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Cele i zakres projektu

� Monitorowanie rynku nZEB w krajach uczestniczacych w projekcie oraz w całej Europie;

� Przystępna w przekazie prezentacja informacji o rynku nZEB, pozyskiwanych danych oraz wskazników;

� Zaangażowanie oraz wspomaganie decydentów w opracowaniu strategii oraz rekomendacji dla nZEB w celu
przyspieszenia transformacji do roku 2020 oraz w przyszłosci;

� Stworzenie podstaw do dalszego monitotowania rozwoju rynku nZEB po zakonczeniu projektu;

� Zapewnienie efektywnej i wszechstronnej komunikacji pomiedzy decydentami i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.
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Członkowie projektu



Data tool – porównanie wskaźników rynku budowlanego



Data tool – porównanie wskaźników rynku budowlanego



nZEB tracker

� W ramach projektu ZEBRA 2020 zostały opracowane wskaźniki do 
pomiaru stanu dojrzałości rynku budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii (nZEB) w EU. 

� NZEB tracker koncentruje się na dynamicznych aspektach 
rynkowych i wykorzystuje dane z DATA TOOL ZEBRA 2020 do 
tworzenia wykresów obrzujacych rozwój budynków nZEB dla 
każdego kraju i UE jako całości.

� Dojrzałość rynku nZEB różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich UE i tracker przedstawia charakterystykę rynku 
nZEB w uporządkowany sposób. 

� Tracker nZEB jest nie tylko bazą danych, ale również narzędziem do 
analizy danych. 



Dojrzałość rynku nZEB w UE – kryteria oceny

C1:   Liczba budynków w standardzie nZEB
C3:   Polityka krajowa
C4:   Koszt optymalny
C6:   Dostępnosć komponetów
C8:   Poziom fachowej wiedzy o nZEB
C9:   Komunikacja
C10: Wartość nieruchomości
Dojrzałosć rynku



C1 : Liczba budynków w standardzie nZEB



C3 : Polityka krajowa



C4 : Koszt optymalny

Polska – brak metodologii, nie wiadomo na
jakiej podstawie wyznaczono graniczne wartości
współczynników U i EP



C6 : Dostępność komponentów



C8 : Poziom fachowej wiedzy o nZEB



C8 : Poziom fachowej wiedzy o nZEB



C9 : Komunikacja (zainteresowanie tematyką 
energooszczędności) 



C10 : Wartość nieruchomości (wpływ charakterystyki 
energetycznej na wartość nieruchomości)



Dojrzałość rynku nZeb



Źródło: Energy Performance of 
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Rekomendacje do wdrożenia EPBD

ü Czy niezbędne jest wprowadzenie definicji budynku o niemal 
zerowym zużyciu energii oraz wymagań nie tylko dotyczących 
ograniczenia zapotrzebowania energii pierwotnej?

ü Czy należy zwiększyć środki na modernizację i promocję 
budynków energooszczędnych i budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii?

ü Czy należy w Polsce określić okres realizacji planu i 
harmonogramu realizacji działań. Jako harmonogram określono  
terminarz wprowadzania zmian  wymagań technicznych 
zawartych w Warunkach Technicznych, co jest nieporozumieniem. 
Harmonogram powinien ustalać terminy realizacji planowanych 
działań, a nie przepisów.  



Rekomendacje do wdrożenia EPBD
ü Czy charakterystyka energetyczna budynku powinna być 

określona zarówno poprzez wartość wskaźnika zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną EP jak i o dodatkowe 
wymagania w zakresie np. zapotrzebowania na energię 
użytkową budynków?

ü Czy należy wprowadzić klasy energetyczne umożliwiające 
porównanie ze sobą dwóch budynków?

ü Czy należy wprowadzić obowiązek podawania zaleceń mających 
na celu poprawę charakterystyki energetycznej ocenianego 
budynku.



Rekomendacje do wdrożenia EPBD

ü Czy należy w Polsce wprowadzić kary za brak świadectwa 
charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży lub 
wynajmu lokalu lub budynku?

ü Czy należy wprowadzić obowiązek sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków nowych budowanych 
na własny użytek?
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