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Podstawy
energooszcz dno ci

Dom energooszcz dny to po prostu dom wspó czesny. Innych nie 

powinno si  ju  budowa . Jest wiele powodów, by oszcz dza  energi .

Dla Kowalskich buduj cych w asny dom najbardziej przekonuj ce s

dwa powody. Po pierwsze, pieni dze. Mniejsze b da wydatki na zu ycie 

energii w gospodarstwie domowym. Po drugie,… te  pieni dze. Gdyby 

przysz o sprzeda  kiedy  dom, cena budynku energooszcz dnego, 

legitymuj cego si  odpowiednim certyfikatem, b dzie wy sza
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Po co oszcz dza  energi ?
Najprostsza odpowied  na to pytanie brzmi: 

eby nie wydawa  na ni  ci ko zara-

bionych pieni dzy. To przecie  logiczne, 

gdy 10-krotnie ograniczy si  zu ycie ener-

gii w gospodarstwie domowym to nawet 

przy wzro cie cen w gla, czy ropy naftowej 

o 200-300% oszcz dno ci nadal b d  wy-

mierne i bardzo istotne dla bud etu rodziny. 

Odpowied  nieco bardziej skomplikowa-

na mówi o wyczerpuj cych si  kopalnych 

ród ach energii oraz o stale pogarszaj cym 

si  stanie rodowiska naturalnego, czyli 

tego, w którym yjemy. A trzeba jeszcze pa-

mi ta , e zarówno procesy te, jak i ich skut-

ki bezpo rednio dotycz  ju  naszego pokole-

nia. I to my musimy sobie z nimi poradzi .

Warto tu przytoczy  kilka informacji do-

tycz cych, np. cen ropy naftowej, czyli naj-

wa niejszego surowca energetycznego:

 w latach 60-tych ubieg ego wieku za ba-

ry k  (159 litrów) p acono oko o 6 $,

 podczas pierwszego kryzysu energetycz-

nego na pocz tku lat 70-tych ubieg ego wie-

ku cena bary ki ropy wzros a do ponad 20 $,

 obecnie za bary k  ropy trzeba zap aci

prawie 100 $.   

Do zasilania lodówek, kuchenek mikro-

falowych, telewizorów, komputerów, samo-

chodów, a przede wszystkim do ogrzewania 

domów potrzeba du o energii. I jedynym wyj-

ciem dla Kowalskiego jest jej oszcz dzanie. 

W du ym uproszczeniu mo na to sprowadzi

do kupowania energooszcz dnych urz dze

oraz do budowania domów o minimalnym 

zu yciu energii (g ównie cieplnej).   

Jednak troska o nasze portfele i stan-

dard ycia to nie wszystko. Nie mniej wa -

na jest przecie troska o zdrowie nasze 

i naszych dzieci, a to znów w bezpo red-

ni sposób zale y od rodowiska, w którym 

yjemy. Zatem, eby ograniczy  stopie  za-

pylenia oraz emisji szkodliwych gazów do 

atmosfery konieczne jest oszcz dzanie ener-

gii. Zw aszcza paliw kopalnych, od spala-

nia których zale y zanieczyszczenie rodo-

wiska naturalnego. Przecie  lasy umieraj

od tzw. kwa nych deszczy, zanieczyszczo-

ne powietrze i wody powierzchniowe powo-

duj , e w jeziorach, a nawet niektórych mo-

rzach (zw aszcza zamkni tych jak Ba tyk) 

zamiera ycie biologiczne. Do tego trzeba 

doda  gwa towny wzrost zachorowa  ludzi 

na wszelkiego rodzaju alergie, choroby skó-

ry, czy uk adu pokarmowego. 

I wreszcie wymie my zagro enia glo-

balne wynikaj ce z dziur ozonowych 

i efektu cieplarnianego. Mo e si  wyda-

wa , e pustynnienie niektórych obsza-

rów Afryki, Azji, czy Ameryki Po udniowej 

lub topnienie czap lodowych w Arktyce 

i na Antarktydzie nas nie dotyczy i nic na 

to nie mo emy poradzi . Ale to nieprawda. 

Efektem tych zmian s  przecie  katastrofal-

ne powodzie, czy huraganowe wiatry na-

wiedzaj ce w ostatnich latach kraje europej-

skie (w tym tak e Polsk ).  

Dlaczego oszcz dza
energi  ciepln ?
I znowu na to pytanie mo na odpowiedzie

jednym zdaniem: poniewa  jej zu ycie zale-

y bezpo rednio od nas. Pami tajmy, e sza-

ry obywatel nie ma wp ywu np. na sposób 

wytwarzania energii elektrycznej, czy wy-

korzystanie ekologicznego paliwa w samo-

chodach (etanol, ogniwa paliwowe itp.), ale 

na dobór systemów grzewczych w swoim 

domu – jak najbardziej. Po rednio ma rów-

nie  wp yw na zu ycie energii elektrycz-

nej. Oczywi cie chodzi tu o kupowanie i ko-

rzystanie z energooszcz dnych urz dze

np. wietlówek, a nie arówek, telewizo-

rów LCD, a nie z tradycyjnym kineskopem 

itd. Warto przy tym wiedzie  w jaki sposób 

wykorzystywana jest energia w typowym 

domu jednorodzinnym.

Zu ycie energii w gospodarstwach domo-

wych mo na podzieli  na nast puj ce cele:

 ogrzewanie, 

 przygotowanie ciep ej wody u ytkowej,

 gotowanie,

 o wietlenie,

 zasilanie urz dze  elektrycznych (AGD). Miasta pe ne dymu i smogu to realne i niestety ju  aktualne zagro enie naszego zdrowia

W krajowym zu yciu energii 1/3 

przypada na mieszkania – reszta 

na przemys  i transport

72%
energii zu ywanej w polskich domach 

poch ania ogrzewanie (wed ug danych 

z 2002 r.; obecnie jest to liczba zapewne 

o kilka punktów procentowych ni sza)
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Wiele milionów polskich domów, zbudowanych przed dziesi tkami 

lat, nie ma w a ciwej termoizolacji. Dlatego koszty ogrzewania w pol-

skich domach s  bardzo wysokie i zwykle stanowi  oko o 72% ogól-

nych kosztów zu ycia energii 1 . Dla porównania w 15 rozwini tych 

krajach Unii Europejskiej na ogrzewanie domu przeznacza si  tylko 

57% ogólnych kosztów energii zu ywanej przez gospodarstwo domo-

we 2 . A trzeba pami ta , e to i tak za du o w stosunku do standar-

du podzia u zu ycia energii opracowanego przez Mi dzynarodow

Agencj  Energii 3 . Oczywiste jest wi c, e priorytetem powinno by

budowanie domów energooszcz dnych, a jeszcze lepiej pasywnych, 

które maja obowi zywa  w UE od roku 2015. 

Po prostu ka dy z nas mo e wiele na tym zyska , g ównie w wyni-

ku zmniejszenia wydatków ponoszonych na ogrzewanie budynku, ale 

nie tylko – tak e w wyniku poprawienia komfortu ycia mieszka -

ców, czy zmniejszenia zanieczyszczenia rodowiska.  

Standardy energetyczne budynków 
– co to takiego?
Wyczerpuj ce si  zasoby konwencjonalnych no ników energii, ta-

kich jak w giel i ropa naftowa, coraz wi ksze zanieczyszczenie ro-

dowiska naturalnego oraz znacz cy wzrost cen energii spowodowa y, 

e ju  w latach 70-tych ubieg ego wieku, w niektórych krajach pod-

j to badania i próby realizacji budynków o znacznie mniejszej ener-

goch onno ci. Jednak na powa nie problemem tym zainteresowano 

si  dopiero na prze omie lat 80-tych i 90-tych. Wiod cymi pod tym 

wzgl dem krajami s  Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Francja. 

Niestety, w Polsce ostrzejsze kryteria dotycz ce izolacyjno ci budyn-

ków wprowadzane s  do  opieszale i pod tym wzgl dem obowi zu-

j ce u nas przepisy nale  do najmniej rygorystycznych w Europie 

(tabela 1). Z tego wzgl du, tak wa na jest wiadomo  inwestorów 

o celowo ci budowania znacznie cieplejszych domów ni  wynika oby

to z obowi zuj cych przepisów.

D enie do oszcz dzania energii oraz u wiadomienie sobie, e

sektor mieszkalnictwa w krajach europejskich zu ywa 27% energii 

(w Polsce a  33%) doprowadzi  do wypracowania nowych standar-

dów energetycznych obowi zuj cych w budownictwie. By o to

2  Struktura 
zu ycia energii 
w budownictwie 
mieszkaniowym 
w krajach UE-15

3  Docelowa 
struktura zu ycia 
energii w domach 
mieszkalnych 
wed ug 
Mi dzynarodowej 
Agencji Energii

1  Struktura 
zu ycia energii 
w gospodarstwach 
domowych w Polsce

OGRZEWANIE 72%

PRZYGOTOWANIE

CIEP EJ WODY

15%

urz dzenia AGD 4%

o wietlenie 2%

gotowanie 7%

RAZEM 13%

o wietlenie 

i urz dzenia AGD 11%

gotowanie 7%

RAZEM 18%

OGRZEWANIE 57%

PRZYGOTOWANIE

CIEP EJ WODY

25%

OGRZEWANIE 35%

PRZYGOTOWANIE

CIEP EJ WODY 27%

GOTOWANIE

I URZ DZENIA

ELEKTRYCZNE 38%

Norma

Maks. warto  wspó czynnika przenikania ciep a U [W/m2K] 

Dla cian
zewn trznych

Dla stropodachu
Dla 

poddasza
Dla okien*

PN-57 1,16 0,87 1,16 –

PN-64 1,16 0,87 1,05 –

PN-74 1,16 0,70 0,93 –

PN-82 0,75 0,45 0,40 2,0-2,6

PN-91 0,55-0,70 0,30 0,30 2,0-2,6

Obecnie 0,30-0,50 0,30 0,30 2,0-2,6

* dla ró nych stref klimatycznych

TABELA 1 

Warto ci wspó czynnika przenikania ciep a obowi zuj ce w Polsce
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Klimat w Polsce

6  Mapa stref energetycznych wiatru

5  Mapa regionów helioenergetycznych

4  Mapa stref klimatycznych

I strefa (-16°C)

II strefa (-18°C)

III strefa (-20°C)

IV strefa (-22°C)

V strefa (-24°C)

Polska le y w strefie geograficznej charakteryzuj cej si  bardzo 

zmiennymi warunkami klimatycznymi. I niestety nie mamy na to 

adnego wp ywu. 

Niska temperatura – w okresie zimowym nasze domy musz  chro-

ni  nas przed temperatur  spadaj c  czasami poni ej - 20°C. Ma o

tego, musimy by  przygotowani na to, e tak niska temperatura po-

wietrza zewn trznego mo e utrzymywa  si  nawet przez 3 miesi ce

w roku 4 . Jednak na skutek globalnego ocieplenia tak silne mrozy 

obecnie trwaj  najwy ej kilka tygodni, a czasami zaledwie kilka dni 

w roku. Ale to ma e pocieszenie przy za o eniu, e tzw. sezon grzew-

czy trwa u nas zwykle 220-250 dni w roku. To dlatego, e nawet przy 

temperaturze powietrza zewn trznego oko o +10°C w zdecydowa-

nej wi kszo ci budynków konieczne jest jeszcze korzystanie z sys-

temów grzewczych. Po prostu, w przeciwnym razie nie zostanie za-

pewniony odpowiedni komfort cieplny, który standardowo okre la

temperatura powietrza wewn trznego na poziomie +20°C. 

Czy mo na to zmieni ? Tak, np. buduj c domy o standardzie bu-

dynków pasywnych. Wtedy sezon grzewczy b dzie znacznie krót-

szy (maks. 6 miesi cy, ale cz ciej 4 miesi ce w roku, czyli oko o

120 dni). 

Promieniowanie s oneczne – w nowoczesnych domach tradycyj-

ne instalacje grzewcze (zw aszcza przygotowania ciep ej wody u yt-

kowej) z powodzeniem  mog  by  wspomagane przez urz dzenia wy-

korzystuj ce energi  s oneczn . Co prawda w naszym klimacie nie 

nale y liczy  na ogrzewanie domu za pomoc  promieniowania s o-

necznego w okresie zimowym, ale za to od kwietnia do ko ca wrze-

nia mo na mie  ciep  wod  prawie za darmo. To dlatego, e oko o

80% rocznego nas onecznienia w Polsce przypada na te 6 miesi -

cy roku. Najkorzystniejsze warunki wyst puj  g ównie w pasie nad-

morskim oraz na Podlasiu, Roztoczu i Polesiu, natomiast najmniej 

korzystne – na ca ej po udniowej granicy, czyli w rejonach podgór-

skich (oprócz szczytów powy ej 1000 m n. p. m.), na suwalszczy nie 

oraz w rejonie Warszawy i Górnego l ska (g ównie z powodu du-

ego zanieczyszczenia powietrza py ami i spalinami) 5 .

Energia wiatru – niska temperatura powietrza zewn trznego to 

nie jedyny wa ny czynnik klimatyczny, jaki nale y bra  pod uwag

przy budowie domu. Równie istotny jest wiatr, a w a ciwie jego pr d-

ko . To wa ne mi dzy innymi dlatego, e w Polsce silne wiatry do-

minuj  w miesi cach zimowych – g ównie od listopada do marca. 

A to oznacza, e le zaprojektowane lub wykonane budynki mog

by  „przewiewane”, czyli w krótkim czasie pozbawiane energii ciepl-

nej. Ale z drugiej strony za pomoc  ekologicznie czystej energii wia-

trowej, z powodzeniem mog  by  wspomagane wszelkie systemy 

grzewcze. Szczególnie korzystne warunki do budowy tego rodzaju 

elektrowni panuj  w ca ym pasie nadmorskim oraz na suwalszczy -

nie. Natomiast korzystne na ponad po owie obszaru Polski – zatem 

warto rozwa y  tak  mo liwo 6 . To o tyle istotne, e lokalne wa-

runki terenowe (doliny, wzniesienia, las, wysokie zabudowania) s

bardzo wa ne dla efektywno ci turbiny wiatrowej i nawet w teore-

tycznie niekorzystnych regionach mo na znale  miejsce nadaj ce 

si  do budowy takiej elektrowni.   

I wybitnie korzystna

II korzystna

III do  korzystna

IV niekorzystna

V wybitnie niekorzystna

wybitnie korzystna

wybitnie niekorzystna

Nadmorski

Podlasko-Lubelski

l sko-Mazowiecki

wi tokrzysko-Sandomierski

Mazursko-Siedlecki

Wielkopolski

Pomorski

Podgórski

Suwalski

Warszawski

Górno l ski
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mo liwe po znalezieniu i zdefiniowaniu 

rezerw tkwi cych w projektowaniu i bu-

dowaniu domów. Du e zu ycie energii 

wynika bowiem nie tylko z niewielkiej izo-

lacyjno ci cieplnej przegród zewn trznych 

i wyst powania ogromnych mostków ter-

micznych, ale tak e z niew a ciwego sytu-

owania budynków wzgl dem stron wia-

ta, nieodpowiedniego ich kszta tu, ma ej

sprawno ci systemów grzewczych, po-

wszechnego stosowania wentylacji grawita-

cyjnej, a cz sto tak e z braku motywacji do 

oszcz dzania energii. Jednak mo liwo ci 

jej oszcz dzania s  znaczne. Wystarczy po-

wiedzie , e do ogrzewania np. budynków 

pasywnych wystarczy 10-krotnie mniejsza 

ilo  energii ni  w domach budowanych 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.    

Budynek energooszcz dny – ogólnie mo -

na powiedzie , e ka dy budynek zu ywaj -

cy mniej energii ni  dom normatywny mo -

na nazwa  energooszcz dnym 7 . Jednak to 

zbyt du e uproszczenie. Powszechnie przyj-

muje si , e dom mo na tak nazwa  dopiero 

wtedy, gdy zu ywa nie wi cej ni

energii w porównaniu do standardowego 

(wybudowanego zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami). Przy tym zak ada si , e do po-

krycia cz ci potrzeb energetycznych wyko-

rzystywane s  odnawialne ród a energii.  

Budynek niskoenergetyczny – ci g y po-

st p w zakresie oszcz dzania energii oraz 

projektowania budynków coraz cieplejszych 

i bardziej samowystarczalnych pod wzgl -

dem energetycznym, doprowadzi  do wy-

odr bnienia nowej kategorii budynków 

tzw. niskoenergetycznych 8 . Ogólnie mo -

na przyj , e to domy, których utrzymanie 

wymaga zu ycia najwy ej

energii niezb dnej dla budynków standar-

dowych. Jednocze nie trzeba zaznaczy ,

e komfort ycia mieszka ców (zw asz-

cza cieplny zapewniony przez odpowied-

ni  temperatur  i wentylacj  powietrza) po-

zostaje na bardzo wysokim  poziomie i jest 

lepszy ni  w domach standardowych.

Budynek pasywny – d enie do zapro-

jektowania i zrealizowania domów w ogó-

le pozbawionych tradycyjnych systemów 

grzewczych zaowocowa o wypracowaniem 

nowych standardów 9 . Powsta y tzw. domy 

pasywne, czyli budynki o ekstremalnie ni-

skim zapotrzebowaniu na energi  – maksy-

malnie 

w stosunku do standardowych. Konstrukcje 

te sta y si  wiod ce w zakresie nowo-

czesnego budownictwa i wyznacza-

j  nowe standardy, do których nale y d -

y . Jednocze nie trzeba pami ta , e ten 

typ budownictwa ma obowi zywa  w Unii 

Europejskiej ju  od 2015 r. Uzyskanie tak 

ma ego zu ycia energii w domach pasyw-

nych mo liwe jest dzi ki doskona ej izo-

lacyjno ci wszystkich przegród zewn trz-

nych (U<0,15 W/m2K), w tym okien i drzwi  

(U<0,80 W/m2K), wyeliminowaniu most-

ków termicznych, wykorzystaniu ciep a

z otoczenia (ludzi, o wietlenia, sprz tu 

AGD) oraz odzyskiwaniu ogromnych ilo ci 

ciep a z systemu wentylacyjnego, który jest 

kluczowym elementem takiego budynku.         

Budynek zeroenergetyczny – prowadzone 

badania i do wiadczenia doprowadzi y do 

powstania budynków samowystarczalnych 

pod wzgl dem energetycznym 10. W tych 

eksperymentalnych domach w ogóle nie ko-

rzysta si  z konwencjonalnych róde  ener-

gii ani do ogrzewania, ani do o wietlenia, 

ani nawet do zasilania sprz tu AGD. Ma o

tego, powsta y nawet domy, które mog  pro-

dukowa  energi  i jej nadwy ki sprzedawa

do pa stwowej sieci energetycznej. Jednak 

te super nowoczesne technologie s  jesz-

cze zbyt kosztowne i stosowanie ich nie jest 

jeszcze ekonomicznie uzasadnione.

Wska nik sezonowego 
zapotrzebowania na ciep o
Na ogrzewanie budynku zu ywane jest naj-

wi cej energii (oko o 2/3 ca kowitej energii 

potrzebnej do eksploatacji domu). Nic zatem 

dziwnego, e poczynione tu oszcz dno ci 

mog  przynie  najwi kszy efekt. Poza tym, 

ograniczanie zu ycia energii przeznaczo-

nej na o wietlenie, gotowanie, czy zasilanie 

sprz tu AGD, cho  jest mo liwe, to w ko co-

wym bilansie daje raczej niewielkie rezulta-

ty. Na dodatek wymiana tego typu urz dze

jest do  kosztowna, a efekt ekonomiczny 

raczej problematyczny. Dobrym tego przy-

k adem mo e by  wymiana zwyk ych ta-

nich arówek na znacznie dro sze tzw. 

energooszcz dne ( wietlówki). Po oblicze-

niu zysków energetycznych, porównaniu

7  Schemat budynku energooszcz dnego 
(grubo  izolacji termicznej min. 15 cm + 
wentylacja mechaniczna)

8  Schemat budynku 
niskoenergooszcz dnego (grubo  izolacji 
termicznej min. 20 cm + wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem ciep a + np. 
kolektor s oneczny)

9  Schemat budynku pasywnego (grubo
izolacji termicznej min. 30 cm + wentylacja 
mechaniczna z odzyskiem ciep a + np. 
kolektor s oneczny, elektrownia wiatrowa)

10 Schemat budynku zeroenergetycznego 
(grubo  izolacji termicznej min. 40 cm + 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep a + 
np. kolektor s oneczny, ogniwa fotowoltaiczne, 
elektrownia wiatrowa + np. zbiornik wodny 
jako akumulator ciep a)

70%

45%

30%
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kosztów zakupu arówek i ich rzeczywi-

stej ywotno ci najcz ciej okazuje si , e

bilans zysków i strat równowa y si , a cza-

sami bardziej op acalne okazuj  si  zwyk e

arówki. Mi dzy innymi z tych powodów 

do okre lenia standardu energetycznego bu-

dynków u ywa si  wska nika opisuj cego 

jedynie zapotrzebowanie na ciep o przezna-

czone do ogrzewania domu. 

To tzw. wska nik sezonowego zapotrzebo-

wania na energi  ciepln  E [kWh/m2rok lub 

kWh/m3rok]. Okre la ilo  ciep a potrzeb-

n  do ogrzania 1 m2 lub 1 m3 domu (przyj-

muje si  w zale no ci od potrzeb) w ci -

gu 1 roku. Warto  wspó czynnika E zale y

od kilku czynników. Przede wszystkim od 

izolacyjno ci termicznej oraz powierzchni 

wszystkich przegród zewn trznych ( cian, 

okien, drzwi, dachu, pod ogi na gruncie). 

Od zastosowanego systemu wentylacji po-

wietrza (grawitacyjny, mechaniczny z odzy-

skiem ciep a, klimatyzacja), od zysków cie-

p a z promieniowania s onecznego, czyli od 

w a ciwego usytuowania budynku wzgl -

dem stron wiata, a tak e od zysków ciep a

bytowego (g ównie ilo  osób zamieszku-

j cych dom i rodzaju urz dze  wydzielaj -

cych ciep o). 

Oczywi cie, ka dy wspó czynnik musi 

mie  jaki  punk odniesienia. W tym 

przypadku graniczne wielko ci okre lone 

s  przez normowy wska nik sezonowego 

zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania 

E
0
 [kWh/m2rok lub  kWh/ m3rok]. Opisuje 

on ilo  ciep a niezb dn  do ogrzania 

jednostkowej powierzchni lub kubatury 

budynku przy za o eniu, e spe nione s

wszystkie przepisy i normy budowlane
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 Ogród zimowy i pró niowe kolektory s oneczne jako znamiona energooszcz dno ci
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Odwa na wizja domu pasywnego, w którym energia pochodz ca od s o ca jest podstawowym ród em ciep a

Ogród zimowy to jedno z najcz ciej 
stosowanych rozwi za
wykorzystuj cych 
darmow  energi
od s o ca w domach 
energooszcz dnych
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(np. wspó czynnik przenikania ciep a

przegród zewn trznych U=0,3 W/m2K, 

a stolarki okiennej U=2,0 lub 2,6 W/m2K

itd.). Wielko  wska nika E
0
 obliczana 

jest na podstawie wspó czynnika kszta tu 

budynku wyra onego stosunkiem A/

V (gdzie A – to ca kowita powierzchnia 

przegród zewn trznych zwi zanych 

z ogrzewan  cz ci  budynku, V – to 

kubatura ogrzewanej cz ci budynku). 

Dla domów mieszkalnych o wysoko ci 

kondygnacji do 2,9 m wska nik ten 

przyjmuje warto ci E
0
=91-125 kWh/m2rok 

(Tabela 2). 

Jednocze nie trzeba zwróci  uwag  na to, 

e wiele obecnie budowanych domów nie 

spe nia tych kryteriów pomimo zaprojekto-

wania ich zgodnie z obowi zuj cymi prze-

pisami. Wynika to g ównie ze skompliko-

wanych rzutów budynków, niew a ciwego 

usytuowania wzgl dem stron wiata, per-

manentnych mostków termicznych (np. p y-

ty balkonowe, niew a ciwie osadzone okna 

itp.) oraz b dów wykonawczych. Ich rze-

czywisty wska nik zapotrzebowania na 

energi  do ogrzewania cz sto zawiera si

w przedziale 150-240 kWh/m2rok! A eby 

si  o tym przekona  wystarczy zrobi  kilka 

zdj  kamer  termowizyjn .

Czy op aca si  budowa  domy 
energooszcz dne? 
Z wielu powodów na to pytanie trzeba od-

powiedzie  twierdz co. 

Przede wszystkim nale y pami ta , e

obowi zuj ce w Polsce wymagania w zakre-

sie ochrony cieplnej budynków s  bardzo 

ma e w porównaniu do innych krajów o po-

dobnym klimacie (Tabela 3). Po prostu ozna-

cza to, e obowi zuj ce prawo nie nad a za 

post pem w dziedzinie budownictwa i jest 

nieadekwatne do ci gle wzrastaj cych cen 

energii. Zatem w interesie ka dego inwesto-

ra powinno by  wybudowanie domu o jak 

najlepszym standardzie energetycznym, po-

niewa  zwi kszone nak ady zostan  do

szybko zrekompensowane. Na przyk ad sza-

cuje si , e obecnie koszt budowy domu pa-

sywnego jest wy szy o 15-25% w stosun-

ku do budynku „normatywnego”. Jednak 

za kilka lat ta ró nica wyniesie mniej ni

10%. Podobnie bowiem by o w Niemczech. 

Jeszcze w po owie lat 90-tych ubieg ego wie-

ku budynki pasywne by y tam dro sze o po-

nad 30 % od typowych, ale obecnie ró nica 

wynosi zaledwie 8% kosztów budowy.      

Warto te  zwróci  uwag  na to, jak wy-

mierne s  korzy ci z inwestowania w domy 

energooszcz dne lub pasywne. Najlepiej po-

s u y  si  przyk adem. 

Do rozwa a  przyj to typowy wspó -

czesny dom jednorodzinny o  powierzchni 

150 m2 ogrzewany za pomoc  gazu. 

Struktura zu ycia energii, a tym samym 

kosztów eksploatacji jest do  standardo-

wa, czyli:

 na ogrzewanie zu ywa si

144 kWh/ m2rok – przyjmuj c cen

0,20 z / kWh to 4320 z /rok,

 na przygotowanie ciep ej wody zu ywa 

si  30 kWh/m2rok – przy cenie 0,20 z /kWh 

to 900 z /rok, 

 na gotowanie, o wietlenie i zasila-

nie urz dze   elektrycznych zu ywa si

26 kWh/m2rok – przy redniej cenie gazu 

i energii elektrycznej 0,26 z /kWh to 

1014 z / rok 11.

Roczny koszt utrzymania takiego domu 

wynosi wi c 6234 z  i wymaga dostarczenia, 

a  30 000 kWh energii (200 kWh/m2rok).

11 Struktura zu ycia energii 
w zmodernizowanym budynku z przyk adu

Okres budowy domu Warto  E0 [kWh/m2rok]*

Domy zbudowane do 1967 r. 240-350

Domy z lat 1967-1985 240-290

Domy z lat 1985-1992 160-200

Domy z lat 1993-1997 120-160

Domy budowane od 1998 r. 90-120

Domy energooszcz dne maks. 70

Domy niskoenergetyczne maks. 45

Domy pasywne maks. 15 

Domy zeroenergetyczne maks. 0

Kraj Okres budowy domu Warto  E
0
 [kWh/m2rok]

Niemcy
Domy budowane od 1995 r. 50-100

Domy planowane 30-70

Szwajcaria
Domy budowane obecnie 55-85

Domy energooszcz dne maks. 55

Kanada Domy typu R 2000 maks. 35

TABELA 2

Standardy energetyczne budynków w Polsce 

(ilo ci ciep a zu ywanego do ogrzewania domów jednorodzinnych) 

*dla budynków, w których wysoko  pomieszcze  nie przekracza 2,9 m

TABELA 3

Standardy energetyczne budynków w innych krajach 

ogrzewanie 

44%

gotowanie 

i urz dzenia elektryczne 26%

przygotowanie 

ciep ej wody 30%
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Zobaczmy teraz co si  zmieni, gdy b -

dziemy rozwa a  podobny dom, ale o stan-

dardzie budynku energooszcz dnego. Dla 

uproszczenia na przygotowanie ciep ej

wody, gotowanie oraz zasilanie urz dze

elektrycznych przyj to takie samo zu y-

cie energii, jak poprzednio. Wtedy struktura 

kosztów przedstawia si  nast puj co:

 na ogrzewanie trzeba 44 kWh/m2rok – 

przyjmuj c cen  0,20 z /kWh to 1320 z /rok,

 przygotowanie ciep ej wody bez zmian, 

czyli 30 kWh/m2rok – to 900 z /rok, 

 gotowanie, o wietlenie i zasilanie urz -

dze   elektrycznych bez zmian, czyli 26 

kWh/m2rok – to 1014 z /rok.

Roczny koszt eksploatacji domu energo-

oszcz dnego wyniesie wi c 3234 z  i b -

dzie ni szy o 3000 z  od budynku stan-

dardowego. Przy tym ilo  zu ywanej 

energii zmniejszy si  o po ow  i wyniesie  

15 000 kWh (100 kWh/m2rok). A to przecie

oznacza, e modernizuj c budynek miesz-

kalny mo na zaoszcz dzi , a  48% na kosz-

tach jego utrzymania. Na dodatek struktura 

zu ycia energii b dzie bardzo zbli ona do 

optymalnej. 

To tylko przyk ad i ka dy w a ciciel domu 

lub przysz y inwestor powinien sam doko-

na  podobnych oblicze  oczywi cie uaktu-

alniaj c dane wyj ciowe. 

Klasy energetyczne 
budynków – do czego 
s  potrzebne?
Domy energooszcz dne i pasywne b d  bu-

dowane tak e w Polsce, poniewa  zmu-

si nas do tego Unia Europejska. Po prostu 

jej regulacje prawne d  do poprawie-

nie efektywno ci, a tym samym ogranicze-

nia zu ycia energii w domach mieszkal-

nych i budynkach u yteczno ci publicznej. 

Obecnie wprowadzana jest w ycie dyrekty-

wa 2002/ 91/WE dotycz ca charakterystyki 

energetycznej budynków. Zobowi zuje ona 

kraje cz onkowskie do poprawy standardu 

energetycznego budynków od 2009 r. przez:

 egzekwowanie obowi zku posiadania 

tzw. wiadectw energetycznych, 

 wykonywania okresowych kontroli ko-

t ów i systemów klimatyzacji,

 wykonania jednorazowej kontroli instala-

cji grzewczych zasilanych kot ami starszy-

mi ni  15 lat. 

Podstawow  zalet  klas energetycznych 

ma by  mo liwo  zró nicowania warto ci 

rynkowej budynków lub cen najmu w zale -

no ci od przewidywanych kosztów eksplo-

atacji. Oczywi cie dyrektywa odnosi si  do 

obiektów nowo wznoszonych oraz moder-

nizowanych, a tak e sprzedawanych i wy-

najmowanych (w tym lokali mieszkalnych). 

Teoretycznie wi c nie b dzie obowi zywa a

domów jednorodzinnych budowanych „dla 

siebie”. Ale to tylko teoria, bowiem ju  przy 

jakiejkolwiek wycenie, np. w celu uzyska-

nia kredytu hipotecznego b dzie wymagane 

wiadectwo energetyczne budynku wiad-

cz ce o jego warto ci. Tak wi c trzeba li-

czy  si  z tym, e po 2009 r. ka dy dom zbu-

dowany lub modernizowany w krajach Unii 

Europejskiej b dzie musia  mie  je wywie-

szone w widocznym miejscu. Tyle tylko, e

w Polsce do tej pory nie opracowano i nie 

zalegalizowano odpowiednich ustaw, ani 

przepisów wykonawczych. 

wiadectwo energetyczne budynku – to 

inaczej zbiór danych i wska ników energe-

tycznych dotycz cych obliczeniowego za-

potrzebowania domu na energi  do ogrze-

wania i wentylacji, przygotowania ciep ej

wody, a tak e klimatyzacji i o wietlenia 

(g ównie w budynkach u yteczno ci pu-

blicznej). Dane te wyra one za pomoc  bez-

wymiarowego wska nika zintegrowanej 

charakterystyki energetycznej EP umo -

liwiaj  przyporz dkowanie ka demu bu-

dynkowi okre lonej klasy energetycznej 12.

Dom z wentylacj  grawitacyjn  to prze ytek, poniewa  straty energii 
cieplnej s  niekontrolowane i zbyt du e w stosunku do obecnych wymaga

Tylko dom z mechaniczn  wentylacj  nawiewno-wywiewn  z odzyskiem ciep a
mo e zyska  standard budynku energooszcz dnego a nawet pasywnego

LE

DOBRZE



Prawdopodobnie b dzie 7 klas energetycz-

nych – od A (domy energooszcz dne, albo 

pasywne) do G (domy o bardzo du ym zu-

yciu energii), a tzw. budynek referencyj-

ny, czyli porównawczy b dzie mia  klas  D 

(czyli przeci tn  – EP=1). Warto tu jednak 

zaznaczy , e dyrektywa Unii Europejskiej 

pozwala uwzgl dnia  regionalne warunki 

klimatyczne, a tak e rachunek ekonomicz-

ny. A to po prostu oznacza, e budynki z od-

powiadaj c  sobie klas  energetyczn  na-

wet w s siaduj cych krajach b d  si  do

znacznie ró ni y. Na przyk ad, dom zali-

czony w Polsce do klasy B, prawdopodobnie 

w Niemczech uzyska najwy ej klas  C, z ko-

lei na Litwie by  mo e najwy sz  klas  A. 

To troch  paradoksalne i dziwne skoro lo-

dówki, czy telewizory z t  sam  klas  ener-

getyczn  charakteryzuj  si  jednakowym 

zu yciem pr du niezale nie od kraju, w któ-

rym s  sprzedawane.  

Wa ne jest jednak to, e wiadectwo ener-

getyczne b dzie obowi zywa o przez 10 lat, 

a nast pnie automatycznie b dzie mog o

by  przed u one o kolejne 10, je li charakte-

rystyka energetyczna budynku nie ulegnie 

zmianie. Jednak znowu ten zapis wydaje si

by  ma o precyzyjny i problematyczny, sko-

ro ju  przygotowywane s  nowe dyrektywy, 

których celem jest upowszechnienie budyn-

ków pasywnych od 2015 r. Kolejn  istotn

spraw  jest to, e wiadectwo energetycz-

ne nie jest zwi zane z jego w a cicielem, 

nabywc  lub najemc  (którzy za nie zap a-

c ), a z obiektem budowlanym. Bardzo wa -

ne jest równie  to, e zgodnie z dyrektyw

2002/91/WE wiadectwa energetycznego nie 

b dzie móg  przygotowa  ani projektant, ani 

wykonawca, ani w a ciciel, czy zarz dca, 

a jedynie uprawniony i niezale ny ekspert 

ds. oceny energetycznej budynków. Z jed-

nej strony oznacza to dodatkowy wydatek 

dla inwestora (przewiduje si , e dla domu 

jednorodzinnego na poziomie 1500 z ), ale 

z drugiej strony ma to na celu wyelimino-

wanie nieobiektywno ci oraz  korupcji.    

Z obowi zku posiadania wiadec-

twa energetycznego zwolnione maj  by

budynki:

 o powierzchni poni ej 50 m2,

 w których koszt termomodernizacji b -

dzie mniejszy od 25% warto ci budynku,

 przeznaczone do okresowego u ytkowa-

nia (niezale nie od wielko ci),

 wpisane do rejestru zabytków,

 obiekty kultu religijnego. 

   EP ≤ 0,25

0,26 <  EP ≤  0,50

0,51 <  EP ≤  0,75

0,76 <  EP ≤  1,00

1,01 <  EP ≤ 1,25

1,26 <  EP ≤ 1,50

   EP > 1,51

A

B

C

D

E

F

G

Budynek referencyjny 

EP = 1,00 (klasa D)

12 Klasy energetyczne budynków w zale no ci od zintegrowanego wska nika charakterystyki 
energetycznej EP

Klasa energetyczna budynku ma by  ustalana na podstawie charakterystyki energetycz-

nej obiektu porównanej z parametrami tzw. budynku referencyjnego. W ten sposób zosta-

nie okre lony wska nik EP, a tym samym klasa energetyczna domu. 

Warunki techniczne dla budynku referencyjnego (standardu podstawowego, czyli o mi-

nimalnych przyj tych wymaganiach energetycznych) maj  by  zdefiniowane w znowelizo-

wanych przepisach techniczno-budowlanych. To o tyle wa ne, e dane te maja stanowi

punkt odniesienia (EP=1) i bez ich okre lenia nie b dzie mo liwe wyliczenie adnego in-

nego wska nika. A przecie  od  zintegrowanego wska nika charakterystyki energetycznej 

budynku zale e  b dzie przyporz dkowanie domu do okre lonej klasy energetycznej oraz 

jego warto  rynkowa.

Obliczenie wska nika zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku EP polega na 

wyznaczeniu wska ników cz stkowych, a nast pnie porównaniu ich ze wska nikami cz st-

kowymi budynku referencyjnego. W ten sposób otrzyma si  bezwymiarowe wyra enia, któ-

rych suma okre li EP: 

wska nik ca kowitego zapotrzebowania na energi  dla ogrzewania i wentylacji odniesio-

ny do 1 m2 powierzchni budynku 

 Ng=Eg/Egref

wska nik ca kowitego zapotrzebowania energii do przygotowania ciep ej wody odniesio-

ny do 1 m3 podgrzanej wody

 Nw=Ew/Ewref

wska nik ca kowitego zapotrzebowania na energi  dla klimatyzacji odniesiony do 1 m2

powierzchni budynku

 Nk=Ek/Ekref

redniowa ony wska nik mocy o wietleniowej odniesiony do 1 m2 powierzchni budynku

 Ne=Ee/Eeref

Zatem wzór na wska nik zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku EP przed-

stawia si  nast puj co:

 EP = Ng x fg + Nw x fw + Nk x fk + Ne x fe

gdzie wspó czynniki f  okre laj  udzia  energii sk adowej w ca kowitym zu yciu energii nie-

zb dnej do prawid owego funkcjonowania budynku.

Oczywi cie dla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych obowi zuj ce s  jedy-

nie dwa pierwsze cz ony wzoru. 

Zintegrowana charakterystyka 
energetyczna budynku
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str. 1 str. 2

str. 4str. 3

WIADECTWO ENERGETYCZNE BUDYNKU NR ..../2009

Rodzaj budynku: jednorodzinny
Adres: .............................................................................................
Kod pocztowy: ..............................................................................
Nazwisko/nazwa w a ciciela: .....................................................
Warto  zintegrowanego wska nika charakterystyki 
energetycznej: EP = ....................................................................

KLASA ENERGETYCZNA BUDYNKU .....................

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-U YTKOWA BUDYNKU

Przeznaczenie budynku: ..............................................................
Rok oddania do u ytkowania: .....................................................
Liczba u ytkowników: ..................................................................
Rodzaj konstrukcji budynku: ......................................................
Kubatura ogrzewanej cz ci budynku: VC = ........ m3

Powierzchnia pomieszcze  ogrzewanych: AC = ........ m2

System ogrzewania: .....................................................................
Sprawno  ogólna systemu ogrzewania: .................................
System przygotowania ciep ej wody u ytkowej: ......................

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

   EP ≤ 0,25

0,26 <  EP ≤  0,50

0,51 <  EP ≤  0,75

0,76 <  EP ≤  1,00

1,01 <  EP ≤ 1,25

1,26 <  EP ≤ 1,50

   EP > 1,51

A

B

C

D

E

F

G

Budynek referencyjny 

EP = 1,00 (klasa D)

np. klasa C

EP = 0,74

(zdj cie lub szkic budynku)

RODZAJ PRZEGRODY
WSPÓ CZYNNIK PRZENIKANIA 

CIEP A U [W/m2K]

ciany zewn trzne ............................................................

Strop nad nieogrzewan  piwnic  ............................................................

Strop pod nieogrzewanym poddaszem ............................................................

Dach ............................................................

Okna ............................................................

Drzwi zewn trzne ............................................................

UWAGI 

1) Uwagi dotycz ce mo liwo ci zmniejszenia zu ycia energii 
w eksploatowanym budynku.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2) Uwagi dotycz ce ewentualnej termomodernizacji budynku.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Wprowadzone zmiany umo liwi  zakwalifikowanie budynku do 
wy szej klasy energetycznej – klasy .........

INFORMACJE

1)  Niniejsze wiadectwo energetyczne budynku zosta o wydane 
na podstawie dokonanej oceny energetycznej budynku zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia ....... o ocenie energetycznej 
budynków (Dz.U. nr ....... poz .......) oraz rozporz dzenia ministra 
..................… z dnia .......... w sprawie zakresu i formy wiadectwa 
energetycznego budynku ............. (Dz.U. nr ....... poz .......).

2)  wiadectwo traci wa no  po up ywie terminu podanego na 
str. 1 oraz w przypadku zmiany przeznaczenia budynku lub 
wykonania modernizacji w du ym zakresie.

3)  Ustalona w wiadectwie klasa energetyczna budynku 
wyra a porównanie jego charakterystyki energetycznej 
z charakterystyk  budynku referencyjnego.

4)  Klasy energetyczne ustalono na podstawie obliczonego 
zintegrowanego wska nika charakterystyki energetycznej, 
w porównaniu do wska nika wyra aj cego zu ycie energii 
w budynku referencyjnym.

5)  Wy sz  klas  energetyczn  budynku mo na uzyska  przez 
poprawienie jego cech technicznych – wykonuj c modernizacj .

Imi  i nazwisko oraz adres audytora: ...................................
Nr licencji: ...............................................................................
Podpis audytora: ....................................................................
Data wystawienia: ..................................................................
Data wa no ci wiadectwa: ..................................................

Projekt wzoru wiadectwa energetycznego budynku

Przegrody
Rodzaj przegrody U [W/(m2K)] U [W/(m2K)]

budynek budynek referencyjny
ciany zewn trzne …........................ 0,3

Strop nad piwnic  nieogrzewan  …........................ 0,6
Strop pod nieogrzewanym 
poddaszem 

…........................ 0,3

Dach …........................ 0,3
Okna …........................ 2,0
Drzwi zewn trzne …........................ 2,6

Instalacja c.o.
budynek budynek referencyjny

ród o ciep a niskoparametrowa kot ownia w glowa
Sprawno  wytwarzania …........................ 0,75
Sprawno  przesy ania ciep a …........................ 0,95
Sprawno  regulacji systemu 
grzewczego 

…........................ 0,97

Sprawno  wykorzystania ciep a …........................ 0,95
w – wspó czynnik wagi …........................ 1

Instalacja c.w.u./liczba osób u ytkuj cych budynek
budynek budynek referencyjny

ród o ciep a piecyk gazowy wieloczerpalny
Sprawno  wytwarzania …........................ 0,86
Sprawno  przesy ania ciep a …........................ 0,8
tc [°C] …........................ 60
kt …........................ 1
w – wspó czynnik wagi …........................ 1

Ocena zu ycia energii na ogrzewanie
budynek budynek referencyjny

Eg [kWh/r] …........................ –
Egr [kWh/r] – 31183,0
Eg1 [kWh/m2/r] …........................ –
w …........................ 1,0
Ng …........................ –

Ocena zu ycia energii na c.w.u.
budynek budynek referencyjny

Ew1 [GJ/m3] …........................ –
Ew1r [GJ/m3] – 0,305
Ew [kWh/r] …........................ –
Ewr [kWh/r] – 6498,9
w …........................ 1,0
Nw …........................ –


