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Jak zbudowa

energooszcz dny?
dom

W jaki sposób ogranicza  zu ycie energii?

Z
wykli konsumenci nie maj  wp ywu na 

sposób wytwarzania energii elektrycz-

nej, nie decyduj  o wykorzystaniu ekologicz-

nego paliwa w samochodach czy rozwoju 

energetyki wodnej. Ale ka dy, kto budu-

je dom dla siebie, mo e decydowa  o za-

potrzebowaniu budynku na ciep o, a tak-

e o tym, co b dzie ród em energii do jego 

ogrzewania.

Oszcz dzanie bowiem polega przede 

wszystkim na takim budowaniu, by zapo-

trzebowanie na energi  by o jak najmniej-

sze, czyli na budowaniu domów energo-

oszcz dnych.

 Pierwszym dost pnym dla inwestora 

dzia aniem na rzecz oszcz dzania energii, 

jest wybór odpowiedniego projektu przysto-

sowanego do ukszta towania dzia ku i jej 

orientacji w terenie.

Elementem projektu jest te  decyzja o ró-

d ach energii do jego ogrzewania. Od inwe-

stora ostatecznie zale y czy wybierze ener-

gi  elektryczn , olej opa owy, czy np. gaz.

Nast pne decyzje, które umo liwiaj  oszcz -

dzanie energii, dotycz  urz dzenia grzew-

czego. Inwestor mo e wybra  pomp  ciep a

lub kocio  dro szy, ale energooszcz dny 

(kondesacyjny) lub ta szy, ale zu ywaj -

cy du o wi cej paliwa. Ró nice dotycz

zarówno urz dza  gazowych czy na olej, 

jak i na paliwa sta e.

Dopiero po tych fundamentalnych decy-

zjach warto zastanowi  si  nad wyposa e-

niem domu w sprz ty pobieraj ce jak naj-

mniej energii: podgrzewacze do wody, pralk

i lodówk  w najwy szej klasie A+. Warto 

te  pami ta  o codziennych czynno ciach 

sprzyjaj cych energooszcz dno ci: zmywa-

niu w zmywarce, nie pod kranem,  obni a-

niu temperatury ogrzewania na noc i na czas 

wyjazdów, zrezygnowaniu z codziennych 

k pieli na rzecz natrysku, p ukaniu z bów 

wod  ze szklanki zamiast z odkr conego kra-

nu, gaszeniu niepotrzebnych wiate  czy wy-

gaszaniu urz dze  z pozycji stand-by.

Tylko takie kompleksowe podej cie do 

oszcz dzania energii da oczekiwane efek-

ty w postaci znacznie ni szych rachunków 

za eksploatacj  domu (zu ycie pr du i kosz-

ty ogrzania domu).

Zu ycie energii w gospodarstwach domowych

Domowe urz dzenia pobieraj ce energi Zu ycie energii

Urz dzenia grzewcze i przygotowuj ce ciep  wod  u ytkow 60%

O wietlenie

i sprz t AGD

o wietlenie (tradycyjne arówki) 16%

lodówka 8%

pralka 8%

elazko 3,5%

komputer, drobny sprz t AGD 2,5%

telewizor 2%

Czy inwestowanie 
w energooszcz dno
jest op acalne?

O
tym, e to op acalne, wiadcz

standardy budownictwa w kra-

jach o podobnym klimacie, w których 

oszcz dzanie energii jest znacznie 

bardziej zaawansowane ni  w Polsce. 

Obowi zuj  tam ostrzejsze wymaga-

nia co do ochrony cieplnej budynków. 

W Polsce prawo nie nad a za post -

pem w dziedzinie budownictwa i jest 

nieadekwatne do niestabilnych i raczej 

rosn cych cen energii, dlatego inwesto-

rzy powinni budowa  domy znacznie 

bardziej energooszcz dne ni  tego wy-

magaj  przepisy krajowe. 

Szacuje si , e zbudowanie domu 

energooszcz dnego (czyli zbudowa-

nego zgodnie z obowi zuj cymi nor-

mami) jest dro sze od standardowego 

o 10–15%, a pasywnego o 15–25%

Najprawdopodobniej za kilka lat ta 

ró nica zmniejszy si  znacz co, po-

dobnie jak w Niemczech, gdzie jeszcze 

w po owie lat 90. ubieg ego wieku bu-

dynki pasywne by y ponad 30% dro -

sze od typowych: obecnie ró nica ta 

wynosi zaledwie 8%. 

 Zwi kszone koszty budowy domu 

energooszcz dnego zostan  do  szyb-

ko zrekompensowane zmniejszonymi 

wydatkami na ogrzewanie. Inwestycja 

w energooszcz dno  b dzie wi c op a-

calna.

DOM ENERGOOSZCZ DNY

PATRONI CYKLUPATRONI CYKLU
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Jakie wymogi dotycz ce energooszcz dno ci stawia 
polskie prawo budowlane?

W
ed ug obowi zuj cego rozporz dze-

nia* dotycz cego warunków tech-

nicznych, jakimi powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie „Budynek 

i jego instalacje grzewcze, wentylacyj-

ne, klimatyzacyjne i c.w.u. powinny by

zaprojektowane i wykonane w taki spo-

sób, aby ilo  ciep a, ch odu i energii elek-

trycznej, potrzebnej do u ytkowania bu-

dynku zgodnie z jego przeznaczeniem, 

mo na by o utrzyma  na racjonalnie ni-

skim poziomie”. 

Racjonalnie niski poziom zapotrzebowa-

nia na ciep o, jaki dopuszcza rozporz dze-

nie oznacza zapotrzebowanie na energi

takiego budynku (zbudowanego zgodnie 

z obowi zuj cymi normami) na poziomie 

ok. 100 kWh/m2/rok. Jednak warto ci te 

nie optymalizuj  kosztów eksploatacyj-

nych takiego budynku. By je zmniejszy

wi kszo  inwestorów buduje lepiej ni

wymaga si  w przepisach.

W budownictwie energooszcz dnym 

przoduj  Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, 

Austria, Francja: w krajach tych obowi -

zuj  precyzyjne standardy ograniczaj ce 

zu ycie energii w budownictwie. W Polsce 

przepisy dotycz ce izolacyjno ci budyn-

ków nale  do najmniej rygorystycznych 

w Europie.

* Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 listopada 2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakimi po-

winny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

Co to jest dom 
pasywny?

J
est to budynek o ekstremalnie ni-

skim zapotrzebowaniu na energi

ciepln  wynosz cym 15 kWh/m2/rok, 

czyli 1,5 l oleju opa owego lub 1,5 m3

gazu ziemnego na m2 w skali roku. 

Konstrukcje te sta y si  wzorem dla no-

woczesnego budownictwa i wyznacza-

j  standardy, które w Unii Europejskiej 

maj  obowi zywa  ju  od 2015 r. 

Uzyskanie tak ma ego zu ycia ener-

gii w domach pasywnych mo li-

we jest dzi ki doskona ej izolacyjno-

ci wszystkich przegród zewn trznych 

(U £ 0,15 W/m2•K), w tym okien i drzwi 

(U £ 0,80 W/m2•K), wyeliminowaniu 

mostków termicznych oraz odzyskiwa-

niu ciep a z powietrza wentylacyjnego, co 

jest najwa niejszym warunkiem energo-

oszcz dno ci, a ponadto wykorzystaniu 

ciep a takich róde  energii jak o wietle-

nie, sprz t AGD, a nawet ciep o wytwa-

rzane przez samych mieszka ców.

Co to jest budynek 
zeroenergetyczny?

T
o budynek samowystarczalny pod 

wzgl dem energetycznym, nie wy-

magaj cy w ogóle dostarczania ener-

gii z konwencjonalnych róde  energii 

– ani do ogrzewania, ani do o wietlenia, 

ani nawet do zasilania sprz tu AGD.

W
Polsce za dom energooszcz dny uwa a si  budynek, którego zapotrzebowanie na ener-

gi  jest ni sze ni  70 kWh/m2/rok. 

W Europie Zachodniej za taki dom uwa a si  budynek, którego zapotrzebowanie na ener-

gi  jest ni sze ni  50 kWh/m2/rok.

Co oznacza termin dom energooszcz dny?

Straty ciep a

[kWh/rok]

Dom 

standardowy

Dom 

energooszcz dny

Ró nica 

w stratach ciep a

Wentylacja 9000 1900 80%

ciany zewn trzne 3900 2100 40%

Dach 2200 1800 35%

Pod oga na gruncie 1200 400 35%

Okna i drzwi 5000 4700 8%

Porównanie strat ciep a w domu standardowym 
(budowanym zgodnie z obowi zuj cymi przepisami) i energooszcz dnym

fo
t.

 A
rc

h
ip

e
la

g
 (

p
ro

je
k

t 
L
u

m
in

a
)

Przyk ad domu energooszcz dnego – elewacja po udniowa
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Co to jest wspó czynnik U?

W
spó czynnik przenikania ciep a U jest to ilo  ciep a przenikaj cego przez 1 m2

przegrody wskutek ró nicy temperatury po obu jej stronach wynosz cej 1 K. 

Od tej w a ciwo ci przegród – cian zewn trznych, okien, dachu – zale  straty cie-

p a w budynku. Obliczanie U (dawniej k) stosowano jako sprawdzian energooszcz d-

no ci i od czasu kryzysu energetycznego systematycznie ograniczono ich warto

w przepisach budowlanych (tabela poni ej).

Lata

Maksymalna warto U

[W/m²•K]

cian 

zewn trznych

Stropodachu Poddasza Okien*

1957 1,16 0,87 1,16

nie ograniczano1964 1,16 0,87 1,05

1974 1,16 0,70 0,94

1982 0,75 0,45 0,40 2,0–2,6

1991 0,55–0,70 0,30 0,30 2,0–2,6 

obecnie 0,30 0,25 0,25 1,8

Zmiany polskich wymaga  normowych co do warto ci wspó czynnika przenikania 
ciep a U przegród zewn trznych w budynkach mieszkalnych

* Warto ci przyjmuje si  odpowiednio do strefy klimatycznej

W jakiej technologii 
najlepiej budowa
dom energooszcz dny?

P
oniewa  najwi cej ciep a ucieka 

przez ciany i dach domu, przegro-

dy te trzeba zbudowa  z materia ów wy-

sokiej jako ci i starannie je ociepli . Nie 

wa ne czy zdecydujemy si  na beton ko-

mórkowy, ceramik , keramzytobeton czy 

silikaty. Wa ne jest natomiast to, aby 

ciany mia y odpowiednie parametry 

cieplne (U cian domu energooszcz dne-

go powinno wynosi £ 0,3 W/(m2•K).

Domy energooszcz dne najcz ciej 

buduje si  jako:

 dwu- lub trójwarstwowe lub

 szkieletowe, których konstrukcja u a-

twia zastosowanie bardzo grubej izo-

lacji termicznej.

ciany jednowarstwowe w domu 

energooszcz dnym sprawdz  si  tyl-

ko je li b d  wykonane z bloczków sty-

ropianowych wype nianych na budo-

wie zbrojonym betonem.

Wg obowi zuj cych norm wystarczy 

warstwa ocieplenia cian zewn trznych 

(styropianem lub we n  mineraln ) grubo-

ci 12 cm. Jednak aby dom spe nia  wymo-

gi energooszcz dno ci, warstwa izolacji 

termicznej powinna mie  grubo  20 cm 

(nie nale y jednak przesadza  z grubo ci

ocieplenia, bo powy ej 20 cm mog  poja-

wi  si  problemy ze stabilno ci  izolacji 

i z czasem mog  pojawi  si  p kni cia i od-

spojenia ocieplenia). Istniej  tak e ma o

popularne technologie ocieplania budyn-

ków polegaj ce na monta u warstwy sty-

ropianu grubo ci 50 cm.

Poniewa  ogrzane powietrze we wn -

trzu unosi si , wi c jeszcze wi ksze zna-

czenie ma izolacja dachu – warstwa we ny 

mineralnej grubo ci 30 cm to minimum.

Bezspoinowy system docieple

ry
s
. 

n
ie

k
a

Od czego zale y zapotrzebowanie 
budynku na ciep o?

Z
ale y ono od przede wszystkimod nast puj cych czynników:

 izolacyjno ci termicznej wszystkich przegród zewn trznych budynku ( cian, 

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

 powierzchni tych przegród – im jest ona mniejsza, tym wolniej budynek traci cie-

p o, dlatego projektowanie budynków o skomplikowanym rzucie k óci si  z zasad

energooszcz dno ci,

 rodzaju wentylacji w budynku (skuteczna i energooszcz dna jest tylko wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciep a),

 usytuowania budynku wzgl dem stron wiata, od czego zale  zyski ciep a z pro-

mieniowania s onecznego,  

 zysków ciep a bytowego (czyli ciep a wydzielanego przez urz dzenia domowe ta-

kie jak lodówka, pralka, odbiornik TV, a tak e ciep a wydzielanego przez mieszka -

ców domu), 

 efektywno ci urz dze  grzewczych.

Energooszcz dny system grzewczy: pompa ciep a wspó pracuj ca z wodnym ogrzewaniem 

pod ogowym pozwala ograniczy  zapotrzebowanie budynku na ciep o i tym samym zminimalizowa

koszty jego ogrzewania

fo
t.

 C
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Co oznacza zasada 20+20+30?

J
e li dom ma by  energooszcz d-

ny, powinien by  przede wszyst-

kim dobrze ocieplony, to znaczy 

mie  co najmniej nast puj c  izo-

lacj  termiczn :

pod ogi na gruncie – 20 cm styro-

pianu,

ciany zewn trzne – 20 cm we -

ny mineralnej lub styropianu,

 dach – 30 cm we ny mineralnej. 

W domach pasywnych stosuje si

jeszcze grubsze warstwy izolacji: 

30+30+40.

W domach energooszcz dnych grubo  we ny 

ocieplaj cej ciany zewn trzne powinna wynosi

20 cm

Jaki powinien by
standard 
okien w domu 
energooszcz dnym?

W
spó czynnik U ca ego okna po-

winien wynosi :

 poni ej 1 W/(m2•K) – w domu ener-

gooszcz dnym,

 poni ej 0,8 W/(m2•K) – w domu pa-

sywnym.

Okno energooszcz dne

fo
t.

 A
lu

p
la

s
t

fo
t.

 U
rs

a

P
rzyjmijmy do rozwa a  wspó czesny dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2, ogrze-

wany gazem, zamieszka y przez cztery osoby, zbudowany zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami. Struktura zu ycia energii w tym domu jest nast puj ca:

Ile zaoszcz dzimy na rachunkach za energi
w domu energooszcz dnym?

Nasz przyk adowy dom zu ywa zatem a  26 400 kWh energii (176 kWh/m2/rok), która kosz-

tuje (wg dzisiejszych cen z ko ca roku 2008) 5688 z .

Zobaczmy teraz co si  zmieni, gdy b dziemy rozwa a  podobny dom, ale o standardzie 

budynku energooszcz dnego. Przyjmijmy dla uproszczenia takie samo jak poprzednio zu-

ycie energii na przygotowanie ciep ej wody, gotowanie oraz zasilanie urz dze  elektrycz-

nych. Struktura kosztów energii b dzie nast puj ca:

Roczne zu ycie energii w domu energooszcz dnym wyniesie 15 900 kWh i b dzie kosz-

towa o o 1890 z  mniej (czyli prawie 35%) ni  energia zu ywana w budynku standardo-

wym. Na rachunkach za energi  zu ywan  przez dom energooszcz dny rocznie zaosz-

cz dzimy wi c prawie 1900 z .

ród o energii 

i jej przeznaczenie

Zu ycie  

[kWh/m2/rok]

Koszt 1 kWh 

energii [z ]

Koszt zu ycia 

w ci gu roku [z ]

Gaz do ogrzewania 120 0,18 3240

Gaz do przygotowania ciep ej 

wody 

30 0,18 810

Energia elektryczna: gotowanie, 

o wietlenie, zasilanie urz dze

domowych

26 0,42 1638

Razem 5688

ród o energii 

i jej przeznaczenie

Zu ycie  

[kWh/m2/rok]

Koszt 1 kWh 

energii [z ]

Koszt zu ycia 

w ci gu roku [z ]

Gaz do ogrzewania 50 0,18 1350

Gaz do przygotowania ciep ej 

wody 

30 0,18 810

Energia elektryczna: gotowanie, 

o wietlenie, zasilanie urz dze

domowych

26 0,42 1638

Razem 3798

Jak kszta t budynku 
wp ywa na straty 
ciep a?

S
traty ciep a zale  m.in. od po-

wierzchni przegród zewn trznych, 

przez które ciep o mo e ucieka . Im wi k-

szy dom, tym wi ksz  powierzchnia prze-

gród zewn trznych i tym wi ksze s  stra-

ty energii i dro sze jego ogrzewanie. eby 

te wydatki nie by y nadmierne, nie war-

to budowa  zbyt du ego domu.

Powierzchnia przegród zale y jednak 

nie tylko od wielko ci domu, ale tak-

e od jego kszta tu: im jest on bardzie 

zwarty, tym mniejsza jest powierzchnia 

jego przegród zewn trznych i odwrotnie: 

domy o wymy lnych kszta tach, z liczny-

mi przybudówkami, wykuszami i za a-

maniami cian oraz skomplikowanymi, 

amanymi dachami maj  powierzchni

przegród wi ksz  ni  domy tej samej 

wielko ci zaprojektowane na rzucie kwa-

dratu lub prostok ta. Je li dom ma by

energooszcz dny, powinien wi c mie

prost , zwart  bry  i prosty dwuspado-

wy lub najlepiej jednospadowy dach bez 

wykuszy i lukarn. Taki dom b dzie ta -

szy w budowie, a wykonawcy b d  mieli 

mniej okazji, by pope ni  b dy.

Zanim zdecydujemy si  na projekt 

domu, warto sprawdzi , jaki jest w nim 

stosunek powierzchni A przegród ze-

wn trznych do kubatury V, czyli A/V. 

Im jest mniejszy, tym lepiej. 
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Czy atwiej zbudowa
energooszcz dny
dom parterowy czy 
pi trowy?

C
iep e powietrze naj atwiej uchodzi 

przez dach, dlatego gdyby porów-

na  dwa domy o takiej samej powierzch-

ni u ytkowej, ze cianami i dachem ocie-

plonymi identyczn  warstw  izolacji, to 

eksperyment wykaza by wi ksze straty 

przez dach parterowego. 

Decyzj  co do tego, czy dom ma by  pi -

trowy czy parterowy, nale y wi c raczej 

wi za  z walorami architektonicznymi 

dzia ki (orientacja, nas onecznienie, wi-

doki z okien) i preferencjami przysz ych 

mieszka ców: je li wol  mie  dom bez 

schodów, tak e i taki mog  bez problemów 

uczyni  energooszcz dnym. Wystarczy 

po prostu zastosowa  odpowiednio gru-

b  warstw  izolacji w dachu, by zapobiec 

nadmiernym stratom ciep a przez t  prze-

grod . Pogrubienie warstw ocieplenia da-

chu nie nastr cza adnych dodatkowych 

trudno ci, jak to jest ze cianami, do któ-

rych mo na stosunkowo atwo zamocowa

ocieplenie nie grubsze ni  20 cm. 

Dom parterowy powinien wi c mie  je-

dynie lepiej ocieplony dach ni  dom pi -

trowy czy z poddaszem u ytkowym, a b -

dzie równie energooszcz dny. Oznacza to 

nieco wi ksze koszty ocieplenia dachu, ale 

za to buduj cy dom parterowy oszcz dza 

na kosztach ocieplenia cian (ze wzgl du 

na ich mniejsz  powierzchni ) oraz kosz-

tach wykonania stropu nad parterem.

Z
apotrzebowanie domu na energi  do ogrzewania mo na zmniejszy  przez takie 

usytuowanie pomieszcze , by od pó nocy znalaz y si  jedynie te o funkcji po-

mocniczej – na przyk ad schowki, garderoba, pomieszczenie techniczne czy gara .

Odpowiednio wyregulowana instalacja grzewcza mo e utrzymywa  w nich tem-

peratur  ni sz  ni  w pomieszczeniach, w których stale przebywaj  mieszka cy, 

bez szkody dla ich komfortu. W pomieszczeniach pomocniczych atwiej te  zre-

dukowa  powierzchni  okien albo w ogóle z nich zrezygnowa .

Pomieszczenie gospodarcze i spi arni

nale y ulokowa  od pó nocy ry
s
. 
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W jaki sposób uk ad pomieszcze  wp ywa 
na straty ciep a?

Co oznacza sezonowe zapotrzebowanie
na ciep o E

0
?

S
ezonowe zapotrzebowanie na ciep o

do ogrzewania definiuje wska nik E
0

(sezonowego zapotrzebowania na ciep o) 

okre lany w kWh/m2/rok lub kWh/m3/rok. 

Jest to ilo  ciep a niezb dna do ogrzania 

jednostkowej powierzchni lub kubatury 

budynku, w którym spe nione s  wszyst-

kie przepisy i normy budowlane* i wspó -

czynnik przenikania ciep a U przegród ze-

wn trznych wynosi:

cian zewn trznych U £ 0,3 W/(m2•K), 

dachów, stropodachów i stropów pod nie-

ogrzewanymi poddaszami 

U £ 0,25 W/(m2•K),

stropów nad piwnicami nieogrzewany-

mi i zamkni tymi przestrzeniami podpo-

ogowymi, pod ogi na gruncie 

U £ 0,45 W/(m2•K),

drzwi zewn trznych U £ 2,6 W/(m2•K),

okien U £ 1,8 W/(m2
•K) – w I i II klasie 

klimatycznej, U £ 1,7 W/(m2•K) w III i IV 

klasie klimatycznej.

Dla domów mieszkalnych o wysoko ci 

kondygnacji do 2,9 m okre lono redni

warto  E
0
=100 kWh/m2/rok. 

Wska nik E
0
 umo liwia oszacowanie, 

ile energii trzeba b dzie zu y  rocznie do 

ogrzewania domu w przeliczeniu na metr 

kwadratowy jego powierzchni lub metr sze-

cienny jego kubatury. Znaj c jego warto

oraz warto ci opa owe paliwa i ich ceny 

mo na oszacowa  roczne koszty ogrzewa-

nia domu. 

* Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 listopada 2008 r. zmieniaj ce rozporz dzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakimi powin-

ny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.

Sezonowe zapotrzebowanie E
0
 na ciep o

do ogrzewania domu w zale no ci od 

okresu powstania budynku

Domy

jednorodzinne 

zbudowane 

w okresach

Sezonowe 

zapotrzebowanie E
0
 na 

ciep o do ogrzewania 

[kWh/m²/rok]*

do 1967 r. 240–350 

1967–1985 r. 240–290

1985–1992 r. 160–200

1993–1997 r. 120–160

1998–2008 r. 120–180

Klasyfikacja budynków w zale no ci

od zu ycia energii

Sezonowe zapotrze-

bowanie E
0
 na ciep o

do ogrzewania domu 

[kWh/m²/rok]*

Typ budynku

maks. 70 energooszcz dny

maks. 15 pasywny 

0 zeroenergetyczny

* Dotyczy budynków, w których wysoko  pomieszcze  nie przekracza 2,9 m.
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Co to s  mostki termiczne i jak je eliminowa ?

S
 to miejsca zaizolowane gorzej ni

reszta przegrody budowlanej, której 

cz  stanowi . Mostkami termicznymi 

s  najcz ciej:

po czenia p yt balkonowych ze stro-

pem, 

wie ce, 

nadpro a, 

o cie a otworów okiennych i drzwio-

wych.

Przez mostki termiczne ucieka znacznie 

wi cej ciep a ni  przez reszt  przegrody, wy-

magaj  wi c szczególnie starannego ocie-

plenia, bo przez takie miejsca, przez któ-

re uchodzi najwi cej ciep a, przenika te

najwi cej pary. Tam te atwo si  ona skra-

pla i powoduje zawilgocenia, które jeszcze 

bardziej pogarszaj  w a ciwo ci termiczne 

tych miejsc i mog  te  przyczynia  si  do 

rozwoju ple ni. 

Racjonaln  decyzj  inwestora jest wi c zre-

zygnowanie z balkonów po czonych ze stro-

pem, poniewa  straty ciep a przez taki mo-

stek s  porównywalne ze stratami przez kilka 

metrów kwadratowych ciany zewn trznej, 

na której nie u o ono ocieplenia. Ocieplenie 

wspornikowej (czyli po czonej ze stropem) 

p yty balkonowej jest w praktyce trudne: wy-

maga zastosowania na przyk ad specjalnych 

czników zbrojenia z przek adkami z poli-

styrenu ekstrudowanego, ale i one nie elimi-

nuj  ca kowicie mostka termicznego w takim 

po czeniu. Dlatego je eli trudno zrezygno-

wa  z balkonu, lepiej oprze  jego p yt  na 

konstrukcji dostawionej z zewn trz do cia-

ny budynku.

Tworzeniu si  mostków wokó  okien 

i drzwi zapobiega si  przez odpo-

wiednie osadzenie stolarki: w cianach 

dwuwarstwowych – jak najbli ej zewn trz-

nej kraw dzi muru, a w cianach trójwar-

stwowych – w p aszczy nie warstwy ocie-

plenia. 

Mostki termiczne w miejscach nadpro-

y i wie ców eliminuje si  przez ich do-

datkowe ocieplenie – tak, by zrekompen-

sowa  cie sz  w tych miejscach izolacj

termiczn , a w cianach jednowarstwo-

wych – gorsz  izolacyjno  termiczn  sa-

mego materia u. W tym celu stosuje si  na 

przyk ad specjalne kszta tki nadpro owe, 

w które mo na wstawi  p ytk  styropiano-

w , a wie ce cofa si  nieco z lica ciany, 

aby zrobi  miejsce na ocieplenie.

Zdj cie budynku wykonane kamer

termowizyjn . ó tym kolorem oznaczone s

mostki termiczne: wokó  okien, pod stropem, 

wokó  coko u i mi dzy bloczkami betonu 

komórkowego

fo
t.

 X
e
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Prawid owe zamocowanie drzwi zewn trznych 

w cianie dwuwarstwowej (a), trójwarstwowej (b)

ocieplenie

ocieplenie

a

b

N
ajwi ksza powierzchnia okien powinna by

ulokowana na elewacji po udniowej, gdy

po tej stronie najwi ksze b d  zyski energetycz-

ne wynikaj ce z nas onecznienia. Najmniej okien 

powinno si  projektowa  w cianie pó nocnej, 

gdy  te okna b d  powodowa  najwi ksze straty. 

Straty energii wynika  jednak mog  tak e z nad-

miaru nas onecznienia i spowodowanej nimi po-

trzeby u ywania klimatyzacji. 

Dla zminimalizowania strat przez cian  zo-

rientowan  na pó noc mo na te  w ogóle zrezy-

gnowa  z okien w tej cianie i os oni  od tej stro-

ny budynek gara em czy nawet – je li sprzyja 

temu ukszta towanie terenu – cz ciowo zag -

bi  go w gruncie.

Jak w domu energooszcz dnym powinny by
rozmieszczone okna?

Aby zyski energetyczne by y jak najwi ksze, 

a straty zredukowane do minimum, elewacj

po udniow  (z najwi ksz  ilo ci  okien) nale y

zaprojektowa  tak, by zim , gdy s o ce jest nisko 

nad horyzontem, by a w pe nym s o cu, ale 

latem by a os oni ta (na przyk ad przez drzewa 

li ciaste, rolety, markizy lub dach nad tarasem)

ry
s
. 
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Czy op aca si
wyposa y  dom 
w rolety 
zewn trzne?

R
olety zewn trzne zamyka-

ne na noc mog  zmniejszy

straty ciep a przez okna nawet 

o 40 %, warto wi c zamontowa

je na wszystkich oknach, pod 

warunkiem, e b d  rzeczywi-

cie co wieczór zamykane. Aby 

tak by o, niezb dne jest stero-

wanie elektroniczne ich zamy-

kaniem i otwieraniem.
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Jak  wentylacj  nale y zastosowa  w domu 
energooszcz dnym?

W
domu energooszcz dnym spraw-

dza si  tylko wentylacja z rekupe-

ratorem. 

Powszechnie stosowana w Polsce wen-

tylacja grawitacyjna nie jest ani skutecz-

na ani energooszcz dna. Wynikaj ce z jej 

dzia ania straty ciep a mog  wynosi  na-

wet 50% ogó u strat w ocieplonym domu. 

Warto zatem zainwestowa  w urz dzenie 

do odzyskiwania ciep a z wywiewanego 

powietrza. Sposobem na to jest zastosowa-

nie wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z rekuperatorem. Urz dzenie 

to podgrzewa wie e powietrze nap ywa-

j ce z zewn trz ciep em odzyskiwanym 

z powietrza zu ytego. Dzi ki temu zapew-

nia pe n  wymian  powietrza co godzi-

n , przy minimalnych stratach energii. 

Zastosowanie w domu wentylacji nawiew-

no-wywiewnej z odzyskiem ciep a zwra-

ca si  ju  po kilku latach dzi ki zreduko-

wanym kosztom ogrzewania. 

Je li wentylacja nawiewno-wywiewna 

zostanie wyposa ona w filtry, mo e rów-

nie  oczyszcza  powietrze i uwalnia  dom 

od alergenów.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep a

w du ym stopniu redukuje wydatki na 

ogrzewanie domu. Tylko dom w ni

wyposa ony mo e uzyska  standard budynku 

energooszcz dnego 

fo
t.
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Co to jest wiadec-
two charakterystyki 
energetycznej 
budynku?

wiadectwo charakterystyki ener-

getycznej budynku (certyfikat lub 

paszport energetyczny) jest to dokument 

sporz dzany na podstawie oceny energe-

tycznej budynku, polegaj cej na oblicze-

niu zapotrzebowania domu na energi

potrzebn  do: ogrzewania i wentylacji, 

przygotowania ciep ej wody, a tak e kli-

matyzacji i o wietlenia (dotyczy g ównie 

w budynków u yteczno ci publicznej).

Dane te wyra one za pomoc  bezwy-

miarowego wska nika zintegrowanej 

charakterystyki energetycznej EP umo -

liwiaj  przyporz dkowanie ka demu bu-

dynkowi okre lonej klasy energetycznej. 

Prawdopodobnie b dzie 7 klas energe-

tycznych – od A (domy energooszcz d-

ne, albo pasywne) do G (domy o bardzo 

du ym zu yciu energii), a tzw. budynek 

referencyjny, czyli porównawczy b dzie 

mia  klas  D, czyli przeci tn  – EP=1.

Dla domów nowo budowanych pod-

staw  do sporz dzenia wiadectwa jest 

charakterystyka energetyczna budynku 

okre lona w projekcie. Dla budynku ist-

niej cego, który nie ma dokumentacji pro-

jektowej, wykonuje si  inwentaryzacj .

Kto jest w a cicielem 
wiadectwa 

energetycznego?

wiadectwo energetyczne nie jest 

zwi zane z jego w a cicielem, na-

bywc  ani najemc  (a wi c z adn

z osób, które za nie zap ac ), lecz z obiek-

tem budowlanym. Wydawane jest na zle-

cenie w a ciciela, który powinien: 

sprzedaj c dom – przekaza wia-

dectwo nowemu w a cicielowi,

 wynajmuj c dom lub mieszkanie – po-

kaza  je najemcy (który na podstawie in-

formacji zawartych w tym dokumencie, 

oszacuje koszty eksploatacji budynku i do-

daj c je do kwoty za wynajem oceni , czy 

oferta wynajmu jest korzystna).

W jaki sposób najlepiej ogrzewa  dom 
energooszcz dny?

O
grzewanie poch ania najwi ksz  cz

(oko o 60%) energii zu ywanej pod-

czas eksploatacji domu. Nic zatem dziwne-

go, e ekonomiczny system grzewczy przy-

nosi najwi ksze oszcz dno ci. 

Zdecydowanie najlepszym sposobem 

ogrzewania domu energooszcz dnego jest 

kondensacyjny kocio  gazowy, pod warun-

kiem, e do dzia ki doprowadzona jest sie

gazowa. Je li nie ma takiej mo liwo ci, al-

ternatyw  jest pompa ciep a.

Niek opotliwym ród em ciep a do ogrze-

wania domu mog  by  te  kolektory s o-

neczne wspó pracuj ce np. z kominkiem 

z p aszczem wodnym lub kocio  na paliwa 

odnawialne, np. pelety. Nowoczesne urz -

dzenia mog  pracowa  bezobs ugowo na-

wet przez 7 dni. Podczas spalania peletów 

powstaje minimalna ilo  popio u, który 

jest warto ciowym nawozem nadaj cym 

si  do wykorzystania w ogrodzie.

fo
t.
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Nowoczesny kondensacyjny kocio  gazowy 

z automatyk  pozwalaj c  na programowanie 

danej temperatury w zale no ci od potrzeb 

i pory dnia
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W jaki sposób wyra ane jest zapotrzebowanie 
budynku na energi ?

Z
apotrzebowanie budynku na energi  okre la si  na pod-

stawie charakterystyki energetycznej budynku porów-

nanej z parametrami tzw. budynku referencyjnego. W ten 

sposób okre lony jest wska nik EP, a tym samym klasa 

energetyczna domu. Warunki techniczne dla budynku 

referencyjnego (standardu podstawowego, czyli o mini-

malnych przyj tych wymaganiach energetycznych) s

zdefiniowane w znowelizowanych przepisach techniczno-

-budowlanych. Dane te stanowi  punkt odniesienia i bez 

ich okre lenia nie jest mo liwe wyliczenie adnego in-

nego wska nika. 

Obliczenie wska nika zintegrowanej charakterysty-

ki energetycznej budynku EP polega na wyznaczeniu 

wska ników cz stkowych, a nast pnie porównaniu 

ich ze wska nikami cz stkowymi budynku referen-

cyjnego. W ten sposób otrzymuje si  bezwymiarowe 

wyra enia, których suma okre la EP ca ego budynku. 

Na podstawie tej warto ci przypisuje si  budynkowi 

okre lon  klas  energetyczn .

wiadectwo charaktery-

styki energetycznej jest 

wa ne 10 lat pod warunkiem 

nie przeprowadzenia w tym 

czasie robót budowlanych, 

w wyniku których zmianie ule-

g aby charakterystyka energe-

tyczna budynku. Je li w wy-

niku przebudowy lub remontu 

budynku uleg a zmianie jego 

charakterystyka energetyczna, 

konieczne b dzie sporz dzenie 

nowego wiadectwa.

Jakich budynków dotyczy obowi zek 
sporz dzania wiadectwa charakterystyki 
energetycznej?

O
d 1 stycznia 2009 r. wiadectwa cha-

rakterystyki energetycznej obowi zu-

j  dla ka dego budynku oddawanego do 

u ytkowania oraz budynku podlegaj cego 

zbyciu lub najmowi, a tak e w przypadku, 

gdy w wyniku przebudowy lub remontu 

budynku uleg a zmianie jego charaktery-

styka energetyczna.

Teoretycznie wi c nie obowi zuje do-

mów jednorodzinnych budowanych „dla 

siebie”, ale to tylko teoria, je li bowiem 

ma by  sporz dzona jakakolwiek wycena, 

potrzebna np. do uzyskania kredytu hipo-

tecznego, b dzie wymagane wiadectwo 

charakterystyki energetycznej budynku 

wiadcz ce o jego warto ci. Równie  wy-

konanie odbioru technicznego budynku 

wymaga posiadania wiadectwa energe-

tycznego budynku.

Obowi zek posiadania wiadectwa 

wynika z prawa europejskiego. Celem 

jego wprowadzenia jest promowanie bu-

downictwa efektywnego energetycznie. 

Dzi ki informacjom zawartym w wia-

dectwie w a ciciel, najemca, u ytkownik 

b dzie móg  okre li  orientacyjne rocz-

ne zapotrzebowanie na energi , a tym sa-

mym koszt utrzymania zwi zany z za-

potrzebowaniem na energi .

Ile trzeba zap aci
za sporz dzenie 
wiadectwa 

charakterystyki 
energetycznej 
domu?

C
eny wiadectw charakterystyki 

energetycznej s  trudne do osza-

cowania, ale przewiduje si , ze koszt 

wydania takiego dokumentu dla domu 

jednorodzinnego to b dzie wydatek 

1000–1500 z .

Czy buduj cy domy 
energooszcz dne 
w Polsce mog
liczy  na ulgi 
lub dotacje?

N
iestety, w przeciwie stwie do kra-

jów Europy zachodniej, rz d polski 

nie oferuje adnych dotacji na budownic-

two energooszcz dne.

W jaki sposób wspiera si  budownictwo 
energooszcz dne w krajach europejskich?

W
Austrii i Niemczech mo na skorzysta  z rz dowego dofinansowania na budow

domów energooszcz dnych. Oferowane s  równie  niskooprocentowane kre-

dyty, np. na kwot  50 tys. euro. Zach ty te wystarczaj , by wi kszo  budowanych 

obecnie w tych krajach domów spe nia o kryteria energooszcz dno ci.

Jak d ugo b dzie 
wa ne wiadectwo 

charakterystyki 
energetycznej?
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