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Organizatorem szkolenia jest 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERRGII I ŚRODOWISKA 
  
 Specjalizujemy się w projektowaniu  
 budynków o racjonalnie niskim poziomie  
 zużycia energii. 
  
 Tworzymy programy komputerowe  
 oceny energetycznej budynków, auditingu. 

 Szkolimy inżynierów ,architektów       
 i audytorów energetycznych. 

 Współpracujemy z  jednostkami    
 samorządowymi, stowarzyszeniami    
 w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 



CERTO - służy do określania charakterystyki energetycznej budynku.  
  Umożliwia wykonanie optymalizacji rozwiązań związanych 
  ze zużyciem energii: izolacji termicznej przegród, instalacji 
  i źródeł ciepła.  
ATERM - program do wykonywania audytów energetycznych. Analizy i 
wydruki są zgodne z wymaganiami określonymi w Ustawie 
Termomodernizacyjnej. Współpracuje z Certo w zakresie bilansów i 
optymalizacji. 
REMA - pozwala opracować audyt remontowy zgodnie z Ustawą 
Termomodernizacyjną, współpracuje z Certo w zakresie bilansu i 
optymalizacji. 
GAPI - program do obliczenia parametrów izolacyjnych stolarki budowlanej 
wg normy PN-EN ISO 10077-1. Przydatny w pracy audytorskiej i projektowej.  
OPTIMA programy przeznaczone do wstępnych analiz energetycznych 
budynków. Pozwalają określić prostą charakterystykę energetyczną 
budynków, wykonać szacunkowy audyt energetyczny. Przydatne przy 
opracowaniu strategii energetycznych, programów termomodernizacji lub 
racjonalizacji zużycia energii. 

i  audyty energetyczne 





PRAWO BUDOWLANE 
Na początek charakterystyka w programie  



KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 
 I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Obliczenia wykonane w programie : 

1. Analiza energetyczna budynku na etapie koncepcji. 

2. Optymalizacja rozwiązań. 

3. Analiza OZE 



1. Prawo budowlane 
Projekt architektoniczno-budowlany musi zapewnić, że zostaną spełnione 
podstawowe wymagania określone w Art. 5 Prawa budowlanego [1]. 
Wymagania podstawowe narzucają aby obiekt budowlany wraz ze związanymi z 
nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres 
użytkowania, był zaprojektowany i wybudowany w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając spełnienie następujących wymagań: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) Odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 
użytkowania energii . 
 



Zakres projektu budowlanego 
Wykonanie projektu budowlanego wymaga sporządzenia projektowanej charakterystyki energetycznej 
oraz przeanalizowania następujących parametrów : 

1. Projektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii potrzebnej do użytkowania budynku 
zgodnie z jego przeznaczeniem spełnia wymagania minimalne określone w WT2013 w zakresie EP. 

2. Sprawdzenie wymagań wartości granicznych współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich 
przegród U ≤ UMAX. 

3. Sprawdzenie współczynnika temperaturowego frsi  dla przegród, oraz w miejscach osłabień izolacji 
termicznej. fRsi ≥ fRsi min = 0,72 

4. Sprawdzenie kondensacji międzywarstwowej. 

5. Sprawdzenie warunku kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody. 

6. Sprawdzenie warunku gC dla przegród przeźroczystych dla kierunków:  E, E-S, S , S-W, W powinna 
być gc = fc · gg  ≤ 0,35  

7. Spełnienie warunku na szczelność budynku. 

8. Określenie obciążenia cieplnego odpowiednio na. c.o., c.w.u. chłód, oświetlenie oraz urządzenia 
pomocnicze. 

9. Określenie sprawności średniorocznej dla instalacji odpowiednio na. c.o., c.w.u. chłód. 

10. Sprawdzenie możliwości technicznych ekonomicznych i środowiskowych wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  

11. Efektywność zdecentralizowanego źródła ciepła w stosunku do ciepła sieciowego 

 



Budynki zeroenergetyczne wg dyrektywy 
2010/31/UE  

Państwa członkowskie zapewniają, aby:  
 

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii;  

 
 
 

b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez 
władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o 
niemal zerowym zużyciu energii.  
 
 

Od 2021 

Od 2019 



WYMAGANIA PODSTAWOWE WG PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W UE. 
Projektowanie i budowa budynków wymaga spełnienia wymagań podstawowych.  

Wymagania podstawowe narzucają szereg istotnych warunków jakie musi spełnić 
budynek aby umożliwić jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.  

Warunki użytkowania mogą być różne i zależne są od przeznaczenia budynku. 
Celem nadrzędny  jest stworzenie odpowiedniego środowiska naturalnego w 
pomieszczeniach.  

Inne wymagania stawiane są środowisku wewnętrznemu w budynku 
mieszkalnym fabryki, inne w szpitalach, jeszcze inne w obiektach sportowych.  

Zagadnienia środowiska wewnętrznego opisane zostały w normie PN-EN 15251. 
Szczegóły powiązań ww. normy z Prawem budowlanym oraz innymi normami 
EPBD przedstawia schemat poniżej. Zależności są oczywiście o wiele głębsze, 
jednak szersza prezentacja zależności między Prawem budowlanym a normami 
zmniejszyłaby czytelność schematu. 



Sala dydaktyczna 1.3. Budzów  

Temperatura wynikowa 

  IV V VI IX 

θe °C 7,3 13,8 14,7 12,7 

tM h 720 744 720 720 

Htr+Hve W/K 30,23 30,23 30,23 30,23 

Qsol kWh 309 409 396 225 

Qint kWh 248 256 248 248 

QC,gn kWh 557 664 643 472 

QC,nd kWh 193 435 441 226 

θint,C °C 32,88 43,34 44,26 34,40 

Sala dydaktyczna 1.3. Budzów - z osłonami 

Temperatura wynikowa 

  IV V VI IX 

θe °C 7,3 13,8 14,7 12,7 

tM h 720 744 720 720 

Htr W/K 18,83 18,83 18,83 18,83 

Hve W/K 19,64 19,64 19,64 19,64 

Htr+Hve W/K 38,48 38,48 38,48 38,48 

Qsol kWh 237 171 166 116 

Qint kWh 248 256 248 248 

QC,gn kWh 484 427 414 363 

θint,C °C 24,78 28,72 29,64 25,81 

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna w szkole pasywnej w Budzowie 

Analizy klimatu w pomieszczeniach szkoły o pasywnej 
charakterystyce energetycznej 

Przegrody przeźroczyste mają wpływ na jakość 
klimatu w pomieszczeniach  







ISTOTĄ PROJEKTOWANIA I BUDOWANIA JEST ZAPEWNIENIE 
ODPOWIEDNIEGO KLIMATU WEWNĘTRZNEGO  

Komfort definiowany jest jako stan umysłu, w którym człowiek odczuwa równowagę pomiędzy 
środowiskiem otaczającym a wrażeniami psychofizycznym.  
Na odczucie komfortu wpływa zbiorcza kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, namacalnych 
i cieplnych, jakie pojawiają się w danym środowisku i które wynikają ze zmian w zakresie 
następujących warunków:  
• temperatura otaczającego powietrza,  
• temperatura promieniowania otaczających powierzchni,  
• wilgotność i prędkość powietrza,  
• zapachy,  
• ilość kurzu,  
• walory estetyczne,  
• natężenie hałasu i oświetlenie.  
Zapewnienie użytkownikom poczucia komfortu poprzez dobór i regulację odpowiednich 
parametrów środowiska pracy przekłada się m. in na:  
• zwiększenie stopnia skupienia nad wykonywanym zadaniem,  
• zmniejszenie ilości popełnianych błędów,  
• zwiększenie wydajności i jakości produktów i usług,  
• ograniczenie ilości nieobecności w pracy wynikających z chorób,  
• ograniczenie ilości wypadków przy pracy i innych zagrożeń zdrowotnych (jak np. chorób układu 

oddechowego). 



Optymalne warunki mikroklimatu 
 Optymalne warunki mikroklimatu, w którym przebywa człowiek (zamieszczone 
zostały w normie PN-78/B-03421) ustalone są dla określonej aktywności fizycznej 
człowieka:  
 przy małym tempie metabolizmu (szycie, księgowanie, pisanie na maszynie):  

• zimą tw  = 20-22oC, wilgotność względna zimą: 40-60%, prędkość ruchu powietrza 
- maksymalnie 0,2m/s 

• latem 23-26oC, wilgotność: 40-60 % a prędkość ruchu powietrza- maksymalnie - 
0,3m/s; 

 przy średnim tempie metabolizmu (wbijanie gwoździ, tynkowanie) temperatura  
• zimą tw 18-20oC, wilgotność względna zimą: 40-60 %, prędkość ruchu powietrza - 

maksymalnie 0,2m/s  
• latem - 20-23oC, wilgotność względna latem 40-60 % a prędkość ruchu powietrza - 

0,4m/s;  

 przy dużym tempie metabolizmu (praca z siekierą, przenoszenie ciężkich 
materiałów)  

• zimą tw - 15-18oC, wilgotność względna 40-60%, prędkość ruchu powietrza zimą - 
maksymalnie 0,3m/s 

• latem - 18-21oC, wilgotność względna 40-60%, prędkość ruchi powietrza - 0,6m/s. 

 



Wprowadzane zmiany prawne są konsekwencją zmian 
w prawie unijnym 

1. Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie 
na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii.  

2. Dyrektywa 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r, w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych.  

3. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.  

4. Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.  

5. Dyrektywa UE 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r.  w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz 
standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.  

6. Dyrektywa 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.  

7. Ustawa Prawo budowlane 

8. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynku z 2014 

9. Właściwe rozporządzenia: 

– warunki techniczne , 

– w sprawie projektu budowlanego, 

– w sprawie charakterystyki energetycznej, 



Jerzy Żurawski  

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 
. 

Budownictwo energooszczędne,  
pasywne a nawet zero energetyczne, 
wyzwanie techniczne i ekonomiczne 

nadchodzących lat. 



Przeszłość to…. ? 



Teraźniejszość  to energia. 



  Ocieplenie klimatu  
   inne spojrzenie 



Zrównoważona  
Energia 



Jak? 
Zmniejszyć popyt 

• zmniejszenie populacji 

• zmiana stylu życia 

• efektywność zużycia energii 
 

Zwiększyć podaż innymi sposobami 

• zrównoważone paliwa kopalne? 

• energia jądrowa 

• energia ze źródeł odnawialnych 



    Kryteria oceny efektywności  
               energetycznej budynku   1. GEOMETRIA: Budynek powinien być 

odpowiedniej geometrii: zwarty i „otwarty”, 
właściwei wyeksponowany na słońce 

 3. RACJONALNA IZOLACJA TERMICZNA 
PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH z 
dostosowaniem do stron świata , ze zmienną 
przepuszczalnością promieniowania sł.– gc. 

 2. RACJONALNA IZOLACJA TERMICZNA 
PRZEGRÓD NIEPRZEŹROCZYSTYCH 

 4. MOSTKI TERMICZNEJ. Ograniczenie wpływu 
mostków termicznych: punkowych, liniowych, oraz 
geometrycznych. 

 6. RACJONALNA WENTYLACJA. okresowa, 
hybrydowa lub  z odzyskiem ciepła i gruntowym 
wymiennikiem ciepła GWC, płynną regulacją 
wydajności sterowaną np. param. CO2 

8. RACJONALNY SYSTEM CHŁODZENIA: z 
możliwością wykorzystanie freecoolingu, GWC, 
bezpośrednie chłodzenie na wymiennik z dolnego 
źródła pompy ciepła  

10 . INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ z 
uwzględnieniem: pojemności cieplnej, zmienności 
użytkowych oraz parametrów izolacyjnych 

7. RACJONALNY SYSTEM GRZEWCZY 
Wysokosprawny system c.o. i c.w.u. z 
wykorzytaniem odnawialnych źródeł energii 

5. SZCZELNOŚĆ BUDYNKU. Szczelność 
budynku ogranicza niekontrolowane przecieków 
powietrza 

9. POJEMNOŚĆ CIEPŁA. Dostosowanie pracy 
systemu  c.o.  i chłodzenia do pojemności 
cieplnej i budynku 

12. WARUNKI OTOCZENIA – ZIELEŃ. Budynek 
wykorzystujący zieleń zewnętrzną i 
wewnętrzna wspomagającą efektywność 
energetyczną budynku oraz poprawiającą 
klimat wewnętrzny 

11. URZĄDZENIA POMICNICZE, efektywne 
energetycznie urządzenia z płynną regulacją  13. OZE. Budynek produkujący energię cieplną i  

elektryczną z OZE  dla własnych potrzeb lub do 
sieci elektroenergetycznych  

14. Energooszczędne ekonomicznie uzasadnione 
oświetlenie ze sterowaniem 



Definicja budynków 
 zeroenergetycznych 
 

Idea budynków zeroenergetycznych (ZEB) jest to idea 
połączenia całkowitego zapotrzebowania na energię 
budynku z własnych źródeł energii.  
 

Najważniejszym jednak wymogiem stawianym 
budynkom ZEB jest produkowanie odnawialnej energii  
w ilości co najmniej pokrywającej własne zużycie 
energii. Nadprodukcja energii klasyfikować będzie 
budynek +ZEB. 
 

Definicja budynku niemal netto zero energetycznego 
zgodnie normą EN 15603:2008 oznacza energię netto 
będącej różnicą energii dostarczonej do budynku i 
wyeksportowanej odniesioną do danego nośnika 
energii.  



Aktualne wymagania prawne w 
zakresie efektywności energetycznej 

Jerzy Żurawski  
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 

. 



Ostatnie zmiany obejmowały  
następujące akty prawne 

1. Ustawa prawo budowlane. 

2. Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. 

3. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 

6. Rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku.  

 



Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii została przyjęta przez 
Sejm 20 lutego 2015 roku.  

Ustawa wprowadza nowy, aukcyjny system wsparcia dla instalacji OZE o 
mocy zainstalowanej powyżej 1 MW, który ma rozpocząć działanie w 
2016 roku.  

Dla małych instalacji prosumenckich do 10 KW będzie obowiązywała 
taryfa gwarantowana.  

System taryf gwarantowanych daje możliwości rozwoju rozproszonej 
energetyki obywatelskiej i wpłynie na rozwój nowych technologii w 
budownictwie. 





Z kolektorów PV zaplanowano uzyskanie 33,4 kWh/m2rok Af 
Bilans energii końcowej z uwzględnieniem PV – EK=19,2 kWh/m2rok 



Główny cel określony w Prawie budowlanym.  

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym obiekt budowlany wraz ze 

związanymi z nim urządzeniami budowlanymi był zaprojektowany i wybudowany 

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

a) bezpieczeństwo konstrukcji, 

b) bezpieczeństwo pożarowe, 

c) bezpieczeństwo użytkowania, 

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 

e) ochronę przed hałasem i drganiami, 

f) odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku.  

 



Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego 

Określa obowiązek przeanalizowania oraz obliczenia i potwierdzenia:  

• spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu w sprawie warunków 
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną  do 
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia 
obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków, 

• analizy dostępnych nośników energii, 

• warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych, 

• wyboru dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub, 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 
konwencjonalnego i alternatywnego, 

• obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 
energię,  

• wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

• analizę efektywności zdecentralizowanego systemu zasilania budynku w energię  

• wykonane analizy mogą lecz nie muszą być pomocne przy   
 podejmowaniu decyzji o stosowaniu OZE  

 



Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Nowe wymagania szczegółowe dotyczą:  
• izolacyjności termicznej przegród budowlanych, dopuszczalna maksymalna 

wartości współczynnika przenikania ciepła  - UMAX,  
• wymagań w zakresie grubości izolacji elementów instalacji c.o. , c.w.u., 

wentylacji oraz instalacji chłodniczych, 
• wymagań w zakresie maksymalnej energochłonności urządzeń 

pomocniczych dla wentylacji, 
• wymagań dla przegród przeźroczystych, 
• wymagań stosowania osłon przeciwsłonecznych, 
• wymagań w zakresie szczelności budynku, 
• wymagań w zakresie cieplno-wilgotnościowym przegrody. 
• dla pomieszczeń o wymianie powietrza większej niż 500 m3/h należy 

stosować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła o sprawności 
temperaturowej minimum 50%. 

• Wartości granicznych EP (2014, 2017, 2021) 
 



Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Aby spełnić wymagania prawne niezbędne jest spełnienie zarówno wymagań 
szczegółowych jak i wymagań ogólnych w zakresie nieodnawialnej energii pierwotnej EPWT .  

Przyjęcie dość rygorystycznych wymagań dotyczących nieodnawialnej energii pierwotnej 
dodatkowo spowoduje, że zaprojektowanie budynków w wielu wypadkach może być 
niemożliwe bez zastosowania OZE.  

Zaskakujące jest to że dla budynków użyteczności publicznej przyjęty został bardzo skromny 
podział, obejmujący zróżnicowane wymagania jedynie dla budynków służby zdrowia.  

Wszystkie pozostałe podgrupy np.: 

• hotelowe,  

• usługowe,  

• handlowe,  

• sportowe zawarto w grupie pozostałe. 

Spełnienie wymagania na EPWT       
  w wielu przypadkach jest już dziś niemożliwe    
   nawet przy stosowaniu OZE.  



Wymagania ogólne w zakresie EP 



Zmiana wymagań w zakresie EP od 2014 do 2021 



2014 

2017 
2021 

2008 



Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Wymagania obowiązujące w 

roku 
2014 2017 2021 

Przeznaczenie budynku 
EPH+W EPL EPC Σ EP 

EPH+

W 
EPL EPC Σ EP EPH+W EPL EPC Σ EP 

[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K] 

Mieszkalny  jednorodzinny 120 25 145 95 25 120 70 25 95 

Mieszkalny wielorodzinny 105 25 130 105 25 130 105 25 130 

Zamieszkania zbiorowego 95 25 120 95 25 120 95 25 120 

Użyteczności 

publicznej 

Opieki 

zdrowotnej 
390 25 100 515 290 25 100 415 180 25 50 255 

pozostałe 65 25 50 140 60 25 50 135 45 25 25 95 

Budynki gospodarcze 

produkcyjne, magazynowe 
110 25 100 235 90 25 100 70 110 25 50 185 



Aby spełnić wymagania prawne nie wystarczy 
zastosować dobrą izolację termiczną, 

wysokosprawne systemy energetycznej oraz  OŹE.  
 

Wymagane będzie stosowanie bardziej tajemnych 
zabiegów w zakresie projektowania 

charakterystyki energetycznej budynku ,  

tylko czy moc będzie z nami ??? 



PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW WG 
AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH 



Budynek i jego instalacje…, powinny być zaprojektowane i wykonane w 
sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań minimalnych: 
 
I. WYMAGANIA OGÓLNE  
2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)] jest mniejsza od wartości 
granicznej EPWT2013 
 
3. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby 
ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. 
 
Jednocześnie budynki muszą spełnić: 
 
II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają 
przynajmniej minimalnym wymaganiom izolacyjności cieplnej 





SZKOŁA O PASYWNEJ 
CHARAKTERYSTYCE W BUDZOWIE 



Typ budynku 

Energia pierwotna EP 

EPc.o. na 

ogrzewanie 

i wentylację 

EP Cool. na 

chłodzenie 

EP c.w.u. na 

ciepłą wodę 

EP L na 

oświetlenie 

EP pom     

energia 

pomocnicza 

∑EP 

[GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] 

Szkoła zgodnie z 

minimalnymi wymaganiami 

prawnymi na WT2008 

333,31 16,29 98,09 266,16 62,03 775,88 

Szkoła o pasywnej 

charakterystyce 

energetycznej 

24,94 46,80 24,25 115,81 31,01 242,81 

Oszczędności energii  [%] 93% -187% 75% 56% 50% 69% 

Budynek spełniający minimum prawne WT2008 

Budynek o pasywnej charakterystyce energetycznej 





Sala dydaktyczna 1.3. Budzów  

Temperatura wynikowa 

  IV V VI IX 

θe °C 7,3 13,8 14,7 12,7 

tM h 720 744 720 720 

Htr+Hve W/K 30,23 30,23 30,23 30,23 

Qsol kWh 309 409 396 225 

Qint kWh 248 256 248 248 

QC,gn kWh 557 664 643 472 

QC,nd kWh 193 435 441 226 

θint,C °C 32,88 43,34 44,26 34,40 

Sala dydaktyczna 1.3. Budzów - z osłonami 

Temperatura wynikowa 

  IV V VI IX 

θe °C 7,3 13,8 14,7 12,7 

tM h 720 744 720 720 

Htr W/K 18,83 18,83 18,83 18,83 

Hve W/K 19,64 19,64 19,64 19,64 

Htr+Hve W/K 38,48 38,48 38,48 38,48 

Qsol kWh 237 171 166 116 

Qint kWh 248 256 248 248 

QC,gn kWh 484 427 414 363 

θint,C °C 24,78 28,72 29,64 25,81 

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna w szkole pasywnej w Budzowie 

Analizy klimatu w pomieszczeniach szkoły o pasywnej charakterystyce 
energetycznej 

Przegrody przeźroczyste mają wpływ na jakość 
klimatu w pomieszczeniach  



ISTOTĄ PROJEKTOWANIA I BUDOWANIA JEST ZAPEWNIENIE 
ODPOWIEDNIEGO KLIMATU WEWNĘTRZNEGO  

Komfort definiowany jest jako stan umysłu, w którym człowiek odczuwa równowagę 
pomiędzy środowiskiem otaczającym a wrażeniami psychofizycznym.  
Na odczucie komfortu wpływa zbiorcza kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, 
namacalnych i cieplnych, jakie pojawiają się w danym środowisku i które wynikają ze zmian 
w zakresie następujących warunków:  
• temperatura otaczającego powietrza,  
• temperatura promieniowania otaczających powierzchni,  
• wilgotność i ruch powietrza,  
• zapachy, zawartość CO2 oraz innych substancji 
• ilość kurzu,  
• walory estetyczne,  
• natężenie hałasu i oświetlenie.  
Zapewnienie użytkownikom poczucia komfortu poprzez dobór i regulację odpowiednich 
parametrów środowiska pracy przekłada się m. in na:  
• zwiększenie stopnia skupienia nad wykonywanym zadaniem,  
• zmniejszenie ilości popełnianych błędów,  
• zwiększenie wydajności i jakości produktów i usług,  
• ograniczenie ilości nieobecności w pracy wynikających z chorób,  
• ograniczenie ilości wypadków przy pracy i innych zagrożeń zdrowotnych (jak np. chorób 

układu oddechowego). 



Wartości obliczeniowe liczbowych parametrów powietrza 
wewnętrznego w okresie letnim i zimowym 



Wprawdzie art. 5  precyzuje sześć warunków podstawowych, to celem nadrzędnym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.  

Jakość energetyczna a minimalne wymagania higieniczne.  

Odpowiednia jakość energetyczna budynku musi spełnić wymagania minimalne w zakresie np. : minimalnej 
wymiany powietrza, temperatury wewnętrznej… Zapewnienie minimalnych wymian powietrza nie oznacza, 
że budynek będzie zaprojektowany w zadowalającym standardzie użytkowym.  

Przykładem mogą być budynki, których standardy użytkowe określone został w oparciu o wytyczne 
międzynarodowe, które znacznie przekraczają minimalne wymagania prawe, obowiązujące w Polsce.  

PN-EN 15251:2007 - Kryteria środowiska wewnętrznego 

Przy projektowaniu budynków chodzi o stworzenie właściwego środowiska wewnętrznego. Zagadnienie to 
omówione zostały w normie PN-EN 15251:2007 „Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki 
cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas”  w której określono m.in. : 

• kategorie środowiska wewnętrznego, podając parametry wejściowe do projektowania budynków oraz 
systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacji i oświetlenia. 

• koniczność uwzględnienia takich parametrów jak: przeciąg, pionową różnicę temperatur, temperatury 
podłogi oraz asymetrii temperatury promieniowania, przy czym temperatura operatywna powinna 
uwzględniać temperaturę powietrza oraz temperatury promieniowania powierzchni wewnętrznych.  

Norma PN-EN 15251:2007 określna parametry użytkowe, na podstawie z której wyznacza się 
energochłonności budynków.  



Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne. 



BUDYNKI EFEKTYWNE ENERGETYCZNE 
I PASYWNE 



Jeszcze raz o passive house ? 
1. Pierwsze pokazy i prezentacje idei budowy budynków pasywnych 

wznoszenia miały miejsce na przełomie wieku.  

2. Dziś w każdym znaczącym czasopiśmie omawia się wielokrotnie założenia i 
zasady budowy budynków pasywnych.  

3. Producenci prześcigają się w prezentowaniu wyrobów adresowanych do 
budynków pasywnych. Starają się uzyskać odpowiednie płatne certyfikaty i 
rekomendacje.  

4. Organizowane są szkolenia, konferencje, seminaria, które propagują 
budownictwo pasywne. Na uczelniach otwierane są specjalizacje i studia 
podyplomowe poświęcone budownictwu pasywnego.  

5. Same działania promocyjne i konsultingowe stały się dobrym biznesem. Po 
tylu już latach edukacji i ekspansji idei pasywnej można by rzec: „wszyscy już 
wszystko wiedzą”.  



WSZYSCY WSZYSTKO WIEDZĄ 
Budownictwo pasywne jest to bardzo ciekawą, wcale nie nową ideą wznoszenia budynków. Założenia opracowane została 
pod koniec lat 80-tych przez niemieckich ekspertów.  

Przez lata idea ta była dopracowywana i rozwijana aktualnie jest spójną technicznie, bardzo ciekawą propozycją wnoszenia 
pasywnych domów.  

Doświadczenia eksploatacyjne nie zawsze potwierdzają słuszność przyjętych założeń.  

Zdarza się, że zaprojektowane budynki sprawiają trudności eksploatacyjne a deklarowane koszty budowy oraz płynące 
korzyści są znacząco różne od założonych na etapie projektu.  

Aby zapewnić odpowiednie warunki użytkowe, zdarza się, że konieczne są dodatkowe, kosztowne inwestycje.  

Przyczyny są różne i wynikają z: 

• błędów i nieumiejętności projektowych, 

• przyjmowania bezkrytyczne wymagań szczegółowych dedykowanych dla budynków mieszkalnych 

• błędów i uproszczeń wykonawczych, 

• występujących różnic klimatycznych niemieckich i polskich, 

• niewystarczająco precyzyjnych narzędzi obliczeniowych, 

• ograniczania kosztów inwestycji. 

Najczęstszą przyczyną jest minimalizacja kosztów inwestycji. Uproszczenia takie przynoszą zawsze, trudne do przewidzenia 
konsekwencje energetyczne i eksploatacyjne.  



Wymaganie energetyczne 
• zapotrzebowanie na energię użytkową na ogrzewanie i 

wentylację EUH ≤ 15 kWh/m2K  

• całkowite zużycie energii nieodnawialnej pierwotnej EP ≤120 
kWh/m2rok .  

Wymagania te dotyczą budynków mieszkalnych i są często 
przenoszone automatycznie dla innych grup budynków np. 
użyteczności publicznej, co mojej opinii jest to błąd.  

• Dla budynków niemieszkalnych w standardzie pasywnym 
energia użytkowa na ogrzewanie oraz na chłodzenie EU musi 
być mniejsza od 15 kWh/m2rok.   

Jeżeli wymagania te można uznać za nadrzędne to wymagania 
szczegółowe w zakresie współczynników przenikania ciepła 
przegród nie powinny być tak rygorystycznie przestrzegane, gdyż 
rodzi to różne nieprzewidywane problemy.  

 



Wymagania szczegółowe 
Na jakość energetyczną budynku ma wpływ wiele czynników, Do najważniejszych należą : 
• charakterystyka geometryczna budynku, wskaźnik A/Ve powinien być jak najmniejszy, 
• izolacyjność przegród budowlanych, przy czym nie zawsze niższa wartość U przegród  

oznacza, że przegrody są lepsze, 
• wpływ mostków cieplnych, których udział w stratach ciepła powinien być najmniejszy, 
• sprawność systemu energetycznego (grzewczego i chłodniczego) powinna być jak 

największa 
• efektywność energetyczna systemu wentylacji przy spełnieniu co najmniej 

minimalnych wymagań higienicznych powinna być jak najkorzystniejsza, 
• efektywność energetyczna urządzeń pomocniczych powinna być jak najwyższa, 
• efektywność energetyczna oświetlenia pomocniczych powinna być jak najwyższa, 
• pojemność cieplna i wpływ na: możliwości wykorzystania energii słonecznej w okresie 

grzewczym i naturalnego chłodu w okresie chłodniczym oraz wpływem na system 
zarządzania energią, 

• system sterowania i zarządzania energią, 
• wpływ zieleni na budynku i wokół budynku na poprawę efektywności energetycznej 

budynku, 
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii związanych z budynkiem, 



Wewnętrzne zyski ciepła 
W budynkach bardzo dobrze izolowanych termicznie, niezbędne jest 
precyzyjne określenie wewnętrznych zysków ciepła oraz profili użytkowy.  

Ma to podstawowe znacznie przy projektowaniu rozwiązań mających 
zapobiec przegrzewaniu budynku, sterowaniu pracą urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych oraz pomocniczych.  

Przy projektowaniu budynków pasywnych nie powinno opierać się sztywno 
jedynie na zaleceniach, które mogą być obarczone błędami.  

Zyski ciepła muszą być określane indywidualnie i precyzyjnie aby nie było 
problemów użytkowych oraz aby szacowane zużycie energii było jak 
najbardziej zbliżone do zużycia rzeczywistego.  

Stosowane w budownictwie pasywnym metody analityczne nie pozwalają 
wykonywać takich symulacji.  

 



Pojemność cieplna 
Pojemność cieplna jest to nierozpoznany przez projektantów obszar działań 
projektowych, który może mieć korzystny lub nie korzystny wpływ na jakość 
energetyczną budynku.  
Odpowiednio zaprojektowany pod tym względem budynek może mieć istotny 
wpływ na zdolność wykorzystania naturalnych źródeł energii i chłodu a tym 
samy na zużycie przez budynek energii.  
Aby móc prawidłowo analizować powyższe zagadnienia należy stosować 
bardziej wyrafinowane narzędzia obliczeniowe.  
Na pewno nie da się tego zrobić z wykorzystaniem prostych arkuszy 
kalkulacyjnych takich jak program PHPP.  
Konieczność podziału na strefy, obliczenia iteracyjne związane z określaniem 
temperatur wewnętrznych to dość skomplikowane zadanie, wymagające 
bardziej wyrafinowanych narzędzi obliczeniowych .  
Niezbędna jest metoda oparta o co najmniej  godzinową metodę 
obliczeniową. Stosowanie metody miesięcznej, umożliwiającej modelowanie 
energetyczne wszystkich parametrów w każdym miesiącu,  dopuszczalne jest 
dla bardzo doświadczonych projektantów. 



Energia pomocnicza. 
Modelowanie pracy budynku oraz szacowanie zużycia energii pomocniczej wymaga 
również wykorzystania bardziej zaawansowanych modeli obliczeniowych, zwłaszcza że 
budynki pasywne są wyposażone stosunkowo dużą ilość urządzeń pomocniczych 
zużywających energię elektryczną.  

Dla przykładu projektowane zużycie energii użytkowej i nieodnawialnej pierwotnej w 
budynkach niskoenergetycznych i pasywnych zamieszczono w tabeli poniżej. 

Obliczeniowe zużycie energii pomocniczej EP wynoszącej odpowiednio  

35,7 kWh/m2rok i 41,65 kWh/m2rok  

jest około dwóch razy większe niż obliczeniowe zużycie energii EP na c.o. i 
wentylacja.  

W omawianych przypadkach całkowite zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii 
pierwotnej EP nie jest aż tak duże jak się wstępnie mogło wydawać. Zamierzyliśmy 
zapotrzebowania na energię użytkową EU na c.o. i wentylację, ale uległo zwiększenie 
zużycia energii pomocniczej. 

 



 Przeznaczenie budynku: 

Energia: 

Szkoła  

pasywna 

Hala 

sportowa z 

zapleczem 

EU c.o. i wentylacja 

[kWh/m2rok] 

11,46 14,96 

EU c.w.u. 8,41 3,82 

EU chłodzenie 14,97   

Razem energia użytkowa EU 34,84 18,78 

EP c.o. i wentylacja 

[kWh/m2rok] 

12,23 21,1 

EP c.w.u. 14,44 4,76 

EP chłodzenie 10,65   

EP energia pomocnicza 34,48 41,65 

EP oświetlenie 35,7 108,42 

Σ EP – dla ocenianego budynku 

[kWh/m2rok] 

107,51 175,93 

EP wg WT 2014 139,83 165 

EP wg WT 2017 134,63 160 

EP wg WT 2021 94,83 95 



Serwis i koszty eksploatacyjne 
Należy pamiętać, że budynki pasywne są wyposażone w znacznie większą ilość różnego 
rodzaju urządzeń zużywających energię pomocniczą.  
Duża ilość urządzeń pomocniczych wymaga zwiększonych nakładów na ich 
serwisowanie. W razie koniczności wymiana ich ze względu na wysoką klasę 
energetyczną jest kosztowna.  
Przykładowo w budynku biurowym o powierzchni użytkowej ok. 800 m2 po ośmiu 
latach niezbędne byłyby wymiany obiegowych pomp grzewczych, zestawów 
pompowych ciepłej wody oraz styczników dla systemu zarządzania i monitorowania 
pracy budynku.  
Koszt ok 10 000 zł. Serwis urządzeń wentylacyjnych, czyszczenie, wymiana filtrów 
wynosi rocznie ok. 2000 zł. 
 Serwis pompy ciepła ok. 800 - 1000 zł.  
Przygotowywana jest też wymiana pomp dolnego źródła oraz wymiana silników 
wentylatorów wentylacji mechanicznej. Przewidywany koszt tej wymiany to ok. 8000 – 
10 000 zł.  
Do stosunkowo niskich kosztów użytkowych należy dodać koszty serwisu i wymiany 
urządzeń. Oczywiście w budynku tradycyjnym na pewno część tych kosztów będzie 
również występowała, ale będą one niższe, zwłaszcza w zakresie wentylacji.  



WYSOKI STANDARD  
ALE ZA DUŻO WYŻSZE KOSZTY 

Na koniec ekonomika przedsięwzięcia, czyli wzrost kosztów , 
oszczędności oraz czas zwrotu poniesionych nakładów.  
W przetargach na budowę obiektów publicznych, w których 
uczestniczyłem, wzrost kosztów budowy budynku pasywnego w 
stosunku do wynosiło od 500 do 700 zł/m2 p.c. .  
Dla potrzeb artykułu wykonano uproszczone analizy opłacalności 
budowy obiektów pasywnych, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów 
eksploatacyjnych, serwisowych przy następujących założeniach: 
• koszty budowy w standardzie WT2014 – 3500 zł/m2 
• koszty budowy w standardzie pasywnych wyższe o 500 zł/m2 i dla 

drugiego budynku 550 zł/m2 pow. całkowitej budynku 
• koszty eksploatacyjne w standardzie WT2014 w małej szkole 

określone dla kotłowni węglowej, w dużej szkole z ciepłowni 
miejskiej 60 zł/GJ.  
 



PRZYKŁADY 



Szkoła  
w Oławie 



Analiza kosztów w budynkach spełniających aktualne wymagania prawne 

Rodzaj budynku 

Całkowita 

powierzchnia 

budynku 

Jednostkowy 

koszt budowy 

wg WT2014 

Koszt budowy 

budynku wg 

wymagań 

WT2014 

EK standard 

WT2014 

Roczne koszty 

eksploatacji 

wg WT2014 

m2 zł/m2 zł kWh/m2K zł 

Mała szkoła 800 3500 2 800 000 90,0 26640 

Duża szkoła 4800 3500 16 800 000 82,0 153504 

Analiza kosztów w budynkach spełniających wymagania budownictwa pasywnego. 

Rodzaj budynku 

Całkowita 

powierzchni

a budowy 

Jednostkowy 

koszt 

budowy wg 

WT2014 

Jednostkowy 

koszt 

budowy 

standard 

pasywny 

Koszt 

budowy 

budynku 

standard 

pasywny 

EK standard 

pasywny 

Roczne 

koszty 

eksploatacji 

standard  

pasywny 

m2 zł/m2 zł/m2 zł kWh/m2K zł 

Mała szkoła 800 3500 4000 3 200 000 35,8 12 029 

Duża szkoła 4800 3500 4050 19 440 000 30,0 60 480 



Analiza opłacalności budowy budynku pasywnego w 
stosunku do budynku spełniającego minimalne 

wymagania prawne 

Rodzaj 

budynku 

Całkowita 

powierzchnia 

budowy 

Roczne 

koszty 

eksploatacji 

wg WT2014 

Roczne koszty 

eksploatacji 

standard  

pasywny 

Roczne 

oszczędności 

kosztów 

eksploatacyjnych 

Wzrost 

kosztów 

budowy 

Czas zwrotu - 

SPBT 

m2 zł zł zł/rok zł lata 

Mała szkoła 800 26640 12028,8 14611,2 400 000 27,4 

Duża szkoła 4800 153504 60480 93024,0 2 640 000 28,4 



GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA I 
BUDYNKI NIEMAL ZEROENERGETYCZNE 

Przykłady: 

1. Ekocentrum we Wrocławiu 

2. „Technikum budowlane” w Bielawie 

3. Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty 





PRZYKŁADY GŁĘBOKIEJ 
TERMOMODERNIZACJI  

Z wykorzystaniem analiz ekonomiczno-technicznych AUDYT ENERGETYCZNY 



BUDYNEK DOLNOŚLĄSKICH ORGANIZACJI 
EKOLOGICZNYCH EKOCENTRUM WE WROCŁAWIU 

UWAGA: 

Obiekt w strefie konserwatorskiej. 

Jedne z budynków pod nadzorem konserwatorskim 

 



Parametry techniczne budynku Ekocentrum przez termomodernizacyjną 
 

Jakość energetyczna budynku Ekocentrum przed termomodernizacją  

Wskaźnik zapotrzebowania na energię jednostka Stan początkowy 

EP na ogrzewanie i wentylację kWh/m2rok 586,3 
EP na ciepłą wodę użytkową kWh/m2rok 11,9 
EP na oświetlenie kWh/m2rok 114,75 
EP kWh/m2rok 712,95 

Rodzaj Parametr jednostka 
Stan początkowy 

Ekocentrum 

Ściana U W/m2K 1,167 

Dach U W/m2K 0,845 

Podłoga na gruncie U W/m2K 0,867 

Okna 
U W/m2K 3 
g   0,75 

Drzwi U W/m2K 3,6 

Wentylacja h   naturalna 

Kotłownia 
h 

  
kotł. węglowa 

h=60% 

Sterowanie   ręczne 

ciepła woda    podgrzewacze ele. 



Stan przed 







Stan projektowy –głęboka termomodernizacja 

Rodzaj  

P
ar

am
et

r 

jednostka 
Stan początkowy 

Ekocentrum 

Termomoderniz
acja spełniające 
wym. WT2013 

[1] 

Głęboka 
termomoderniz

acja oparta o 
parametry 
optymalne 

Ściana U W/m2K 1,167 0,249 0,126 

Dach U W/m2K 0,845 0,198 0,124 

Podłoga na gruncie U W/m2K 0,867 0,296 0,254 

Okna 
U W/m2K 3 1,3 1,2 

g   0,75 0,6 0,63 

Drzwi U W/m2K 3,6 1,5 1,4 

Wentylacja 
h 

  naturalna rekuperator 50% 
rekuperator 

85% 

Kotłownia 
h 

  
kotł. węglowa 

h=60% 
pompa ciepła 

COP=3,5 
pompa ciepła 

COP=4,0 

Sterowanie     ręczne automatyczne automatyczne 

ciepła woda      podgrzewacze ele. pompa ciepła  pompa ciepła 



Jakość energetyczna budynku Ekocentrum 
przed termomodernizacją i po optymalizacji  

Wskaźnik zapotrzebowania  
na energię EP 

je
d

n
o

st
ka

 

Stan 
początkowy 

Termomodernizacja 
spełniające wym. 

WT2013 [1] 

Głęboka 
termomodernizac

ja oparta o 
parametry 
optymalne 

EP na ogrzewanie i wentylację kWh/m2rok 586,3 71,2 44,2 

EP na ciepłą wodę użytkową kWh/m2rok 11,9 7,3 7,3 

EP na oświetlenie kWh/m2rok 114,75 76,5 61,2 

Razem EP kWh/m2rok 712,95 155 118,3 

EP wg WT2013 kWh/m2rok 178,5 



Z kolektorów PV zaplanowano uzyskanie 33,4 kWh/m2rok Af 
Bilans energii końcowej z uwzględnieniem PV – EK=19,2 kWh/m2rok 



Zmniejszenie zużycia energii końcowej EK o 96% 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej bez uwzględnienia PV – EP o 75%  



EFEKT KOŃCOWY  
  PO WYKONANIU 







Technikum budowlane 
 niemal zero-energetyczne w Bielawie 



Stan początkowy 





Założenia funkcjonalne sali szkoleniowej 
technikum budowlanego  





Przegrody nieprzeźroczyste 



Przegrody przeźroczyste i energia użytkowa EU 



Energia końcowa i nieodnawialna pierwotna 





Zużycie oraz produkcja energii z OŹE 



1,9 kWh/m2rok 





OSIEDLE Z WIELKIEJ PŁYTY 
1. Pierwotna częściowa termomodernizacja. 

2. Wtórna termomodernizacja – głęboka termomodernizacja.  



Analizę przegród budowlanych w budynków osiedla wielkiej płyty 
1. Ściana podłużna 0,315 W/m2K (bez wpływu mostków cieplnych), 

2. Ściana podłużna - ekran 0,427 W/m2K (bez wpływu mostków cieplnych), 

3. Ściana podłużna - loggia 0,381 W/m2K (bez wpływu mostków cieplnych), 

4. Ściana szczytowa 0,58 W/m2K (bez wpływu mostków cieplnych), 

5. Okna średnio 1,7 W/m2K (okna wymieniane indywidualnie, przyjęta wartość jest 
średnią oszacowaną przez autorów opracowania), 

6. Drzwi wejściowe do budynku 2,6 W/m2K, 

7. Stropodach 0,303 W/m2K (wdmuchano 20 cm, uwzględniono osiadanie wełny ok 
20-25%, do obliczeń przyjęto 16 cm), 

8. Strop nad piwnicą nieogrzewaną 0,62 W/m2K. 

9. Stolarka budowlana w większości wymieniona. W budynkach zaobserwowano 
samowolne zabudowanie loggii co zmienia znacząco pracę przegród, są to jednak 
sporadyczne przypadki i nie zostały uwzględnione w obliczeniach. 

10. Ze względu na bardzo duży wpływ mostków termicznych, przegrody budynku 
charakteryzują się niezadowalającą izolacyjnością termiczną i są przyczyną 
nadmiernych strat przez przegrody. 



Zaobserwowane wady pierwotnej termomodernizacji 





Wpływ liniowych mostków cieplnych otworowych na izolację 
termiczną przegrody. 

Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] 
∆U 

[W/m²K] 

U [W/m²K] 

skorygowane o 
mostki 

ściana podłużna 0,315 1099,2 0,72 1,040 

ściana podłużna E 0,427 87 0,07 0,496 

ściana podłużna 0,381 216 0,38 0,762 

Razem wartości średnie   1402,3 0,631 0,96 

U ścian podłużnej z mostkami otworowymi    [W/m2K] 1,32 

L.p. U [W/Km] gc A [m²] 
∆U   

 [W/m²K] 

Okna 1,7-1,9 0,42 838,25 

0,36 Drzwi 2,6 0,75 19,5 

RAZEM 1,731 0,5 1038,25 



OPTYMALIZACJA IZOLACJI TERMICZNEJ 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 





Założenia głębokiej termomodernizacji 

• Proponowana termomodernizacja wraz z rewitalizacją 
budynku, wpłynie bardzo korzystnie  na poprawę 
charakterystyki energetycznej budynku, na zmianę wartości 
rynkowej nieruchomości oraz poszczególnych lokali.  

• Dla optymalnych parametrów izolacyjnych ścian podłużnych 
oraz szczytowych zaprojektowano rozwiązania 
minimalizujące wpływ mostków cieplnych. Przyjęto 
następujące założenia: 
– Minimalizacja wpływu mostków cieplnych 
– Przyjęcie izolacji optymalnej dla ściany szczytowej tak aby wsp. 

przenikania ciepłą wynosiło ok. U=0,112 W/m2K  
– dla ściany podłużnej U=0,134 W/m2K.  
– okna U = 0,9 W/m2K 

 



Dodatkowe ocieplenie ścian oraz minimalizacja 
mostków cieplnych 

Rodzaj przegrody U [W/m²K] A [m²] ∆U 

U 

skorygowane 

o mostki 

ściana podłużna 0,134 1099,25 0,19 0,324 

ściana podłużna 0,138 87 0,00 0,138 

ściana podłużna 0,171 216 0,11 0,276 

Razem wartości średnie   1402,3 0,165 0,31 

U ścian podłużnej z mostkami otworowymi    [W/m2K] 0,40 

L.p. U [W/Km] gc A [m²] 
∆U   

 [W/m²K] 

Okna 1,15-0,9 0,62/0,35 825 

0,10 Okna 1,3 0,5 19,5 

RAZEM 1,0 0,6 844,5 



Zestawienie charakterystyk energetycznych typowych mieszkań i 
budynków  w zależności od położenia przed termomodernizacją 

Typ Lokalizacja 

Powierzchnia 

mieszkania 

Energia 

użytkowa EU 

Energia 

końcowa EK 
Energia EP Koszty 

ogrzewania 

[zł/m2mc] energia na ogrzewanie i wentylację 

m2 kWh/m2K kWh/m2K kWh/m2K 

Budynek całość Bobrza 28-44 12856,5 50,49 59,65 45,93 1,07 

Budynek całość Niedźwiedzia 52-61 3300,5 66,01 77,98 60,05 1,40 

Szacunkowe obliczeniowe koszty po termomodernizacji z uwzględnieniem 
wartości optymalnych U oraz minimalizacją wpływ mostków cieplnych 

Typ Lokalizacja 

Powierzchnia 

mieszkania 

Energia 

użytkowa EU 

Energia 

końcowa EK 
Energia EP Koszty 

ogrzewania 

[zł/m2mc] energia na ogrzewanie i wentylację 

m2 kWh/m2K kWh/m2K kWh/m2K 

Budynek całość Bobrza 28-44 12856,5 26,49 31,30 24,10 0,56 

Budynek całość Niedźwiedzia 52-61 3300,5 38,7 45,76 35,23 0,82 



Zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych 
mieszkaniach w zależności od położenia 

Typ Lokalizacja 

Energia 

końcowa EK0 

Energia 

końcowa EK1 

Zmniejszenie 

zużycia energii 

końcowej  

      

kWh/m2K kWh/m2K [%] 

M1 Skrajne nad piwnicą 199,30 61,54 69% 

M1 Skrajne na pośredniej kondygnacji 121,81 28,57 77% 

M1 Skrajne na ostatniej kondygnacji 145,24 67,46 54% 

M1 Środkowe na piwnicą 102,16 60,57 41% 

M2  na parterze 117,82 45,74 61% 

M3 na parterze 85,20 49,87 41% 

M1 Środkowe na kondygnacji 61,74 25,83 58% 

M2  Środkowe 47,33 22,65 52% 

M3 Środkowe 50,58 18,60 63% 

M1 Środkowe na ostatniej kondygnacji 97,86 52,87 46% 

M2  ostatnia kondygnacja 84,77 46,38 45% 

M3 ostatnia kondygnacja 84,62 29,36 65% 



Rewitalizacja wielkiej 
płyty wraz z głęboką 
termomodernizacją 



Oszczędności          [zł/rok] 45 409    

SPBT             [lata] 11,88    

Rewitalizacja wielkiej 
płyty wraz z głęboką 
termomodernizacją 



Przykład głębokiej termomodernizacji budynków osiedla z wielkiej płyty 



Ustawa o charakterystyce energetycznej budynku z 2014 

Ustawa określa: 

1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 

2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w 
budynkach; 

3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki 
energetycznej budynków; 

4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu 
zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. 

 



Ustawa o charakterystyce energetycznej budynku z 2014 
Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku  

 lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,  

 lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  

zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:  

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży; 

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

3) wynajmowanego. 

 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą budynku: 

1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej; 

3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem 
instalacji oświetlenia wbudowanego; 

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; 

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2; 

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określają roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną 
energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok). 



Ustawa o charakterystyce energetycznej budynku z 2014 
Art. 11. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy: 

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu. 

2. W przypadku gdy zbywca albo wynajmujący nie wywiąże się z obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego 
do wywiązania się z tego obowiązku w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. 

3. W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej albo jego kopia nie zostaną 
przekazane w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 2, 
nabywca albo najemca może, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy w przypadku umowy 
najmu oraz 12 miesięcy w przypadku umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu, licząc od dnia zawarcia umowy, zlecić sporządzenie 
świadectwa charakterystyki energetycznej na koszt zbywcy albo wynajmującego. 

4. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa, o którym mowa w ust. 2 

 





Wymagania wg WT 2013 dla budynków podlegających przebudowie 

„1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla budynku 
podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku 
podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej 
określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada 
wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.”;  

W przebudowie należy spełnić wymagania szczegółowe  w zakresie przebudowy ! 
 

Definicja przebudowy:  
7a) przebudowie — należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 
dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego; 
 

8)   remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 
użyto w stanie pierwotnym; 
 



Wymagania ogólne w zakresie EP 



Zmiana wymagań w zakresie EP od 2014 do 2021 



2014 

2017 
2021 

2008 





Oświetlenie 



BŁĘDNIE OKREŚLONE WARTOŚCI 
GRANICZNE NA EP 



Niektórych budynków nie da się zaprojektować. 
Przykład 1 – Basen. 



Niektórych budynków nie da się zaprojektować. 
Przykład 1 – Basen. 



Niektórych budynków nie da się zaprojektować. 
Przykład 1 – Basen. 



Na trudności w projektowaniu budynków na 
pewno natrafimy gdy:  

1. projektowany będzie budynek, w którym ze względów higienicznych niezbędna jest 
duża wymiana powietrza, większa niż 3 kubatury wewnętrzne budynku np. 
drukarnie, kina, baseny, obiekty sportowe,  

2. obiekty użyteczności publicznej, w których wysokość kondygnacji w świetle jest 
większa niż 3,5 m wyposażony w wentylację mechaniczną, 

3. w których jest długi czas działania oświetlenia oraz wymagania co do jakości 
oświetlenia są wysokie, 

4. W których temperatura wewnętrzna jest wyższa od 24 st. C i występuje zwiększona 
wymiana powietrza. 

5. w którym powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w oświetlenie jest 
nieogrzewana , np. hale magazynowe nieogrzewane wraz z pomieszczeniami 
socjalnymi  ogrzewanymi o stosunkowo małych powierzcgniach. 

W niektórych wypadkach już dziś będziemy zmuszeniu do projektowania budynków z 
wykorzystaniem OZE  



WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Nowe wartości UCMAX 
 

Izolacyjność cieplna przegród 

Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i 
stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze 
względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne 
przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym 
układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania 
oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła 
przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone na 
następnych slajdach: 



Wartości Umax  dla ścian zewnętrznych,  



Wartości Umax  

dla dachów podłóg na gruncie, stropów na strychu 





ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE 
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 
Wprowadzenie 



RMI 2008 

RMIiR  2014 



Zmiany w metodologii – ujęcie ogólne 
• Każde pomieszczenie może być okresowo ogrzewane, niezbędne jest  

wykonywanie obliczeń temperatury w każdym miesiącu, 

• Niezbędne jest opisywanie wszystkich przegród wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz temperatur obliczeniowych ogrzewanych i 
chłodzonych. 

• Zmienił się sposób opisywania wentylacji oraz ciepłej wody 
użytkowej. 

• Zmieniły się zasady określania sprawności instalacji c.o., c.w.u. 
chłodzenia 

• Zmieniły się zasady określania wpływu oświetlenia na 
charakterystykę energetyczną budynku 

• Zmienił się wygląd świadectwa 

• Świadectwo zawiera informacji o emisji CO2 oraz o udziale OZE 

 



Podstawowe założenia RMIiR 

Budynek i lokal mieszkalny lub część budynku stanowiącą samodzielną całość 
techniczno-użytkową dzieli się na przestrzenie ogrzewane, nieogrzewane i 
chłodzone. 

Przestrzeń ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w budynku, 
w tym lokal mieszkalny, w których działanie systemu ogrzewczego umożliwia 
utrzymanie temperatury wewnętrznej, której wartość została określona w 
przepisach techniczno-budowlanych. 

Przestrzeń nieogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w 
budynku, dla których nie określono wartości temperatury wewnętrznej. 

Przestrzeń okresowo ogrzewana jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w 
budynku, w których utrzymanie temperatury wewnętrznej, w zależności od 
temperatury powietrza zewnętrznego, jest zapewnione przez działanie 
systemu ogrzewczego lub zyski ciepła. 



ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
 

z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej 



WAŻNE DEFINICJE 



Ważne definicje 







Sposób wyznaczania  
charakterystyki energetycznej budynku 



Sposób wyznaczania  
charakterystyki energetycznej budynku 



Wyznaczanie wskaźników rocznego 
zapotrzebowania na energię EP, EK i EU 



Powierzchnia kondygnacji netto 
Powierzchnia kondygnacji netto jest powierzchnią ograniczoną przez elementy 
zamykające.  

Powierzchnia kondygnacji netto jest określana oddzielnie dla każdej kondygnacji. Jest ona 
obliczana dla wymiarów budynku w stanie wykończonym, na poziomie podłogi nie licząc 
listew przypodłogowych, progów itp. 

Przekryte powierzchnie kondygnacji, które nie są zamknięte lub są tylko częściowo 
zamknięte i nie mają elementów zamykających są obliczane z rzutu pionowego obrysu 
przekrycia.  

Powierzchnie w obrębie kondygnacji o zróżnicowanej wysokości (np. duże hole, audytoria) 
są także obliczane oddzielnie. 

Do powierzchni kondygnacji netto wliczane są także elementy nadające się do demontażu 
takie jak: ścianki działowe, rury, kanały.  

Do powierzchni kondygnacji netto nie są wliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna 
oraz nisze w elementach zamykających. 
Powierzchnia kondygnacji netto dzieli się na: 
- powierzchnię użytkową; 
- powierzchnię usługową; 
- powierzchnię ruchu; 

POLSKA NORMA PN-ISO 9836 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i 
obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 

  



Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną 

dla systemów technicznych Qp 





Wyznaczanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 
i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi 

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 
i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się 
na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. 
Dostawca ciepła sieciowego wyznacza wartość wi zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.2)). Jeżeli wartość wi wyznaczona w 
ten sposób jest mniejsza od 0, przyjmuje się wartość równą 0,00. 
W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika wi określone 



Wyznaczanie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie 
i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi 



Sposób wyznaczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem WP,i, 
dla indywidualnego źródła ciepła, które jest jednorodne pod względem 
technologii (wytwarza lub wykorzystuje tylko ciepło) i stosowanego paliwa 
(stosuje tylko jedno paliwo), jest równy współczynnikowi, podanemu w poniższej 
tabeli, dla nośnika energii finalnej paliwa lub źródła energii, zastosowanego w 
danym indywidualnym źródle ciepła. 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem WPK, 
dla indywidualnego źródła ciepła, które nie jest jednorodne pod względem 
technologii wytwarzania ciepła i stosowanych paliw, oblicza się według wzoru: 



wP, i – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli, odpowiedni dla 
danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,  
HchK, i – prognozowaną ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w biomasie lub biogazie, do 
indywidualnego źródła ciepła dostarczającego ciepło do danego obiektu budowlanego, zarówno do 
kotłów części ciepłowniczej, jak i jednostek kogeneracyjnych tego źródła, liczoną jako iloczyn ilości 
tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub 
ilość ciepła z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem źródeł wykorzystujących w procesie 
przetwarzania energię pozyskaną z biomasy lub biogazu, prognozowaną do dostarczenia w ciągu roku 
do tego obiektu budowlanego, ustaloną na podstawie audytu energetycznego sporządzonego 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, wyrażonej w [MWh/rok], 
n – ilość rodzajów paliw lub źródeł energii, 
wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji 
mieszanej, określony w tabeli, 
E K – sumę ilości energii elektrycznej brutto wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego, 
mierzonej na zaciskach generatorów, wyrażoną w [MWh/rok], 
QK – prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w ciągu roku na potrzeby ogrzewania i 
przygotowania ciepłej wody w danym obiekcie budowlanym, ustalone na podstawie audytu 
energetycznego, sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 
r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wyrażone w [MWh/rok] 
 



Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
dla systemów technicznych Qp w budynku lub części budynku wyposażonych w złożone 
systemy techniczne 



Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię końcową 
dostarczaną do budynku lub części budynku dla systemów 

technicznych Qk 



Systemy energetyczne wg nowego  
rozporządzenia w sprawie charakterystyk  

energetycznych budynku.  

Mgr inż. Jerzy Żurawski 
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 

  
 





Podstawowe definicje 
System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający dostawę 
energii użytkowej na potrzeby ogrzewania, wentylacji pomieszczeń oraz ciepłej wody w 
budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową. Złożony system techniczny to wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj 
źródła energii. 
 
Emisji – rozumie się przez to wprowadzane w wyniku działalności człowieka, bezpośrednio 
lub pośrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje; 
  
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu 
ogrzewczego Qk,H wyznacza się według wzoru: 
 



Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do 
budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania Qk,H 

wyznacza się według wzoru: 



Wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii 
dostarczanych do źródła ciepła ηH,g przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych 
przez producenta lub dostawcę źródła ciepła. 
 
W budynkach, w których zostały przeprowadzone kontrole systemu ogrzewania, wartość 
ηH,g 
powinna zostać określona na podstawie wyników tych kontroli. 
W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości ηH,g określone w tabeli 

Wyznaczanie średniorocznej sprawności 
wytwarzania na ogrzewanie 



Wprowadzenie do 
dyrektyw w sprawie 

ekoprojektu  
i etykietowania 
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Kotły B1 (przewód kominowy) 

• OBOWIĄZKOWE prawo europejskie, które stosuje się IDENTYCZNIE  
   i JEDNOCZEŚNIE  w 30 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) 

• Ustanawia wymóg MINIMALNEJ SPRAWNOŚCI oraz maksymalnego POZIOMU NOX i 
POZIOMU HAŁASU (tylko pompy ciepła) produktów wprowadzanych do sprzedaży 

Kogeneracja: 
Stirling, ICE  

(grupa 1) 

Zintegrowane 
pompy 

obiegowe 

(grupa 11) 

• PRODUKTY ZWIĄZANE Z ENERGIĄ : 

Podgrzewacze wody 
 Zasobniki buforowe 

Solar 
(grupa 2) 

        Kotły B1 o mocy   
< 400 kW  wyłączono 
 

• Począwszy od Kyoto, aby osiągnąć cele planu EU20 (efektywność energe-tyczna 
większa o 20% / 20% mniej emisji CO2 / 20% energii odnawialnych) w 2020r. 

 Konsekwencja: produkty o MNIEJSZEJ SPRAWNOŚCI będą sukcesywnie 
WYKLUCZANE 

Gazowe  
i elektryczne 
wodne pompy 

ciepła (grupa 1) 

Od 26 września 2015 Styczeń 2022? 

CO? 

DLA- 
CZEGO? 

ZAKRES? 

KIEDY? 

Kotły na paliwo 
stałe 

(grupa 15) 

Kotły 
(oprócz kotłów na 

 paliwo stałe) 

(grupa 1) 

1 sierpień 2015 

   < 50 kW 

DEFINICJA 



Wymóg minimalnej sprawności 
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S.E. = sprawność sezonowa 

2015 

ErP wykluczy:  

• Wszystkie gazowe kotły 
niekondensacyjne 

• Kotły kondensacyjne o mniejszej 
sprawności 

• Pompy ciepła o mniejszej sprawności 

2017 

Wyjątek – kotły B1 



Dyrektywa w sprawie etykiet 

ETYKIETOWANIE W INNYCH GAŁĘZIACH 
PRZEMYSŁU 

AGD 

Samochody 

Żarówki elektryczne TV 

Budynki A od września 2015… 
produkty c.o. i c.w.u. 



Dyrektywa w sprawie etykiet  

POŁĄCZENIE Z DYREKTYWĄ ErP  



Dyrektywa w sprawie etykiet 

Etykieta produktu– 
KOCIOŁ KOMBI 

Nazwa lub znak 

towarowy 

dostawcy 

Identyfikator 

modelu dostawcy 

Poziom mocy 

akustycznej, 

mierzony 

wewnątrz w dB 

Moc urządzenia 

grzewczego 

Funkcja pracy  

w godzinach 

pozaszczytowych 

Część 

ogrzewania 

Część c.w.u. jeżeli 

jest kombi (zmiana 

piktogramu 

odpowiednio do 

możliwości mocy) 

Sezonowa 

efektywność 

energetyczna 

ogrzewania 

Sezonowa 

efektywność 

energetyczna 

c.w.u. 



Kogeneracja Pompy ciepła Kocioł kombi 

ETYKIETA PRODUKTU – inne przykłady 



Jak porównać sprawność urządzeń centralnego ogrzewania? 

Kocioł gazowy  

o sprawności 107% (70/65oC) 

Kocioł elektryczny 

o sprawność 99% 

Pompa ciepła powietrze/ woda 

o wsp. COP =4,7 A10W35 

Kocioł olejowy o sprawności 

92% (70/65oC) 

Jaka jest realna sprawność średnioroczna urządzeń? 

Jaka jest sprawność w instalacji grzejnikowej czy podłogowej? 

Jak to możliwe że urządzenie grzewcze ma sprawność > 100%? 

…. 

Obecnie klient nie może porównać efektywności urządzeń grzewczych 



Klasy energetyczne urządzeń 
grzewczych c.o. 

Brak współczynnika efektywności s na etykiecie energetycznej 

Klasa energetyczna  
dla urządzenia 
grzewczego 

Sezonowa efektywność energetyczna urządzeń 
grzewczych ηs w %  , poza pompami ciepła 
niskotemperaturowymi LT  

A+++ ηs ≥ 150 

A++ 125 ≤ ηs < 150 

A+ 98 ≤ ηs < 125 

A 90 ≤ ηs < 98 

B 82 ≤ ηs < 90 

C 75 ≤ ηs < 82 

D 37 ≤ ηs < 75 

E 34 ≤ ηs < 37 

F 30 ≤ ηs < 34 

G ηs < 30 

  

 



Klasy energetyczne urządzeń 
grzewczych c.o. 

Brak współczynnika efektywności s na etykiecie energetycznej 

Klasa energetyczna  
dla urządzenia 
grzewczego 

Sezonowa efektywność energetyczna urządzeń 
grzewczych ηs w %  , z pompami ciepła 
niskotemperaturowymi LT (35 oC) 

A+++ ηs ≥ 175 

A++ 150 ≤ ηs < 175 

A+ 123 ≤ ηs < 150 

A 115 ≤ ηs < 123 

B 107 ≤ ηs < 115 

C 100 ≤ ηs < 107 

D 62 ≤ ηs < 100 

E 59 ≤ ηs < 62 

F 55 ≤ ηs < 59 

G ηs < 55 

  

 



Jak porównać sprawność urządzeń centralnego ogrzewania? 

 Kocioł elektryczny o sprawności ke = 97 %  

Obecnie klient nie może porównać efektywności urządzeń grzewczych 

 Pompa ciepła o współczynniku SCOP (SPF) = 4,3  

 Przyjęty współczynnik nakładu energii pierwotnej dla energii elektrycznej 

wynosi N = 2,5 i jest stosowany w tym rozporządzeniu dla całego 

obszaru UE. 

Klasa G 

Klasa A++ 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania 
ciepła na c.o. 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła na c.o. 

Typ urządzenia 
średnia sezonowa 

sprawność wytwarzania wg 
RMI z 2008 

średnia sezonowa 
sprawność wytwarzania 

RMIiR z 2014 

Kotły węglowe wyprodukowane:     

a) przed 1980 r., 0,65 - 0,75 0,6 

b) w latach 1980-2000, 0,50 - 0,65 0,65 

c) po 2000 r. 0,82 0,82 

Piece kaflowe 0,6-0,7 0,8 

Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub 
płynne z zamkniętą komora spalania i palnikiem 
modulowanym 

    

- do 50 kW 0,87-0,91 0,87 

- 50-120 kW 0,91-0,97 0,91 

- 120-1200 kW 0,94-0,98 0,94 

Kotły gazowe kondensacyjne     

- do 50 kW   (70/55 st. C) 0,91-0,97 0,91 

- do 50 kW   (55/45 st. C) 0,94-1,00 0,94 

- 50-120 kW (70/55 st. C) 0,91-0,98 0,92 

- 50-120 kW (55/45 st. C) 0,95-1,01 0,95 

- 120-1200 kW (70/55 st. C) 0,92-0,99 0,95 

- 120-1200 kW (55/45 st. C) 0,96-1,02 0,98 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła na c.o. 

Typ urządzenia 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania wg 
RMI z 2008 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania RMIiR z 
2014 

Pompy ciepła woda/woda w nowych/istniejących budynkach 3,8/ 3,5   

Pompy ciepła glikol/woda w nowych/istniejących budynkach 3,5/ 3,3   

Pompy ciepła powietrze/woda w nowych/istniejących budynkach 2,7/ 2,5   

Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: 
  

  

a) 55/45˚C, 3,6 
b) 35/28˚C 4 

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: 
  

  

a) 55/45˚C, 3,5 
b) 35/28˚C 4 

Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, 
sprężarkowe, napędzane elektrycznie: 

  
  

a) 55/45˚C, 3,5 
b) 35/28˚C 4 
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane 
elektrycznie: 

  
  

a) 55/45˚C, 2,6 
b) 35/28˚C 3 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła na c.o. 

Typ urządzenia 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania wg 
RMI z 2008 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania RMIiR 
z 2014 

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane 
gazem: 

  
  

a) 55/45˚C, 1,3 

b) 35/28˚C 1,4 
Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane 
gazem: 

  
  

a) 55/45˚C, 1,3 
b) 35/28˚C 1,4 

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem: 

  
  

a) 55/45˚C, 1,4 

b) 35/28˚C 1,6 

Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem: 
  

  

a)       55/45˚C, 1,4 
b)      35/28˚C 1,6 



System ogrzewczy – ηH,g 



Średnią sezonową sprawność regulacji i 
wykorzystania ciepła  

Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni 
ogrzewanej ηH,e wyznacza się według wzoru: 

Nie wiadomo jak należy zakwalifikować ogrzewanie podłogowe, ścienno podłogowe, 
ścienne, sufitowe, sufitowo-podłogowe, żadne nie odpowiedna zapisowi. 



ηH,e = ηH,e’ + 0,03 * X – 0,03, gdzie: 

System ogrzewczy – ηH,e 
 

 
• ηH,e’ to 

obliczeniowa 
średnia 
sezonowa 
sprawność 
regulacji i 
wykorzystania 
ciepła wg nowej 
tabeli: 

 



Wartości obliczeniowej średniej sezonowej sprawności 
regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηH,e′ 



System ogrzewczy – ηH,e 

• X to stosunek mocy cieplnej grzejników usytuowanych 
przy ścianach zewnętrznych do sumy mocy cieplnej 
wszystkich grzejników w systemie ogrzewczym, 
ustalany na podstawie budowlanej dokumentacji 
technicznej (stosunek liczony dla grzejników płytowych 
oraz członowych; w pozostałych przypadkach przyjmuje 
się, że X równe jest 1,00): 



Średnią sezonową 
sprawność przesyłu 

ciepła ze źródła ciepła 



W przypadku braku danych do obliczeń przyjmuje się wartości średniej 
sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni 

ogrzewanej budynku ηH,d określone w tabeli poniżej 



System ogrzewczy – ηH,d 



Średnią sezonową sprawność akumulacji ciepła w elementach 
pojemnościowych systemu ogrzewczego ηH,s 



W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru  przyjmuje się wartości średniej 
sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu 
ogrzewczego ηH,s określone w tabeli poniżej 

Sprawności akumulacji wg WT2008: 



System ogrzewczy – ηH,s 
• Przy obliczaniu ηH,s przyjmuje się jednostkowe straty 

ciepła zbiornika buforowego qs według nowej tabeli: 

 



Lp 
Warunki 

techniczne 
Typ źródła ciepła 

Sprawności systemu grzewczego na c.o. 

(H,tot2008 - 
H,tot2014)/ H,tot2008 

H,g H,e H,d H,s H,tot 

1 
WT 2008 gaz kondensacyjny 55/45 do 50 kW 0,97 0,97 0,98 0,99 0,913 

15% 

WT 2014 gaz kondensacyjny 55/45 do 50 kW 0,91 0,93 0,96 0,95 0,772 

2 
WT 2008 Piec kaflowy 0,7 0,8 1 1 0,560 

0% 
WT 2014 Piec kaflowy 0,8 0,7 1 1 0,560 

3 
WT 2008 gruntowa pompa ciepła 35/28 3,8 0,97 0,98 0,99 3,576 

5% 
WT 2014 gruntowa pompa ciepła 35/28 4 0,93 0,96 0,95 3,393 

4 
WT 2008 gruntowa pompa ciepła 55/45 3,5 0,97 0,98 0,99 3,294 

10% 
WT 2014 gruntowa pompa ciepła 55/45 3,5 0,93 0,96 0,95 2,969 

Sprawności w nowym RMIiR z 2014 są niższe od sprawności w RMI 208 



CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 



Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do 
budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W 



Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dostarczaną do 
budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd 





Warunki techniczne RMI 2008 RMIiR 2014 

Rodzaj budynku 
Af 

projektowana 
liczba 

użytkowników 

jdnostkowe obl. 
zużycie wody 

dobowe zużycie 
wody D2008 

Vwi 
dobowe 

zużycie D2014 

m2 Os. l/os m3/dobę dm3/m2·dzień m3/dobę 

mieszkanie 50 4 38,4 153,6 1,6 80 

Mały domek 
jednorodzinny 

98 4 35 140 1,4 137,2 

Średni domek 
jednorodzinny 

130 5 35 175 1,4 182 

Duży dom jednorodzinny 250 5 35 175 1,4 350 

Rezydencja 500 5 35 175 1,4 700 

Szkoła (mała) 800 150 8 1200 0,8 640 

Duża szkoła z salą 
gimastyczną 

4715 265 8 2120 0,8 3772 

Hala sportowa 707 180 8 1440 0,25 176,75 



System przygotowania c.w.u. – ηW,s / ηW,d 

• Przy obliczaniu sprawności akumulacji i przesyłu ciepła 
zgodnie ze starym rozporządzeniem przyjmowało się 
czas działania układu ciepłej wody w ciągu roku (tCW) 

• Zgodnie z nowym – całkowitą liczbę godzin w roku (tsW) 

• W programie mamy możliwość wyboru czasu działania 
za pomocą nowego pola: 

 



Zapotrzebowanie na energię użytkową do 
przygotowania c.w.u. 

Roczne zapotrzebowanie na 
energię użytkową do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej QW,nd wyznacza się z 
użyciem jednostkowego 
dobowego zapotrzebowania 
na c.w.u. (Vwi) 
[dm3/(m2*dzień)]: 

 



Zapotrzebowanie na energię użytkową do 
przygotowania c.w.u. 

Jako że w wielu przypadkach te 
nowe współczynniki 
powierzchniowe prowadzą do 
zdecydowanie zawyżonego zużycia 
wody, pozostawiliśmy znaną z 
poprzedniego rozporządzenia 
metodę określania zużycia na 
jednostkę odniesienia (osobę): 

 



Zapotrzebowanie na energię użytkową do 
przygotowania c.w.u. 

Natomiast współczynniki 
korekcyjne ze względu na 
przerwy w użytkowaniu 
c.w.u. kR zostały 
przeliczone na czasy 
użytkowania wody 
[doba/rok]: 

 



Urządzenia pomocnicze 



Urządzenia pomocnicze 
Wywołując powyższe pomocnicze tabele za pomocą przycisku na prawo od 
pola „nazwa urządzenia” mamy możliwość wstawiania kompletu parametrów 
urządzenia, tj.: jego wskaźnika zapotrzebowania na moc elektryczną, czasu 
działania oraz samej nazwy. W tym celu należy kliknąć otoczoną czarną ramką 
nazwę urządzenia. 
Należy zauważyć, iż rozporządzenie podaje dla wentylatorów miejscowych 
oraz w centrali wywiewnej/nawiewno-wywiewnej czas ich działania równy 
rocznemu wykorzystaniu budynku (β). CERTO 2014 daje taką możliwość za 
pomocą pola „czas działania = wykorzystanie wentylacji (β)”: 
 



System chłodzenia 



Średni sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wytwarzania chłodu z nośnika 
energii lub energii dostarczanych do źródła chłodu SEER wyznacza się według wzoru: 











W przypadkach innych niż określone w tabeli 15 wartość SEERref wyznacza się jako 
stosunek efektu chłodniczego pracy urządzenia (kWh lub MJ) do części energii 
napędowej zużytej na ten cel (kWh lub MJ), która nie służy w tym samym czasie do 
produkcji ciepła lub energii elektrycznej. 



Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności akumulacji chłodu w elementach 

pojemnościowych systemu chłodzenia ηC,s .  

Ilości ciepła przenoszonego z przestrzeni chłodzonej do elementów pojemnościowych 
systemu chłodzenia zlokalizowanych wewnątrz przestrzeni chłodzonej należy wliczać do 
wewnętrznych strat ciepła. 

Zyski ciepła elementów pojemnościowych w systemie chłodzenia należy obliczać w taki 
sam sposób jak straty ciepła elementów pojemnościowych w systemie ogrzewania (pkt 
4.1.2.5) i w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej (pkt 4.1.3.4). 

W przypadku braku takich danych, przyjmuje się wartości ηC,s określone w tabeli 17. 



Wyznaczanie średniej sezonowej sprawności przesyłu chłodu ze źródła chłodu do 
przestrzeni chłodzonej ηC,d Ilości ciepła przenoszonego z przestrzeni chłodzonej do 
instalacji przesyłania chłodu w systemie chłodzenia zlokalizowanej wewnątrz przestrzeni 
chłodzonej należy wliczać do wewnętrznych strat ciepła. 
Zyski ciepła instalacji przesyłania chłodu w systemie chłodzenia należy obliczać w taki sam 
sposób jak straty ciepła elementów pojemnościowych w systemie ogrzewania (pkt 
4.1.2.4) i w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej (pkt 4.1.3.3). 
W przypadku braku takich danych, przyjmuje się wartości ηC,d określone w tabeli 18. 





Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania chłodu w przestrzeni chłodzonej 
ηC,e przyjmuje się na podstawie danych określonych w tabeli 19. 



System wbudowanej instalacji oświetlenia 

Zakres stosowania metody 
Metody nie stosuje się do budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych. 
Roczne zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku dla 
wbudowanej instalacji oświetlenia Qk,L wyznacza się według wzoru: 



System wbudowanej instalacji oświetlenia 
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku 
dla wbudowanej instalacji oświetlenia wyznacza się z użyciem 
liczbowego wskaźnika energii oświetlenia wyznaczonego według 
Polskiej Normy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków – 
wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (LENI). 
Wskaźnik ten oblicza się w sposób analogiczny do znanego ze starego 
rozporządzenia, z tym że dolicza się energię pomocniczą (tzw. 
pasożytniczą) na oświetlenie awaryjne oraz automatyczne sterowanie 
opraw. 
W przypadku braku dokładnych danych dotyczących oświetlenia 
awaryjnego lub automatycznego sterowania opraw można przyjąć 
zryczałtowane zużycie energii na te cele – służą do tego przełączniki na 
zakładce Opisy budynku: 
 



Wyznaczanie LENI 





















System wbudowanej instalacji oświetlenia 

• … oraz w parametrach oświetlenia 
lokalu/pomieszczenia: 

 



System wbudowanej instalacji oświetlenia 

• Alternatywnie można po staremu wprowadzić 
urządzenia pomocnicze na oświetlenie w lokalu: 
 
 
 
 
 

• W takim przypadku – dla sterowania opraw – można 
skorzystać z nowej opcji przyjmowania czasu działania 
urządzenia równego okresowi wyłączenia oświetlenia 
oraz należy pamiętać o wyłączeniu zryczałtowanych 
dodatków. 
 
 



Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową 
dostarczaną do budynku lub części budynku  

dla systemów technicznych Eel,pom 

Dla ogrzewania 



System przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub 
części budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Eel,pom,W wyznacza 
się według wzoru: 



System chłodzenia 
Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku lub 
części budynku dla systemu chłodzenia Eel,pom,C wyznacza się według wzoru: 

Wyznaczanie zapotrzebowania na moc elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych 
w systemach technicznych qel oraz czasu działania urządzeń pomocniczych 
w systemach technicznych w ciągu roku tel. Czas działania urządzeń pomocniczych w systemie 
ogrzewania, w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej lub w systemie chłodzenia o ciągłym 
działaniu należy przyjmować jako: 
− tel,i(j) = 8760 h, np. w przypadku wentylatorów wyciągowych (wentylacja mechaniczna 
wywiewna) lub pomp cyrkulacyjnych w systemie przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, albo 
− czas trwania okresu ogrzewania lub chłodniczego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej 
energetycznych właściwości użytkowych budynków – obliczanie zużycia energii na potrzeby 
ogrzewania i chłodzenia, np. w przypadku pomp obiegowych. 



Czas działania urządzeń pomocniczych w systemie ogrzewania, w systemie przygotowania  
ciepłej wody użytkowej lub w systemie chłodzenia o działaniu okresowym należy 
przyjmować na podstawie przyjętego sposobu działania tych urządzeń. 
 
W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości czasu działania urządzeń 
pomocniczych w systemach technicznych tel określone w tabeli 20. 
 
Wartości: qel,H,i , qel,W,j , qel,C,k należy obliczać na podstawie mocy zainstalowanych 
urządzeń pomocniczych, biorąc pod uwagę współczynniki korekcyjne uwzględniające 
strukturę sieci przewodów, jej zrównoważenie hydrauliczne i sposób sterowania. 
W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości zapotrzebowania na moc 
elektryczną do napędu urządzeń pomocniczych w systemach technicznych qel określone 
w tabeli 20. 









Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania na energię 
użytkową Qu w budynku lub części budynku 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji w strefie 
ogrzewanej H,nd,s Q wyznacza się według wzoru 



Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w n-tym miesiącu roku QH,ht,s,n 
wyznacza się według wzoru 

Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w n-tym 
miesiącu roku tr,s,n Q wyznacza się według wzoru: 







Wyznaczanie całkowitej ilości ciepła przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w n-tym miesiącu roku ve,s,n 

Całkowitą ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w n-tym 
miesiącu roku Qve,s,n wyznacza się według wzoru: 









Wyznaczanie średniej miesięcznej temperatury 
wewnętrznej w przestrzeni nieogrzewanej z zyskami ciepła 

Wartość średniej miesięcznej temperatury wewnętrznej w przestrzeni 
nieogrzewanej z zyskami ciepła należy obliczać z bilansu strat i zysków ciepła, 
przy założeniu że współczynnik wykorzystania zysków ciepła jest równy 1. 

W celu określenia, czy przestrzeń okresowo ogrzewana, w tym klatka 
schodowa, w n-tym miesiącu roku jest przestrzenią ogrzewaną albo 
przestrzenią nieogrzewaną, należy obliczyć w podany wyżej sposób średnią 
miesięczną temperaturę wewnętrzną w tej przestrzeni, przy czym: 

1) jeżeli obliczona średnia miesięczna temperatura wewnętrzna jest niższa 

od temperatury określonej w przepisach techniczno-budowlanych, ta 
przestrzeń jest w n-tym miesiącu roku przestrzenią ogrzewaną; 

2) jeżeli obliczona średnia miesięczna temperatura wewnętrzna jest równa albo 
wyższa od temperatury określonej w przepisach techniczno-budowlanych, ta 
przestrzeń jest w n-tym miesiącu roku przestrzenią nieogrzewaną. 



Wentylacja i uzdatnianie powietrza 

Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, 
mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i 
wprowadzanie powietrza zewnętrznego. 

Wraz z wymianą powietrza będzie realizowany któryś z podstawowych 
procesów uzdatniania powietrza, będziemy mieli do czynienia z np.: 

– kształtowaniem temperatury powietrza wewnętrznego, czyli 
wentylacją z chłodzeniem lub ogrzewaniem, 

– kształtowaniem wilgotności powietrza, czyli wentylacją z 
nawilżaniem lub osuszaniem, 

– klimatyzacją, czyli kształtowaniem wszystkich parametrów powietrza. 

 





Mechanizm wprawiający powietrze w ruch 
Czynnikami powodującymi to zjawisko są w przypadku: 
– wentylacji naturalnej: 
            - różnica temperatury powietrza (wypór termiczny), 
            - oddziaływanie wiatru na bryłę budynku 
– wentylacji mechanicznej: 
            - zamierzona konwersja dostarczonej energii elektrycznej realizowana w 
wentylatorach lub, rzadko już, energii dynamicznej płynu w urządzeniach strumieniowych. 
 
Poza tymi dwoma rodzajami wentylacji projektowana i stosowana jest także wentylacja 
hybrydowa. Zgodnie z definicją, przedstawioną przez IEA – International Energy Agency, 
wentylacja hybrydowa jest dwuwariantowym systemem wentylacji (do wywołania 
przepływu powietrza wykorzystuje się zarówno siły naturalne, jak i siły wytworzone przez 
konwersję energii elektrycznej w wentylatorach) sterowanym w taki sposób, aby w trakcie 
utrzymywania akceptowalnego poziomu jakości powietrza oraz właściwego mikroklimatu w 
pomieszczeniach minimalizować zużycie energii.  
 
W zależności od sposobu wymiany powietrza wentylację mechaniczną możemy podzielić na: 
– ogólną, czyli z równomierną wymianą powietrza w całym pomieszczeniu (lub 
wentylowanym obszarze), 
– miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania. 



Wyznaczanie uśrednionego w czasie strumienia 
powietrza zewnętrznego 

Wg WT 2013 wyznaczanie uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego 
należy przyjąć: 
• 20 lub 30 m3/h na osobę np. klasa „znormalizowana” to 24+1 = 25 x 20m3 =500 m3 
 
Wg normy PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 
• Kuchnia  70 m3/h 
• Łazienka  50 m3/h 
• W-C   30 m3/h 
• Pomieszczenia czyste 1 wym./godz. 
• 20 lub 30 m3/h na osobę  
• Istnieje możliwość uwzględnienia obniżenia strumienia wentylacyjnego od 22.00 do 

6.00 do 0,6 wymaganej wymiany 
 
Realizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych powinna być 
prowadzona z pomieszczeń czystych do pomieszczeń brudnych 



Wartości uśrednionego w czasie strumienia powietrza 

Wartości uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego k w strefie 
ogrzewanej budynku VV,e,k,n [m3/s] oraz wartości czynnika korekty temperatury dla 
strumienia powietrza zewnętrznego k bve,k dla wentylacji w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz w użytkowanych całodobowo budynkach użyteczności 
publicznej przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej 



Uśredniony w czasie strumień powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej Vve,1,n  dla 
wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wywiewnej wyznacza się według wzoru: 

Średni dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, 
spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach w przypadku 
wentylacji grawitacyjnej i w przypadku wyłączonej wentylacji mechanicznej Vinf wyznacza się 
w następujący sposób: 



OKREŚLENIE SZCZELNOŚCI 
BUDYNKU 





Określanie szczelności budynków 



 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Jerzy Żurawski 





kWh/m2a   n50=4  1/h 
EP=176,88 kWh/m2a 
EK=161,73 kWh/m2a 

kWh/m2a   n50=3  1/h 
EP=170,12 kWh/m2a 
EK=155,40 kWh/m2a  
poprawa 4% 

kWh/m2a  n50=1,5  1/h 
EP=160,03 kWh/m2a 
EK=146,03 kWh/m2a  
poprawa 10% 







Po co budować szczelne budynki?  
Po co budować szczelny budynek, skoro i tak trzeba umożliwić dopływ powietrza 
zewnętrznego, które jest konieczne użytkownikom do oddychania. Jeżeli w istniejącym 
budynku występuje wentylacja naturalna bez urządzeń regulacyjnych, to wystarczy 
dopilnować, by w budynku nie występowały wyraźne nieszczelności, a troska 
o zlikwidowanie mniejszych przecieków powietrza nie jest konieczna.  
 
Jednak gdy w budynku ilość powietrza wentylacyjnego może być regulowana, a szczególnie 
wtedy gdy występuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to budynek powinien 
być szczelny, ponieważ w przeciwnym wypadku powietrze napływające i odpływające przez 
nieszczelności omija układ odzysku ciepła, przez co znacznie pogarsza wynikową sprawność 
odzysku ciepła w budynku.  
 
W nieszczelnych budynkach – szczególnie podczas silnych wiatrów – występują okresy, gdy 
przez budynek przepływa znacznie więcej powietrza niż potrzeba. Powyższe zjawiska 
uniemożliwiają osiągnięcie wysokich standardów energetycznych w nieszczelnych 
budynkach. Ponadto budynki, których przegrody nie są szczelne powietrznie, są dużo 
bardziej narażone na szkody budowlane związane z negatywnym oddziaływaniem wilgoci na 
budynek. 
 





Parametry charakteryzujące szczelność powietrzną budynku  
 
Podstawową wielkością charakteryzującą szczelność powietrzną budynku jest parametr 
n50[h-1], oznaczający liczbę wymian powietrza w budynku konieczną do uzyskania 
w budynku podciśnienia lub nadciśnienia o wielkości 50 Pa.W pewnym uproszczeniu 
wartość n50 dla budynku wyznacza się poprzez wtłaczanie lub usuwanie z budynku 
powietrza za pomocą wentylatora o płynnie regulowanej wydajności.  
Obroty wentylatora zwiększa się aż do momentu osiągnięcia w budynku podciśnienia 
(lub nadciśnienia) 50 Pa. Strumień powietrza, przy którym w budynku utrzymuje się pod- 
lub nadciśnienie o wielkości 50 Pa, oznacza się  . 
Wartość parametru n50 wyznacza się z równania 
 
N50 = V50/V 
 
gdzie V oznacza kubaturę wewnętrzną budynku w m3. 
Szczegółowa procedura pomiaru wartości n50 jest bardziej złożona, jest ona dokładniej 
opisana w normie PN-EN 13829 [4]. 
 





Wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie 
użytkowania budynku odniesione do powierzchni strefy ogrzewanej 

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyposażonym w wentylację grawitacyjną lub 
wentylację mechaniczną wywiewną lub w lokalu mieszkalnym w takim budynku 



Wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego w okresie 
użytkowania budynku odniesione do powierzchni strefy ogrzewanej w 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym wyposażonym w wentylację 
grawitacyjna lub wentylację mechaniczną wywiewna 



Dane o budynku, lokalu 
Wymiana wg RMIiR 

2014 

Minimalna 
wyminana 
higieniczna 

Razem 
minimalna 
wymiana 

Lokal 
A V Vve,1,s Vve,1,n V hig. V c,h 

m2 m3 [m3/s] [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

mieszkanie 48 129,6 0,32 15,36 100 125,92 

dom jednorodzinny 126 340,2 0,31 39,06 137,6 254,66 

dom jednorodzinny 126 340,2 0,32 40,32 100 168,04 

klatki schodowe 16,52 44,604 0,43 7,1036 22,3 35,6832 

klatki schodowe 16,52 49,56 0,22 3,6344 24,8 39,648 

klatki schodowe 16,52 44,604 0,43 54,18 22,3 31,2228 



Budynki z próbą szczelności spełniające wymagania prawne 

liczba 
użytko-
wników 

Budynki użyteczności 
publicznej  

A V Vve,1,s Vve,1,n V hig. V tech. V c,h 

m2 m3 [m3/s] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] 

135 biurowy 2700 9450 0,56 1512 2700 2646 5346 

225 oświatowy 2700 9450 0,56 1512 4500 3780 8280 

135 opieki zdrowoten 1350 4320 0,42 567 2700 1209,6 3910 

54 gastronomii 900 3150 0,42 378 1080 1260 2340 

120 haldel i usługi 1200 6000 0,33 396 2400 1440 3840 

35 sport 710 3905 0,42 298,2 700 781 1481 

132 
zamieszkania 
zbiorowego 

2200 5940 0,42 924 2640 1782 4422 

8 magazyny 1575 7875 0,08 126 160 1575 1735 



Podstawowy strumień powietrza zewnętrznego w okresie użytkowania budynku 
odniesiony do powierzchni strefy ogrzewanej Vve,1,s w budynkach wyposażonych 

w wentylację nawiewno-wywiewną wyznacza się według wzoru: 

Wartości udziału czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu równego 
wykorzystaniu budynku w miesiącu β, podczas którego należy zapewnić podstawowy strumień powietrza 
zewnętrznego, wyznacza się na podstawie sposobu użytkowania budynku, z uwzględnieniem wymagań 
określonych w przepisach techniczno-budowlanych. W przypadku braku danych w zakresie sposobu 
użytkowania budynku, wartości należy wyznaczyć według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych 
właściwości użytkowych budynków – obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania 
i chłodzenia. 



Wentylacja „po nowemu” 
• Usunięto wentylację mechaniczno nawiewną. 

• Działanie okresowe dozwolone jest nie tylko dla wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, ale też dla obydwu pozostałych, tj. naturalnej i mechanicznej wywiewnej. 

• Z tym że okresowość działania wyraża się nie poprzez udział czasu działania 
wentylatorów i strumień powietrza wentylacji kanałowej, a parametry β. 

• Należy mieć na uwadze, iż okresowe działanie wentylacji naturalnej w lokalach 
mieszkalnych, mimo iż dostępne w CERTO 2014, nie zostało przewidziane w nowym 
rozporządzeniu. 

 Wartości udziału czasu działania wentylatorów wentylacji mechanicznej w miesiącu 
równego wykorzystaniu budynku w miesiącu β, podczas którego należy zapewnić 
podstawowy strumień powietrza zewnętrznego, wyznacza się na podstawie sposobu 
użytkowania budynku, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach 
techniczno-budowlanych. W przypadku braku danych w zakresie sposobu użytkowania 
budynku, wartości należy wyznaczyć według Polskiej Normy dotyczącej energetycznych 
właściwości użytkowych budynków – obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i 
chłodzenia. 

• Zmodyfikowano rodzaje strumieni i ich udziały. Od teraz dla każdego rodzaju wentylacji 
liczone są po 2 strumienie podstawowe (β) i 2 strumienie dodatkowe (1- β). 

 



OKRESOWOŚĆ DZIAŁANIA 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ  



Wartości uśrednionego w czasie strumienia powietrza zewnętrznego k w strefie ogrzewanej 
budynku Vve,k,n  [m3/s] oraz czynnika korekty temperatury dla strumienia powietrza 
zewnętrznego k bve,k dla wentylacji w budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem 
użytkowanych całodobowo budynków przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej, w 
budynkach magazynowych, produkcyjnych użytkowanych z przerwami oraz gospodarczych 
nieprzeznacznych do hodowli zwierząt. 

β -udział czasu 
działania 
wentylatorów 
wentylacji 
mechanicznej w 
miesiącu równy 
wykorzystaniu 
budynku w 
miesiącu 



Wentylacja 
• W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej umożliwiono 

uwzględnienie miesięcznego zmniejszenia strumienia powietrza 
zewnętrznego poprzez współczynnik rn. 

 W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej działającej ze stałym 
strumieniem powietrza zewnętrznego wartość rn równa jest 1. W 
przypadku wentylacji działającej z regulowanym ręcznie lub automatycznie 
strumieniem powietrza zewnętrznego, wartość rn ustala się uwzględniając 
sposób regulacji tego strumienia oraz sposób użytkowania strefy budynku 
obsługiwanej przez wentylację nawiewno-wywiewną. W przypadku braku 
takich danych przyjmuje się rn = 0,75. 
 
 
 

• Istnieje możliwość kopiowania współczynników rn między 
pomieszczeniami.  

• Przycisk „0,75” służy do przyjęcia w każdym miesiącu roku strumienia 
regulowanego, a „1,00” – stałego. 
 
 



Wentylacja 
• Wartości podstawowego strumienia powietrza 

zewnętrznego – dotychczas określane w m3/h, 
m3/osoba lub wymiana/h – w nowym rozporządzeniu 
zostały odniesione do powierzchni strefy [m3/(s*m2)]: 

 



Wentylacja 

• Szczególnie w przypadku budynków mieszkalnych może to 
prowadzić do zaniżonej wymiany powietrza niespełniającej 
nadrzędnych wymagań higienicznych. 

• Dlatego też autorzy CERTO 2014 pozostawili możliwość określania 
wartości podstawowego strumienia powietrza zewnętrznego 
wentylacji naturalnej w dotychczasowy sposób respektujący 
wymagania higieniczne, czyli zgodnie z regułą „większy strumień z 
pomieszczeń czystych i brudnych” (w lokalach mieszkalnych) oraz „z 
liczby osób” (w lokalach niemieszkalnych). 

• W lokalach mieszkalnych wyboru trybu dla wszystkich pomieszczeń 
lokalu dokonuje się na dole zakładki Dane ogólne okna Lokal: 
 



Wentylacja 

• W lokalach niemieszkalnych wyboru trybu 
dokonuje się w poszczególnych 
pomieszczeniach: 

 



Wentylacja 

• W przypadku wentylacji mechanicznej w 
każdym pomieszczeniu mamy możliwość 
wyboru jednostki, w jakiej określimy wielkość 
strumienia powietrza nawiewanego / 
wywiewanego: 

 



Wentylacja 

• Uściślono wartości krotności wymiany 
powietrza w budynku przy różnicy ciśnienia 50 
Pa (n50 [1/h]) przy braku próby szczelności: 

 



  1. PŁYTOWY                 2. ŻWIROWY                      3. RUROWY 

RODZAJE GWC 



GWC pod posadzką hali magazynowej CHESPA 

REALIZACJE 



GWC pod powierzchnią parkingu Starostwo Powiatowe w Polkowicach 

REALIZACJE 



LIPIEC 2012 
Założenie: wymiennik rurowy ma tę samą powierzchnię 
co GWC PROVENT-GEO 

STABILNA TEMPERATURA ZA GWC 



LUTY 2012 

STABILNA TEMPERATURA ZA GWC 



ZASADA DZIAŁANIA 



ZASADA DZIAŁANIA 



ZASADA DZIAŁANIA 



FUNKCJA CHŁODZENIA 



Budynki energooszczędne a izolacyjność 
termiczna przegród, mostki liniowe.  

Katalogi mostków cieplnych.  
Określanie wpływu mostków cieplnych na  charakterystykę  

energetyczną budynków.  

 
Mgr inż. Jerzy Żurawski 

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 
  
 

Pomocne funkcje w CERTO 



MOSTKI CIEPLNE  

• liniowe,  

• punktowe,  

• geometryczne zależne od geometrii przegrody 

• geometryczne zależne od geometrii, podziałów 
, otworów okiennych architektury…. 



Mostki cieplne - poprawki 



Mostki termiczne punktowe  

Moski termiczne liniowe 











Wełny mineralne: 

 

• Szklana 

λ od 0,042 [W/ m2K] do λ  

0,030 [W/ m2K] 

 

• Skalna 

λ od 0,042 [W/ m2K] do λ  

0,033 [W/ m2K] 



Ściana nośna 
Rodzaj izolacji 

cieplnej 

Grubość izolacji 

cieplnej,  

m 

Współczynnik 

przenikania ciepła 

przegrody bez 

uwzględnienia 

punktowych 

mostków cieplnych i 

podkładki 

termoizolacyjnej,  
W/(m2·K) 

Współczynnik 

przenikania ciepła 

przegrody z 

uwzględnieniem 

punktowych 

mostków cieplnych i 

bez uwzględniania 

podkładki 

termoizolacyjnej,  
W/(m2·K) 

Współczynnik 

przenikania ciepła 

przegrody z 

uwzględnieniem 

punktowych 

mostków cieplnych 

i podkładki 

termoizolacyjnej*,  
W/(m2·K) 

Beton zbrojony:  

- grubość:  

0,18 m,  

- λ=2,3 W/(mK) 

WMI 

λ=0,030 

W/(mK) 

0,10 0,28 0,40 0,35 

0,12 0,24 0,37 0,32 

0,15 0,19 0,32 0,28 

0,18 0,16 0,29 0,25 

0,20 0,14 0,27 0,23 

Cegła 

silikatowa:  

- grubość:  

0,24 m,  

- λ=0,9 W/(mK) 

0,10 0,27 0,37 0,33 

0,12 0,23 0,34 0,30 

0,15 0,18 0,30 0,26 

0,18 0,16 0,27 0,23 

0,20 0,14 0,25 0,22 



UWZGLĘDNIANIE POPRAWEK W 
PROGRAMIE 





MOSTKI CIEPLNE LINIOWE 





Straty ciepła przez przenikanie przez elementy budynku – Liniowe i punktowe mostki cieplne 

0

Należy dążyć do rozwiązań minimalizujących wpływ liniowych i punktowych 
mostków cieplnych , czyli  minimalizowania współczynników y i c .  

0

]/[    KWlAUHD  

 AUHD

lAUHD  



Schemat 

Rozkład 
temperatur 

HD = SU*A+Sy*l[W/K] 0,966 1,061 1,122 1,384 1,868 

Ściana SU*A [W/K] 0,966 0,966 0,966 0,966 0,966 

Balkon Sy*l [W/K] 0,00 0,095 0,156 0,418 0,902 

ye [W/m*K] 0,00 * 0,095 0,156 0,418 0,902 
Ściana b. balkonu=100% 100% 110% 116% 143% 194% 

temperatura θsi [
oC] 17,4 16,6 16,2 14,3 10,9 

czynnik temp. fRsi 0,93 0,92 0,91 0,86 0,77 
Klasa mostka C1 C2 C3 C4 

Bez balkonu KXT50-h200 K50-h200 B.z izol. obustr. 

Dane wg Raportu ITB 1808/11/Z00NF  z 11.2011 

B.z mostkiem 



Jak rozpoznać,  
czy ze względu na mostki cieplne, 

poprawnie zaprojektowano przegrody 
budowlane? 



Udział strat ciepła przez mostki w budynkach 
spełniających aktualne wymagania prawne 

Budynek Typ przegrody 
Htr przegród Htr mostków Htr łączne 

[W/K] [W/K] [W/K] 

Apartamentowiec 

Przegrody pełne 476,92 195,04 671,96 

Stolarka 1338,04 155,53 1493,57 

Razem 1814,96 350,57 2165,53 

Udział procentowy 83,8% 16,2%   

Dom jednorodzinny WT2014 

Przegrody pełne 45,45 9,18 54,63 

Stolarka 32,51 6,95 39,46 

Razem 77,96 16,13 94,09 

Udział procentowy 82,9% 17,1%   

Budyenk wielorodziny z 
balkonami 

Przegrody pełne 1716,85 1103,46 2820,31 

Stolarka 2366,18 910,08 3276,26 

Razem 4083,03 2013,54 6096,57 

Udział procentowy 67,0% 33,0%   

Aby spełnić wymagania prawne należało: 
1. Poprawić izolację termiczną ścian przez zwiększenie oporu cieplnego  
2. Poprawić konstrukcję węzłów w których występują mostki cieplenych 



Klasyfikacja efektywności energetycznej przegród 
budowlanych ze względu na mostki cieplne 

Ocena konstrukcji przegród 
budowlanych ze względu na 

mostki termiczne 

Procentowy udział strat ciepła 
przez  

liniowe mostki termiczne 

Niezadowalająca Więcej niż  15% 

Dostateczna Od 10% do 15% 

Dobra Od 5% do 10% 

Bardzo dobra Poniżej 5% 



Budynek Typ przegrody 
Htr przegród Htr mostków Htr łączne 

[W/K] [W/K] [W/K] 

Apartamentowiec 

Przegrody pełne 476,92 195,04 671,96 
Stolarka 1338,04 155,53 1493,57 
Razem 1814,96 350,57 2165,53 

Udział procentowy 83,8% 16,2%   

Dom jednorodzinny WT2014 

Przegrody pełne 45,45 9,18 54,63 
Stolarka 32,51 6,95 39,46 
Razem 77,96 16,13 94,09 

Udział procentowy 82,9% 17,1%   

Budyenk wielorodziny z balkonami 

Przegrody pełne 1716,85 1103,46 2820,31 
Stolarka 2366,18 910,08 3276,26 
Razem 4083,03 2013,54 6096,57 

Udział procentowy 67,0% 33,0%   

Hala produkcyjna pasywna 

Przegrody pełne 1354,7 41,59 1396,29 
Stolarka 336,17 8,14 344,31 
Razem 1690,87 49,73 1740,6 

Udział procentowy 97,1% 2,9%   

Szkoła pasywna 

Przegrody pełne 884,5 85,6 970,1 
Stolarka 522,98 51,93 574,91 
Razem 1407,48 137,53 1545,01 

Udział procentowy 91,1% 8,9%   

Szkoła pasywna II 

Przegrody pełne 185,7 6,64 192,34 
Stolarka 48,69 1,88 50,57 
Razem 234,39 8,52 242,91 

Udział procentowy 96,5% 3,5%   



PRZYKŁAD MOSTKÓW CIEPLNYCH 
Katalogi opracowane dla programu Certo 2014 PRO 







Schemat 1 Schemat 3 

Schemat 2 Schemat 4 





Podsumowanie 
1. Przebieg zmienności termicznych mostków ciepła jest 

zależny od konstrukcji przegrody, materiałów, 
geometrii przegrody, 

2. Ze względu na stopniowo zaostrzane wymagania 
prawne w zakresie energochłonności budynków 
istotne staje się konstruowanie przegród o 
minimalnym wpływie mostków cieplnych. 

3. Współczynnik strat ciepła przez mostki cieplne nie 
powinien przekraczać 10% a dla budynków 
niskoenergetycznych i pasywnych 5% strat ciepła 
przez przegrody. 



ANALIZA MOSTKÓW CIEPLNYCH W 
PROGRAMIE  



PROJEKTOWANIE CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ W  

1. Ogólna budowa nowego programu 

2. Wybór warunków WT 2014, WT2017, WT2012 

3. Podstawowe dane obiekcie 

4. Minimalne wymagania prawne 



            Przegrody w  

1. Wprowadzanie przegród nie uległo zmianie: 

2. Bazy danych zawierają materiały z λ obliczeniowym. 

3. W programie są wprowadzone procedury obliczeniowe niezbędne 
do określania poprawek do określnie współczynników przenikania 
ciepła. 

4. W programie są zamieszczone bazy mostków cieplnych pomocne 
do projektowania charakterystyki energetycznej. 



PROJEKTOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEJ 
STOLARKI BUDOWLANEJ WG AKTUALNYCH 

WYMAGAŃ PRAWNYCH  

Mgr inż. Jerzy Żurawski 
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska 



Rodzaj przegrody przeźroczystej 

U(max) 

[W/(m2 · K)] 

WT2013 

Brak podziału wymagań  na grupy budynków jak w WT2008 

Rok od 1.01.2014 od 1.01.2017 od 1.01.2021 

1 5 6 7 

Okna, drzwi balkonowe w pomieszczeniach o ti ≥ 16￮C: 

a)w I, II i III strefie klimatycznej 1,3 1,1 0,9 

Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o: 

 ti < 16￮C 1,8 1,6 1,1 

 ti ≥ 16￮C 1,5 1,3 1,1 

Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych 

  1,5 1,3 1,1 

Okna w ścianach wewnętrznych: 

przy Δt ≥ 8 °C 1,5 1,3 1,1 

Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi 

  brak wym. brak wym. brak wym. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe 

  1,7 1,5 1,3 

W budynkach o A > A0max  U okna ≤ 0,9 W/m2K bez względu na lokalizację ( było 1,5 W/m2K) 





Efektywność energetyczna budynku a 
powierzchnia przegród przeźroczystych 

15% ściany stanowią 
okna o U=1,3 W/m2K 

50% ścian stanowią 
okna o U=1,3 W/m2K 

Analizy wykonano w programie Optima 



WYMAGANIA IZOLACJI TERMICZNEJ I INNYCH 
PARAMETRÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW  

1. Przegrody przeźroczyste pionowe 

2. Przegrody przeźroczyste   



Powierzchnia A0MAX wymagania i konsekwencje. 
Wyjaśnijmy zatem, co ten zapis oznacza w praktyce.  

Jeżeli pole powierzchni przegród szklanych i przeźroczystych A0 nie przekracza około 15-16% 
rzutu poziomego wszystkich kondygnacji, wówczas w budynku mieszkalnym i zamieszkania 
zbiorowego można będzie zastosować rozwiązania spełniające wymagania określone  
 w tabeli 1 czyli np. okna o Uw ≤ 1,3 W/2K .  

Jeżeli powierzchnia przegród przeźroczystych jest większa od A0max  

A0max = 0,15 AZ + 0,03 AW  

(co stanowi już minimum  16-18%  -1/6 pow. podłogi  lub więcej ),  

to okna powinny spełnić wymagania  Uw ≤ 0,9 W/m2K.  

W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien 
oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż: 

1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) – 15%; 

2) w budynku wielokondygnacyjnym – 30%. 



WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI ENERGII 
CAŁKOWITEJ PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO  

Według wymagań prawnych dopuszczalny współczynnik przepuszczalności energii całkowitej 
promieniowania słonecznego został obniżony z 0,5 do 0,35 .  

Wymóg prawny wskazuje, że tylko w okresie letnim nie może przekroczyć wartości 0,35. 
Sposób wyznaczania wartości nie uległ zmianie:  

g = gG · fC ≤ 0,35 

przy czym  

gG – współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego dla szklenia,  

fC – współczynnik redukcji promieniowania słonecznego ze względu na zastosowanie 
urządzenia przeciwsłonecznego.  

Wymagań tych nie stosuje się do: 

•  przegród przeźroczystych pionowych oraz pod kątem 60° skierowanych na północ, 
północny zachód, północny wschód oraz 

• przegród przeźroczystych dachowych pod kątem 45° skierowanych na północ. 



Refleksole Żaluzje zewnętrzne 



Wpływ osłon słonecznych na jakość energetyczną 
budynku – budynek bez osłon gc=0,63 



Wpływ osłon słonecznych na jakość 
energetyczną budynku – budynek z osłonami 

fc*gc=0,1 



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
STOLARKI BUDOWLANEJ 



Współczynnik przenikania ciepła okna 



Lp. Budowa zestawu szybowego 
ilość 

komór 

ilość 

szyb 
UG 

Lt gG 

  [W/m2K] 

1  4ECF-16a-4CGP 1 2 1,1 80 63 

2  4ECF-16a-4CG1 1 2 1,0  70 0,5 

3 4CGP-18a-4ECF-18a-4CGP 2 3 0,5 71 0,49 

4  4CG1-18a-4ECF-16a-4CG1 2 3 0,5 55 0,37 

5  6SG62/34-16a-4ECF 1 2 1,0 63 34 

6  4SG62/34-16a-4ECF-16a4CGP 2 3 0,5 56 31 

7  4CGnrG-18a-4ECF-18a-4CGnrG 2 3 0,6  73 62 

Przykładowe parametry podstawowe szyb zespolonych 



PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA. 
Przepuszczalność powietrza (infiltracja) określa na ile szczelna jest przegroda. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku budynków energooszczędnych lub pasywnych dla których przewidziano wysoki 
poziom szczelności budynku. Szczelność stolarki może mieć decydujący wpływ na szczelność budynku. W 
badaniu szczelności określa się ilość powietrza przenikająca przez okno przy zadanym ciśnieniu. 
Współczynnik infiltracji określa ilość powietrza jaka przenika w ciągu godziny przez 1 m szczeliny stolarki 
przy różnicy ciśnienia 10 Pa. Za szczelność okna odpowiadają: konstrukcja profili, rodzaj uszczelek. 
 

Klasyfikacja 

Przepuszczalność 

powietrza 
Powierzchnia okna 

Przepuszczalność 

powietrza okna 

m3/h*m2 [m2] m3/h 

1 50 1,8 90 

2 27 1,8 48,6 

3 9 1,8 16,2 

4 3 1,8 5,4 



Lokalizacja miejsc przepływu powietrza  



SYSTEMY MOCOWANIA STOLARKI W 
PRZEGRODACH NIEPRZEŹROCZYSTYCH 



Specjalne mocowanie  



Montaż okien 
Okna w budynku pasywnym muszą być montowane w taki sposób aby mostek 
termiczny na połączeniu okna ze ścianami był jak najmniejszy. 



MOSTKI CIEPŁA NA POŁĄCZENIACH 
STOLARKI Z PRZEGRODAMI ZEWNĘTRZNYMI  







Mostki cieplne podokienników 







MOSTKI CIEPLNE - NADPROŻA 







 
Elementy mocujące 



Ocena podstawowych parametrów stolarki 

Parametry okna: 
okno 

referencyjne  

dobre 

parametry 

bardzo dobre 

parametry 

Współczynnik przepuszczalności światła Lt 71 ≥ 70 ≥ 75 

Wskaźnik oddawania barw szyby – Ra 90 ≥ 80 ≥ 90 

Klasa odporności na obciążenie wiatrem C3 ≥ C3 ≥ C5 

Wodoszczelność 5A ≥ 6A ≥ 8A 

Izolacyjność akustyczna                                    Rw [dB] 30 ≥ 30 ≥32 

                                                                                      C [dB] -2 -3 -2 

                                                                                  Ctr [dB] -6 -7 -5 

Współczynnik przepuszczalności energii -   g 0,5 od 0,5 do 0,6 ≥ 0,6 

Współczynnik przenikania ciepła         Uw [W/m2·K] ≤ 1,3 ≤ 1,0 ≤ 0,85 

Mostek liniowy montażowy                          [W/m·K] 0,1 0d 0,05 do 0,1 od 0,0 do 0,05 

Przepuszczalność powietrzna             L100 [ m3/m2h] wartość 9 od 3 do 5 od 0 do 3 

Wskaźnik efektywności energetycznej okna EEh 

[hWh/m2rok] 

 (klasa D) 

 -95 ≤ 

 (klasa C) 

 -65 ≤ 

 (klasa B)  

-45 ≤  



 
Nazwa producenta 
 
Model okna , numer produkcyjny (zgodnie z oznakowaniem 
fabrycznym) 
 
A+ - Klasa energetyczna okna w pomieszczeniach ogrzewanych  
A –klasa dla okien w  pomieszczeniach ogrzewanych i chłodzonych 
 
 
 
 
 
H - wskaźnik energii na ogrzewanie 
C – wskaźnik energii na chłodzenie 
H+C – wskaźnik energii na ogrzewanie i chłodzenie 
Parametry ocenianego okna odpowiednio: 
- Uw – współczynnik przenikania ciepła 

- gn – przepuszczalność energii słonecznej szyby 

- L100 – przepuszczalność powietrza 

- R - osłony termiczne (rolety, okiennice…) 

- fc – przepuszczalność energii słonecznej osłony przeciwsłoneczne  
-  - mostek liniowy (zalecany sposób montażu fabrycznego) 
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KATEGORIA  DRZWI  ZEWNĘTRZNE 



Laureaci TOPTEN 2015 w kategorii drzwi zewnętrzne 

Nazwa producenta Wyróżniony produkt 

DELTA 
Prestige 88P 

Maxim 68S 

F.P.H.U. "PARMAX" s.c. P. Paruch, A. Paruch Top design INOX 

Ł&K Sp.j. Thermo Alu 

OknoPlus SP. z o.o. AluStar  

P.D. "BARAŃSKI" Sp. jawna 
Thermo Wood Plus 

Thermo Wood 

P.W. VIKKING KTS sp. z o.o. Arctic Plus 

POL-SKONE Sp. z o.o. Ontario 03 

Zakład Stolarki Budowlanej "CAL" 
Z. Cywiński i wspólnicy Spółka Jawna 

kolekcja arktyczna -Rovaniemi - 
Svalbard 



OKNA  METALOWE 



Laureaci TOPTEN 2015 w kategorii okna dachowe 

Producent Nazwa produktu 
ALU-KON Piotr Ryszka Cortizo 

BOB Rollo 
Aluprof MB-86 

Aluprof MB-70 HI 

Eurocolor Eurocolor Ponzio 78N 

GVG Aluminium 
GVG Aluminium Olympia P-09  

GVG Aluminium Triton P-03  

Idea Aluminium Sp. z o.o. ALIPLAST 0,85 

Morplast 
MB-104 Aero 

Aluprof MB-86 Aero 

Petecki Yawal TM 



OKNA  PVC 



Laureaci TOPTEN 2015 w kategorii okna PCV 

producent  produkt 

DRUTEX S.A.   IGLO ENERGY Classic 

Eko – Okna Sp. z o.o. 
EkoSun 90/5 

EkoSun 90/6 

EMPOL S.A. Okno Prestiż Alu Inside 

Firma "AdamS" H. Pędzich 
Passiv-line Plus 

Passiv-line Ultra 

M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. 
MB-104 Passive lub MS EVOLUTION 

MS System MSPL_MD 

Oknoplus Sp. z o.o. Okno NorskStil 

P.P.U.H. „RODEX” Sp. z o.o. Rodline HFL Thermo PLUS  

VETREX Sp. z o.o. V82 



 DOLNY ŚLĄSK…   
 NIE DO POWIEDZENIE,  

...DO ZOBACZENIA, 


