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Oznaczenia  

gc –  współczynnik przepuszczalności energii 
V –  kubatura 
Af  –  powierzchnia ogrzewana budynku 
U  –  współczynnik przenikania ciepła 
EP  – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 
EPW  – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę 

powierzchni do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
EPH  – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę 

powierzchni do ogrzewania i wentylacji 
EPpom – roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową do napędu urządzeń 

pomocniczych 
QW,nd  – zapotrzebowanie ciepła użytkowego podgrzania ciepłej wody 
QH,nd  – zapotrzebowanie na energię użytkową przez budynek 
η      – parametr sprawności 

1. Wstęp 

Od stycznia 2009 r. obowiązują w Polsce wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku. Intencją ustawodawcy było projektowanie nowych budynków 
o rocznym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną EP niższą od wartości 
granicznych. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami prawnymi, projekt budowlany przed-
stawiany do zatwierdzenia musi zawierać projektowaną charakterystykę energetyczną bu-
dynku. Przy obowiązujących warunkach technicznych [1] wymagania uważane są za speł-
nione, jeżeli zapewni się właściwą izolacyjność przegród, izolacji technicznych i wielkości 
powierzchni otworów lub wyznaczy się wartość wskaźnika EP i jednocześnie zapewni 
właściwą jakość cieplną obudowy ze względu na ryzyko kondensacji. Najczęściej wybie-
raną przez projektantów procedurą jest zastosowanie się do wymagań izolacyjności ter-
micznej podanych w załączniku 2 WT [1]. Należy sobie zadać pytanie, czy wybór ten jest 
przypadkowy, czy też może wynika z innych przesłanek, np. stosowanej w Polsce kolejno-
ści projektowania elementów budynku – od koncepcji architektonicznej do projektów 
branżowych. Czy spełnienie wymagań WT automatycznie zapewni otrzymanie EP na 
poziomie budynku referencyjnego? 

2. Wymagania dotyczące ochrony cieplnej typowego budynku mieszkalnego 

Zgodnie z §329.2 rozporządzenia WT [1] „przegrody zewnętrzne budynku (…) odpo-
wiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien spełnia wymagania 
określone w pkt 2.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (…)”. 

Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych 
i przezroczystych gc ≥ 0,5. Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej gg dla okien 
podwójnie szklonych z powłoką selektywną wynosi 0,67. Nie zakłada się wykonania próby 
szczelności budynku. 
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Maksymalna powierzchnia okien oraz przegród szklanych i przezroczystych 
o współczynniku przenikania ciepła U ≥ 1,5 W/(m2K) nie może być większa od wartości  

 max 0,15 0,03z wA A A= ⋅ + ⋅  (1) 

gdzie: 
 Az – suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 

nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m 
wzdłuż ścian zewnętrznych, 

 Aw – suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich 
kondygnacji po odjęciu Az. 

T a b e l a  1 

Izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych budynku 

Lp. Rodzaj przegrody 
Współczynnik 

przenikania ciepła 
Umax 

1 ściany zewnętrzne 0,30 
2 ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami 

schodowymi 1,0 

3 dachy i stropodachy 0,25 
4 stropy nad piwnicami nieogrzewanymi, podłogi na gruncie 0,45 
5 ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od 

nieogrzewanego 1,0 

6 okna, drzwi balkonowe (I, II i III strefa klimatyczna) 1,8 
7 drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku 2,6 

Temperatura obliczeniowa pomieszczeń mieszkalnych ti = +24°C (łazienki), +20°C (pozostałe), 
+8°C klatki schodowe 

2.1. Wymagania dotyczące wentylacji 

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stosowana jest wentylacja grawitacyjna. 
Normą regulującą wynikający z minimum higienicznego niezbędny strumień powietrza 
wentylacyjnego jest PN-B-03430 [2].  

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony 
przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Minimalne 
wielkości przedstawiono w tabeli 2. 

Ponadto wentylacja piwnic powinna zapewnić minimum 0,3 wymiany na godzinę. Dla 
wydzielonych klatek schodowych przyjmuje się dodatkowo jednokrotną wymianę na go-
dzinę. Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiada-
jącą minimum dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę. Pomieszczenia suszarni bieli-
zny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą jednej wymianie powietrza na 
godzinę. 

W garażu zamkniętym należy zastosować wentylację co najmniej grawitacyjną, zapew-
niającą 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę w garażach nadziemnych lub częściowo 
zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych. 
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T a b e l a  2 

Minimalne wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego dla budynków mieszkalnych 

Rodzaj pomieszczenia 
Strumień powietrza 

wentylacyjnego 
[m3/h] 

Uwagi 

Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona 
w kuchenkę gazową lub węglową 70  

Kuchnia z oknem zewnętrznym, wyposażona 
w kuchenkę elektryczną 

30 w mieszkaniu do 3 osób 

50 w mieszkaniu dla więcej 
niż 3 osób 

Kuchnia bez okna zewnętrznego, wyposażona 
w kuchnię gazową 70 

obowiązkowo z 
mechaniczną wentylacją 

wywiewną 
Lazienka 50 z WC lub bez 
Wydzielone WC 30  

Pomocnicze pomieszczenie bezokienne 15 w tym również 
garderoby 

Pokój mieszkalny oddzielony od pomieszczeń 
kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi 
lub pokój znajdujący się na wyższym poziomie 
w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub 
w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielo-
rodzinnego 

30  

W okresie nocnym (godz. 22.00–6.00) strumień powietrza wentylacyjnego może być zredukowany 
do 60% 

2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań techniki instalacyjnej 

W izolacjach cieplnych przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach 
centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), 
zgodnie z § 135 2 i 3, niezależnie od sposobu zasilania w budynku, powinny znajdować się 
indywidualne urządzenia do rozliczania zużytego ciepła w mieszkaniach.  

W wyposażeniu technicznym budynku powinny również znaleźć się zestawy wodomie-
rzowe do pomiaru ilości zimnej i ciepłej wody dostarczanej do poszczególnych mieszkań 
oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców. Instalacja ciepłej wody 
powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 
55°C i nie wyższej niż 60°C. 

Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być 
zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła, przy czym powinny one działać automatycznie, 
w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zain-
stalowane. 
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T a b e l a  3 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów [1] 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 W/(mK)) 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 przewody i armatura wg poz. 1–4, przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 1/2 wymagań z poz. 1–4 

6 
przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1–4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1–4 

7 przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

3. Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczej 
spełniającej wymagania WT 

Z przytoczonych przepisów i rozporządzenia w sprawie metodologii [3] wynikają 
wartości sprawności projektowanych instalacji ogrzewczych (tab. 4) i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej (tab. 5). 

T a b e l a  4 

Sprawność energetyczna instalacji ogrzewczej wg wymagań WT 

Parametr sprawności Sieć 
cieplna 

Kotłownia gazowa 
w budynku 

Kotłownia węglowa 
w budynku 

Spr. wytworzenia nośnika ciepła ηH,g 0,98 0,96 0,82 
Spr. układu akumulacji ciepła ηH,s 1,00 1,00 1,00 
Spr. transportu nośnika ciepła ηH,d 0,97 0,97 0,97 
Spr. regulacji i wykorzystania ciepła ηH,e 0,99 0,99 0,99 
Całkowita sprawność systemu ηH,tot 0,94 0,92 0,79 

T a b e l a  5 
Sprawność energetyczna instalacji przygotowania ciepłej wody wg wymagań WT 

Parametr sprawności Sieć 
cieplna

Kotłownia gazowa 
w budynku 

Kotłownia węglowa 
w budynku 

Spr. wytworzenia ciepła ηW,g 0,89 0,9  0,71 
Spr. układu akumulacji ciepła ηW,s 0,85 0,85 0,85 
Spr. przesyłu wody ciepłej użytkowej ηW,d 0,5  0,5  0,5  
Spr. wykorzystania ηW,e 1,00 1,00 1,00 
Całkowita sprawność systemu ηW,tot 0,38 0,38 0,30 

 
Analizując wyżej zdefiniowane sprawności cząstkowe, można zauważyć, że sprawność 

całkowita w nowo projektowanym budynku przedstawia się w postaci zależności: 
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– dla c.o. 

 ,tot ,0,96H H gη = ⋅η  (2) 

– dla c.w.u 

 ,tot ,0,43W W gη = ⋅η  (3) 

Pozostałe parametry są zależne od podziału funkcjonalnego i geometrii budynku.  

4. Analiza rocznego zapotrzebowania na ciepło dla przykładowego budynku 

Do analizy przyjęto budynek mieszkalny wielorodzinny o IV klasie gęstości zasiedle-
nia. Budynek podpiwniczony (piwnica nieogrzewana), pięciokondygnacyjny, czteroklat-
kowy, o średniej powierzchni lokalu mieszkalnego 50 m2. W budynku znajduje się  
40 mieszkań, wyposażonych w indywidualne wc, łazienki i kuchnię elektryczną. Parametry 
cieplne przegród zgodnie z wymaganiami w tab. 1, przy czym zachowano zasadę ciągłości 
izolacji termicznej zdefiniowaną w normie ISO 13789 [4]. Podstawowe wymiary budynku 
wg rys. 1. Udział powierzchni przeszklonej w powierzchni ścian zewnętrznych wynosi 
21%. 

 

 

Rys. 1. Geometria analizowanego budynku (system wymiarowania wg ISO 13789) 

Fig. 1. The geometry of analyzed buildings (dimensions system according to ISO 13789) 

Referencyjna wartość wskaźnika EP dla analizowanego budynku wynosi 

 2EP EP EP 88,3 14,8 [kWh/m rok]H W H W+ = + = + ⋅  (4) 

gdzie: 
 EPH  – wartość zależna od współczynnika kształtu, 
 EPW – dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pier-

wotną do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku. 



Niezbędny strumień powietrza wentylacyjnego wynikaj
-sanitarnego dla całego budynku wynosi: 5200
schodowe). Roczne zapotrzebowanie ciepła u
użytkowej przy założonej klasie g

 

Rys. 2. Struktura rocznego zapotrzebowania na energi

Przy tak sformułowanych 
na nieodnawialną energię
zauważyć, że przekroczenia dotycz
składnik dotyczący ciepłej wody u
instalacji c.w.u. nie pozwala na uzyskanie dodatku na poziomie zdefiniowanym w WT. 
Oczekiwanego obniżenia równie
wyższej, V klasy gęstości zasiedlenia. Z przeprowadzonej analizy przykładów (
wynika, że żadne z rozwią
dłami energii) nie powoduje zbli
wartością EPW, możliwą do uzyskania przy 
rekompensuje ona rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. 

Spełnienie wymagań jest mo
(kolektory) i odzysku ciepła (rekuperacja). W
izolacyjność termiczna przegród ma drugorz
rozwiązania w zakresie technik wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej.  

Korzystanie w projektowaniu tylko z granicznych warto
zwoli na uzyskanie wartoś
użytkowania, kiedy wymagane jest 
stywanie pełnej metodologii na etapie projektowania zmusi do stosowania 
powiednich rozwiązań instalacyjnych.

ń powietrza wentylacyjnego wynikający z minimum higieniczno
sanitarnego dla całego budynku wynosi: 5200 m3 (strefa mieszkalna), 918

schodowe). Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego na przygotowanie ciepłej wody 
onej klasie gęstości zasiedlenia QW,nd = 92 495 kWh/rok. 

Struktura rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną 

Fig. 2. Structure of EP 

Przy tak sformułowanych parametrach wyjściowych wartość rocznego zapotrzebowania 
 energię pierwotną znacznie przekracza wskaźniki referencyjne. Nale

e przekroczenia dotyczą obydwu składników: EPH i EPW. Istotną rol
cy ciepłej wody użytkowej – przyjmowanie różnych wariantów rozwi

instalacji c.w.u. nie pozwala na uzyskanie dodatku na poziomie zdefiniowanym w WT. 
enia również nie zapewnia zmniejszenie liczby mieszkań

ęstości zasiedlenia. Z przeprowadzonej analizy przykładów (
adne z rozwiązań instalacji c.w.u. (także wspomaganych odnawialnymi 

dłami energii) nie powoduje zbliżenia się do wartości EPW = 14,8 kWh/m2rok. Maksymaln
ą do uzyskania przy Af = 0, jest 26 kWh/m2rok. W żaden sposób nie 

rekompensuje ona rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u. 
ń jest możliwe tylko przy wprowadzeniu źródeł energii odnawialnej 

y) i odzysku ciepła (rekuperacja). W przypadku budownictwa wielorodzinnego 
 termiczna przegród ma drugorzędne znaczenie, istotne są tutaj wył

zania w zakresie technik wentylacji, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

orzystanie w projektowaniu tylko z granicznych wartości współczynników 
zwoli na uzyskanie wartości EP poniżej referencyjnej na etapie oddawania budynku do 

ytkowania, kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Wykorzy
pełnej metodologii na etapie projektowania zmusi do stosowania w budynku od

ń instalacyjnych. 
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Czy rzeczywistą intencją ustawodawcy było tak silne promowanie odnawialnych źródeł 
energii, czy też jest to niedopatrzenie w wymaganiach? 

T a b e l a  6 

Struktura wartości EP dla różnych wariantów rozwiązań 
analizowanego budynku mieszkalnego  

Rozwiązanie EP 
[kWh/m2rok]

EPH + EPpom,H 
[kWh/m2rok] 

EPW + EPpom,W 
[kWh/m2rok] 

QH,nd 
[kWh/rok] 

QW,nd 
[kWh/rok] 

Budynek referencyjny 103,1 88,3 14,8 – – 
01 
U wg WT 186,9 96,85 + 2,6 86,26 + 1,1 258,391 92,495 

02 
U wg standardów termo-
modernizacyjnych 

178,7 88,7 + 2,6 86,3 + 1,1 236,596 92,495 

03 
U budynku pasywnego 154,9 64,9 + 2,6 86,3 + 1,1 173,064 92.495 

04 
60% zapotrzebowania na 
c.w.u. z kolektorów 

127,6 88,7 + 2,6 34,5 + 1,8 236,596 92,495 

05 
Zmniejszenie liczby 
mieszkańców do 40 

117,0 88,7 + 2,6 24,6 + 1,1 236,596 26,427 

06 
Wentylacja mechaniczna  
z rekuperacją 

150,7 48,8 + 14,0 86,3 + 1,6 130,290 92,495 

07 
Wentylacja mechaniczna  
z rekuperacją + kolektory 

105,7 48,8 + 14,0 38,8 + 4,1 130,290 92,495 

08 
U budynku pasywnego 
+ kolektory 

105,6 64,9 + 2,6 34,5 + 3,6 173,064 92,495 
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(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

[2] PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej.  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1240). 

[4] PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację.  




