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LOW ENERGY BUILDINGS – ANALYSIS OF ENERGY 
CONSUMPTION IN THE ALL LIFE CYCLE BUILDING 

S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule przedstawiono analizę możliwości zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię, głównie związanego z ogrzewaniem i eksploatacją budynków mieszkalnych. 
Omówiono cele, zadania i metody oceny budownictwa spełniającego warunki zrównowa-
żonego rozwoju, a także ocenę zapotrzebowania na energię w pełnym cyklu budynku. 
Wprowadzono podział budynków ze względu na zużycie energii do eksploatacji na bu-
dynki energooszczędne normatywne, niskoenergetyczne graniczne i budynki pasywne. 

Słowa kluczowe: budownictwo spełniające warunki zrównoważonego rozwoju, budynki niskoenerge-
tyczne, budynki pasywne, cykl istnienia obiektu 

A b s t r a c t  

This paper summarizes analysis of possibilities of considerable energy consumption de-
crease, connected mainly with heating and exploitation of the buildings. The aims, tasks 
and methods of estimation of sustainable buildings were presented. Estimation of energy 
efficiency in all life cycle was presented too. The division the buildings in consideration 
energy consumption on: energy saving standard buildings, low-energy bounds buildings 
and passive buildings.  
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1. Wstęp 
 
Konieczność ograniczenia zużycia energii, także w obszarze budownictwa, jest sprawą 

oczywistą i stanowi ważny element w strategii zrównoważonego rozwoju. Możliwości znacz-
nego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, głównie związanego z ogrzewaniem i eksplo-
atacją budynków mieszkalnych w strefie umiarkowanej i chłodnej, są duże. Wagę problemu 
podkreśla fakt, że na te cele przeznaczane jest 30–40% całkowitej energii zużywanej w krajach 
tej strefy. Należy także podkreślić, że efektywność podejmowanych działań w tym zakresie jest 
wysoka. Dotyczy to zarówno możliwości wyraźnego ograniczenia zużycia energii konwencjo-
nalnej, jak i efektywności ekonomicznej podejmowanych przedsięwzięć.  

 
 

2. Rozwój zrównoważony i budownictwo spełniające warunki zrównoważonego rozwoju 
 
„Strategia Unii Europejskiej w sprawie zrównoważonego rozwoju”, Goeteborg 2001, obej-

muje zalecenia i wytyczne zebrane w czterech grupach tematycznych: 
1. Zagadnienia socjalne i ekonomiczne. 
2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi. 
3. Wzmacnianie roli głównych grup społecznych. 
4. Możliwości realizacyjne. 

Pozostawiając zagadnienia 1 i 3 politykom i ekonomistom, w obszarze techniki podsta-
wowe znaczenie mają wytyczne zawarte w 2 grupie. Wymienić tu można zalecenia dotyczące 
działań technicznych, takie jak: 
– planowanie i zarządzanie terenami jako surowcami naturalnymi, poprzez promowanie zrów-

noważonego użytkowania terenów;  
– zapewnienie ochrony atmosfery przez odpowiednią gospodarkę źródłami energii i ich formą 

wykorzystania w budownictwie, transporcie i w przemyśle;  
– realizacja budownictwa spełniającego warunki zrównoważonego rozwoju; 
– zapewnienie zintegrowanego zabezpieczenia środowiska infrastruktury, przez odpowiedni 

system zarządzania energią, systemami transportu, wodą, oczyszczaniem ścieków i odpa-
dów stałych; 

– minimalizacja odpadów i zanieczyszczeń, między innymi poprzez promowanie systemów 
tzw. czystej produkcji. 
Ponadto zalecenia dotyczące uregulowań prawno-ekonomicznych: 

– dostosowanie narodowych przepisów prawnych do strategii ZR; 
– uwzględnianie problemów środowiska i jego rozwoju w aktach prawnych, planowaniu 

i zarządzaniu;  
– opracowanie systemu rozrachunku środowiskowo-ekonomicznego;  
– rozwój przejrzystych przepisów normalizacyjno-prawnych. 

Należy podkreślić, że w generalnych wytycznych na drugim miejscu znajduje się postulat: 
„zapewnienie ochrony atmosfery przez odpowiednią gospodarkę źródłami energii i ich formą 
wykorzystania w budownictwie, transporcie i w przemyśle”. 

Warunki zrównoważonego rozwoju determinują nowe podejście do oceny działań w obsza-
rze budownictwa. Cele, zadania i metody rozwiązywania problemów w budownictwie zrów-
noważonym są przedmiotem ogólnoświatowych kongresów, stanowiących forum wymiany 
poglądów i dotychczasowych doświadczeń.  
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T a b l i c a  1 

 
Zestawienie kategorii i kryteriów stosowanych do oceny budynków mieszkalnych w projekcie  

E-Audyt/GBC 2000/02 
 

 E Audyt / GBC 2000/2001 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW 
NATURALNYCH 

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻENIA 
ŚRODOWISKOWEGO 

Energia Zużycie energii pierwotnej związane z użytkowaniem 
budynku* 

Teren Powierzchnia zajęta pod budynek i jego otoczenie  
Woda Zużycie wody związane z utrzymaniem budynku 

 Roczna emisja gazów cieplarnianych związana 
z użytkowaniem budynku* 

MATERIAŁY ZUŻYCIE ZASOBÓW 
 Cykl zużycia energii* 
 Zużycie wody 
 Zużycie materiałów* 
OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA OBCIĄŻENIA 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego Emisja gazów cieplarnianych* 

 Emisja gazów niszczących powłokę ozonową* 
 Emisja gazów powodujących kwaśne deszcze* 
Odpady stałe Odpady stałe* 
Ścieki Ścieki 
Inne obciążenia Wpływ obiektu na teren i sąsiedztwo 
ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO 
Jakość powietrza Jakość powietrza i wentylacja 
Komfort cieplny Komfort cieplny* 
Komfort wizualny Światło dzienne, jasność i kontakt wzrokowy z otoczen. 
Hałas i akustyka Hałas i akustyka 
TRWAŁOŚĆ OBIEKTU JAKOŚĆ OBSŁUGI 
Adaptowalność Elastyczność i adaptowalność 
Utrzymanie funkcjonalności obiektu Podatność systemu na kontrolę 
 Utrzymanie funkcji 
 Jakość otoczenia i zagospodarowania terenu 
REALIZACJA BUDOWY 
I EKSPLOATACJA OBIEKTU 

WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW 
I ZARZĄDCÓW 

Projekt i jego realizacja Planowanie prac budowlanych 
Plany eksploatacyjne obiektu Nadzór budowlany 
 Plany eksploatacji obiektu 

 Środki podjęte w celu ograniczenia prywatnego 
transportu 

INNE CZYNNIKI EKONOMIA 
Lokalizacja i transport Koszty w cyklu życia budynku* 
Uciążliwość dla otoczenia  
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Ryc. 1. Budownictwo zrównoważone – kryteria oceny 

Fig. 1. Sustainable building – criterion of estimation 
 
Zmianę zasad (poszerzenie zbioru kryteriów) oceny działań w obszarze budownictwa dla 

budownictwa spełniającego kryteria budownictwa zrównoważonego ilustruje rycina 1. Jak 
widać, jednym z podstawowych kryteriów jest tu ograniczenie zużycia energii w całym cyklu 
budynku. 

W tablicy 1 podano zestawienie kategorii i kryteriów stosowanych do oceny budynków 
mieszkalnych, ze względu na warunki zrównoważonego rozwoju, w projekcie E-Audyt/GBC 
2000/02 [4]. Można zauważyć, że 10 z 26 kryteriów oceny budynków spełniających warunki 
zrównoważonego rozwoju wiąże się z ograniczeniem zużycia energii, a ponadto, co warto 
podkreślić, że wszystkie te kryteria są wymierne i możliwa jest tu jednoznaczna ocena ilo-
ściowa. 

Biorąc pod uwagę, że ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej jest także jednym 
z głównych warunków zrównoważonego rozwoju, można przyjąć za udowodnione twierdzenie: 

Każdy budynek mieszkalny spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju musi być 
budynkiem energooszczędnym.  

Oczywiście jest to warunek konieczny, ale niewystarczający i nie każdy budynek energoosz-
czędny jest budynkiem spełniającym warunki budownictwa zrównoważonego. 

 
 

3. Budynki energooszczędne i niskoenergetyczne 
 
Realizowane w Unii Europejskiej stopniowe dostosowywanie narodowych przepisów do 

strategii zrównoważonego rozwoju zaowocowało, na przełomie wieków, wprowadzeniem 
w budownictwie mieszkaniowym przepisów normatywnych wyraźnie ograniczających zapo-
trzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji w tym sektorze budownictwa. Efekty uzy-
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skano głównie poprzez zaostrzenie wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród 
zewnętrznych oraz zdefiniowanie ograniczeń dla maksymalnych wartości wskaźnika sezo-
nowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Mimo pewnych różnic pomiędzy przepi-
sami w państwach członkowskich, można uznać generalnie w kontekście powszechnie stoso-
wanych obecnie materiałów, wyrobów i technologii, że budynki projektowane zgodnie z tymi 
przepisami są budynkami energooszczędnymi.  

Należy tu jednak zwrócić uwagę, że w nowych krajach członkowskich Unii występuje po-
ważny problem zużycia energii na ogrzewanie w istniejących zasobach mieszkaniowych zre-
alizowanych we wcześniejszych latach. Zasoby te stanowią 70–80% eksploatowanych budyn-
ków. Dotyczy to także Białorusi, Ukrainy czy europejskiej części Rosji. Do ogrzewania tych 
budynków zużywana jest bardzo duża ilość energii. Dlatego też w krajach tych ograniczenie 
zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym wymaga pilnego rozwiązania problemu ter-
momodernizacji istniejących budynków. Problem jest tu jedynie sygnalizowany. W Polsce 
problem ten jest doceniany i termomodernizacja istniejących budynków stopniowo postępuje. 
Środki finansowe przeznaczone na wspieranie tych działań ciągle są jednak niewystarczające.  

Niezależnie od budynków spełniających aktualne wymagania normatywne, realizowanych 
jest wiele budynków o znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na energię, i to nie tylko na ener-
gię do ogrzewania. Budynki te zaliczane są do niskoenergetycznych. Możliwości w tym za-
kresie są duże, o czym świadczą także realizacje budynków w ramach programów pilotażo-
wych [3]. W realizowanych obecnie budynkach (nieeksperymentalnych) zapotrzebowanie 
całkowite na energię jest w granicach 120–130 kWh/m2a. Zapotrzebowanie na energię do 
ogrzewania wynosi w nich 60–70 kWh/m2a. Jak wskazują choćby doświadczenia programów 
pilotażowych, możliwości dalszego obniżenia zapotrzebowania są już aktualnie duże.  

 

 
Ryc. 2. Zapotrzebowanie na energię budynków mieszkalnych 

Fig. 2. Energy efficiency in the housing buildings 
 
Można postulować dalsze podwyższenia wymagań normatywnych. Natomiast poprzez po-

litykę kredytową (oprocentowanie) promowane powinny być budynki niskoenergetyczne. 
Granice dla nich na podstawie aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia programów pilotażo-
wych można określić na poziomie 30–50 kWh/m2a. Należy podkreślić, że ten poziom zapo-
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trzebowania można uzyskać w budownictwie jednorodzinnym bez zmiany stosowanych obec-
nie rozwiązań w zakresie konstrukcji i formy budynków oraz formy i funkcji mieszkań [1]. 

Wydaje się natomiast, że budynki pasywne (E ≤ 40 kWh/m2a i E0 ≤ 15 kWh/m2a) i zero-
energetyczne, dla rozważanej strefy klimatycznej, pozostaną jeszcze stosunkowo długo budyn-
kami eksperymentalnymi, służącymi do weryfikacji nowych koncepcji w zakresie formy 
i funkcji oraz rozwiązań materiałowo-technologicznych i sterowania procesami w fazie eksplo-
atacji.  

 
 

4. Niskoenergetyczne budynki inteligentne 
 
Obecnie coraz więcej budynków mieszkalnych, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych, 

projektowanych i realizowanych jest z systemami sterującymi ich eksploatacją. Podstawowym 
elementem, także marketingowym, przemawiającym za zastosowaniem tych systemów jest 
bezpieczeństwo. Koszt takich systemów nie jest niski. Wprowadzenie ich powoduje wzrost 
kosztów inwestycji w granicach 7,8 %. Natomiast rozbudowa tych systemów o kolejne funkcje 
nie jest już droga. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że 
wprowadzenie pełnego programu sterowania zużyciem energii pozwala je zmniejszyć o 20–30%. 
W konsekwencji zwrot kosztów związanych z wprowadzeniem całego systemu nastąpić może 
po 4–5 latach.  

Warunki stawiane budynkom niskoenergetycznym można spełnić poprzez stałe racjonalne 
rozwiązania strukturalne (projektowe), tzn. takie, których cechy (parametry) nie zmieniają się 
w trakcie eksploatacji, oraz zmienne, których parametry w trakcie eksploatacji muszą się zmie-
niać [5].  

Należy jednak podkreślić, że w budownictwie mieszkaniowym sterownie zużyciem energii, 
a szerzej klimatem wnętrza budynku, realizowane przez systemy inteligentne powinno być 
możliwe do wyłączenia, w całości lub częściowo, i zastąpienia przez sterowanie ręczne. Prze-
cież dom to nie „maszyna do mieszkania” i o komforcie powinien w ostateczności mieć moż-
liwość decydować mieszkaniec, którego subiektywne odczucie komfortu może chwilowo od-
biegać od standardów. Znane są bowiem przypadki, że „przesterowanie systemami inteligent-
nymi” zniechęcało użytkowników do zamieszkiwania domów pasywnych. 

 
 

5. Ocena zapotrzebowania na energię w pełnym cyklu budynku 
 
Ocena pełnego cyklu dla materiałów wyrobów (ryc. 3), zgodnie z ISO 14000, nie odpo-

wiada w pełni problemom oceny budynków mieszkalnych. Są to na ogół „wyroby” o długim 
cyklu użytkowania. Podstawowym problemem jest tu ocena kosztów eksploatacji obiektu (ryc. 4). 

Można wprawdzie pokazać znaczące różnice w energochłonności rozwiązań konstrukcji 
budynków (tabl. 2), ale są to opracowania o wartości raczej marketingowej. Na podstawie 
wyników obszernych analiz dotyczących energochłonności całego budynku można stwierdzić, 
że różnice w energochłonności realizacji całego budynku nie przekraczają 20% (konstrukcja 
drewniana 4,4 GJ/m2, konstrukcja stalowa 5,5 GJ/m2) (ryc. 5). W porównaniu z energią nie-
zbędną do eksploatacji budynków mieszkalnych jest to różnica pomijalnie mała. Warunkiem 
podstawowym jest tu jednak, by rozwiązanie projektowe materiałowo-konstrukcyjne było, 
w zrozumieniu sztuki inżynierskiej i aktualnego stanu wiedzy, rozwiązaniem poprawnym. 
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Natomiast ocena w zakresie rozbiórki, demontażu i utylizacji odpadów, wydaje się aktual-
nie nie w pełni miarodajna. Pomijając budynki mieszkalne o lekkie konstrukcji drewnianej 
(dominujące w USA), gdzie ten problem jest praktycznie biorąc rozwiązany, to analiza tych 
zagadnień w perspektywie 50–70 lat użytkowania budynków mieszkalnych, jest zajęciem 
z pogranicza futurologii. Jeżeli problem ten znajdzie właściwe miejsce w unormowaniach 
prawnych, to w tym okresie czasowym zostanie technologicznie rozwiązany. Przykładem może 
tu być postęp, w ostatnich 20–30 latach, w zakresie demontażu i utylizacji materiałów poroz-
biórkowych konstrukcji żelbetowych. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3. Ocena cyklu życia dla budynków mieszkalnych 

Fig. 3. Estimation life cycle for housing buildings 

Eksploatacja
budynku

Konserwacja

Ponowne wykorzystanie

Przekształcenie (recykling)

Pozyskanie surowców

Zasoby naturalne

Budowa obiektu

Produkcja wyrobów 
i elementów

budowlanych

Demontaż, rozbiórka 

Utylizacja Odpady CYKL WYKORZYSTANIA 
ZASOBÓW NATURALNYCH 
DO REALIZACJI BUDYNKU 

Pozyskanie surowcow

Zasoby naturalne

Odpady
produkcyjne

Przesyłanie

Produkcja 
mediów Utylizacja Odpady 

Recykling

CYKL WYKORZYSTANIA 
ZASOBÓW NATURALNYCH 
DO EKSPLOATACJI BUDYNKU 

Składowanie 
odpadów 

Powtórne 
wykorzystanie 

(w innych  
cyklach) 

Odpady
eksploatacyjne



 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 4. Porównanie skumulowanego zużycia energii w pełnym cyklu istnienia budynku [2] 

Fig. 4. Comparison of energy consumption in all life cycle building [2] 
 

T a b l i c a  2 

Energochłonność budynku w poszczególnych fazach cyklu istnienia 

Konstrukcja → Drewno Stal Beton 
Faza cyklu istnienia konstrukcji ↓ [%] [%] [%] 
Pozyskanie surowców 100 169 111 
Wytwarzanie materiałów 100 269 164 
Wznoszenie budynku 100 92 232 
Suma 100 246 162 
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dla budynków o różnej konstrukcji [2] 

Fig. 5. Energy consumption in all life cycle buildings in different construction 
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6. Wnioski 
 
Z przytoczonych rozważań i rezultatów analiz wynika, że: 

– każdy budynek mieszkalny spełniający kryteria zrównoważonego rozwoju musi być budyn-
kiem energooszczędnym, 

– podstawowym dla oceny energochłonności oraz relacji środowiskowych w budownictwie 
mieszkaniowym jest problem zużycia energii w trakcie eksploatacji budynków, 

– sposobem na efektywne rozwiązanie tego problemu jest projektowanie budynków mieszkal-
nych jako budynków inteligentnych, 

– uzyskanie efektów w skali globalnej uzależnione jest od powszechnej akceptacji zasad 
zrównoważonego rozwoju. 
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