
Administracja krajowa Administracja lokalna
Deweloperzy / 

inwestorzy / 
właściciele

Architekci /  
projektanci

do 2025

Cel 1: Stworzenie regulacji prawnych niezbędnych do 
osiągnięcia zerowego śladu węglowego netto w budynkach 
w perspektywie do roku 2050

Cel 2: Stworzenie i rozwijanie narzędzi niezbędnych do  
osiągnięcia zerowego śladu węglowego netto w budynkach

Cel 3: Zapewnienie dostępu do niskoemisyjnych źródeł 
energii 

Cel 1: Opracowanie i realizacja działań 
zmniejszających całkowity ślad węglowy 
budynków publicznych i prywatnych

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w zakresie dekarbonizacji

Cel 2: Identyfikacja i realizacja działań 
zmniejszających ślad węglowy

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w zakresie dekarbonizacji

do 2030

Cel 1: Aktualizacja istniejących regulacji prawnych 
niezbędnych do osiągnięcia zerowego śladu węglowego 
netto w budynkach 

Cel 2: Osiągnięcie zerowego operacyjnego śladu 
węglowego w istniejących budynkach zajmowanych przez 
władze publiczne i będących ich własnością 

Cel 3: Rozwinięcie narzędzi w celu monitorowania i 
weryfikowania śladu węglowego budynków

Cel 4: Upowszechnienie działań dekarbonizacyjnych

Cel 1: Osiągnięcie zerowego operacyjnego śladu 
węglowego w  budynkach należących do władz 
samorządowych

Cel 2: Wsparcie wdrażania planu dekarbonizacji 
budynków prywatnych

Cel 3: Wdrażanie planu dekarbonizacji 
budynków należących do samorządu (nowych i 
modernizowanych)

Cel 1: Redukcja całkowitego śladu węglowego 
posiadanych i projektowanych budynków

Cel 2: Wdrożenie planu dekarbonizacji portfolio 
budynków

Cel 3: Potwierdzenie realizacji i 
upowszechnienie idei zmniejszania całkowitego 
śladu węglowego

Cel 1: Powszechne wykonywanie i 
upublicznianie analiz śladu węglowego dla 
nowych i modernizowanych budynków

do 2040

Cel 1: Weryfikacja i aktualizacja postępów w osiąganiu 
zerowego śladu węglowego netto w budynkach 

Cel 1: Weryfikacja i aktualizacja postępów w 
osiąganiu założeń budynków o zerowym śladzie 
węglowym netto

Cel 1: Posiadanie w portfolio budynków o 
znacznie obniżonym śladzie węglowym

Cel 1: Projektowanie prawie wyłącznie 
budynków o zerowym śladzie węglowym 
netto

rok 2050

Wszystkie budynki powinny mieć zerowy lub ujemny 
operacyjny ślad węglowy. Ponadto, budynki nowe i 
poddawane modernizacji powinny charakteryzować się 
zerowym wbudowanym śladem węglowym

Wszystkie budynki powinny mieć zerowy lub 
ujemny operacyjny ślad węglowy. Ponadto, 
budynki nowe i poddawane modernizacji
powinny charakteryzować się zerowym 
wbudowanym śladem węglowym

Wszystkie posiadane budynki powinny mieć 
zerowy lub ujemny operacyjny ślad węglowy. 
Ponadto, budynki nowe i poddawane 
modernizacji powinny charakteryzować się 
zerowym wbudowanym śladem węglowym

Cel 1: Projektowanie wyłącznie budynków o 
zerowym śladzie węglowym netto

Cel 2: Wdrożenie rozwiązań projektowych 
umożliwiających wznoszenie budynków o 
ujemnym śladzie węglowym 
(regeneratywnych)



Producenci Wykonawcy Zarządcy
Instytucje 
finansowe

NGO/ uczelnie/ 
stowarzyszenia 

zawodowe

do 2025

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w zakresie 
dekarbonizacji

Cel 2: Opracowanie planu redukcji 
śladu węglowego produktów

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w zakresie 
dekarbonizacji

Cel 2: Opracowanie i realizacja działań 
zmniejszających ślad węglowy firmy 
wykonawczej oraz realizowanych 
inwestycji

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w zakresie dekarbonizacji

Cel 2: Dostarczanie informacji 
właścicielom i użytkownikom 
zarządzanych budynków

Cel 1: Stymulowanie rynku do podjęcia 
działań mających na celu dekarbonizację 
zasobów budowlanych

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy i 
świadomości w zakresie 
dekarbonizacji

Cel 2: Stworzenie sieci współpracy na 
rzecz dekarbonizacji budynków i 
branży budowlanej

Cel 3: Upowszechnienie i rozwój 
narzędzi wspomagających proces 
budowlany

do 2030

Cel 1: Wdrożenie planu redukcji śladu 
węglowego produktów

Cel 2: Potwierdzenie realizacji i 
upowszechnianie planu redukcji śladu 
węglowego produktów

Cel 1: Realizacja inwestycji na wysoce 
zasobo- i energooszczędnych placach 
budowy

Cel 2: Realizacja działań 
zmniejszających ślad węglowy

Cel 1: Realizacja działań na rzecz 
dekarbonizacji zarządzanych budynków

Cel 1: Finansowanie inwestycji o 
zdefiniowanym śladzie węglowym

Cel 1: Rozwijanie i podnoszenie 
jakości współpracy na rzecz 
dekarbonizacji

do 2040

Cel 1: Osiągnięcie 50% redukcji śladu 
węglowego w trakcie produkcji i 
transportu produktów

Cel 1: Obniżenie minimum o połowę 
śladu węglowego procesu budowy

Cel 1: Znaczące zmniejszenie śladu 
węglowego zarządzanych budynków

Cel 1: Finansowanie inwestycji o 
obniżonym śladzie węglowym

Cel 1: Przyspieszenie procesu 
dekarbonizacji

rok 2050

Całkowita dekarbonizacja procesu 
produkcji i transportu produktów

Całkowita dekarbonizacja procesu 
budowy (modernizacji)

Wszystkie zarządzane budynki
powinny mieć zerowy lub ujemny 
operacyjny ślad węglowy. Ponadto, 
zarządzane budynki nowe i poddawane 
modernizacji powinny charakteryzować 
się zerowym wbudowanym śladem 
węglowym

Finansowanie wyłącznie inwestycji o 
zerowym śladzie węglowym netto

Wszystkie budynki powinny mieć 
zerowy lub ujemny operacyjny ślad 
węglowy. Ponadto, budynki nowe i 
poddawane modernizacji powinny 
charakteryzować się zerowym 
wbudowanym śladem węglowym


