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Fala renowacji szansą
na rozwój Polski po pandemii
Najnowszy raport kampanii Szóste Paliwo
Wprowadzona na szeroką skalę kompleksowa
termomodernizacja budynków, szczególnie jednorodzinnych,
nie tylko pomoże rozwiązać w Polsce problemy społeczne,
jak smog i ubóstwo energetyczne, ale także przyczyni się
do wypełnienia unijnych zobowiązań.
Tak przeprowadzona termomodernizacja
budynków daje także solidne podstawy do
transformacji energetycznej w kierunku rozwoju
nowoczesnych technologii, ułatwiających
integrację budynków z odnawialnymi
źródłami energii. Szanse, jakie wynikają
z kompleksowej termomodernizacji,
przedstawia najnowszy raport
kampanii społecznej Szóste Paliwo
pod nazwą „Fala renowacji
szansą na rozwój Polski po
pandemii”. Raport ten omawia
korzyści i możliwości, jakie daje
odpowiednio wprowadzona
powszechna fala renowacji
budynków w Polsce.
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Jednym z elementów strategii Green Deal, dążącej
do uzyskania neutralności klimatycznej w Unii, są
budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię.
Zakłada to między innymi renowację 35 milionów
budynków do 2030 roku. To olbrzymia szansa dla
Polski, zarówno z racji stanu naszych budynków, jak
również wysokości środków, które możemy uzyskać.
• Jakie szanse i korzyści wynikają z fali renowacji?
• Co powinno być głównym obszarem działań?
• Czy jesteśmy na to przygotowani?
Między innymi na te tematy debatowali pod koniec listopad eksperci takich organizacji, jak: UN
Global Comapct, Izby Architektów RP, WiseEuropa czy Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.
Przejdź  Relacja z debaty
Wybrane najciekawsze dane z raportu
Sytuacja polskiego budownictwa
W Polsce mamy ponad 5,5 mln budynku mieszkalnych, w tym 5 mln domów jednorodzinnych,
w których mieszka 38 mln ludzi.
Rocznie buduje się od 65 do 80 tysięcy nowych
domów jednorodzinnych i od 130 do 180 tysięcy nowych mieszkań.
50% mieszkańców żyje w domach jednorodzinnych.
Efektywność energetyczna domów jednorodzinnych w Polsce
Aż 70% z 5 mln domów jednorodzinnych nie spełnia standardów efektywności energetycznej i aż
30% nie ma w ogóle izolacji.
Roczne koszty ogrzewania typowego domu
o powierzchni 118 m2 ogrzewanego kotłem węglowym, ze starymi drzwiami i oknami, wynoszą
w tej chwili ok. 6500 zł (zużycie węgła 8,5 tony).
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Fala renowacji nową strategią unijną
Opublikowana w listopadzie 2020 roku strategia
na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez
zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej
dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat,
nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się ilość emisji gazów
cieplarnianych, jak również podniesie się poziom
ponownego użycia i recyklingu materiałów.
Budynki odpowiadają za około 40% zużycia
energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych.
Co roku jedynie 1% budynków poddaje się renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Dlatego skuteczne działania mają zasadnicze znaczenie, aby Europa stała się neutralna dla klimatu do
2050 roku. Z uwagi na to, że prawie 34 milionów
Europejczyków nie stać na ogrzewanie domu,
polityka publiczna wspierająca renowacje, które zwiększają efektywność energetyczną, stanowi także odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
wspiera zdrowie i dobrostan ludzi oraz przyczynia się do zmniejszenia ich rachunków za energię.
Unijny cel redukcji emisji o przynajmniej 55% do 2030 roku oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
z budynków o 60%, zużycia energii –
o 14%, a zużycia energii na ogrzewanie
i chłodzenie – o 18%.

Polityka i finansowanie UE już wywarły pozytywny wpływ na efektywność energetyczną nowych
budynków, które zużywają obecnie dwukrotnie
mniej energii niż budynki zbudowane ponad
20 lat temu. 85% budynków w UE zostało jednak
wybudowanych ponad 20 lat temu, a 85-95%
z tych budynków ma nadal stać w 2050 roku. Aby
dostosować je do podobnych norm, potrzebna
jest fala renowacji.
Fala renowacji a nowe miejsca pracy
Poprawnie przeprowadzona głęboka termomodernizacja pozwala nie tylko wypełnić unijne
zobowiązania w zakresie ochrony środowiska
i budownictwa, ale tworzy również nieeksportowalne, lokalne miejsca pracy. Jak pokazują raporty Instytutu Badań Strukturalnych i European
Climate Foundation, w wyniku głębokiej, systemowej, wspartej instrumentami finansowymi termomodernizacji w Polsce rocznie może powstać
100 tysięcy nowych miejsc pracy bezpośrednio
związanych z budownictwem oraz 200 tysięcy
w pozostałych branżach gospodarki.
Co istotne z punktu widzenia dostępności siły roboczej w sektorze budownictwa, głęboka termomodernizacja generuje 56 tysięcy bezpośrednich
miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach,
około 34 tysięcy miejsc pracy dla osób o średnich kwalifikacjach i do 9 tysięcy dla osób o wysokich kwalifikacjach, czyli zarządców, inżynierów i audytorów energetycznych.
Fala renowacji a ubóstwo energetyczne
Ubóstwo energetyczne to problem w Polsce jeszcze nie tak znany, jak na przykład jakość powietrza. Niemniej według raportu Instytutu Badań
Strukturalnych w Polsce ten problem dotyka ponad 14% z około 6 milionów gospodarstw domowych zamieszkujących domy jednorodzinne, czyli
aż 853 tysięcy gospodarstw domowych i to w więkrekl ama

Po modernizacji, ociepleniu i wymianie okien
i drzwi ten koszt ten kształtuje się na poziomie
1800 zł rocznie (zużycie węgła 2,3 tony).
Na kwestię termomodernizacji warto spojrzeć
jeszcze szerzej. Termomodernizacja jednego
domu jednorodzinnego poprawia komfort życia jednej rodziny. Jeżeli termomodernizacji poddanych zostanie kilka milionów istniejących polskich domów, rocznie moglibyśmy zaoszczędzić
nawet 6,8 miliarda m3 gazu ziemnego – z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki i środowiska.
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ZE emisja gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS wyniosła w Polsce 183 mln ton equiv CO2.
Oznacza to, że kompleksowa termomodernizacja samych budynków jednorodzinnych może
się przyczynić do osiągnięcia przez Polskę prawie całego lub całego celu związanego z redukcją gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS,
wynikającego z rozporządzenia ESR .
Wydanie i opracowanie firma ROCKWOOL Polska
Sp. z o.o.

Fala renowacji a cele klimatyczne
Powszechna termomodernizacja budynków,
oprócz bardzo ważnych celów społecznych, jakimi są redukcja smogu i ubóstwa energetycznego, może również przyczynić się do wypełnienia
przez Polskę zobowiązań wspólnotowych wynikających z odrębnych wymagań unijnych. Należą do nich przede wszystkim regulacje zawarte
w dyrektywie o charakterystyce energetycznej
budynków oraz tzw. rozporządzenia ESR.
Kolejnym rodzajem wymagań, do którego spełniania w znaczny sposób może przyczynić się
kompleksowa termomodernizacja budynków, są
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z tzw.
sektorów non-ETS, do których obok m.in. transportu i rolnictwa należy również budownictwo.
W 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/842
(tzw. rozporządzenie ESR), w ramach którego Polska zobowiązała się do 7% redukcji emisji gazów
cieplarnianych w latach 2021-2030 w porównaniu
do roku 2005 z sektorów non-ETS. Zgodnie z obliczeniami ekspertów Banku Światowego roczna
redukcja emisji CO2 w Polsce dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków wyniesie 12,5
mln ton CO2. Taka wartość redukcji emisji CO2 odpowiada za 6,9% emisji gazów cieplarnianych
z sektorów non-ETS z 2005. Według danych KOBi-

Powszechna fala renowacji, wykonywana zgodnie z kolejnością (najpierw
ograniczenie strat ciepła, potem modernizacja systemów grzewczych i chłodzących), to wielowymiarowe korzyści dla
gospodarki, dla wielu przedsiębiorstw,
dla każdego z nas. Powszechna termomodernizacja domów jednorodzinnych,
wielorodzinnych i budynków niemieszkalnych to nie tylko poprawa jakości
stanu powietrza w Polsce i poprawa mikroklimatu w domach, lecz także szansa dla polskiej gospodarki na stanie się
zieloną wyspą Europy i stabilny, miarowy rozwój na najbliższe minimum 10
lat. Kluczową kwestią będzie to, w jaki
sposób wykorzystamy tę szansę i spożytkujemy spore środki unijne. Istotne
staje się tutaj patrzenie wielosektorowe
i możliwość realizacji wielu celów poprzez pojedyncze zadania. Temu właśnie może służyć termomodernizacja
polskiego budownictwa i wykorzystanie funduszy unijnych na potrzeby walki ze skutkami pandemii, jak i w celach
wynikających z Polityki Spójności.

Pobierz Pełny raport
„Fala renowacji szansą
na rozwój Polski po pandemii”
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Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby gorąco podziękować Wam
za zaufanie, jakim nas obdarzyliście w tym trudnym dla wszystkich roku.
Życzymy Wam i Waszym rodzinom zdrowych i ciepłych Świąt Bożego
Narodzenia, chwili wytchnienia i radości w czasie świątecznej atmosfery
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z Państwem w 2022 roku.
Zespół Purmo

www.purmo.pl
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szości na terenach wiejskich (ponad 649 tysięcy).
Kompleksowa głęboka termomodernizacja to
szansa nie tylko na poprawę indywidualnych
warunków życia osób ubogich energetycznie,
lecz także na obniżenie ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości. A z punktu widzenia
całej Polski pozwala w prosty sposób zapobiec
wzrostowi ubóstwa energetycznego wynikającego przede wszystkim ze złej jakości energetycznej
domów, wzrostu cen surowców energetycznych
czy niskich zarobków lub też skutków pandemii.

