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Energooszczędność w budownictwie mieszkaniowym  
– punkt widzenia

Celem artykułu nie jest podważanie słusz-
nego kierunku dążenia do ogranicze-

nia zużycia energii, której produkcja w Pol-
sce oparta jest obecnie na paliwach kopal-
nych (rys. 1). Do ograniczenia zużycia energii 
i paliw kopalnych jesteśmy zobowiązani ze 
względu na ochronę środowiska oraz przy-
szłość następnych pokoleń. Zmniejszenie zu-
życia energii na potrzeby ogrzewania i wen-
tylacji budynków mieszkalnych jest elemen-
tem kluczowym ze względu na jej znaczny 
udział w całkowitym zużyciu energii w Pol-
sce. Nie poznamy jednak granicy opłacal-
ności ograniczenia zużycia ciepła na etapie 
eksploatacji bez uwzględnienia energetycz-
nych kosztów życia systemów i urządzeń 
oraz kosztów ekonomicznych i społecznych. 
Wprowadzenie wymagania szerokiego stoso-
wania rozwiązań w zamyśle ograniczających 
zużycie energii powinno zostać poprzedzo-
ne dogłębną analizą bilansu energetyczne-

go, ekonomicznego i społecznego propono-
wanych zmian. 

Bilans energetyczny
W poszczególnych analizach energetycznej 
opłacalności ograniczania zużycia (np. [3–7]) 
nie uwzględniono dotychczas pełnego bilan-
su energetycznego. Analizy te przedstawiają 
systemy i rozwiązania techniczne, które po-
zwalają na uzyskanie konkretnego wymo-
gu (granicznej wartości nieodnawialnej ener-
gii pierwotnej EP), oraz korzyści energetyczne 
i finansowe uzyskane dzięki zastosowaniu tych 
rozwiązań. Niestety żadne z tych opracowań 
nie uwzględnia „energetycznego cyklu życia” 
systemów i urządzeń. 

Energetyczny cykl życia to ilość energii, 
którą należy dostarczyć, aby wyprodukować, 
przetransportować, serwisować, a następnie 
zutylizować dane urządzenie czy system. Zu-
życie energii na ten cel rozpoczyna się wraz 

z wydobyciem czy uzyskaniem surowców (np. 
rudy żelaza, ropy naftowej, żwiru, kauczuku 
itd.). Surowce są następnie przetwarzane 
w zakładach produkcyjnych (także tych bardzo 
energochłonnych, jak np. huty), transportowa-
ne (zużycie paliwa), montowane, poddawane 
pracom serwisowym, a na końcu użytkowa-
nia także utylizowane. Procesom tym towa-
rzyszą także inne etapy związane z dystrybu-
cją i sprzedażą (chociażby utrzymanie biur, 
magazynów). Patrząc na złożoność systemów 
i urządzeń stosowanych w nowoczesnych bu-
dynkach (termoizolacja przegród i okien, insta-
lacje i źródła ogrzewania i przygotowania cie-
płej wody użytkowej, wentylacja), ich wartość 
energetycznego cyklu życia może być w cał-
kowitym bilansie energetycznym budynku za-
uważalna.

W istniejących opracowaniach trudno zna-
leźć również oszacowanie wpływu produkcji 
i transportu elementów budowlanych związa-
nych z ograniczeniem zużycia ciepła na środo-
wisko. Produkcji, oprócz zanieczyszczenia ga-
zami cieplarnianymi, może towarzyszyć rów-
nież zanieczyszczenie wód czy ziemi.

Aspekt finansowy
Ograniczenie zużycia energii na ogrzewanie 
i wentylację wiąże się ze zwiększeniem kosz-
tów budowy domów jedno- i wielorodzinnych. 
Duży udział we wzroście kosztów inwestycyj-
nych będą miały instalacje wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wy-
wiewanego. Spełnienie obowiązującej od 
2021 roku maksymalnej wartości wskaźnika 
EPH+W praktycznie zmusi nas do stosowania 
tego rodzaju wentylacji. Polski Związek Firm 
Deweloperskich w piśmie do resortu budowni-
ctwa [2] szacuje wzrost kosztów inwestycyj-
nych dla budynków wielorodzinnych na 4%. 
Natomiast w przypadku budynków jednoro-
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Od 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać wyższe wymagania dotyczące energooszczędności nowych 
i poddawanych przebudowie budynków użyteczności publicznej, a od 31 grudnia 2020 r. wymagania te mają 
objąć również budynki mieszkalne [1]. Ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla tych pierwszych budynków nie wzbudza wątpliwości, mimo że 
uzyskanie wartości wskaźnika EPH+W poniżej 45 kWh/(m2 rok) będzie sporym wyzwaniem architektonicznym 
i infrastrukturalnym. Jednak przyjęcie maksymalnych wartości EPH+W = 65 i 70 kWh/(m2 rok) dla budynków 
mieszkalnych wywoła konsekwencje, które nie zostały jeszcze poddane szerszej i dogłębnej analizie. 

Rys. 1. Pozyskiwanie energii pierwotnej [16]
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dzinnych może on być jeszcze wyższy, szcze-
gólnie tych o małym metrażu [20].

Analizując oszczędności energetyczne i fi-
nansowe uzyskane dzięki stosowaniu wen-
tylacji mechanicznej, warto także wziąć pod 
uwagę koszty eksploatacyjne. Pomijając zu-
życie prądu do zasilania silników wentylato-
rów (niski udział), koszty serwisu i wymia-
ny filtrów, a także czyszczenia instalacji oraz 
w końcu wymiany urządzeń co 10–15 lat bę-
dą znaczące.

Ciekawe porównanie finansowe przed-
stawione zostało w opracowaniu pt. Wskaź-
nik zapotrzebowania na nieodwracalną ener-
gię pierwotną a optymalizacja kosztów (RI 
12/2015) [3]. Z analizy tej wynika, że „wy-
magania dotyczące wartości wskaźnika za-
potrzebowania na nieodwracalną energię 
pierwotną EPCO+W nie są optymalne koszto-
wo”. Warto także zwrócić uwagę, że do anali-
zy przyjęto 30 lat. Obecny standard wykona-
nia urządzeń nie gwarantuje ich efektywnej 
pracy przez tak długi okres. Podobny wniosek 
na temat opłacalności stosowania systemów 
i rozwiązań zapewniających wyższą energo-
oszczędność można wysnuć z artykułu [20]. 
Autorzy porównują w nim także wymagania 
polskie i innych krajów europejskich. 

Pojawia się zatem pytanie, dlaczego wy-
magać od współobywateli stosowania syste-
mów nieopłacalnych finansowo? A jeżeli wy-
magać, to czy nie należałoby ich bardziej 
zachęcić poprzez odpowiednie wsparcie eko-
nomiczne i informacyjno-edukacyjne.

Realny czas pracy urządzeń 
z zakresu instalacji sanitarnych
Jak wspomniano, w analizach i w nowym pro-
jekcie rozporządzenia w sprawie metody kal-
kulacji kosztów cyklu życia budynków oraz 
sposobu przedstawiania informacji o  tych 

kosztach [10] wskazywany jest okres 30 lat. 
W tak długim czasie należy się liczyć przynaj-
mniej z koniecznością wymiany urządzeń z za-
kresu instalacji sanitarnych, co zresztą zostało 
uwzględnione w tabeli 1 („kosztów utrzyma-
nia”) powyższego rozporządzenia. Zatem do 
analizy opłacalności energetycznej i finanso-
wej należy przyjmować czas krótszy (realnie: 
15 lat). Autor odnosi się tu do projektu rozpo-
rządzenia, który poddano analizie w ramach 
pracy Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS 
[11] i niestety w dużym stopniu skrytykowano.

Aspekt społeczny
Dla społeczeństwa polskiego, wciąż rozwijają-
cego się gospodarczo i odstającego pod wzglę-
dem liczby mieszkań od krajów Unii Europej-
skiej (średnia liczba osób w gospodarstwie 
domowym w Polsce wynosi 2,8, a średnia eu-
ropejska to 2,3 [14]), wzrost cen inwestycyj-
nych nawet o 4% jest znaczący.

Z przykrością trzeba zauważyć, że świado-
mość i kultura techniczna naszego społeczeń-
stwa są niewystarczające, co przy konieczno-
ści stałego nadzoru i odpowiedniej eksploata-
cji nowoczesnych systemów budzi wątpliwość 
wobec zasadności wymagania stosowania za-
awansowanych technologii. Jaki procent na-
szych rodaków będzie systematycznie serwi-
sować np. urządzenia i instalacje wentylacyj-
ne? Ilu będzie wymieniać wkłady filtracyjne, 
czyścić kanały wentylacyjne?

Problem pogłębiają niejasne zapisy wyko-
nawcze w Prawie budowlanym, szczególnie 
w rozporządzeniu [1]. Przykładem jest brak 
definicji pomieszczenia wentylatorowni, dla 
której np. w przypadku budynków wielorodzin-
nych obowiązują konkretne wymagania ochro-
ny przeciwpożarowej (§ 268.1.5). Czy nie po-
jawi się pomysł takiej interpretacji powyższego 
zapisu, aby w układach zdecentralizowanych 

wentylacji mechanicznej w budynku wieloro-
dzinnym średniowysokim nie było wymagane 
wydzielenie pożarowe pomieszczenia ze zloka-
lizowaną w nim centralką nawiewno-wywiew-
ną? Będziemy wtedy obudowywać przegroda-
mi i drzwiami o odporności ogniowej np. kuch-
nie w mieszkaniach, a na kanałach w obrębie 
mieszkania montować klapy przeciwpożaro-
we odcinające?

Kolejny przykład sprzeczności przepisów. 
Metodyka wyznaczania zapotrzebowania na 
ciepło na cele wentylacji, określona w roz-
porządzeniu o charakterystyce energetycznej 
[12], jest niezgodna z wymaganiami polskich 
przepisów, tj. warunków technicznych [1] 
i przywoływanych przez nie rozwiązań z nor-
my [19]. Metodyka ta opiera się na określo-
nym strumieniu wentylacji odniesionym do 
m2 powierzchni lokalu. Poprawna wentylacja 
w budynkach mieszkalnych bazuje na stru-
mieniach powietrza określonych dla poszcze-
gólnych pomieszczeń (łazienka, kuchnia itd.) 
[19] oraz, co ważniejsze, na minimalnym stru-
mieniu powietrza zewnętrznego (§ 149 [1]), 
który ma zostać zapewniony każdej osobie 
przebywającej w budynku.

Główna Komisja Legislacyjna PZITS swoje 
spostrzeżenia i propozycje dotyczące planowa-
nych zmian przepisów przedstawiła w piśmie 
[11] i innych pismach opracowanych w ra-
mach Zrzeszenia. Niestety nie zostały one 
uwzględnione przy ostatniej nowelizacji.

Ochrona zasobów paliw 
nieodnawialnych oraz środowiska
Musimy oszczędnie gospodarować zużyciem 
paliw, ale równie ważny jest dla nas i nasze-
go środowiska sposób przetwarzania nieodna-
wialnych źródeł energii oraz wybór tych, któ-
rych spalanie powoduje najmniejsze szkody. 
Jak jednak wcześniej wspomniano – nie po-
znamy granicy energetycznej opłacalności 
ograniczenia zużycia ciepła na etapie eks-
ploatacji bez uwzględnienia energetycznych 

Unia 
Europejska Polska

Gaz ziemny 35% 17%

Energia 
elektryczna

26% 13%

Biomasa 15% 13%

Olej opałowy lekki 9% 0,4%

Ciepło sieciowe 8% 21%

Węgiel kamienny 3% 32%

Inne nośniki 4% 4%

Tabela 1.  Porównanie źródeł energii 
wykorzystywanej w gospodarstwach 
domowych krajów Unii Europejskiej 
i Polski [14]

Rys. 2. Charakterystyka wieku kotłów węglowych w polskim mieszkalnictwie [17]



21rynekinstalacyjny.pl

A K T U A L N O Ś C I

czerwiec 2018

kosztów życia systemów i urządzeń oraz bez 
uwzględnienia kosztów społecznych.

Pod względem zużycia paliw kopalnych 
oraz źródeł odnawialnych Polska nie odstaje od 
średniej europejskiej. Niemniej warto porów-
nać zestawienie źródeł energii wykorzystywa-
nej w gospodarstwach domowych ( tabela 1).

W aspekcie czystości powietrza głównym 
problemem nie jest samo stosowanie paliwa 
kopalnego, ale jego rodzaj oraz sposób i jakość 
spalania. W Polsce szala przechyla się na stro-
nę węgla, natomiast w UE przeważa wykorzy-
stanie gazu ziemnego. Patrząc przez pryzmat 
jakości emisji spalin, to ważna różnica. Po-
wszechne stosowanie węgla wynika nie tylko 
z dostępności, ale przede wszystkim z pozio-
mu jakości życia społeczeństwa, naszej men-
talności i uwarunkowań politycznych. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń w Pol-
sce jest oprócz transportu niska emisja spa-
lin związana z ogrzewaniem i przygotowaniem 
ciepłej wody użytkowej w istniejących budyn-
kach mieszkalnych. W Polsce jest 13,4 mln 
gospodarstw domowych (lokali mieszkalnych), 
aż 49% z nich jest ogrzewane z wykorzysta-
niem paliwa stałego, w dużej mierze o niskiej 
jakości (zarówno pod względem składu, jak 
i kaloryczności). Średni wiek kotłów na pali-
wo stałe przekracza 24 lata [14]. Charakte-

rystykę wieku węglowych źródeł ciepła w pol-
skich domach przedstawia rys. 2.

W zabudowie miejskiej zaledwie 66% bu-
dynków poddanych zostało termomoderniza-
cji. Na wsi sytuacja jest jeszcze gorsza, gdyż 
tylko 44% budynków jest ocieplonych [14]. 
Zestawiając te liczby z niedostatecznym pozio-
mem świadomości społecznej i wykorzystywa-
niem jako paliwa odpadów, widzimy główne 
problemy, z którymi należy się obecnie zmie-
rzyć poprzez inicjowanie dofinansowań zwią-
zanych z termomodernizacją i wymianą źró-
deł ciepła. Dofinansowanie nie może jednak 
obejmować tylko inwestycji. Najbiedniejszych 
trzeba wspomóc również w ponoszeniu kosz-
tów eksploatacyjnych.

Wnioski
1. W Polsce należy przeprowadzić termo-

modernizację około połowy istniejących bu-
dynków mieszkalnych. Dotyczy to m.in. pra-
wie 4 mln budynków jednorodzinnych [14, 
17]. Rocznie powstaje ok. 160 tys. nowych 
lokali mieszkalnych. Nowe budynki należy wy-
konywać w dobrym, energooszczędnym stan-
dardzie, jednak łatwo zauważyć, gdzie jest 
rzeczywisty potencjał i konieczność poprawy 
zużycia energii. Autor jest zdania, że należy 
wspierać tych obywateli, którzy budują lub ku-

pują energooszczędne budynki, a nie nakładać 
na nich nowe obciążenia.

2. Wsparcie powinno dotyczyć także za-
kresu modernizacji budynku. Trzeba pamiętać, 
że budynek poddany przebudowie trzeba do-
stosować do obecnie obowiązujących przepi-
sów. Ich zaostrzenie stanowić będzie niestety 
dodatkową przeszkodę.

3. Unia Europejska w dyrektywach [8, 9] 
nie podaje obowiązujących granicznych warto-
ści współczynnika EP [kWh/m2 rok], jakie ma-
ją spełniać budynki. Ich określenie pozosta-
wiono poszczególnym krajom członkowskim 
– na podstawie możliwości społecznych, lo-
kalnego klimatu i innych uwarunkowań. Dla-
czego zatem sami narzucamy sobie tak znacz-
ne obciążenia?

4. Należy ograniczyć zużycie ciepła na 
rzecz dobra nas samych oraz naszego środo-
wiska, ale trzeba to robić z uwzględnieniem 
wszystkich aspektów, a więc energetycznych, 
finansowych i społecznych.

5. Jest jeszcze czas na korektę wymagań, 
które mają wejść w życie w roku 2021 dla 
modernizowanych budynków mieszkalnych. 
Warto jeszcze raz przeanalizować wszyst-
kie zalety i wady wartości granicznych zuży-
cia ciepła przez budynki. Liczba niezmoder-
nizowanych istniejących budynków świad-
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czyć może o braku zasobów finansowych 
ich właścicieli. Pogłębienie wymagań związa-
nych z przebudową (termomodernizacją) jesz-
cze bardziej wstrzyma proces zwiększania ja-
kości energetycznej istniejących budynków.

6. Określenie wskaźnika granicznego na 
m2 powierzchni ogrzewanej premiuje osoby 
bogate. Należy zwrócić uwagę, że obywatel 
posiadający mieszkanie o powierzchni 50 m2 

będzie kilkukrotnie mniej „odpowiedzialny” za 
emisję spalin i zużycie energii na cele grzew-
cze, wentylację i przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej od właściciela większego mieszka-
nia (domu, rezydencji). Różnica będzie jesz-
cze większa w przypadku budynku dodatko-
wo wyposażonego w energochłonne rozwią-
zania techniczne, np. w basen. Jeżeli chodzi 
o ocenę z punktu widzenia energetycznego, 

jest to po prostu niesprawiedliwe. Być może 
warto zastanowić się nad podatkiem od luk-
susu, który byłby przeznaczany na moderni-
zację wysokoemisyjnych źródeł w budynkach 
zamieszkiwanych przez osoby ubogie?

7. Warto przyjrzeć się krytycznie tzw. 
ekologicznym i  czystym paliwom. Dobrym 
przykładem jest tu energia elektryczna, któ-
ra w Polsce ze względu na rodzaj pozyskiwa-
nia (głównie spalanie węgla w elektrociepłow-
niach) oraz niską jakość techniczną sieci prze-
syłowych nie jest atrakcyjna energetycznie. 
Oprócz małej sprawności pozyskania i prze-
syłu powstaje znacząca ilość ciepła odpado-
wego, szczególnie w okresie letnim.

8. Należy promować odnawialne źródła 
ciepła, ale ze świadomością ich niedoskona-
łości. Dobrym przykładem jest biomasa, któ-
ra ma bardzo niski wskaźnik udziału energii 
nieodnawialnej – w zależności od sposobu za-
silania budynku w energię dla miejscowego 
wytwarzania wi = 0,2, dla ciepła sieciowe-
go z kogeneracji wi = 0,15 (wi to współczyn-
nik nakładu energii pierwotnej na wytworzenie 
i dostarczenie nośnika energii [12]), natomiast 
jakość spalin w zakresie emisji pyłów nie jest 
lepsza od paliwa węglowego [21]. Zatem bio-
masa tak, ale tylko w źródłach z instalacją 
odpylania! Biomasa stanowi ok. 70% źródeł 
odnawialnych w Polsce. Z jednej strony mamy 
korzyść wynikającą z uzyskania alternatywne-
go odnawialnego źródła energii, a z drugiej 
spalanie tego źródła znacząco przyczynia się 
do zanieczyszczenia atmosfery i niskiej emisji. 

9. Polska nie odstaje od innych kra-
jów europejskich udziałem energii odnawial-
nej w końcowym zużyciu energii. Plasujemy 
się pod tym względem na poziomie takich 
państw, jak Niemcy i Francja, wyżej od Wiel-
kiej Brytanii. Warto także zwrócić uwagę, że 
im mniejsza liczba mieszkańców, tym wyższy 
udział energii odnawialnej w końcowym zuży-
ciu energii. Nie mamy zatem czego się wsty-
dzić. W przypadku ciepłownictwa i chłodni-
ctwa udział energii odnawialnej w całkowitym 
zużyciu energii nie odbiega znacząco od śred-
niej dla 28 państw UE (rys. 4).

10. Cenną inicjatywą była nowelizacja 
rozporządzenia w sprawie wymagań dla kot-
łów na paliwo stałe [13]. Niezrozumiały jest 
jednak długi okres możliwości wprowadzenia 
do obrotu kotłów już wyprodukowanych (1 lip-
ca 2018 r.). Konsekwencją jest rozkwit sprze-
daży kotłów niskiej jakości, które będą emito-
wać zanieczyszczenia przez długie lata.

11. Aby obniżyć zawartość zanieczyszczeń 
w powietrzu, trzeba wprowadzić system do-
tkliwych kar za emisję spalin bardzo niskiej ja-
kości. Warto także wziąć pod uwagę koniecz-Rys. 4. Udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie w latach 2006–2015 [16]

Rys. 3.  Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2015 roku [%].  
W Polsce wynosił 11,8% [16]
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ność dofinansowania najbiedniejszych w zapewnieniu dosta-
wy dobrego paliwa.

Podsumowanie
Oszczędność energii, ograniczenie zużycia nieodnawialnych pa-
liw kopalnych, ochrona środowiska – to priorytety. Do celu na-
leży jednak dochodzić w sposób racjonalny, z pełną świado-
mością kosztów i zysków. Nie należy ślepo podążać za inny-
mi. Trzeba także wspierać tych najsłabszych i najbiedniejszych. 
Te myśli były dla autora przewodnie i to one doprowadziły do 
przedstawienia powyższego punktu widzenia. 
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