających przed potencjal-
nym ryzykiem,

KLUCZOWE CELE WYNIKAJĄCE Z POROZUMIENIA PARYSKIEGO

temperatura 
powietrza 
do 2100 rokuu

Osiągnięcie net-zero do 
2050 roku

Utrzymanie globalnego 
ocieplenia poniżej 2°C 

 Dołożenie wszelkich 
starań, by ograniczyć 
globalne ocieplenie  
do 1,5°C

podział obciążeń

Zapewnienie przez 
kraje rozwinięte 
środków finansowych 
wspomagających 
transformację 
pozostałych państw

 Inne kraje zachęca się do 
udzielania dobrowolnego 
wsparcia

zróżnicowanie 
zobowiązań

Kraje rozwinięte muszą 
przodować w redukcji 
gazów cieplarnianych

Kraje rozwijające się 
powinny dążyć do 
przejścia do redukcji 
emisji z czasem

szkody 
klimatyczne

Zapobieganie stratom 
poniesionym w wyniku 
zmian klimatu, 
minimalizowanie ich 
i radzenie sobie z nimi, 
szczególnie przez 
najbardziej narażone kraje

finanse 
2020–2025

 Dostosowanie 
przepływów finansowych 
do celów EZŁ 

Zapewnienie przez kraje 
rozwinięte 100 mld 
dolarów jako podstawy 
dalszych działań

Kwota zostanie 
zaktualizowana w 2025 r.

mechanizm 
przeglądu 
w 2023 roku

Przegląd wysiłków 
redukcyjnych co pięć lat, 
od 2023 roku

 Aktualizacja zobowiązań 
po każdym przeglądzie

cele emisyjne 
do 2050 roku

Jak najszybsze dojście do 
maksimum emisji gazów 
cieplarnianych 

Od 2050 r. szybkie 
redukcje w celu 
osiągnięcia neutralności 
klimatycznej

odpowiedzialne inwestycje | kluczowe pojęcia związane z neutralnością klimatyczną

  rolę miast, regionów i władz lokal-
nych – zintensyfikowanie działań na rzecz 
redukcji emisji zanieczyszczeń, zwiększe-
nie odporności miejskiej oraz podtrzymy-
wanie współpracy międzyregionalnej.

europejski zielony ład

Według analiz Komisji Europejskiej ok. 
93% mieszkańców Europy zgadza się, że 
zmiany klimatu stanowią poważny pro-
blem, któremu trzeba zapobiec56. Wycho-
dząc naprzeciw tym opiniom oraz odpo-
wiadając na Porozumienie paryskie, Unia 
Europejska zaproponowała w grudniu 
2019 r. Europejski Zielony Ład (ang. Eu-
ropean Green Deal)57, czyli strategię roz-
wojową UE na rzecz gospodarki neutral-
nej dla klimatu. Ta kompleksowa wizja, 
zaakceptowana przez wszystkie państwa 
członkowskie, wyznacza cele, które mają 
przekształcić europejską gospodarkę 
w nowoczesną, zasobooszczędną i kon-
kurencyjną na światowym rynku. fo
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NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA FINANSOWE EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

Europejski Zielony Ład jest jednym z sześciu nadrzędnych priorytetów Unii Europejskiej. Jego celem jest sprawienie, 
by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 roku. Obejmuje on następujące tematy:

ochrona klimatu zrównoważony przemysł

bioróżnorodność

czysta energia

budynki i renowacje

eliminacja zanieczyszczenia 
środowiska

zrównoważona mobilność

503 mld € 
budżet UE na ochronę klimatu 

i środowisko

25 mld €
fundusze transformacyjne  

na odejście od węgla

Europejski Fundusz  
Inwestycyjny

Organy administracyjne  
państw członkowskich

Europejski Bank  
Inwestycyjny (EBI)

Komisja Europejska

Pośrednicy finansowi: banki, firmy gwarancyjne, podmioty udzielające mikrofinansów,  
fundusze venture capital i fundusze kapitałowe

Firmy prywatne

100 mld €
sprawiedliwy mechanizm  

przejściowy

279 mld €
inwestycje prywatne i publiczne

1 bilion € na ochronę klimatu

Na ochronę klimatu przeznaczone jest 30% budżetu UE. W połączeniu z dodatkowymi źródłami 
finansowania dostępny jest łącznie bilion euro.

FINANSOWANIE

Unia Europejska zapewnia finansowanie pośrednio, poprzez organizacje 
takie jak Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej.

Ponadto 37% 
unijnego 
Funduszu 
Odbudowy, 
który obejmuje 
łącznie 750 
mld €, jest 
przeznaczone 
na ochronę 
klimatu.

Z reguły 
finansowanie 
zapewniają 
banki lub 
fundusze. 
Wyjątkowe 
przypadki 
(duże projekty 
powyżej 25 
mld €) są 
finansowane 
bezpośrednio 
przez EBI.

zrównoważone rolnictwo

114 mld €
krajowe fundusze strukturalne

Koncepcja UE zawiera kluczowe kie-
runki zmian we wszystkich sektorach 
gospodarki, w tym budownictwie; 
proponuje kompleksowe remonty bu-
dynków i zwiększenie udziału OZE oraz 
materiałów budowlanych pochodzących 
z recyklingu. Ten obszerny pakiet działań 
i strategii wyznacza trzy główne cele:

  osiągnięcie net-zero do 2050 roku,

  zapewnienie wzrostu gospodarcze-
go niezależnego od zużycia zasobów 
naturalnych,

  sprawiedliwą transformację.

Wraz z postępem prac KE Europejski 
Zielony Ład stał się bardziej precyzyjny. 
Wśród jego założeń warto wymienić:

  zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych co najmniej do 55% poniżej po-
ziomu z 1990 r.; 

  osiągnięcie poziomu 40% dla źródeł 
odnawialnych w miksie energetycznym UE,

  zwiększenie efektywności energe-
tycznej dla końcowego i pierwotnego 
zużycia energii na poziomie 36–39%58. 

Szczegółowe wytyczne zostały także 
przedstawione w dodatkowych doku-
mentach, takich jak Fala renowacji albo 
Nowy plan działania dotyczący gospo-
darki o obiegu zamkniętym, będących 
częścią działań związanych z EZŁ. Eu-
ropejski Zielony Ład to również lepsza 
jakość życia oraz korzyści środowiskowe, 
ekonomiczne i społeczne. Dzięki propo-
nowanym zmianom Europa stanie się 
zrównoważonym i neutralnym dla klimatu 
kontynentem. 

Od sektora nieruchomości oczekuje się, 
że kompleksowe remonty budynków po-
prawią komfort cieplny oraz efektywność 
energetyczną budynków. Zwiększony 
udział OZE i zastosowanie gospodarki 
o obiegu zamkniętym oraz zrównoważo-
nych rozwiązań obniżą też koszty utrzy-
mania czy procesu budowlanego.

żródło: ABB



6564

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: D

. A
th

an
as

io
u,

 T
he

 „R
en

ov
at

io
n 

W
av

e”
 in

iti
at

iv
e 

an
d 

ho
w

 to
 fi

na
nc

e 
it,

 K
om

is
ja

 E
ur

op
ej

sk
a,

 2
02

1,
 h

ttp
s:

//w
w

w
.in

te
rre

g-
ce

nt
ra

l.e
u/

Co
nt

en
t.N

od
e/

23
-2

-2
02

1-
R

en
ov

at
io

n-
W

av
e-

-e
Ce

nt
ra

l--
-A

th
an

as
io

u-
D

im
itr

is
.p

df
 (d

at
a 

do
st

ęp
u:

 1
4.

01
.2

02
2)

KOMPLEKSOWA WIZJA RENOWACJI BUDYNKÓW

Aby osiągnąć cele klimatyczne wynikają-
ce z Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
Planu w zakresie celów klimatycznych na 
2030 r. (ang. 2030 Climate Plan), Komisja 
Europejska zawarła w Programie prac Ko-
misji na rok 2021 (ang. Commission Work 
Programme 2021) pakiet legislacyjny Fit for 
5560. Obejmuje on aktualizację polityk doty-
czących m.in. kwestii odnawialnych źródeł 
energii, efektywności energetycznej, opo-
datkowania energii i użytkowania gruntów. 
Dąży w ten sposób do zwiększenia ambicji 

fit for 55

Unia Europejska postawiła sobie za cel 
osiągnięcie neutralności klimatycznej 
do 2050 r. oraz ograniczenie emisji do 
2030  r. o co najmniej 55% w stosunku 
do 1990 r. Niestety obecne regulacje 
nie pozwalają na osiągnięcie tych celów. 
Według analizy KE aktualne ramy poli-
tyczne są niewystarczające, przewiduje 
się zatem redukcję emisji o jedynie 40% 
do 2050 roku59.

klimatycznych członków UE. Zmiany mają 
także wprowadzić dodatkowe fundusze dla 
mniej zamożnych państw członkowskich, 
zapewniając sprawiedliwy podział kosztów 
i korzyści między państwami UE.

W ramach pakietu Fit for 55 Komisja Euro-
pejska zaplanowała rewizje wielu przepi-
sów, co przyspieszy znaczące redukcje emi-
sji i wykorzystanie czystych technologii61. 
W przypadku rynku nieruchomości, z uwagi 
na niski poziom redukcji zanieczyszczeń 
w tym obszarze, planuje się62:

  utworzenie odrębnego systemu handlu 
emisjami (ang. Emissions Trading System, 
ETS) dla emisji z paliw wykorzystywanych 
w budownictwie,

  wzrost wykorzystania OZE w budyn-
kach do poziomu 49% wykorzystywanej 
energii do 2030 roku,

  usunięcie zwolnień podatkowych dla 
wysokoemisyjnych paliw używanych w bu-
downictwie,

  wzrost tempa renowacji do co najmniej 
3% rocznie dla całkowitej powierzchni 
wszystkich budynków użyteczności pu-
blicznej,

  zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 
(–39%) i końcowej (–36%) do 2030 roku.

fala renowacji

Fala renowacji (ang. Renovation Wave) to 
strategia przedstawiona przez Komisję Eu-
ropejską we wrześniu 2020 roku w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu, która ma na 
celu poprawę efektywności energetycznej 
w budynkach oraz podwojenie wskaźnika 
renowacji w ciągu najbliższych 10 lat63. 
Dokument został stworzony, aby zmobili-
zować wysiłki redukcyjne w budownictwie, 
odpowiedzialnym za ok. 40% zużycia ener-
gii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych 
w UE64. Motywacją dla strategii był fakt, 
że znaczna liczba budynków powstałych 
przed 2001 rokiem charakteryzuje się niską 
efektywnością energetyczną.  

Obecne tempo renowacji, czyli 1% zasobu 
rocznie, nie jest wystarczające do osią-
gnięcia neutralności klimatycznej w 2050 
roku. Unia Europejska zakłada, że do 2030 
r. dzięki Fali renowacji będzie można stwo-
rzyć ok.  160  tys. „zielonych” miejsc pracy. 

W związku z ambitnymi planami Europej-
skiego Zielonego Ładu, KE przedstawiła 
następujące niewiążące cele dotyczące 
budynków w ramach Fali renowacji:65:

  ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych z budynków o 60%,

  zmniejszenie zużycia energii na ogrze-
wanie i chłodzenie o 18% oraz zużycia 
energii końcowej o 14%,

  renowacja ok. 35 mln budynków do 
2030 r. oraz kontynuacja dalszych głębo-
kich modernizacji wspierających osiągnięcie 
neutralności klimatycznej w 2050 r.;

  podwojenie rocznego wskaźnika reno-
wacji energetycznej budynków mieszkal-
nych i niemieszkalnych do 2030 r.;

  przyspieszenie integracji odnawialnych 
źródeł energii, rozwój lokalnych społeczno-
ści energetycznych oraz promowanie szer-
szego wykorzystania ciepła odpadowego,

  zastosowanie zasad obiegu zamknię-
tego do renowacji budynków, szczególnie 
w kwestii materiałów.

zasada „Efektywność 
energetyczna przede 
wszystkim”

inteligentne 
budynki

•  Budynki produkujące 
energię, z punktami 
ładowania  
dla elektromobilności  
i parkingami dla 
rowerów

•  Inteligentne budynki 
dostarczające 
niezbędnych danych 
 do planowania miasta  
i usług

uwzględnianie zasad 
gospodarki o obiegu 
zamkniętym i cyklu 
życia budynku:

•  Zmniejszona presja na 
zasoby naturalne  
i inwestycje typu greenfield

•  Adaptowalne budynki 
odporne na ekstremalne 
zjawiska naturalne

•  Zmniejszenie zużycia 
wody oraz usuwanie 
niebezpiecznych materiałów

•  Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe

•  Promocja rezyliencji 
klimatycznej  
i bioróżnorodności

sąsiedztwo  
i społeczności

•  Zdrowsze, bardziej 
ekologiczne i dostępne 
budynki

•  Połączone osiedla 
miejskie

•  Społeczności 
energetyczne

integracja 
wbudowanych  
i lokalnych źródeł 
odnawialnych

odpowiedzialne inwestycje | kluczowe pojęcia związane z neutralnością klimatyczną
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nowy plan działania na 
rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym

Przewiduje się, że w ciągu kolejnych 
40  lat światowe zużycie materiałów 
podwoi się, natomiast wytwarzanie od-
padów wzrośnie o 70% do 2050  roku66. 
Wzrost zużycia dotyczyć będzie w szcze-
gólności metali, paliw kopalnych i mi-
nerałów. Biorąc pod uwagę te analizy, 
Komisja Europejska przedstawiła w mar-
cu 2020 r. Nowy plan działania na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Dokument ten wyznacza ścieżkę reduk-
cyjną dla śladu konsumpcyjnego oraz 
proponuje rozwiązania, które podwoją 
wskaźnik wykorzystania materiałów 
w obiegu zamkniętym w nadchodzącej 
dekadzie. Plan działania dodatkowo 
przedstawia inicjatywy w całym cyklu 
życia produktów, np. sposób projekto-
wania, zrównoważony konsumpcjonizm, 
zapobieganie powstawaniu odpadów czy 
jak najdłuższe przechowywanie wykorzy-
stywanych zasobów w gospodarce67.

Według szacunków KE zastosowanie 
zasad gospodarki o obiegu zamkniętym 

może zwiększyć PKB w Unii Europej-
skiej o dodatkowe 0,5% do 2030 roku, 
tworząc ok. 700 tys. nowych miejsc 
pracy. Korzyści odczują szczególnie fir-
my produkcyjne, które wydają ok. 40% 
kosztów na materiały68. Model biznesowy 
tworzony w oparciu o koncepcje obiegu 
zamkniętego pozwoli spółkom zwiększyć 
swoją rentowność i konkurencyjność 
przez obniżenie ryzyka związanego 
z wahaniami cen surowców.

Zastosowanie zasad gospodarki o obiegu 
zamkniętym znacząco wpłynie na sek-
tor nieruchomości, który będzie musiał 
uwzględnić ten koncept w całym cyklu 
życia budynku. Unia Europejska potwierdza 
konieczność zastosowania tego modelu 
w budownictwie, podkreślając, że to jeden 
z najbardziej materiałochłonnych sekto-
rów. Planowane jest także przygotowanie 
strategii na rzecz środowiska zbudowa-
nego (ang. Strategy for a Sustainable 
Built Environment), jednak UE nie wydała 
więcej informacji na ten temat69. Obecnie 
w ramach Funduszy Spójności wygospo-
darowane zostaną środki finansowe na 
inwestycje wspierające rozwój gospodarki 
o obiegu zamkniętym.

nowy europejski bauhaus

Nowy europejski Bauhaus (ang. New 
European Bauhaus) to interdyscypli-
narna inicjatywa kierowana przez radę 
doradczą ekspertów, w skład której 
wchodzą naukowcy, architekci, projek-
tanci, artyści, planiści oraz obywatele 
UE70. Wspiera ona połączenie designu, 
ekologii, dostępności społecznej i ceno-
wej oraz inwestycji w celu wprowadze-
nia przestrzennego i ideowego wymiaru 
Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto 
Nowy europejski Bauhaus ułatwi ukie-
runkowaną transformację w oparciu 
o trzy kluczowe wartości: zrównoważo-
ny rozwój, estetykę i integrację.

Inicjatywy w ramach Nowego euro-
pejskiego Bauhausu rozpoczęły się 
w styczniu 2021 roku i zostały podzielo-
ne na trzy fazy71:

  współprojektowanie – zbieranie po-
mysłów i inspirujących osiągnięć w celu 
wyboru pięciu różnych miejsc w Europie, 
w których w 2022 r. zostaną wprowa-
dzone praktyki wynikające z Nowego 
europejskiego Bauhausu,

  realizacja – uruchomienie i wdroże-
nie projektów pilotażowych wraz z ak-
tywną partycypacją społeczną,

  rozprzestrzenianie – rozwinięcie 
pomysłów i zaistniałych działań oraz 
dotarcie do szerszego grona odbiorców 
w Europie i na świecie.

Do połowy 2021 r. w całej Europie zor-
ganizowano przeszło 100 lokalnych 
debat i konferencji skoncentrowanych na 
miastach, dziedzictwie kulturowym oraz 
relacjach z naturą. W projekt zaangażo-
wało się ponad 200 oficjalnych partne-
rów oraz 18 ekspertów z różnych dzie-
dzin. Zakończenie projektu planowane 
jest na rok 2022, kiedy zostanie wydany 
raport podsumowujący inicjatywę; praw-
dopodobne są także uruchomienie kolej-
nych projektów oraz rozprzestrzenianie 
wytworzonych pomysłów poza UE72. XX

XX

W Skanska aktywnie działamy na rzecz obniżenia 
śladu węglowego w ramach realizacji naszych 
ambitnych celów klimatycznych, które zakładają 
osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2045 roku. Jest 
to bezpośrednio związane z wartościami naszej firmy 
i stanowi istotny element działalności biznesowej, 
projektowej i budowlanej Skanska. Od wielu lat 
raportujemy nasze działania w zakresie neutralności 
klimatycznej, jak również koncentrujemy się na 
szukaniu i opracowywaniu nowych rozwiązań, które 
pomogą nam przybliżyć się do celu klimatycznego 
określonego w porozumieniu paryskim.

Sektor budowlany odpowiada za 40% światowej 
emisji dwutlenku węgla związanej z wykorzystaniem 
energii. Działając w tej branży i będąc częścią tego 
problemu, Skanska chce przede wszystkim być częścią 
jego rozwiązania. Dlatego jako największy deweloper 
biurowy w Europie świadomie i konsekwentnie 
wdrażamy innowacje, które pomogą w redukcji emisji 
CO2 nie tylko na etapie użytkowania budynków, lecz 
także w momencie ich budowania. Jednocześnie 
w ramach naszych inwestycji pokazujemy, że 
deweloper biurowy może być dobrym sąsiadem, 
a realizowane przez niego projekty powinny być 
pozbawione barier, otwarte i dostępne dla wszystkich.

Jacob  
Møller-Nielsen

wiceprezes ds. Centre of Excellence, 
spółka biurowa Skanska w Europie 
Środkowo-Wschodniej

źródło: Panattoni

Według szacunków 
KE zastosowanie 
zasad gospodarki  
o obiegu zamkniętym 
może zwiększyć PKB 
w Unii Europejskiej  
o dodatkowe 0,5%  
do 2030 roku, 
tworząc ok. 700  tys. 
nowych miejsc 
pracy.
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CELE PAKIETU FIT FOR 55 W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

ustanowienie nowego 
celu UE - 40% udział 
odnawialnych źródeł 
energii w miksie 
energetycznym

49% odnawialnych 
źródeł energii  
w budynkach

Zwiększenie 
wykorzystania  
energii odnawialnej  
w ogrzewaniu i chłodzeniu 
o 1,1 pp rocznie

Zwiększenie 
wykorzystania energii 
odnawialnej  
w ogrzewaniu  
i chłodzeniu budynków 
o 2,1 pp rocznie
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PRIORYTETY WYZNACZONE W FALI RENOWACJI

zajęcie się ubóstwem 
energetycznym i budynkami 
o najgorszych parametrach 

energetycznych

remonty budynków 
użyteczności 

publicznej

dekarbonizacja 
ogrzewania  
i chłodzenia

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU

świeże powietrze, 
czysta woda, 

zdrowa gleba i 
bioróżnorodność

czysta energia  
i najnowocześniejsze 
zielone rozwiązania 

technologiczne

wyremontowane, 
energooszczędne 

budynki

trwalsze produkty, 
które można naprawić, 
poddać recyklingowi  

i ponownie 
wykorzystać

zdrowe  
i niedrogie 

jedzenie

przyszłościowe 
miejsca pracy 

i szkolenia 
umiejętności  

w okresie 
przejściowym

więcej 
transportu 

publicznego

globalnie 

konkurencyjny 
i prężny 

przemysł

MODELE BIZNESOWE EKONOMII CYRKULARNEJ DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

uelastycznienie 
przestrzeni
•  wynajmowanie 

niewykorzystanych 
lub nie w pełni 
wykorzystanych 
przestrzeni w ramach 
krótkoterminowych 
umów

przenośne  
budynki
•  umieszczanie na 

pustych działkach 
przenośnych 
konstrukcji 
do tworzenia 
tymczasowych funkcji 

•  modułowe, jakościowe 
obiekty wielokrotnego 
użytku

otwartość na 
adaptacje
•  przystosowanie 

budynku do 
pełnienia wielu 
różnych, zmiennych 
w czasie funkcji, 
dzięki przebudowom 
i zmianom aranżacji

wartość  
rezydualna
•  model wartości 

rezydualnej zakłada 
stworzenie nowego 
instrumentu 
finansowego, 
podobnego do 
kontraktu futures, 
którym handluje się 
na scentralizowanej 
giełdzie. 

wydajność  
jako usługa
•  zamiast nabywać 

produkty od dostawców 
ze środków budżetu 
kapitałowego, klient 
lub najemca opłaca 
abonament za 
analogiczną usługę 
z budżetu operacyjnego.
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Powstrzymane straty

Potencjalne zyski

•  niewykorzystana 
w pełni przestrzeń

•  zwiększone przychody 
dzięki dodatkowym 
najemcom

•  przedwczesne 
zburzenie budynku

•  dostarczanie 
pożądanych na 
rynku funkcji przy 
niższych kosztach 
początkowych

•  niewykorzystane 
działki

•  przychody finansowe 
oraz szansa na 
zwiększenie 
atrakcyjności miejsca 
przed startem dużej 
inwestycji

•  zmniejszenie wartości 
materiałów

•  wartość odzyskanych 
materiałów zbliżona do 
pierwotnej

•  wyposażenie o niskiej 
wydajności

•  koszt abonamentu za 
dostęp do systemów 
obsługujących 
obiekt jest niższy 
niż całkowity koszt 
posiadania potrzebnego 
wyposażenia.
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zielone certyfikacje  
obiektów – as w rękawie  
do raportowania ESG

Działania prowadzące do pozyskania zie-
lonego certyfikatu dla budynku doskonale 
wpisują się w cele inicjatyw Europejskiego 
Zielonego Ładu, unijnej taksonomii oraz ra-
portowania niefinansowego. Panattoni jest 
pionierem we wprowadzaniu certyfikacji 
BREEAM w swojej branży. Wśród inwe-
stycji dewelopera wyróżnić można Panat-
toni Park Sosnowiec I, który jako pierwszy 
obiekt przemysłowy w Polsce otrzymał 
ocenę Excellent w systemie BREEAM In-
ternational New Construction 2016. 

Realizacja uzyskała maksymalną ocenę 
100% punktów w kategorii Water oraz 
Land Use & Ecology, a także 90% w ka-
tegorii Energy. Dzięki zastosowanym roz-
wiązaniom udało się ograniczyć zużycie 

wody aż o 66,5%, a redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyniosła 46% względem 
wartości bazowej. Co ważne, inwestycja 
powstała na terenach po wyrobiskach 
pokopalnianych o bardzo niskiej wartości 
ekologicznej. Blisko jedną trzecią terenu 
zajęły łąki kwietne o bogatym składzie 
gatunkowym, które stały się domem m.in. 
dla pajęczaków i owadów. 

 Woda ‒ w obiekcie wdrożono inteligentny 
system pełnego automatycznego opomia-
rowania zużycia wody przez wszystkich 
odbiorców. Budynek został także wypo-
sażony w system wykrywania dużych 
wycieków wody w budynku i na odcinku 
wodociągu na terenie obiektu, a także au-
tomatycznego systemu zapobiegającego 

małym wyciekom w blokach sanitarnych 
(WC, natryski), kiedy nie są używane. Wy-
korzystano także wodooszczędną arma-
turę oraz zminimalizowano zużycie wody 
pitnej do  celów nawadniania.

Energia ‒ rozwiązania zwiększające efek-
tywność energetyczną budynku obejmują 
minimalizację strat ciepła poprzez popra-
wę właściwości termotechnicznych kon-
strukcji oraz wykorzystanie odpowiednich 
okien. Zastosowano energooszczędny 
system oświetlenia wewnątrz i wokół 
budynku oraz inteligentny system po-
miaru energii. Zdalny  odczyt wszystkich 
liczników daje możliwość stałej kontroli 
i ewentualnej poprawy w przypadku po-
nadpomiarowych poborów prądu. W biu-
rach zastosowano systemy BMS i HVAC. 
Co ważne, obiekt zasilany jest wyłącznie 
przez energię z odnawialnych źródeł.

 Obieg zamknięty ‒ Panattoni Park So-
snowiec I to inwestycja typu brownfield, 
wpisująca się w gospodarkę o obiegu 
zamkniętym. Budynek jest odporniejszy na 
uszkodzenia i zużycie ‒ istotne elementy 
zostały zaprojektowane tak, by ograniczyć 
degradację spowodowaną czynnikami 
środowiskowymi. Długowieczność gwa-
rantują też rozwiązania, które pozwolą 
na wprowadzenie zmian przez cały okres 
użytkowania budynku. Założenia gospo-
darki cyrkularnej są jednym z filarów stra-
tegii zrównoważonego rozwoju  
Go Earthwise with Panattoni.

Budowa i materiały ‒ odpowiedni plan 
zarządzania zasobami umożliwił redukcję 
odpadów związanych z budową oraz pro-
dukcją poza placem budowy, a na miej-
scu zapewniono przestrzeń i urządzenia 
pozwalające na segregację i przechowy-
wanie odpadów nadających się do recy-
klingu. W procesie budowy stosowano 
odzyskiwane odpady, a wszystkie mate-
riały zostały wybrane z uwzględnieniem 
ich potencjału zrównoważonego rozwoju. 
Wiele materiałów ma Deklarację Śro-
dowiskową Produktu (EPD), a ok.  26% 
posiada certyfikaty ISO 14001, BES 6001 
lub FSC/PEFC. 

Panattoni Park Sosnowiec 
I – pierwszy obiekt 
przemysłowy w Polsce  
z certyfikacją Breeam  
na poziomie Excellent
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ESG na rynku 
nieruchomości6
ESG to skrót rozwijany jako aspekty śro-
dowiskowe (ang. environmental) i spo-
łeczne (ang. social) oraz ład korporacyjny 
(ang. governance). Czynniki te stanowią 
podstawę strategii zrównoważonego roz-
woju w organizacjach i odgrywają coraz 
większą rolę w relacjach inwestorskich. 
Kryteria środowiskowe pozwalają oce-
nić, jak firma radzi sobie z postawionymi 
przed nią wyzwaniami środowiskowymi. 
Kryteria społeczne umożliwiają anali-
zę sposobu, w jaki organizacja traktuje 
swoich pracowników, oraz jej wpływu na 
związane z jej działalnością społeczności 
lokalne. Kryteria ładu korporacyjnego 
odnoszą się natomiast do odpowiedzial-
nego i przejrzystego zarządzania firmą. 

Koncepcja ESG stanowi dziś podstawę 
odpowiedzialnego inwestowania, a jej 
założenia konkretyzują się w formie regu-
lacji prawnych i doświadczeń rynkowych. 
Wdrażanie inicjatyw, które jeszcze kilka 
lat temu stanowiły jedynie trend, dziś 
staje się standardem – kryteria ESG są 
uwzględniane w decyzjach biznesowych 
i włączane do zarządzania ryzykiem 
u większości znaczących funduszy inwe-
stycyjnych. 

ESG opiera się na prostym założeniu, że 
firmy przynoszą wysokie zwroty, gdy 
tworzą wartość dodaną dla swoich in-
teresariuszy – pracowników, klientów, 
dostawców – ale też środowiska natu-

ralnego i całego społeczeństwa73. Poza 
kwestiami finansowymi kluczową rolę 
odgrywają tutaj etyka biznesowa i chęć 
pozytywnego wkładu przedsiębiorstwa 
w otoczenie. Analizy ESG nie skupiają się 
jedynie na obecnej sytuacji firmy – nie-
zwykle ważne jest również przewidywa-
nie przyszłych wyzwań, które mogą mieć 
znaczący wpływ na rentowność firmy, 
a nawet jej przetrwanie.

bez kompleksowego 
podejścia nie ma ESG 

Mówiąc o ESG, często spotykamy się 
z rozbijaniem go na trzy niezależne seg-
menty, czyli środowiskowy, społeczny 
i organizacyjny. Podział ten obrazuje 
jednak wyłącznie wieloaspektowość 
założenia – do ESG trzeba podchodzić 
holistycznie. Nie da się bowiem postawić 
wyraźnej granicy między poszczególnymi 
aspektami, np. strategia zarządzania ry-
zykiem związanym ze zmianami klimatu 
może być rozpatrywana w kategorii ładu 
korporacyjnego, choć bezpośrednio doty-
ka kwestii środowiskowych, które z kolei 
wpływają na jakość życia społeczności. 

Stawianie granic byłoby zresztą bezcelo-
we – skrót ESG nieprzypadkowo funkcjo-
nuje w takiej formie, ponieważ w centrum 
stojącej za nim koncepcji jest właśnie kom-
pleksowość zrównoważonego rozwoju. 
Oznacza to, że nie wystarczy stosowanie 

zielonych technologii, by mówić o wpisy-
waniu się w odpowiedzialne prowadzenie 
biznesu. Niezbędne są też poszanowanie 
praw pracowniczych, przejrzystość podat-
kowa i szereg innych elementów. 

aspekty społeczne  
i środowiskowe

Znaczenie poszczególnych kwestii środo-
wiskowych w oczach przedstawicieli eu-
ropejskiego rynku nieruchomości rośnie. 
Zdecydowanie najczęściej wymienianym 
wyzwaniem na rok 2022 jest zwiększenie 
wydajności energetycznej budynków. 
Duży nacisk kładzie się również na re-
dukcję operacyjnego oraz wbudowanego 
śladu węglowego. Ten drugi wymaga 
szczególnej uwagi już na etapie planowa-
nia inwestycji i podejmowania strategicz-
nych decyzji odnośnie do lokalizacji obiek-
tu oraz rodzaju i pochodzenia używanych 
materiałów. Rzadziej wskazywanymi 
kwestiami są adaptacja do zmian klimatu 
oraz wspieranie bioróżnorodności74. 

Aspekty społeczne pozornie cieszą się 
mniejszą popularnością niż środowi-
skowe. To jednak specyfika europej-
ska – badania wskazują, że w Stanach 
Zjednoczonych sytuacja jest odwrotna 
i to kwestie społeczne są istotniejsze 
dla odpowiedzialnego prowadzenia 
biznesu75. Ponadto także w Europie naj-
częściej wskazywanymi wyzwaniami są 

tworzenie ogólnodostępnych przestrzeni, 
w tym terenów zieleni oraz ogólna war-
tość dodana dla lokalnych społeczności. 
Odpowiedzialność za zrównoważone, 
przyjazne dla wszystkich miasta opisuje 
się jako holistyczny proces, którego czę-
ścią są tworzenie miejsc pracy, zapew-
nienie dostępnych cenowo mieszkań oraz 
wspieranie małych biznesów. Ponad 90% 
badanych wierzy też, że dbanie o zdro-
wie i dobrostan użytkowników pozosta-
nie kluczowym elementem tworzenia 
projektów we wszystkich segmentach 
rynku nieruchomości76. 

fot. Milly Vueti, Unsplash

opracowanie ThinkCo 
na podstawie: Deutsche 
Bank Research, ESG 
Survey – what cor-
porates and investors 
think, 2021

WPŁYW CZYNNIKÓW ESG NA PROCES INWESTYCYJNY

Europejscy inwestorzy

Całkowicie zintegrowane z całym 
procesem inwestycyjnym

Uwzględniane tylko w wybranych 
przypadkach

Nie mają żadnego wpływu

Uwzględniane w całym procesie 
inwestycyjnym

8%

17%

37%

37%

Do ESG trzeba 
podchodzić 
holistycznie.  
Nie da się bowiem 
postawić wyraźnej 
granicy między 
poszczególnymi 
aspektami 
zrównoważonego 
rozwoju.
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poziomy implementacji 
polityki ESG77

Unijny i krajowy – kierunki i cele zrówno-
ważonego rozwoju uzgadniane na arenie 
międzynarodowej. Podstawą aktualnych 
polityk w tym zakresie są uzgodnienia 
Porozumienia paryskiego z 2015 roku 
oraz wyznaczone w podobnym czasie 
cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Organizacyjny – uwzględnienie aspek-
tów ESG w strategii korporacyjnej całych 
podmiotów. W wyniku nowych regulacji 
na poziomie Unii Europejskiej przedsię-
biorstwa są zobowiązane do raportowa-
nia starań dotyczących zrównoważonego 
rozwoju. Ponadto firmy coraz częściej 
korzystają ze standardów raportowania 
ESG (np. GRI, SASB, TCFD) lub certyfika-
cji (np. B Corp) zarówno z powodu wła-

snych ambicji i etyki biznesowej, jak też 
presji środowiska inwestycyjnego.

Fundusz/portfel – wprowadzenie stra-
tegii ESG na tym poziomie może służyć 
dostosowaniu działalności funduszu do 
ambicji lub zobowiązań całej organizacji, 
a także tworzeniu dobrego wizerunku 
poszczególnych portfeli inwestycyjnych. 
Szczególnie istotne są tutaj transparent-
ność działań funduszu i możliwość we-
ryfikacji efektów realizacji strategii ESG 
z porównywalnymi funduszami. Pomaga 
im w tym np. stosowanie specjalistycz-
nych benchmarków, m.in. GRESB (Global 
Real Estate Sustainability Benchmark).

Poszczególne nieruchomości – strategie 
zrównoważonego rozwoju na poziomie 
konkretnych projektów sięgają głęboko 
w praktyczny wymiar funkcjonowania 

obiektów pod względem technicznym 
i środowiskowym, a ich potwierdze-
nie często stanowią certyfikacje typu 
BREEAM czy LEED. W ostatnich latach 
na popularności zyskują również certy-
fikacje odnoszące się do prawidłowego 
funkcjonowania społeczności czy bez-
pieczeństwa zdrowotnego, co wpisuje 
się w holistyczne podejście do zagad-
nień ESG. 

presja biznesowa

Europejscy inwestorzy decydują się na 
włączenie aspektów ESG do swoich stra-
tegii biznesowych przede wszystkim ze 
względu na oczekiwania klientów. Wielu 
przyznaje wprost, że nacisk na kwestie 
zrównoważonego rozwoju jest dobry 
z punktu widzenia kreowania wizerunku 
organizacji78. Przedstawiciele korporacji 
poproszeni o ocenę znaczenia raporto-
wania ESG w rozmowach z partnerami 
biznesowymi wskazali wysoką uśrednio-
ną wartość 7,2 (w skali 0–10)79. Nie omija 
to rynku nieruchomości: niemal 90% 
przedstawicieli tego segmentu uważa, że 
uwzględnianie różnorodnych elementów 
ESG to istotny czynnik sukcesu marki. 
Z kolei 66% ankietowanych w badaniu 
Urban Land Institute wierzy, że reputacja 
stanie się w najbliższych latach kluczo-
wym elementem sukcesu biznesowego 
na rynku nieruchomości80.

Zwracanie uwagi na odpowiedzialny 
sposób prowadzenia biznesu staje się 
niezbędne, by dotrzymać kroku trendom 
dominującym na rynku. Uczestnicy rynku 
nieruchomości zaliczają implemento-
wanie strategii ESG do najważniejszych 
zjawisk stojących za zachodzącą trans-
formacją tego segmentu, na równi ze 
zmieniającymi się oczekiwaniami użyt-
kowników oraz traktowaniem nierucho-
mości bardziej w kategoriach usługi niż 
produktu81. 

Niemal co chwilę potwierdza się rosnące 
znaczenie zrównoważonego rozwoju dla 
biznesu w skali Polski, Europy i świata. 
W maju 2021 roku Blackstone Group 

Ochrona środowiska naturalnego
Relacje z pracownikami, dostawcami, 
klientami i społecznościami

Standardy zarządzania firmą, kontroli 
ryzyka i praw akcjonariuszy

• emisje gazów cieplarnianych

• ślad węglowy inwestycji

• źródła i zużycie energii elektrycznej

• gospodarka odpadami

• zużycie i jakość wody

• wykorzystywanie energii odnawialnych

• zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

• różnorodność biologiczna

• zrównoważona polityka mobilności

• zielone certyfikaty nieruchomości

• rodzaje wykorzystywanych materiałów

• odpowiedzialny łańcuch dostaw

• standard pracy i stosunki pracownicze

• równość, różnorodność i inkluzywność

•  zaangażowanie oraz dobrostan 
pracowników

• zdrowie i bezpieczeństwo

• normy i warunki miejsca pracy

•  równe szanse zatrudnienia i uczciwe 
wynagrodzenia

•  polityka antydyskryminacyjna wobec 
kobiet i mniejszości

•  dostępność dla osób o ograniczonej 
mobilności

• rozwój kapitału ludzkiego

•  wpływ na funkcjonowanie lokalnych 
społeczności

•  działania dla dobra społecznego poza 
własną sferą biznesu

•  etyka biznesowa i kultura 
organizacyjna

•  przejrzystość podatkowa

•  ujawnienia i raportowanie

•  kontrola ryzyka biznesowego

•  ochrona danych i prywatności

•  stabilność zatrudnienia

•  zrzeszanie się w związkach 
zawodowych

•  przeciwdziałanie korupcji 
i łapownictwu

•  różnorodna kadra zarządzająca

•  klauzule ESG w istniejących 
umowach najmu

•  transparentność wobec 
udziałowców

•  standardy partnerów biznesowych
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KLUCZOWE OBSZARY ESG DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI OCENA WAŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
ESG W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Europejscy inwestorzy
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– jeden z największych globalnych fun-
duszy inwestujących w nieruchomości 
– zapowiedziało, że będzie wymagać 
raportowania ESG od wszystkich pod-
ległych sobie spółek82. W podobnym 
czasie Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie dołączyła do 56 instytucji 
tego typu na świecie, które opubliko-
wały przewodnik o raportowaniu ESG, 
a w grudniu tego roku przyjęła strategię 
zrównoważonego rozwoju83. W ostatnich 
latach znacznie przyspieszył też m.in. 
wzrost działającej pod auspicjami ONZ 
inicjatywy PRI (Principles for Responsible 
Investment), której zobowiązania przyjęło 
do 2021 r. ok. 4 tys. podmiotów zarzą-
dzających aktywami o łącznej wartości 
120 bln dolarów, czyli niemal dwukrotnie 
więcej niż trzy lata wcześniej84.

opłacalność  
zrównoważonych  
inwestycji

Zdania ekspertów są podzielone co do 
tego, czy inwestowanie ESG jest opłacalne 
finansowo, czy stanowi jedynie strategię 
związaną z pozafinansowymi aspektami 
działalności. Według badania przeprowa-
dzonego przez Association of Investment 
Companies 40% doradców inwestycyj-
nych uważa, że projekty kładące nacisk na 
ESG prowadzą do wyższych zwrotów85. 
Podobnie uznawało 56% zarządzających 
funduszami w ankiecie Research in Finan-
ce oraz ok. 40% inwestorów w badaniu 
Deutsche Bank Research86.

Przeprowadzona przez FTAdviser analiza 
wyników giełdowych spółek o zróżnico-
wanym ratingu ESG potwierdziła, że eu-
ropejskie podmioty kładące duży nacisk 
na zrównoważony rozwój osiągały lepsze 
rezultaty finansowe. Podobnej sytuacji 
nie zaobserwowano jednak w przypadku 
akcji amerykańskich firm. Oznacza to, 
że ESG może być odczytywane nie jako 
oczywisty czynnik stojący za wynikiem 
akcji, tak jak wartość czy jakość, ale jako 
element odzwierciedlający regionalne 
preferencje inwestorów. Akcje ESG praw-
dopodobnie osiągają lepsze wyniki w Eu-
ropie z powodu trendu (lub konieczności) 
etycznego inwestowania, który może 
dotrzeć do innych części świata z pew-
nym opóźnieniem87.

raportowanie niefinansowe

Coraz więcej firm zapewnia wgląd w wy-
niki pozafinansowe na prośbę inwestorów 
lub klientów, ale też dla spełnienia zobo-
wiązań prawnych. Celem raportowania 
ESG jest zapewnienie przejrzystości, tak 
aby lepiej ocenić zarządzanie ryzykiem 
i odpowiedzialnością firm wobec środo-
wiska i własnych interesariuszy – pra-
cowników, partnerów, podwykonawców, 
klientów i innych. Udostępniane informa-
cje są szczególnie chętnie analizowane 
przez inwestorów, którzy potrafią ocenić 
praktyki ESG firmy i porównać je z innymi.

Raportowanie ESG odpowiada na szereg 
potrzeb, m.in.:

 przestrzeganie wymogów prawnych 
w zakresie ujawniania informacji (SFDR, 
NFRD/CSRD),

 efektywniejsze zarządzanie polityką 
zrównoważonego rozwoju poprzez moni-
torowanie jej postępów,

 podstawa do oceny inwestorskiej 
oraz kredytowej (prawdopodobnie klu-
czowe w niedalekiej przyszłości),

 wiarygodność w relacjach z partnera-
mi biznesowymi i klientami,

 uniknięcie zarzutów dotyczących 
greenwashingu.

Forma raportów dotyczących zrówno-
ważonego rozwoju w znacznej mierze 
pozostaje w gestii organizacji poddającej 
się ocenie. Obecnie funkcjonuje co naj-
mniej kilkaset systemów ułatwiających 
ujawnianie informacji ESG. Różnią się one 

między sobą zakresem, szczegółowością 
i źródłem pozyskiwanych danych. Brak 
standaryzacji przekłada się niejedno-
krotnie na wątpliwości dotyczące jakości 
i możliwości porównania przedstawia-
nych raportów. Wątpliwości nie ma 
jednak co do rosnącego znaczenia samej 
potrzeby ujawniania informacji na temat 
zrównoważonego rozwoju.

kontrowersje wokół 
ratingów ESG

Rosnącą popularnością cieszy się pójście 
o krok dalej niż raportowanie odpowie-
dzialnych działań, a mianowicie pod-
dawanie się ocenie wyspecjalizowanej 
agencji i bezpośrednie porównanie 
z konkurencją. Rating ESG mierzy nara-
żenie firmy na długoterminowe ryzyka 
środowiskowe, społeczne i związane 
z zarządzaniem. Zagrożenia te – obej-
mujące kwestie takie jak efektywność 
energetyczna, bezpieczeństwo pracow-
ników i różnorodność zarządu – niosą 
za sobą konsekwencje dla atrakcyjności 
w oczach inwestorów.

ŹRÓDŁA PODSTAWOWYCH ZASAD ESG

- Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

- PRI

- United Nations Global Compact 

WYBRANE SYSTEMY RAPORTOWANIA  
(FRAMEWORKS)

- GRI

- TCFD

- VRF (SASB + IIRC)

WYBRANE AGENCJE RATINGOWE

- GRESB

- Sustainalytics 

- S&P Global

- FTSE Russell

- Vigeo Eiris

- RobecoSAM

- Dow Jones Sustainability Indices

- MSCI

- ISS

odpowiedzialne inwestycje | ESG na rynku nieruchomości

fot. Laura Tancredi, Pexels

89% badanych 
organizacji 
zgadza się ze 
stwierdzeniem, 
że uwzględnienie 
wszystkich 
czynników ESG 
jest ważnym 
elementem 
sukcesu marki89
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39%

87%

59%

wymogi  
klientów

nadążanie  
za trendami  
rynkowymi

odbiór  
społeczny

dobro  
społeczeństwa

wiara, że 
inwestycje ESG 
osiągną lepsze 
wyniki finansowe

inne

3%

50%

1%
7%

81%

40%

19%

1%

54%

73%

44%

27%

2%

45%

79%

51%

21%

4%

36%

65%

61%

35%

3%

34%

54%

62%

43%

4%

3%

32%

34%

39%

51%

29%

25%

22%

19%

KWESTIE SPOŁECZNE UWZGLĘDNIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

zapewnienie przestrzeni publicznych i udogodnień (w tym terenów zieleni)

efektywność energetyczna

pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczności

zmniejszenie operacyjnego śladu węglowego
Supermarket: Walmart

E-commerce: Amazon

Energia: Exxon Mobil

Finanse: Berkshire H.

Opieka zdrowotna:  
Johnson & J.

Przemysł: Boeing

Technologia: Microsoft

Telekomunikacja: Verizon

Media: Nextera Energy

tworzenie lokalnych możliwości zatrudnienia lub podnoszenia kompetencji

redukcja emisji dwutlenku węgla

dostęp do dostępnego mieszkalnictwa

adaptacja do zmian klimatu

wspieranie lokalnych/małych firm

bioróżnorodność

KWESTIE ŚRODOWISKOWE UWZGLĘDNIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

zdecydowanie  
gorsze wyniki

gorsze wyniki

agencja A agencja B agencja C agencja D agencja E

ani lepsze,  
ani gorsze
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Obecnie nie możemy mówić o zunifi-
kowanej metodzie przyznawania ratin-
gów ESG – na rynku funkcjonuje wiele 
standardów, których wyniki mogą się 
między sobą znacząco różnić. Duże 
różnice w ocenach mogą wystąpić 
z wielu powodów: narzuconych ram 
analizy, charakteru i źródła przyjętych 
danych i miar, oceny jakościowej klu-
czowych wskaźników. Końcowy obraz 
może być szczególnie zniekształcony 
przez „ważenie” poszczególnych ka-
tegorii w celu dopasowania analizy do 
realiów danej branży. XX

XX

Raportowanie danych niefinansowych, nazywanych 
często ESG, stanowi coraz ważniejszy aspekt decy-
zyjny w procesie inwestycyjnym. Dostarcza bowiem 
inwestorom kluczowych informacji na temat ryzyk 
i możliwości stojących przed interesującymi ich spółka-
mi. Raportowanie ESG było do niedawna dobrowolną 
praktyką biznesową, jednak wraz z zaostrzeniem się 
regulacji unijnych i rosnącą presją otoczenia staje się 
kluczowym elementem, który decyduje o konkurencyj-
ności danej spółki. Dlatego w ostatnim czasie prężnie 
pracujemy z naszymi klientami nad tymi obszarami 
i pomagamy im sprostać wyzwaniom odpowiedzialne-
go podejścia do biznesu.

Pomagając innym, nie możemy pozostać w tyle. Na-
szym priorytetem jest to, by rosnące przywiązanie do 
zasad zrównoważonego rozwoju w branży nierucho-
mości dotyczyło też firmy JW+A. Działamy z posza-
nowaniem środowiska naturalnego ‒ chcemy pokazać 
naszym klientom i partnerom, że przekładamy na 
własny grunt to, co robimy dla nich na co dzień. Swoją 
działalnością chcemy edukować użytkowników budyn-
ków: wyjaśniać rozwiązania ekologiczne, które realnie 
odpowiadają na potrzeby zrównoważonego rozwoju, 
oraz zwracać uwagę na te, które niesłusznie urastają 
do rangi proekologicznych. 

Jerzy Wójcik 

CEO w JW+A

Niektórzy eksperci twierdzą, że oceny 
ESG powinny być postrzegane nie jako 
fakty, ale jako opinie. Firmy udzielające 
ratingów oceniają przedsiębiorstwa na 
podstawie danych uwierzytelniających, 
których jakość może pozostawiać wiele 
do życzenia. W efekcie organizacje mie-
rzące zaangażowanie w zrównoważony 
rozwój często nie zgadzają się co do ocen 
tych samych firm. Raport OECD z 2019 
roku pokazuje znaczne różnice między 
wynikami ESG wyznaczonymi przez 
różnych dostawców. Poziom korelacji 
między ocenami w odmiennych ratingach 

oszacowano jedynie na 0,54 – a nawet 
niżej, gdy spojrzymy na poszczególne fi-
lary E, S i G88. Ponieważ analizy uwzględ-
niają tak wiele zmiennych, a dostawcy 
ratingów zazwyczaj nie publikują swojej 
metodologii, trudno zrozumieć powody 
stojące bezpośrednio za tą sytuacją.

Odpowiedzią Unii Europejskiej na ro-
snący chaos i wybiórczość systemów 
raportowania są kolejne procesy legisla-
cyjne – dyrektywa CSRD, rozporządze-
nie SFRD i rozporządzenia w sprawie 
taksonomii UE. Dzięki nim ujednolicone 
zostaną kryteria pozyskiwania informacji, 
gdzie w portfelach funduszy inwestycyj-
nych znajdują się inwestycje obciążone 
ryzykami ESG. W następnych latach 
czeka nas więc proces wypracowywania 
jednolitych i przejrzystych standardów, 
które ograniczą procesy greenwashin-
gowe oraz umożliwią realne porównanie 
spółek. Z tego powodu warto przyjrzeć 
się dokładnie wymaganiom, jakie przed 
firmami będzie stawiała taksonomia UE.

presja legislacyjna

Europa stoi na czele zmian ESG w sek-
torze nieruchomości. Jednak osiągnięcie 
celów międzynarodowych programów 
wspierających zrównoważony rozwój 
na tym rynku wymaga w skali Unii in-
westycji o wartości nawet 270 mld EUR 
rocznie, co przekracza możliwości sektora 
publicznego. Dlatego też UE wyznacza 
nowe regulacje mające zapewnić, że 
działania biznesowe będą wspierać dro-
gę ku zrównoważonemu rozwojowi.

W 2018 r. Komisja Europejska opubli-
kowała plan działania w sprawie finan-
sowania zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego, który zawierał szereg 
rozwiązań obejmujących cały łańcuch 
inwestycyjny. Następnie KE przedstawiła 
pakiet regulacji związanych z odpowie-
dzialnym finansowaniem: rozporządzenie 
SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation) w sprawie ujawniania infor-
macji, rozporządzenie w sprawie wskaź-
ników niskoemisyjnych (Low Carbon 

Instrument NFRD CSRD

zakres •  spółki publiczne zatrudniające ponad 500 
pracowników

•  po roku obrotowym 2023: spółki 
notowane na giełdzie (z wyjątkiem 
mikroprzedsiębiorstw) oraz duże firmy 
spełniające co najmniej dwa z trzech 
warunków: suma bilansowa 20 mln EUR, 
obrót netto 40 mln EUR,  
250 pracowników

•  po roku obrotowym 2026: spółki 
zatrudniające ponad  
10 pracowników 

informacje  
w raporcie

•  kwestie środowiskowe

•  sprawy socjalne i sytuacja pracowników

•  poszanowanie praw człowieka

•  przeciwdziałanie korupcji

•  różnorodność w zarządach spółek (pod 
względem wieku, płci, wykształcenia 
i doświadczenia)

Dodatkowo:

•  strategia i cele firmy

•  rola zarządu i kierownictwa

•  główne negatywne skutki związane 
z działalnością firmy

•  sposób zidentyfikowania raportowanych 
informacji

standard  
raportowania

•  brak 

•  niewiążące zalecenia dotyczące 
raportowania niefinansowego oraz 
klimatycznego

•  wyznaczone standardy UE określające 
sposób raportowania zagrożeń związanych 
z obszarami środowiskowymi, społecznymi 
i zarządzania

rodzaj  
dokumentu

•  raport jako część sprawozdania zarządu lub 
odrębny dokument

•  sprawozdanie zarządu

format
•  elastyczny

• dowolny
•  cyfrowy, zdatny do odczytu maszynowego

Benchmark Regulation) oraz rozporzą-
dzenie w sprawie taksonomii UE.
Rok później w ramach dyskusji na temat 
Europejskiego Zielonego Ładu KE uznała 
potrzebę poprawy systemu ujawnia-
nia informacji niefinansowych przez 

PORÓWNANIE DYREKTYW NFRD I CSRD
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podmioty komercyjne oraz rozpoczęła 
przegląd poświęconej temu zagadnieniu 
dyrektywy NFRD (Non-Financial Repor-
ting Directive), przyjętej w 2014 roku. 
W efekcie w kwietniu 2021 r. Komisja 
przyjęła kompleksowy pakiet regulacji, 
które mają pomóc usprawnić odpowie-
dzialne inwestycje w całej Unii Europej-
skiej. Wśród nich znalazła się propozycja 
dyrektywy w sprawie raportowania 
zagadnień dotyczących zrównoważo-
nego rozwoju przez przedsiębiorstwa 
(CSRD), zastępującej NFRD i usuwającej 
jej niedociągnięcia związane z niezado-
walającym poziomem porównywalności, 
wiarygodności i adekwatności raporto-
wanych danych.

W lipcu 2021 r. KE opublikowała Strate-
gię finansowania przejścia do gospodarki 
zrównoważonej (ang. Strategy for Finan-
cing the Transition to a Sustainable Econo-
my). Strategia ta podchodzi do zagadnień 
ESG szerzej niż plan działań KE z 2018 r., 
koncentruje się w większym stopniu na 
kwestiach wykraczających poza klimat. 
Dokument dotyczy czterech głównych 
zagadnień: realizacji celów klimatycznych 
i środowiskowych, zwiększonego dostępu 
do zrównoważonego finansowania dla 
osób fizycznych oraz małych przedsię-
biorstw, odporności sektora finansowego 
i zwalczania greenwashingu oraz wspiera-
nia globalnych inicjatyw w zakresie zrów-
noważonych finansów.

DYREKTYWA NFRD  

(NON-FINANCIAL REPORTING 

DIRECTIVE)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
z dnia 22.10.2014 r. w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych 
i informacji na temat różnorodności 
przez niektóre duże jednostki oraz grupy, 
w Polsce obliguje do ujawniania infor-
macji niefinansowych w sprawozdaniach 
z działalności duże jednostki, zatrudniają-
ce powyżej 500 pracowników oraz speł-
niające kryterium finansowe sumy bilan-
sowej powyżej 85 mln zł lub przychodu 
netto powyżej 170 mln zł. 

DYREKTYWA CSRD  

(CORPORATE SUSTAINABILITY 

REPORTING DIRECTIVE)

Wkrótce zastąpi dotychczasową dyrek-
tywę NFRD i zapewni kluczowe powią-
zanie z innymi unijnymi przepisami doty-
czącymi ujawniania informacji w duchu 
zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa ta 
wprowadzi też nowe, szersze obowiązki 
raportowania dla dużych spółek i grup 
kapitałowych od 2024 r. oraz dla małych 
i średnich spółek giełdowych od 2026 r. 

ROZPORZĄDZENIE SFDR  

(SUSTAINABLE FINANCE  

DISCLOSURE REGULATION) 

Obowiązuje od marca 2021  r. i ma na 
celu zwiększenie przejrzystości w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju produktów 
i podmiotów finansowych (np. funduszy 
inwestycyjnych). Techniczne standardy 
regulacyjne (RTS), które doprecyzowują 
treść, metodologię i formę raportowania 
wymaganego na mocy SFDR, nie zostały 
jeszcze w pełni opracowane i zatwier-
dzone przez KE. Najprawdopodobniej 
zaczną obowiązywać od stycznia  
2023 roku.

TAKSONOMIA UE

Została ona ustanowiona na bazie rozpo-
rządzenia (2020/852) w sprawie takso-

nomii UE oraz aktu delegowanego z dnia 
21.04.2021 r. i definiuje cele klimatyczne 
Unii wraz ze sposobami ich realizacji. 
Wprowadza również definicje aktywności 
zrównoważonych środowiskowo oraz kry-
teria ich raportowania. Więcej na ten temat 
piszemy w rozdziale 7 (Taksonomia UE).

ROZPORZĄDZENIE 

O NISKOEMISYJNYCH 

WSKAŹNIKACH 

REFERENCYJNYCH

Zgodnie z tym rozporządzeniem dostaw-
cy niskoemisyjnych wskaźników refe-
rencyjnych zobowiązani są ujawnić, czy 
i w jaki sposób uwzględniają one czynniki 
ochrony środowiska, polityki społecznej 
i ładu korporacyjnego (ESG), a także wy-
mogi nowych wskaźników referencyjnych 
— transformacji klimatycznej (EU CTB) 
i dostosowania do Porozumienia pary-
skiego (EU PAB). 

ROZPORZĄDZENIE  

W SPRAWIE RATINGU  

KREDYTOWEGO (CREDIT  

RATING REGULATION)

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów War-
tościowych (ESMA), wprowadzonymi 
w 2019 roku, agencje ratingowe zobo-
wiązane są ujawnić fakt uwzględnienia 
czynników ESG.
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Rynki kapitałowe

Przepisy UE i Europejski Zielony Ład

Globalne raportowanie  
i metodologia ESG

Wielka Brytania - "Green Plan"

USA - wymagania SEC

Przyjęcie spójniejszych ram 
 i wytycznych ESG

Opracowanie jasnych, mierzalnych 
benchmarków dla aktywów i funduszy

Włączanie wskaźników ESG do 
zarządzania ryzykiem

Reorientacja przepływów kapitałowych 
w kierunku inwestycji zgodnych  

z regulacjami ESG

Zwiększenie inwestycji w zrównoważoną 
infrastrukturę i projekty społeczne

Promowanie przejrzystości i 
długofalowości

w przyszłości

WPŁYW RAPORTOWANIA ESG NA RYNKI KAPITAŁOWE

odpowiedzialne inwestycje | ESG na rynku nieruchomości

SFRD

Taksonomia

obowiązek inwestorów w zakresie 
integracji ESG i zwiększonego  

ujawniania informacji

CSRD

Technologie takie jak 
ABB Ability™ pomagają 
w zapewnieniu 
niezawodnego zasilania 
i wspierają realizację 
wizji zrównoważonego, 
inteligentnego budownictwa 
źródło: ABB
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tą infrastrukturę dla rowerzystów oraz 
inwestujemy w rozwiązania ułatwiające 
dotarcie do pracy.

Co do transportu, czy inwestycje takie 
jak tunel z peronu SKM na teren Alchemii 
albo kładka prowadząca na teren 
biurowca Format są opłacalne?

Jeśli spojrzeć na to kosztowo, wydawało-
by się, że nie. Ale jest to rodzaj inwestycji 
w otoczenie. Nie dość, że kreujemy roz-
wiązania komunikacyjne, to pomagamy 
naszym najemcom zmienić sposób myśle-
nia o dojazdach do pracy. I to się spraw-
dza, co potwierdziły przeprowadzone 
przez nas badania – aż 40% pracowników 
Alchemii dojeżdża do pracy SKM, a osób 
korzystających z roweru jest niewiele  
mniej niż z samochodu: 21% do 23%.  
Takie inwestycje opłacają się  
nam wszystkim. 

Dekadę temu wybudowaliście basen 
w kompleksie Alchemia, co było 
pionierskim rozwiązaniem na rynku.  
Czy dalej dostrzegacie potencjał 
w łączeniu funkcji?

Wielofunkcyjność to niewątpliwie przy-
szłość. Dzisiaj nikt nie chce już monokultu-
ry, trzeba tworzyć atrakcyjną pod wieloma 
względami przestrzeń miejską, gdzie się 
żyje, pracuje, wypoczywa. Dlatego nasze 
kolejne projekty idą w tym kierunku. Warto 
zaznaczyć, że niekoniecznie jeden dewe-
loper musi kreować wszystkie funkcje, 

czego najlepszym przykładem są DOKI, 
wielofunkcyjna inwestycja powstająca 
na postoczniowych terenach w Gdańsku. 
Realizujemy ją wspólnie z Euro Stylem. 
Wielofunkcyjność to jeden z elementów 
naszej strategii – chcemy dać ludziom 
możliwość pracy niedaleko miejsca za-
mieszkania, gdzie w zasięgu spaceru 
będą mogli zaspokoić wszelkie podsta-
wowe potrzeby, a do tego atrakcyjnie 
i różnorodnie spędzać czas wolny. 

Niedawno informowaliście o innowa-
cyjnej modyfikacji central wentylacyj-
nych, tworzycie też własną aplikację 
budynkową. Jak rodzą się tego rodzaju 
rozwiązania i pomysły?

Mamy swój wewnętrzny, multidyscy-
plinarny zespół badań i rozwoju, który 
szeroko analizuje rynek, a później stara 
się kreować nowatorskie rozwiązania. 
Warto podkreślić, że Torus to blisko 
120  osobowy zespół fachowców, dobrze 
rozeznanych w branży nieruchomości, 
z dużym zapleczem inżynieryjnym i tech-
nicznym. Mamy więc duże zasoby kom-
petencyjne i spore rynkowe know-how. 
Tworzymy też wieloletnie partnerstwa 
i jesteśmy mocno osadzeni w branży, co 
ułatwia dostęp do wiedzy z zewnątrz, 
a tym samym pozwala na bieżące kon-
sultowanie i weryfikowanie pomysłów.

Nie tylko stawiacie biurowce, lecz także 
inicjujecie autorskie projekty, takie jak 
ograniczanie zużycia plastiku w pracy 

czy triathlon w biurowcu. Jesteście też 
tytularnym sponsorem drużyny piłkarzy 
ręcznych. Skąd takie zaangażowanie?

Jesteśmy deweloperem silnie zakorzenio-
nym w Trójmieście, identyfikujemy  
się ze społecznością lokalną.  
To duże zobowiązanie, a także bardzo 
ważny obszar działalności właścicielskiej 
– musimy oczywiście zarabiać, ale nie 
jest to jedyny cel i wyznacznik rozwoju. 
Tak  wyobrażam też sobie odpowiedzial-
ny biznes. Dążymy do tego, by ta idea 
urzeczywistniała się na wielu polach, jest 
to obecne w naszej strategii CSR. Stara-
my się inicjować i uczestniczyć w wielu 
aktywnościach związanych z ekologią, 
edukacją, sportem, szeroko pojętą pomo-
cą. To wyraz naszej troski i chęć pozosta-
wienia po sobie czegoś więcej niż tylko 
budynków.

Odpowiedzialne inwestycje, czyli jakie? 
Co to oznacza w waszym przypadku?

Sławomir Gajewski: Odpowiedzialne 
inwestycje to takie, które uwzględniają 
potrzeby ochrony środowiska, co w na-
szym przypadku w dużej mierze ułatwia 
i determinuje certyfikacja. Ale to też takie 
projekty, które liczą się ze zdaniem lokal-
nej społeczności i wspierają rozwój mia-
sta, a do tego potrzebny jest dialog z róż-
nymi interesariuszami. Oczywiście nie 
we wszystkim musimy się zgadzać, ale 
dyskutujemy, szukamy rozwiązań. Ofero-
wanie wysokiej jakości produktu stanowi 
wyraz szacunku do partnerów, klientów, 
to też rodzaj odpowiedzialności.

Co wyróżnia inwestycje Torusa?

Bez wątpienia jest to szeroko rozumia-
na wysoka jakość. Nasze inwestycje 
koncentrujemy wzdłuż głównego ciągu 
komunikacyjnego Trójmiasta, są więc 
doskonale skomunikowane. Rewitalizu-
jemy przy tym często poprzemysłowe 
tereny, nadając im nowe życie i funkcje. 
Ponadczasowa architektura, wysoki 
standard budownictwa i zaawanso-
wane technologie sprawiają, że nasze 
inwestycje nawet za kilkadziesiąt lat 
wciąż będą atrakcyjne. Staramy się 
przy tym szeroko patrzeć na potrzeby 
lokalnej społeczności, stąd np. centrum 
rekreacyjno-sportowe w Alchemii czy 
liczne lokale usługowe na parterach. 
W każdym budynku projektujemy boga-

źródło: Torus
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prezes spółki Torus

odpowiadamy na potrzeby  
lokalnej społeczności

W
Y

W
IA

D



8786

wzrost znaczenia czynników 
społecznych w planowaniu 
inwestycji
Zrównoważony rozwój z reguły kojarzony 
jest z ekologią i próbą powstrzymania po-
stępujących zmian klimatycznych. W rze-
czywistości jednak by uznać produkt za 
zrównoważony, trzeba poddać ocenie trzy 
obszary: E, S i G, a więc w równym stopniu 
środowiskowy, społeczny i organizacyjny. 
Również w nieruchomościach nie sposób 
mówić o zrównoważonej i odpowiedzialnej 
inwestycji, jeśli w jej planowaniu nie brano 
pod uwagę czynników takich jak wpływ 
na sąsiedztwo, kształtowanie się nowej 
społeczności (pracowników lub mieszkań-
ców) czy oddziaływanie na obecnych już 
użytkowników.

Od pewnego czasu dostrzegają to świa-
domi inwestorzy. Jest ich coraz więcej, co 
w ThinkCo obserwujemy poprzez rosnącą 

liczbę zapytań o analizy pod certyfikaty 
obejmujące czynniki społeczne. Należą do 
nich WELL, w całości skupiony na dobro-
stanie użytkowników, BREEAM In-Use 
w kategorii Resilience, oceniający, czy 
istniejący już obiekt tworzy zagrożenia 
społeczne, oraz BREEAM Communities, 
którego zadaniem jest sprawdzenie wpły-
wu inwestycji na otoczenie.

– By dokonać oceny sytuacji społecznej 
inwestycji i zasugerować metody jej po-
prawy, na zlecenie inwestora prowadzimy 
badanie obejmujące szereg kwestii wpły-
wających na uwarunkowania gospodarcze 
i demograficzne otoczenia inwestycji. Ana-
liza pozwala wskazać braki oraz potencjał 
rozwoju, a także zrozumieć, jakie nowe 
funkcje i usługi powinny uzupełnić obszar, 

by podnieść jego atrakcyjność i poprawić 
jego standard w oczach użytkowników – 
komentuje Tomasz Bojęć, partner zarządza-
jący w ThinkCo.

Dotychczasowe zainteresowanie kwestia-
mi społecznymi, choć rosnące, pojawiało 
się wyłącznie wśród najambitniejszych 
inwestorów na polskim rynku nierucho-
mości. Zmieniło się to jednak na przełomie 
lat 2021 i 2022, wraz z wejściem w życie 
przepisów o unijnej taksonomii, która ocze-
kuje od organizacji biznesowych wykazania, 
że w żadnym z obszarów ESG co najmniej 
nie przynoszą szkód. Ponadto znaczenie 
kwestii społecznych będzie wzrastać wraz 
z wprowadzaniem kolejnych regulacji, ta-
kich jak tzw. taksonomia społeczna, wycho-
dząca naprzeciw trudnościom w wyborze 
i ocenie aspektów mieszczących się w za-
kresie liter S i G, lecz stawiająca większe niż 
dzisiaj wymagania.

Między innymi dlatego coraz więcej inwe-
storów uważa, że dobrowolne przeprowa-
dzanie analiz społecznych stanowi inwe-
stycję w nieodległą przyszłość, kiedy będą 
one mogły zostać wykorzystane w coraz 
bardziej szczegółowych strategiach ESG, 
raportowaniu na potrzeby taksonomii czy 
jako wkład do procesu certyfikacji. Dogłęb-
ne poznanie kontekstu społecznego inwe-
stycji to przede wszystkim wiedza, która 
procentuje przy tworzeniu strategii funkcjo-
nalnych, sprzedażowych i marketingowych. 
Pomaga uniknąć błędów biznesowych 
i wizerunkowych oraz odpowiednio ukie-
runkować działania obliczone na pozytyw-
ny wpływ na lokalną społeczność.

– Dla zbudowania jak najpełniejszego 
kontekstu społecznego poszczególnych 
inwestycji sięgamy po zróżnicowane 
źródła informacji, co znacznie poszerza 
perspektywę. Wiedza branżowa, prace 
naukowe, ale też opinie mieszkańców, 
dokumenty planistyczne i wiele innych – 
od lat tworzymy raporty i analizy łączące 
twarde dane rynkowe z analizą trendów 
społecznych, gospodarczych i architekto-
nicznych – dodaje Przemysław Chimczak-
-Bratkowski z ThinkCo.fo
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taksonomia UE7
Postanowienia Europejskiego Zielonego 
Ładu zainicjowały szereg inicjatyw do-
tyczących praktycznie wszystkich gałęzi 
gospodarki. Z punktu widzenia rynku 
nieruchomości na uwagę zasługuje plan 
działania UE na rzecz zrównoważonego 
finansowania, który ma ukierunkować 
prywatne inwestycje na odpowiedzialną 
ścieżkę rozwoju. rozwój. Kluczowym 
elementem tego planu działania jest 
tzw. unijna taksonomia90, zapewniająca 
wspólny system klasyfikacji zrównowa-
żonych działań gospodarczych poprzez 
promowanie przejrzystości oraz długo-
terminowe planowanie.

podstawowe założenia 
taksonomii

Pomimo ambitnych celów klimatycznych 
określonych w przepisach europejskich 
gospodarka UE nie jest obecnie na wła-
ściwej drodze do osiągnięcia net-zero: 
żaden z sektorów nie działa na poziomie 
zerowych emisji netto, redukcja emi-
sji nie osiągnęła zaś wystarczającego 
poziomu. Ponadto większość przedsię-
biorstw nie jest świadoma skali i tempa 
działań niezbędnych do transformacji 
gospodarki w neutralną dla klimatu. 
Niezbędne jest zwiększenie skali zrów-
noważonych działań we wszystkich 
sektorach gospodarki, które będą spójne 
ze ścieżkami redukcji emisji UE, a tym 
samym wdrożą Europejski Zielony Ład. 

W tym celu Komisja Europejska ustano-
wiła taksonomię (ang. taxonomy), czyli 
narzędzie klasyfikacyjne przeznaczone 
dla inwestorów, przedsiębiorstw i insty-
tucji finansowych, służące do definiowa-
nia wpływu działalności gospodarczej 
na środowisko oraz określające wymogi, 
jakie muszą spełniać organizacje, aby 
można je było uznać za zrównoważo-
ne91. Taksonomia to również instrument 
ułatwiający planowanie i raportowanie 
postępów w dążeniu do celu net-zero. 
Dokumentem regulującym kwestie takso-
nomii na poziomie Unii Europejskiej jest 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie ustanowienia ram 
ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
opublikowane w czerwcu 2020 roku92. 

Obszary objęte taksonomią to: leśnictwo, 
rolnictwo, budownictwo i rynek nieru-
chomości, przemysł, branża energetycz-
no-paliwowa, branża wodno-odpadowa, 
transport i magazynowanie, IT i komuni-
kacja93. Termin „obszar” różni się w tym 
kontekście od terminu „branża” – oznacza 
bowiem, że taksonomią objęte są nie 
tylko firmy zajmujące się biznesowo np. 
leśnictwem, lecz także wszystkie te, które 
muszą dotykać tej kwestii, aby prowadzić 
swoje procesy biznesowe. W przypadku 
rynku nieruchomości oznacza to obowią-
zek deklaracji w niemal każdym z wy-
mienionych obszarów, ze względu np. na 
konieczność odrolnienia, transportu ma-

teriałów, budowy inwestycji czy dopro-
wadzenia do nich mediów i zarządzania 
ich zużyciem.

kalendarz wdrożenia

18 czerwca 2020 r. Parlament Eu-
ropejski oraz Rada UE opublikowały 
Rozporządzenie nr 2020/852 w spra-
wie ram ułatwiających zrównoważone 
inwestycje, zmieniające rozporządzenie 
(UE) 2019/2088. Dokument ten został 
przedstawiony w ramach opracowane-
go wcześniej przez Komisję Europejską 
planu działania w sprawie finansowania 
zrównoważonego wzrostu gospodarcze-
go z marca 2018 r., który zainicjował tę 
ambitną i kompleksową strategię wspie-
rającą przekierowanie prywatnego kapi-
tału na zrównoważone inwestycje.

Jednak końcowy zarys rozporządzenia 
o taksonomii to wynik wieloletnich prac 
nad zrównoważonym finansowaniem 
i wiedzy Technicznej Grupy Ekspertów 
ds. Zrównoważonego Finansowania 
(TEG), która zaproponowała praktyczne 
rozwiązania dla europejskiej taksonomii. 
Do kwietnia 2021 roku opublikowano 
akty delegowane taksonomii UE na te-
mat pierwszych dwóch celów środowi-
skowych: „Łagodzenie zmian klimatu” 
i „Adaptacja do zmian klimatu”. Usta-
nowiono także obowiązek stosowania 
kryteriów wynikających z taksonomii 

i uwzględniania ich w sprawozdaniach 
okresowych oraz informacjach o produk-
tach dla tych celów środowiskowych od 
1  stycznia 2022 r. Planowane jest po-
nadto przygotowanie aktu delegowanego 
dla pozostałych celów środowiskowych 
(3. Zrównoważone wykorzystywanie 
i ochrona zasobów wodnych i morskich; 
4. Przejście na gospodarkę o obiegu 
zamkniętym; 5. Zapobieganie zanie-
czyszczeniu i jego kontrola; 6. Ochrona 
i odbudowa bioróżnorodności i ekosys-
temów) oraz opublikowanie go jeszcze 
w 2022 roku94.

fot.  Zsun fu, Unsplash
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Przewiduje się,  
że w 2022 r. ponad  
5 tys. europejskich 
firm będzie zobowią-
zanych do raporto-
wania w zgodzie  
z takso nomią UE.



9190

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: K

om
is

ja
 

Eu
ro

pe
js

ka
, E

U
 ta

xo
no

m
y 

fo
r s

us
ta

in
ab

le
 a

ct
iv

iti
es

, 
ht

tp
s:

//e
c.

eu
ro

pa
.e

u/
in

fo
/b

us
in

es
s-

ec
on

om
y-

eu
ro

/
ba

nk
in

g-
an

d-
fin

an
ce

/s
us

ta
in

ab
le

-fi
na

nc
e/

eu
-t

ax
on

om
y-

su
st

ai
na

bl
e-

ac
tiv

iti
es

_e
n 

(d
at

a 
do

st
ęp

u:
 2

4.
01

.2
02

2)

op
ra

co
w

an
ie

 T
hi

nk
Co

 n
a 

po
ds

ta
w

ie
: K

om
is

ja
 E

ur
op

ej
sk

a,
 E

U
 ta

xo
no

m
y 

fo
r s

us
ta

in
ab

le
 a

ct
iv

iti
es

, h
ttp

s:
//e

c.
eu

ro
pa

.
eu

/in
fo

/b
us

in
es

s-
ec

on
om

y-
eu

ro
/b

an
ki

ng
-a

nd
-fi

na
nc

e/
su

st
ai

na
bl

e-
fin

an
ce

/e
u-

ta
xo

no
m

y-
su

st
ai

na
bl

e-
ac

tiv
iti

es
_e

n 
(d

at
a 

do
st

ęp
u:

 2
6.

12
.2

02
1)

SZEŚĆ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH TAKSONOMII

Taksonomia UE obejmuje sześć głównych celów środowiskowych, według których można ocenić 
działalność organizacji z perspektywy zrównoważonego rozwoju:

łagodzenie  
zmian klimatu

przejście na 
gospodarkę o obiegu 

zamkniętym

adaptacja  
do zmian klimatu

zapobieganie 
zanieczyszczeniu  

i jego kontrola

zrównoważone 
wykorzystywanie 

i ochrona zasobów 
wodnych i morskich

ochrona i odbudowa 
bioróżnorodności 

i ekosystemów

HARMONOGRAM WPROWADZANIA KOLEJNYCH ETAPÓW TAKSONOMII UE

Porozumienie  
Paryskie

plan KE dot. 
zróżnicowanego 

finansowania

Europejski Zielony 
Ład

porozumienie 
polityczne w sprawie 

regulacji dot. 
taksonomii

publikacjia 
rozporządzenia UE 

dot. taksonomii

obowiązek 
stosowania kryteriów 

wynikających  
z Taksonomii  

i uwzględnienia ich 
w sprawozdaniach 

okresowych dla celow 
środowiskowych 1 i 2

obowiązek 
stosowania kryteriów 
dla pozostałych celów 

3-6

powolanie grupy 
wysokiego szczebla 

ds. zrównoważonych 
finansów 

(HLEG)

powolanie technicznej 
grupy ekspertów ds. 

zrównoważonego 
finansowania

(TEG)

koncowy raport TEG 
dot. taksonomii UE

publikacja aktów 
delegowanych 
taksonomii UE 

na temat dwóch 
pierwszych celów 
środowiskowych - 
łagodzenie zmian 

klimatu oraz 
adaptacja to zmian 

klimatu

publikacja aktu 
delegowanego 

Taksonomii UE dla 
pozostałych celów 
środowiskowych

12.2015 03.2018

12.2019 06.2020 01.2022 01.2023

12.2016 06.2018 03.2020 04.2021 2022

HARMONOGRAM WPROWADZANIA KOLEJNYCH ETAPÓW TAKSONOMII UE
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raportowanie  
taksonomiczne

Unijna taksonomia jest także zwana 
„zieloną” ze względu na to, że skupia 
się w swojej istocie na środowiskowych 
aspektach ESG. Ma ona zapewnić jed-
nolitą terminologię w raportowaniu oraz 
zapobiegać zjawisku greenwashingu 
poprzez wprowadzenie jednoznacznych 
kryteriów pozwalających na określenie, 
czy dana działalność jest zrównoważona 
środowiskowo, a tym samym – które 
mogą być finansowane na preferencyj-
nych warunkach. 

Taksonomia nakłada na przedsiębiorców 
obowiązek publikowania informacji niefi-
nansowych na mocy dyrektywy 2013/34/
UE. W jego ramach należy ujawniać 
informacje na temat tego, w jaki sposób 
i w jakim stopniu działalność przedsię-
biorstwa jest zrównoważona środowi-
skowo. Rozporządzenie o taksonomii 
oraz dodatkowe akty delegowane okre-
ślają dopuszczalne formy i metody rapor-
towania95. W celu ewaluacji działalności 
gospodarczej w zgodzie z taksonomią 
przedsiębiorca musi okazać szczegółowy 
opis charakteru i zakresu działalności, 
zawrzeć w nim techniczne kryteria kwa-
lifikacji oraz przedstawić listę warunków, 
jakie działalność musi spełnić w ramach 
zasady DNSH.

Zgodnie z taksonomią działalność go-
spodarczą uważa się za zrównoważoną 
środowiskowo, jeżeli wnosi ona znaczny 
wkład w jeden z sześciu celów środo-
wiskowych i nie wyrządza jednocześnie 
znaczącej szkody pozostałym pięciu96. 
Inwestorzy mogą nadal inwestować 
w dowolny sposób – rozporządzenie 
w sprawie systematyki nie nakłada obo-
wiązku angażowania się wyłącznie w te 
rodzaje działalności gospodarczej, które 
spełniają określone kryteria. Niemniej ze 
względu na fakt, że kryteria oceny takso-
nomicznej opracowane zostały nie przez 
unijne organy parlamentarne, lecz przez 
przedstawicieli środowiska finansowego, 
można się spodziewać wymogu wyso-

kich wyników taksonomicznych w ocenie 
ryzyka inwestycyjnego. I to zarówno 
w kontekście kredytowania działań biz-
nesowych, jak i atrakcyjności zakupów 
inwestycyjnych.

Ujednolicenie raportowania w aspektach 
środowiskowych to dopiero początek 
zielonej rewolucji. Komisja Europejska 
zapewnia, że katalog zrównoważonych 
działań w ramach taksonomii będzie 
na bieżąco poszerzany. Planowane jest 
stworzenie „brązowej taksonomii” jako 
swoistego negatywu zielonej: będzie ona 
klasyfikować działalność gospodarczą, 
która negatywnie wpływa na realizację 
ambitnych celów klimatycznych UE. Roz-
poczęły się także prace nad „taksonomią 
społeczną”, która ma opisywać działania 
uznawane za inkluzywne i zrównoważo-
ne społecznie97. Ostatecznie wszystkie te 

KRYTERIA KLASYFIKACJI  
DZIAŁALNOŚCI W ZGODZIE  
Z TAKSONOMIĄ  
(TAXONOMY-ALIGNED)

Istotny wkład  
– organizacji w realizację przynajmniej 
jednego z sześciu celów środowiskowych 
określonych w rozporządzeniu 
2020/852, art. 3a. Ocenia się go przez 
sprawdzenie kwalifikowalności taksonomii 
(ang. Taxonomy-eligible), wyliczenie 
udziału działalności przedsiębiorstwa 
kwalifikującego się do taksonomii oraz 
obszarów niekwalifikujących się  
(ang. non-eligible).

Działalność zrównoważona środowiskowo:

•  wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów 
środowiskowych,

•  nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z pozostałych celów 
środowiskowych, zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”  
(ang. Do Not Significant Harm, DNSH),

•   jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami, czyli procedurami 
zapewniającymi stosowanie wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych oraz wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka.

Zasada „nie czyń poważnych  

szkód” (DNSH)  
– to, czy działania nie wyrządzają 
poważnych szkód dla pozostałych 
celów środowiskowych, sprawdza  
się poprzez odpowiednią analizę  
due diligence.

Działalność wspomagająca (ang. enabling activity):

•  bezpośrednio wspomaga inne rodzaje działalności we wnoszeniu 
istotnego wkładu w realizację co najmniej jednego z celów 
środowiskowych,

•  nie istnieje dla niej alternatywa w kategorii działalności 
zrównoważonej,

•  nie uzależnia od aktywów, które podważają długoterminowe  
cele mieszczące się w definicji ESG. 

Minimalne gwarancje  
– sprawdzenie czy firma prowadzi 
swoją działalność, przestrzegając 
minimalnych wymogów 
bezpieczeństwa wskazanych 
w wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka oraz 
wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych. 

Działalność przejściowa (ang. transitional activity):

•  nie posiada alternatywnych niskoemisyjnych rozwiązań, które byłyby 
wykonalne pod względem technologicznym i ekonomicznym,

•  choć nie jest zrównoważona, jej cel musi wspomagać przejście do 
gospodarki neutralnej dla klimatu, 

•  utrzymuje emisje na najniższym możliwym poziomie dla swojego 
sektora,

•  nie utrudnia rozwoju i wdrażania alternatywnych, niskoemisyjnych 
rozwiązań,

•  nie prowadzi do uzależnienia od aktywów wysokoemisyjnych. op
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Taksonomia tworzy też szczegółowe wytyczne dla różnych rodzajów 
działalności gospodarczej, które podzielono na działalność zrównowa-
żoną środowiskowo, wspomagającą i przejściową.

odpowiedzialne inwestycje | taksonomia UE

źródło: Torus

Podczas oceny dostosowania firmy do 
taksonomii UE brane są pod uwagę  
trzy czynniki:
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opracowania mają stworzyć jedno spójne 
narzędzie – taksonomię, która będzie 
w pełni odnosić się do wszystkich aspek-
tów ESG.

Przewiduje się, że w 2022 r. ponad 5 tys. 
europejskich firm będzie zobowiązanych 
do raportowania w zgodzie z takso-
nomią UE w zakresie zrównoważonej 
działalności. W 2026 roku liczba ta przy-
puszczalnie wzrośnie do ponad 50 tys. 
przedsiębiorstw (włączając w to małe 
i średnie przedsiębiorstwa). Co ważne, 
obowiązek taksonomiczny nie spoczywa 
tylko na firmach zarejestrowanych w UE, 

ale na wszystkich organizacjach, które 
chcą w granicach UE prowadzić procesy 
biznesowe – co oznacza, że każda firma 
spoza UE, która chce zapewniać usługi 
i produkty na rynku europejskim, będzie 
musiała dostosować się do przepisów 
unijnej taksonomii98.

wpływ taksonomii  
na rynek nieruchomości

Obowiązek stosowania kryteriów wy-
nikających z taksonomii i uwzględnia-
nia ich w sprawozdaniach okresowych 
największe firmy mają już od 1 stycznia 

2022  roku. Zgodnie z aktem delegowanym 
z 7 maja 2021 roku należy zastosować 
określony zakres i formę raportowania. 
Akt ten precyzuje też, jakie dane i w jakiej 
formie trzeba ujawnić już w 2022 roku 
(za rok 2021), a jakie będą obowiązkowe 
w kolejnych latach99. Brak stosowania się 
do taksonomii, w tym raportowania, ozna-
cza sankcje, które mają zostać doprecyzo-
wane przez państwa członkowskie. 

Aby móc wywiązać się z obowiązków 
nakładanych na rynek nieruchomości 
przez taksonomię, konieczne będzie 
ustalenie danych, które przedsiębiorca 
musi gromadzić w celu wypełnienia 
obowiązków sprawozdawczych, a także 
przygotowanie niezbędnych narzędzi do 
zbierania tych danych i dostosowanie do 
tego systemów wewnętrznych.

Pomimo dodatkowych obowiązków sto-
sowanie taksonomii będzie się wiązać ze 
sporymi korzyściami. Można wśród nich 
wymienić:

 ułatwienie pozyskiwania środków 
na projekty wspierające zrównoważony 
rozwój dzięki wprowadzeniu ujednolico-
nych kryteriów oceny każdej działalności 
gospodarczej,

 umożliwienie inwestorom porówna-
nia swoich produktów, działań i strategii 
pod względem zrównoważonego roz-
woju,

 zwiększenie zaufania inwestorów 
i klientów oraz redukcja zjawiska  
greenwashingu,

 poprawa świadomości przedsię-
biorstw w kwestii wpływu ich produktów 
i usług na zmianę klimatu,

 zachęcenie firm do dobrowolnego 
publikowania danych niefinansowych,

 zapewnienie większej przejrzystości 
działań gospodarczych prowadzonych 
w firmach, łączące się z poprawą  
wizerunku.

odpowiedzialne inwestycje | taksonomia UE

XX
XX

Nauczyliśmy się, że procesy biznesowe to przede 
wszystkim tworzenie atrakcyjnych finansowo pro-
duktów. Wraz z wprowadzeniem taksonomii UE sy-
tuacja ulega zmianie, a bycie ekologicznym stanie się 
nową normą. Żeby utrzymać akcjonariuszy i wartość 
spółki, firmy będą zmuszone zadbać, by ich działania 
były zaplanowane z zieloną wrażliwością. W zapi-
sach taksonomii pojawia się zestaw technicznych 
kryteriów pozwalających ocenić, które inwestycje, 
produkty, usługi oraz koszty firmy można uznać za 
zrównoważone wobec środowiska – a tym samym 
ich finansowanie będzie długofalowo bezpieczne. 
Docelowo obowiązkiem raportowania mogą zostać 
objęte wszystkie firmy funkcjonujące na terenie UE. 
Niedostosowanie się do wymagań taksonomicznych 
spowoduje wyłączenie z kręgu zainteresowania in-
westorów i innych przedsiębiorstw.

Jednym z sektorów najbardziej narażonych na konse-
kwencje regulacji jest rynek nieruchomości. Wielkość 
firm z tego sektora sprawia, że regulacje dotkną je już 
w 2022 r. i trudniej będzie im się do nich dostosować. 
W ThinkCo wychodzimy temu wyzwaniu naprzeciw 
i edukujemy organizacje z branży nieruchomości na 
temat skutków wprowadzenia taksonomii.

Przemysław  
Chimczak-Bratkowski

partner zarządzający w ThinkCo

fot. Scott Webb, Unsplash
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Firma JW+A od ponad 10 lat świadczy 
kompleksowe doradztwo w procesie 
certyfikacji BREEAM, LEED i WELL 
nowych oraz istniejących budynków. 
Oferuje też doradztwo w zakresie opra-
cowania strategii raportowania ESG oraz 
przeprowadzania analiz standardów Net 
Zero. Wszystko to wspierane jest przez 
szeroki zakres analiz eksperckich obej-
mujących charakterystyki energetyczne. 
Opracowanie strategii raportowania to 
pierwszy krok dla inwestorów, którzy 
próbując odnaleźć się w gąszczu polityk, 
systemów i zaleceń z zakresu zrównowa-
żonego rozwoju.

‒ Do niedawna zrównoważone inicjaty-
wy były podejmowane dobrowolnie,  
ale nowe regulacje unijne z zakresu 

zrównoważonego rozwoju coraz czę-
ściej zmieniają chęć w obowiązek. 
Taksonomia niesie za sobą szczególnie 
istotne implikacje dla rynku nierucho-
mości. Część nowych wymagań pokry-
wa się z tymi, które już od lat można 
znaleźć w procesie certyfikacji ‒ tym 
samym certyfikacje, poza dotychczaso-
wymi korzyściami, ułatwiają udowod-
nienie, że dana inwestycja jest zgodna 
z zasadami taksonomii UE ‒ mówi Jerzy 
Wójcik, CEO w JW+A.

Kompleksowość zagadnień związanych 
ze zrównoważonym rozwojem wymaga 
równie złożonych działań. Raportowa-
nie ESG, zmieniająca się polityką kli-
matyczną i związana z nią konieczność 
redukcji emisji CO2 to tylko niektóre 

z czynników wpływających obecnie 
na transformację rynku nieruchomości. 
Przed takim wyzwaniem stanął właści-
ciel z zespołu kilkunastoletnich obiektów 
biurowych, dla którego JW+A przepro-
wadza proces certyfikacji WELL, oraz 
BREEAM In-Use. 

Zespół specjalistów wykonał analizę 
możliwości uzyskania certyfikatów 
z uwzględnieniem nowych wytycznych 
i wsparł Klienta w doborze rozwiązań 
w ramach ustalonego budżetu. W klu-
czowym obszarze efektywności ener-
getycznej wykonaliśmy również szereg 
symulacji komputerowych aby wybrać 
najbardziej opłacalne rozwiązania 
służące obniżeniu zużycia energii. Do-
pełnieniem całego procesu było wpro-
wadzenie procedur zwiększających bez-
pieczeństwo w czasie pandemii w celu 
uzyskania certyfikatu WELL Health and 
Safety Rating.

Efektem końcowym jest obniżenie emisji 
CO2 i zmniejszenie kosztów eksploata-
cyjnych obiektu jak również stworzenie 
przyjaznego miejsca pracy. 

Innym przykładem na weryfikację obiek-
tu pod kątem ESG jest kompleks pięciu 
hal magazynowych na południu Polski, 
sprawdzany podczas sprzedaży w imie-
niu kupującego. Część z obiektów już 
istniała, część była w trakcie budowy. 
Oprócz standardowych analiz due dili-
gence ‒ prawnych, technicznych i śro-
dowiskowych, kupujący zlecił również 
opracowanie ESG due diligence. W wy-
niku analiz okazało się, że jedynie część 
hal spełnia założenia SFDR i taksonomii, 
czyli minimalne wymagania dotyczące 
m.in. świadectwa charakterystyki ener-
getycznej. W tej sytuacji JW+A przygo-
towało zestaw sugerowanych rozwią-
zań dla hal będących jeszcze w trakcie 
budowy, które mogły być uzgodnione 
z generalnym wykonawcą i sprzedawcą. 
Końcowa ocena kompleksu i podane 
zalecenia stanowiły kluczowy element 
procesu negocjacyjnego.
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O
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T
A JW+A to zespół specjalistów w zakresie zrównoważonego i ekologicznego 

budownictwa. Oferuje doradztwo w zakresie ESG, Net-Zero, Taksonomii i ograniczenia 
emisji CO2 wspierane przez szeroki zakres analiz eksperckich. Integruje te usługi  
z certyfikacją BREEAM, LEED i WELL dla nowych oraz istniejących budynków.
 
Certyfikacja jest dobrym punktem wyjścia dla działań z zakresu ESG i ograniczania 
emisji CO2. Działania JW+A pomagają uporządkować zakres ESG, nadać ramy prawne, 
czasowe i określić stopień ich pilności dla Właściciela, Zarządcy budynku, Asset 
Managera, Najemców.

ESG

• strategia ESG 

• raportowanie 

• ratingi ESG 

• ESG due diligence

• integracja z certyfikacją LEED, BREEAM, WELL

Taksonomia

• sprawdzenie zgodności z Taksonomią budynku projektowanego lub istniejącego

• ryzyka klimatyczne 

• analiza wymagań dla charakterystyki energetycznej (EPC) i budynków NZEB

• SFDR

Certyfikacja wielokryterialna

• certyfikacja LEED, BREEAM, WELL, Fitwell

• usługi dla certyfikacji: testy powietrza, audyty budynków, modelowanie energetyczne, LCA

•  doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju na każdym etapie procesu inwestycyjnego

•  analizy i ekspertyzy dla certyfikacji oraz na indywidualne zamówienie Klientów

Net Zero i emisje CO
2

• doradztwo w zakresie efektywności energetycznej redukcji CO2 i GHG

• analizy CRREM, modelowanie energetyczne

• obliczanie CO2 i GHG wg GHG Protocol 

O
F

E
R

T
A ThinkCo to interdyscyplinarny zespół specjalizujący się w analizach i doradztwie 

na potrzeby podmiotów rynku nieruchomości, przeprowadzanych przez pryzmat 
pracowników, mieszkańców i innych użytkowników. 
 
Choć do niedawna o znaczeniu głównie wizerunkowym, obecnie kwestie społeczne są 
coraz szerzej akceptowane jako jeden z filarów zrównoważonego rozwoju. Świadczymy 
doradztwo w zakresie wymaganych z tego powodu strategii, polityk i raportów. 
 
Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju dla firm z rynku nieruchomości obejmują: 
• przestrzeganie praw człowieka
• zgodność z regulacjami prawnymi
• kwestie pracownicze
• relacje biznesowe
• troskę o użytkowników
• troskę o lokalną społeczność

Strategia “S” w ESG

• analiza zagrożeń społecznych otoczenia inwestycji/obszaru działalności

•  identyfikacja możliwości pozytywnego wpływu społecznego w ramach  
działalności i poza nią

•  analiza zgodności planowanych działań z wymaganiami społecznymi UE

•  doradztwo w zakresie polityki społecznej na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Taksonomia UE

• pomoc w zrozumieniu zapisów unijnej taksonomii i nauka korzystania z niej

• przygotowanie organizacji na wejście w życie tzw. taksonomii społecznej

•  analiza zgodności z zaleceniami i regulacjami aspektów społecznych na poziomie UE

Certyfikacja i raportowanie

• certyfikacja BREEAM Communities, BREEAM In-Use, WELL, Fitwell etc.

• doradztwo w zakresie raportowania zgodnego z globalnymi standardami (np. GRI)

•  usługi dla certyfikacji: analiza zagrożeń społecznych, audyt wpływu na lokalną 
społeczność, opracowanie wymagań ESG wobec partnerów, badania satysfakcji 
pracowników/najemców, program zaangażowania w życie społeczności lokalnych, 
strategia dobrostanu pracowników/najemców/klientów/lokalnych społeczności

dowiedz się więcej dowiedz się więcej 

https://thinkco.pl/
https://jw-a.pl/
https://thinkco.pl/
https://jw-a.pl/
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wartość rynkowa 
certyfikacji8
Ekologiczna certyfikacja budynków ko-
mercyjnych w systemie BREEAM czy 
LEED w Polsce jest już powszechną 
praktyką. Na popularności zyskuje rów-
nież system certyfikacji WELL, który 
oprócz promowania idei zrównoważo-
nego rozwoju skupia się na dobrostanie 
użytkowników budynków. W 2020 roku 
w na rynku funkcjonowało łącznie 845 
certyfikowanych budynków (w syste-
mach BREEAM, LEED, DGNB, WELL oraz 
HQU)100. 

Dostrzegalny wzrost popularności cer-
tyfikacji to przede wszystkim skutek 
zmieniającej się struktury własnościowej 
budynków komercyjnych. Przeważająca 
większość najnowszych obiektów jest 
bowiem w posiadaniu spółek z kapita-
łem zagranicznym – funduszy oraz firm, 
które przykładają coraz większą wagę 
do zrównoważonego rozwoju, a nie-
kiedy są w ramach swoich globalnych 
strategii zobowiązane do certyfikowania 
budynków wchodzących w skład portfeli 
inwestycyjnych.

przewagi konkurencyjne 
budynków certyfikowanych

Certyfikaty BREEAM i LEED promujące 
proekologiczne, zrównoważone rozwią-
zania oraz WELL, który skupia się w du-
żej mierze na ludziach korzystających 
z budynków, w oczywisty sposób służą 

środowisku naturalnemu. Chęć certy-
fikacji budynku wynika często wprost 
z wartości wyznawanych przez decyden-
tów czy deklarowanych przez instytucje 
ubiegające się o certyfikat. Dla wielu 
firm certyfikacja to przypieczętowanie 
zrównoważonych strategii rozwoju. Ale 
powoli staje się ona też koniecznością 
i wymogiem rynku. Budynki, w których 
uwzględnia się kwestie proekologiczne 
i prozdrowotne, mogą mieć poniższe 
przewagi konkurencyjne:

WYŻSZE CZYNSZE NAJMU

W budynkach o wyższej efektywności 
energetycznej oraz lepszej jakości miejsc 
pracy obserwuje się niższą rotację najem-
ców. Dodatkowo lepsza jakość budynków 
i spełnienie oczekiwań rynkowych uza-
sadniają wyższe stawki czynszu, które 
z kolei przekładają się na wyższą wartość 
budynków na rynkach kapitałowych. 
Wiele prac naukowych potwierdza hipo-
tezę, że certyfikacja budynków wpływa 
pozytywnie na ich wartość101. 

SZYBSZE DOSTOSOWANIE DO 

LEGISLACJI UE

Budynki i portfele nieruchomości z roku 
na rok będą podpadały pod kolejne dy-
rektywy UE związane z Europejskim Zie-
lonym Ładem. Budynki, które nie zostaną 
dostosowane do czasu ratyfikacji przepi-

sów w państwach członkowskich, będą 
narażone na wyższe koszty remontów. 
Retrofitting jest kosztowny, ale koniecz-
ny, aby budynek funkcjonował i był atrak-
cyjny dla najemców w dłuższym terminie. 
Nowe budynki budowane na starych 
zasadach „zestarzeją się” rynkowo w cią-
gu kilku lat. 

WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE 

PRACOWNIKÓW

Dobra jakość powietrza, dostęp do świa-
tła czy dbałość o ergonomię pracy popra-
wiają jakość pracy, co przekłada się na jej 
efektywność i satysfakcję pracowników. 
W budynkach certyfikowanych w syste-
mie WELL obserwuje się znacznie częst-
szą obecność pracowników, zwiększenie 
produktywności oraz spadek rotacji 
nawet o 30%102. Koszty wynagrodze-
nia pracowników stanowią szacunkowo 
70–80% kosztów firmy, podczas gdy 
koszty związane z wynajmem biura to ok. 
5%, a koszty energii 1% – proporcjonal-
nie największe oszczędności wynikające 
z inwestycji w zrównoważony budynek 
pojawią się więc prawdopodobnie z ob-
szarze HR. 

RATING NAJEMCÓW 

Zrównoważone budynki przyciągają na-
jemców, którzy wdrażają strategie ESG. 
Często są to globalne korporacje, nie 

tylko są rozpoznawalne i wiarygodne, lecz 
także mające dobre wyniki finansowe. Bu-
dynek, w którym najemcami są tego typu 
podmioty, będzie lepiej wyceniany na ryn-
kach kapitałowych ze względu na lepsze 
zabezpieczenie przepływów finansowych 
generowanych przez nieruchomość. 

źródło: Torus
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zachodzących zmian 
certyfikacja będzie 
koniecznością  
i wymogiem rynku.
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negatywne skutki  
braku certyfikacji

Istnieje szereg powodów, dla których 
wszyscy gracze na rynku nierucho-
mości powinni poważnie rozważyć 
budowanie i utrzymywanie budynków 
w zgodzie z ideami zrównoważone-
go rozwoju – niezależnie od tego, czy 
zrobią to na podstawie najnowszych 
przepisów prawa, czy w ramach certy-
fikacji. Lekceważenie tych kwestii może 
bowiem nieść wiele negatywnych skut-
ków, takich jak:

OBNIŻONA PŁYNNOŚĆ  

NIERUCHOMOŚCI 

Budynki niecertyfikowane i niespeł-
niające wymagań ESG będą z czasem 
coraz trudniejsze do sprzedania, a ich 
ewentualna cena będzie musiała zostać 
obniżona o kwoty nakładów kapita-
łowych, które trzeba będzie ponieść 
w celu dostosowania nieruchomości do 
aktualnych standardów środowisko-
wych. Część nieruchomości, w których 
kwestie ekologiczne zaniedbane będą, 
stanie się tzw. aktywami osieroco-
nymi (stranded assets), a niektórzy 
potencjalni kupujący (w tym fundusze 
raportujące ESG) nie będą brać udziału 
w transakcji.

OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI  

FINANSOWANIA

Coraz większa grupa banków finansu-
jących projekty na rynku nieruchomości 
odrzuca te, które nie podążają za wytycz-
nymi ESG. Jeśli inwestor znajdzie pod-
miot finansujący niecertyfikowane (czyli 
bardziej ryzykowne) projekty, będzie 
musiał liczyć się z mniej konkurencyjnymi 
warunkami finansowania. 

WYŻSZE KOSZTY  

EKSPLOATACYJNE

Konkurencyjność budynków nieposiada-
jących odpowiednich technologii ogra-
niczających zużycie wody czy energii 
elektrycznej będzie spadać. Przy stale 
rosnących kosztach eksploatacyjnych 
właściciele takich budynków będą musieli 
liczyć się z obniżaniem stawek najmu, 
aby zachęcić potencjalnych najemców.

UTRATA  

CZĘŚCI NAJEMCÓW

Najemcy raportujący ESG i chcący wy-
kazać wysoki stopień zgodności z tak-
sonomią w ogóle nie wezmą pod uwagę 
budyn ków bez certyfikacji. Dla wielu chęt-
nych do wynajęcia przestrzeni komercyjnej 
certyfikacja to warunek konieczny z uwagi 
na wewnętrzne wytyczne korporacyjne. 

porównanie systemów 
certyfikacji 
 
BREEAM
 
Najpopularniejszym systemem certyfi-
kacji w Polsce od lat jest wywodzący się 
z Wielkiej Brytanii BREEAM (Building Re-
search Establishment Environmental As-
sessment Method). To najstarszy system 
certyfikacji, szczególnie rozpoznawalny 
w Europie ze względu na dostosowanie 
kryteriów do europejskich przepisów 
prawa oraz przystępność procesu przy-
znawania certyfikatu.

SCHEMATY BREEAM:

• BREEAM International New Construc-
tion – budynki nowo projektowane,

• BREEAM International In-Use – bu-
dynki istniejące,

• BREEAM International Refurbishment 
and Fit-Out – przebudowa/modernizacja 
wnętrz i aranżacji,

• BREEAM Communities – projekty urba-
nistyczne, planowane dzielnice,

• BREEAM Bespoke – niestandardowe 
budynki.

KATEGORIE BREEAM (INTERNATIONAL 

NEW CONSTRUCTION 2016):

 Zarządzanie (10,5% końcowej oceny)  
– zachęta do przyjęcia praktyk zrówno-
ważonego zarządzania w związku z pro-
jektowaniem, budową, oddawaniem do 
użytku i opieką poeksploatacyjną, tak aby 
zapewnić wyznaczenie solidnych celów 
zrównoważonego rozwoju i ich realizację 
w trakcie eksploatacji budynku.

 Zdrowie i dobre samopoczucie 
(10,7%) – premiowanie aspektów, które 
zwiększają komfort, zdrowie i bezpie-
czeństwo użytkowników budynku, osób 
odwiedzających i innych osób znajdują-
cych się w pobliżu. 

 Energia (13,4%) – ocena środków 
podejmowanych w celu poprawy we-
wnętrznej efektywności energetycznej 
budynku, redukcji emisji dwutlenku węgla 
i efektywnego zarządzania podczas fazy 
operacyjnej życia budynku.

 Transport (5,9%) - zachęta do 
zwiększania dostępności transportu pu-
blicznego i alternatywnych rozwiązań 
transportowych, które przyczyniają się 
do zmniejszenia liczby podróży samocho-
dem (np. udogodnienia dla rowerzystów), 
a tym samym do zmniejszenia emisji CO2 
w okresie eksploatacji budynku.op
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LEED  

190 
17,3%

GBS  

9  
0,8%

WELL  

16  
1,5%

HQE  

5 
0,5% 

DGNB

15
1,4%

BREEAM  

865  
78,6%

LICZBA CERTYFIKOWANYCH BUDYNKÓW W POLSCE

1 100
budynków

odpowiedzialne inwestycje | wartość rynkowa certyfikacji
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 Woda (11,4%) – koncentracja na 
identyfikacji sposobów redukcji zużycia 
wody pitnej w okresie użytkowania bu-
dynku oraz minimalizacji strat wody spo-
wodowanych wyciekami.

 Materiały (17,1%) – premiowanie 
projektowania, budowy, konserwacji 
i naprawy w taki sposób, aby materiały 
budowlane były pozyskiwane odpowie-
dzialnie i miały niski wpływ na środowi-
sko przez cały okres użytkowania (w tym 
na etapach wydobycia, przetwarzania 
i produkcji oraz recyklingu).

 Odpady (5,3%) – zachęta do sto-
sowania dobrych praktyk projektowych 
i budowlanych w celu zmniejszenia ilości 
odpadów powstających podczas budo-
wy, eksploatacji i konserwacji budynku, 
zapobieganie kierowaniu ich na wysy-
piska oraz premiowanie ich ponownego 
użycia.

 Wykorzystanie terenu i ekologia 
(12,5%) – ponowne wykorzystanie te-
renów poprzemysłowych lub o niskiej 
wartości ekologicznej, ochrona i tworze-
nie siedlisk, wzmacnianie ekologii oraz 
długoterminowego zarządzania różno-
rodnością biologiczną na terenie budynku 
i w jego otoczeniu. 

 Zanieczyszczenia (13,2%) – zmniej-
szenie wpływu budynku na otaczające 
go społeczności i środowisko, wynika-
jącego z zanieczyszczenia światłem, 
hałasu, spływu wód powierzchniowych 
oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
gruntu i wody.

 Innowacje (10%, dodatkowe  
punkty) – uznanie wzorcowych wyni-
ków i innowacji, które nie są objęte kry-
teriami punktowymi lub wykraczają poza 
nie. Obejmuje punkty za wzorcową cha-
rakterystykę oraz innowacyjne produkty 
i procesy, dla których można ubiegać się 
o kredyt na innowacje, jeśli zostały za-
twierdzone przez BRE Global Ltd. 

BREEAM LEED WELL

zakres oceny wielokryterialny wielokryterialny zdrowie i komfort użytkowników

popularność  
w Polsce 78,6% wszystkich certyfikacji 17,3% wszystkich certyfikacji

1,5% wszystkich  
certyfikacji

liczba  
certyfikowanych budynków 865 190 16

koszt
stałe opłaty w zależności od 

przedziału powierzchniowego

opłaty administracyjne za 
wydanie certyfikatu od mkw 

powierzchni

opłaty administracyjne za 
wydanie certyfikatu od mkw 

powierzchni

punkt  
ciężkości

przynosi korzyści inwestorowi 
i zarządcy obiektu, wprowadza 

zrównoważony proces 
prowadzenia budowy oraz 
oszczędność zużycia wody 

i energii podczas eksploatacji 
budynku

kładzie nacisk na obniżenie 
kosztu funkcjonowania 

obiektów; za oszczędność 
kosztów energii i produkcję 
energii odnawialnej można 

uzyskać 33 na 110 pkt  
(ok. 3 razy więcej niż 

w BREEAM)

skupia się na zdrowiu 
i komforcie użytkowników, 

analizuje jakość parametrów 
powietrza, wody, naświetlenia, 
temperatury, materiałów, itd.

najwyżej  
punktowana  

kategoria

materiały 
 (według wag oceny dla Polski)

energia i atmosfera
zależnie od wybranych 
konceptów, nie więcej  

niż 12 punktów w kategorii

normy polskie i częściowo brytyjskie
amerykańskie  

(głównie ASHRAE)
brak

termin  
ważności

bezterminowe 
 (wyjątek: certyfikacja  

BREEAM In-Use)

bezterminowe
(wyjątek: budynki istniejące  

– LEED EB O+M)

3 lata, po upływie tego 
okresu można ubiegać się 

o recertyfikację

wybrane 

szczególne odmiany 
certyfikatu

BREEAM Communities 
– certyfikacja założeń 

urbanistycznych i potencjalnego 
wpływu na budowanie 
społeczności lokalnej

LEED Current Performance 
Score – pomiar funkcjonowania 

budynku w czasie 
rzeczywistym i udostępnianie 

kluczowych parametrów 
najemcom

WELL Health-Safety Rating  
– certyfikat obiektów 

istniejących skupiony na 
zdrowiu, odpowiedzi budynków 
na zagrożenie epidemiologiczne 

i inne sytuacje kryzysowe
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Temat certyfikacji pojawił się w naszej firmie blisko 
15  lat temu, kiedy w Polsce mało się o tym jeszcze 
mówiło. Na poważnie podeszliśmy do tej sprawy 
w 2010 roku, rozpoczynając realizację wielofunk-
cyjnego kompleksu Alchemia w Gdańsku. Szybko 
okazało się, że certyfikacja w LEED to złożony, wie-
lokryterialny proces – zaczyna się już na etapie two-
rzenia koncepcji i dotyczy każdego etapu inwestycji. 
Początki były trudne, wszyscy w firmie i w gronie 
naszych partnerów uczyliśmy  
się zrównoważonego podejścia. 

Wysiłek nie poszedł na marne. Poszczególne etapy 
Alchemii osiągnęły najwyższy poziom certyfika-
cji LEED Platinum i jedne z najlepszych wyników 
w kraju. Później były Officyna i Format, powstaje 
Punkt, a za chwilę powstaną DOKI Office. Dzisiaj 
z dumą mogę powiedzieć, że certyfikacja zakorze-
niła się w naszej firmie, a stale aktualizowane wy-
tyczne LEED stały się standardem projektowania. 
Wiemy, że certyfikacja kosztuje, ale to inwestycja 
w przyszłość. Przynosi nie tylko niższe koszty eks-
ploatacji – zużycie energii mniejsze o 30–35%, wody 
o 50% – ale przede wszystkim korzyści środowisko-
we i społeczne. Projekty świetnie skomunikowane 
i pomyślane w duchu ekologii i zdrowia użytkownika 
opłacają się wszystkim. 

Alicja Napiórkowska 

kierownik działu planowania inwestycji  
w firmie Torus

PORÓWNANIE NAJPOPULARNIEJSZYCH CERTYFIKATÓW

odpowiedzialne inwestycje | wartość rynkowa certyfikacji
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LEED

To konkurencyjny system certyfikacji, wywo-
dzący się ze Stanów Zjednoczonych. Stosuje 
normy amerykańskie, jest zatem nieznacznie 
mniej przystępny dla europejskich graczy. 
Ponadto certyfikacja w systemie LEED jest 
nawet kilkukrotnie droższa niż certyfikacja 
w BREEAM. Przyczyną wyboru LEED jest 
jego powszechność – o ile BREEAM dominu-
je w Europie, globalnie to LEED jest bardziej 
rozpoznawalny i z tego powodu wybierają 
go globalni inwestorzy, którzy utrzymują 
spójność systemu certyfikacji w ramach 
całego portfela. 

SYSTEMY OCENY LEED:

• LEED BD+C (Building Design and Con-
struction) – budynki nowo powstające,

• LEED ID+C (Interior Design and Con-
struction) – wykończenia wnętrz,

• LEED O+M (Operations and Maintenan-
ce) – budynki istniejące (użytkowane co 
najmniej 1 rok),

• LEED Residential/LEED Homes (v4) – 
budynki mieszkalne (nowe lub poddawane 
gruntownej renowacji),

• LEED Cities and Communities  
– miasta i dzielnice,

• LEED ND (Neighbourhood Development, 
v4) – grupy budynków (nowe lub istniejące).

KATEGORIE LEED (V4 BD+C):

 Zintegrowany proces projektowy  
(1 pkt) – obejmuje ekologiczne strategie pro-
jektowania i budowy, podkreślenie znaczenia 
zdrowia ludzkiego jako podstawowego kry-
terium oceny przy projektowaniu, budowie 
i strategiach użytkowania, wykorzystanie 
innowacyjnych podejść i technik w zakresie 
ekologicznego projektowania i budownictwa.

 Energia i środowisko (33 pkt)  
– premiuje energooszczędne strategie pro-
jektowe oraz odnawialne źródła energii. 

Przyznaje dodatkowe punkty za redukcję zu-
życia energii i produkcję energii odnawialnej.

 Lokalizacja i transport (16 pkt)  
– dotyczy przemyślanej decyzji wyboru lo-
kalizacji inwestycji, które zachęcają do pro-
jektowania zwartej zabudowy, umożliwiają 
wykorzystanie transportu miejskiego oraz 
oferują dostęp do terenów zielonych, usług 
i gastronomii.

 Zrównoważony plac budowy (10 pkt) 
– skupia się na środowisku otaczającym 
budynek, zintegrowaniu terenu z lokalnymi 
i regionalnymi ekosystemami oraz zachowa-
niu bioróżnorodności, na której opierają się 
systemy naturalne.

 Efektywna gospodarka wodna  
(11 pkt) – zachęca przede wszystkim do 
oszczędzania wody oraz podejścia do go-
spodarki wodnej w sposób holistyczny: 
uwzględnienie jej zużycia w pomieszcze-
niach i na zewnątrz, zastosowanie specjali-
stycznego i opomiarowanego zużycia. 

 Materiały i zasoby naturalne  
(13 pkt) – premiuje efektywne wykorzysta-
nie zasobów i koncentruje się na minimali-
zacji energochłonności oraz innych działań 
związanych z wydobyciem, przetwarzaniem, 
transportem, konserwacją i utylizacją mate-
riałów budowlanych. 

 Jakość środowiska wewnętrznego  
(16 pkt) – zachęca zespoły projektowe 
do wybierania rozwiązań poprawiających 
jakość powietrza oraz komfort termiczny, 
wizualny i akustyczny w pomieszczeniach, 
co przekłada się na zdrowie i komfort 
użytkowników budynku.

 Innowacje (6 pkt) – wyróżnia projekty 
za innowacyjne cechy budynku oraz praktyki 
i strategie zrównoważonego budownictwa.

 Priorytety regionalne (4 pkt) 
– niektóre zagadnienia środowiskowe są 
specyficzne dla danego miejsca, dlatego 
zidentyfikowano odrębne priorytety środo-
wiskowe w poszczególnych rejonach oraz 
punkty odnoszące się do tych zagadnień. 

wielofunkcyjne | czym jest mixed-use?

BREEAM (%)* LEED (pkt)** WELL (pkt)***

Zarządzanie 10,5 – –

Zdrowie i dobre 
samopoczucie

10,7
Jakość 

środowiska 
wewnętrznego

16

Powietrze 12

Komfort 
termiczny

12

Światło 12

Akustyka 12

Energia 13,4

Energia 
 i środowisko

33

–
Zintegrowany 

proces 
projektowy

1

Transport 5,9
Lokalizacja  
i transport

16

Woda 11,4
Efektywna 

gospodarka 
wodna

11 Woda 12

Materiały 17,1 Materiały  
i zasoby 

naturalne
13

Materiały 12

Odpady 5,3 –

Wykorzystanie 
terenu i ekologia

12,5
Zrównoważony 

plac budowy
10 –

Zanieczyszczenia 13,2 – –

– –

Odżywianie 12

Ruch 12

Umysł 12

Społeczność 12

SUMA 100 100 100

Dodatkowe punkty

Innowacje 10

Innowacje 6

Innowacje 10
Priorytety 
regionalne

4

ŁĄCZNIE 110 110 110
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KATEGORIE OCENY BUDYNKÓW NEW CONSTRUCTION

* BREEAM NC 2016 (wagi BREEAM ulegają zmianie ze względu na nowsze wersje ASWL oraz lokalizację inwestycji)
** LEED V4
*** WELL V2 (projekt może zdobyć max. 12 pkt za jedną kategorię i max. 100 pkt łącznie z 10 kategorii)
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WELL

W ostatnich latach na popularności zy-
skuje również system certyfikacji WELL. 
Skupia się na zupełnie innych aspektach 
niż BREEAM czy LEED – kładzie nacisk 
na dobrostan, zdrowie i komfort użyt-
kowników poprzez dbałość o jakość po-
wietrza i środowiska pracy. Budynki cer-
tyfikowane WELL zwykle mają też jeden 
z certyfikatów ekologicznych (BREEAM 
lub LEED). 

TYPY CERTYFIKATÓW WELL:

• New and Existing Buildings  
– nowe i istniejące budynki,

• New and Existing Interiors  
– nowe i istniejące wykończenia wnętrz,

• Core and Shell Compliance  
– nowe budynki wykonywane w standar-
dzie Core and Shell,

• WELL Health-Safety Rating  
– nowe i istniejące budynki.

KATEGORIE WELL:

 Powietrze (12 pkt) – ma na celu osią-
gnięcie wysokiego poziomu jakości po-
wietrza wewnętrznego w całym okresie 
eksploatacji budynku poprzez eliminację 
lub ograniczenie źródeł zanieczyszczeń, 
strategie projektowania i eksploatacji 
budynku oraz interwencje w ludzkie za-
chowania.

 Woda (12 pkt) – uwzględnia aspekty 
jakości, dystrybucji i kontroli wody użyt-

kowej w budynku. Obejmuje także funkcje 
związane z dostępnością do wody pitnej 
i progami jej zanieczyszczeń.

 Odżywianie (12 pkt) – ocenia do-
stępność owoców i warzyw oraz ofero-
wanie jak najmniej przetworzonej żyw-
ności. Zachęca do tworzenia warunków, 
w których wybór najzdrowszego jedzenia 
jest najłatwiejszy.

 Światło (12 pkt) – ma na celu zapew-
nienie środowiska oświetleniowego, które 
redukuje zakłócenia faz okołodobowych, 
poprawia jakość snu oraz pozytywnie 
wpływa na nastrój i wydajność. Punktuje 
widok z okna na zewnątrz oraz dostęp do 
światła dziennego.

 Ruch (12 pkt) – promuje ruch, wspie-
ra aktywny tryb życia oraz zniechęca do 
ciągłego siedzenia poprzez rozwiązania 
przestrzenne zwiększające okazję do 
podjęcia aktywności fizycznej. 

 Komfort termiczny (12 pkt)  
– ma na celu zapewnienie maksymalnego 
poziomu komfortu cieplnego wszystkim 
użytkownikom budynku poprzez lepsze 
zaprojektowanie i sterowanie systemem 
HVAC oraz spełnienie indywidualnych 
preferencji cieplnych.

 Akustyka (12 pkt) – promuje popra-
wę zdrowia i samopoczucia użytkowni-
ków poprzez wszechstronne i holistyczne 
podejście do rozwiązywania problemów 
związanych z komfortem akustycznym.

 Materiały (12 pkt) – ma na celu 
zmniejszenie narażenia ludzi na działanie 
substancji chemicznych, które mogą po-
jawiać się podczas budowy, przebudowy, 
wyposażenia i eksploatacji budynków.

 Umysł (12 pkt) – promuje zdrowie 
psychiczne poprzez politykę, programy 
i strategie projektowe, których celem jest 
uwzględnienie różnorodnych czynników 
wpływających na dobrostan poznawczy 
i emocjonalny.

 Społeczność (12 pkt) – wspiera do-
stęp do podstawowej opieki zdrowotnej 
i budowanie kultury zdrowia poprzez 
uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb 
ludzi oraz tworzenie zintegrowanej spo-
łeczności użytkowników.

 Innowacje (12 pkt) – otwierają pro-
jektom drogę do opracowania unikalnych 
strategii tworzenia zdrowszych środo-
wisk pracy.

odpowiedzialne inwestycje | wartość rynkowa certyfikacji

Nowa formuła zielonych 
parków Panattoni 
źródło: Panttoni

fot. Maria Orlova, Pexels
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korzyści dla interesariuszy

BREEAM I LEED

  Użytkownicy
-  zapewnienie naturalnej wentylacji 

i kontrola jakości powietrza 
w pomieszczeniach,

- niwelowanie hałasu,
-  komfort termiczny (oceniany na 

podstawie subiektywnych opinii 
użytkowników),

-  tereny do rekreacji i wypoczynku 
w otoczeniu budynku,

-  pomieszczenia pracy stałej z widokiem 
na zewnątrz,

-  infrastruktura i udogodnienia dla 
rowerzystów,

-  stacje ładowania samochodów 
elektrycznych,

-  zachowanie odległości strefy dla 
palących od okien i wejścia  
do budynku.

 Zarządcy
-  ułatwienia w zarządzaniu obiektem,
-  klarowne procedury środowiskowe,
- plan zarządzania odpadami,
-  procedury zarządzania jakością 

powietrza,
-  polityka zrównoważonych zamówień 

i sprzątania,
-  zintegrowana ochrona  

przed szkodnikami. 

 Inwestorzy
-  opomiarowanie zużycia wody i energii, 
-  optymalizacja wydajności energetycznej 

budynku,

-  zastosowanie rozwiązań technicznych 
oszczędzających zużycie wody,

-  zrównoważone zarządzanie procesem 
budowlanym,

-  zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii,

-  ochrona wrażliwych części budynku 
przed uszkodzeniem (mniejsze koszty 
CAPEX),

-  adaptacja do zmian funkcjonalnych 
(większa odporność budynku na zmiany 
rynkowe).

WELL

 Użytkownicy
-  zapewnienie czystości powietrza 

poprzez badanie jego jakości oraz 
stosowanie odpowiednich materiałów 
wykończeniowych,

-  ograniczenie hałasu, podział na strefy 
pracy cichej i głośnej,

-  zwiększenie komfortu termicznego 
użytkowników,

-  tereny zewnętrzne zachęcające do 
przerw na świeżym powietrzu,

- biofilia – bliskość natury,
-  promocja i wspieranie dobrych nawyków 

żywieniowych ( jedzenie warzyw 
i owoców, picie wody) oraz aktywności 
fizycznej,

-  dostępność wspólnych przestrzeni do 
spożywania posiłków i odpoczynku (ang. 
community space),

-  dostępność do łazienek oraz 
odpowiednie ich wyposażenie.

 Zarządcy
-  wyższa jakość rozwiązań 

technicznych wpływająca na mniejsze 
zapotrzebowanie na naprawy i wzrost 
zadowolenia najemców.

 Inwestorzy
-  możliwość dotarcia do najemców 

„premium”, przekładająca się na wyższe 
czynsze najmu,

-  korzyści wizerunkowe wynikające 
z zadowolenia użytkowników 
z przebywania w budynku.
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przedsiębiorstw z kilku sektorów gospodarki, w tym branży nieruchomości. Ich znaczenie 
będzie rosło wraz z włączaniem do obowiązku raportowania kolejnych organizacji   
- od 2026 roku będzie ich już ponad 50 tysięcy.

By pomóc odpowiednio przygotować się do raportowania taksonomicznego zespół ThinkCo 
przygotował szkolenie szczegółowo dopasowane do potrzeb rynku nieruchomości.

Dzięki szkoleniu Taksonomia UE:
• poznacie najważniejsze założenia unijnej taksonomii,
• zrozumiecie wyzwania i szanse dla biznesu wynikające z obowiązku raportowania,
• zyskacie wiedzę na temat wykorzystywania raportów taksonomicznych w strategiach,
•  dowiecie się, w jaki sposób działalność przedsiębiorstwa może skuteczniej wpisywać 

się w unijne założenia środowiskowe i klimatyczne.

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD W KONTEKŚCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

Przedstawiamy definicję czynników ESG oraz odpowiadamy na pytanie czym jest 
Europejski Zielony Ład. Wyjaśniamy też, które z zawartych w nim dokumentów 
są najważniejsze dla rynku nieruchomości, szczególną uwagę poświęcając 
zrównoważonemu finansowaniu.

CO OZNACZA UNIJNA TAKSONOMIA?

Wyjaśniamy, co w praktyce oznacza Unijna Taksonomia - kogo i w jakim stopniu dotyczy, 
na jakie przekłada się obowiązki i jaka jest ich perspektywa czasowa. W objaśnianiu  
kluczowych informacji wspieramy się przykładami raportowania taksonomicznego.

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z UNIJNEJ TAKSONOMII 

Przedstawiamy techniczne kryteria  kwalifikacji taksonomicznej dla rynku nieruchomości. 
Pomagamy zrozumieć, jakie działania są pożądane a jakie niezalecane. Nakreślamy oczekiwania 
względem sektora w kontekście konkretnych obszarów opisanych w Unijnej Taksonomii.

KRYTERIA TAKSONOMICZNE A KONKRETNE PRODUKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Przybliżamy zawarte  w taksonomii kryteria dotyczące kupna i budowy nowych  
obiektów oraz remontowania istniejących. Pokazujemy wytyczne dotyczące stosowania 
w budynkach zrównoważonych rozwiązań

KORZYŚCI UNIJNEJ TAKSONOMII 
Pokazujemy, jak wykorzystać taksonomię do optymalizacji metod zarządzania oraz relacji bizne-
sowych. Wyjaśniamy co zrobić, by taksonomia nie była jedynie przykrym obowiązkiem, a szansą 
na opracowanie skutecznych strategii i przyspieszenie zrównoważonej transformacji.

dowiedz się więcej 

https://thinkco.pl/
https://thinkco.pl/
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Emilia Dębowska 

Sustainability Director  
w Panattoni

wyróżnić trzy główne cele: optymalizację 
wykorzystania zasobów; redukcję emisji 
i odpadów oraz wydłużenie cyklu życia 
aktywów poprzez przyjęcie podejścia opar-
tego na gospodarce w obiegu zamkniętym.

Czy najemcy nie obawiają się 
dodatkowych kosztów związanych 
z ekologicznymi rozwiązaniami?

Jest to uzależnione od wielu czynników: na 
jakim etapie rozwoju jest dana organizacja 
i od jej potrzeb. Oferowana przez nas po-
wierzchnia już w standardzie spełnia bar-
dzo restrykcyjne wymogi certyfikacji śro-
dowiskowej metodą BREEAM, obecnie na 
poziomie Excellent, a więc często wykracza 
poza oczekiwania najemców. Trzeba też 
jasno powiedzieć, że bycie „eko” to już nie 
moda i regulacje. „Zielone” po prostu się 
opłaca, zwłaszcza przy rosnących kosztach 
mediów, które sprawiają, że wszystkie 
inwestycje pozwalające na oszczędność 
zyskują na swojej rentowności.

W jaki sposób certyfikacje wpływają 
na dobrostan osób pracujących 
w budynkach? 

Przy projektowaniu biur w bryle budynku 
pod uwagę bierze się usytuowanie sa-
mej inwestycji względem stron świata. 
Projekty zapewniają ponadnormatywną 
powierzchnię okien oraz jak najlepsze 
natężenie światła naturalnego na całej po-
wierzchni. Powierzchnie biurowe cechuje 
podwyższona izolacyjność akustyczna. 

Jaką rolę w rozmowach z najemcami 
odgrywają kwestie zrównoważonego 
rozwoju?

Emilia Dębowska: Coraz częściej zrów-
noważony rozwój stanowi jeden z filarów 
filozofii naszych klientów, a większość 
z nich wyznacza sobie konkretne cele do-
tyczące ograniczenia emisji CO2 czy osta-
tecznie całkowitej zeroemisyjności. Wpływ 
dokumentów strategicznych związanych 
z Europejskim Zielonym Ładem na rynek 
nieruchomości będzie ogromny. Redefinicji 
ulegnie sposób patrzenia na zielone, certy-
fikowane obiekty, które z kategorii „nice to 
have” staną się „must have”.

Czy to z tego powodu możemy mówić 
o tak wysokim udziale obiektów 
certyfikowanych w portfelu Panattoni?

Działania prowadzące do pozyskania zie-
lonego certyfikatu dla budynku doskonale 
wpisują się w cele Unii Europejskiej, która 
do 2050 roku ma stać się neutralna klima-
tycznie. Służą temu wytyczne m.in. zwią-
zane z pakietem „Fit for 55”, czyli redukcją 
emisji CO2 do 2030 roku o 55%. Zielone 
budownictwo i tym samym nieruchomości 
to jeden z filarów unijnej taksonomii.  
To dlatego, że energia na ogrzewanie  
budynków i ciepłej wody stanowi dziś  
ok. 40% energii zużywanej w państwach 
Unii Europejskiej oraz 36% emisji CO2.  
Bez zmian w budownictwie nie osiągnie 
się neutralności klimatycznej. W przypad-
ku nieruchomości przemysłowych można 

Wykorzystywane są również materiały 
ze zmniejszoną ilością lotnych związków 
organicznych zgodnie z ISO 16000-9. 
Ponadto Panattoni pracuje nad poprawą 
dostępności powierzchni biurowych dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

W wyniku rozwoju logistyki miejskiej 
obiekty magazynowe położone  
są coraz bliżej miast. Jakie rodzi 
to wyzwania z punktu widzenia 
zrównoważonego rozwoju?

Największym wyzwaniem jest bliskość 
stref mieszkalnych. W takich przypadkach 
trzeba zadbać o odpowiednią strefę bufo-
rową pomiędzy inwestycją a budynkami 
mieszkalnymi, odpowiednie powiązanie 
z otoczeniem bądź zaproponowanie do-
datkowej zieleni na terenie inwestycji. 
Obejmuje ona m.in. strefy relaksu wyposa-
żone w ekologiczne meble miejskie. Coraz 
częściej wybieramy też grunty na terenach 
poprzemysłowych, realizując tzw. inwe-
stycje typu brownfield ‒ tu największymi 
wyzwaniami są kwestie środowiskowe. 
Tereny te to zazwyczaj zdegradowane, 
leżące odłogiem obszary z długoletnią 
historią i przede wszystkim często z za-
nieczyszczonymi gruntami. Wymagają 
rozbiórek, ale także remediacji zanieczysz-
czonej ziemi.

Zrównoważony rozwój to nie tylko 
ekologia, ale też kwestie społeczne. Jakie 
działania podejmowane są dla lokalnych 
społeczności?

Zrównoważony rozwój w naszej organiza-
cji traktujemy szeroko – i choć najczęściej 
mówimy o nim w kontekście zielonych 
rozwiązań, to jednak towarzyszy on nam 
w wielu obszarach. Prowadzimy liczne 
aktywności, które minimalizują negatywne 
skutki działalności naszego przedsię-
biorstwa i jednocześnie wykraczają poza 
minimum wynikające z przepisów prawa. 
Działamy dla społeczności lokalnych, m.in. 
wspierając dostęp do edukacji czy rozbu-
dowując infrastrukturę drogową w mia-
stach, w których operujemy. Najlepszym 
przykładem może być realizacja CEL Hub 
w Łodzi, gdzie jako prywatne przedsiębior-
stwo przebudowaliśmy ul. Jędrzejowską 
– zrealizowaliśmy ogromne układy komuni-
kacyjne razem z chodnikami, przystankami 
i infrastrukturą dla miasta, również przy-
jazną mieszkańcom. Ponadto wspieramy 
różne fundacje czy inicjatywy sportowe.

Obiekt Panattoni dla DHL 
i Zalando z certyfikacją 
BREEAM Excellent
źródło: Panattoni

bycie „eko” to już nie moda,  
ale konieczność

Panattoni BTS Świebodzin
źródło: Panattoni

bycie „eko” to już nie moda,  
ale konieczność
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centrum południe napędzane 
zieloną energią

Zrównoważone, wykorzystujące prośro-
dowiskowe rozwiązania, a jednocześnie 
bezpieczne i w pełni dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami – takie są 
biurowce realizowane przez Skanska, 
a jednym z najlepszych przykładów tego 
typu inwestycji jest kompleks Centrum 
Południe we Wrocławiu.

Centrum Południe to kilkuetapowy pro-
jekt, który docelowo zaoferuje 85 000 
mkw. powierzchni biurowej, handlowej 
i usługowej. Pierwszą fazę o powierzchni 
28 000 mkw. oddano do użytku w lipcu 
2020 roku. Drugi etap kompleksu, obej-
mujący 21 500 mkw., ma być gotowy 
w czwartym kwartale 2022 roku.

W Centrum Południe zastosowano liczne 
rozwiązania oraz innowacje pozwalające 

na racjonalniejsze wykorzystywanie za-
sobów naturalnych. Budynki kompleksu 
są w 100% zasilane energią z farm 
wiatrowych w Pągowie, należących do 
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. Energia 
wyprodukowana w ciągu jednego dnia 
przez pojedynczy wiatrak może wystar-
czyć na 10 dni pracy 2 tys. pracowników 
korzystających z budynku Centrum Po-
łudnie. Dzięki zrównoważonym rozwią-
zaniom, m.in. zastosowaniu efektywnych 
systemów wentylacji o niskiej prędkości 
przepływu, klimatyzacji opartej na bel-
kach chłodzących wykorzystujących 
system freecooling oraz oświetleniu 
LED, Centrum Południe zużywa ok. 40% 
mniej energii niż referencyjne budynki. 
Przy  obecnym obłożeniu zużycie wynosi 
ok. 1,2 GWh rocznie. Ta zielona energia  
dostarczana do inwestycji Skanska  

mogłaby zasilić 10 autobusów  
elektrycznych, które przejechałyby  
blisko 90 tys. km.

W kompleksie znajdują się też inne 
zrównoważone technologie, pozwa-
lające m.in. na ponowne wykorzysta-
nie wody szarej i deszczowej. Z kolei 
dziedziniec i chodnik obok biurowców 
zbudowano z betonu, który oczyszcza 
powietrze ze szkodliwych związków, 
pochodzących m.in. ze spalin samocho-
dowych (NOx). Komfort przebywania 
wewnątrz budynków zwiększają adia-
batyczne nawilżacze i system wentylacji, 
który dostarcza o 30% więcej świeżego 
powietrza, niż jest to przewidziane dla 
budynków biurowych. Ponadto 95% 
powierzchni biurowej ma dostęp do 
światła dziennego.

Centrum Południe posiada prestiżo-
we certyfikaty LEED Core & Shell oraz 
WELL Health & Safety Rating. Certyfi-
kat LEED Core & Shell na najwyższym 
poziomie Platinum potwierdza, że in-
westycja jest zrównoważona, przyjazna 
środowisku oraz została zaprojektowana 
i zrealizowana zgodnie z najwyższymi 
standardami. Certyfikacja LEED dotyczy 
m.in. oszczędności energii, redukcji zu-
życia wody czy emisji dwutlenku węgla. 
Z kolei wymagający certyfikat WELL 
Health-Safety Rating przyznawany jest 
powierzchniom biurowym o najwyż-
szych parametrach bezpieczeństwa, 
ograniczających ryzyko przenoszenia 
chorób, a także umożliwiających two-
rzenie zdrowych i przyjaznych miejsc 
pracy. Kompleks posiada także certyfikat 
„Obiekt bez barier”, co oznacza, że jest 
przyjazny i dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, senio-
rów oraz rodzin z dziećmi.

Centrum Południe zostało również wy-
różnione w prestiżowych konkursach, 
m.in. w konkursie CIJ Awards Poland 
2020 w kategorii „najlepszy zrównowa-
żony projekt” czy PLGBC Green Building 
Awards 2021 w kategorii „najlepszy 
budynek ekologiczny certyfikowany”. źr
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zielone  
technologie9
panele fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne na dachach bu-
dynków są uznawane za jedno z najbar-
dziej efektywnych rozwiązań dla klimatu 
w skali globalnej. Wynika to z ich po-
wszechnej dostępności dzięki relatywnie 
niskim kosztom produkcji, implementacji 
i małej barierze wejścia. Rozwiązanie to 
może być stosowane zarówno na skalę 
przemysłową, jak również na potrzeby 
pojedynczych gospodarstw domowych. 
Pozwala zatem na zbudowanie rozproszo-
nej sieci generowania energii i zwiększa 
niezależność energetyczną użytkowników, 
szczególnie w lokalizacjach oddalonych od 
głównych ośrodków.

Panele fotowoltaiczne tworzą czystą 
energię, która nie wiąże się z emisją do-
datkowych gazów cieplarnianych czy za-
nieczyszczeń powietrza. Gdy panele mon-
towane są na dachach z bezpośrednim 
podłączeniem do sieci, energia może być 
konsumowana na miejscu – oszczędzamy 
w ten sposób straty na przesyle energii. 
Nadwyżki energii produkowanej z paneli 
mogą być oddawane do sieci lub maga-
zynowane w akumulatorach. Ze względu 
na niepewność związaną z możliwością 
i ekonomiczną opłacalnością oddawania 
nadwyżek do sieci przy odpowiedniej 
skali warto rozważyć inwestycje w coraz 
bardziej zaawansowane technicznie ma-
gazyny energii. 

Według szacunków Project Drawdown 
udział produkcji energii przez instalacje 
fotowoltaiczne na dachach może w skali 
globalnej wzrosnąć z 1% w 2021 r. do na-
wet 20% w 2050 r.. Redukcja CO2 w tym 
samym okresie szacowana jest na 42–119 
gigaton, w zależności od skali inwestycji103.

perowskitowe  
ogniwa fotowoltaiczne

Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne 
to szansa na przełom w pozyskiwaniu 
energii ze światła – nie tylko słonecznego, 
ponieważ perowskity absorbują również 
światło sztuczne. Technologia ta polega na 
wykorzystaniu grupy minerałów o takich 
właściwościach, jak przewodzenie prądu, 
niska waga i możliwość wytwarzania pa-
neli fotowoltaicznych. Można je umiesz-
czać na dowolnych powierzchniach, także 
przeziernych, dzięki czemu perowskitowe 
ogniwa mogą znaleźć zastosowanie na 
fasadach budynków, dachach pojazdów 
i małych urządzeniach podłączonych do 
internetu rzeczy.

Ogniwa perowskitowe przewyższają 
wydajnością wszystkie inne technologie 
cienkowarstwowe bez koncentratora, 
w tym CdTe i CIGS104. Po części wynika 
to z faktu, że – w odróżnieniu od standar-
dowych ogniw opartych na ekscytonach 
– strata energii fotonu w trakcie konwersji 
światła w elektryczność wynosi ok. 30% 

pochłoniętej energii, zamiast nawet 50%. 
Technologia ta ma też potencjał dalszego 
minimalizowania owych strat105.

Pierwsza na świecie fabryka produkująca 
perowskitowe ogniwa na użytek komer-
cyjny została uruchomiona w 2021 roku 
we Wrocławiu. Przy odpowiedniej skali 
koszty produkcji takich ogniw są znacznie 
niższe niż w przypadku paneli krzemo-
wych, łatwiejsza jest ponadto ich utyliza-
cja. Istotne jest również to, że wydajność 
konwersji mocy perowskitu w ostatnich 
latach – w porównaniu z nowymi techno-
logiami badań fotowoltaicznych, a także 
tradycyjną fotowoltaiką cienkowarstwową 
– gwałtownie rośnie106. Potencjał tej tech-
nologii w budownictwie komercyjnym jest 
ogromny. Biorąc pod uwagę wydajność 
w generowaniu energii elektrycznej oraz 
relatywnie niską wagę ogniw, perowskity 
mogą odegrać kluczową rolę w osiąganiu 
zeroemisyjności bez drastycznych zmian 
w konstrukcji istniejących obiektów. 

Wydajność konwersji mocy perowskitu 
w porównaniu z nowymi technologiami 
badań fotowoltaicznych i tradycyjnymi 
fotowoltaikami cienkowarstwowymi

odzysk ciepła z instalacji

Efektywne systemy grzewcze odgrywają 
kluczową rolę w utrzymaniu operacyj-
nej energooszczędności obiektu. Istnieją 

technologie pozwalające na to, by raz 
wygenerowane ciepło, którym podgrzano 
powietrze we wnętrzu budynku, zostało 
powtórnie wykorzystane do podgrzania 
kolejnej partii powietrza. Odpowiadają 
za to wymienniki ciepła, których zasadę 
działania można najprościej podzielić na 
rekuperację i regenerację. W procesie 
rekuperacji strumienie zimnego i ciepłego 
(nawiewanego i usuwanego) powietrza nie 
mieszają się, a wymiana zachodzi przez 
specjalną przeponę. Natomiast model 
regeneracji polega na naprzemiennym 
przechodzeniu strumieni powietrza przez 
obracający się wymiennik. 

Poszczególne technologie odzyskiwania 
ciepła różnią się znacznie wydajnością. 
Wskaźnik efektywności odzysku ciepła 
w przypadku płytowych wymienników 

źródło: ABB
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Udział produkcji 
energii przez 
instalacje 
fotowoltaiczne na 
dachach może w skali 
globalnej wzrosnąć  
z 1% w 2021 r. do na-
wet 20% w 2050 r.

zdjęcie powyżej 
Rozwiązania ABB Ability™ 
zapewniają bezpieczniejszą, 
inteligentniejszą  
i bardziej zrównoważoną 
infrastrukturę elektryczną 
poprzez dostarczanie 
informacji opartych na 
danych, które umożliwiają 
obniżenie kosztów, 
zwiększenie komfortu  
i wydajności.
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krzyżowych waha się w granicach 45–
65%, nieco lepsze efekty mogą przynieść 
systemy z czynnikiem pośredniczącym 
i rurki ciepła (35–70%). Zdecydowanie 
wydajniejsze jest stosowanie rotacyjnego 
wymiennika lub pompy ciepła: rozwią-
zania te charakteryzują się wskaźnikiem 
efektywności odzysku ciepła wynoszą-
cym 65–80%, a więc dolna granica wy-
dajności jest postawiona zdecydowanie 
wyżej niż w przypadku poprzednio wy-
mienionych systemów107.

odzysk wody szarej

Wodą szarą nazywamy tę wykorzysta-
ną już wcześniej w obiegu budynku. 
W uproszczeniu jest to wstępnie oczysz-
czona woda, która nie miała wcześniej 
kontaktu z fekaliami czy resztkami jedze-
nia. W praktyce wykorzystuje się głównie 
wodę używaną w prysznicach czy umy-
walkach. Po oczyszczeniu i przefiltrowa-
niu woda szara może być wykorzystana 
do celów niezwiązanych z bezpośrednim 
kontaktem z człowiekiem – najczęściej do 
spłukiwania toalet. Przynosi to niebaga-
telne oszczędności, bowiem w budynku 
biurowym do spłukiwania toalet zużywa 
się przeciętnie ok. 12 litrów wody na 
osobę dziennie108. 

Woda szara jest również używana 
ponownie w systemach chłodniczych 
oraz do nawadniania roślin w otoczeniu 
budynku. To ostatnie może pochłaniać 
znaczące ilości wody w obliczu rosną-
cych wymagań co do obecności zieleni 
w otoczeniu obiektów komercyjnych, przy 
jednoczesnym wydłużeniu okresów bez-
opadowych w wielu miejscach kraju.

materiały o niskiej 
zawartości lotnych 
związków

Lotne związki organiczne (LZO) wyko-
rzystywane przy produkcji materiałów 
wykończeniowych – takich jak kleje, far-
by, tapety, wykładziny, meble – mogą być 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. To substan-
cje łatwo ulatniające się i przechodzące 

w stan gazowy, zawierające co najmniej 
jeden pierwiastek węgla i zróżnicowaną 
ilość pierwiastków wodoru, halogenów, 
tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu. 
Długotrwała ekspozycja na ich wysokie 
stężenie w powietrzu może prowadzić 
do rozwoju komórek nowotworowych, 
a bardziej doraźne objawy obejmują m.in. 
podrażnienia oczu, nudności, zmęczenie 
i nasilenie się reakcji alergicznych.  
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SCHEMAT DZIAŁANIA REKUPERATORA

EWOLUCJA MAKSYMALNEJ MOCY ELEKTRYCZNEJ NETTO  
DLA OZE W UNII EUROPEJSKIEJ
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Walka ze zmianami klimatycznymi wymusza trans-
formację wszystkich sektorów, również branży bu-
dowlanej. Ekologia, energooszczędność oraz cyfrowe 
technologie to czynniki, które zdecydowanie muszą 
być brane pod uwagę przez deweloperów i administra-
torów nieruchomości. Tym bardziej że rządy krajowe 
wprowadzają coraz surowsze przepisy dotyczące eks-
ploatacji budynków i zużycia energii. 

Aby udało się osiągnąć cele neutralności klimatycznej 
do 2050 r., budownictwo musi jeszcze sporo zrobić, 
ponieważ dane pokazują, że budynki odpowiadają aż 
za jedną czwartą całej emisji w UE. Rośnie więc rola 
technologii, które pozwolą to zmienić – m.in. systemów 
zarządzania energią czy internetowych platform stero-
wania. Umożliwiają one bezproblemowe zarządzanie 
rozmaitymi instalacjami z jednego miejsca i generują 
szczegółowe informacje o działaniu poszczególnych 
urządzeń, a w konsekwencji – o poziomie efektywności 
budynku. Ekologiczne budownictwo nie jest już opcją 
luksusową. Powoli zaczyna nabierać znaczenia w całej 
branży, w której widzimy spore zainteresowanie pro-
duktami automatyki oraz cyfrowej elektryfikacji.

Tomasz Zieliński

dyrektor marketingu i sprzedaży,  
automatyka budynkowa ABB w Polsce
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Negatywne skutki uzależnione są od 
poszczególnych związków zaliczanych 
do LZO109.

Stężenie lotnych związków organicznych 
we wnętrzach może być od dwóch do 
pięciu razy większe niż w powietrzu ze-
wnętrznym110. Szczególnie wysokie po-
ziomy LZO występują w świeżo oddanych 
budynkach, gdzie wszystkie materiały są 
nowe111. Utrzymują się one w powietrzu 
przez zróżnicowany czas, w zależności 
od warunków i materiału – od kilku dni do 
nawet kilku lat112. Naturalnie każdy remont 
czy zmiana wyposażenia mogą oznaczać 
okresowy wzrost ich stężenia.

Wykorzystanie materiałów o niskiej za-
wartości LZO bezpośrednio przyczynia się 
do poprawy jakości życia. Firmy specja-
lizujące się w wykończeniu powierzchni 
powinny zawierać w swoich ofertach 
informacje o możliwości wykorzystania 
materiałów o niskiej zawartości LZO. Na-
tomiast zarządzający procesami budow-
lanymi powinni mieć świadomość i możli-
wość wyboru takich materiałów w trosce 
o dobrostan użytkowników. 

human centric lighting

Na rynku obserwuje się wzmożony trend 
tzw. oświetlenia skupionego wokół do-
brostanu człowieka (ang. human centric 
lighting, HCL). Coraz liczniejsze badania 
wskazują na wpływ barwy i intensywności 
oświetlenia nie tylko na subiektywne sa-
mopoczucie, lecz także na mierzalne pa-
rametry zdrowotne osób przebywających 
w warunkach oświetlenia sztucznego. HCL 
dostosowuje się do naturalnego rytmu 
dobowego człowieka, przyznaje pierw-
szeństwo światłu dziennemu i przykłada 
dużą wagę do wpływu rodzaju oświetlenia 
na zdrowie, dobrostan, nastrój oraz możli-
wość skupienia i efektywnej pracy113.

Część ekspertów jest ostrożna w wyda-
waniu osądów dotyczących najlepszych 
praktyk, ponieważ badania nad wpływem 
oświetlenia sztucznego na zdrowie wciąż 
są w toku. Większość jednak zgadza się co 

do tego, że barwa światła modyfikowana 
w zależności od pory dnia może wspierać 
naturalny cykl dobowy człowieka, a przy-
najmniej zmniejszać negatywne skutki 
stosowania sztucznego oświetlenia. W go-
dzinach porannych bardziej korzystne dla 
ludzi będzie oświetlenie o chłodniejszej 
barwie, podczas gdy w godzinach popołu-
dniowych i wieczornych bardziej naturalna 
będzie cieplejsza barwa światła, imitująca 
zachodzące słońce. 

Sztuczne oświetlenie pełni szczególnie 
istotną funkcję w zakładach pracy, w któ-
rych pracownicy pracują na nocne zmia-
ny. Nie jest to wcale rzadki model pracy: 
w Europie 19% wszystkich zatrudnionych 
pracuje w nocy co najmniej raz w miesią-
cu. Osoby funkcjonujące w tym trybie są 
narażone na zaburzenia rytmu dobowego, 
obniżenie czujności oraz supresję mela-
toniny, a źle zaprojektowane oświetlenie 
może zaostrzać te symptomy. Najnowsze 
badania wskazują na ważną rolę oświetle-
nia i jego wpływ na zaburzenia snu zwią-
zane z pracą zmianową, a jednocześnie na 
długofalowe korzyści płynące z wdrażania 
HCL, zarówno dla zdrowia pracowników, 
jak i wydajności pracy w długim okresie114.

energooszczędne windy 
i otwarte klatki schodowe

Windy w budynkach komercyjnych 
i mieszkalnych odpowiadają za 2–5% ca-
łościowego zużycia energii elektrycznej115. 
Istnieją technologie, które mogą znacząco 
zredukować zużycie energii przez windy 
i schody ruchome. Najnowocześniejsze 
wdrożenia wykorzystują rozwiązania 
zmniejszające wagę dźwigów, inteligentne 
systemy planowania przystanków przy 
systemie z wieloma windami oraz minima-
lizujące zużycie energii w stanie spoczynku 
(ang. standby), np. poprzez wyłączanie 
oświetlenia w kabinach windowych. 

Na poziomie behawioralnym częstotliwość 
korzystania z wind może zmniejszyć prze-
myślane umiejscowienie wind i schodów 
w budynku. Zwiększenie atrakcyjności 
schodów poprzez umieszczenie ich w eks-

ponowanych miejscach oraz ich design 
może zachęcić użytkowników budynku do 
wybierania tego zdrowego i neutralnego 
klimatycznie sposobu przemieszczania się. 
To opozycja do klatek schodowych scho-
wanych na zapleczu szybów windowych, 
projektowanych bardziej pod kątem wy-
mogów bezpieczeństwa pożarowego niż 
wykorzystania przez użytkowników – takie 
rozwiązanie nie zachęca do ich wybierania. 

sadzenie rodzimych 
gatunków roślin

Szacuje się, że gatunki obce stanowią nie-
mal 1/3 wszystkich gatunków roślin dziko 
występujących w Polsce, natomiast 1,5% 
to rośliny inwazyjne116. Mogą one nieść 
negatywne skutki przyrodnicze w wy-
niku zbyt gwałtownych zmian lokalnych 
ekosystemów, a to powoduje również na 
straty gospodarcze (np. uciążliwe chwasty) 
oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwie-
rząt w postaci poparzeń i alergii. 

Z tego powodu zaleca się świadome 
wybieranie gatunków rodzimych. Poza 

uniknięciem powyższych problemów po-
zwalają one na zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych wyższego rzędu, takich jak utrzy-
manie spójnego, tradycyjnego krajobrazu. 
Bardziej prozaiczne zalety gatunków 
rodzimych obejmują odporność na warunki 
klimatyczne, duży wachlarz odmian i więk-
szą wiedzę lokalnych ogrodników na temat 
ich utrzymania.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że 
rodzime gatunki roślin stanowią często 
najlepsze i najłatwiej dostępne źródło po-
żywienia dla występującej na danym ob-
szarze fauny – kluczowa jest tu całoroczna 
pielęgnacja, która powinna niejednokrotnie 
łamać dotychczasowe standardy dobrze 
zadbanego terenu zieleni. W naszym kli-
macie szczególnie pożądane jest aranżo-
wanie ogrodów przyjaznych ptakom zimu-
jącym, dla których pożywienie stanowić 
mogą niepozorne pozostałości nieskoszo-
nej łąki. Z kolei sterty liści i martwe drewno 
przyciągają owady, a te – żywiące się nimi 
zwierzęta117. Dobrze pokazuje to samona-
pędzanie się ekosystemu, jeśli zapewni mu 
się odpowiednie warunki rozwoju.
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WYDAJNOŚĆ KONWERSJI MOCY PEROWSKITU W PORÓWNANIU Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI 

BADAŃ FOTOWOLTAICZNYCH I TRADYCYJNYMI FOTOWOLTAIKAMI CIENKOWARSTWOWYMI
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technologia / rozwiązanie wpływ na kategorię

oszczędność energii 
i wody 

redukcja CO
2
 komfort użytkowników

ENERGIA

fotowoltaika na dachach duży duży brak

perowskity na fasadach duży duży brak

odzyskiwanie ciepła ze sprężarek 
powietrza (industrial)

duży duży brak

wysokosprawne systemy odzysku ciepła 
i wilgoci z wentylacji i klimatyzacji

duży duży brak

oświetlenie LED duży duży mały

system BMS – monitorowanie zużycia 
wody i energii 

duży średni mały

pompy ciepła średni średni brak

destryfikatory powietrza (industrial) średni średni brak

gazowe nawilżacze powietrza średni średni brak

energooszczędne windy średni średni brak

odzysk energii z pomieszczeń 
chłodzonych do ogrzewanych

średni średni brak

sterowanie oświetleniem wewnętrznym 
 – protokół DALI

średni średni brak

harmonogramowanie systemu nawilżania średni średni brak

kontrola wilgotności  
– sterowanie wydajnością nawilżaczy

średni średni brak

WODA

odzysk wody deszczowej duży mały brak

odzysk wody szarej duży mały brak

armatura sanitarna o zmniejszonym 
przepływie wody

duży brak brak

sterowanie dopływem wody za pomocą 
czujników ruchu

średni mały brak

technologia / rozwiązanie wpływ na kategorię

oszczędność energii 
i wody 

redukcja CO
2
 komfort użytkowników

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO

produkty o niskiej zawartości LZO 
(lotnych związków organicznych)

brak brak duży

stosowanie wysokiej klasy filtrów 
powietrza w centralach wentylacyjnych 

brak brak duży

wymiarowanie klimatyzacji na 35°C 
(dostosowanie do zmian klimatycznych)

brak brak duży

oświetlenie o cieple światła sprzyjającym 
zdrowiu pracowników

brak brak średni

łamacze światła  
/ rolety

mały mały średni

zieleń w budynkach  
i ich otoczeniu

brak mały średni

ograniczenie emisji hałasu z urządzeń 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych

brak  brak średni

UX zachęcający do korzystania ze 
schodów

mały mały mały

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

udogodnienia dla użytkowników,  
np. siłownia na zewnątrz,  
strefa rekreacji w zieleni

brak brak duży

wykonanie nasadzeń  
atunków rodzimych

brak mały średni

stacje ładowania samochodów 
elektrycznych

brak mały średni

miejsca parkingowe carsharingu blisko 
wejścia do budynku

brak brak średni

stosowanie elementów ekologicznych, 
np. hotele dla owadów, ule, budki

brak brak mały
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Rozwiązania wentylacyjne SMAY  
w Varso Place

Inteligentne rozwiązania w budownic-
twie to nie tylko zwiększone bezpie-
czeństwo użytkowników i możliwość 
efektywnego zarządzania przestrzenią, 
ale przede wszystkim zminimalizowanie 
wpływu na zmiany klimatyczne. W War-
szawie przykład idzie z góry – kom-
pleks Varso Place, wraz z najwyższym 
budynkiem Unii Europejskiej, wyróżnia 
się odpowiedzialnym podejściem na 
każdym etapie projektowania. Efekty są 
częściowo widoczne gołym okiem – in-
westor zadbał o zielone ściany, a przy ul. 
Chmielnej zasadzono drzewa. Ale to nie 
wszystko, niezwykle ważną rolę w zrów-
noważonych budynkach odgrywają czę-
sto niewidoczne instalacje. 

Budynki Varso Place zdobyły certyfikat 
proekologiczny BREEAM z najwyższą 
możliwą oceną Outstanding oraz certyfi-
kat WELL Health-Safety. Do przyznania 
certyfikatów przyczyniła się m.in. wysokiej 
jakości wentylacja: energooszczędna, 
wydajna i obejmująca rozwiązania, któ-
re zapobiegają rozprzestrzenianiu się 
drobnoustrojów chorobotwórczych w za-
mkniętych pomieszczeniach.

SMAY wspólnie z wykonawcą, firmą 
Polonez Plus, kompleksowo zadbał, aby 
jeden z najnowocześniejszych budynków 
w Polsce i na świecie posiadał również 
najwyższej klasy rozwiązania w zakresie 
wentylacji oraz co najistotniejsze – bez-

pieczeństwa pożarowego. Firma SMAY od 
lat wyznacza trendy w rozwiązaniach dla 
ochrony dróg ewakuacji. Chroniony paten-
tami system różnicowania ciśnienia Safety 
Way z jednostkami napowietrzającymi 
iSWAY-FC®, posiadający innowacyjne 
sterowanie oparte na sieciach neurono-
wych zapewnia najskuteczniejsze z do-
stępnych na rynku rozwiązanie pożarowe. 
To właśnie zaawansowana automatyka 
sprawia, że w przeciwieństwie do typo-
wych, statycznych instalacji budynek Ver-
so Tower uzbrojony w system Safety Way 
posiada pewną ochronę przed zadymie-
niem dróg ewakuacyjnych niezależnie od 
zmieniających się warunków - dynamicz-
nych zmian temperatur i ciśnień, aktualnie 
otwieranych drzwi, a nawet możliwych 
zmian w układzie pomieszczeń podczas 
życia budynku, bez konieczności prze-
projektowania systemu. Całość ochrony 
pożarowej dopełniają systemy oddymiania 
z certyfikowanymi szafami zasilającymi 
ZUP Żubr.

Obok wentylacji pożarowej postawiono na 
wysokiej jakości rozwiązania do wentylacji 
bytowej. W Verso Tower postawiono na 
elementy systemu zapewniające najwyż-
szą skuteczność działania, przy jedno-
czesnym ograniczaniu zużyciu energii. 
Przykładem niech będą użyte czerpnie 
powietrza CDH ze specjalnymi uszczel-
kami i słownikami, które przy otwarciu 
zaskakują dużą powierzchnią wlotu, 
a po zamknięciu zapewniają minimalne 
przenikanie niskiej temperatury i wilgoci. 
W połączeniu z izolowanymi kanałami 
wentylacyjnymi gwarantującymi szczel-
ność systemu, a także całej gamie klap 
przeciwpożarowych SMAY o wysokiej 
wytrzymałości ogniowej i odpowiedniej 
szczelności otrzymano energooszczędny 
system ograniczający przecieki powietrza 
oraz straty temperatury. Każde z tych 
rozwiązań wspiera zrównoważone bu-
downictwo – bezpieczne, wydajne i dobre 
dla środowiska.

Więcej wiadomości na ten temat w maga-
zynie „BuildVent” – www.buildvent.pl.
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kompleks  
uniwersytetu  
Harvarda

Nowy kompleks naukowo-technologicz-
ny Uniwersytetu Harvarda to wzorcowy 
przykład innowacyjnego wykorzystania 
materiałów z myślą o zrównoważonej ar-
chitekturze. Największym przedsięwzię-
ciem było zaprojektowanie ponad 14 tys. 
precyzyjnie uformowanych i pociętych 
elementów ze stali nierdzewnej. Zamon-
towane na fasadzie budynku tworzą 
dopracowaną formę, która nie wymaga 
instalacji dodatkowych systemów stero-

wania, dzięki czemu ogranicza zużycie 
energii. Panele są zoptymalizowane pod 
kątem doświetlenia wnętrza budynku 
o każdej porze roku. Latem fasada bloku-
je nagrzewanie się budynku, zmniejszając 
zapotrzebowanie na jego ochładza-
nie, zimą pozwala na przepuszczenie 
i rozproszenie światła, które doświetla 
głębsze części kampusu. Zastosowana 
technologia pozwala na ograniczenie 
emisji CO2 o ponad 40%.

WYRÓŻNIKI:

innowacyjna fasada budynku 

stworzona ze stali nierdzewnej

optymalizacja paneli elewacyjnych 

w celu naturalnego doświetlenia 

wnętrza oraz zwiększenia 

efektywności energetycznej

zmniejszenie zapotrzebowania na 

ogrzewanie lub chłodzenie budynku
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lokalizacja: 
USA, Massachusetts, 
Allston

architekt: 
Behnisch Architekten

funkcja: 
edukacyjna

rok powstania: 
2021

powierzchnia: 
50 539 m2
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kö-bogen II

Położony w niemieckim Düsseldorfie 
wielofunkcyjny budynek Kö-Bogen wy-
różnia się największą w Europie zieloną 
fasadą – porasta go łącznie 8 km zimo-
zielonego żywopłotu. Użyty w projekcie 
żywopłot grabowy to rodzimy gatunek, 
dzięki czemu radzi sobie w tym klimacie 
bez dodatkowego wspomagania. Ży-
wopłot produkuje prawie 100 tys. litrów 
tlenu na godzinę i odpowiada korzy-
ściom, jakie przyniosłoby nasadzenie 
80 w pełni dojrzałych drzew liściastych. 

Oprócz oczyszczania powietrza zielona 
fasada ma funkcję izolacyjną: chroni 
budynek przed nagrzewaniem się, tłumi 
hałas i poprawia mikroklimat w otocze-
niu. Zwiększa także bioróżnorodność 
oraz magazynuje wodę opadową. Pro-
jekt jest odpowiedzią miasta na zmiany 
klimatyczne. Tworząc dodatkowe prze-
strzenie zielone, poprawiono zarówno 
komfort użytkowników budynku, jak 
i sąsiednich zabudowań. 

źr
ód

ło
: i

ng
en

ho
ve

n 
ar

ch
ite

kc
i

źr
ód

ło
: i

ng
en

ho
ve

n 
ar

ch
ite

kc
i

WYRÓŻNIKI:

największa zielona fasada  

na świecie (8 km żywopłotu)

zmniejszenie zapotrzebowania  

na schładzanie budynku 

wspieranie bioróżnorodności 

w mieście

lokalizacja 
Niemcy, Düsseldorf

architekt 
Ingenhoven Architects

funkcja  
wielofunkcyjny (biura 
i handel)

rok powstania 
2020

powierzchnia 
41 370 m²
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mjøstårnet

Mjøstårnet to najwyższy na świecie 
drewniany budynek. Konstrukcja została 
wykonana z drewna klejonego warstwo-
wo i mierzy 85,4 m, dzięki czemu zdo-
bywa certyfikat CTBUH (Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat). Budynek 
zaprojektowano jako przykład zrówno-
ważonego podejścia do architektury nie 
tylko pod względem materiałów, lecz 
także ich pozyskania: całe drewno użyte 
do budowy oraz większość pozostałych 
materiałów pochodzi z lokalnych źródeł. 

Ograniczenie długodystansowych do-
staw skróciło czas budowy oraz zmniej-
szyło emisję zanieczyszczeń.  
Do powstania samego budynku i obrób-
ki materiałów zatrudniono miejscowe 
firmy i rzemieślników. Budynek został 
przeznaczony na hotel. W środku oprócz 
pokoi w różnym standardzie znajdują się 
restauracja, basen i sale konferencyjne. 
Na 18. i 19. kondygnacji znalazł się ogól-
nodostępny taras z widokiem na jezioro 
Mjøsa. 
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WYRÓŻNIKI:

najwyższy drewniany budynek  

na świecie (85,4 m)

wszystkie materiały zostały pozyskane 

z lokalnych źródeł przy pomocy 

miejscowych firm i rzemieślników

lokalizacja 
Norwegia, 
Brumunddal

architekt 
Voll Arkitekter AS

funkcja  
hotelowa

rok powstania 
2019

powierzchnia 
11 300 m2
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wielofunkcyjne | czym jest mixed-use?

hotel jakarta 

Unikalna konstrukcja o wysokości 30 m 
została zaprojektowana z naturalnego 
drewna, łącznie z wszystkimi belkami, 
słupami i stropami budynku. 176 pokoi 
hotelowych wykonano z drewnianych 
prefabrykatów, co pozwoliło na skrócenie 
czasu budowy i montaż na placu budo-
wy w trzy tygodnie. Elewację pokryto 
350 panelami fotowoltaicznymi o łącznej 
powierzchni ponad 700 m2. W środku 
znajduje się atrium z subtropikalnym 
ogrodem, który działa jako naturalny 
regulator temperatury i wilgotności 

wewnątrz budynku. Ogród umieszczono 
pod szklanym dachem gromadzącym 
energię, przepuszczającym światło, ale 
blokującym nagrzewanie. Budynek jest 
neutralny pod względem energetycznym. 
Jego zwieńczenie stanowi trójkątna, 
szklana konstrukcja, w której umiesz-
czono sky-bar. Obiekt jest otwarty dla 
mieszkańców i pełni funkcję salonu 
miejskiego – oprócz czterogwiazdkowego 
hotelu znajdziemy tam również restaura-
cje, kawiarnie i inne atrakcje.
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WYRÓŻNIKI:

budynek całkowicie neutralny 

energetycznie

użycie drewna w konstrukcji 

elewacja pokryta panelami 

fotowoltaicznymi

lokalizacja:  
Holandia, Amsterdam

architekt:  
SeARCH

funkcja:  
hotelowa

rok powstania:  
2018

powierzchnia:  
16 500 m2
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kfw westarkade 

Kfw Wesarkade to jeden z pionierskich 
budynków biurowych, który wyznaczył 
standardy oszczędności energetycznej. 
Choć został oddany do użytku w 2010 
roku, mimo upływu lat wciąż pełni funk-
cję benchmarku godnego naśladowania. 
Dwuwarstwowa fasada budynku została 
wyposażona w automatyczne sterowanie 
przepływem powietrza i ograniczeniem 
prędkości wiatru, co pozwala na otwiera-

nie okien i dopływ świeżego powietrza. 
Konstrukcja umożliwia wykorzystanie siły 
wiatru do wentylacji pomieszczeń przez 
osiem miesięcy w roku. Połowę zapo-
trzebowania budynku w energię cieplną 
dostarcza ciepło wydzielane z serwerow-
ni. Samą bryłę budynku zaprojektowano 
tak, aby umożliwić korzystanie przez jak 
najdłuższy czas ze światła dziennego. 

fo
t. 

Ja
n 

Bi
tte

r

fo
t. 

Ja
n 

Bi
tte

r

fot. Wikimedia Commons 

WYRÓŻNIKI:

naturalna wentylacja budynku

fasada zabezpieczająca 

przegrzewanie się wnętrza

wykorzystanie stałych konstrukcji 

naturalnie doświetlających wnętrze

lokalizacja  
Niemcy, Frankfurt nad 
Menem

architekt  
Sauerbruch Hutton

funkcja  
biurowa

rok powstania  
2010

powierzchnia  
39 000 m2
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roy and diana vagelos 
education center 

Przy budowie tego centrum badań 
wykorzystano wyłącznie lokalne surow-
ce i materiały – granicą odległości, jaką 
wyznaczyli sobie architekci, było 800 
km, co miało ograniczyć emisję zanie-
czyszczeń przy transporcie i zredukować 
wbudowany ślad węglowy. Przeszklona 
fasada została wyposażona w szyby 
ze specjalnie zaprojektowanymi wypa-
leniami, które przepuszczając światło 
słoneczne, dodatkowo je rozpraszają, 

aby doświetlić pomieszczenia w głę-
bi. Na dachu zaprojektowano zielony 
ogród. W całym budynku zamontowano 
innowacyjny system ograniczania zużycia 
wody i energii. Wszystkie nowe projekty 
budowlane i remontowe Uniwersytetu 
Columbia – w tym Centrum Edukacyjne 
Vagelos – mają na celu zminimalizowanie 
śladu węglowego i redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 30% do 2025 roku.
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WYRÓŻNIKI:

wszystkie materiały i surowce 

pozyskane lokalnie (do 800 km)

zastosowanie elewacji rozpraszającej 

naturalne światło

zmniejszenie emisji CO
2

lokalizacja  
Stany Zjednoczone, 
Nowy Jork

architekt  
Diller Scofidio + Renfro

funkcja  
centrum badań

rok powstania  
2016

powierzchnia  
10 200 m2
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pixel

Geometryczna fasada budynku, nie jest 
instalacją artystyczną, ale przemyślanym 
systemem żaluzji oraz zbiorników wod-
nych. Obiekt posiada jeden z najbardziej 
innowacyjnych systemów uzdatniania 
i utylizacji wody. W swoim założeniu ma 
być samowystarczalny w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, wykorzystując jedynie 
wodę opadową. To pierwszy w Austra-
lii biurowiec neutralny pod względem 
emisji dwutlenku węgla, który potrzebną 

energię wytwarza na miejscu. Fasada 
budynku chroni przed nagrzewaniem, co 
eliminuje dodatkowe zużycie energii na 
chłodzenie. Zamontowany wymiennik 
ciepła przechwytuje powietrze z ze-
wnątrz i wykorzystuje je do ogrzewania 
lub schładzania świeżego powietrza. 
Budynek został wyposażony jest we 
wszelkie możliwe rozwiązania ekologicz-
ne, od próżniowego systemu toalet, po 
wytwarzanie biogazu.
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WYRÓŻNIKI:

samowystarczalny pod względem 

zaopatrzenia w wodę

niezależny energetycznie

lokalizacja  
Australia, Melbourne

architekt  
Studio 505

funkcja  
biurowa

rok powstania  
2010

powierzchnia  
1136 m2
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budynek mieszkalny  
w 13. dzielnicy
W samym sercu 13. dzielnicy powstała 
inwestycja zrealizowana przez lokalny 
samorząd, której celem jest wskaza-
nie nowych standardów mieszkanio-
wych. Budynek z 21 lokalami, w tym 
13 o przystępnym czynszu, należy do 
miejskiego zasobu mieszkaniowego. 
Elewacja składa się głównie z balkonów 
oraz 290 donic, w których rośnie ponad 
6 tys. roślin. Budynek zaprojektowa-
no z myślą o relacjach sąsiedzkich. Na 
dwóch ostatnich kondygnacjach znalazła 

się otwarta dla mieszkańców przestrzeń 
do spędzania wolnego czasu, na dachu 
stworzono ogród warzywny do własnego 
zagospodarowania, a w piwnicy warsztat 
rowerowy wyposażony w ogólnodostęp-
ny sprzęt. W sumie ok. 20% powierzchni 
całego budynku (prawie 400 m2) to czę-
ści wspólne. Wyróżnia go również fakt 
planowania partycypacyjnego – przyszli 
mieszkańcy byli zaangażowani w proces 
planowania i powstawania budynku na 
każdym etapie. 
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WYRÓŻNIKI:

ogród warzywny na dachu 

elewacja z dodatkową zielenią

przestrzeń wspierająca rozwój  

więzi sąsiedzkich

lokalizacja  
Francja, Paryż

architekt  
Manuelle Gautrand

funkcja  
mieszkalna

rok powstania  
2021

powierzchnia  
37 500 m2
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Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym 
deweloperem zielonych, ponadczasowych budynków 
biurowych. Buduje otwarte, pełne życia przestrzenie, 
w  których pracownicy czują się dobrze. Projekty biurowe 
Skanska są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core 
& Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego 
nowe inwestycje Skanska w Polsce posiadają certyfikat 
„Obiekt bez barier”, potwierdzający przystosowanie 
do  użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, 
w  tym osoby z niepełnosprawnościami czy przez rodziców 
z małymi dziećmi. Spółka biurowa Skanska działa w Polsce 
od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: 
w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, 
Katowicach i Trójmieście.

Torus to firma deweloperska z Gdańska. Przez 20 lat 
działalności dostarczyła na trójmiejski rynek ponad 
160  tys.  mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej,  
choć w swoim portfolio ma też inwestycje hotelowe, 
mieszkaniowe i magazynowe. Ekologia, „z myślą o człow-
ieku”, edukacja – to trzy filary CSR głęboko zakorzenione 
w  strategii biznesowej Torusa. Widoczne są one zarówno 
w sferze produktowej, jak i w wielu aktywnościach około-
biznesowych. Torus bierze czynny udział w  rewitalizacji 
terenów miejskich i zwraca uwagę na dobre skomunikow-
anie inwestycji z transportem publicznym. Ponadczasowa 
architektura i wysoka jakość realizowanych projektów  
idą w parze z certyfikacjami potwierdzającymi kierowanie 
się zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Panattoni jest europejską filią Panattoni Development 
Company, jednego z największych deweloperów 
powierzchni przemysłowych na świecie, który prowadzi 
działalność w 44 oddziałach w Ameryce Północnej 
i  Europie. Na Starym Kontynencie Panattoni obecne 
jest od 2005 roku, gdzie pochwalić się może projektami 
o  łącznej powierzchni ponad 14 mln mkw., z czego ponad 
połowa przeszła certyfikację środowiskową w wybranych 
systemach BREEMA, LEED lub DGNB. W ramach Panattoni 
działa struktura dedykowana projektom dopasowanym 
do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit. 
Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, 
DB Schenker, DHL, FedEx, DPD, XPO, Coca-Cola, Weber, 
Whirlpool, Bosch, Volkswagen czy H&M.
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