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2020”
Numer: XLIV
21.02.2013
Aby sprostać wymaganiom do globalnej konkurencji oraz realizować cele stawiane przed Polską
przez strategie Unii Europejskiej, konieczne jest sformułowanie spójnej wizji, określającej kierunek i
zakres działań rozwojowych na poziomie krajowym. Kierując się tą świadomością, w 2009 roku Rząd
Polski przyjął dwa dokumenty: „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski” mający na celu
zwiększenie skuteczności wdrażania polityki rozwoju oraz usprawnienie funkcjonowania instytucji
publicznych, a także „Plan uporządkowania strategii rozwoju”, zapowiadający określenie średnio- i
długookresowej strategii rozwoju kraju w ramach dziewięciu dokumentów strategicznych. Znalazła
się wśród nich Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG)
[załącznik 1 – strategia_dynamiczna_polska_2020 [1]].

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w styczniu 2013 roku. Jego zawartość jest ściśle
powiązana z innymi strategiami krajowymi oraz Unijnymi. Przede wszystkim dotyczy to strategii
„Europa 2020”, wyznaczającej kierunek rozwoju UE na lata 2010-2020 (która jako priorytet określiła
inteligentny, zrównoważony rozwój, zapobiegający wykluczeniu najuboższych członków
społeczeństwa), a także jej projektów przewodnich, w szczególności:

„Unia innowacji”,
„Europa efektywnie korzystająca z zasobów”,
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji” oraz
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„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.
Na poziomie ogólnym cel strategii „Dynamiczna Polska 2020” określony został jako „dojście do
wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy.
Wśród celów szczegółowych znalazły się:

wspieranie innowacyjnej i efektywnej gospodarki poprzez odpowiednie zmiany w przepisach,
strukturze wydatków publicznych oraz ułatwienie przedsiębiorstwom (w szczególności
należącym do sektora MŚP) dostępu do kapitału;
stymulowanie innowacyjności, w szczególności poprzez zwiększenie efektywności prac
naukowo-badawczych, zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką a gospodarką, budowę
infrastruktury ułatwiającej wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań na rynek i kształcenie
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników;
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców, ograniczanie
energo- i materiałochłonności gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem branży
budowlanej;
wzmocnienie międzynarodowej współpracy gospodarczej.
Wiele działań, których podejmowanie zostało zapowiedziane w ramach wyżej wymienionych celów,
będzie pośrednio lub bezpośrednio wpływać na budownictwo i powiązane z nim branże. Szczególne
istotny dla tego obszaru jest kierunek działań 3.2 „Wspieranie rozwoju zrównoważonego
budownictwa na etapie planowania, projektowania ,wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi
przez cały cykl życia” będący podpunktem celu numer 3 („wzrost efektywności wykorzystania
zasobów naturalnych i surowców”).
Umieszczenie budownictwa wśród priorytetów strategii wynika z faktu, że stanowi ono jedną z
najbardziej energochłonnych, materiałochłonnych i zanieczyszczających środowisko kategorii
działalności człowieka, zaś zminimalizowanie tych oddziaływań wymaga podejmowania
odpowiednich starań już na etapie planowania i projektowania inwestycji. Co więcej, budownictwo w
dużej mierze kształtuje przestrzeń społeczną, zarówno w aspekcie wizualnym jak i funkcjonalnym, a
więc w dużej mierze decyduje o jakości życia członków społeczeństwa. W związku z powyższym,
strategia zwraca uwagę na konieczność zachowania harmonii zabudowy poprzez odpowiedniego
wkomponowania nowych budynków w strukturę już istniejącą. Podkreślony został również potencjał
oszczędności energii, jaki oferuje obniżenie energochłonności już istniejących zasobów budowlanych.
Przewidziane w strategii, ukierunkowane na budownictwo inicjatywy zapisane zostały w odniesieniu
do trzech wyodrębnionych obszarów. Najwięcej uwagi poświęcono efektywnemu wykorzystaniu
energii i surowców, zarówno w nowopowstających jak i istniejących budynkach. W ramach tego
zagadnienia strategia zapowiedziała działania promujące realizację budynków efektywnych
energetycznie, w tym również pasywnych. Towarzyszyć im ma wsparcie dla nowoczesnych
technologii, które mogą przyczynić się do łatwiejszej realizacji tych zamierzeń, takich jak instalacje
wykorzystujące energię słoneczną, układy kogeneracyjne, rekuperatory i pompy ciepła. Efektywne
wykorzystanie surowców ma zostać zapewnione dzięki ich wielokrotnemu wykorzystaniu oraz
wprowadzaniu już na etapie projektowania rozwiązań minimalizujących zużycie surowców i wody, a
także ilości generowanych odpadów. Negatywne oddziaływanie na środowisko ma również być
zmniejszone poprzez dążenie do pozyskiwanie materiałów budowlanych jak najbliżej miejsca ich
wykorzystania.
W obszarze efektywności energetycznej budownictwa, strategia „Dynamiczna Polska 2020”
zapowiedziała tez:

intensyfikację działań w zakresie wdrażania dyrektywy w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków 2010/31/UE (tzw. EPBD – Energy Performance of Buildings
Directive), co oznacza zwiększenie roli świadectw charakterystyki energetycznej budynków
jako informacji wpływających na decyzje potencjalnych nabywców lub najemców;
działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących budynków, z jednoczesną
ich termomodernizacją;
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wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w celu obniżenia zużycia energii,
np. poprzez inteligentne systemy pomiarowe.
Kolejnym obszarem działań proponowanych przez strategię jest promowanie zasad zrównoważonej
architektury, dzięki którym nowe budynki mają być zharmonizowane z otoczeniem, zarówno w
zakresie kulturowym jak i przyrodniczym, jednocześnie spełniając trzy podstawowe warunki:
trwałości, użyteczności i estetyki. Szczególnie istotne w tym kontekście ma być połączenie
regionalnych tradycji budowlanych z nowoczesnymi technologiami, które zapewnią funkcjonalność i
efektywność rozwiązań. Autorzy dokumentu zwracają też uwagę na konieczność zapewnienia
równych warunków rozwoju budownictwa przemysłowego oraz tradycyjnego, w szczególności
poprzez promowanie kształcenia zawodowego w zakresie tradycyjnych, znajdujących się w stanie
zaniku rzemiosł budowlanych. Ma to zapewnić zachowanie różnorodności krajobrazu obszarów
zabudowanych, a także przyczynić się do utworzenia nowych miejsc pracy w branży budowlanej.
Podjęcie tematyki zrównoważonego budownictwa i efektywności energetycznej budynków przez
władze krajowe było nieuniknione w obliczu licznie podejmowanych inicjatyw w tym zakresie na
szczeblu Europejskim. Obecność tych zagadnień w Strategii innowacyjności i efektywności
gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” świadczy o tym, że należą one do priorytetów polityki rozwoju
Polski najbliższe lata, w związku z czym należy oczekiwać intensyfikacji działań w tych obszarach
oraz systematycznego zwiększania ilości kierowanych w ich stronę narzędzi rynkowych, finansowych
i prawnych.
Zapisy dotyczące budownictwa w kontekście jego oddziaływania na środowisko będzie również
zawierała „Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (BEiŚ)”. W jej projekcie z czerwca
2012 znajdują się między innymi odniesienia do:

energooszczędnych budynków, jako do jednego z czynników mających pozwolić na
ograniczenie zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia energii i surowców energetycznych
potrzeb w zakresie adaptacji budownictwa do zmian klimatu
recyklingu odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne.
mgr inż Łukasz Adamus
l.adamus[at]itb.pl
Instytut Techniki Budowlanej
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