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SEKTOR BUDOWLANY DZISIAJ

• Sektor budowlany odpowiada za prawie połowę światowego wydobycia surowców i za jedną trzecią 
globalnej emisji dwutlenku węgla. 

• Pomimo stosunkowo wysokiego poziomu recyklingu odpadów, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, jest to w 
znacznej mierze downcycling.

• Sektor budowalny odpowiada w Europie  za 70,5 milion ton odpadów drzewnych  rocznie, a tylko 1/3 jest 
obecnie poddawana odzyskowi czy recyklingowi. 

Przemysł drzewny i leśny jest istotnym  elementem 
w nowej europejskiej strategii rozwoju – zmienia  
to palące wyzwania w w wyjątkową szansę.
Produkty drzewne stały się zieloną siłą napędową 
dla celów zrównoważonego rozwoju EU



• Wdrożenie cyrkularnego budownictwa. 

• W przypadku nowych budynków materiały wtórne
powinny mieć pierwszeństwo przed materiałami
pierwotnymi. 

• Odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być
wykorzystywane jako materiał budowlany

• Rozszerzenie branży o rozbiórkę i odzyskiwanie
odpadów budowlanych i budowlanych może
jednocześnie przyczynić się do zwiększenia lokalnych
miejsc pracy. 

• Modernizacja istniejących zasobów. Do 2012 r. tylko
połowa budynków sprzed 1971 r. została odnowiona w 
celu poprawy ich efektywności. Dziś duża część nadal
nie spełnia wymagań odnośnie efektywności. 

• Emisje zawarte w konstrukcjach drewnianych są nawet
o 42% niższe niż ich odpowiedniki betonowe, podczas
gdy zastąpienie betonu drewnem klejonym krzyżowo
może przynieść redukcję nawet o 60% na poziomie
pojedynczego budynku. Użycie tego typu materiałów
może również zastąpić stal – jeden z najczęściej
zużywanych materiałów budowlanych, który opiera się
w dużej mierze na imporcie. 

• Łącznie interwencje w budownictwo mogą zmniejszyć
ślad materiałowy Polski o ponad 26%. Redukcja śladu
węglowego byłaby jeszcze wyższa i wynosiłaby aż 36%. 
Ostatecznie miernik cyrkularności może wzrosnąć o 3,1 
punktu procentowego.



ŚRODOWISKOWY EFEKT BIOPROJEKTOWANIA

➢ Wykorzystanie zasobów/surowców 

➢ Ilość odpadów bio

➢ Ilość odpadów z tworzyw sztucznych,

➢ Zużycie energii elektrycznej,

➢ Zużycie wody,

➢ Zużycie gazu,

➢ Zużycie paliw

➢ Cykl życia produktu 

➢

➢ their share 

➢ of the 
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• Innowacyjny design i technologia 

• Produkty wysoce modularne i 
adaptacyjne  z szerokimi 
możliwościami konfiguracji do 
indywidulnych potrzeb 

• Wykorzytsanie Building Information 
Modelling BIM data. 

• Wykorzystanie materialów z odzysku i 
recyklingu w tym elementów ze stali, 
aluminium, plastiku odzyskanego z 
oceanów 

• Product jako usługa, leasing, buyback

• Za każdy sprzedany produkt 
posadzone jest drzewo











Construction Practices for Climate Change 
Mitigation

• Donors:

European Climate Initive EUKI
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and nuclear Safety

• Czech Republic

• Germany

• Poland

• Slovenia

The project aims to increase the representation of circular building principles in public 

procurement, to encourage key players in the construction industry to use secondary 

materials and, finally, to increase the scale and volume of collection of materials for reuse 

and recycling, for example through regional material cadastres.
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