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PRZEDMOWA
Cechy energetyczne budynku – to zespół jego właściwości, od których zależy wielkość
rocznego zapotrzebowania energii związanej z jego użytkowaniem. W szczególności są to
cechy ochrony cieplnej budynku oraz cechy systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia
i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.
Od cech energetycznych zależy komfort i koszty użytkowania budynku, a zatem mają one
istotne znaczenie dla właścicieli i użytkowników budynków.
Ocena cech energetycznych dokonywana jest w projektach budowlanych, w audytach
energetycznych przygotowujących termomodernizację, audytach remontowych, audytach
efektywności energetycznej i audytach energetycznych przedsiębiorstw, a także jako
podstawa dla określenia charakterystyki energetycznej w ramach świadectw energetycznych
budynków.
Poradnik zawiera wybrane przepisy, dane i metody obliczeń najczęściej potrzebne przy
dokonywaniu oceny cech budynku związanych z użytkowaniem energii. Metody oceny
związane z dokonywaniem obliczeń są ilustrowane przykładami. Należy podkreślić, że
opracowanie zawiera fragmenty przepisów i wybrane dane z norm i, że pełnych informacji
należy szukać w tekstach tych przepisów i norm.
Niniejsze V wydanie poradnika zostało w porównaniu do wydania IV rozszerzone i
dostosowane do aktualnych przepisów, danych i norm. Zmieniony został też układ rozdziałów
tak, aby ułatwić korzystanie z treści poradnika.
Rozdziały 1 do 5 dotyczą podstawowych metod oceny energetycznej, w rozdziałach 6 i 7
omówione są praktyczne zastosowania tych metod w projektach budowlanych oraz audytach
i świadectwach energetycznych, a w rozdziale 8 przedstawione są możliwości i metody
poprawy cech energetycznych budynków.
Wydanie V poradnika jest pierwszym w historii Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii
wydawnictwem dostosowanym, w pierwszej kolejności do korzystania na komputerze jako
plik pdf. Oczywiście można książkę wydrukować (edycja dopasowana jest do wydruku w
formacie A4), ale pełną funkcjonalność, jak np. łącza odnośników (linki do rozdziałów, tabel,
wzorów, itp.), wyszukiwanie wyrazów lub fraz, kopiowanie wartości, uzyskuje się na
komputerze w przeglądarce plików pdf. Mamy nadzieję, że ta forma przypadnie Państwu do
gustu – w przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt wysyłając e-mail na adres
biuro@fpe.org.pl.
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ZNACZENIE CECH ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

Cechy energetyczne budynku, czyli jego właściwości związane z zużyciem energii mają wpływ
na jakość środowiska, w którym przebywają użytkownicy budynku, a więc na ich komfort życia
i stan zdrowia, a także na poziom zużycia energii, który decyduje o kosztach eksploatacji
budynku i wpływie na środowisko (pokazuje to schemat na rys. 1.1).

Rys. 1.1 Wpływ cech energetycznych budynków na komfort i zdrowie użytkowników, koszty
eksploatacji i stan środowiska

Te cechy tak ważne dla ludzi, środowiska i gospodarki mogą być właściwie ukształtowane przez
odpowiednie rozwiązania techniczne i wykorzystane materiały w projektowanych budynkach,
a także mogą być poprawione w budynkach już istniejących przez ich modernizację.
Staranie o nadanie budynkom prawidłowych cech energetycznych są przedmiotem działania
Unii Europejskiej, a także naszego państwa.
Dążąc do poprawy efektywności energetycznej w budownictwie Unia Europejska wydaje
dyrektywy i inne akty prawne zobowiązujące kraje członkowskie do realizacji działań w tej
dziedzinie. Dyrektywy te powinny być wdrażane do przepisów krajowych. W tab. 1.1
przedstawiono najważniejsze dyrektywy dotyczące cech energetycznych i poprawy
efektywności energetycznej budynku, ich cele oraz sposób wprowadzenia do prawa polskiego.
Tab. 1.1 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące cech energetycznych i efektywności energetycznej
Dyrektywa

Cele i główne działania

Dyrektywa EC/2004/8 w sprawie
wspierania wysokosprawnej
kogeneracji
Dyrektywa 2002/91/WE w
sprawie charakterystyki
energetycznej budynków

Zwiększenie udziału i efektywności skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
Promocja i bodźce ekonomiczne
Ustalenie minimalnych wymagań energetycznych
dla budynków
Certyfikacja energetyczna budynków
Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji
grzewczych

8

Implementacja do prawa
polskiego
Wprowadzenie przepisów do
Prawa Energetycznego (w tym
„czerwone i żółte certyfikaty)
Wprowadzenie przepisów do
Prawa Budowlanego

Dyrektywa 2006/32/WE w
sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług
energetycznych.
Dyrektywa 2009/28/WE w
sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych
Dyrektywa 2009/125/WE
ustanawiająca zasady ustalania
wymogów dotyczących
ekoprojektu dla produktów
związanych z energią.
Dyrektywa 2010/31/UE w
sprawie charakterystyki
energetycznej budynków tzw.
RECAST.
Dyrektywa 2012/27/UE w
sprawie efektywności
energetycznej (zamiast
2006/32/WE)

Zmniejszenie zużycia energii do 2016r
Stworzenie i aktualizacja Krajowego planu działań
dla poprawy efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności
energetycznej (w tym „białe
certyfikaty”) z 2011r.

Krajowe plany działań
Obliczanie udziału OZE
Systemy wsparcia
Zasada, że zużycie energii urządzenia przed
wymianą nie przekracza poziomu
odpowiadającego spełnieniu wymogów
minimalnych określonych w rozporządzeniach
wydanych na podstawie dyrektywy
Budynki niemal zeroenergetyczne po 2020 r
Kontrola i ewidencja świadectw energetycznych
budynków

1) Wprowadzenie przepisów do
Prawa Energetycznego
2) Ustawa o OZE
Wprowadzenie do ustawy o
efektywności energetycznej w
2016r.

Dyrektywa 2018/ 844/UE w
sprawie charakterystyki
energetycznej budynków

Uzupełnienia i zmiany do Dyrektywy 2010/31/UE
Zadania do 2050r, renowacja budynków
istniejących do standardu nZEB.

Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2021/1119 z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie ustanowienia ram na
potrzeby osiągnięcia neutralności
klimatycznej

Wprowadzenie niezbędnych środków do:
1) redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie
całej UE o co najmniej 55% do 2030 r. w
porównaniu z 1990 r.,
2) osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do
2050 r., czyli zmniejszenia emisji netto gazów
cieplarnianych do zera w 2050r.
Przyspieszenie renowacji budynków i w tym
poprawa klimatu, obniżenie emisji CO2, szersze
wykorzystanie OZE, wykorzystania materiałów
najmniej szkodliwych dla środowiska i z
recyklingu, zdrowe budynki, zapobieganie klęskom
żywiołowym, inteligentne budynki, przyspieszenia
zmian w sektorze budynków

Komunikat Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady,
Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komit. Regionów:
Fala Renowacji Dla Europy,
COM/2020/66

Cele oszczędności energii do 2020 r.
Wzorcowa rola obiektów użyteczności publicznej
Rola audytów en. w przedsiębiorstwach
Systemy wsparcia poprawy efektywności en.

1) Wprowadzenie do Warunków
Technicznych
2) Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynków
Ustawa o efektywności
energetycznej w 2016 r.

Ustalenia Dyrektywy będą
wprowadzone ustawy o
charakterystyce energet. oraz w
Długoterminowej strategii
renowacji budynków
Polityka energetyczna państwa
do 2040 r. w tym zwiększenie
efektywności wytwarzania i
zużywania ciepła w budynkach

Przygotowanie dokumentu p.t.
„Długoterminowa strategia
renowacji budynków”

W nawiązaniu do dyrektyw unijnych powstało w Polsce szereg dokumentów
ukierunkowujących gospodarkę zgodnie z wymaganiami poprawiania efektywności
energetycznej.
Takimi dokumentami są:
▪ Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 (KPEiK), który określa krajowe
założenia i cele, przede wszystkim obniżenie emisyjności, efektywność energetyczną i
bezpieczeństwo energetyczne.
▪ Polityka energetyczna państwa do 2040 r. (PEP 2040) , która dotyczy całej gospodarki
i wielu jej aspektów; w odniesieniu do budynków kluczowym zadaniem jest zwiększenie
efektywności wytwarzania i zużywania ciepła.
▪ Długoterminowa strategia renowacji budynków przewidująca znaczne zwiększenie
corocznie modernizowanych budynków oraz wycofanie wykorzystania węgla we
wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach do 2030 r.
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▪ Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej - przygotowywany co 3
lata w którym określa się krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej w
poszczególnych sektorach gospodarki, opis planowanych programów i informacje o
osiągniętej oszczędności energii
▪ Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej jest przygotowywany co 3 lata
przez Ministra Energii i przyjmowany przez Radę Ministrów. W dokumencie tym określa się
krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki,
opis planowanych programów i informacje o osiągniętej oszczędności energii.
Problemy jakości energetycznej budynków zawierają następujące ustawy:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prawo Energetyczne
Prawo Budowlane [1]
Prawo Ochrony Środowiska
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów [3]
Ustawa o efektywności energetycznej [8]
Ustawa o odnawialnych źródłach energii
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2

DANE I INFORMACJE OGÓLNE

2.1 Jednostki. Przeliczanie jednostek.
Przeliczanie ilości energii wyrażonej w różnych jednostkach
▪
▪
▪
▪
▪

1W
1 Wh
1 kWh
1 MJ
1 GJ

= 1 J/s (1 Wat = 1 dżul na sekundę)
= 3600 J
= 3600 000 J = 3,6 MJ
= 1/3,6 kWh = ok. 0,278 kWh
= 1000/3,6 kWh = ok. 278 kWh

Tab. 2.1 Przeliczanie jednostek
Wartość
Nazwa jednostki

Megadżul
Megakaloria
Kilowatogodzina
Kilogram oleju
ekwiwalentnego

Oznaczenie

MJ
Mcal
kWh
kg o.e.

MJ

Mcal

kWh

kg o.e.

1
4,186
3,6

0,239
1
0,860

0,278
1,163
1

0,024
0,10
0,086

41,868

10,0

11,63

1

Tab. 2.2 Przedrostki jednostek miar
Przedrostek
kilo
mega
giga
tera
peta
eksa

Symbol
k
M
G
T
P
E

Mnożnik
103 = 1 000
106 = 1 000 000
109 = 1 000 000 000
1012 = 1 000 000 000 000
1015 = 1 000 000 000 000 000
1018 = 1 000 000 000 000 000 000

2.2 Wartość energetyczna paliw
Tab. 2.3 Orientacyjna wartość energetyczna paliw

L.p.

Rodzaj paliwa

Jednostka

Wartość
opałowa
MJ/jednostkę

1
Węgiel kamienny
kg
21,2*
2
Węgiel brunatny
kg
8,0*
3
Koks
kg
28,2*
4
Drewno
kg
15,6*
5
Olej opałowy
kg
40,4*
6
Gaz ziemny wysokometanowy
m3
36,5*
7
Gaz płynny propan-butan
kg
47,3*
8
Olej ekwiwalentny
kg
41,9
*Uwaga: Szczegółowe wartości energetyczne paliw podawane są na każdy rok przez Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).
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