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Temat nr 8 : 

Przewodzenie ciepła – powtórka wiadomości 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 4 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 

Ciepło jest to forma energii przekazywana między dwoma układami 

(lub układem i otoczeniem) w wyniku różnicy temperatur.  

 

Wymiana ciepła występuje wyłącznie wtedy gdy mamy do 

czynienia z różnicą  temperatur. 

 

 

 
Ciepło przechodzi od ciała o temperaturze wyższej do ciała o 

temperaturze niższej przez: 

  

-         przewodzenie  

-         promieniowanie  

-         konwekcję  

  

 

Definicja ciepła  
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Formy wymiany ciepła 

Przewodzenie ciepła  
 
Bezpośrednie przekazywanie energii wewnętrznej drobinom o niższej  
temperaturze przez stykające się z nimi drobiny tego samego lub 
innego ciała posiadające wyższą temperaturę. 

Promieniowanie 
 
Wzajemne przekazywanie sobie energii przez drobiny materii o różnych 
temperatur nie stykających  się ze sobą ( np. słońce za pomocą fal 
emituje ciepło). 

Konwekcja  
 
Przewodzenie ciepła, któremu towarzyszy wzajemne przemieszczanie 
płynu, cieczy, gazu. (gdy gotujemy wodę, najpierw podgrzewają się 
cząstki będące na dole i przechodząc do góry będą oddawały ciepło 
cząstkom po drodze). 
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Przewodzenie ciepła jest sposobem przekazywania energii, który 
zachodzi w nierównomiernie nagrzanym ośrodku materialnym, lub 
przy bezpośrednim zetknięciu się dwu lub więcej ośrodków o różnych 
temperaturach. 
 
Przewodzenie ciepła w czystej postaci jest charakterystyczne dla ciał 
stałych. Natomiast w cieczach i gazach przewodzeniu ciepła 
towarzyszą zwykle inne sposoby wymiany ciepła (konwekcja                             
i promieniowanie). 
 

 

Formy wymiany ciepła 
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 Źródło [ 3] 

Formy wymiany ciepła 
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 Źródło [ 3] 

Formy wymiany ciepła 

 Źródło [ 3] 
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Odmianą przewodzenia jest  
 
WNIKANIE   
 
przewodzenie ciepła w ciałach stałych, kontaktujących się na swojej  
powierzchni z płynem.  
 
 
 
Wymiana ciepła pomiędzy płynem a powierzchnią stykającego się                 
z nim ciała stałego polega na dwóch zjawiskach:  
 
- promieniowaniu, 
- konwekcji.  
 
Połączone działanie tych dwóch zjawisk nazywamy 
 PRZEJMOWANIEM CIEPŁA  
 

Formy wymiany ciepła 
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Wymiana ciepła w przegrodzie  

 Źródło [ 3] 

Formy wymiany ciepła 
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     Współczynnik przewodzenia ciepła     
 
wyznacza się doświadczalnie, zleży on od gęstości, temperatury                   
i wilgotności rozpatrywanego materiału  PN EN  ISO 6946 
 
 
Współczynnik przewodzenia ciepła  
 
charakteryzuje łatwość przewodzenia ciepła przez dany materiał. Dobrymi 
przewodnikami ciepła nazywamy materiały, dla których wartość 
współczynnika przewodzenia ciepła duża, natomiast materiały będące 
izolatorami cieplnymi charakteryzują się małymi wartościami   
 
Jednostką współczynnika przewodzenia ciepła jest Wat na metr Kelwin 
(W/mK). Wyraża ona wielkość przepływu ciepła przez jednostkową 
powierzchnię z materiału o danej grubości, jeśli różnica temperatur między 
dwiema jego stronami wynosi 1 Kelwin. 
 
 

Przewodzenie ciepła 
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JEDNOSTKOWY STRUMIEŃ CIEPŁA 

Jeżeli dwa płyny cieplejszy o temp. ti i chłodniejszy o  temp. te 

rozdzielone są przegrodą określonego kształtu to gęstość strumienia 

ciepła przepływającego przez przegrodę wyraża równanie  PECLETA  

q =  U (i - e)  [W/m2] 

d/  
i 

e 

 

 ti  

 te  
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Całkowity strumień ciepła  
       
 
 Q = q * A  [W] 

q- jednostkowy strumień powietrza [W/m2]                                                             

A- powierzchnia przegrody [m2] 

Ilość ciepła napływającego na powierzchnię i odpływającego                    
z przegrody po stronie zewnętrznej są sobie równe.  
Q1 = hi * A (ti - i)    wnikanie  
Qh = /d*A (i - e)   przewodzenie      
Q2 = he * A (e - te)  wnikanie      

Q = U * A * (ti – te)  [W] 

Przenikanie ciepła 
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              1 
 
     1/hi +d/ + 1/he  U  = 

 U - współczynnik przenikania ciepła określa ile energii przenika przez metr 

kwadratowy przegrody w czasie jednej sekundy gdy różnica między 
temperaturą na zewnątrz i wewnątrz wynosi 1 Kelwin.  
 

Przenikanie ciepła 

[W/m2K] 

1/hi = Rsi – opór termiczny wewnętrznej powierzchni przegrody podczas 

napływu ciepła [m2K/W] 

 1/he =  Rse  - opór termiczny powierzchni zewnętrznej przegrody podczas 

odpływu ciepła [m2K/W] 

d = grubość przegrody [m] 
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Opór cieplny (R)  
 
 
 

wskazuje niezbędną różnicę temperatur, aby 1m2 wewnętrznej 
powierzchni przegrody przyjął  w jednostce czasu ilość ciepła 
równą 1 Wat. 

 R = d/   [(m2K)/W] 

Przenikanie ciepła 
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Opór cieplny ściany wielowarstwowej 

 Rsi wewnętrzny opór przejmowania ciepła zależy od   

             kierunku przepływu ciepła 

Rse zewnętrzny opór przejmowania ciepła 

              

 

  

 R = Rsi + Ri + Rse  

 

Współczynnik przenikania ciepła 
  

  

  1/  R = U [W/m2 * K] 

 Opór cieplny obliczamy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.   

Przenikanie ciepła 
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Przenikanie ciepła 
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Opór cieplny warstw powietrza 

  

  Obliczanie oporu cieplnego warstw powietrza zamkniętych w 

przegrodach budowlanych zależy od stopnia wentylacji 

tych  warstw. 

 

Wyróżnia sie przy tym trzy przypadki: 

 

a) warstwy niewentylowane, 

 

b)  warstwy słabo wentylowane, 

 

c)  warstwy dobrze wentylowane. 

Przenikanie ciepła 

23 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 
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Za warstwy niewentylowane uważa się warstwy które nie mają styczności 
z powietrzem zewnętrznych, lub takie dla których powierzchnia otworów w 
przegrodzie wynosi: 

- poniżej 500 mm2 na 1mb przegrody, przy pionowych warstwach 

powietrza, poniżej 500 mm2 na 1m2 przy poziomych warstwach powietrza 

dla tego typu warstw opór powietrza przyjmuje sie z tabeli 

 

Przenikanie ciepła 
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Przenikanie ciepła 

Za warstwy słabo wentylowane uważa się warstwy których powierzchnia 
otworów mających styczność z powietrzem zewnętrznych wynosi: 
 

- 500-1500 mm2 na 1mb przegrody dla warstw pionowych powietrza lub 500-

1500 mm2 na 1 m2 poziomych warstw powietrza. 

 

Dla takich warunków opór warstwy powietrza przyjmuje się w wysokości 

50% wartości odczytanej z tabeli 2.  
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Przenikanie ciepła 

Warstwy dobrze wentylowane to warstwy których powierzchnia otworów 
wentylowanych wynosi >1500 mm2 na 1 mb dla warstw pionowych lub na 
1m2 dla warstw poziomych powietrza. 
 
Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego z dobrze wentylowaną 
warstwą powietrza oblicza się, pomijając opór cieplny tej warstwy i innych 
warstw znajdujących się między nią a środowiskiem zewnętrznym i dodając 
wartość zewnętrznego oporu przejmowania ciepła, odpowiadającą 
nieruchomemu powietrzu (tj. równą oporowi przejmowania ciepła na 
wewnętrznej powierzchni tego komponentu czyli Re = Ri ). 
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Zasady wyznaczania wartości współczynnika przenikania ciepła przegród 
budowlanych podano w normie PN-EN ISO 6946:2008  
 
Zamieszczono w niej metodologię wyznaczania oporu cieplnego i 
współczynnika przenikania ciepła przegród o jednorodnym i niejednorodnym 
układzie konstrukcyjnym oraz skorygowanej wartości współczynnika 
przenikania ciepła, czyli parametru UC . 
 
W ścianach zewnętrznych można najczęściej zaobserwować następujące 
typy liniowych mostków ciepła: 
• na połączeniu ściany ze stropodachem,  
• na połączeniu stropu ze ścianą zewnętrzną z mostkami geometrycznymi na 
krawędziach ścian zewnętrznych, 
• na otworach okiennych lub drzwiowych,  
• na połączeniu balkonów ze ścianą zewnętrzną. 
 
 Dodatkowo mogą wystąpić mostki punktowe wynikające z zastosowania 
łączników mechanicznych lub słupów konstrukcyjnych w ścianach.  
 

Mostki cieplne 
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W obliczaniu skorygowanej wartości współczynnika przenikania 
ciepła UC należy stosować poprawki uwzględniające: 
 

 - pustki powietrzne, a właściwie nieszczelności w warstwie izolacji 

   cieplnej, oznaczone symbolem ΔUg, 

 

 - łączniki mechaniczne (metalowe) przebijające warstwę izolacji 

            cieplnej, oznaczone symbolem ΔUf, 

 

 - nieszczelności w warstwie izolacji cieplnej dachów o    

    odwróconym układzie warstw, oznaczone symbolem ΔUr. 

 

Mostki cieplne 
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Według normy PN-EN ISO 6946:2008 wpływ łączników mechanicznych                   
w skorygowanej wartości współczynnika przenikania ciepła UC można 
uwzględnić poprawką ΔUf według jednej z dwóch zależności. 

Pierwsza (szczegółowa) jest podana w wytycznych ETAG 004:2008– 

zaleca się w niej stosowanie współczynnika przenikania ciepła punktowego 

mostka cieplnego χ, który musi być określony dokładnie na podstawie 

obliczeń według metodologii z normy PN-EN ISO 10211:2008.  

 

UC = U + ΔU, 

ΔU = ΔUg + ΔUf + ΔUR 

UC  - skorygowana wartość współczynnika przenikania ciepła [W/(m²·K)],  

Przenikanie ciepła 
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Poprawka do współczynnika przenikania ciepła uwzględniająca wpływ 
mostków cieplnych punktowych (od łączników z trzpieniami metalowymi) i 
mostków cieplnych liniowych (listew, profili metalowych), obliczana wzorem:  

 
ΔUf = χp · n + ψi · li, 
 
χpwspółczynnik przenikania ciepła punktowego mostka cieplnego od 
łącznika mechanicznego [W/K] – do obliczeń proponuje się przyjmować 
następujące wartości: –  
- 0,002 [W/K] – w odniesieniu do łączników ze stali nierdzewnej z główką z 
tworzywa i łączników ze szczeliną powietrzną przy główce, 
- 0,004 [W/K] – w odniesieniu do łączników ze stali galwanizowanej z główką 
pokrytą tworzywem, 
- 0,008 [W/K] – w odniesieniu do pozostałych łączników metalowych, 
n  - liczba łączników mechanicznych przypadających na 1 m² przegrody,   
ψi - współczynnik przenikania ciepła liniowego mostka cieplnego od listew, 
profili [W/(m·K)], 
li - długość liniowego mostka cieplnego (listew, profili) przypadającego na 1 
m² przegrody [m].    
  

Przenikanie ciepła 
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Według drugiej (przybliżonej) poprawka może być stosowana wówczas, gdy 
łączniki nie są uwzględnione innymi metodami. W normie PN-EN ISO 
6946:2008 podano, że poprawkę należy stosować w odniesieniu do kotew 
ściennych w murach wielowarstwowych, łączników dachowych lub 
łączników w złożonych systemach paneli. 
 
 
Poprawki nie należy wprowadzać w następujących przypadkach: 
 
– kotwie ścienne przechodzą przez pustą szczelinę, 
– kotwie ścienne między warstwą muru i drewnianymi słupkami, 
– gdy współczynnik przewodzenia ciepła łącznika, lub jego części, jest 
mniejszy niż 1 W/(m·K). 
 
 
Wynika z tego, że nie trzeba jej uwzględniać wówczas, gdy łączniki 
wykonane są z tworzywa sztucznego, należy natomiast – kiedy łączniki 
wykonane są z metalu. 
 

Przenikanie ciepła 
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Poprawkę ΔUf (określoną w sposób przybliżony) oblicza się według wzoru: 
 
 
 

 

α = 0,8 jeżeli łącznik całkowicie przebija warstwę izolacji;  

lub α = 0,8·d1/d0 jeżeli łącznik wpuszczono w izolację, czyli częściowo 

przebija izolację (w części jej grubości);   

λf – współczynnik przewodzenia ciepła materiału łącznika [W/(m·K)];   

nf – liczba łączników na 1 m²;   

Af – pole przekroju poprzecznego jednego łącznika [m²];   

d0 – grubość warstwy izolacji cieplnej z łącznikiem [m];   

d1 – długość łącznika przechodzącego przez izolację cieplną [m];   

R1 – opór cieplny warstwy –  izolacji cieplnej przebitej przez łącznik 

[(m²·K)/W]; 

RT,h – opór cieplny komponentu (przegrody) z pominięciem wpływu mostków 

cieplnych [(m²·K)/W].  

 

Przenikanie ciepła 
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 Źródło [9] 

Przenikanie ciepła 
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Poprawka na nieszczelności ∆Ug  

Przenikanie ciepła 
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UC = U + ΔU, 

dla ścian zewnętrznych  ΔU = ΔUg + ΔUf 

Przenikanie ciepła 
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Przenikanie ciepła 

36 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 

W obliczeniach strat ciepła przez przenikanie, mostki cieplne można uwzględnić 
metodą uproszczoną. Polega ona na przyjęciu skorygowanej wartości 
współczynnika przenikania ciepła 
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Przenikanie ciepła 
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Przenikanie ciepła 

38 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 
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Zadanie 1 
 
Oblicz współczynnik przenikania ciepła  
przegrody zewnętrznej jednowarstwowej  
zbudowanej z cegły dziurawki 
grubości 12 cm, współczynnik przewodzenia 
 = 0,64 [W/mK] 
 

 
U = 1/  R [W/m2K] 
 
 l.p 

 

Warstwa 

 

d [m] 

 

 [W/mK] 

 

R [m2k/W] 

 
Opór przejmowania od strony wewnętrznej, Rsi 

 

0,130 

 1 

 

Cegła dziurawka 

 

0,12 

 

0,64 

 

0,188 

 Opór przejmowania od strony zewnętrznej, Rse 

 

0,040 

 R = Rsi+R+Rse 

 

0,358 

 

U = 1/  R = 1/0,358 = 2,79  [W/m2K] 

Przenikanie ciepła 
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Zadanie 2 

 

Oblicz współczynnik przenikania ciepła przegrody zewnętrznej wielowarstwowej 
zbudowanej z: 

- tynk cementowo wapienny gr. 2,0 cm,  =0,820 [W/mK] 

- pustak z gazobetonu 08. 24 cm, ,  =0,233 [W/mK] 

- styropian gr 12 cm,  =0,038 [W/mK] 

- cegła ceramiczna pełna gr. 12 cm,  =0,077 [W/mK] 

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm,  =0,82 [W/mK] 

U = 1/  R [W/m2K] 

Przenikanie ciepła 
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l.p 

 

Warstwa 

 

d [m] 

 

 [W/mK] 

 

R [m2k/W] 

 
Opór przejmowania od strony wewnętrznej Rsi 

 

0,130 

 1 

 

tynk cementowo-wapienny 0,020 

 

0,820 

 

0,024 

 2 

 

pustak z gazobetonu 

 
0,240 

 

0,233 

 

1,030 

 
3 

 

styropian 

 
0,120 

 

0,038 

 

3,158 

 4 

 

cegła ceramiczna pełna 

 
0,120 

 

0,770 

 

0,156 

 5 

 

tynk cementowo-wapienny 

 
0.015 

 

0,820 

 

0.018 

 Opór przejmowania od strony zewnętrznej Rse 

 

0,04 

 R = Rsi+(R1+R2+r3+R4+R5)+Rse 

 

4,556 

 

U = 1/  R = 1/ 4,556  = 0, 219 [W/m2K] 

Przenikanie ciepła 
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Zadanie 3 
Na podstawie wyliczonego w zadaniu 2 współczynnika przenikania ciepła oblicz 
skorygowany współczynnik przenikania Ucmax z uwzględnieniem mostka 
ciepła na łączniki metalowe, przyjąć że izolacja cieplna układana jest metodą 
na zakład.  

42 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 

Uc = U +ΔUf +ΔUg = 0,219 + 0,032 + 0,0 = 0,251 W/m2K 
 

Przenikanie ciepła 
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1) Oblicz U dla przegrody zewnętrznej wielowarstwowej zbudowanej z: 

-   tynk cementowo wapienny gr. 1,0 cm,  =0,82 [W/mK] 

-   cegła ceramiczna pełna  gr. 38 cm ,  =0,770 [W/mK] 

-   styropian gr 16 cm,  =0,040 [W/mK] 

-   tynk cem-wapienny gr. 1,0 cm,  =0,820 [W/mK], 

 
z uwzględnieniem mostka ciepła na łączniki metalowe, przyjąć że izolacja 
cieplna układana jest metodą na zakład.  

 

2) Oblicz współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu zbudowanego z : 

- Tynk cem-wap gr 1,0 cm,  =0,82 [W/mK], 

- strop Teriva gr. 24 cm,  =0,65 [W/mK], 

- styropian gr. 20 cm,  =0,042 [W/mK], 

- podkład z betonu chudego gr 4,5 cm,  =1,05 [W/mK], 

- papa gr. 0,5 cm ,  = 0,18 [W/mK]. 

 

Zadanie domowe – termin do 01.01.2016 
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Zadanie domowe – termin do 01.01.2016 
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3) Oblicz U dla przegrody pionowej wewnętrznej wielowarstwowej zbudowanej z: 

-   tynk cementowo wapienny gr. 1,5 cm,  =0,82 [W/mK] 

-   cegła ceramiczna pełna  gr. 38 cm ,  =0,770 [W/mK] 

-   tynk cem-wapienny gr. 1,5 cm,  =0,820 [W/mK], 

4) Oblicz U dla przegrody pionowej wewnętrznej wielowarstwowej zbudowanej z: 

-   tynk cementowo wapienny gr. 1,0 cm,  =0,82 [W/mK] 

-   cegła ceramiczna pełna  gr. 6 cm ,  =0,620 [W/mK] 

-   tynk cem-wapienny gr. 1,0 cm,  =0,820 [W/mK], 

5) Oblicz U dla przegrody wewnętrznej poziomej wielowarstwowej zbudowanej z: 

-  PCW gr 0,5 cm,  =0,20 [W/mK], 

-  podkład z betonu pod posadzkę gr 4,0 cm,  =1,05 [W/mK], 

-  strop Teriva gr. 24 cm,  =0,65 [W/mK], 

-  tynk cem-wapienny gr. 1,5 cm,  =0,820 [W/mK], 
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Zadanie 
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Oblicz obciążenie cieplne mieszkania znajdującego się w 3-piętrowej kamienicy, 

 zlokalizowanej w Bielsku-Białej. Mieszkanie znajduje się na ostatniej 3 kondygnacji. 

Przyjąć współczynniki przenikania przegród obliczone  w zadaniu domowym. 

Dodatkowo przyjąć U dla okien zewnętrznych 1,3 W/m2K i drzwi  

wewnętrznych 5,1 W/m2K, drzwi wejściowych do mieszkania 1,7 W/m2K.  

Wysokość pomieszczenia w świetle 2,7 m. 

Obliczeń dokonaj za pomocą programu komputerowego InstalSoft – OZC oraz  

InstalTherm. 

 

Przyjmij, ze jest to budynek wielorodzinny, wysokości 10 m, średniej szczelności,  

nieosłonięty, wyposażony w wentylacje grawitacyjną. Mieszkanie graniczy z sąsiednim  

mieszkaniem ( lewa strona) oraz klatką schodową (ti=8°C), na dole znajduje się  

bliźniaczy lokal mieszkaniowy. 
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Zadanie 
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Zadanie 

[www.is.pw.edu.pl/michal_strzeszewski] 
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Zadanie 
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Zadanie 
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Zadanie 
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Zadanie 
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Zadanie 
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Zadanie 
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Strata ciepła bezpośrednio na zewnątrz 

przegroda L [m] H [m] A [m2] U 
[w/m2K] 

Δ Utb Ukc H T ie 

Sz o 4,46 3,2 14,27/11,07 0,25 0,05 0,30 3,32 

Oz 1,6 2,0 3,2 1,3 0,4 1,7 5,44 

Sz 5,39 3,2 17,25 0,25 0,05 0,30 5,18 

Std 4,46 5,39 24,04 0,19 0,10 0,29 6,97 

Σ HT ie = 20,91 W/K 
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Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

Zadanie 
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Strata ciepła między pomieszczeniami ogrzewanymi do różnych wartości 
temperatury 

przegroda L [m] H [m] A [m2] U 
[w/m2K] 

f ij H T ij 

Sw 41 3,07 3,2 9,82 1,27 

Sw 41 2,11 3,2 6,75 1,27 

Stw 4,23 5,16 17,07 1,28 

Sw 41 2,4 3,2 7,68 1,27 

Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

Zadanie 
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Strata ciepła między pomieszczeniami ogrzewanymi do różnych wartości 
temperatury 

θ przyległej przestrzeni = (20 +7,6) 2 =13,8 °C 

 
1  = ( 20 - 13,8 °C) / [ 20 – (-20) °C] = 0,155 

 

2  = ( 20 – 24,0 °C) / [ 20 – (-20) °C] = - 0,10 

 

Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

Zadanie 
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przegroda L [m] H [m] A [m2] U 
[w/m2K] 

f ij H T ij 

Sw 41 3,07 3,2 9,82 1,27 0,155 1,93 

Sw 41 2,11 3,2 6,75 1,27 0,155 1,33 

Stw 4,23 5,16 17,07 1,28 0,155 3,39 

Sw 41 2,4 3,2 7,68 1,27 -0,10 -0,97 

Strata ciepła między pomieszczeniami ogrzewanymi do różnych wartości 
temperatury 

Σ HT ij = 5,68 W/K 

Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

Zadanie 
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Projektowa strata ciepła przez przenikanie 

Φ T  = (20,91 + 5,68) [20-(-20)] = 1064 W 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 

64 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 

[www.is.pw.edu.pl/michal_strzeszewski] 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

2 * 46,1 * 5 * 0,02 *1,0 = 9,22 m3/h 

0,5* 46,1 = 23,05 m3/h 

Zadanie 
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Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

23,05 = 7,84 W/K 

Zadanie 

70 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Projektowa wentylacyjna strata ciepła 

7,84 * [20- (-20)] = 314 W 

Zadanie 
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Projektowe obciążenie cieplne budynku 

Zadanie 
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1064 + 314 = 1378 W 

Projektowe obciążenie cieplne budynku ( pokoju nr P1) wynosi 

Zadanie 
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Temat nr 9: 

 

Wymagania ochrony cieplnej budynków 

Maksymalne dopuszczalne współczynniki przenikania 

ciepła 
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   Zgodnie z: 
 

 ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 
 z dnia 12 kwietnia 2002r  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 

(Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690) 
 
   budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne , klimatyzacyjne, ciepłej    
   wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności publicznej,   
   zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – 
   również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane  
   w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych odnośnie wartości  
   wskaźnika Ep oraz izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. 
 

 

  

 

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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Wymagania  minimalne: 
 

1)  wartość wskaźnika EP [kWh/(m2rok)] określającego roczne obliczeniowe 

zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, 

chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków 

użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 

gospodarczych  i magazynowych - również do oświetlenia wbudowanego, 

obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki 

energetycznej budynków, jest mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem:  

 
EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)] 

 

 

2)  przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej 

wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

  

 

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe 
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz oświetlenia oblicza się zgodnie ze wzorem: 
 

 

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL  [kWh/(m2 · rok)] 

 
 

gdzie: 
 

 

EPH+W        - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby  

                  ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

ΔEPC         - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 

ΔEPL         - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia. 

  

 

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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Nieodnawialna energia pierwotna, jest to energia ze źródeł 
nieodnawialnych, niezbędna by dostarczyć nam energię końcową, czyli tą 
za którą płacimy. W przypadku ogrzewania domu, będzie to ciepło zużyte 
przez cały system grzewczy, czyli to dostarczone do pomieszczeń plus 
straty ciepła z układu.  
 
W przypadku czajnika na dostarczenie jednej kilowatogodziny energii 
elektrycznej do naszego domu, trzeba zużyć ponad 3 kilowatogodziny 
energii chemicznej pod postacią węgla w elektrowni. 
Sprawność produkcji energii elektrycznej w elektrowni nie przekraczaj          
35-40%, a trzeba jeszcze doliczyć straty energii elektrycznej na drodze od 
elektrowni do naszego odbiornika, które sięgają 1/10 energii dostarczanej 
przez elektrownię do sieci elektroenergetycznej.  
 
W przypadku ogrzewania na węgiel, będzie to energia pod postacią 
węgla, ale też energia zużyta na jego wydobycie, przygotowanie 
(sortowanie, pakowanie) i transport do odbiorcy.  

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP wynoszą: 
 

1)   na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

  

 

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP wynoszą: 
2)  na potrzeby na potrzeby chłodzenia:   

 

Af - powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], 

Af,C - powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2]. 

*) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC =0 kWh/(m2  rok). 

**) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich 

własnością.  

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP wynoszą: 

3)  na potrzeby oświetlenia :   

 

*) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku  
    ΔEPL = 0 kWh/(m2  rok). 

**) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich 

własnością.  

Wymagania ochrony cieplnej budynków 
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      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 , nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w 
poniższej tabeli: 

 

Maksymalne dopuszczalne Uc max 
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Maksymalne dopuszczalne Uc max 
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      Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi 
zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max)określone w tabeli: 

  

 

Maksymalne dopuszczalne Uc max 
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    Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (cyrkulacyji), instalacji chłodu i ogrzewania 
powietrznego powinna spełniać wymagania minimalne określone w tabeli: 

 

Wymagania dla izolacji przewodów 
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      W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole 
powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i 
przezroczystych o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 
0,9 W/(m2K), nie może być większe niż wartość A0max obliczone według 
wzoru: 

 

 

A0max = 0,15 x Az + 0,03 x Aw 

      

      gdzie: 

        Az -   jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich 

kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o 

szerokości           5 m wzdłuż ścian zewnętrznych, 

        Aw -   jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego 

wszystkich kondygnacji po odjęciu Az. 

 

Wymagania dla powierzchni okien 
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     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%. 

 

Wymagania dla powierzchni okien 
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Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą, a temperatury 
obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Obliczeniowe temperatury wewnętrzne 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 89 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 

Obliczeniowe temperatury wewnętrzne 
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Projektowaną temperaturę zewnętrzną należy przyjmować zgodnie z: 

 PN-EN 12831 
Projektowana temperatura zewnętrzna wg normy PN-EN 12831 odpowiada 
obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z normą              
PN-82/B-02403  
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Projektowane temperatury zewnętrzne 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 92 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 

Obliczeniowe wartości temperatury powietrza zewnętrznego 
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Temat nr 10: 

Efektywność energetyczna 

08.12. 2015 Gospodarka energetyczna 
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Definicja efektywności energetycznej 

Efektywność energetyczna 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551 z 

późn.zm) o efektywności energetycznej, określenie efektywność 

energetyczna oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego 

danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych 

warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii 

przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do 

uzyskania tego efektu. 

 

08.12. 2015 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

Efektywność energetyczna w Polsce 
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Efektywność energetyczna w Polsce 
 

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie 

efektywności energetycznej.  

 

Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia 

ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych. 

 

Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 

razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 

razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie 

energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest 

niemal 40 % niższe niż w krajach UE.  
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Efektywność energetyczna w Polsce 

 
Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz 
systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności 
energetycznej.  
 
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 
Nr 94, poz. 551 z późn.zm), określa cel w zakresie oszczędności energii, 
z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia 
mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia 
niezbędnych danych. 
 
Ustawa zapewnia także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w 
zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów 
Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych.  
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Mechanizmy wsparcia – system białych certyfikatów  

Efektywność energetyczna w Polsce 

Integralnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest 
system świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych 
certyfikatów”. 
 
Ma to prowadzić do uzyskania wymiernych oszczędności energii w 
trzech obszarach tj.: 
- zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych,  
- zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, 
- zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego  
  w przesyle i dystrybucji.  
 

Pozyskanie białych certyfikatów jest obowiązkowe dla firm 
sprzedających energię odbiorcom końcowym. Od 1 stycznia 2013 r. 
firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło są 
zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów w zależności 
od wielkości sprzedawanej energii.  
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System białych certyfikatów oznacza podwójną korzyść: 
•  ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem energii, 
•  dofinansowanie inwestycji z tytułu dochodów ze świadectw efektywności 
energetycznej. 
 
 
Warunkiem uzyskania białych certyfikatów jest udział w przetargu na 
przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej  
 
Dla wszystkich przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej zgłoszonych do przetargu muszą być opracowane audyty 
efektywności energetycznej.  
 

Efektywność energetyczna w Polsce 
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Biały certyfikat to inaczej świadectwo efektywności energetycznej, które 
można otrzymać za wykonane już działanie proefektywnościowe lub 
takie, które dopiero planujemy wykonać. 
 
 W przypadku działań już zrealizowanych datą graniczną, przed którą 
nie powinny działania te zostać zakończone jest 1 styczeń 2011 r.  
 
Świadectwo efektywności energetycznej otrzymać będzie można za 
działanie, w wyniku którego roczna oszczędność energii jest nie 
mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) lub też za grupę działań 
tego samego rodzaju, których łączny efekt przekroczy 10 toe.  

Efektywność energetyczna w Polsce 
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Audyt efektywności energetycznej może być sporządzony dla 
przedsięwzięcia: 
 

- przedsięwzięcia już zrealizowanego, zakończonego nie wcześniej 

niż 01.01.2011 r., 

- przedsięwzięcia w trakcie realizacji,przedsięwzięcia planowane do 

realizacji  

Audyt efektywności energetycznej może być przygotowany łącznie dla 
większej liczby przedsięwzięć tego samego rodzaju. 
 
Warunkiem uczestniczenia w przetargu na białe certyfikaty jest wykazanie 
w audycie efektywności energetycznej rocznych oszczędności energii na 
poziomie minimum 10 toe (1 toe = 41,87 GJ = 11,63 MWh).  
 
System białych certyfikatów odnosi się do oszczędności energii 
pierwotnej.   

Audyt efektywności energetycznej 
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Audyt efektywności energetycznej 

101 

opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan 
techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające 
wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 
tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności 
ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.  

Audyt efektywności energetycznej 

08.12. 2015 Gospodarka energetyczna 
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Wskazany w ustawie audyt efektywności energetycznej może sporządzić 
osoba, która: 

 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 

publicznych; 

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 

gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub 

przestępstwo skarbowe; 

3) ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o 

szkolnictwie wyższym w zakresie technicznym; 

4) odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień 

audytora efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne 

stosowne studia podyplomowe, 

5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności 

energetycznej. 

 

Audyt efektywności energetycznej 
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Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza  

 
 

Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła 

 

zawierający ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz 

indywidualnego źródła ciepła, ze wskazaniem, który ze sposobów 

dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną. 

 

Ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła jest niezbędna w 

przypadku obiektów, których zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi nie 

mniej niż 50 kW, zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne 

możliwości dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, a które mają być 

zasilane z indywidualnego źródła ciepła. 

 

Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła 
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Termomodernizacja budynków 
 

Duży potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa oraz fakt, że 

sektor ten odpowiada za 40 % końcowego zużycia energii w Unii 

Europejskiej powoduje, że inwestycje w poprawę efektywności 

energetycznej w tym sektorze są szczególnie interesujące.  

 

W Polsce realizowany jest program termomodernizacji budynków, który 

wprowadzono już w 1999 roku na podstawie ustawy o wspieraniu 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program ten ma na celu 

zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia projektów w zakresie 

oszczędności energii w budynkach oraz projektów dotyczących 

zmniejszania strat ciepła w sieciach dystrybucyjnych lub zastępowania 

tradycyjnych źródeł energii źródłami niekonwencjonalnymi, w tym 

odnawialnymi. Inwestorzy mogą otrzymać 20% zwrotu kwoty kredytu na 

realizację projektów. 

 

 Od 1999 do 31.12.2013 Fundusz został zasilony kwotą 1 mld 555 mln zł.  

Termomodernizacja 

104 08.12.2015 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 
[www.pompy.termospec.pl] 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 106 

Termomodernizacja budynków 

Termomodernizacja 

Najskuteczniejszym aktualnie w Polsce sposobem na ograniczenie 
zapotrzebowania na energię dla celów komunalnych, a jednocześnie na 
zmniejszenie emisji CO2 w spalinach, jest termomodernizacja 
istniejących zasobów mieszkaniowych. 

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie kosztów 

ponoszonych na ogrzewanie budynku. Obejmuje ona usprawnienia 

w strukturze budowlanej oraz w systemie grzewczym.  

Opłacalne są jednak tylko niektóre zmiany. 

Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, 

rozplanowaniem i konstrukcją  budynków.  

Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii                

o 35-40% w stosunku do stanu aktualnego 
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Celem głównym termomodernizacji jest  obniżenie kosztów 

ogrzewania, jednak możliwe jest również osiągnięcie efektów 

dodatkowych, takich jak:  

 

• podniesienie komfortu użytkowania,  

• ochrona środowiska przyrodniczego,  

• ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji.  

 

Termomodernizacja 
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L.p. 

 

Sposób uzyskania oszczędności  

 

 

Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do 

stanu poprzedniego 

 

1. 

 

 

Wprowadzenie w węźle cieplnym 

automatyki pogodowej oraz urządzeń 

regulacyjnych 

 

5 -15% 

 

2. 

 

Wprowadzenie hermetyzacji instalacji 

i izolowanie przewodów, przeprowadzenie 

regulacji hydraulicznej i zamontowanie 

zaworów termostatycznych we wszystkich 

pomieszczeniach 

 10-20% 

 

3. 

 

Wprowadzenie podzielników kosztów  

 
10% 

 

4. 

 
Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych 

 

 2-3% 

 

5. 

 
Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych 

 

3-5% 

 

6. 

 

Wymiana okien na okna o niższym U i 

większej szczelności  

 

10-15% 

 

7. 

 

 

Ocieplenie zewnętrznych przegród 

budowlanych (ścian, dachu, stropodachu)  

 

10-25% 

 

Termomodernizacja 
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Termomodernizacja 

Wymagania ochrony cieplnej budynków 

Do podstawowych celów przedsięwzięć termomodernizacyjnych                          

należy zaliczyć: 

 

• zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania oraz 

  podgrzewania wody użytkowej dostarczanej do: budynków 

  mieszkalnych, 

 

• zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych,  

 

• zmniejszenie strat energii w lokalnych źródłach ciepła,  

 

• całkowitą lub częściową zamianą konwencjonalnych źródeł   

  energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne.  
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Termomodernizacja 
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Od I kwartału 2016 roku osoby realizujące inwestycję ocieplenia domu 
jednorodzinnego będą mogły skorzystać z dofinansowania udzielanego w 
ramach programu Ryś. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten cel 400 mln zł. 

Właściciele domów będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji na 

kompleksową termomodernizację.  

 

Program Ryś ma przyczynić się do ograniczenia strat energii, potrzebnej do 

ogrzewania domów i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza 

szkodliwymi substancjami, które emitowane są przy ogrzewaniu paliwami 

stałymi. 

Program Ryś 
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Program Ryś 
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Program Ryś – warunki uzyskania dofinansowania do ocieplenia 
domu 
 

Program jest skierowany do osób posiadających prawo własności domu 

jednorodzinnego. Do katalogu beneficjentów włączono także jednostki 

samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, dysponujące takimi 

budynkami. 

 

Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację 

instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła.  
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Program Ryś 
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Inwestor może indywidualnie zdecydować o 
zakresie prac modernizacyjnych.  
 
Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie 
premiowane wyższą dotacją. 
 
Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych 
inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu.  
 
W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także 
zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy 
odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji. 
 
Program będzie realizowany w latach 2015-2023, a budżet pilotażu 
programu wynosi 400 mln zł (w tym 120 mln zł na dotacje) na lata 2015-
2020 z możliwością zawierania umów kredytu / pożyczek wraz z dotacją 
do 2017 r. 
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W programie wyodrębniono trzy grupy  przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
przy realizacji których można uzyskać 20-procentową dopłatę:  
 
Grupa I. Prace termoizolacyjne 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

Ocieplenie dachu / stropodachu; 

Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą; 

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej. 

 

Grupa II. Instalacje wewnętrzne 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła; 

Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

Program Ryś 
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Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii cieplnej 

Instalacja kotła kondensacyjnego; 

Instalacja węzła cieplnego; 

Instalacja kotła na biomasę; 

Instalacja pompy ciepła; 

Instalacja kolektorów słonecznych.  

Program Ryś 
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ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą przez 
obiekt, urządzenie techniczne lub instalację w danym okresie przed 
zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie 
techniczne lub instalację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych 
przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych warunków wpływających 
na zużycie energii. 

Oszczędność energii 
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AUDYT ENERGETYCZNY 
 

Audyt energetyczny 

opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania 

optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego 

przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie 

założenia do projektu budowlanego;  

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności dane 

identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci 

ciepłowniczej oraz ich właściciela, ocenę stanu technicznego budynku, 

lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej, opis możliwych 

wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 

wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego. 

08.12.2015 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 118 

 

          Na audyt energetyczny budynku składają się w szczególności: 

 

I. Inwentaryzacja techniczno-budowlanej budynku. 

 

II. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania 

właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

 

III. Wykaz wskazanych do oceny efektywności i dokonanie wyboru usprawnień    

i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

 

IV. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu 

optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,                          

z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów. 

 

V. Opis techniczny i niezbędne szkice optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji. 

    

Audyt energetyczny 
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Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z 
punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.  
 
Audyt energetyczny jest niezbędnym dokumentem w przypadku 
ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych. 
 
Jednym ze źródeł dofinansowania jest premia termomodernizacyjna 
udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów. 
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Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom: 
 

-   budynków mieszkalnych, 

-   budynków zbiorowego zamieszkania, 

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek 

samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania 

zadań publicznych, 

-  lokalnej sieci ciepłowniczej, 

-  lokalnego źródła ciepła. 

 

Audyt energetyczny 

Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy: 
-  osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa  
   handlowego, gminy, 

-  osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty  

   mieszkaniowe  
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Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji 
następujących rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych: 

 

1. ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, 

2. wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 

3. wymianę lub modernizację systemu grzewczego, 

4. wymianę lub modernizację systemu przygotowania cieplej wody 

użytkowej, 

5. modernizację lub usprawnienie systemu wentylacji, 

6. wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych lub wysokosprawnej 

kogeneracji, 

7. likwidację lokalnego źródła ciepła i wykonanie przyłącza 

technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, 

8. zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach 

ciepłowniczych. 
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Od 3 października 2014 roku świadectwa energetyczne wykonujemy 
zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków 
(Dz. U. z dnia 2 lipca 2014, poz. 888) 
 
29 sierpnia 2014 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o 
charakterystyce energetycznej. Ustawa została opublikowana 8 września 
2014 r. i weszła w życie sześć miesięcy później, czyli 9 marca 2015 r.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej 

Świadectwo energetyczne  
 

jest dokumentem niezbędnym na etapie uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy.  
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Świadectwo charakterystyki energetycznej 

to wydany przez upoważnionego specjalistę (zwanego audytorem 

sporządzającym świadectwa charakterystyki energetycznej) dokument, 

który określa wielkość rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną 

do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub 

lokalu, czyli energii na potrzeby : 

 

- ogrzewania,  

- ciepłej wody, 

- wentylacji, 

- klimatyzacji 

- oświetlenia.  
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Dla każdego budynku oddawanego do 

użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu 

lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie 

świadectwa charakterystyki energetycznej, jego 

charakterystyka energetyczna, określająca 

wielkość energii wyrażona w kWh/m2/rok 

niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb 

związanych z użytkowaniem budynku.  

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku jest ważne 10 lat 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Od marca 2015 osoby budujące domy na własny użytek nie muszą już 
sporządzać świadectw energetycznych. Pozostali inwestorzy nadal będą 
zobowiązani do przygotowywania świadectw, i to bardziej szczegółowych, a 
także do przeprowadzania okresowych kontroli systemów ogrzewania i 
klimatyzacji  

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, najemca, zarządca lub osoba 
posiadająca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu 
zapewnia sporządzenie świadectwa energetycznego dla budynku lub jego 
części tylko w przypadku jego sprzedaży, zbycia lub najmu. 
 
 Obowiązek ten nie będzie dotyczył już osób budujących nowy dom na 
własny użytek. Świadectwa nie są wymagane także dla budynków 
przeznaczonych do mieszkania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz domów 
wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. 
 
Wystawione świadectwa pozostaną ważne przez dekadę. Wcześniejsze 
odnowienie będzie konieczne, jeżeli przeprowadzone zostaną roboty 
budowlano-instalacyjne mające wpływ na zmianę charakterystyki 
energetycznej budynku. Tak jak to było do tej pory, do uzyskania pozwolenia 
na budowę lub rozbudowę nadal wymagana jest projektowana 
charakterystyka energetyczna informująca o potencjalnym zużyciu energii 
przez dom.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Centralny rejestr 
 

Minister Infrastruktury i Rozwoju będzie prowadzić centralny rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków, który obejmie wykazy: 

świadectw, osób uprawnionych do ich sporządzania, protokołów z 

przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacyjnych i osób uprawnionych 

do ich prowadzenia oraz wykaz niektórych budynków publicznych. 

 

Rejestr posłuży do weryfikacji świadectw i protokołów z kontroli 

okresowych (około 250 losowo wybranych świadectw rocznie), ale także 

usprawni wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia do wydawania 

świadectw energetycznych. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków obowiązują                     

w Polsce od 2009 r. i określają całkowite zapotrzebowanie na energię 

niezbędną do użytkowania budynku lub jego części. 

 

Biorą one pod uwagę parametry techniczne konstrukcji oraz instalacji, 

a także źródła ciepła. Właścicielowi, nabywcy, lub nowemu lokatorowi 

pozwalają sprawdzić ile wyniosą koszty eksploatacyjne domu, czy 

mieszkania.  

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest niezbędnym 

załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku lub 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku. 

 

Oddanie do użytkowania budynku będzie możliwe po przedstawieniu 

organowi nadzoru budowlanego  kopii świadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku. 
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Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane także w 
przypadku obiektów użyteczności publicznej – dokładniej budynków o 
powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 zajmowanych przez: 
ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację 
publiczną, w których obsługiwani są interesanci. W tych budynkach 
należy ponadto w widocznym miejscu umieścić kopię świadectwa. 
Obowiązek jej umieszczenia dotyczy także budynków o powierzchni 
użytkowej przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla 
ludności, i dla których wykonano takie świadectwa. 

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Klasa energetyczna budynku, przedstawiona graficznie na pierwszej stronie 
świadectwa energetycznego, definiowana jest na podstawie wartości 
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
EP.  
 
Należy zwrócić uwagę, że koszty eksploatacji budynku nie zależą od zużycia 
energii pierwotnej, lecz końcowej. Tak więc świadectwo charakterystyki 
energetycznej, w którym klasa energetyczna uzależnieniona jest od wartości 
energii pierwotnej, nie daje użytkownikowi odpowiedzi na najistotniejsze 
pytanie: ile kosztuje ogrzanie domu lub lokalu.  

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Klasa energetyczna budynku 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania                        

w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub 

instalacyjnej może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej, 

jeśli w myśl postanowień ustawy 

 

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 

- ukończyła co najmniej studia magisterskie,  

 

-  nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu,wiarygodności         

dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi                                

i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. 

 

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Z obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej 

zwolnione są budynki: 

 

• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami; 

• używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej; 

• przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w 

instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji 

oświetlenia wbudowanego; 

• mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 

miesiące w roku; 

• wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2; 

• gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne 

obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 

pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2•rok). 
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Obowiązek posiadania świadectw charakterystyki energetycznej   
wprowadzono dla budynków i lokali mieszkalnych: 

• nowo wybudowanych oddawanych do użytku; 

• sprzedawanych; 

• wynajmowanych; 

• przebudowanych, w których uległy zmianie parametry energetyczne. 

 
Istnieją cztery rodzaje świadectw: 

• dla budynku mieszkalnego; 

• dla budynku; 

• dla lokalu mieszkalnego; 

• dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. 
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 Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera: 

 

1.  Podstawowe dane dotyczące budynku,  

2.  Wielkość energii niezbędnej na potrzeby: ogrzewania, ciepłej wody, 

wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych                

takźe energii na potrzeby oświetlenia,  

3.  Wskaźniki porównawcze budynku analizowanego z budynkiem 

referencyjnym (teoretycznym), który cechuje się takimi samymi 

parametrami zbudowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi                 

przepisami techniczno – budowlanymi.  

4.  Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia 

zapotrzebowania energii.  
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Charakterystyka energetyczna 

Projektowana charakterystyka energetyczna 
 

jest integralną częścią projektu budowlanego. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu budowlanego, 

charakterystyka energetyczna budynku musi być opracowana zgodnie z 

metodologią sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać 

informacje na temat właściwości cieplnych przegród oraz zastosowanych 

rozwiązań instalacyjnych. 

 

Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej budynku 

dołączana jest  

analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

08.12.2015 Gospodarka energetyczna 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 137 

Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią zakłada 
uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej nie mniejszej niż 9% 
krajowego zużycia tej energii w ciągu roku. 
 
 Uśrednienie obejmuje lata 2001-2005. 
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Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej należą: 

   - Izolacja instalacji przemysłowych.      

   - Przebudowa lub remont budynków. 

   - Modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, 
oświetlenia, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji 
wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci 
ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła. 

   - Odzysk energii w procesach przemysłowych. 

   - Ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach 
liniowych, strat w transformatorach. 

   - Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej 
we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, lub 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 
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Zapraszam na kolejny wykład 
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Zasady eksploatacji  maszyn i urządzeń energetycznych 

Podstawy diagnostyki urządzeń energetycznych 

Obsługa maszyn i urządzeń energetycznych 
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