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Oznaczenia 

EP – współczynnik obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii 
pierwotnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej oraz chłodzenia 

∆EP = ∆EPW – dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pier-
wotną do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku 

A – suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających 
część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyle-
głych pomieszczeń nieogrzewanych, liczona po obrysie zewnętrznym 

Ve  – kubatura ogrzewanej części budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, 
loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnętrznym 

Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku (lokalu) 
SPBT  – prosty czas zwrotu nakładów 
NPV  – wartość bieżąca netto 

1. Wstęp 

Wprowadzone w listopadzie 2008 r. przepisy dotyczące oceny charakterystyki energe-
tycznej stały się przyczynkiem wielu wypowiedzi i artykułów publikowanych zarówno  
w czasopismach branżowych, jak i w prasie codziennej. Należy odnotować, iż większość  
z nich jest bardzo krytyczna. W niniejszym artykule zaproponowano opracowanie wyma-
gań na podstawie pewnych przesłanek ekonomicznych. 

2. Metodyka obliczeń 

W Polsce wymagania dotyczące ochrony cieplnej budynków zawarte są w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[1]. Wymagania są sformułowane w sposób ogólny oraz szczegółowy odnoszący się do 
komponentów budowlanych. Wymagania ogólne dla budynków mieszkalnych bez instala-
cji chłodzenia sformułowane są w formie maksymalnej wartości obliczeniowego współ-
czynnika zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji  
i przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W kWh/(m2·rok) w zależności od współczyn-
nika kształtu budynku A/Ve i zaprezentowane są w równianiach (1), (2) oraz (3)  

 dla 0,2 EP 73 EPe H WA / V +≤ = + ∆  (1) 

 dla 0,2 1,05 EP 55 90 / EPe H W eA / V A V+≤ ≤ = + ⋅ + ∆  (2) 

 dla 1,05 EP 149,5 EPe H WA / V +≥ = + ∆  (3) 
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gdzie: 
 ∆EP = ∆EPW  – dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 

pierwotną do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku, 

27800
EP [kWh/(m rok)]

300 0,1W
fA

∆ = ⋅
+ ⋅

, 

 A  – suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielają-
cych część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu 
i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczona po obrysie ze-
wnętrznym, 

 Ve  – kubatura ogrzewanej części budynku, pomniejszona o podcienia, 
balkony, loggie, galerie itp., liczona po obrysie zewnętrznym, 

 Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku (lokalu). 
Wymagania szczegółowe dla budynków mieszkalnych definiują maksymalne wartości 

współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych oraz pole powierzchni okien, 
przegród szklanych i przezroczystych A0 [m2] o współczynniku przenikania ciepła nie 
mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K). 

Ocenę wykonano za pomocą wyznaczenia wskaźników ekonomicznych SPBT (czyli 
prostego czasu zwrotu) oraz NPV (bieżącej wartości netto). 

3. Obliczenia 

Do analizy opisywanego algorytmu wykorzystano obliczenia budynków testowych 
z piwnicą nieogrzewaną [3]. Obiekty te zostały wybrane na podstawie kilku kryteriów. Po 
pierwsze wybrano charakterystyczne oraz najczęściej występujące rodzaje budynków 
mieszkalnych. Dlatego też jako testowe przyjęto zarówno budynki wielokondygnacyjne 
oraz kilkukondygnacyjne wielorodzinne, jak i domki jednorodzinne piętrowe. Kolejnym 
kryterium wyboru był współczynnik kształtu budynku A/Ve. Wszystkie budynki mają 
kształt prostopadłościanu, a wartości współczynnika kształtu budynku A/V wynoszą od 0,30 
do 0,80 m2/m3. Charakterystyka budynków testowych została przedstawiona w tabeli 2. 

W każdym budynku wielorodzinnym mieszkania o powierzchni mniejszej niż 50 m2 

wyposażone są w kuchnię z kuchenką gazową oraz łazienkę, mieszkania o powierzchni 
większej niż 50 m2 mają oddzielną łazienkę i WC. W budynku szeregowym każde 
mieszkanie wyposażone jest w kuchnię z kuchenką gazową, łazienkę oraz WC. W budynku 
typu bliźniak mieszkania posiadają kuchnię z kuchenką gazową, dwie oddzielne łazienki 
oraz garderobę. W domu jednorodzinnym znajduje się kuchnia z kuchenką gazową, dwie 
oddzielne łazienki oraz WC. 

We wszystkich budynkach testowych grubość ścian zewnętrznych wynosi 0,5 m, nato-
miast grubość stropów i stropodachu to 0,3 m. Współczynniki przenikania ciepła przegród 
budowlanych są równe maksymalnym dopuszczalnym wartościom współczynników prze-
nikania ciepła U W·m–2·K–1 przy t > 16°C w budynkach mieszkalnych zawartych w „Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z późniejszymi zmia-
nami. W budynkach testowych wynoszą one: współczynnik przenikania ciepła ściany 
zewnętrznej 0,3 W·m–2·K–1 oraz stropodachu 0,25 W·m–2·K–1, współczynnik przenikania 



180 

stropu nad nieogrzewaną piwnicą 0,45 W·m–2·K–1, współczynnik przenikania podłogi na 
gruncie w piwnicy 0,5 W·m–2·K–1, współczynnik przenikania ściany przyległej do gruntu 
0,58 W·m–2·K–1. Współczynnik przenikania ciepła okna wynosi 1,8 W·m–2·K–1. Powierzch-
nię okien przyjęto jako maksymalną obliczoną według zależności zawartej również w wy-
mienionym rozporządzeniu. 

T a b e l a  2 

Dane budynków testowych  

 
Budynek 

1 2 3 4 5 6 7 

Rodzaj budynku 
wielo-

rodzinny 
wielo-

rodzinny 
wielo-

rodzinny 
wielo-

rodzinny 
szere-
gowy 

bliźniak 
jedno-

rodzinny 
Liczba kondygnacji 11 11 4 4 2 2 2 
Liczba klatek 
schodowych 

3 1 3 1 1 1 1 

Długość [m] 60,0 30,0 60,0 30,0 40,0 20,0 10,0 
Szerokość [m] 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 
Wysokość [m] 30,0 30,0 11,1 11,1 5,7 5,7 5,7 
Współczynnik kształtu 
budynku [m–1] 

0,30 0,33 0,41 0,45 0,65 0,70 0,80 

Liczba mieszkań o 
powierzchni użytkowej 
mniejszej niż 50 m2 

33 22 12 8 0 0 0 

Liczba mieszkań o 
powierzchni użytkowej 
od 50 m2 do 100 m2 

66 33 24 12 0 0 0 

Liczba mieszkań o 
powierzchni użytkowej 
większej od 100 m2 

0 0 0 0 4 2 1 

Liczba mieszkańców 330 176 120 64 18 10 5 
 
W analizie założono system ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

zasilany ze źródła opalanego gazem ziemnym (współczynnik wagi w wynosi 1,1) oraz  
z węzła ciepłowniczego (współczynnik wagi w wynosi 0,8). W obliczeniach przyjęto 
sprawności poszczególnych składowych systemu ogrzewania na podstawie rozporządzenia [2]: 
sprawność regulacji i wykorzystania 0,93 (centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi 
lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P – 2 K)), sprawność 
przesyłu 0,6 (budynek 1 i 2); 0,7 (budynek 3 i 4); 0,7 (budynki od 5 do 7), sprawność prze-
syłu 0,95 (ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego  
w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są 
zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych), sprawność wytwarzania 0,86 (kotły na 
paliwo gazowe lub płynne z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi)  
i dwustawną regulacją procesu spalania) lub węzeł ciepłowniczy z obudową 0,99 (budynki 
od 1 do 3); 0,98 (budynki do 4 do 7), sprawność akumulacji 1,0 (brak zbiornika akumula-
cyjnego). Sprawności systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej przyjęto również  
z rozporządzenia [2]: sprawność wytwarzania 0,77 (kocioł gazowy) lub 0,97 (węzeł 
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ciepłowniczy), sprawność przesyłu cwu 0,6 (budynek 1 i 2); 0,7 (budynek 3 i 4);  
0,7 (budynki od 5 do 7), sprawność akumulacji 0,8. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową w budynkach od 1 do 4 wynosi 38,4 l/dobę, natomiast w budynkach od 5 do 7 to 
35 l/dobę osobę. Czas użytkowania we wszystkich przypadkach to 328,5 doby.  
W budynkach zastosowano wentylację naturalną o strumieniu powietrza z normy [4].  

Powyższe założenia posłużyły do wyznaczenia współczynnika nieodnawialnej energii 
pierwotnej dla wszystkich 7 budynków. Otrzymane wartości porównano z maksymalnymi 
dopuszczalnymi wartościami EP z WT2008 oraz z identycznymi budynkami wyposażo-
nymi w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła o średnio-
sezonowej sprawności wynoszącej 60%. W obliczeniach uwzględniono zużycie energii 
przez urządzenia pomocnicze. 
Żaden z budynków z wentylacją naturalną nie spełnił wymagania co do wartości EP  

z WT2008, mimo iż wszystkie przegrody spełniają wymagania co do wartości współczyn-
nika przenikania ciepła. W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno- 
-wywiewnej wymagania zostały spełnione w przypadku budynków od 3 do 7. Ze względu 
na otrzymane rezultaty sprawdzono, jakie działania pozwolą na uzyskanie wymaganej 
wartości wskaźnika EP. Rozpatrzono następujące warianty, a wyniki zaprezentowano na 
wykresach 1 i 2: 
1) docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą materiału izolacyjnego o grubości 

10 cm, współczynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK), współczynnik przenikania 
ciepła ściany U = 0,18 W/(m2K), 

2) docieplenie ścian zewnętrznych dodatkową warstwą materiału izolacyjnego o grubości 
10 cm, współczynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK), współczynnik przenikania 
ciepła ściany U = 0,18 W/(m2K) oraz docieplenie dachu warstwą materiału izolacyjnego 
o grubości 5 cm, współczynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK) współczynnik 
przenikania ciepła U = 0,19 W/(m2K), 

3) zmiana wentylacji naturalnej na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną  
z odzyskiem ciepła o średniosezonowej sprawności wynoszącej 60%, 

4) zmiana wentylacji naturalnej na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzys-
kiem ciepła o średniosezonowej sprawności wynoszącej 60% oraz docieplenie ścian 
zewnętrznych dodatkową warstwą materiału izolacyjnego o grubości 2 cm, współ-
czynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK), współczynnik przenikania ciepła ściany  
U = 0,26 W/(m2K), 

5) zmiana wentylacji naturalnej na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną  
z odzyskiem ciepła o średniosezonowej sprawności wynoszącej 60% oraz docieplenie 
ścian zewnętrznych dodatkową warstwą materiału izolacyjnego o grubości 10 cm, 
współczynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK), współczynnik przenikania ciepła 
ściany U = 0,18 W/(m2K), 

6) zmiana wentylacji naturalnej na wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną  
z odzyskiem ciepła o średniosezonowej sprawności wynoszącej 60% oraz docieplenie 
ścian zewnętrznych dodatkową warstwą materiału izolacyjnego o grubości 10 cm, 
współczynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK), współczynnik przenikania ciepła 
ściany U = 0,18 W/(m2K) oraz docieplenie dachu warstwą materiału izolacyjnego  
o grubości 5 cm, współczynnik oporu cieplnego λ = 0,042 W/(mK), współczynnik 
przenikania ciepła U = 0,19 W/(m2K). 
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Rys. 1. Warto

Fig. 1. Values of parameter 

Rys. 2. Warto

Fig. 2. Values of parameter 

W tabeli 3 zamieszczono wyniki oblicze
silanych z sieci gazowej i ró
czym obliczenia NPV wykonano dla lat 15 i stopy dyskonta 5%, zakładaj
energii. Wyniki w tabeli wskazuj
za tym idzie na brak możliwo
standardu należałoby przeprowadzi
kować przyjęte założenia kosztów inwestycyjnych

Wartość wskaźnika EP, źródło ciepła kotłownia gazowa 

Fig. 1. Values of parameter EP heat source gas boiler 

Wartość wskaźnika EP, źródło ciepła węzeł ciepłowniczy 

. Values of parameter EP heat source district heating substation 

li 3 zamieszczono wyniki obliczeń ekonomicznych dla budynków testowych za
silanych z sieci gazowej i różnych wariantów poprawy standardu energetycznego, przy 

wykonano dla lat 15 i stopy dyskonta 5%, zakładając stałe ceny 
li wskazują na dużą wrażliwość wskaźników ekonomicznych, a co 

za tym idzie na brak możliwości wyboru standardu docelowego. W celu określenia takiego 
ałoby przeprowadzić obliczenia dla różnych rodzajów budynków i zweryfi

enia kosztów inwestycyjnych, jak również cen energii. 

 

 

budynków testowych za-
nych wariantów poprawy standardu energetycznego, przy 

wykonano dla lat 15 i stopy dyskonta 5%, zakładając stałe ceny 
nomicznych, a co 

ci wyboru standardu docelowego. W celu określenia takiego 
nych rodzajów budynków i zweryfi-
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T a b e l a  3 

Wyniki EP, SPBT oraz NPV dla budynków zasilanych z sieci gazowej 

  Standardowy 1 2 3 4 5 6 

Budynek 1 
EPmax = 90,8 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 37,2 41,2 12,5 19,3 26,8 28,2 

NPV 0,0 657227 615741 
244647

6 
2237363 2052393 2002912 

EP 220,4 189,8 188,2 168,3 166,3 161,9 161,4 

Budynek 2 
EPmax = 98,0 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 144,1 141,1 27,8 32,1 41,0 42,5 
NPV 0,0 –187632 –209246 658930 733613 626215 600879 
EP 207,8 198,6 197,1 173,9 171,7 166,7 166,2 

Budynek 3 
EPmax = 107,1 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 143,0 133,6 29,8 38,8 47,5 52,2 
NPV 0,0 –120592 –159935 442436 366689 302246 254408 
EP 190,0 182,0 177,7 159,4 157,3 152,6 151,1 

Budynek 4 
EPmax = 114,8 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 141,8 134,6 36,6 45,9 54,5 58,8 
NPV 0,0 –68245 –88795 202204 158538 120600 95937 
EP 199,7 190,3 186,0 164,3 161,9 156,6 155,2 

Budynek 5 
EPmax = 135,5 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 133,1 124,4 71,3 84,5 89,8 97,8 
NPV 0,0 –39079 –59217 3954 –20325 –37251 –60636 
EP 160,8 149,0 139,9 138,5 135,1 127,2 123,6 

Budynek 6 
EPmax = 141,9 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 131,2 124,8 71,2 86,2 91,4 99,0 
NPV 0,0 –22388 –32710 2082 –11939 –21515 –33304 
EP 168,7 154,3 145,1 145,6 141,4 131,9 128,2 

Budynek 7 
EPmax = 152,0 
[kWh/(m2rok)] 

SPBT 0,0 51,0 62,7 38,4 51,5 60,3 66,2 
NPV 0,0 14601 8283 27578 19042 13972 8225 
EP 187,4 164,3 156,2 162,0 156,2 142,8 139,0 

4. Wnioski 

W artykule przedstawiono metodę, która może zostać wykorzystana do określenia 
optymalnego ekonomicznie standardu budynku. Niestety w zastosowaniu do polskich prze-
pisów, ze względu na ich wewnętrzną sprzeczność, trudno jest sformułować taki standard. 
Poprawa izolacyjności budynku, zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej choć po-
prawia kryteria ekonomiczne, to w kilku przypadkach nie wystarcza do spełnienia warunku 
na EP. Zatem ze względu na wewnętrzną sprzeczność wymagań nie można stwierdzić, że 
są one prawidłowo postawione. Zastosowanie standardowych przedsięwzięć termomodeni-
zacyjnych prowadzi do wniosku, znanego z innych publikacji, że spełnienie wymagań na 
EP zależy od rodzaju budynku mieszkalnego: dla budynków wielorodzinnych spełnienie 
wymagań jest niemożliwe (tzn. są one zbyt ostre), podczas gdy dla budynków mniejszych 
jest na odwrót. Porównanie wymagań dotyczących energii użytkowej dla wymagań sprzed 
2008 i po 2008 roku prowadzi do wniosku, że dla budynków o współczynniku A/V > 0,5 
nowe wymagania są łagodniejsze. Zachodzi zatem pytanie, czy taka była intencja prawo-
dawcy? 
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