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 KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU 

W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 

4,5 % 12 % 
 Wielkość mocy potrzebnej na cele grzewcze  

ciepła i ciepłej wody w Polsce w latach: 

 

do 1985 r.  240 – 380 kWh/m2/a 

1986 r. - 1992 r.              160 - 200                kWh/m2/a 

od 1993 r.  120 - 160 kWh/m2/a 

  

Niemcy:   50 – 100  kWh/m2/a 

Skandynawia  30 – 60  kWh/m2/a 

   

PLANOWANA NORMA UNII EUROPEJSKIEJ: 

37 – 47 kWh/m2/a 
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Nikt nie wiej jakiej energii, jak liczonej                                                   

i przy jakim stopniu termomodernizacji 

 

Jest źle - > Będzie rewelacyjnie 



Termomodernizacja 



14% 

17% 

4% 

7% 

3% 

55% 

Po modernizacji 

ściany

okna

stropodach

do pomieszczeń
nieogrzewanych

do gruntu

wentylacja

23% 

23% 

10% 
5% 

2% 

37% 

Przed modernizacją 

ściany

okna

stropodach

do pomieszczeń
nieogrzewanych

do gruntu

wentylacja



W części programów mamy 

szerszy zakres audytu 

c.w.u. c.o. 

wentylacja chłodzenie 

Instalacje 
oze 

oświetlenie 



Minimalna oszczędność 

energii 

 25% 

 40% 

 60% 



Przykład 

 c.o. przed modernizacją 800 GJ 

 c.o. po modernizacji 500 GJ 

 c.w.u. 600 GJ 

 

Procentowa oszczędność energii 
800−500

800+600
=21,43%  (a nie 37,5%) 



Zakres audytu 

energetycznego 

c.o c.w.u. 

wentylacja 
Instalacje 

oze 



Gdy brakuje nam procentów 

           

            naciągamy efekty 



I mamy proste obliczenia 

ekonomiczne 

Koszt inwestycji  41 400 zł 
Kotłownia powietrzna pompa ciepła 18 000 zł 

Instalacja 13 x 1800 = 23 400 zł  

 

1. SPBT = 24,2 lat     (metodologia)                 

 

2. SPBT = 11,5 lat     (karta produktu)    

 

3. SPBT = 28,75 lat    (symulacja)            

 

 



Jak modernizować istniejące budynki? 



Jaki jest kres tych modernizacji? 

Kres ograniczania zużycia energii przez budynki jest 

składową kilku czynników. Są to: 

 

 kształt budynku, 

 izolacyjność przegród (ścian, stropów, stolarki itp.) 

 sprawność wytwarzania, dystrybucji i 

wykorzystania energii. 

 Zastosowanie OZE, PV 

 



Ściana z pustaka MAX (25 cm) 
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grubość ocieplenia [cm] 

NF-40 , U=0,15 

1-3 strefa 

21 cm ocieplenia 

NF-40 , U=0,12 

4-5 strefa 

27 cm ocieplenia 

NF-15 , U=0,10 

1-3 strefa 

33 cm ocieplenia 

NF-15 , U=0,08 

4-5 strefa 

43 cm ocieplenia 

WT 2014 

  U=0,25  WT 2021 

  U=0,20 



Nasze doświadczenia 

 Ustawa o wpieraniu termomodernizacji                

i remontów 

 

 Programy NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPO 

 

 Programy dopłat do budowy nowych 

budynków NF-15/40 



A może nic nie narzucać? 

Naturalna termomodernizacja 

 



Zużycie energii 
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Zalety: 

Nie musimy tworzyć programów                   

i wydawać publicznych środków 

 

Wady:  

 

Nie mamy kontroli                           

co docelowo zrobi inwestor                        

i czy w ogóle coś zrobi 





Sama definicja budynku o niemal zerowym 

zużyciu energii, pojawia się w artykule 2 pkt. 2  

  

„budynek o niemal zerowym zużyciu energii” 

oznacza budynek o bardzo wysokiej 

charakterystyce energetycznej ....  

 

Niemal zerowa lub bardzo niska ilość 

wymaganej energii powinna pochodzić                       

w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym energii ze źródeł 

odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub                      

w pobliżu; 

 



Co więcej, powyższa dyrektywa zawiera cały 

art.9. poświęcony tego typu budynkom. Warto 

dodać, że sama dyrektywa nie narzuca 

konkretnej wartości energii końcowej czy 

pierwotnej, a tylko narzuca ramy czasowe na jej 

wprowadzenie. 

 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe 

budynki były budynkami o niemal zerowym 

zużyciu energii; oraz  po dniu 31 grudnia 2018 r. 

nowe budynki zajmowane przez władze 

publiczne oraz będące ich własnością były 

budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.  

 





Definicja: Przez „budynek o niskim zużyciu energii” 
należy rozumieć budynek, spełniający wymogi 
związane z oszczędnością energii i izolacyjnością 
cieplną  

zawarte w przepisach technicznobudowlanych,               
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy                              
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 
r., poz. 1409, z późn. zm.), tj. w szczególności dział X 
oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690, z późn.zm.), obowiązujące od 1 stycznia 
2021 r., a dla budynków zajmowanych przez władze 
publiczne oraz będących ich własnością                           
– od 1 stycznia 2019 r. 

 

 



Zatem w skrócie możemy                                  

to zapisać w postaci  

 

Przez „budynek o niskim zużyciu 

energii” należy rozumieć budynek, 

spełniający wymogi związane z 

oszczędnością energii i izolacyjnością 
cieplną zgodnie z WT2021. 

 





Wprowadzenie 
WT 

• lipiec 2013 

Nowelizacja 
metodologii 
obliczeń 

• marzec 2015 

Brak 
weryfikacji czy 

nowa 
metodologia 

nie zmieni 
wartości EP 



Pytanie zasadnicze 

 

Czy budynek  

 

budynek o niemal zerowym zużyciu energii 

 

to  

 

budynek o niskim zużyciu energii 



Dyrektywa 



Nasze programy nie żądają 

przy termomodernizacji 

osiągnięcia standardu nZeb 



Czy będzie to proste                       

do wprowadzenia? 



Problem ze spełnieniem wymagań można 

podzielić na grupy 

 

  

  

  

Budynki Istniejące z wentylacja 

mechaniczną 

  

  

  

  

  

  

  

Budynki Istniejące z wentylacją 

Grawitacyjną 

  

  

  

Budynki Nowe z wentylacją 

mechaniczną 

  

  

  

Budynki Nowe z Wentylacją 

grawitacyjną 

  

  

  

  



Zbyt rygorystyczne 

wymagania (np. %) 

sprzyjają przeszacowaniu 

potencjalnych 

oszczędności  



Podsumowanie: 
 Tworząc programy nie stawiajmy zbyt wygórowanych 

wymagań 

 

 Zbyt intensywne dotowanie programów sprzyja 
patologii 

 
 Pamiętajmy o budynkach częściowo/naturalnie 

zmodernizowanych (warto zostawić próg 25% nawet                
z ograniczonym wsparciem) 

 

 Realnie określajmy koszty modernizacji i efekty 
 

 Programy winny posiadać przejrzyste regulaminy i 
zapewniony czas na przygotowanie dokumentacji  

 

 



Pamiętajmy !!! 

 

 

Szukając oszczędności 

często sami się oszukujemy 



Kontakt: 

 

Maciej Surówka 

Tel. 606 223 128 

Email: biuro@neutrino.pl 


