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Potrzeby mieszkaniowe

 ponad 40% Polaków żyje w za ciasnych
mieszkaniach
 średnie zasoby mieszkaniowe na 1000
mieszkańców w PL: 363, w EU: 435
 ponad milion polskich rodzin ma problem
z wynajęciem lub kupnem własnego „M”
 obecnie w Polsce brakuje ponad 2 mln
mieszkań

Wpływ sektora
budownictwa na
środowisko

Włączając cały cykl życia budynku sektor
budowlany zużywa:
 42% energii
 50% materiałów kopalnych
 30% wody słodkiej
 jest odpowiedzialny za 35% emisji gazów
cieplarnianych

 produkcja stali, betonu i cementu greneruje
zanieczyszczenia pyłowe, hałas i odpady

Zasoby naturalne
 Lesistość Polski wynosi ok. 30% i stale
rośnie – w roku 1945 wynosiła tylko 21%
 W przeciągu ostatnich 50 lat podwoiliśmy
rezerwy drewna
 Każdego roku sadzonych jest ok. 500 mln.
nowych drzew, średnio 57 tys. drzew na
godzinę
 Zrównoważona gospodarka leśna - balans
pomiędzy ekologiczną i ekonomiczną
funkcja lasu

Budownictwo drewniane
łączy te trzy wątki
Mass timber buildings, Vancouver, Canada

 Drewno jest jedynym materiałem konstrukcyjnym który
magazynuje węgiel.
 Każdy 1 m3 drewna użyty zamiast innych materiałów
budowlanych zmniejsza średnio o 0,8 tony ilość CO2
wyemitowanego do atmosfery.
 Domy drewniane podlegają obróbce bez użycia
energochłonnych technologii.

 szybki czas budowy
 nowoczesne technologie i projekty
 możliwość wznoszenia „poza sezonem”
budowlanych
 drewno jest surowcem odnawialnym

Potencjał polskich firm
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 Ponad 700 firm zajmujących się wznoszeniem budynków drewnianych w różnych technologiach
 400 firm zajmujących się wznoszeniem domów z lekkiego szkieletu prefabrykowanego, 60 firm
wyspecjalizowanych w budownictwie modułowym, 200 firm wznoszących domy z bali
 W Polsce buduje się rocznie ponad 5000 budynków drewnianych w różnych technologiach, jednak
większość z nich jest eksportowana za granicę

SKOJARZENIA ZWIĄZANE Z DOMAMI DREWNIANYMI
DOM DREWNIANY - SKOJARZENIA
Z czym kojarzy się Pani/Panu określenie dom drewniany? Proszę wskazać maksymalnie 3 skojarzenia z niżej
wymienionych w kolejności od skojarzenia najsilniejszego (1).
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Czy zamieszkał(a)by Pani/Pan na stałe w
całorocznym domu drewnianym?
Tak
54,0%

P2* - Tak

P2* - Nie

Nie
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* P2. Czy słyszał(a) Pan(i) o całorocznych domach drewnianych?

zidentyfikowane bariery
dla rozwoju
budownictwa
drewnianego w Polsce
 niewiedza inwestorów o dostępnych
technologiach, brak promocji, chaos informacyjny,
brak popytu na rynku, obawy społeczeństwa
 braku standardów jakościowych i odpowiednich
przepisów (budownictwo drewniane jest mało
popularne)
 brak wykwalifikowanych architektów i
projektantów zajmujących się projektowaniem
domów drewnianych
 niedobór wysokojakościowej, krajowej tarcicy
konstrukcyjnej (C24), a w związku z tym,
uzależnienie się większości fabryk domów
drewnianych od importu takiej tarcicy

Cele projektu
 ograniczenie emisji CO2 powstającego przy
produkcji materiałów budowlanych używanych do
technologii murowanej
 zmiana trendów w budownictwie – większe
wykorzystanie surowców odnawialnych
 przeciwdziałanie zmianom
klimatu (magazynowanie CO2)

 zwiększenie dostępności mieszkań, w
szczególności dla osób o umiarkowanych
dochodach
 stworzenie warunków dla rozwoju branży
budownictwa drewnianego w Polsce

Działania
•

 promocja zagadnień związanych z budownictwem
drewnianym podczas targów i wydarzeń, w mediach
(MŚ, DGLP)

•

 realizacja projektu edukacyjnego MŚ (MŚ,
stowarzyszenia, DGLP)

•

 tłumaczenie norm zharmonizowanych,
weryfikacja tłumaczeń, tworzenie norm
(stowarzyszenia, ITD, MŚ)

•
•

 realizacja programu badań dot. palności
materiałów budowlanych oraz stopnia
rozprzestrzeniania się ognia
(ITB)

•

 powołanie spółki Polskie Domy Drewniane S.A.

Edukacja
Działania przewidziane do realizacji w 2019 r:

Działania przewidziane do realizacji w 2020 r:

 cykl jednodniowych szkoleń dla straży
pożarnej/pracowników nadzoru budowlanego
dotyczący konstrukcji drewnianych w
budownictwie mieszkaniowym

 kontynuacja szkoleń

 Raport dotyczący Środowiskowych aspektów
budownictwa drewnianego

 konkursy (dla deweloperów, projektantów, studentów)

 przeprowadzenie kampanii internetowej nt. ekologicznego
budownictwa drewnianego wraz z budową strony internetowej

 Timbercamp – warsztaty dla studentów
 Promocja budownictwa drewnianego podczas
targów i wydarzeń organizowanych przez
Ministerstwo (m.in. POLECO)

 Promocja budownictwa drewnianego podczas Światowej
Wystawy EXPO 2020 w Dubaju
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