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Średnie roczne stężenie
benzo(α)pirenu
w 2016 r. [ng/m3]

<0,12

>1,50

0,12-0,40

0,40-0,60

0,60-1,00

1,00-1,50

Brak danych

Kraje nie uczestniczące
w wymianie danych

EEA, Air Quality 2018



EEA, Air Quality in Europe, 2019

Średnie roczne stężenie benzo(α)pirenu w 2017 r.
w miastach różnych krajów Europy

Wykres pokazuje średnie roczne wartości stężenia. Dla każdego kraju podane są liczba stacji 
pomiarowych (w nawiasach), najniższa oraz najwyższa wartość zarejestrowana w tych stacjach. 
Najwyższa wartość dla Polski, 22,7 ng/m3 jest poza skalą wykresu.

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019


Specjalny raport IPCC, październik 2018 r.

Emisje CO2 spadają
do zera netto 2040-2055

Scenariusze globalnych emisji CO2 netto dla ocieplenia o 1,5°C i 2°C
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System energetyczny obecnie System energetyczny jutro



Zużycie energii końcowej w krajach UE, 2017 r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych Eurostatu



1litr

ROPY

≈ 36  J/litr

≈ 10 kWh/litr

7 litrów/100 km

70 kWh/100 km

Dlaczego paliwa kopalne..?



 lu „niewolników energetycznych” ma Polak?



2050







Rozkład budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wg efektywności budynków

Zużycie energii pierwotnej
[kWh/m2/rok]
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350 kWh/m2/rok700 kWh/m2/rok



400 kWh/m2/rok 15 kWh/m2/rok



Bryła 
budynku

Magazynowanie 
energii



Dobra izolacja
Wentylacja
z odzyskiem
ciepła

Bezemisyjna
energia, np. 
fotowoltaika

Zwyczajowe Kompetencyjne



4 kWh/m2/rok



520 kWh/m2/rok

40 kWh/m2/rok 840 zł/m2

25 gr/kWh
480 kWh/m2/rok

120 zł/m2/rok

Zwrot w 7 lat









Rozkład budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w poszczególnych etapach renowacji 
wg przedziałów efektywności budynków [scenariusz rekomendowany]
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Zużycie energii pierwotnej
[kWh/m2/rok]
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800 kWh/rok 200 kWh/rok

129W 46W

120W 40W 15W

1500W
350W





70 kWh/100 km 2-10 kWh/100 pkm

6 kWh/100 pkm 2 kWh/100 pkm

10-20 kWh/100 km

<1 kWh/100 km
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Europejski Zielony Ład – neutralność klimatyczna do 2050 r.
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Wizja i drogowskaz:

Gospodarka 
zeroemisyjna

Diagnoza sytuacji.
Gdzie jesteśmy?

Dokąd zmierzamy?
Czy to dobry kierunek?



Wspólna wizja 
władze 

mieszkańcy
interesariusze

Plan działania
transport

ciepło

On-stop-shop

Edukacja 
w praktyce

Panel 
obywatelski

Dobre 
praktyki

http://ecoavengers.pzfd.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ekoprzewodnik-EcoAvengers-dla-deweloper%C3%B3w.pdf
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/panel-obywatelski-komentarz-urzedu-miejskiegoRekomendacje-Panel-LD-AW.pdf
https://zielona.um.warszawa.pl/sites/zielona2.um.warszawa.pl/files/rekomendacje%20Warszawskiego%20Panelu%20Klimatycznego_30.11.2020%20(1).pdf

