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Ekoinnowacje – istotny element zrównoważonego budownictwa

Streszczenie

Celem rozważań jest ukazanie ekoinnowacji jako elementu zrównoważonego 
budownictwa. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Przybliżono za-
tem podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego budownic-
twa, zwrócono uwagę na jego trójwymiarowość w kontekście zrównoważonego 
rozwoju, ukazano aspekty prawne zrównoważonego budownictwa oraz opisano 
ekoinnowacje stanowiące istotną część zrównoważonego budownictwa. Artykuł 
jest przeglądem literatury.

Słowa kluczowe: ekoinnowacje, zrównoważone budownictwo.

Kody JEL: O31, O33, Q00, L00

Wstęp 

Zrównoważony rozwój współcześnie stanowi wyznacznik podejmowanej działalności 
politycznej, ekologicznej, społecznej, gospodarczej zarówno w skali międzynarodowej, kra-
jowej, jak też lokalnej. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2001 r. Nr 62, poz. 626) definiuje zrów-
noważony rozwój jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces inte-
growania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwaranto-
wania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.

W związku ze swoją specyfiką, dużym potencjałem rozwojowym oraz podatnością na 
innowacje znaczącą pozycję w działaniach zmierzających do realizacji założeń zrówno-
ważonego rozwoju zajmuje budownictwo. Sektor ten wpływa na trzy zasadnicze wymia-
ry zrównoważonego rozwoju, tj.: ekonomiczny (gospodarczy), społeczny, środowiskowy 
(ekologiczny). Dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju ważny jest zatem rozwój 
budownictwa, ukierunkowany na wprowadzanie innowacyjnych technologii, nowoczesnych 
rozwiązań, które jednocześnie będą (http://www.zb.itb.pl): 
 - korzystne ekonomicznie, 
 - dbały o zdrowie i komfort użytkowników,
 - zmniejszały negatywny wpływ budynków na środowisko naturalne oraz klimat.

Wprowadzanie takich rozwiązań w sektorze budowlanym charakterystyczne jest dla tzw. 
budownictwa zrównoważonego i dokonuje się m. in. przez wdrażanie ekoinnowacji. 
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Wobec powyższego za cel rozważań przyjęto ukazanie ekoinnowacji jako elementu zrów-
noważonego budownictwa. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Przybliżono 
zatem podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego budownictwa, 
zwrócono uwagę na jego trójwymiarowość w kontekście zrównoważonego rozwoju, ukaza-
no aspekty prawne zrównoważonego budownictwa oraz opisano ekoinnowacje stanowiące 
istotną część zrównoważonego budownictwa. 

Zrównoważone budownictwo – zagadnienia wprowadzające 

Budownictwo stanowi jeden z fundamentalnych sektorów gospodarki Unii Europejskiej 
(UE). Generuje on prawie 10% unijnego PKB, a przy pracach budowlanych, remontowych, 
inżynieryjnych zatrudnionych jest około 7% unijnych obywateli. Istotne znaczenie sektor 
ten wywiera także na społeczeństwo, gdyż przeciętny obywatel rozwiniętego kraju spędza 
we wnętrzu budynków około 80% swojego życia. Od sposobu budowy, stworzonych wa-
runków, komfortu użytkowania biur i mieszkań zależy w dużym stopniu jakość życia ludzi. 
Podkreślić także należy jego ogromny wpływ na środowisko naturalne. I tak, dla przykładu, 
budowa i eksploatacja budynków jest przyczyną 42% końcowego zużycia energii w UE, 
emisji 35% gazów cieplarnianych do atmosfery. Budownictwo w Europie jest także odpo-
wiedzialne za 30% zużycia wody, 50% wszystkich wykorzystywanych zasobów natural-
nych, jak również za 33% wszystkich wyprodukowanych odpadów, gdzie szczególne zagro-
żenie dla środowiska stanowią pozostałości po rozbiórce obiektów budowlanych1. 

Wobec powyższego tak ważne jest, aby rozwój budownictwa ukierunkowany był na 
zmierzanie ku zrównoważeniu. Za główne przyczyny powstania zrównoważonego budow-
nictwa można zatem uznać:
 - oddziaływanie budownictwa na otocznie, środowisko naturalne,
 - zaostrzające się normy prawne (krajowe, unijne),
 - wzrost świadomości konsumentów,
 - długookresowe korzyści ekonomiczne.

Zrównoważony rozwój dąży do harmonizowania trzech wymiarów: ekonomicznego, 
ekologicznego i społecznego. Także budownictwo zrównoważone można rozpatrywać 
z perspektywy 3 płaszczyzn: ekonomicznej, ekologicznej i ergonomicznej (socjalno-kultu-
rowej) (Pluta 2014).

Wymiar ekonomiczny. Z wymiarem tym związane są przede wszystkim koszty, które 
należy ponieść na inwestycje, powstające przez cały cykl życia budynków. Bez wątpienia 
zastosowanie innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i wykonawstwo są droższe, niż roz-
wiązania tzw. „popularne” (Pluta 2014). Należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty zastoso-
wanych rozwiązań, ale również dokładnie skalkulować koszty dotyczące2:

1  http://www.unep.or.jp/ietc/focus/EnergyCities1.asp [dostęp: 24.04.2014]; Statystyki Komisji Europejskiej.
2  http://zrownowazonebudownictwo.pl/subpage/7/ [dostęp: 15.04.2014].
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 - postawienia budynku, w tym zakup działki z uzbrojeniem terenu; projektu; budowy- mate-
riałów i technologii; ochrony, dokumentacji, opłat notarialnych, pośrednika, ubezpieczenia;

 - użytkowania budynku, w tym takich mediów, jak woda, ogrzewanie, prąd, ścieki, odpady 
oraz utrzymania (np. sprzątanie, konserwacja, modernizacja);

 - rozbiórki, wywozu gruzu, ponownego przeznaczenia i zutylizowania odpadów.
Niemniej jednak niższe koszty eksploatacji budynku wynikające z zastosowania efek-

tywniejszych technologii pozwalają na uzyskiwanie znacznych oszczędności. Ważne jest, 
aby na etapie planowania zrównoważonej inwestycji budowlanej dążyć do redukowania ma-
teriałochłonności i energochłonności, celem znacznego obniżenia kosztów. Oznacza to m.in. 
poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych (np. systemów kontroli 
środowiska wewnętrznego, systemów oszczędzania wody i energii), wyszukiwanie odpo-
wiednich materiałów budowlanych (Pluta 2014).

Wymiar ekologiczny. Każdy budynek oddziałuje na środowisko naturalne w całym cyklu 
swojego życia. Za istotne, mierzalne elementy ekologicznej budowli uznać należy: wykorzy-
stanie powierzchni, energię pierwotną (odnawialną/nieodnawialną), wpływ na „dziurę ozono-
wą”, wpływ na ocieplenie klimatu, wpływ na jakość powietrza, wpływ na zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych i gruntowych, wytwarzanie odpadów: śmieci, ścieków, hałasu, jak 
i zaśmiecanie wizualne3. Wymiar ekologiczny widoczny najlepiej jest przez (Pluta 2014): 
 - uzyskiwane oszczędności energii (zwiększenie efektywności energetycznej budynku),
 - ochronę zasobów naturalnych (ograniczenie zużycia surowców),
 - zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
 - wykorzystanie energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, z ziemi),
 - efektywne wykorzystanie wody,
 - ograniczenie ilości odpadów i zanieczyszczeń,
 - redukcję zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych,
 - recykling materiałów budowlanych,
 - zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych (pionowych i poziomych, np. dachy 

zielone, elewacje zielone),
 - stosowanie ekologicznych technologii i materiałów budowlanych (innowacyjne rozwiązania).

Wymiar ergonomiczny. Za główne priorytety płaszczyzny ergonomicznej zrównowa-
żonego budownictwa należy uznać: estetykę, komfort mieszkania, ochronę zdrowia i bez-
pieczeństwo użytkowników (Pluta 2014). Mierzalnymi elementami ergonomii są4: 
 - dobrze zaprojektowany obiekt i miasto − akceptacja prowadzi do zadowolenia i wpływa 

na jakość życia oraz przyczynia się do podnoszenia wartości budowli;
 - dostępność budowli − wpływa na jej użyteczność przez grupy osób niepełnosprawnych, 

ale też dzieci i starszych, budowla bez barier automatycznie jest postrzegana jako wy-
godna i przyjazna;

 - wpływ na zdrowie takich właściwości, jak temperatura, powietrze, cisza, światło ‒ wy-
magania zdrowotne eliminują używanie materiałów czy rozwiązań powodujących ha-

3  http://zrownowazonebudownictwo.pl/subpage/7/ [dostęp:15.04.2014].
4  http://zrownowazonebudownictwo.pl/subpage/7/ [dostęp: 15.04.2014].
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Zrównoważone budownictwo w polskim i unijnym ustawodawstwie 

Podejmowane działania legislacyjne w Unii Europejskiej mające na celu zmierzanie UE 
w kierunku zrównoważonego rozwoju dotyczą także branży budownictwa – por. schemat 2.

łas, powstawanie budynków niedoświetlonych i źle przewietrzonych, niedostępnych − 
należy więc zapewnić odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach budynku poprzez 
właściwą temperaturę i wilgotność powietrza, jak też zadbać o optymalne oświetlenie 
i stworzyć ochronę przed hałasem.
Uwzględniając trójwymiarowość zrównoważonego budownictwa sformułowano jego 

cele, które przestawiono na schemacie 1.

Schemat 1
Zasadnicze cele zrównoważonego budownictwa

Źródło: http://zrownowazonebudownictwo.pl/subpage/7/ [dostęp:15.04.2014].
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Zrównoważone budownictwo podlega szeregu regulacjom prawnym. Część z nich na-
wiązuje bezpośrednio do omawianego zagadnienia, część natomiast wpływa na nie w spo-
sób pośredni (por. tabela 1).

Tabela 1
Wybrane przykłady prawa europejskiego dotyczącego zrównoważonego budownictwa  

Temat Nazwa Data Numer 

ENERGY LABEL Dyrektywa w sprawie etykiet energetycznych produk-
tów związanych z energią

19.01.2012 2010/30/UE

CPR Rozporządzenie ustanawiające zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowla-
nych (CPR)

04.04.2011 (UE) 305/2011

EPBD „Recast” dyrektywy w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków (EPBD)

19.05.2010 2010/31/UE

ECODESIGN Dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią

31.10.2009 2009/125/WE

Źródło: http://www.zb.itb.pl/prawo-europejskie [dostęp: 05.04.2014].

Zgodnie z nowelizacją dyrektywy EPBD, od 2013 r. każdy nowo powstały budynek musi 
spełniać odpowiednie normy dotyczące minimalnej charakterystyki energetycznej. Dotyczy 
to także budynków, które podlegają pracom remontowym. Praktycznym przejawem tej dy-
rektywy jest system ocen energetycznych budynków, umożliwiający wystawianie certyfi-
katów jakości energetycznej, którym musi legitymować się prawie każdy budynek i lokal 
mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego czy użyteczności publicznej zarówno nowy, 
jak i remontowany.

Kolejnym ważnym obowiązkiem wynikającym z prawa unijnego, do którego dostosować 
ma się także Polska jest obowiązek prawie zerowego zużycia energii przez nowe budynki 
(dla budynków użyteczności publicznej od 2018 r.). W tym zakresie już teraz należy sku-
pić wszelkie działania na innowacjach także ekologicznych, dzięki którym możliwe będzie 
tworzenie budynków zero energetycznych m.in. przez wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii oraz technologicznie zawansowanych spełniających kryteria ekologiczne materia-
łów budowlanych (Pluta 2014).

Wobec powyższego należy odnieść się również do unijnej Inicjatywy Rynków 
Pionierskich (LMI), która identyfikuje 6 rynków posiadających największy potencjał rozwo-
ju, w tym budownictwo. Inicjatywa ta w zakresie zrównoważonego budownictwa skupia się 
na: wprowadzeniu deklaracji środowiskowych wyrobów, prowadzeniu porównań wymagań 
dotyczących budynków spełniających kryteria rozwoju zrównoważonego, wprowadzeniu 
aspektów rozwoju zrównoważonego do projektowania przez zastosowane innowacyjnych 
technologii i produktów oraz wdrożenia procedur związanych z obliczaniem kosztu cyklu 
życia w zamówieniach publicznych, zwiększenia efektywności łańcucha dostaw i podwyż-
szenia kwalifikacji wykonawców (Kukian 2014).
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W Polsce brak jest całościowej regulacji prawnej wspierającej zrównoważone budow-
nictwo. Wydaje się zasadne zwrócenie uwagi na konieczność sporządzenia odpowiednich 
przepisów wykonawczych ustanawiających realizację projektów wykorzystujących ener-
gię odnawialną; systemowych rozwiązań w prawie podatkowym, ulg i dotacji unijnych dla 
zrównoważonego budownictwa, przepisów regulujących współpracę inwestorów z instytu-
cjami mogącymi dofinansowywać inwestycje zrównoważone (np. przez ekopożyczki) (Pluta 
2014).

Innowacje ekologiczne w budownictwie 

W literaturze przedmiotu funkcjonuje bardzo wiele definicji terminu „ekoinnowacje”. Za 
jedną z pierwszych definicji tego pojęcia uznaje się stworzoną przez C. Fusslera i T. Jamesa 
(1996), którzy za ekoinnowacje uznali innowacje przynoszące korzyści tak przedsiębior-
com, jak i konsumentom, jednocześnie przyczyniając się do ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko naturalne. Podkreślić należy, że cechą wszystkich definicji 
ekoinnowacji jest zmniejszenie obciążenia środowiska m.in. przez redukcję emisji zanie-
czyszczeń, wzrost produktywności zasobów (Kemp i in. 2008; Woźniak i in. 2006). 

Na potrzeby treści niniejszego artykułu autorka przyjęła definicję ekoinnowacji stoso-
waną w Ramowym Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Komisji Europejskiej 
(CIP) na lata 2007-2013. Zatem za ekoinnowacje uważa się każdą formę innowacji, mającej 
na celu znaczący i widoczny postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ma się to doko-
nać przez redukcję oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko naturalne, bądź 
też efektywniejsze zużywanie zasobów naturalnych i energii (Ziółkowski 2009).

Z uwagi na złożoność ekoinnowacji istotne jest dołączenie do jej opisu możliwych do 
wyodrębnienia poszczególnych jej wymiarów tj.: projektowania, sposobu korzystania z pro-
duktu lub usługi, regulacji prawnych oraz innych oddziaływań instytucji publicznych. 

Wymiar projektowania ma kluczowe znaczenie, gdyż to w nim musi zostać uwzględ-
niony wpływ tworzonego produktu czy usługi na środowisko naturalne w całym cyklu ich 
życia. Musi być więc stworzone całościowe podejście do procesu powstawania inwestycji, 
jak również merytoryczne przygotowanie uczestników procesu inwestycyjnego. Ważne jest 
także, aby na tym etapie od samego początku w realizację zaangażowani byli przedstawicie-
le wszystkich grup biorących udział w całym cyklu życia zrównoważonej inwestycji − także 
budowlanej (Raport ‒ partnerstwo… 2011).

Wymiar użytkowania skupia się na konieczności uwzględnienia w całym procesie 
podejścia do ekoinnowacji także potrzeb dostawców, finalnych odbiorców. Należy tu zwró-
cić uwagę m.in. na włączenie do łańcucha wartości w przedsiębiorstwie ekoinnowacyjnym 
elementów ekologicznych.

Kolejny wymiar wskazuje na potrzebę uwzględnienia w prowadzonej działalności eko-
innowacyjnej pewnego stopnia interwencjonizmu instytucji publicznych, rządowych oraz 
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zwrócenia uwagi na fakt, iż dla przedsiębiorstwa wprowadzającego ekoinnowacje, otocze-
nie, w którym działa może mieć na nie wpływ stymulujący, jak i destymulujący.

Ekoinnowacje w budownictwie mogą dotyczyć materiałów budowlanych, poszczegól-
nych komponentów, jak też produktu ostatecznego, czyli konkretnego budynku. 

Jednym z przykładów wdrażanych ekoinnowacji jest opracowanie technologii do pro-
dukcji betonu przy zmniejszonej emisji CO2 do atmosfery. Dzięki takiej technologii powsta-
nie beton, który przy zmienionym składzie w stosunku do obecnie stosowanego spełniać ma 
wszelkie wymagania jakościowe, wytrzymałościowe, a dodatkowo ma być bardziej przyja-
zny środowisku (zakłada się redukcję emisji CO2 o 50 do 250 kg na 1 m3 trwałego betonu). 
Prace nad nową technologią prowadzi hiszpański Instytut Technologii Budownictwa Aidico. 
Zakłada się, że powstająca technologia będzie wspierana specjalnym certyfikatem i rozpo-
wszechniana w całej UE.

Kolejną ekoinnowacją jest wykorzystanie organicznych osadów (do tej pory spalanych, 
gdyż ich składowanie zostało w UE zakazane) jako kompozytowych materiałów budowla-
nych. Zakładanymi efektami ekologicznymi tej ekoinnowacji ma być zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych o 1460 tys. ton w ciągu dziesięciu lat od wdrożenia projektu, jak też 
redukcja kosztów gospodarowania odpadami. Nad tym przedsięwzięciem pracują głównie 
naukowcy ze Słowenii.

Podejmowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska przez wdrażanie ekoinno-
wacji podjęła się także niemiecka firma Bautechnik Simon, która skupiła swoje działania na 
opracowaniu nowej technologii wypełniania paneli ściennych pianką, wytwarzaną ze szkła, 
które już nie podlega nawet recyklingowi (do tej pory szkło takie było bezużytecznym od-
padem). Pianka ze szkła ma także redukować hałas, zapewnić ochronę przed ogniem i sta-
bilność strukturalną.

Ciekawą ekoinnowacją jest także tworzenie dekoracyjnych paneli ściennych z pocho-
dzącego z odzysku sproszkowanego szkła oraz naturalnego kamienia zamiast ze stosowa-
nych obecnie na szeroką skalę, zanieczyszczających powietrze i wodężywic poliestrowych, 
lotnych rozpuszczalników i pigmentów. Wprowadzona przez włoską firmę Gardenia inno-
wacyjna technologia ma doprowadzić do zredukowania emisji metanu o 100 tys. m3 rocznie, 
wyłączenia z użytku lotnych rozpuszczalników, pigmentów i żywic poliestrowych, zmniej-
szenia zużycia wody o ok. 1 mln litrów rocznie, a także zaoszczędzenia 25% energii podczas 
produkcji (Bandosz 2009).

Istotnym trendem budownictwa zrównoważonego, który pojawił się w połowie lat 90. 
XX wieku są budynki pasywne, których głównym celem jest minimalizacja wskaźników 
energochłonności eksploatacyjnej budynków. Budowa budynków pasywnych wymaga 
wprowadzania innowacji służących m.in. wykorzystaniu energii słonecznej (należy zadbać 
o odpowiednią lokalizację budynku, jak też rozmieszczenie w nim pomieszczeń uwzględ-
niając funkcje, które pełnią i czas ich użytkowania), jak również naturalnych czynników 
atmosferycznych i geograficznych (pozwalających np. na naturalną wentylację obiektu). 
W przypadku budynków pasywnych dużą rolę odgrywa także wykorzystanie kolektorów 
słonecznych i turbin wiatrowych, użycie nowoczesnych materiałów izolacyjnych pozwala-
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jących na ograniczenie zużycia energii, zastosowanie w oknach przeszkleń ciepłochronnych 
wysokiej jakości (okna trójszybowe wypełnione argonem lub kryptonem), zorientowanych 
na południe oraz niezacienionych, co przynosi znaczące pasywne zyski energii słonecznej; 
unowocześnianie systemów ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 
Spełnienie wysokich wymagań energooszczędności możliwe jest dzięki m.in. zastosowaniu 
odpowiednich materiałów budowlanych, produkowanych z naturalnych surowców, np. ce-
gły klinkierowe i licowe, dachówki ceramiczne, poryzowane pustaki. W przypadku budyn-
ków pasywnych stosowanych jest wiele rozwiązań, które niewątpliwie można zaliczyć do 
ekoinnowacji (Kukian 2014; Budynki pasywne… 2006). 

Pierwszy budynek pasywny w Polsce znajduje się na terenie osiedla domów jednoro-
dzinnych w Smolcu pod Wrocławiem. Powstał on z inicjatywy biura projektowego Lipińscy, 
Domy przy współpracy z Instytutem budynków pasywnych. Jest to budynek jednorodzinny, 
parterowy z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni netto 133 m2. 

Podsumowanie 

Zrównoważony rozwój stanowi jeden z filarów obecnie obowiązującej strategii euro-
pejskiej „Europa 2020”. Oznacza to, iż nadal dla Unii Europejskiej istotne jest zmierzanie 
w kierunku harmonijnego współdziałania trzech wymiarów, tj. ekonomicznego, ekologicz-
nego i społecznego. Budownictwo jest takim sektorem gospodarki, który w znaczący sposób 
(bezpośredni i pośredni) wpływa na stan środowiska naturalnego, stąd też ważne jest zwró-
cenie szczególnej uwagi na możliwości technologiczne pozwalające na ograniczenie nega-
tywnego wpływu tego sektora na stan środowiska. Jedną z możliwości jest wprowadzenie 
ekoinnowacji bądź to w postaci poszczególnych komponentów, materiałów budowlanych, 
bądź też w postaci całego produktu np. budynku pasywnego. Ekoinnowacje wdrażane w bu-
downictwie oprócz korzyści ekologicznych przynoszą również korzyści ekonomiczne, jak 
też społeczne. 
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Ecoinnovations – an Important Element of Sustainable Construction

Summary

An aim of considerations is to present the ecoinnovations as an element of sus-
tainable construction. The work objective accomplishment ruled its arrangement. 
Therefore, there were brought closer the basic theoretical issues concerning sus-
tainable construction, paid attention to its three-dimensionality in the context of 
sustainable development, presented the legal aspects of sustainable construction as 
well as described ecoinnovations being an essential part of sustainable construction. 
The article is a review of literature.

Key words: ecoinnovations, sustainable construction.

JEL codes: O31, O33, Q00, L00

Экоинновации – существенный элемент устойчивого 
строительства

Резюме

Цель рассуждений – указать экоинновации в качестве элемента устойчиво-
го строительства. Выполнению цели работы подчинили ее структуру. Следо-
вательно, приблизили основные теоретические вопросы, касающиеся устой-
чивого строительства, обратили внимание на его троемерность в контексте 
устойчивого развития, указали юридические аспекты устойчивого строитель-
ства и описали экоинновации, представляющие собой существенную часть 
устойчивого строительства. Статья представляет собой обзор литературы.

Ключевые слова: экоинновации, устойчивое строительство.

Коды JEL: O31, O33, Q00, L00
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