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Badane grupy 

Zarządcy nieruchomości  
Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy 
nieruchomości wielorodzinnych, pełniący swoje 
funkcje co najmniej 6 miesięcy. 

Przedstawiciele administracji samorządowej 
Członkowie zarządu wydziałów oraz miejskich jednostek 
odpowiedzialnych za infrastrukturę komunalną, których staż 
pracy na danym stanowisku wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

Deweloperzy 
Członkowie zarządów firm deweloperskich 
mieszkaniowych, pełniący swoje funkcje co 
najmniej 6 miesięcy. 

Właściciele i najemcy mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych 
Osoby w wieku 25-75 lat, lubiące spędzać czas na świeżym 
powietrzu, zwłaszcza w okolicy miejsca zamieszkania, dzielnicy, 
którym zależy na wytworzeniu lepszych warunków do życia w 
sąsiedztwie, mieście, będące właścicielami zamieszkiwanego 
lokalu lub najemcami lokalu w budynku wielorodzinnym od co 
najmniej 6 miesięcy. 



Cele badania 

Założono trzy główne cele badania:  
 
 Poznanie percepcji, w tym stanu wiedzy, opinii, wybranych grup (zarządców budynków wielorodzinnych, 

przedstawicieli administracji samorządowej, właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych/najemców  
i deweloperów) na temat ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich. 

 Ocena różnych wybranych rozwiązań służących ochronie 
środowiska, ochronie klimatu i adaptacji do zmian klimatu,  
w tym identyfikacja barier utrudniających wdrażanie konkretnych 
rozwiązań, a także zaproponowanie nowych działań 
dostosowawczych lub zmian w sposobie budowania i zarządzania 
nieruchomościami. 

 Pozyskanie wiedzy czy i jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi 
grupami w zakresie postrzegania i aktywnego działania na rzecz 
ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu i adaptacją do 
nich. 



Oceniane rozwiązania 
(Prezentowane koncepty) 

 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym 
 

• Energooszczędny dom wielorodzinny  

• Poprawa efektywności energetycznej budynku kompleksowa termomodernizacja  

• Efektywne ogrzewanie i oświetlanie powierzchni wspólnych  

• Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych  



• JAK JEST? 
 
 
 

ADMINISTRACJA 

DEWELOPERZY 

ZARZĄDCY 

MIESZKAŃCY 

Przedstawiciele administracji zarządzają starymi budynkami. Nowych inwestycji nie ma. Przekształcenie istniejących 
nieruchomości w energooszczędne domy oceniane jest jako niemożliwe.  

Popyt na ten typ budownictwa jest hamowany przez wysokie ceny energooszczędnych nieruchomości, na co uwagę 
zwracają zwłaszcza deweloperzy inwestujący w mniejszych miejscowościach (Sieradz, Oława).  

Według zarządców pojedyncze rozwiązania tj. montaż czujników ruchu, termostatów, ocieplenie, nowa stolarka okienna i 
drzwiowa są stosowane w administrowanych przez nich budynkach, zwłaszcza tych nowszych. Przekształcenie już 
istniejących budynków w energooszczędne domy jest niemożliwe. Priorytetem jest dla nich termomodernizacja.  

Nie orientują się dokładnie jakie rozwiązania powinien posiadać energooszczędny dom. Dostrzegają pojedyncze 
rozwiązania stosowane w swoich nieruchomościach. Jednak nawet właściciele, którzy nabyli nieruchomość niedawno na 
rynku pierwotnym, nie są w stanie odpowiedzieć, czy ich budynek jest energooszczędny. Taka postawa wskazuje, że 
kwestia energooszczędności nie jest jednym z determinantów zakupu nieruchomości.  

Energooszczędny dom wielorodzinny  



Energooszczędny dom wielorodzinny 

• KTO POWINIEN STAĆ SIĘ INICJATOREM TEGO ROZWIĄZANIA? 

 
 

PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW, 
WŁADZY NA SZCZEBLU KRAJOWYM 

Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że w promocję 
energooszczędnego budownictwa wielorodzinnego powinni zaangażować się 
reprezentacji administracji (samorządowej i krajowej). Ważną rolę w propagowaniu 
energooszczędnych domów wielorodzinnych powinny pełnić programy 
dofinansowujące ten typ zabudowy.  
 
 
 

DEWELOPERZY 
Potrzebę udziału wykonawców w promocję budownictwa energooszczędnego 
sugerują sami deweloperzy. Podkreślają oni znaczenie swojej fachowej wiedzy w 
propagowaniu omawianego rozwiązania.  

ŚWIADOMI MIESZKAŃCY 
 Jeśli kupujący mieszkania, ich właściciele będę sygnalizować potrzeby związane z 
energooszczędnym budownictwem rynek z pewnością odpowie na ten popyt.  



Poprawa efektywności energetycznej budynku 

• JAK JEST? 
 
 
 

ADMINISTRACJA 

DEWELOPERZY 

Kładą nacisk na termomodernizację (wymiana stolarki, ocieplenie stropów, ścian, wymiana grzejników, montaż 
termostatów). W budynkach, gdzie termomodernizacja została przeprowadzona odnotowuje się znaczący spadek zużycia 
ciepła.    

Nie dokonują poprawy efektywności energetycznej budynków. Budując swoje inwestycje dbają natomiast aby powstałe 
nieruchomości charakteryzowały się jak najmniejszym zużyciem ciepła, do czego obligują ich przepisy prawa.  

ZARZĄDCY 

Po przeprowadzonej termomodernizacji zauważany jest spadek rachunków za ogrzewanie. Docieplone budynki mogą 
zamówić mniejszą moc energii cieplnej.  

MIESZKAŃCY 

Mieszkańcy nowych nieruchomości doceniają ich izolacje. W opinii mieszkańców działania mające na celu minimalizację 
zużycia ciepła znacząco przekładają się na spadek kosztów eksploatacyjnych.  



Poprawa efektywności energetycznej budynku 

• KTO POWINIEN STAĆ SIĘ INICJATOREM TEGO ROZWIĄZANIA? 
 
 

WŁAŚCICIEL 
 (MIASTO, PRYWATNY WŁAŚCICIEL, 
WSPÓLNOTA, REPREZENTUJĄCY JĄ 

ZARZĄDCA) 

Przedstawiciele wszystkich badanych grup uważają, że inicjatorami kompleksowych 

termomodernizacji powinni być właściciele nieruchomości np. gmina, prywatny 

właściciel, wspólnota lub też reprezentujący ją zarządca, który powinien przekonać 
do podjęcia działań termomodernizacyjnych mieszkańców. 
 
 



Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych 

• JAK JEST? 
 
 
 

ADMINISTRACJA 

DEWELOPERZY 

Takie działania przekładają się na spadek kosztów eksploatacyjnych.    

W nowopowstających inwestycjach takie rozwiązania jak czujniki ruchu, żarówki ledowe albo przynajmniej żarówki 
energooszczędne to standard. W przypadku ogrzewania praktykowanym rozwiązaniem jest minimalizacja liczby grzejników 
w obrębie powierzchni wspólnej i/lub montowanie czujników ciepła, termostatów. 

ZARZĄDCY 

Instalowanie ledowego oświetlenia i czujników ruchu jest powszechne. Mniej powszechne jest stosowanie automatycznych 
regulacji temperatury. 

MIESZKAŃCY 

Zdarzają się sytuacje blokowania przez członków wspólnoty decyzji o montażu termostatów.  



Efektywne ogrzewanie i oświetlenie powierzchni wspólnych 

• KTO POWINIEN STAĆ SIĘ INICJATOREM TEGO ROZWIĄZANIA? 
 
 

ZARZĄDCY, PRZEDSTAWICIELE 
SPÓŁDZIELNI, WŁAŚCICIELE 

NIERUCHOMOŚCI 

Przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że inicjatorami zmian 
prowadzących do efektywnego ogrzewania i oświetlenia powierzchni wspólnych 

powinni być zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni. Idealną sytuacją 
byłaby inicjatywa samych mieszkańców. Jeśli zabraknie inicjatywy „oddolnej” istotne 
jest aby zarządca, przedstawiciel spółdzielni przedstawił propozycję rozwiązań 
wspólnocie. Angażowanie mieszkańców ma na celu zwiększanie świadomości na 
temat efektywnego użytkowania nieruchomości.  
 
 
 



Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych 

• JAK JEST? 
 
 
 

ADMINISTRACJA 

DEWELOPERZY 

Nieruchomości zarządzane przez administracje nie korzystają z OZE. Główny powód to wysokie koszty inwestycji. 
Przedstawiciele administracji mają też podejrzenia, że część z mieszkańców byłaby nieprzychylna takiej inwestycji, w obawie 
o jej efektywność.  

Nie stosowanie OZE do zabudowy wielorodzinnej wynika z obowiązujących przepisów prawnych, wysokich kosztów 
inwestycji przekładających się na wzrost ceny za metr kwadratowy (cena nieruchomości jest niekonkurencyjna na rynku), 
małej efektywności OZE.  

ZARZĄDCY 

Obserwacja powodzenia zastosowanych w sąsiednich miastach, osiedlach rozwiązań wpływa na pozytywne ustosunkowanie 
do OZE. Podstawową barierą są koszty inwestycji.  

MIESZKAŃCY 

Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych odbierane jest jako ciekawy pomysł, ale wiążący się z wysokimi kosztami 
i dodatkowymi problemami. Mieszkańcy powątpiewają też w efektywność OZE, a tym samym opłacalność całej inwestycji, 
biorąc między innymi pod uwagę niekorzystne przepisy prawa dotyczące sprzedaży energii.  



Zastosowanie OZE w budynkach wielorodzinnych 

• KTO POWINIEN STAĆ SIĘ INICJATOREM TEGO ROZWIĄZANIA? 
 
 WŁAŚCICIEL 

 (MIASTO, PRYWATNY WŁAŚCICIEL, 
WSPÓLNOTA, REPREZENTUJĄCY JĄ 

ZARZĄDCA) 

Przedstawiciele wszystkich badanych grup zgodnie uważają, że inicjatywa 

zastosowania OZE w budynkach wielorodzinnych powinna wyjść od właścicieli, czy 

to miasta, prywatnych właścicieli – mieszkańców, czy zarządcy reprezentującego 
wspólnotę, spółdzielnię.  
 
 
Przedstawiciele wszystkich badanych grup podkreślają jednocześnie, że powodzenie 

tych inicjatyw jest zależne od wsparcia  administracji samorządowej, krajowej. 
Działania administracji powinny koncertować się na zmianach przepisów prawnych, 
programów dotujących omawiane rozwiązania, a także na edukacji.  

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA, 
KRAJOWA 



Oceniane rozwiązania 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w budynku wielorodzinnym 

Koncepcje zostały ocenione pozytywnie.  
Głównymi barierami dla ich wdrożenia jest kosztowna technologia, wysokie koszty 
modernizacji już istniejących nieruchomości w celu ich przystosowania do pożądanej 
technologii i brak uregulowań prawnych lub niekorzystne uregulowania.  
Najpopularniejszym działaniem jest termomodernizacja i zapewnienie efektywnego 
ogrzewania i oświetlenia części wspólnych.  
Motywacją do podejmowania tego typu działań jest przede wszystkie obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych. Kwestia ochrony środowiska nie jest głównym motywatorem działań.  



Komunikacja z mieszkańcami 
Respondenci dzielą się na dwie grupy: 
 Aktywnych uczestników życia 

wspólnoty mieszkaniowej 
 Niezainteresowanych sprawami 

wspólnoty  

Mieszkańcy są zainteresowani wyłącznie obniżeniem 
kosztów utrzymania nieruchomości i podnoszeniem 
komfortu. (…) Będą zainteresowani oszczędzaniem czy 
wprowadzaniem rozwiązań proekologicznych, jeśli też na 
tym będą zarabiać, czyli obniży to koszty funkcjonowania 
budynku – ZARZĄDCA, ŁÓDŹ 

Właściciele, najmujący nie orientują się 
dokładnie jakie rozwiązania powinien 
posiadać energooszczędny dom. (…) nie są w 
stanie odpowiedzieć, czy ich budynek jest 
energooszczędny.  



Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 
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