REFERAT SZKOLENIOWY

Poznań, 13 styczeń 2011

Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego
Budma 2011

Aktualne przepisy i normy regulujące warunki techniczne
i ekonomiczne projektowania budynków
energooszczędnych
NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DOSTĘPNYCH W PORTALACH INTERNETOWYCH
ORAZ WYBRANE INFORMACJE AUTORSKIE.

Zebrał:

konstruktor, architekt
ROMAN PILCH

ZAGADNIENIA :

1. Podstawowe pojęcia związane z energetyką cieplną budynków………………….3
2. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie świadectw charakterystyki
energetycznej……………………………………………………………………………….3
3. Aktualne przepisy obowiązujące w zakresie energetyki cieplnej budynków..…6
4. Dopłaty NFOŚ i GW do zakupu i montaŜu kolektorów słonecznych…………….8
5. Obowiązujące przepisy w zakresie oszczędności energii cieplnej przy
projektowaniu budynków……………………………………………………………….12
6. Przepisy wspierające poszanowanie energii……………………………………….50

2

1. Podstawowe pojęcia związane z energetyką cieplną budynków
Projektowanie, budowa i eksploatacja budynków związana jest z zachowaniem wymagań przepisów
regulujących zjawiska związane z ochroną cieplną budynków.
Od 1 stycznia 2009 roku kaŜdy istniejący budynek będący przedmiotem sprzedaŜy lub najmu jak i
ten nowo powstały, musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten ma
określać wielkość energii wyraŜonej w kWh na metr kwadratowy budynku lub lokalu, jaka będzie
niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z uŜytkowaniem nieruchomości przez okres roku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to natomiast dokument zawierający podstawowe
wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej, zuŜycia energii oraz ocenę poziomu jakości energetycznej
zrealizowanego budynku. Obowiązek dołączania od 1 stycznia 2009r. tego dokumentu do wniosku o
pozwolenie na uŜytkowanie budynku oznacza, Ŝe po zakończeniu budowy naleŜy zlecić uprawnionej
do tego osobie wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Charakterystyka energetyczna- jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku
dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania,
ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. Dla projektów budynków mieszkalnych, jednorodzinnych nie ma
obowiązku określania charakterystyki energetycznej.

2. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie świadectw charakterystyki
energetycznej

Celem wprowadzenia świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.
Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, uŜytkownik będzie mógł
określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania
związany z zapotrzebowaniem na energię.
Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu
róŜnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).
Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku,
określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji
projektowej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji.
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Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej muszą posiadać: wszystkie budynki
oddawane do uŜytkowania, budynki przeznaczone do sprzedaŜy lub najmu, budynki, w których w
wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest sporządzane dla budynku juŜ wykonanego,
poniewaŜ musi przedstawiać stan istniejący.
Osoba certyfikująca ma obowiązek uwzględnienia w nim wszystkich rozwiązań budowlanych
i instalacyjnych dotyczących zuŜycia energii zastosowanych w zrealizowanym budynku.
Przepisów zakresie obowiązku sporządzania świadectw j.w. nie stosuje się do budynków:

- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- uŜywanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do uŜytkowania w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 lata;
- niemieszkalnych słuŜących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niŜ 50 kWh/(m2rok);
- mieszkalnych przeznaczonych do uŜytkowania nie dłuŜej niŜ 4 miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni uŜytkowej poniŜej 50 m2.

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo
charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku
stanowiących samodzielną całość techniczno-uŜytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub
takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu
mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą
świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.
W przypadku, gdy, budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaŜy) lub wynajmowi to
zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo
charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemoŜliwia dokonania transakcji i nie stanowi
formalnej przeszkody w jej zawarciu.
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Kto moŜe sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?
KaŜda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej moŜe sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej,
jeśli w myśl postanowień ustawy - Prawo budowlane (Art. 5 ust. 8):
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyŜszym;
- nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
Ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej MOGĄ sporządzić osoby, które ukończą szkolenie i
złoŜą z wynikiem pozytywnym egzaminy przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.
Za równorzędne ze zdaniem egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niŜ rocznych studiów
podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inŜynieria środowiska, energetyka lub
pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej
budynków.

Odpowiedzialność karna osób odpowiedzialnych za sporządzenie lub posiadanie świadectw
energetycznych budynków:

W myśl przepisu art. 5 ustawy „Prawo budowlane" naleŜy sporządzić świadectwo charakterystyki
energetycznej dla kaŜdego budynku, w szczególności projektowanego (art. 5 ust. 3) i oddawanego do
uŜytkowania (art. 57 ust. 1 pkt 7) oraz podlegającego zbyciu lub wynajmowi (art. 63a).
Niewykonanie tego obowiązku podlega odpowiedzialności karnej jako wykroczenie z art. 93 ustawy
„Prawo budowlane" (DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118):
1) odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 pkt 1 stanowi, Ŝe kto: przy projektowaniu lub
wykonywaniu robót budowlanych w sposób raŜący nie przestrzega przepisów art. 5, czyli takŜe
ust. 3-6 dotyczących sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej podlega karze
grzywny;
2) odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 pkt 8 stanowi, Ŝe kto: nie spełnia obowiązku, o którym
mowa w art. 62 ust. 1 (kontroli kotłów) i art. 62 ust. Ib, (kontroli instalacji grzewczej z kotłami o
efektywnej nominalnej wydajności powyŜej 20 kW uŜytkowanymi co najmniej 15 lat), podlega
karze grzywny.
Kary za wykroczenia wynikające z art. 93 orzeka organ nadzoru budowlanego na podstawie art. 94
„Prawa budowlanego", na podstawie ustawy „Kodeks wykroczeń" (DzU z 1998 r. Kr 113, poz. 717),
zgodnie z art. 95 „Kodeksu postępowania" w sprawach o wykroczenia (DzU z 2001 r. Nr 106, poz. 1148).
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Jako zabezpieczenie przed nierzetelnym sporządzaniem świadectw w ustawie stwierdza się, Ŝe
świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości
energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
Cywilny o rękojmi za wady.
Ten przepis powoduje, Ŝe w przypadku stwierdzenia, Ŝe świadectwo przedstawione nabywcy lub
najemcy zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości zuŜycia energii - właściciel sprzedający lub
wynajmujący budynek lub lokal moŜe być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub do obniŜenia
wysokości czynszu ustalonej w umowie.
Dalszą konsekwencją moŜe być dochodzenie od autora nieprawidłowo opracowanego świadectwa
pokrycia strat poniesionych przez właściciela na drodze sądowej
Przykładowe korzyści związane z wydaniem świadectwa energetycznego
1. Właściciela budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaŜy lub najmu ma moŜliwość
uzyskania ceny sprzedaŜy lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku
czy lokalu.
2. Nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce
energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
3. Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma moŜliwość uzyskania za realizację budowy ceny
odpowiadającej wysokiej jakości budynku.

Dostosowanie nieruchomości do wymagań Dyrektywy 2002/91/WE, nowe standardy
projektowania i obliczania charakterystyki energetycznej
28 sierpnia 2009r. Sejm RP przegłosował zmiany w Prawie budowlanym rozszerzające obowiązek
wystawiania świadectw energetycznych dla budynków i lokali mieszkalnych. W praktyce oznacza to, iŜ
obiekty budowlane będą musiały legitymować się takim dokumentem, takŜe w przypadku zawierania
umowy o najem. Zmianie uległy równieŜ przepisy dotyczące przeglądów i kontroli efektywności kotłów i
instalacji grzewczych, co naleŜy obowiązkowo uwzględnić przed sezonem jesienno-zimowym (Dz.U. nr
191, poz. 1373).
Aby dostosować projekt i eksploatowany budynek do wytycznych 2002/91/WE zostały przygotowane
publikacje, pozwalające krok po kroku zaplanować wymagane przy ocenie energetycznej prace, umoŜliwi
dobór współczynników zgodnie z rozporządzeniem w sprawie charakterystyki energetycznej oraz
pomoŜe obliczyć wydajność cieplną budynku:

3. Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie energetyki cieplnej budynków.
W okresie ostatnich trzech lat zaszły znaczące zmiany w podstawowych dokumentach regulujących
postępowanie prawne oraz działalność projektowo-wykonawczą w dziedzinie budownictwa.
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. /t.j. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm./ oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z późn. zm./ są podstawowymi aktami prawnymi ustalającymi reguły dla procesu obejmującego
działalność projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, oraz określające
zadania organów administracji publicznej kompetentnych w tych dziedzinach.
Podlegają one wielokrotnym nowelizacjom w okresie swego obowiązywania t.j. od 1 stycznia 1995 r.
Prawo budowlane jest ustawą, która w ostatnim czasie poddawana jest nieustannie kolejnym
nowelizacjom. Konieczność zmian podyktowana jest czynnikami o róŜnym podłoŜu przyczynowym, a
mianowicie, koniecznością dostosowania polskich przepisów do dyrektyw unijnych, uszczelnienia i
wypełnienia luk nie zawsze kompatybilnych przepisów regulujących pokrewne, zazębiające się obszary
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działań, uwzględnienia zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych i zachodzących w
naszym otoczeniu zdarzeń.
Dla przykładu: w roku 2007 roku nastąpiły czterokrotne zmiany przepisów:
•

pierwsza miała na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatowanych obiektów
budowlanych, a bezpośrednią przyczyną tych uregulowań była katastrofa hali w Chorzowie.
Wówczas określono nowe obowiązki właściciela i zarządcy oraz zmieniono organizację nadzoru
budowlanego (Dz.U. Nr 99, poz. 665 - art.61 pkt.2, art.62 ust.1 pkt. 3 i 4, art.66 ust.1 pkt.1 i ust.2,
art.70 ust.2, art.76 ust.4, art.91a i art.92 ust.2 pkt.2, art.83 ust.1, art.84 ust.2-4, art. 88a ust.1a,
art.89c ust.1 i 4),

•

druga związana była z terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych w przypadku
konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 26.04.2007r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz.587), a jej odzwierciedlenie ma
miejsce w art. 30 ust.5a oraz art.74 ust.4a ustawy Prawo budowlane,

•

trzecia poszerzała katalog dokumentów, które naleŜy dołączyć do pozwolenia na budowę
obiektów handlowych (art.33, ust.2, pkt.5 Prawa budowlanego). Zmianę tą wywołała ustawa o
tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych z dnia 11.5.2007r (Dz.U. Nr
127, poz.880)

•

czwarta miała na celu wdroŜenie dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
16.12.2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Wprowadzone przepisy to początek regulacji zagadnienia o którym mówiło się w środowisku
budowlańców juŜ od dawna i które, u niejednego właściciela budynku, czy zarządcy wywołały
zdenerwowanie. Szybko i stale rosnące, szczególnie w ostatnim czasie, ceny paliw i energii, to
coraz większe obciąŜenie w budŜetach prywatnych i państwowych.
Stąd teŜ, obecna polityka Unii Europejskiej zmierza do poprawy efektywności energetycznej
budynków. Szczegóły moŜna znaleźć w Dzienniku Ustaw nr 191 z dnia 18 października 2007r.
poz.1373.
Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu
energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw
członkowskich Unii Europejskiej zapisane w Dyrektywie 2002/91/EC, zostały wprowadzone do polskiego
prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane.
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Realizacja robót budowlanych
NajwaŜniejszą osobą na budowie jest niewątpliwie kierownik budowy. Kierownik budowy jest
reprezentantem wykonawcy i dba o to, aby obiekt budowlany został zrealizowany zgodnie z
pozwoleniem na budowę i wszelkimi jego załącznikami.

Zmiany w trakcie budowy
W trakcie budowy moŜe czekać nas wiele nieoczekiwanych problemów. MoŜe się okazać, Ŝe potrzebne
jest wprowadzenie zmian w projekcie. Jak kłopotliwa będzie to czynność decyduje to, czy zmiany
zostaną zakwalifikowane jako istotne lub nieistotne.
Oświadczenie kierownika budowy o dokonywanych zmianach powinno zostać potwierdzone
przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18
października 2007 r. poz. 1373) wprowadza w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków
o róŜnej funkcji i przeznaczeniu, ich samodzielnych części 1) oraz lokali mieszkalnych, a takŜe system
kontroli źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń klimatyzacyjnych.
Za samodzielną część, zgodnie z art.5 ust.4 ustawy z dnia 19 września 2007 r.
o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373), naleŜy uwaŜać część budynku
stanowiącą samodzielną całość techniczno-uŜytkową.

4. Dopłaty NFOŚ i GW do zakupu i montaŜu kolektorów słonecznych
UwaŜa się, iŜ zdecydowana większość wzniesionych i uŜytkowanych w Polsce budynków to obiekty o
duŜej energochłonności, spuścizna po latach beztroskiego gospodarowania energią. Wartość wskaźnika
E dla tych budynków moŜe wynosić od 200 do 300 i więcej kWh/m2. W 1990 roku pisano w "Materiałach
Budowlanych" , Ŝe w przodującej pod względem oszczędzania energii Szwecji wskaźnik E wynosi "juŜ
tylko 120-I55 kWh/m2 , a w przyszłości realne moŜe być osiągnięcie 90-I00 kWh/m2".
Tymczasem juŜ w 1998 roku nawet polskie, zwykle dość łagodne, przepisy wymagają dla zwykłych,
nowowznoszonych budynków wartości E poniŜej l00 kWh/m2. Zaś w domach zasługujących na miano
energooszczędnych wskaźnik ten ma być niŜszy od 50 kWh/m2.
Ogrzewanie konwencjonalne
- system zredukowany do minimum, np. nadmuch ciepłego powietrza połączony z
wentylacją mechaniczną Zapotrzebowanie na konwencjonalną energię ogrzewania =< 15 kWh/(m2a)
( opinia autorstwa :Tomasz Kisilewicz: Politechnika Krakowska).
Programowi dopłat do instalacji kolektorów słonecznych towarzyszą szczytne cele NFOŚiGW promocji
energetyki słonecznej i znaczący wzrost zainstalowanych mocy kolektorów słonecznych - jednak przyjęta
procedura i zasady dotacji skutecznie niszczą szczytną ideę.
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Według planów funduszu do roku 2014 dzięki dopłatom w łącznej wysokości 300 mln zł ma zostać
zainstalowanych z dopłatą 200 000 m2 kolektorów. Zgodnie z danymi IEO w 2009 zostało
zainstalowanych nieco ponad 140 000 m2 kolektorów przy ciągłym trendzie wzrostowym, co moŜe
sugerować Ŝe zakładane kwoty dopłat szybko się wyczerpią i nie będzie to tak powszechny system
dopłat się to sugeruje.

rok
Kwota alokacji na
dopłaty w mln
PLN
Szacowana
powierzchnia
kolektorów w tys
m2, która w
danym okresie
będzie mogła
zostać
zainstalowana z
dotacją

2010

2011

2012

2013-1014

razem

20 950

69 150

109 900

100 000

300 000

14 000

46 000

73 000

67 000

Przyjmując obecne trendy na rynku kolektorów słonecznych budŜet dopłat sugeruje, Ŝe na dopłatę moŜe
liczyć, co najwyŜej 30% instalacji.
Procedura przy udzielaniu dotacji NFOŚ i GW na częściowe spłaty kapitału kredytów
przeznaczonych na zakup i montaŜ kolektorów słonecznych:
Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚ i GW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego.
1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚ i GW wraz z wnioskiem o kredyt
(formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
•

•

•

a) Ofertę zawierającą w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny,
parametry techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji
wraz z kosztorysem przedsięwzięcia sporządzoną przez podmiot posiadający certyfikat
autoryzacji w zakresie doboru i montaŜu instalacji kolektorów słonecznych, wydany przez
producenta kolektorów słonecznych lub
b) Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej,
zawierający w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry
techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z
kosztorysem przedsięwzięcia, sporządzony przez osobę wskazaną w pkt. 1 Załącznika nr 2 do
programu priorytetowego, zgodny z wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub
dostawcę kolektorów słonecznych lub
c) Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montaŜu instalacji
kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej (wymagany dla wspólnot
mieszkaniowych) wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z wymogami/ zaleceniami
stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych, sporządzonego lub
zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo budowlane.
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Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa
ofertę lub projekt wym. w pkt. a lub b wraz z:
•

•

kopią zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzoną datą wpływu do
właściwego organu (zgodnego terytorialnie z lokalizacją inwestycji) oraz oświadczenie, iŜ organ
ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu lub
oświadczeniem, Ŝe do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na
budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę Wnioskodawca składa projekt
wskazany w pkt. c wraz z kopią prawomocnego pozwolenia na budowę.
Ponadto:
•
•

•

Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu
pomieszczeń (jeśli dotyczy).
Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały, jeŜeli zaciągnięcie kredytu z
dotacją NFOŚ i GW przez Wspólnotę mieszkaniową stanowi czynność przekraczającą zakres
zwykłego zarządu.
Dokumenty wymagane przez Bank.

2. Po zawarciu umowy kredytu, Kredytobiorca zawiera pisemną umowę z Wykonawcą, spełniającym
warunki określone w pkt. 1 załącznika nr 2 do programu priorytetowego, zawierającą, m.in. zobowiązanie
wykonawcy do montaŜu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na
prawidłową pracę tej instalacji.
3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą pomiędzy Kredytobiorcą a Wykonawcą
podpisują oni protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji, potwierdzający
zrealizowanie przedsięwzięcia.
4. Kredytobiorca przedkłada w Banku protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (moŜliwe jest
uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z
dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą).
5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur)
zgodnie z umową kredytu z dotacją i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia,
występuje do NFOŚiGW w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od otrzymania protokołu
ostatecznego odbioru o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej
(wypłaconej bezgotówkowo) kwoty kredytu.
MoŜliwe jest otrzymanie dopłaty do kredytu na kolektory, jeŜeli budynek jest jeszcze w budowie i
nie został odebrany:
Nie ma przeciwwskazań do dofinansowania instalacji na nowobudowanym obiekcie, który nie posiada
jeszcze pozwolenia na uŜytkowanie. NaleŜy zwrócić jednak uwagę, Ŝe efekt ekologiczny przedsięwzięcia
zostanie uzyskany po osiągnięciu efektu rzeczowego. Efekt rzeczowy natomiast polega na zakupie i
montaŜu oraz uruchomieniu i eksploatacji przez Kredytobiorcę nowej instalacji. Beneficjent po montaŜu
kolektora powinien korzystać z niego, przez co naleŜy rozumieć przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej
przez 12 miesięcy od dnia zrealizowania przedsięwzięcia. JeŜeli więc w wyniku braku zasiedlenia
budynku warunek dotyczący eksploatacji instalacji nie zostanie spełniony, niemoŜliwe będzie objęcie
takiego przedsięwzięcia dofinansowaniem NFOŚ i GW.
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MoŜna skorzystać z kredytu z dotacją na zainstalowanie kolektorów w domku rekreacyjnym lub
letniskowym, do którego Beneficjent posiada prawo do dysponowania:
Zgodnie z pkt. 7.4 Programu Priorytetowego dotację moŜe otrzymać beneficjent realizujący
przedsięwzięcie w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. JeŜeli
domek rekreacyjny lub letniskowy jest wykorzystywany na ww. cele, beneficjent moŜe występować o
dopłatę do kredytu. NaleŜy zwrócić uwagę na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego
polegającego m.in. na eksploatacji nowej instalacji przez Kredytobiorcę, czyli wykorzystywania energii z
kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej przez 12 miesięcy od dnia
zrealizowania przedsięwzięcia.
MoŜna udzielić kredytu z dotacją w przypadku, gdy powierzchnia kolektorów przypadających na
mieszkańca budynku, któremu ma słuŜyć instalacja przekracza 1,5 m²:
Maksymalna powierzchnia kolektora słonecznego do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, która moŜe
być kwalifikowana do objęcia dotacją wynosi 1,5 m2 na jednego uŜytkownika zamieszkującego w
budynku. Jest to wielkość szacunkowa (wynikająca z dotychczasowych doświadczeń) zalecana przez
NFOŚiGW, celem uniknięcia tendencji do przewymiarowania instalacji. Składając wniosek Beneficjent
winien złoŜyć oświadczenie o ilości osób uŜytkowników c.w.u. zamieszkujących w budynku, które
powinno być zgodne z danymi przyjętymi w projekcie instalacji kolektorów słonecznych. W sytuacji, gdy
kolektor solarny będzie wykorzystywany wyłącznie do uzyskania c.w.u, a zwiększenie powierzchni
będzie uzasadnione np. wymiarami pojedynczego kolektora, dopuszcza się niewielkie przekroczenie
tego wskaźnika.
Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do nieruchomości, tj.
własności(współwłasności), wieczyste uŜytkowanie, uŜytkowanie , najem, dzierŜawę, z zastrzeŜeniem, iŜ
umowa najmu oraz dzierŜawy musi obowiązywać w okresie kredytowania, co najmniej do końca
planowanego okresu trwałości. W przypadku nieposiadania przez osobę fizyczną jednego z wyŜej
wymienionych tytułów prawnych „do dysponowania” jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym” brak jest podstaw do udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW, ze względów
podmiotowych
Wytyczne odnośnie zakresu projektu:
Wytyczne odnośnie zakresu projektu zostały określone we Wniosku o dotację NFOŚ i GW.
Załączniki składane wraz z wnioskiem o dotację dot. przedsięwzięcia .
Jeśli dla wykonania inwestycji jest wymagane pozwolenie na budowę:
Projekt budowlano-wykonawczy rozwiązania technologicznego dotyczący montaŜu instalacji do
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą
uprawnienia do projektowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia;
kopia prawomocnego pozwolenia na budowę.
Jeśli dla wykonania inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę:
Projekt instalacji kolektora wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody uŜytkowej zawierający w
szczególności schemat instalacji i opis techniczny, dane dotyczące sprawności i skuteczności instalacji
oraz kosztorys, sporządzony lub zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
oraz jeśli do realizacji inwestycji jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
kopia zgłoszenia wraz z potwierdzoną datą wpływu do właściwego organu oraz oświadczenie, iŜ organ
ten, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniósł sprzeciwu, w pozostałych przypadkach:
stosowne oświadczenie, jeśli do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na
budowę, jak i zgłoszenie zamiaru.
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Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową pomiędzy Beneficjentem a
Wykonawcą/Dostawcą, Beneficjent i Wykonawca podpisują Protokół kocowego odbioru Przedsięwzięcia
i przekazania do eksploatacji, potwierdzający zrealizowanie przedsięwzięcia. JeŜeli wykonawca nie
posiada uprawnień budowlanych, Protokół podpisywany jest równieŜ przez inspektora nadzoru. Umowa
z wykonawcą powinna zagwarantował w szczególności minimalny roczny uzysk energii ciepła z danej
instalacji.
Beneficjent przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami (moŜliwe jest
uruchamianie kredytu z dotacją w transzach) oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z
dotacją (np. dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą)

5. Obowiązujące przepisy w zakresie oszczędności energii cieplnej przy
projektowaniu budynków.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA EUROPY
Mając na uwadze porozumienie zawarte z Komisją
Europejską, a szczególnie jego Artykuł 175, oraz
Mając na uwadze propozycję Komisji,
Mając na uwadze opinię Komitetu Ekonomicznego i
Społecznego,
Mając na uwadze opinię Komitetu ds. Regionów
Działając zgodnie z procedurą określoną w Artykule 251 tego porozumienia w którym:
1. Artykuł 6 porozumienia wymaga pełnego określenia wymagań ochrony środowiska i
wprowadzenia ich do ustaw i rozporządzeń Wspólnoty.
2. Zasoby naturalne, do których rozwaŜnego i racjonalnego uŜytkowania odnosi się Artykuł 174
porozumienia, obejmujące produkty naftowe, gaz ziemny i paliwa stałe, stanowią podstawowe
źródło energii, ale są takŜe źródłami emisji dwutlenku węgla.
3. Wzrost efektywności energetycznej stanowi waŜną część pakietu ustaw i środków potrzebnych
do wprowadzenia Protokołu z Kyoto, powinien zatem pojawić się w kaŜdym pakiecie ustaw, co
pozwoli sprostać przyszłym wymaganiom.
4. Zarządzanie popytem na energię jest waŜnym narzędziem umoŜliwiającym Wspólnocie wpływ
na światowy rynek energii, a w efekcie zabezpieczającym dostawy energii w średnim i długim
przedziale czasowym.
5. Rada w swoich wnioskach z dnia 30 maja i 5 grudnia 2000 roku zaaprobowała Plan Działań
Komisji słuŜący Poprawie Efektywności Energetycznej oraz środki odpowiednie dla sektora
budowlanego.
6. Sektor budynków mieszkalnych i uŜyteczności publicznej, obejmujący większość wszystkich
budynków we Wspólnocie, pochłania ponad 40% energii jako odbiorca końcowy i wartość ta
stale rośnie w wyniku rozwoju sektora, a co za tym idzie rośnie zuŜycie energii i emisja
dwutlenku węgla.
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7. Dyrektywa Rady 93/76/EEC z 13 września 1993 roku ograniczająca emisję dwutlenku węgla
poprzez wzrost efektywności energetycznej (SAVE), która zobowiązuje kraje członkowskie do
rozwoju, wprowadzenia i raportowania programów w zakresie efektywności energetycznej
budynków, zaczyna przynosić wymierne efekty. Tym niemniej, potrzebny jest spójny instrument
prawny słuŜący wprowadzeniu bardziej szczegółowych działań mających na celu zwiększenie
niewykorzystanego potencjału oszczędności energii i ograniczenia duŜych dysproporcji w tym
zakresie pomiędzy poszczególnymi Członkami Wspólnoty.
8. Dyrektywa Rady 89/106/EEC z dnia 21 grudnia 1988 roku dostosowująca prawa, przepisy i
procedury administracyjne Członków Wspólnoty dotyczące wymagań dla obiektów budowlanych
mówi, Ŝe obiekt budowlany, a takŜe jego system ogrzewania i wentylacji musi być
zaprojektowany i wykonany w taki sposób, Ŝeby ilość energii potrzebna do jego obsługi była jak
najniŜsza, biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i lokalne nawyki uŜytkowników.
9. Rozwiązania zastosowane w celu poprawy jakości energetycznej budynków powinny
uwzględniać zarówno warunki klimatyczne, jak i jakość środowiska wewnętrznego oraz
efektywność ekonomiczną. Rozwiązania te nie powinny wykraczać poza podstawowe
wymagania dla budynków takie, jak dostępność, bezpieczeństwo i zakładany sposób
uŜytkowania.
10. Jakość energetyczna budynków powinna być określona na podstawie metodologii, która moŜe
być róŜna w róŜnych regionach i która uwzględnia, poza izolację termiczną, tam gdzie to
właściwe, zastosowanie materiałów budowlanych o odpowiednich właściwościach izolacyjnych,
a takŜe inne czynniki, mogące mieć istotne znaczenie takie jak: instalacje ogrzewania i
klimatyzacji, zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz projekt architektoniczny
budynku. Kompleksowe podejście do procesu oceny, przeprowadzanej przez wykwalifikowanych
i/lub akredytowanych ekspertów, których niezaleŜność będzie zagwarantowana na podstawie
obiektywnych kryteriów, przyczyni się do podniesienia poziomu w danej dziedzinie, jako
widoczny wysiłek państwach członkowskich w zakresie oszczędności energii w budynkach oraz
sprawi, Ŝe jakość energetyczna budynków będzie jasna dla przyszłych właścicieli i uŜytkowników
rynku budowlanego Wspólnoty.
11. Komisja zamierza w przyszłości opracować standardy takie jak EN 832 i prEN 13790,
obejmujące zagadnienia odnoszące się do systemów wentylacji-klimatyzacji oraz oświetlenia.
12. Budynki mają długofalowy wpływ na zuŜycie energii i dlatego nowe budynki powinny spełniać
minimum standardu energetycznego dostosowanego do lokalnych warunków klimatycznych. W
tym kontekście najlepsza dostępna technika (Best practice) będzie kołem zamachowym
wprowadzającym optymalne rozwiązania w celu poprawy jakości energetycznej budynków.
PoniewaŜ potencjał wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych nie jest jeszcze w pełni
wykorzystany, kaŜdy kraj członkowski przeprowadzi jednorazowo ocenę moŜliwości
zastosowania takich systemów w nowych budynkach, na bazie której opracowane zostaną
propozycje lokalnych rozwiązań zalecanych w celu osiągnięcia oszczędności energetycznej
spełniającej kryteria efektywności ekonomicznej. Konieczne moŜe być przeprowadzenie
specyficznej oceny przed rozpoczęciem budowy, Ŝeby ocenić czy takie rozwiązanie, lub
rozwiązania są wykonalne.
13. Gruntowna renowacja istniejących budynków, wychodząca poza pewien przyjęty zakres,
powinna być przyczyną do podejmowanie kosztowo efektywnych działań środków zmierzających
do poprawy jakości energetycznej budynku. Za gruntowną uwaŜa się taką renowację, która
obejmuje budynki, których koszt całkowity renowacji obejmującej skorupę budynku i/lub
instalacje ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji/klimatyzacji i oświetlenia przekracza o 25%
wartość budynku, przy czym szacunek wartości budynku nie obejmuje wartości działki
budowlanej, oraz przypadki, gdy więcej niŜ 25% skorupy budynku wymaga renowacji.
14. Tym niemniej, poprawa standardu energetycznego budynku istniejącego nie koniecznie oznacza
całkowitą renowację budynku, ale moŜe być ograniczona do tych elementów, które mają
największy wpływ na standard energetyczny budynku i są efektywne ekonomicznie.
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15. Wymagania dotyczące renowacji budynków istniejących nie powinny być niezgodne z zakładaną
funkcją budynku, jego jakością i charakterem. Powinno być moŜliwe uzyskanie dodatkowych
oszczędności finansowych w wyniku takiej modernizacji w rozsądnym przedziale czasowym w
stosunku do oczekiwanego czasu eksploatacji obiektu, jako efekt oszczędności energii.
16. Certyfikaty jakości energetycznej powinny poprawić przejrzystość działania rynku i zachęcić
inwestorów do oszczędzania energii poprzez dostarczanie obiektywnych informacji na temat
jakości energetycznej budynków na etapie ich budowy, sprzedaŜy i wynajmu. Proces certyfikacji
moŜe być wspierany finansowo przez środki publiczne, co zapewni równość w dostępie do
podwyŜszonego standardu energetycznego, szczególnie w odniesieniu do budynków
mieszkalnych budowanych lub zarządzanych w ramach pomocy socjalnej państwa. Ułatwieniem
powinno być teŜ stosowanie systemu zachęt. Budynki rządowe i budynki administracji publicznej
często odwiedzane przez ludzi powinny stanowić przykłady zastosowania środowiskowego i
energetycznego podejścia do budownictwa, powinny być wizytówkami certyfikatów jakości
energetycznej przyznawanych na określonych zasadach. Rozpowszechnienie w społeczeństwie
informacji na temat jakości energetycznej powinno być poparte jasno określonymi kryteriami jej
oceny. Co więcej, pokazanie oficjalnie zalecanych wartości temperatury w pomieszczeniach
wraz z bieŜącymi pomiarami temperatury na zewnątrz, powinno zniechęcać do utrzymywania
nieefektywnych instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. To z kolei powinno zaowocować
ograniczeniem zbędnych nakładów na energię oraz zapewnieniem bezpieczeństwa komfortu
cieplnego klimatyzowanych pomieszczeń w zmieniających się warunkach pogodowych.
17. Kraje członkowskie mogą takŜe zaangaŜować inne środki nie objęte tą dyrektywą w celu
zachęcenia do poprawy standardu energetycznego. Kraje członkowskie powinny popierać dobre
zarządzanie energią, uwzględniające intensywność uŜytkowania budynku.
18. W ostatnich latach zaobserwowano w krajach południowo europejskich wzrost liczby budynków
wyposaŜonych w klimatyzację. Zjawisko to rodzi problem wzrostu szczytowego zapotrzebowania
na energię elektryczną zasilającą układy klimatyzacyjne, a w efekcie wzrost cen energii i
zakłócenie bilansu energetycznego tych państw. Pierwszeństwo powinny mieć więc te
rozwiązania, w wyniku których następuje poprawa komfortu cieplnego budynków w okresie
letnim. Takie podejście powinno zaowocować rozwojem pasywnych technik chłodzenia, przede
wszystkim takich, które dają w efekcie poprawę warunków klimatycznych wewnątrz budynku
oraz w jego najbliŜszym otoczeniu.
19. Prawidłowa eksploatacja kotłów centralnego ogrzewania i systemów klimatyzacji przez
kwalifikowany personel decyduje o jakości pracy systemu i dostosowaniu parametrów pracy do
faktycznych potrzeb, czyli zapewnienia optymalnych warunków pracy systemu z punktu widzenia
środowiska, bezpieczeństwa i zuŜycia energii. NiezaleŜna ocena pracy systemu obejmująca
analizę kosztów powinna być wykonana w przypadku wymiany kotła.
20. Rachunki dla mieszkańców za ogrzewanie, klimatyzację i ciepłą wodę, liczone w oparciu o
aktualne zuŜycie mogą przyczynić się do oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym.
Mieszkańcy powinni mieć moŜliwość regulowania poziomu zuŜycia ciepła i ciepłej wody w takim
zakresie, w jakim jest to ekonomicznie uzasadnione.
21. Zgodnie z zasadą subsydiarności i proporcjonalności określoną w Artykule 5 porozumienia,
podstawowe zasady ustanawiające system jakości energetycznej i jego zadania powinny być
obowiązujące dla wszystkich państw wspólnoty, przy czym procedury wprowadzania jakości
powinny być opracowane przez poszczególne państwa indywidualnie, co pozwoli im wybrać
właściwy dla danego kraju reŜim energetyczny. Omawiana Dyrektywa ogranicza się do podania
minimalnych wymagań niezbędnych do osiągnięcia załoŜonych celów i nie wykracza poza to, co
jest niezbędne do ich osiągnięcia.
22. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na moŜliwość szybkiej adaptacji metodologii kalkulacji oraz
systematyczną zmianę minimum standardu w obszarze jakości energetycznej budynków,
zgodnie z postępem technicznym i rozwojem standaryzacji.
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23. Wysiłki niezbędne do wprowadzenia Dyrektywy powinny być wdroŜone zgodnie z decyzją Rady
1999/4886/EC z dnia 28 czerwca 1999 roku ustanawiającą procedury kontroli zakresu i tempa
wprowadzania Dyrektywy przedstawione Komisji
Artykuł 1
Cel
Celem wprowadzenia Dyrektywy jest promocja poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie
państw Wspólnoty, przy uwzględnieniu typowych dla danego kraju zewnętrznych i wewnętrznych
warunków klimatycznych oraz rachunku ekonomicznego.
Niniejsza dyrektywa ustanawia wymagania dotyczące:
•
•
•
•
•

ram ogólnych dla metodologii obliczeń zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków;
zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych
budynków;
zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej duŜych
budynków istniejących, podlegających większej renowacji;
certyfikatu energetycznego budynków
regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo ocena instalacji
grzewczych, w których kotły mają więcej jak 15 lat.
Artykuł 2
Definicje
Dla potrzeb niniejszej Dyrektywy opracowano następujące definicje:
1. budynek: zadaszona konstrukcja posiadająca ściany, która zuŜywa energię na potrzeby
utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych wewnątrz; budynek moŜe odnosić
się do całości lub części konstrukcji, którą moŜna opisać lub określić jako odrębną
całość;
2. jakość energetyczna budynku: ilość energii aktualnie zuŜywana lub wyliczona na
zaspokojenie róŜnych potrzeb związanych ze standardowym uŜytkowaniem budynku,
które moŜe obejmować: ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie.
Wielkość zuŜycia energii moŜe być wyraŜona w jednym lub większej liczbie wskaźników
liczbowych, przy liczeniu których uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na
wielkość zapotrzebowania na energię, mianowicie izolacje, charakterystyka instalacji,
projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych warunków klimatycznych,
ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie, wpływ na sąsiednie budynki, moŜliwość
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych produkcja energii na miejscu i inne
czynniki mające wpływ na klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie którego decyduje o
zapotrzebowaniu na energię;
3. certyfikat jakości energetycznej budynku: certyfikat oficjalnie uznany przez kraje
członkowskie lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej
budynku przeprowadzone zgodnie z metodologią przedstawioną w załączniku;
4. CHP (wytwarzanie w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej): konwersja paliwa
pierwotnego w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło, spełniająca załoŜone
kryterium efektywności energetycznej;
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5. system klimatyzacji: układ wielu komponentów niezbędnych do dostarczania do budynku
powietrza, którego temperatura jest kontrolowana lub moŜe być obniŜana w powiązanym
układzie kontroli wentylacji, wilgotności i czystości powietrza;
6. kocioł: kocioł lub inna wyodrębniona jednostka zaprojektowana w celu transmisji do
wody ciepła uwolnionego w efekcie spalania;
7. moc osiągalna (wyraŜona w kW): maksymalna wartość kaloryczna na wyjściu
gwarantowana przez producenta jako będąca moŜliwą do osiągnięcia przy ciągłym
uŜytkowaniu, zgodna z mocą załoŜoną przez producenta;
8. pompa ciepła: urządzenie lub instalacja, która odbiera ciepło ze środowiska
zewnętrznego i przekazuje je do instalacji w której jest wykorzystywane.
Artykuł 3
Adaptacja metodologii
Kraje członkowskie powinny zaadoptować metodologię liczenia jakości energetycznej
budynków w oparciu o zasady podane w załączniku A. Część 1 i 2 zasad będzie
zmieniana stosownie do postępu technicznego, zgodnie z procedurą opisaną w Artykule
14 (2), uwzględniając standardy i normy stosowane w ustawodawstwie danego kraju.
Metodologia zostanie opracowana na poziomie narodowym lub regionalnym.
Standard energetyczny budynku powinien być wyraŜony w sposób przejrzysty i moŜe
obejmować wskaźnik emisji CO2.
Artykuł 4
Ustanowienie wymagań jakości energetycznej
1. Kraje członkowskie podejmą wysiłki niezbędne do zapewnienia minimum jakości
energetycznej budynków, wyliczonej zgodnie z metodologią podaną w Artykule
3. Kraje Członkowskie mogą wprowadzić roŜne poziomy jakości energetycznej
dla budynków istniejących i nowo wznoszonych oraz róŜne dla róŜnych kategorii
budynków. Jakość energetyczna budynku powinna uwzględniać jakość
środowiska wewnętrznego, celem wyeliminowania nieprawidłowości takich jak
np. niewłaściwa wentylacja, jak teŜ lokalne warunki klimatyczne, zakładaną
funkcję uŜytkową i okres trwałości budowli. Parametry te powinny być badane w
regularnych odstępach czasowych, nie dłuŜszych jednak niŜ 5 lat, a ich wartości
powinny być zmieniane wraz z postępem technologicznym w budownictwie.
2. Wymagania jakości energetycznej powinny być wprowadzane zgodnie z
zaleceniami podanymi w Artykule 5 i 6.
3. Kraje Członkowskie mogą podjąć decyzję nie wprowadzania wymagań
przedstawionych w paragrafie 1 dla następujących kategorii:
 budynki i budowle zabytkowe prawnie chronione jako elementy zabytkowej
zabudowy lub z uwagi na swoje walory architektoniczne, czy historyczne
znaczenie i w stosunku do których spełnienie wymagań mogłoby w sposób
niepoŜądany zmienić ich wygląd lub charakter;
 budynki uŜytkowane jako świątynie lub inne miejsca kultu religijnego;
 budynki wznoszone na okres krótszy niŜ 2 lata z przeznaczeniem na magazyny,
warsztaty lub nie mieszkalne budynki rolnicze o niskim zapotrzebowaniu na
energię oraz budynki rolnicze, nie mieszkalne, które są uŜytkowane przez sektor
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zobowiązany do utrzymania jakości energetycznej odrębnymi wymogami
ustalonymi dla tego sektora;
budynki mieszkalne, które są uŜytkowane krócej niŜ 4 miesiące w ciągu roku;
wolno stojące budynki o powierzchni uŜytkowej poniŜej 50m2.

Artykuł 5
Budynki nowo wznoszone
Kraje członkowskie powinny podjąć wysiłki niezbędne do zapewnienia minimum jakości
energetycznej w odniesieniu do wszystkich budynków nowo wznoszonych zgodnie z
Artykułem 4.
Dla budynków nowo wznoszonych o powierzchni uŜytkowej powyŜej 1000m2, Kraje
Członkowskie powinny zadbać o to, Ŝeby systemy technicznego wyposaŜenia budynku,
jak teŜ alternatywne systemy zaopatrzenia w energię, takie jak:





zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię produkowaną ze źródeł
odnawialnych;
skojarzona produkcja energii ciepła (CHP);
bezpośrednie lub blokowe ogrzewanie/chłodzenie, jeśli ma zastosowanie;
pompy ciepła, w uzasadnionych przypadkach;
były realne z punktu widzenia środowiska i ekonomii, oraz Ŝeby ich
zastosowanie było analizowane jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Artykuł 6
Budynki istniejące
Kraje członkowskie podejmą wysiłki niezbędne do zapewnienia, Ŝeby budynki o
powierzchni uŜytkowej powyŜej 1000m2, poddawane gruntownej modernizacji, spełniały
minimum jakości energetycznej w zakresie dostępnym technicznie, funkcjonalnie i
ekonomicznie. Kraje członkowskie powinny określić te minimalne parametry w oparciu o
wymagania jakości energetycznej podane w Artykule 4. Wymagania te mogą być
ustalone dla budynków restaurowanych w całości lub dla tych systemów lub ich
składowych, które zuŜywają najwięcej energii w budynku i są objęte modernizacją
realizowaną w określonym czasie, a której celem jest poprawa jakości energetycznej
budynku.
Artykuł 7
Certyfikat jakości energetycznej
13. Kraje członkowskie powinny zapewnić, Ŝeby w chwili budowy, sprzedaŜy lub
podnajmu budynki legitymowały się certyfikatem jakości energetycznej nie
starszym niŜ 5-lat, dostępnym dla kupującego lub podnajmującego.
Certyfikaty dla poszczególnych mieszkań lub wyodrębnionych zespołów
mieszkań powinny być przygotowane na podstawie:
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certyfikatu opracowanego dla całego budynku oraz całego systemu
ogrzewania w budynku;
oceny dowolnego mieszkania zlokalizowanego w tym samym budynku.

Kraje członkowskie mogą z tego obowiązku wykluczyć budynki zaliczone do
kategorii opisanych w artykule 4 (3).
14. Certyfikat jakości energetycznej budynku powinien dostarczyć informacji
określonemu uŜytkownikowi. Powinien on zawierać wartości referencyjne
zgodne z aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie oraz najlepszą
dostępną praktyką tak, Ŝeby przyszły uŜytkownik mógł je porównać i ocenić.
Wykorzystanie certyfikatu powinno być ograniczone do dostarczenia informacji,
której znaczenie z punktu widzenia skutków prawnych powinno być określone
zgodnie z przepisami krajowymi.
15. Kraje członkowskie powinny podjąć wysiłki niezbędne do zapewnienia, Ŝeby w
budynkach uŜyteczności publicznej o powierzchni uŜytkowej powyŜej 1000m2 i
często odwiedzanych przez ludzi umieszczony był w miejscu widocznym i
ogólnodostępnym certyfikat jakości energetycznej budynku nie starszy niŜ 10lat.
16. W takim miejscu powinny teŜ być umieszczone informacje dotyczące bieŜącej
temperatury wewnątrz budynku oraz innych parametrów środowiska
wewnętrznego.
Artykuł 8
Inspekcja kotłów
Mając na uwadze ograniczenie zuŜycia energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla,
kraje członkowskie powinny takŜe:


a. zapewnić środki niezbędne do przeprowadzania regularnej inspekcji pracy
kotłów opalanych paliwem nie-odnawialnym lub stałym o efektywnej mocy
wejściowej od 20-100 kW. Taka ocena powinna teŜ objąć kotły opalane innym
rodzajem paliwa.

Praca kotłów o mocy wejściowej powyŜej 100 kW powinna być oceniana raz na dwa
lata. Dla kotłów gazowych ten okres moŜe zostać przedłuŜony do 4 lat.
Dla instalacji ogrzewania, w których pracują kotły o mocy wejściowej 20 kW, starsze niŜ
15 lat, kraje członkowskie powinny ustanowić środki niezbędne do przeprowadzenia
jednorazowej oceny pracy kotłów i całej instalacji. Na podstawie wyników takiej oceny,
która objąć powinna ocenę efektywności pracy kotła oraz ocenę wielkości kotła w
stosunku do wymagań cieplnych budynku, powinno zostać wydane zalecenie wymiany
kotła lub jego modernizacji obejmującej zmianę paliwa na paliwo alternatywne; lub:


b. podjąć kroki potrzebne do przeprowadzenia doradztwa dla uŜytkowników
dotyczącego wymiany kotłów, modernizacji systemu ogrzewania lub
wprowadzenia rozwiązań alternatywnych. Zakres doradztwa obejmowałby
ocenę efektywności pracy kotłów oraz ich wielkości. Takie podejście powinno
dać efekt porównywalny do tego, jaki zostanie uzyskany w wyniku działań
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opisanych w pkt. (a). Kraje członkowskie, które zdecydują się pójść tą drogą
zobowiązane będą do przedstawiania Komisji raportów postępu prac co dwa
lata.
Artykuł 9
Ocena systemów klimatyzacji
Mając na uwadze ograniczenie zuŜycia energii oraz redukcję emisji dwutlenku węgla,
kraje członkowskie powinny zapewnić środki niezbędne do przeprowadzania regularnej
oceny pracy systemów klimatyzacji o efektywnej mocy wejściowej większej niŜ 12 kW.
Ocena powinna obejmować ocenę efektywności i wielkości systemu w stosunku do
wymagań klimatyzacyjnych budynku. UŜytkownicy powinni mieć zapewnioną pomoc w
formie doradztwa dotyczącego poprawy pracy systemu, jego wymiany lub innych
alternatywnych rozwiązań.
Artykuł 10
NiezaleŜni eksperci
Kraje członkowskie powinny zadbać o to, Ŝeby certyfikaty budynków, opisy zalecanych
prac i inspekcja kotłów i systemów klimatyzacji były przeprowadzane w sposób
niezaleŜny przez wykwalifikowanych/lub akredytowanych ekspertów, którzy działają jako
niezaleŜne firmy lub zatrudnieni są przez instytucje państwowe lub prywatne.
Artykuł 11
Ocena dyrektywy
Komisja, we współpracy z Komitetem ustanowionym na mocy Artykułu 14 powinna
ocenić dyrektywę z punktu widzenia doświadczeń zdobytych w trakcie jej wdroŜenia i,
jeśli to konieczne, wprowadzić poprawki uwzględniające, inter alia:



dodatkowe środki przeznaczone na renowację budynków o powierzchni
uŜytkowej poniŜej 1000 m2;
ogólny system zachęt mających na celu dalszą poprawę jakości energetycznej
budynków.

Artykuł 12
Informacja
Kraje członkowskie powinny podjąć wysiłki niezbędne do przekazania uŜytkownikom
informacji o róŜnych metodach i sposobach poprawy jakości energetycznej budynków.
Komisja powinna wspierać kraje członkowskie w przeprowadzaniu kampanii
informacyjnych w tym zakresie, a kampanie mogą być prowadzone razem z innymi
programami Wspólnoty.
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Artykuł 13
Aktualizacja
Punkty 1 i 2 załącznika powinny być regularnie przeglądane, w odstępach czasu nie
krótszych niŜ dwa lata.
KaŜda aktualizacja niezbędna do dostosowania pkt 1 lub 2 Załącznika do postępu
technologicznego powinna być wprowadzana zgodnie z procedurą podaną w Artykule
14 (2).
Artykuł 14
Komitet
21. Prace Komisji powinny być wspomagane przez Komitet.
22. Przy określaniu zakres tego paragrafu, Artykuł 5 i 7 Decyzji 1999/468/EC
powinny mieć zastosowanie, z zastrzeŜeniem Artykułu 8 .
Czas ustanowiony dla Artykułu 5 (6) Decyzji 1999/468/EC powinien wynosić trzy
miesiące.
23. Komitet powinien ustalić zasady swojego postępowania.
Artykuł 15
Zobowiązania
24. Kraje Członkowskie powinny przygotować przepisy, regulacje i strukturę
administracyjną niezbędna do wdroŜenia Dyrektywy najpóźniej do 4 stycznia
2006 roku. Powinny teŜ o tym niezwłocznie powiadomić Komisję.
Kraje Członkowskie wprowadzające nowe przepisy, powinny w nich zamieścić
odwołanie do Dyrektywy lub powinny powołać się na Dyrektywę w swoich
urzędowych pismach. Kraje Członkowskie powinny określić sposób, w jaki to
odwołanie zostanie przedstawione.
25. Kraje Członkowskie mogą, w przypadku braku wykwalifikowanych i/lub
akredytowanych ekspertów, wydłuŜyć o dodatkowe trzy lata czas pełnego
wprowadzenia w Ŝycie Artykułu 7, 8 i 9. O przyjęciu takiej drogi postępowania,
kraje członkowskie powiadamiają Komisję, uzasadniając swoją decyzję oraz
załączając harmonogram czasowy pełnego wdroŜenia Dyrektywy.
Artykuł 16
Wejście w Ŝycie
Dyrektywa wchodzi w Ŝycie w dwadzieścia dni po ogłoszeniu jej treści w Dzienniku
Ustaw Wspólnoty Europejskiej. (Official Journal of the European Communiities).
Artykuł 17
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Adresaci
Dyrektywa obowiązuje Kraje Członkowskie Unii Europejskiej.
Opracowano w Brukseli,
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący
P. COX
W imieniu Rady
Przewodniczący
M. FISCHER BOEL
Załącznik
Zakres parametrów do obliczeń jakości energetycznej budynków (Artykuł 3)
26. Metodologia określania jakości energetycznej budynków powinna uwzględniać
następujące zagadnienia:
 właściwości izolacji cieplnej budynku (skorupa, przegrody wewnętrzne itp).
Właściwości cieplne mogą takŜe uwzględniać szczelność przegród;
 instalacja ogrzewania i instalacja przygotowywania ciepłej wody, uwzględnienie
właściwości zastosowanych w nich izolacji;
 systemy klimatyzacji;
 systemy wentylacji;
 instalacja oświetleniowa (zwłaszcza w budynkach nie mieszkalnych);
 usytuowanie i orientacja budynku i poszczególnych mieszkań względem stron
świata;
 systemy pasywnego wykorzystania energii słonecznej i ochrony przed
nadmiernym przegrzaniem;
 wentylacja naturalna;
 warunki klimatyczne panujące w budynku, obejmujące warunki zakładane przez
projektanta.
2. Obliczenia powinny takŜe uwzględniać korzystny wpływ na jakość energetyczną
następujących rozwiązań:





aktywne systemy solarne lub inne systemy ogrzewania oparte o paliwa
odnawialne
produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu (CHP)
lokalny lub blokowy system ogrzewania i klimatyzacji
naturalne oświetlenie

3. Budynki powinny być klasyfikowane według następujących kategorii:



róŜnego typu jednorodzinne budynki mieszkalne
budynku mieszkalne wielorodzinne
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budynki biurowe
budynku szkolne
szpitale
hotele i restauracje
obiekty sportowe
domy towarowe i sklepy
inne budynki usługowe

Oszczędność energii – EPBD

Zaoszczędzenie 20 % do 2020 r.: Komisja Europejska przedstawia plan działania w sprawie
efektywności energetycznej.
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania w sprawie efektywności energetycznej,
stanowiący znaczący krok w stronę sprostania niespotykanym wcześniej wyzwaniom w dziedzinie
energetyki, przed którymi stoi Unia Europejska. Plan zawiera pakiet priorytetowych środków
obejmujących szeroki zakres najbardziej ekonomicznych inicjatyw na rzecz efektywnego wykorzystania
energii, takich jak działania mające na celu zwiększenie wydajności urządzeń, budynków, sektora
transportu i produkcji energii. Proponuje się nowe rygorystyczne normy dotyczące efektywności
energetycznej, promowanie usług energetycznych oraz określone mechanizmy finansowania
zachęcające do stosowania bardziej energooszczędnych produktów. Ponadto Komisja powoła
„Porozumienie między burmistrzami” 20-30 pionierskich miast Europy oraz zaproponuje
międzynarodową umowę w sprawie efektywności
energetycznej. Ogólnie wprowadzonych zostanie ponad 75
środków.
„Europejczycy muszą oszczędzać energię. Przynajmniej
20% energii wykorzystywanej w Europie jest marnowane.
Poprzez oszczędzanie energii Europa przyczyni się do
ograniczenia zmian klimatycznych oraz będzie miała wpływ
na rosnące zuŜycie energii i zaleŜność od paliw kopalnych
importowanych spoza UE" - stwierdził komisarz Andris
Piebalgs. „Efektywność energetyczna jest dla Europy sprawą
kluczową: jeŜeli zaczniemy działać w tej chwili, bezpośrednie koszty zuŜycia energii mogą do 2020 r.
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ulec zmniejszeniu o ponad 100 miliardów EUR rocznie; ponadto unikniemy wytworzenia rocznie około
780 milionów ton CO2.” – podkreślił komisarz.
Plan działania, który będzie wprowadzany w Ŝycie przez najbliŜsze sześć lat, stanowi odpowiedź na
wezwanie szefów państw i rządów podczas tegorocznego wiosennego szczytu Rady Europejskiej do
pilnego stworzenia realistycznej strategii dotyczącej efektywności energetycznej. W planie podkreślono
wagę ustalenia norm minimalnego zuŜycia energii dla szerokiego zakresu urządzeń i sprzętu (od sprzętu
AGD jak np. lodówki i klimatyzatory po pompy i wentylatory przemysłowe), jak równieŜ dla budynków i
usług energetycznych. W połączeniu z ocenami wydajności i systemami znakowania, normy
minimalnego zuŜycia stanowią skuteczne narzędzie usuwania z rynku mało wydajnych produktów,
informowania klientów o produktach najbardziej wydajnych oraz przekształcania rynku w celu
zwiększenia jego efektywności energetycznej. Opracowane zostaną normy minimalnego zuŜycia dla
nowych i odnowionych budynków. Promowane będą budynki o bardzo niskim poziomie zuŜycia energii
(domy pasywne).
W planie podkreślono istnienie znacznego potencjału zmniejszenia strat w produkcji, przesyle i
dystrybucji energii elektrycznej. Zaproponowano wykorzystanie ukierunkowanych instrumentów w celu
poprawy wydajności w zakresie nowej i istniejącej zdolności produkcyjnej oraz ograniczenia strat
związanych z przesyłem i dystrybucją.
Przedstawiono kompleksowy zestaw środków umoŜliwiających racjonalizację zuŜycia energii w sektorze
transportu. W planie uznano, Ŝe oszczędności energii moŜna osiągnąć w szczególności poprzez
zapewnienie wydajnego zuŜycia paliwa w samochodach, stworzenie rynku dla ekologicznie czystych
pojazdów, zapewnienie właściwego poziomu ciśnienia powietrza w oponach oraz zwiększenie
wydajności systemów transportu miejskiego, kolejowego, morskiego i powietrznego. Podkreślono
równieŜ wagę zmiany nawyków transportowych.
W planie działań wezwano do stworzenia właściwych i przewidywalnych sygnałów cenowych,
niezbędnych do racjonalizacji zuŜycia energii oraz do poprawy ogólnych wyników gospodarczych.
Plan zawiera szereg dodatkowych propozycji uświadamiania społeczeństwa w dziedzinie efektywności
energetycznej, takich jak kształcenie i szkolenie. Podkreślono pilną potrzebę zajęcia się kwestiami
efektywności energetycznej na szczeblu światowym poprzez partnerstwa międzynarodowe.
W pełni wdroŜony plan działania w sprawie efektywności energetycznej przyczyni się do zwiększenia
konkurencyjności Unii, poprawy warunków Ŝycia jej obywateli, zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz
wzrostu eksportu nowych technologii w dziedzinie efektywności energetycznej. Z punktu widzenia
obywatela, niewielkie zmiany w nawykach dotyczących zuŜycia energii oznaczają oszczędności
finansowe, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wniesienie wkładu w realizację wspólnych celów
dotyczących Europy.
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WyŜsze normy i nowe oznaczenia efektywności energetycznej budynków oraz sprzętu AGD

Ustalono, iŜ wprowadzenie, kosztem duŜych nakładów finansowych, wyŜszych standardów efektywności
energetycznej budynków oraz nowe oznakowanie najbardziej energooszczędnych pralek czy lodówek
zakłada porozumienie zawarte 17 listopada br. przez eurodeputowanych i kraje członkowskie UE.
Na znanych od lat 90. etykietach na urządzeniach gospodarstwa domowego i RTV pojawią się
dodatkowe, najwyŜsze kategorie: A+, A++ oraz A+++. Producenci będą mogli umieszczać je na
wyrobach spełniających najwyŜsze normy efektywności energetycznej.
Unijny system oznakowania dzieli róŜnego rodzaju produkty na klasy od A (najlepsza) do G (najgorsza)
w zaleŜności od zuŜycia energii. Dzięki temu klient wie, ile prądu będzie zuŜywał kupowany przez niego
telewizor, komputer albo pralka. PoniewaŜ większość sprzedawanych na rynku UE lodówek spełnia
wymagania kategorii A, pojawiła się potrzeba doprecyzowania oznaczeń, tak by konsument mógł łatwo
odróŜnić towar najbardziej przyjazny dla środowiska. W 2014 roku system zostanie zrewidowany, by
znowu dostosować go do postępu technologicznego.
W przyszłości nowy system, z dodatkowymi kategoriami, obejmie nie tylko tzw. biały sprzęt AGD, ale
takŜe inne produkty, jak okna, krany czy materiały budowlane, które pozwalają oszczędzać energię.
Oznakowania dotyczące efektywności energetycznej będą obowiązkowo umieszczane w katalogach i
na reklamach.
Odrębne porozumienie wprowadza od 2021 r. obowiązek spełniania wymogów wysokiej efektywności
energetycznej nowo wznoszonych domów i większości innych budynków oraz tych, które są poddawane
renowacji na duŜą skalę. Zasadą ma być wysoki wskaźnik wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
W ten sposób UE chce znacząco ograniczyć emisję CO2. Sektor budownictwa odpowiada za zuŜycie 40
proc. energii w Europie i 36 proc. emisji CO2. Oszczędności w zuŜyciu prądu elektrycznego, gazu czy
oleju opałowego mają zrekompensować koszt proekologicznych inwestycji.
Budynki uŜyteczności publicznej będą musiały spełniać ostre wymogi juŜ od końca 2018 r. KaŜdy kraj
sam określi szczegółowe standardy, uwzględniając własną specyfikę - bowiem uniformizacja od
Portugalii po Finlandię byłaby nie do pomyślenia ze względu na róŜne warunki klimatyczne. Kraje
członkowskie będą miały obowiązek napisania narodowych planów wzrostu liczby przyjaznych
środowisku budynków. Do połowy 2011 r. będą musiały opracować system finansowych i innych zachęt
oraz wsparcia technicznego dla inwestorów tak, by opłacało się izolować budynki czy wymieniać
przestarzałe systemy ogrzewania i klimatyzacji.
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Certyfikaty efektywności energetycznej będą obowiązkowe dla wszystkich nowo budowanych,
sprzedawanych i wynajmowanych budynków oraz tych, gdzie co najmniej 500 m kw. zajmują instytucje
publiczne. Te dokumenty będą musiały zawierać zalecenia poprawy efektywnego zuŜycia energii.
Surowe kryteria nie będą dotyczyć domów o powierzchni do 50 metrów, domów letnich
wykorzystywanych krócej niŜ 4 miesiące w roku, kościołów, świątyń i innych obiektów kultu religijnego,
budynków tymczasowych, niektórych budynków przemysłowych, rolnych czy warsztatów oraz takich
zabytków, w których spełnienie kryteriów energooszczędności spowodowałoby zbyt duŜe zmiany w
wyglądzie lub charakterze.
Zieloni w Parlamencie Europejskim i obrońcy środowiska nie kryli rozczarowania, Ŝe nowe normy w
budownictwie zaczną obowiązywać tak późno, a nie - jak proponował początkowo PE - od 2018 r.
Przeciwne były jednak kraje członkowskie.
Wprowadzając zaostrzone standardy, UE chce zachęcić obywateli UE do wyboru energooszczędnych
produktów i zmniejszenia globalnego zuŜycia energii. W ramach walki z ociepleniem klimatu, UE
zobowiązała się, Ŝe zredukuje zuŜycie energii o 20 proc. do roku 2020.
Oba porozumienia muszą jeszcze być w nadchodzących tygodniach formalnie zatwierdzone przez
Parlament Europejski i Radę UE.
źródło: PAP
Wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych nośników energii, takich jak węgiel i ropa naftowa,
coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz znaczący wzrost cen energii
spowodowały, Ŝe juŜ w latach 70-tych ubiegłego wieku, w niektórych krajach podjęto badania i
próby realizacji budynków o znacznie mniejszej energochłonności.
Jednak na powaŜnie problemem tym zainteresowano się dopiero na przełomie lat 80-tych i 90tych.
Stwierdzono, iŜ wiodącymi pod tym względem krajami są Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Francja.
Niestety, w Polsce ostrzejsze kryteria dotyczące izolacyjności budynków wprowadzane są dość
opieszale i pod tym względem obowiązujące u nas przepisy naleŜą do najmniej rygorystycznych w
Europie (tabela poniŜej).
MAX WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA
CIEPŁA U [W/m²K]
NORMA
DLA ŚCIAN
DLA
DLA
DLA
ZEWNĘTRZNYCH STROPODACHU PODDASZA OKIEN*
PN-57
1,16
0,87
1,16
PN-64
1,16
0,87
1,05
PN-74
1,16
0,70
0,94
PN-82
0,75
0,45
0,40
2,0-2,6
PN-91
0,55-0,70
0,30
0,30
2,0-2,6
Obecnie
0,30-0,50
0,30
0,30
2,0-2,6
*dla róŜnych stref klimatycznych
Z tego względu, tak waŜna jest świadomość inwestorów o celowości budowania znacznie cieplejszych
domów niŜ wynikałoby to z obowiązujących przepisów. DąŜenie do oszczędzania energii oraz
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uświadomienie sobie, Ŝe sektor mieszkalnictwa w krajach europejskich zuŜywa 27% energii (w Polsce aŜ
33%) doprowadził do wypracowania nowych standardów energetycznych obowiązujących w
budownictwie. Było to moŜliwe po znalezieniu i zdefiniowaniu rezerw tkwiących w projektowaniu i
budowaniu domów.
DuŜe zuŜycie energii wynika bowiem nie tylko z niewielkiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i
występowania ogromnych mostków termicznych, ale takŜe z niewłaściwego sytuowania budynków
względem stron świata, nieodpowiedniego ich kształtu, małej sprawności systemów grzewczych,
powszechnego stosowania wentylacji grawitacyjnej, a często takŜe z braku motywacji do oszczędzania
energii.
Jednak moŜliwości jej oszczędzania są znaczne. Wystarczy powiedzieć, Ŝe do ogrzewania np. budynków
pasywnych wystarczy 10-krotnie mniejsza ilość energii niŜ w domach budowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Budynek energooszczędny – ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe kaŜdy budynek zuŜywający mniej energii
niŜ dom normatywny moŜna nazwać energooszczędnym. Jednak to zbyt duŜe uproszczenie.
Powszechnie przyjmuje się, Ŝe dom moŜna tak nazwać dopiero wtedy, gdy zuŜywa nie więcej niŜ
70%
energii w porównaniu do standardowego (wybudowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przy
tym zakłada się, Ŝe do pokrycia części potrzeb energetycznych wykorzystywane są odnawialne źródła
energii.

Schemat budynku energooszczędnego (grubość izolacji termicznej
min. 15 cm + wentylacja mechaniczna)

Budynek niskoenergetyczny – ciągły postęp w zakresie oszczędzania energii oraz projektowania
budynków coraz cieplejszych i bardziej samowystarczalnych pod względem energetycznym, doprowadził
do wyodrębnienia nowej kategorii budynków tzw. niskoenergetycznych.
Ogólnie moŜna przyjąć, Ŝe to domy, których utrzymanie wymaga zuŜycia najwyŜej
45%
energii niezbędnej dla budynków standardowych. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, Ŝe komfort Ŝycia
mieszkańców (zwłaszcza cieplny zapewniony przez odpowiednią temperaturę i wentylację powietrza)
pozostaje na bardzo wysokim poziomie i jest lepszy niŜ w domach standardowych.

Schemat budynku niskoenergooszczędnego (grubość izolacji
termicznej min. 20 cm + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
+ np. kolektor słoneczny)
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Budynek pasywny – dąŜenie do zaprojektowania i zrealizowania domów w ogóle pozbawionych
tradycyjnych systemów grzewczych zaowocowało wypracowaniem nowych standardów. Powstały tzw.
domy pasywne, czyli budynki o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię – maksymalne
30%
w stosunku do standardowych. Konstrukcje te stały się wiodące w zakresie nowoczesnego budownictwa
i wyznaczają nowe granice, do których naleŜy dąŜyć.
Jednocześnie trzeba pamiętać, Ŝe ten typ budownictwa ma obowiązywać w Unii Europejskiej juŜ od 2015
r. Uzyskanie tak małego zuŜycia energii w domach pasywnych moŜliwe jest dzięki doskonałej
izolacyjności wszystkich przegród zewnętrznych (U<0,15 W/m²K), w tym okien i drzwi (U<0,80 W/m²K),
wyeliminowaniu mostków termicznych, wykorzystaniu ciepła z otoczenia (ludzi, oświetlenia, sprzętu
AGD) oraz odzyskiwaniu ogromnych ilości ciepła z systemu wentylacyjnego, który jest kluczowym
elementem takiego budynku.

Schemat budynku pasywnego (grubość izolacji termicznej min. 30
cm + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła + np. kolektor
słoneczny, elektrownia wiatrowa)

Budynek zeroenergetyczny – prowadzone badania i doświadczenia doprowadziły do powstania
budynków samowystarczalnych pod względem energetycznym. W tych eksperymentalnych domach w
ogóle nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani
nawet do zasilania sprzętu AGD.
Mało tego, powstały nawet domy, które mogą produkować energię i jej nadwyŜki sprzedawać do
państwowej sieci energetycznej. Jednak te super nowoczesne technologie są jeszcze zbyt kosztowne i
budowanie ich nie jest jeszcze ekonomicznie uzasadnione.

Schemat budynku zeroenergetycznego (grubość izolacji termicznej
min. 40 cm + wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła + np.
kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne, elektrownia wiatrowa + np.
zbiornik wodny jako akumulator ciepła)

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło
Na ogrzewanie budynku zuŜywane jest najwięcej energii (około 2/3 całkowitej energii potrzebnej do
eksploatacji domu). Nic zatem dziwnego, Ŝe poczynione tu oszczędności mogą przynieść największy
efekt. Poza tym ograniczanie zuŜycia energii przeznaczonej na oświetlenie, gotowanie, czy zasilanie
sprzętu AGD choć jest moŜliwe, to w końcowym bilansie daje raczej niewielkie rezultaty. Na dodatek
wymiana tego typu urządzeń jest dość kosztowna, a efekt ekonomiczny raczej problematyczny.
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Dobrym tego przykładem moŜe być wymiana zwykłych tanich Ŝarówek na znacznie droŜsze tzw.
energooszczędne (świetlówki). Po obliczeniu zysków energetycznych, porównaniu kosztów zakupu
Ŝarówek i ich rzeczywistej Ŝywotności najczęściej okazuje się, Ŝe bilans zysków i strat równowaŜy się, a
czasami bardziej opłacalne okazują się zwykłe Ŝarówki.
Między innymi z tych powodów do określenia standardu energetycznego budynków uŜywa się wskaźnika
opisującego jedynie zapotrzebowanie na ciepło przeznaczone do ogrzewania domu. To tzw. wskaźnik
sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną E [kWh/m²rok lub kWh/m³rok]. Określa ilość ciepła
potrzebną do ogrzania 1 m² lub 1 m³ domu (przyjmuje się w
zaleŜności od potrzeb) w ciągu 1 roku.
Wartość współczynnika E zaleŜy od kilku czynników. Przede
wszystkim od izolacyjności termicznej oraz powierzchni wszystkich
przegród zewnętrznych (ścian, okien, drzwi, dachu, podłogi na
gruncie). Od zastosowanego systemu wentylacji powietrza
(grawitacyjny, mechaniczny z odzyskiem ciepła, klimatyzacja), od
zysków ciepła z promieniowania słonecznego, czyli od właściwego
usytuowania budynku względem stron świata, a takŜe od zysków (fot. Hartmann)
ciepła bytowego (głównie ilość osób zamieszkujących dom i rodzaju
urządzeń wydzielających ciepło).
Oczywiście kaŜdy współczynnik musi mieć jakiś punk odniesienia. W tym przypadku graniczne wielkości
określone są przez normowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania E0
[kWh/m²rok lub kWh/ m³rok].
Opisuje on ilość ciepła niezbędną do ogrzania jednostkowej powierzchni lub kubatury budynku przy
załoŜeniu, Ŝe spełnione są wszystkie przepisy i normy budowlane (np. współczynnik przenikania ciepła
przegród zewnętrznych U=0,3 W/m²K, a stolarki okiennej U=2,0 lub 2,6 W/m²K itd.).
Wielkość wskaźnika E0 obliczana jest na podstawie współczynnika kształtu budynku wyraŜonego
stosunkiem A/V (gdzie A – to całkowita powierzchnia przegród zewnętrznych związanych z ogrzewaną
częścią budynku, V – to kubatura ogrzewanej części budynku).
Zbadano, iŜ dla domów mieszkalnych o wysokości kondygnacji do 2,9 m wskaźnik ten przyjmuje wartości
E0=91-125 kWh/m²rok (tabela poniŜej). Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, Ŝe wiele obecnie
budowanych domów nie spełnia tych kryteriów pomimo zaprojektowania ich zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
OKRES BUDOWY DOMU WARTOŚĆ E0 [kWh/m²rok]*
Domy zbudowane do 1967 r.
240–350
Domy z lat 1967–1985 r.
240–290
Domy z lat 1985–1992 r.
160–200
Domy z lat 1993–1997 r.
120–160
Domy budowane od 1998 r.
90-120
Domy energooszczędne
max 70
Domy niskoenergetyczne
max 45
Domy pasywne
max 15
Domy zeroenergetyczne
max 0
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Wynika to głównie ze skomplikowanych rzutów budynków, niewłaściwego usytuowania względem stron
świata, permanentnych mostków termicznych (np. płyty balkonowe, niewłaściwie osadzone okna itp.)
oraz błędów wykonawczych. Ich rzeczywisty wskaźnik zapotrzebowania na energię do ogrzewania
często zawiera się w przedziale 150-240 kWh/m²rok! Autorzy tej opinii uwaŜają, iŜ a Ŝeby się o tym
przekonać wystarczy zrobić kilka zdjęć kamerą termowizyjną.
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Efektywność
energetyczna w budynkach — wkład uŜytkowników końcowych” (opinia rozpoznawcza)
(2008/C 162/13)
Dnia 16 maja 2007 r. Rada, działając na podstawie art. 262 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską,
postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie:
Efektywność energetyczna w budynkach — wkład uŜytkowników końcowych.
Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, której powierzono
przygotowanie
prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 23 stycznia 2008 r. Sprawozdawcą był Antonello
PEZZINI.
Na 442. sesji plenarnej w dniach 13–14 lutego 2008 r. (posiedzenie z dnia 14 lutego 2008 r.) Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął 195 głosami — 1 osoba wstrzymała się od głosu — następującą
opinię:
1. Wnioski autorów:
1.1 Komitet uznaje, Ŝe efektywność energetyczna jest kluczowym
czynnikiem, jeŜeli chodzi o ochronę klimatu i podtrzymanie
zobowiązań podjętych przez UE w protokole z Kioto,
a takŜe nowych ograniczeń ustalonych przez Radę Europejską w
marcu 2007 r. w zakresie zmniejszenia emisji; zaleca podjęcie
aktywniejszych działań skierowanych do konsumentów.
1.2 Komitet wyraŜa przekonanie, Ŝe w budownictwie istnieje
ogromny potencjał oszczędności energii, zwłaszcza w zakresie
jej zuŜycia do ogrzewania, chłodzenia, siły napędowej
i oświetlenia, do czego naleŜy teŜ dodać metody izolacji
termicznej na etapie projektowania i uŜytkowania budynków.
1.3 Określając działania słuŜące poprawie efektywności energetycznej,
naleŜy wziąć pod uwagę korzyści płynące z szerokiego
zastosowania innowacji technologicznych efektywnych
pod względem stosunku kosztów i korzyści, umoŜliwiających
uŜytkownikom końcowym podjęcie bardziej świadomych decyzji
w odniesieniu do poziomu indywidualnego zuŜycia energii.
1.4 Komitet jest zdania, Ŝe dla uŜytkowników końcowych
waŜne jest, aby kwestie informacji i finansowania zostały wyraźniej
uwzględnione przy opracowaniu innowacyjnych metod —
nie moŜna pozwolić, by właściciele i lokatorzy postrzegali nowe
działania wspólnotowe jako kolejny podatek nałoŜony na towar
pierwszej potrzeby, jakim jest dom.
1.5 Zdaniem Komitetu potrzebne będą nowe bodźce kulturowe
oraz nowe zachęty w celu zrekompensowania wyŜszych
kosztów, a takŜe zwiększenia zainteresowania:
— poszukiwaniem nowych projektów,
— weryfikacją technologii budowlanych,
— wykorzystaniem materiałów wyŜszej jakości w trakcie
procesu budowy,
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— nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.
1.6 Komitet jest zdania, Ŝe naleŜy przyspieszyć prace Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego (CEN), zgodnie z
mandatem udzielonym w tej sprawie przez Komisję, który obejmuje
określenie ujednoliconych norm pomiaru zuŜycia energii
w istniejących i nowych budynkach, a takŜe spójnych norm
certyfikacji i procedur kontroli.
1.7 Komitet przypomina, jak waŜne jest unikanie niemoŜliwych
do pokonania utrudnień dla państw członkowskich z
uwagi na konkurencję międzynarodową oraz zapewnienie, by
właściciele wynajmujący lub zamieszkujący dany lokal nie
musieli ponosić kosztów nadmiernie wysokich w stosunku do
ich moŜliwości.
1.8 Zdaniem Komitetu obowiązki i opłaty związane z
procesem certyfikacji powinny zostać uzupełnione o publiczne
programy promujące w celu zagwarantowania równego dostępu
do środków poprawiających efektywność energetyczną, zwłaszcza
w przypadku budynków mieszkalnych wybudowanych lub
zarządzanych w ramach polityki socjalnej lub domów wielopiętrowych
i wielorodzinnych, szczególnie w nowych państwach
członkowskich, w których większość bloków mieszkalnych to
budowle typowe; w przypadku takich budynków moŜna wykorzystać
standardowe certyfikaty.
1.9 Zdaniem Komitetu naleŜy rozwijać wspólnotowe inicjatywy
słuŜące ujednoliceniu działań państw członkowskich w
zakresie efektywności energetycznej, które stanowią waŜny krok
w kierunku większej europejskiej spójności z poszanowaniem
warunków lokalnych.
1.10 Komitet zaleca podjęcie określonych działań, które
mogą być uŜyteczne we promowaniu efektywności energetycznej
wśród uŜytkowników końcowych, w szczególności
w budynkach:
— nieodpłatne doradztwo energetyczne i finansowanie studiów
wykonalności ze środków publicznych;
— kredyty podatkowe lub dotacje pozwalające na przeprowadzenie
kontroli energetycznych;
— ulgi podatkowe związane ze zuŜyciem paliwa do ogrzewania,
zapewnienia elektryczności i siły napędowej oraz
zachęty ekonomiczne i odliczenia/zwroty na zakup technologii
efektywnych pod względem energetycznym i ekologicznym
lub na wyposaŜenie istniejących budynków w
lepsze systemy izolacji termicznej,
— nisko oprocentowane poŜyczki na zakup urządzeń i wyposaŜenia
wydajnego pod względem energetycznym (na przykład
kotłów kondensacyjnych, indywidualnych termostatów
itp.) oraz poŜyczki udzielane na korzystnych warunkach
przeznaczone na działania prowadzone za pośrednictwem
przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) (1);
C 162/62 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2008
(1) ESCO = Energy Service Company
— dopłaty lub odliczenia podatkowe dla inwestycji w działalność
badawczo-rozwojową lub w projekty pilotaŜowe w
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celu rozpowszechniania nowych technologii w dziedzinie
efektywności energetycznej budynków z wykorzystaniem
moŜliwości związanych z siódmym programem ramowym
na rzecz badań i rozwoju technologicznego oraz
programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji
w latach 2007–2013, programem LIFE+ oraz funduszami
strukturalnymi i Funduszem Spójności;
— poŜyczki EBI, przede wszystkim na restrukturyzację, zgodnie
z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, starych gmachów
publicznych czy uŜyteczności publicznej oraz budynków
mieszkalnych przeznaczonych na cele socjalne;
— pomoc dla rodzin o niskich dochodach oraz dla emerytów i
rencistów w celu poprawy efektywności energetycznej ich
mieszkań, a takŜe długoterminowe, nisko oprocentowane
kredyty przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej
budynków;
— jednolite, zryczałtowane pakiety w zakresie usług konserwacji
kotłów i centralnych instalacji klimatyzacyjnych świadczonych
przez wykwalifikowanych pracowników;
— utworzenie wspólnotowej strony internetowej powiązanej ze
stronami krajowymi, łatwo dostępnej dla uŜytkowników
końcowych;
— opracowanie europejskich materiałów dydaktycznych we
wszystkich językach UE, pod kątem poszczególnych zainteresowanych
grup zawodowych, słuŜących uzyskaniu Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Budownictwa;
(2)
— włączenie priorytetowych tematów działań w zakresie
edukacji do właściwych programów wspólnotowych: wspólnotowego
programu działań w zakresie edukacji, siódmego
programu ramowego na rzecz badań i rozwoju, programu
Marie Curie, EBI, uniwersytetów;
— opracowanie materiałów informacyjno-szkoleniowych dla
szkół wszystkich typów i stopni, stowarzyszeń zawodowych
i związków zawodowych, dla konsumentów i ich organizacji.
1.11 Zdaniem Komitetu z perspektywy uŜytkownika końcowego
konieczne jest naleŜyte uwzględnienie przeszkód utrudniających
promowanie i wdraŜanie działań słuŜących zapewnieniu
efektywności energetycznej budynków w Europie: przeszkód
technicznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych, administracyjnych
i biurokratycznych, instytucjonalnych, związanych z
zarządzaniem, społeczno-behawioralnych, a takŜe wynikających
z braku zintegrowanej strategii (brak równowagi między ogrzewaniem
a klimatyzacją, nieuwzględnianie stref klimatycznych
itp.).
2. Wprowadzenie
2.1 Rada Europejska w konkluzjach ze szczytu w Brukseli
(8–9 marca 2007 r.) podkreśliła „potrzebę bardziej racjonalnego
wykorzystania energii w UE, tak aby osiągnąć unijny cel zmniejszenia
zuŜycia energii o 20 % w porównaniu z prognozami na
2020 r.” i wymieniła jako priorytety „racjonalne wykorzystanie i
oszczędzanie energii przez jej uŜytkowników, technologie i
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innowacje energetyczne oraz oszczędności energii w budynkach”.
2.1.1 Problem efektywności energetycznej budynków wpisuje
się w ramy inicjatyw wspólnotowych w dziedzinie zmian
klimatu (zobowiązania podjęte w protokole z Kioto) oraz
bezpieczeństwa dostaw, zwłaszcza w postaci zielonych ksiąg w
sprawie bezpieczeństwa dostaw energii i w sprawie racjonalizacji
zuŜycia energii, na temat których Komitet miał juŜ wielokrotnie
okazję się wypowiedzieć (3).
2.1.2 Energia zuŜywana w ramach usług związanych z
budynkami stanowi ok. 40 % (4) całkowitego zuŜycia energii w
UE.
2.1.3 Średnie roczne zuŜycie wyłącznie na potrzeby grzewcze
w gospodarstwach domowych w wielu regionach Europy
wynosi 180 kWh/m2. Oznacza to, Ŝe istniejące budynki w wielu
państwach europejskich są szczególnie słabo wyposaŜone, jeŜeli
chodzi o efektywność energetyczną.
2.1.4 Jest to efektem wielu czynników. Składa się na nie
niedostateczna wiedza konsumentów na temat coraz większych
trudności związanych z poszukiwaniem źródeł taniej energii,
a ponadto widoczna wśród architektów, deweloperów i drobnych
przedsiębiorstw tego sektora (5) tendencja do wznoszenia
budynków z niewielką dbałością o ich efektywność energetyczną
i ekologiczną budowę oraz do stawiania na pierwszym miejscu
kwestii estetycznych, które związane są z chwilową modą, takich
jak jakość posadzek, luksusowe instalacje sanitarne, dekoracyjność,
przeszklenie fasad zewnętrznych, rodzaj uŜytych materiałów
i rozmiary okien.
2.1.4.1 NaleŜy równieŜ podkreślić niewielką aktywność
organów administracyjnych, szczególnie lokalnych biur technicznych
i słuŜb sanitarnych w zakresie pomiaru zuŜycia energii
w budynkach kontrolowanych w celu wydania pozwolenia na
zasiedlenie, lub ich niewystarczające doinformowanie.
2.1.4.2 Wbrew powszechnej opinii istnieją bowiem znaczne
moŜliwości zwiększenia efektywności energetycznej, nie tylko
budynków nowych, lecz równieŜ istniejących, a przede
wszystkim wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących
się w duŜych miastach (6).
2.1.5 W kwestii renowacji istniejącej infrastruktury warte
rozwaŜenia są umowy, jakie moŜna zawierać z przedsiębiorstwami
usług energetycznych (ESCO: Economy Service Companies):
na ich podstawie zleca się wspomnianym przedsiębiorstwom
25.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162/63
(2) Poświadczający zrozumienie potrzeby efektywnego wykorzystania
zasobów. Patrz analogiczna propozycja dotycząca Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych.
(3) Opinia w sprawie zielonej księgi — o europejską strategię bezpieczeństwa
dostaw energii, sprawozdawczyni: Ulla SIRKEINEN, Dz.U. C 221
z 7.8.2001, s. 45 oraz opinia rozpoznawcza „Zaopatrzenie UE
w energię — strategia optymalizacji”, sprawozdawczyni: Ulla
SIRKEINEN, Dz.U. C 318 z 23.12.2006, s. 185, opinia rozpoznawcza
w sprawie efektywności energetycznej, sprawozdawca: Stéphane
BUFFETAUT, Dz.U. C 88/53 z 11.4.2006, opinia w sprawie propozycji
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dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności
wykorzystania energii przez odbiorców końcowych oraz usług energetycznych,
sprawozdawczyni: Ulla SIRKEINEN, Dz.U. C 120 z
20.5.2005, s. 115; opinia w sprawie planu działania na rzecz racjonalizacji
zuŜycia energii, sprawozdawca: Edgardo Maria IOZIA, Dz.U.
10/22 z 15.1.2008.
(4) 32 % energii zuŜywane jest w sektorze transportu, a 28 % w przemyśle.
Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i
Przemysłu.
(5) PKB w budownictwie stanowi ponad 5 % łącznego PKB w UE.
(6) Gdyby średnie roczne zuŜycie energii w budynkach w regionach europejskich
zostało zmniejszone do 80 kWh/m2, czyli do poziomu klasy
D, moŜliwe byłyby znaczne oszczędności zuŜycia energii w sektorze
mieszkaniowym. Wniosek ten jest wyraźnie zgodny z duchem dyrektywy
2002/91/WE.
ulepszenie istniejących budynków w celu zapewnienia oszczędności
pozwalających często dość znacznie obniŜyć rachunki za
energię elektryczną. Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa
pochodzi z oszczędności wynikających z mniejszego zuŜycia (7).
2.1.6 MoŜliwe jest ponadto podjęcie wielu działań w ramach
renowacji na niewielką skalę, takich jak na przykład zamontowanie
okiennic, zainstalowanie inteligentnych liczników („smart
meters”), pozwalających odbiorcom uzyskać informacje na temat
zuŜycia energii w czasie rzeczywistym, oraz zasilanych gazem
systemów ogrzewania wody (zwanych „top boxes”), umoŜliwiających
zmniejszenie o 40 % kosztów i emisji szkodliwych gazów.
Stosowane w mieszkaniach mikrosystemy wentylacyjne równieŜ
okazały się niezwykle efektywne, natomiast odpowiednio
dobrany rodzaj materiału, z którego wykonana jest na przykład
przejrzysta przegroda pionowa (okno), moŜe zmniejszyć straty
ciepła z budynku co najmniej o 20 % (8). RównieŜ zastosowanie
wodooszczędnych technologii sanitarnych zmniejsza zuŜycie
energii. JeŜeli chodzi o rachunki za energię, dostawcy energii
powinni dostarczać konsumentom jasnych i bezpłatnych informacji
na temat zuŜycia energii w tym samym okresie w roku
poprzednim, tak by mogli porównać swój obecny poziom
zuŜycia energii.
2.1.7 EKES wyraŜa przekonanie, Ŝe podjęcie inicjatyw w tym
zakresie pozwoli zapewnić znaczne oszczędności przyczynić się
tym samym do osiągnięcia celów związanych ze zmianami
klimatu i bezpieczeństwem dostaw energii. Biorąc pod uwagę
niewielkie pole manewru dla działań krótkoterminowych i średnioterminowych
w zakresie warunków zaopatrzenia w energię,
naleŜy podjąć działania wśród uŜytkowników końcowych.
Innymi słowy, naleŜy:
— poprawić efektywność końcowego wykorzystania energii;
— kontrolować popyt na energię;
— wspierać produkcję energii ze źródeł odnawialnych (9);
— przewidzieć lepsze zarządzenie zuŜyciem energii, oparte w
duŜym stopniu na samokontroli.
2.1.8 Istnieje wiele czynników utrudniających oszczędności i
inny sposób eksploatacji zasobów energetycznych:
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— tradycja kulturowa;
— trudności w zarządzaniu zmianami;
— niewystarczająca wiedza specjalistyczna;
— nieodpowiednia polityka podatkowa;
— zbyt wąski zakres partnerstwa wśród przedsiębiorstw;
— brak informacji.
2.1.9 W budownictwie istnieje znaczny potencjał w zakresie
oszczędności energetycznych, przede wszystkim w przypadku
energii wykorzystywanej do ogrzewania, zapewnienia siły napędowej
i oświetlenia na etapie uŜytkowania budynków. Świadczą
o tym tak zwane domy pasywne (10), pozwalające korzystać z
ogromnych moŜliwości w zakresie oszczędności i stanowiące
waŜny bodziec dla innowacji i konkurencyjności Wspólnoty,
gdyŜ stosowane w nich rozwiązania są zwykle efektem rozwoju
i wykorzystania nowych technologii, bardziej efektywnych pod
względem energetycznym.
2.1.10 Cele strategiczne polityki energetycznej są następujące:
— zmniejszenie szkodliwych emisji wpływających na zmiany
klimatu, z poszanowaniem specyficznych cech środowiska
naturalnego i terenu;
— wspieranie rozwoju konkurencyjności w sektorze nieruchomości,
w przemyśle i nowych technologiach energetycznych;
— zwrócenie uwagi na kwestie socjalne i na ochronę zdrowia
obywateli w związku z polityką energetyczną.
2.1.11 Określając działania słuŜące poprawie efektywności
energetycznej, naleŜy równieŜ wziąć pod uwagę korzyści
płynące z szerokiego zastosowania innowacji technologicznych
efektywnych pod względem stosunku kosztów i korzyści, umoŜliwiających
uŜytkownikom końcowym podjęcie bardziej świadomych
decyzji w odniesieniu do poziomu indywidualnego
zuŜycia energii poprzez udostępnienie odpowiednich informacji
na temat: środków poprawy efektywności energetycznej, porównania
profili uŜytkowników końcowych oraz rzeczywistych
specyfikacji technicznych sprzętu zuŜywającego energię elektryczną
(11).
2.1.12 Wszelkie informacje dotyczące efektywności energetycznej,
w szczególności kosztów, powinny być szeroko
rozpowszechniane w odpowiedniej formie wśród zainteresowanych
odbiorców. Informacje powinny równieŜ obejmować
warunki finansowe i prawne, a towarzyszyć im powinny
kampanie komunikacyjne i promocyjne, tak by zapewnić
obszerny przegląd sprawdzonych rozwiązań na wszystkich
szczeblach.
2.1.13 Środki ograniczone wyłącznie do kwestii technicznych
są konieczne, lecz niewystarczające do zmniejszenia
zuŜycia energii w budynkach. NaleŜy uwzględnić dość złoŜony
problem interakcji między szeroką i zróŜnicowaną grupą uŜytkowników
a stałą ewolucją stosowanych technologii.
2.1.14 W ramach poprzedniego programu na rzecz inteligentnej
energii na lata 2003–2006, stworzono inicjatywę w
postaci platformy w zakresie budownictwa (EPBD Buldings Platform)
(12), obejmującej usługi słuŜące ułatwieniu stosowania
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dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków, która w pełni weszła w Ŝycie na początku
2006 r. Dyrektywa zawiera następujące działania obowiązujące
w państwach członkowskich:
— wymagania dotyczące zintegrowanej charakterystyki energetycznej
budynków i metodologia jej obliczania;
C 162/64 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2008
(7) Istnieją obecnie trzy typy umów: umowa przewidująca całkowitą cesję
oszczędności na ESCO na czas określony, umowa przewidująca podział
oszczędności między ESCO i klienta, umowa przewidująca podział
oszczędności przy gwarancji określonej kwoty oszczędności dla
klienta.
(8) Jest to moŜliwe przy oknach z powłoką niskoemisyjną, złoŜonych z
dwóch tafli szkła oddzielonych warstwą gazu szlachetnego (kryptonu,
ksenonu, argonu).
(9) Potencjalny udział energii słonecznej jako źródła odnawialnego:
promieniowanie słoneczne pochłaniane przez Ziemię wynosi 177 000
TW promieniowanie słoneczne na powierzchni Ziemi wynosi
117 000 TW, światowe zuŜycie energii pierwotnej wynosi 12 TW
(źródło: Uniwersytet w Bergamo, wydział inŜynieryjny).
(10) Za pasywne uznaje się domy, w których roczne zuŜycie energii nie
przekracza 15 kWh/m2.
(11) Zgodnie z art. 3 ust. 6 dyrektywy 2003/54/WE niektóre z wymienionych
potrzebnych informacji powinny juŜ obecnie być dostarczane
uŜytkownikom końcowym.
(12) EPBD = europejska dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków (European energy performance of buildings directive).
— zastosowanie minimalnych wymagań w odniesieniu do
nowych budynków w UE;
— minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej
duŜych budynków istniejących, podlegających
istotnej renowacji;
— certyfikacja charakterystyki energetycznej, obowiązkowa w
przypadku budynków nowych, podlegających istotnej renowacji
i wszelkich lokali, których sposób uŜytkowania ma
zostać zmieniony (13);
— regularna kontrola kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach
oraz dodatkowo ocena instalacji grzewczych, w których
kotły mają więcej niŜ 15 lat.
2.1.15 Z technicznego punktu widzenia niezwykle istotne
jest, aby obywatele i konsumenci zdawali sobie sprawę z
konieczności przyjęcia zintegrowanej strategii uwzględniającej
róŜnorodne czynniki, w tym m.in.:
— jakość izolacji termicznej,
— rodzaj instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych,
— wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
— ekspozycję budynku,
— zapobieganie przeciekom i powstawaniu pleśni.
2.1.15.1 Podsumowując, istnieją dwa podstawowe wskaźniki:
— zapotrzebowanie okrycia budynku na energię: wskaźnik
ten pozwala ocenić jakość okrycia, która umoŜliwia ograniczenie
do minimum strat ciepła w okresie zimowym
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i przegrzania w okresie letnim;
— ogólne właściwe zapotrzebowanie na energię pierwotną:
pozwala ocenić efektywność wszystkich instalacji
słuŜących wykorzystaniu energii pierwotnej do zapewnienia
komfortu Ŝycia i innych celów.
2.1.16 Cele dotyczące ograniczenia zuŜycia energii i emisji
zanieczyszczeń wpływających na zmianę warunków klimatycznych
powinny być realizowane takŜe poprzez następujące działania:
1. wprowadzenie oprócz środków izolacji termicznej (środki
pasywne) znacznych udoskonaleń instalacji pod względem
technologicznym (środki aktywne);
2. rozszerzenie rodzajów i zasięgu działań słuŜących oszczędzaniu
energii;
3. włączenie źródeł odnawialnych do wysokowydajnych
systemów hybrydowych;
4. propagowanie innowacyjnych systemów, takich jak: chłodzenie
z wykorzystaniem energii słonecznej, mikrokogeneracja,
trójgeneracja, pompy ciepła i instalacje hybrydowe
(14).
2.1.17 Programy wspólnotowe na rzecz innowacji i badań
naukowych odgrywają decydującą rolę w rozwoju efektywności
energetycznej budynków w związku z docelową technologią
inteligentnych budynków niezuŜywających energii, to znaczy
budynków o dodatnim bilansie energetycznym, w których ilość
wytwarzanej energii przekracza zapotrzebowanie na nią dzięki
wykorzystaniu najbardziej powszechnych źródeł energii alternatywnej,
tj. energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej.
2.1.18 Na szczeblu wspólnotowym, oprócz wspomnianego
wyŜej programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji,
decydującą rolę we wspieraniu rozwoju technologii czystej
energii odgrywa siódmy program ramowy na rzecz badań i
rozwoju technologicznego, w którym uwzględniono, w ramach
programu szczegółowego Współpraca, jeden z priorytetowych
obszarów tematycznych w tym zakresie.
2.1.19 Szczególnego znaczenia nabiera normalizacja techniczna
na szczeblu europejskim w dziedzinie efektywności energetycznej
budynków. CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny)
otrzymał mandat Komisji w celu opracowania norm technicznych
koniecznych do stosowania wymienionej wyŜej dyrektywy
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (15). Mandat
obejmuje:
— zharmonizowane normy pomiaru zuŜycia energii w istniejących
budynkach,
— zharmonizowane normy dla nowych budynków,
— spójne normy certyfikacji,
— wspólne normy dla procedur kontroli.
2.1.20 Opracowano blisko 30 norm europejskich (CEN) (16).
Państwa członkowskie potwierdziły juŜ, Ŝe zamierzają je
stosować na zasadzie dobrowolności. JeŜeli zaś okaŜe się, Ŝe
dobrowolne stosowanie norm nie jest przestrzegane, trzeba
będzie nadać im obowiązujący charakter za pomocą odpowiednich
środków legislacyjnych.
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2.1.21 W kaŜdym przypadku zapewnienie państwom członkowskim
narzędzi koniecznych do opracowania zintegrowanej,
jednorodnej metodologii obliczania klasy energetycznej
budynków jest obowiązkiem Komisji. Po określeniu przez
25.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162/65
(13) Wprzypadku kupna, sprzedaŜy, wynajmu i dziedziczenia.
(14) Średnia koncentracja energii: kolektory słoneczne: ~ 0,2 kW/m2;
elektrownia wiatrowa: ~ 1-2 kW/m2, elektrownia wodna: ~ 5000 kW/
m2; pompa ciepła: ~ 10 000 kW/m2 (Źródło: Uniwersytet w Bergamo,
wydział inŜynieryjny).
(15) Patrz przypis 16 zawierający opracowane do tej pory normy w tym
zakresie UN-CEN/CENELEC
www.cen.eu/cenorm/businessdomains/sectors/utilitiesandenergy/
news.asp
(16) EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku;
EN10339 Systemy wentylacyjne zapewniające komfort w budynkach;
EN 10347 Ogrzewanie i klimatyzacja budynków; EN 10348 Ogrzewanie
budynków; EN 10349 Ogrzewanie i klimatyzacja budynków;
EN 13465 Wentylacja budynków; EN 13779 Wentylacja budynków
niemieszkalnych; EN 13789 Właściwości cieplne budynków; EN ISO
13790 Cieplne właściwości uŜytkowe budynków; EN ISO 10077-1
Cieplne właściwości uŜytkowe okien, drzwi, Ŝaluzji; EN ISO 10077-2
Cieplne właściwości uŜytkowe okien, drzwi, Ŝaluzji; EN ISO 13370
Właściwości cieplne budynków; EN ISO 102211-1 Mostki cieplne w
budynkach; EN ISO 102211-2 Mostki cieplne w budynkach; EN ISO
14683 Mostki cieplne w budynkach; EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnościowe
właściwości komponentów budowlanych i elementów
budynku; EN ISO 15927-1Cieplno-wilgotnościowo właściwości uŜytkowe
budynków; EN ISO 13786 Właściwości cieplne komponentów
budowlanych; EN 10351 Materiały budowlane; EN 10355 Ściany i
stropy; EN 410 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i
słonecznych właściwości oszklenia; EN 673 Szkło w budownictwieokreślenie
współczynnika przenikania ciepła UEN ISO 7345 Izolacja
cieplna—wielkości fizyczne i definicje.
państwa członkowskie minimalnych wymogów efektywności
energetycznej, muszą one znajdować odzwierciedlenie w certyfikatach
efektywności energetycznej; dokumenty te są w istocie
oznaczeniem klasy budynku podobnym do oznaczeń przyznawanych
sprzętowi gospodarstwa domowego. Certyfikaty wydawane
dla budynków są jednak bardziej rozbudowane i złoŜone,
a ponadto towarzyszą im zalecenia umoŜliwiające zwiększenie
ich efektywności.
2.1.22 Z projektów badań jasno wynika, Ŝe oprócz wyposaŜenia
technicznego zainstalowanego w budynkach, postępowanie
uŜytkujących je osób (czy to jako miejsce zamieszkania,
czy teŜ miejsce pracy w ciągu dnia) i ich uwraŜliwienie na
kwestie oszczędności energii stanowi waŜny czynnik decydujący
o poziomie zuŜycia.
2.1.22.1 W tym względzie naleŜy propagować sposób ubierania
się bardziej dostosowany do wysokich temperatur, polegający
na przykład na rezygnowaniu z marynarki i krawata
w okresie letnim (17) oraz na noszeniu odpowiednio ciepłych
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ubrań w zimie, tak by moŜna było w mieszkaniach i biurach
utrzymywać temperaturę na poziomie około 20,21oC (18).
2.1.23 Usytuowanie budynku względem stron świata w
równie duŜym stopniu wpływa na ilość ciepła konieczną dla
wygody jego uŜytkowników. ZuŜycie energii na jedną osobę na
ogrzewanie identycznych domów w zabudowie szeregowej
moŜe się róŜnić w stosunku 1 do 2,5 (i 1 do 3 w przypadku
domów wolnostojących), zaś zuŜycie energii elektrycznej moŜe
się róŜnić w stosunku 1 do 4 lub 5.
2.1.23.1 Z uwagi na powyŜsze naleŜy rozszerzyć zakres
obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie postanowień
dotyczących efektywności energetycznej nie tylko budynków,
lecz całych dzielnic.
2.1.24 Obywatele powinni zdobywać coraz większą wiedzę,
w tym w ramach edukacji szkolnej (19), na temat znacznej ilości
energii pierwotnej zuŜywanej w pomieszczeniach mieszkalnych
do następujących celów:
— ogrzewania w okresie zimowym,
— klimatyzacji w okresie letnim,
— podgrzewania wody uŜytkowej,
— siły napędowej potrzebnej do pracy wind,
— oświetlenia,
— działania sprzętu gospodarstwa domowego,
oraz moŜliwości zaoszczędzenia znacznej części tej energii (20)
przy odrobinie wysiłku i dobrej woli.
2.1.25 UŜytkownicy końcowi często muszą podejmować
waŜne decyzje inwestycyjne, na przykład w trakcie remontu lub
w przypadku wprowadzania istotnych zmian w pomieszczeniach
mieszkalnych znajdujących się dopiero na etapie projektowania
lub budowy. Decyzja o zainwestowaniu w nowe technologie
ma równie duŜy wpływ na klasę energetyczną budynku,
gdyŜ technologie te pozwalają na znaczne oszczędności energii.
NaleŜą do nich:
— materiały wzmacniające izolację,
— powierzchnie (drzwi i okna) o lepszym współczynniku przenikania
ciepła (21),
— przeciwsłoneczne systemy osłonowe, jak na przykład
zwyczajne okiennice,
— wybór i dostosowanie systemu grzewczego (22),
— instalacja dodatkowych systemów, takich jak systemy fotowoltaiczne,
słoneczne urządzenia grzewcze, pompy geotermalne
o ułoŜeniu poziomym i pionowym, (23)
— zapobieganie przeciekom i powstawaniu pleśni.
2.1.26 Jasne jest, Ŝe zmiana stosowanych dotąd wzorców
postępowania będzie wymagała nowych bodźców kulturowych i
nowych zachęt w celu zrekompensowania wyŜszych kosztów
i zwiększenia zainteresowania następującymi kwestiami:
— badaniami projektowymi,
— weryfikacją technologii budowlanych,
— wykorzystaniem materiałów dobrej jakości w trakcie procesu
budowy,
— uwzględnieniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających
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zainstalować urządzenia do pozyskiwania energii
słonecznej (24),
— określeniem przestrzeni najlepiej przystosowanej do zainstalowania
paneli fotowoltaicznych,
— wstępną oceną moŜliwości zastosowania pionowej lub
poziomej pompy geotermalnej.
C 162/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2008
(17) Patrz decyzja japońskiego premiera.
(18) Temperatura w Budynku Energii Odnawialnej w Brukseli nie przekracza
w zimie 21°C.
(19) DŜul jako jednostka pomiaru energii i wat (1 dŜul na sekundę) jako jednostka
pomiaru mocy powinny być podawane w programach oświatowych
wraz z takimi jednostkami jak metr, litr, kilogram itp.
(20) Wśród wszystkich rodzajów energii najtańsza jest ta, która została
zaoszczędzona.
(21) Wartość współczynnika przenikania ciepła jest coraz częściej
elementem równorzędnym, a nawet waŜniejszym niŜ walory estetyczne
elementów budynku.
(22) Kocioł kondensacyjny ma wydajność 120 % w porównaniu z kotłem
tradycyjnym, którego wydajność wynosi ok. 80 %.
(23) Pompy pionowe wykorzystują zasadę, zgodnie z którą temperatura
Ziemi jest wyŜsza na pewnej głębokości, przez co woda przepływająca
w obiegu zamkniętym na pewnej głębokości wraca na powierzchnię
ogrzana do wyŜszej temperatury i wymaga mniejszej ilości ciepła, aby
osiągnąć temperaturę konieczną do ogrzania budynku. Pompa
pozioma pozwala wykorzystać stałą temperaturę Ziemi na głębokości
4-5 metrów i uzyskać w układzie rur umieszczonych na tej głębokości
temperaturę wody wyŜszą niŜ temperatura otoczenia. RóŜnica temperatur
jest zatem mniejsza. Ilość ciepła potrzebna do ogrzania wody z 6
°C do 30 °C jest znacznie wyŜsza, niŜ w przypadku gdy do ogrzewania
wykorzystamy wodę o temperaturze 14 °C.
(24) „Chłodzenie z wykorzystaniem energii słonecznej”: moŜliwe jest
wykorzystanie energii słonecznej do pozyskania świeŜego, schłodzonego
powietrza przy znacznych oszczędnościach energii. W procesie
tym wykorzystywana jest chłodziarka pochłaniająca ciepło. Wykorzystanie
kolektorów słonecznych jako generatorów mocy do zasilania
chłodziarek absorpcyjnych pozwala na wykorzystanie paneli w
okresach największego nasłonecznienia.
2.1.27 W kwestii zachęt naleŜy wziąć pod uwagę następujące
działania:
— zwiększenie powierzchni działek budowlanych,
— zmniejszenie opłat związanych z wyposaŜeniem terenu w
infrastrukturę społeczną,
— ograniczenie procedur związanych z wydaniem pozwolenia
na budowę,
— nieuwzględnianie większej grubości nieprzezroczystych
płaszczyzn pionowych (ścian), zawierających warstwy materiału
izolacyjnego,
— przyznawanie oznaczeń według klasyfikacji jakości zaleŜnie
od uzyskiwanych oszczędności.
2.1.28 Wszelkie działania, jakie trzeba będzie podjąć, aby
uzyskać istotne oszczędności energii, będą musiały uwzględniać
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fakt, Ŝe znaczna większość europejskiej populacji mieszka
w budynkach juŜ istniejących, a odsetek budynków nowych jest
niewielki.
2.1.29 W wynajmowanych budynkach problemem jest fakt,
Ŝe zwykle to właściciel ponosi koszty działań słuŜących poprawie
efektywności energetycznej (np. koszty wymiany stolarki,
zakupu wysokowydajnych kotłów, instalacji produkujących
czystą energię), lecz związane z tym ograniczenie kosztów przynosi
korzyści uŜytkownikom.
2.1.30 Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wspieranie
metody polegającej na finansowaniu przez stronę
trzecią (25). Metoda ta polega na wspieraniu działań sprzyjających
oszczędnościom energii w budynkach, realizowanych przez
przedsiębiorstwa powiązane z instytucjami kredytowymi, i na
amortyzowaniu inwestycji w wyznaczonym okresie dzięki
róŜnicy między mniejszymi kosztami ponoszonymi w wyniku
przeprowadzonych działań a średnimi kosztami, które trzeba
byłoby ponieść w tym samym okresie w przypadku braku takich
działań.
2.1.31 Narzędzie znane jako zarządzanie popytem na energię
(Demand Side Management, DSM) stanowi sprawdzony system
finansowania, stosowany w krajach uprzemysłowionych
i zasługujący na poparcie i rozpowszechnienie. Przedsiębiorstwa
produkujące i dostarczające energię inwestują w przedsięwzięcia
polegające na modernizacji energetycznej budynków, które są
podłączone do ich sieci. Oszczędności wynikające z tych działań
pozwalają odzyskać poniesione nakłady.
2.1.32 Oczywiste jest, Ŝe z perspektywy tego systemu
niezwykle korzystne byłoby wprowadzenie odpowiednich ram
prawnych, które byłyby zachętą dla dostawców energii do
inwestowania w termomodernizację budynków, do których
dostarczają oni energię cieplną.
2.1.33 Skomplikowany problem oszczędności energii w
budynkach mieszkalnych wygląda podobnie w większości
nowych państw członkowskich Unii. Niedopuszczalna jest
sytuacja, w której uŜytkownicy końcowi i obywatele mieliby
ponosić konsekwencje związane z jego kosztami
i komplikacjami. Na przykład w Czechach na modernizację
budynków mieszkalnych wykorzystano część środków pozyskanych
w ramach polityki spójności.
2.1.34 Modernizacje przeprowadzone zgodnie z procedurami
uwzględniającymi parametry energetyczne stanowią zatem
najwaŜniejszą dziedzinę wymagającą działania. Cele polegające
na ograniczeniu zuŜycia energii i emisji zanieczyszczeń powinny
być realizowane poprzez następujące działania:
— wprowadzenie oprócz środków izolacji termicznej (środki
pasywne) takŜe znacznych udoskonaleń instalacji pod
względem technologicznym (środki aktywne);
— rozszerzenie skali i zakresu działań słuŜących oszczędzaniu
energii, w tym poprzez wykorzystanie polityki uwzględniającej
pomoc finansową i w zakresie planów zagospodarowania;
— rozpowszechnianie systemów hybrydowych, tzn. uzupełnianie
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tradycyjnych źródeł energii źródłami alternatywnymi i
czystymi w celu zmniejszenia zuŜycia paliw kopalnych.
2.1.35 Polityka słuŜąca zapewnieniu oszczędności energii w
budynkach wymaga dla swej skuteczności włączenia, oprócz
obywateli, równieŜ organów reprezentujących róŜne grupy
zawodowe i przedsiębiorców poszczególnych sektorów, a
mianowicie:
— izb zawodowych,
— zwolenników zielonej i bioklimatycznej urbanizacji,
— kierowników projektu,
— podmiotów zarządzających energią,
— przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO),
— przedsiębiorstw budowlanych,
— agencji nieruchomości,
— przedsiębiorstw produkcyjnych pełniących rolę podwykonawców
w sektorze budowlanym,
— usługodawców i personelu technicznego.
3. Stan obecny
3.1 Stan obecny w Unii Europejskiej
3.1.1 Kwestia podniesienia efektywności energetycznej
budynków jest przedmiotem wielu aktów prawa wspólnotowego,
w tym między innymi: dyrektywy w sprawie wyrobów
budowlanych (26) z 1989 r., a w odniesieniu do sektora budowlanego
— dyrektywy SAVE z 1993 r. (27), dyrektywy w sprawie
certyfikacji energetycznej budynków (28) z 1993 r., dyrektywy w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Directive on the
energy performance of buildings — EPBD) z 2002 r. (29), dyrektywy
2005/32/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów
25.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162/67
(25) Metoda ta jest zalecana przez UE w art. 4 dyrektywy EWG nr 93/76
(Dz.U. L 237 z 22.9.1993, str. 28). Womawianym przypadku chodzi
o rozwiązanie techniczne i finansowe w formie swego rodzaju przetargu
na kompleksowe świadczenie usług kontroli, finansowania,
instalacji, zarządzania i konserwacji instalacji technologicznych przez
podmiot zewnętrzny, powszechnie zwany przedsiębiorstwem usług
energetycznych (ESCO — energy saving company), którego zadaniem
jest równieŜ pokrycie kosztów zleconej inwestycji polegającej na
wykonaniu nowych instalacji w zamian za część wartości energii
zaoszczędzonej w okresie kilku lat od zrealizowania inwestycji. Patrz
załącznik.
(26) Dyrektywa 89/106/EWG
(27) Dyrektywa 93/76/EWG
(28) Dyrektywa 93/76/EWG, uchylona dyrektywą 2006/32/WE
(29) Dyrektywa 2002/91/WE
dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących
energię (30) z 2005 r., dyrektywy w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych (31) z 2006 r.,
a takŜe wielu innych aktów prawnych dotyczących określonych
produktów, takich jak dyrektywa w sprawie kotłów (32), urządzeń
biurowych (33), urządzeń gospodarstwa domowego ze
wskazaniem zuŜycia energii poprzez etykietowanie (34),
wymagań efektywności energetycznej chłodziarek (35), stateczników
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do oświetlenia fluorescencyjnego (36). Dyrektywa EPBD z
2002 r. dotyczy konkretnie poprawy charakterystyki energetycznej
budynków mieszkalnych i uŜytkowych, zarówno
nowych, jak teŜ istniejących.
3.1.2 Ostateczny termin transpozycji tej dyrektywy wyznaczono
na dzień 4 stycznia 2006 r., lecz kilka państw członkowskich
skutecznie ubiegało się o jego wydłuŜenie (37), podczas
gdy przeciwko innym Komisja wszczęła postępowanie w
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze
względu na brak transpozycji lub niewłaściwe jej przeprowadzenie
(38). W kaŜdym przypadku wszystkie państwa członkowskie
miały obowiązek opublikować kryteria uzyskania certyfikatu
energetycznego przed końcem 2007 r.
3.2 Stan obecny w zaleŜności od rodzaju budynku mieszkalnego i
strefy klimatycznej
3.2.1 EKES jest zdania, Ŝe wyczerpujące omówienie problemu
wkładu uŜytkowników końcowych w zapewnienie efektywności
energetycznej budynków wymaga przedstawienia
specyfiki omawianych duŜych sektorów w UE, w tym między
innymi:
— róŜnorodnych rodzajów nieruchomości,
— róŜnorodnych warunków klimatycznych.
3.2.2 Rodzaje nieruchomości. W nowych państwach
członkowskich oraz w pięciu landach Niemiec Wschodnich
istnieją ogromne moŜliwości wprowadzenia oszczędności
energii w budynkach w porównaniu z istniejącymi budynkami
w UE-15.
3.2.2.1 Nieruchomości znajdujące się na tym obszarze są w
duŜej mierze efektem sporządzonych w okresie powojennym
planów zagospodarowania przestrzennego, których charakterystycznym
elementem było wykorzystanie prefabrykatów pochodzących
z produkcji masowej do wznoszenia duŜych, wielopiętrowych
budynków wielorodzinnych, realizowanych w krótkich
terminach i z zastosowaniem jednolitych, znormalizowanych
i scentralizowanych technologii. Ponadto nieruchomości te
przez długi okres nie były poddawane jakimkolwiek pracom
konserwacyjnym czy renowacyjnym (39).
3.2.2.2 Na przykład w Rumunii w 2002 r. zewidencjonowano
4 819 104 tego rodzaju budynki mieszkalne. Liczba
bloków mieszkaniowych wynosi tam 83 799, w tym liczba
mieszkań wynosi 2 984 577, co stanowi prawie 60 % wszystkich
istniejących w tym kraju mieszkań. Ponadto 53 %
budynków mieszkalnych pochodzi co najmniej sprzed czterdziestu
lat, 37 % z nich ma ponad dwadzieścia lat, a zaledwie
10 % zostało wybudowanych mniej niŜ dziesięć lat temu.
3.2.2.3 W blokach mieszkaniowych, jakie moŜna z reguły
zaobserwować we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego,
zaopatrzenie w energię cieplną przeznaczoną do ogrzewania,
wentylacji i podgrzewania wody uŜytkowej jest zapewniane
w duŜej mierze (w ponad 95 %) poprzez systemy scentralizowane.
W wyniku badań przeprowadzonych w 2005 r. w
tego rodzaju budynkach stwierdzono, Ŝe moŜliwe są oszczędności
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rzędu 38–40 %.
3.2.2.4 Odpowiedzialność za tak duŜe straty energii ponoszą
częściowo uŜytkownicy końcowi — materiały niskiej jakości;
niedostateczna izolacja termiczna; przestarzałe, energochłonne
technologie; przestarzałe instalacje grzewcze; energochłonne
oświetlenie; niskowydajne urządzenia grzewcze; pompy niskiej
jakości itp.; z drugiej strony wysokie straty są efektem nieefektywnego
zarządzania energią, powodującego znaczne ubytki (40),
których koszty ostatecznie ponoszą konsumenci. Spośród
wszystkich dostępnych moŜliwości zapewnienie efektywności
energetycznej jest rozwiązaniem najbardziej dostępnym,
powodującym najmniejsze zanieczyszczenia i najbardziej
oszczędnym.
3.2.3 Strefy klimatyczne
3.2.3.1 We wszystkich duŜych strefach klimatycznych Europy
Północnej i Południowej, w których średnie roczne zuŜycie w
sektorze mieszkaniowym wynosi 4 343 kWh (41), największa
część tej energii wykorzystywana jest do ogrzewania, na które
przeznacza się łącznie 21,3 % dostarczanej energii elektrycznej,
choć taki sposób wykorzystania dotyczy przede wszystkim
krajów Europy Północnej i Środkowej. Kolejne miejsce zajmuje
energia elektryczna zuŜywana przez chłodziarki i zamraŜarki
(14,5 %), a następnie przez oświetlenie (10,8 %).
3.2.3.2 W krajach Europy Południowej (we Włoszech, w
Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, na Malcie, w Grecji, na Cyprze i
na południu Francji) jednym z głównych czynników przyczyniających
się do wzrostu zuŜycia energii elektrycznej jest coraz
powszechniejsze instalowanie domowych klimatyzatorów o
niskim poborze mocy (42) i o niskiej wydajności (o mocy chłodniczej
<12 kW) oraz ich masowe stosowanie w okresie letnim.
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(30) Dyrektywa 2005/32/WE
(31) Dyrektywa 2006/32/WE
(32) Dyrektywa 92/42/EWG
(33) Decyzja 2006/1005/WE
(34) Dyrektywa 92/75/EWG
(35) Dyrektywa 96/57/EWG
(36) Dyrektywa 2000/55/WE
(37) Patrz między innymiWłochy.
(38) Patrz skierowanie uzasadnionej opinii do Francji i Łotwy dnia 16
października 2007 r.
(39) Przegląd zuŜycia energii i moŜliwości wprowadzenia oszczędności
(„Overview on energy consumption and saving potentials”) — Carsten
Petersdorff, Ecofys Gmbh, Eupener Strasse 59, 50933 Kolonia,
Niemcy, maj 2006 r.
(40) W zestawieniu z kalorycznością zastosowanego paliwa całkowite
straty energii wynoszą 35 % w przypadku najbardziej efektywnych
oraz 77 % w przypadku najmniej efektywnych systemów.
(41) Całkowite zuŜycie energii elektrycznej podzielone przez liczbę rodzin.
(42) Wodniesieniu do urządzeń tego rodzaju Komisja Europejska przyjęła
w marcu 2002 r. dyrektywę (2002/31/WE), dla której termin wejścia
w Ŝycie wyznaczono na czerwiec 2003 r., a następnie przesunięto do
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lata 2004 r., a której celem było wprowadzenie wydajniejszych urządzeń.
Wskaźniki efektywności energetycznej małych klimatyzatorów
klasy A zostały ustalone na poziomie 3,2. Tymczasem dostępne są juŜ
na rynku modele o wyŜszym wskaźniku efektywności energetycznej,
na poziomie 4–5,5 w przypadku modeli najbardziej wydajnych.
Oznacza to po pierwsze, Ŝe rozpowszechnienie urządzeń klasy A nie
jest zbyt ambitnym celem, a po drugie, Ŝe pole do oszczędności jest
bardzo szerokie, zwaŜywszy Ŝe na rynku europejskim dość
powszechne są nadal modele klasy D i E, których wskaźnik efektywności
wynosi ok. 2,5.
3.2.3.3 Roczne zuŜycie energii w przypadku klimatyzatorów
domowych, do których odnosi się dyrektywa 2002/31/WE,
zostało oszacowane w 2005 r. na średnim poziomie 7–10 TWh
w UE 25 państw (43). NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe stale podłączone
do sieci nowoczesne urządzenia multimedialne, komputery,
drukarki, skanery, modemy i ładowarki do telefonów
komórkowych, odpowiadają w Europie za aŜ do 20 % zuŜycia
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
3.3 Porównanie z wybranymi krajami
3.3.1 W Japonii zuŜycie energii stanowi około 6 % światowego
zuŜycia energii i juŜ dawno podjęto środki słuŜące ograniczeniu
zuŜycia energii i zmniejszenia związanych z tym emisji
CO2 szczególnie w branŜy transportowej i budowlanej,
poniewaŜ sektor mieszkaniowy odpowiada za około 15 %
całkowitego zuŜycia energii.
3.3.2 W sektorze mieszkaniowym oszczędności energii
pierwotnej, ograniczenie emisji CO2 i oszczędności kosztów
energetycznych uzyskanych dzięki podjętym środkom na rzecz
zwiększenia efektywności energetycznej budynków oceniono
odpowiednio na około 28 %, 34 % i 41 % (44). Japońskie standardy
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (45)
zostały zmodyfikowane w 1999 r. i obejmują zarówno standardy
wydajności, jak i standardy normatywne. Wyznaczony cel
to osiągnięcie tych standardów w ponad 50 % nowych
budynków.
3.3.3 Japońska metoda jednoczesnej oceny konstrukcji i
stosowanych urządzeń gospodarstwa domowego posiada następujące
cechy:
a) ocena efektywności energetycznej konstrukcji budowlanej i
urządzeń gospodarstwa domowego;
b) ocena efektywności energetycznej całego domu juŜ w
momencie budowy na podstawie całkowitego zuŜycia
energii przy wyszczególnieniu zuŜycia na cele takie jak
klimatyzacja, ogrzewanie wody, oświetlenie i urządzenia
wentylacyjne;
c) ocena efektywności dotycząca systemów klimatyzacji, ogrzewania
wody, oświetlenia i urządzeń wentylacyjnych w
trakcie ich faktycznego działania;
d) wykonanie szczegółowych pomiarów efektywności w trakcie
faktycznej eksploatacji nowych mieszkań w celu osiągnięcia
wyznaczonych standardów oszczędności w 2010 r.
3.3.4 W Stanach Zjednoczonych, zgodnie z rozdziałami
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poświęconymi budownictwu mieszkaniowemu w międzynarodowym
kodeksie oszczędności energii (International Energy
Conservation Code — IECC (46)), juŜ od 1987 r. (47) ustalono
minimalne standardy efektywności dla 12 rodzajów sprzętu
gospodarstwa domowego, na których opiera się wiele kodeksów
energetycznych poszczególnych stanów.
3.3.5 Kontrola efektywności energetycznej budynków leŜy w
kompetencjach poszczególnych stanów, a w wielu wypadkach
poszczególnych hrabstw, równieŜ po przyjęciu ustawy o polityce
energetycznej (Energy Policy Act — EPACT) w 2005 r., która
zachęca właścicieli lokali handlowych, przy pomocy przyspieszonych
odliczeń podatkowych, do stosowania systemów efektywności
energetycznej w celu ograniczenia zaleŜności od paliw
kopalnych.
3.3.6 Model kodeksu energetycznego (MEC) (48) opracowany
na podstawie kodeksu IECC w latach osiemdziesiątych i regularnie
aktualizowany aŜ do 2006 r. został uzupełniony przez
program dotyczący kodeksów w zakresie efektywności energetycznej
budynków Federalnego Departamentu ds. Energii (DOE's
Building Energy Codes Program) słuŜący promowaniu coraz
lepszych kodeksów energetycznych dla budynków i wspieraniu
stanów w przyjmowaniu i stosowaniu takich kodeksów poddawanych
stałym przeglądom w celu:
— przedefiniowania stref klimatycznych,
— uproszczenia wymogów normatywnych,
— usunięcia nieuŜywanych, zbędnych i sprzecznych definicji.
3.3.7 W 2007 r. przedstawiono projekt ustawy federalnej w
sprawie efektywności energetycznej budynków (Energy Efficient
Builidngs Act) mający na celu:
— ustanowienie programu pilotaŜowego na rzecz udzielenia
dotacji przedsiębiorstwom i organizacjom dla nowych
budynków i renowacji budynków juŜ istniejących, przy
zastosowaniu efektywnych energetycznie technologii;
— właściwe uwzględnienie propozycji dotyczących budownictwa
przeznaczonego dla osób o niskim dochodzie;
25.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162/69
(43) Patrz przypis 37
(44) Standardy efektywności energetycznej według japońskiej klasyfikacji
„CASBEE” Źródło: „From Red Lights to Green Lights: Town Planning
Incentives for Green Building” prezentacja na międzynarodowej konferencji
„Talking and walking sustainability”, luty 2007 r. Auckland;
autor: Mr. Matthew D. Paetz, Planning Manager, BA, BPlan (Hons),
MNZPI; współautor: Mr. Knut Pinto-Delas, Urban Designer, Masters of
Urban Design (EIVP, Paris).
(45) JAPONIA: ustawa w sprawie racjonalnego wykorzystania energii, nr
49 z 22 czerwca 1979 r.
(46) USA: Zgodność z kodeksem dotyczącym energii w budownictwie
mieszkaniowym — wymogi w zakresie budownictwa mieszkaniowego
w międzynarodowym kodeksie oszczędności energii (Residential
Energy Code Compliance—IECC 2006 on the residential requirements of the
2006 International Energy Conservation Code), http://www.energycodes.
gov/.
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(47) USA: ustawa w sprawie krajowej polityki energetycznej i oszczędności
energii (the National Energy Policy and Conservation Act NEPCA) 1987 r.
(48) W Stanach Zjednoczonych 63 % stanów przyjęło kodeks MEC dla
budownictwa mieszkaniowego i 84 % przyjęło normę ASHRAE/
IES90.1- 2001 dla budownictwa komercyjnego stanowiącą normę
techniczną opracowaną przez ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating i Air-Conditioning Engineers) oraz IES/IESNA
(Illuminating Engineering Society of NOrth America). Patrz.
http://www.ashrae.org/ e http://www.greenhouse.gov.au/buildings/
publications/pubs/international_survey.pdf.
— podanie jasnych definicji budynku efektywnego pod
względem energetycznym (energy efficient building), tzn.
budynku, który po wybudowaniu lub renowacji stosuje
systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji funkcjonujące
powyŜej lub poniŜej poziomów wyznaczonych przez standardy
Energy Star, a w razie gdy standardy te nie mają zastosowania,
w budynku powinny zostać zastosowane systemy
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji zalecane przez federalny
program zarządzania energią (Federal Energy Management
Program).
3.3.8 Według Federalnego Departamentu ds. Energii (DOE)
projekty nowych budynków charakteryzujących się większym
komfortem i wyŜszą efektywnością energetyczną pozwolą na
ograniczenie kosztów klimatyzacji i ogrzewania o 50 %, a
środki słuŜące wprowadzeniu do uŜytku kodeksów efektywności
energetycznej w budynkach powinny stworzyć nowe miejsca
pracy w sektorach budownictwa, renowacji i produkcji instalacji
(przemysłowych).
4. Uwagi ogólne
4.1 Komitet wielokrotnie opowiadał się za koniecznością
wprowadzenia istotnych i trwałych oszczędności energii
poprzez opracowanie technologii produktów i usług o
niewielkim zuŜyciu energii i mówił o konieczności zmiany
postępowania w celu ograniczenia zuŜycia energii przy utrzymaniu
komfortu Ŝycia na niezmienionym poziomie.
4.2 Komitet uznaje, Ŝe efektywność energetyczna przyczynia
się w istotny sposób do niezbędnej ochrony klimatu i do przestrzegania
zobowiązań podjętych przez UE w protokole z Kioto
w zakresie ograniczenia emisji, a takŜe zaleca kontynuowanie
starań w tym kierunku wśród konsumentów.
4.3 Komitet jest zdania, Ŝe w celu wspierania oszczędności
energii w budynkach naleŜałoby przeprowadzić pogłębioną
analizę przeszkód utrudniających pełne stosowanie dyrektywy
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), a w
kaŜdym razie ustanowić okres przejściowy o długości około
dziesięciu lat na wprowadzenie obowiązkowej certyfikacji
wszystkich istniejących budynków objętych zakresem stosowania
dyrektywy.
4.4 JuŜ w 2001 r., podkreślając w opinii w sprawie wniosku
dotyczącego dyrektywy EPBD swoje poparcie dla działań
Komisji i dla zamiaru opracowania wspólnej metodologii w
kwestii bilansu energetycznego budynków i stałego monitorowania
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ich efektywności energetycznej, EKES podkreślił między
innymi, Ŝe nie naleŜy tworzyć„niemoŜliwych do pokonania
utrudnień dla państw członkowskich z uwagi na konkurencję
międzynarodową” oraz zapewnić, „by właściciele
wynajmujący lub zamieszkujący dany lokal nie musieli
ponosić kosztów nadmiernie wysokich w stosunku do ich
moŜliwości, co w efekcie udaremniłoby cele dyrektywy i
skłoniłoby obywateli do odrzucenia zjednoczonej
Europy” (49).
4.5 Zdaniem EKES-u waŜne jest, by w ramach ewentualnego
rozszerzenia EPBD zagwarantowano wprowadzenie do jej przepisów
analizy cyklu Ŝycia budynku w celu zilustrowania jego
wpływu na cykl węgla, co pozwoli konsumentom i władzom
ustanawiającym przepisy zyskać jaśniejszy obraz konsekwencji
emisji węgla spowodowanych przez wyroby stosowane w
procesie budowlanym.
4.5.1 Ewentualne rozszerzenie zakresu przepisów wspólnotowych
w tej dziedzinie, ze względu na fakt, Ŝe mogłoby mieć
wpływ na rynek i na koszty ponoszone przez konsumentów
końcowych, zarówno właścicieli, jak i lokatorów, powinno w
kaŜdym przypadku podlegać odpowiedniej ocenie wpływu.
4.5.2 Trzeba równieŜ zapewnić, Ŝe środki potrzebne do
poprawy izolacji termicznej umoŜliwią odpowiednią wymianę
powietrza i pary wodnej, zapobiegną przeciekom i nie spowodują
szkód w budynku, na przykład wskutek powstawania
pleśni.
4.6 Komitet podkreślał juŜ, Ŝe (50)„Działania mające na celu
poprawę efektywności energetycznej róŜnią się od siebie ze
względu na róŜne uwarunkowania lokalne i podjęte do tej pory
działania. Skutki tych działań w odniesieniu do rynku
wewnętrznego wydają się być ograniczone. W tym świetle
waŜne jest, by zgodnie z zasadą subsydiarności, dodatkowe działania
na poziomie UE oferowały rzeczywistą wartość dodaną”.
4.7 Procesowi certyfikacji powinny więc towarzyszyć
publiczne programy promujące w celu zagwarantowania
równego dostępu do środków poprawiających efektywność energetyczną,
zwłaszcza w przypadku budynków mieszkalnych
wybudowanych lub zarządzanych w ramach socjalnej polityki
mieszkaniowej.
4.8 Regularna konserwacja kotłów, systemów klimatyzacji
oraz innych urządzeń na energię alternatywną przez wykwalifikowany
personel przyczynia się do ich poprawnego regulowania
zgodnie ze specyfikacją wyrobu, a w ten sposób zapewnia ich
optymalną wydajność.
4.9 Na podstawie zdobytych juŜ pozytywnych doświadczeń
w niektórych państwach członkowskich i w związku z osiągniętymi
w poprzednich latach efektami realizacji waŜnych
obszarów polityki wspólnotowej Komitet proponuje następujące
działania, które mogłyby się okazać przydatne we wspieraniu
ogólnie efektywności energetycznej, a przede wszystkim
w budynkach:
— nieodpłatne doradztwo energetyczne;
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— kredyty podatkowe lub dotacje pozwalające na przeprowadzenie
kontroli energetycznych;
— ulgi podatkowe związane ze zuŜyciem paliwa do ogrzewania,
zapewnienia elektryczności lub siły napędowej;
— ulgi podatkowe na zakup technologii efektywnych pod
względem energetycznym i przyjaznych dla środowiska;
C 162/70 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.6.2008
(49) Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie
wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dz.U. C 36/2002 z
8.2.2002
(50) Opinia w sprawie propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie efektywności wykorzystania energii przez odbiorców
końcowych oraz usług energetycznych. Sprawozdawczyni: Ulla
SIRKEINEN, Dz.U. C 120 z 20.5.2005, s. 115
— nisko oprocentowane poŜyczki na zakup urządzeń i wyposaŜenia
efektywnego pod względem energetycznym (na
przykład kotłów kondensacyjnych, indywidualnych termostatów
itp.);
— udzielane na korzystnych warunkach poŜyczki przeznaczone
na działania prowadzone za pośrednictwem przedsiębiorstw
usług energetycznych (ESCO);
— dopłaty lub odliczenia podatkowe dla inwestycji w działalność
badawczo-rozwojową lub w projekty pilotaŜowe w
celu rozpowszechniania nowych technologii w dziedzinie
efektywności energetycznej budynków;
— pomoc dla rodzin o niskich dochodach oraz dla emerytów i
rencistów w celu poprawy efektywności energetycznej ich
mieszkań;
— długoterminowe, nisko oprocentowane kredyty przeznaczone
na poprawę efektywności energetycznej budynków.
4.10 Komitet jest zdania, Ŝe dla uŜytkowników końcowych
waŜne jest, aby kwestie informacji i finansowania zostały wyraźniej
uwzględnione przy opracowaniu innowacyjnych metod —
nie moŜna pozwolić, by właściciele i lokatorzy postrzegali
nowe działania wspólnotowe jako kolejny podatek nałoŜony
na towar pierwszej potrzeby, jakim jest dom.
4.11 Przestrzeganie protokołu z Kioto i oszczędności energii
nie powinny mieć formy zwykłego przeniesienia wyŜszych
kosztów ponoszonych przez producentów energii na uŜytkowników
końcowych i europejskich obywateli.
4.12 Ograniczenie opłat i obciąŜeń ponoszonych przez właścicieli
byłoby zdaniem Komitetu moŜliwe, gdyby w odpowiednich
przypadkach objęto certyfikatem cały budynek na
podstawie kilku losowo wybranych mieszkań, przy czym certyfikat
ten obowiązywałby dla kaŜdego mieszkania w budynku.
4.13 Przydatne byłoby stworzenie strony internetowej przy
wsparciu Komisji i w połączeniu z podobnymi stronami krajowymi
w celu pokonania przeszkód prawnych, instytucjonalnych,
organizacyjnych i technicznych utrudniających dostęp dla uŜytkowników
końcowych.
4.14 Komitet uznaje za waŜne, by sam dawał dobry przykład
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efektywności energetycznej w ramach zarządzania swymi
budynkami. Odnotowuje doskonały przykład sąsiadującego
z nim w Brukseli Renewable Energy House (Budynku Energii
Odnawialnej) pokazujący, Ŝe w oszczędny sposób moŜna
osiągnąć znaczną poprawę w istniejących juŜ budynkach.
W budynkach Komitetu poczyniono juŜ pewne ulepszenia oraz
pracuje się nad uzyskaniem certyfikatu EMAS. Komitet prosi
teraz swoją administrację o dodatkowe sprawozdanie dotyczące
poczynionych dotąd postępów oraz moŜliwych dalszych
usprawnień.
Bruksela, 14 lutego 2008 r.
Przewodniczący
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Dimitris DIMITRIADIS
25.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162/71
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6. Przepisy wspierające poszanowanie energii.

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1121)
(Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800; z
2002 r. Nr 25, poz. 253; z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157)
Działania Rządu przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej Polski
W "Krajowym planie działań dotyczącym efektywności energetycznej" określony został cel, który
ma być osiągnięty w zakresie oszczędności energii. Oszczędność energii począwszy od 2008 roku do
końca 2016 ma zostać osiągnięta na poziomie 9%. Ponadto w dokumencie tym przedstawiono środki
jakimi ma on zostać osiągnięty oraz wyniki dla poszczególnych środków.
W "Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009 -2013 z perspektywą do roku 2016" wyznaczone
zostały kierunki działań na lata 2009 -2012 dla Polski, które wskazują na:
- Oszczędność energii, jako metodę w radykalny sposób zmniejszającą emisję zanieczyszczeń do
powietrza, która jest efektywna kosztowo i akceptowana społecznie;
- Modernizację systemów energetycznych, która musi być podjęta jak najszybciej nie tylko ze względu na
ochronę środowiska oraz ze względu na zapewnienie dostaw energii elektrycznej.
1. Mechanizmy i rozwiązania legislacyjne:
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji
Celem opracowanej ustawy było stworzenie warunków do zarządzania krajowym pułapem emisji gazów
cieplarnianych oraz krajowymi pułapami emisji innych substancji w sposób, który umoŜliwi wywiązanie
się Rzeczypospolitej Polskiej z zobowiązań międzynarodowych w zakresie redukcji emisji tych
substancji, a takŜe wsparcie działań zmierzających do ochrony powietrza oraz ochrony klimatu i
przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych. W ww. ustawie określono zasady
funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, który zagwarantuje transfer jednostek między
państwami oraz wzmocni działania proekologiczne w kraju. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20
października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach
Krajowego systemu zielonych inwestycji określiło rodzaje programów i projektów, które mają na celu
m.in. zmniejszenie energochłonność polskiej gospodarki oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię
cieplną i elektryczną.
Mając na uwadze wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze sprzedaŜy jednostek AAUs
(Jednostki przyznanej ilości emisji - Assigned Amount Units) w ramach mechanizmu GIS (System
Zielonych Inwestycji - Green Inwestment Scheme) oraz moŜliwości realizacji działań w zakresie
efektywności energetycznej ze środków pochodzących ze sprzedaŜy AAUs, ustawa przewiduje, Ŝe
środki pochodzące ze sprzedaŜy AAUs będą mogą być przeznaczane m. in. na realizację programów i
projektów w obszarach:
- poprawy efektywności energetycznej w róŜnych sektorach gospodarki krajowej;
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- poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów
programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach krajowego systemu zielonych
inwestycji do działań w zakresie efektywności energetycznej wspieranych w ramach sprzedaŜy
jednostek AAU naleŜą m.in.:
a) budowa lub przebudowa systemów ciepłowniczych w celu usprawnienia gospodarki energetycznej
oraz rozwój systemów ciepłowniczych poprzez podłączanie nowych odbiorców,
b) modernizacja systemów oświetlenia,
c) budowa instalacji i modernizacja procesów produkcyjnych i technologicznych, polegająca
w szczególności na:
- wymianie napędów na energooszczędne,
- budowie systemów zbiórki i odzysku surowców umoŜliwiających zmniejszenie energochłonności
procesów technologicznych,
- zamianie surowców lub wykorzystaniu surowców odpadowych w celu zmniejszenia energochłonności
procesów technologicznych,
d) odzysk energii w procesach przemysłowych,
e) termomodernizacja oraz budowa, przebudowa lub zakup urządzeń energetycznych stanowiących
wyposaŜenie budynków,
f) przebudowa przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,
g) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu poprawy efektywności
energetycznej,
h) przebudowa instalacji wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w
kogeneracji,
i) wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na urządzenia umoŜliwiające indywidualnym
odbiorcom energii elektrycznej, gazu i ciepła dokonywanie odczytów o rzeczywistym zuŜyciu energii;
jak równieŜ w zakresie poprawy efektywności wykorzystania węgla:
j) budowa lub przebudowa instalacji spalania w celu wdroŜenia najlepszych dostępnych technik,
k)budowa lub modernizacja instalacji ochrony powietrza w instalacjach spalania,
l) w zakresie projektów dotyczących rozwoju technologii konwencjonalnych: modernizacja istniejących
instalacji spalania w celu przystosowania do zaostrzonych norm emisyjnych lub poprawy ich sprawności
energetycznej,
m) zastosowanie nowych technologii spalania z zastosowaniem oxy-combustion,
n) budowa układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla,
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o) budowa lub przebudowa instalacji kogeneracyjnych w celu zwiększenia sprawności wytwarzania.
Ponadto Ustawa zawiera uregulowania, które tworzą transparentny system zarządzania jednostkami
Kioto, w tym jednostkami AAUs oraz realizacji projektów wspólnych wdroŜeń (Joint Implementation - JI).
W ramach mechanizmu JI, Państwo-inwestor zmniejsza swoje koszty redukcji emisji (w porównaniu do
kosztów, jakie musiałby ponieść realizując inwestycje krajowe) i zwiększa swój limit emisji. Natomiast
Państwo-gospodarz (gospodarz projektu) zyskuje przyjazne dla środowiska, nowoczesne technologie
równieŜ w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Jednostki redukcji emisji wygenerowane w
ramach realizacji danej inwestycji (emission reduction units - ERUs) są transferowane z Państwagospodarza do Państwa-inwestora. ERUs mogą być generowane w okresie 2008 - 2012 i przekazywane
krajom Załącznika I, jako środek do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto, w
sposób efektywny ekonomicznie.
Pakiet energetyczno-klimatyczny
W z dn. 8-9 marca 2007 roku Rada Europejska przyjęła konkluzje zawierające cele dotyczące
przeciwdziałania zmianom klimatu tj.:
- redukcja do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% poniŜej poziomu z roku 1990,
- zwiększenie efektywności energetycznej o 20% w odniesieniu do prognoz na rok 2020,
- zwiększenie do 20% udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zuŜyciu w roku
2020, w tym zwiększenie do 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.
Cele te mają być osiągnięte m.in. poprzez realizację zapisów dokumentów wchodzących w skład tzw.
pakietu energetyczno-klimatycznego. Składają się na niego następujące akty prawne:
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca
dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa EU ETS);
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG,
Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE,
2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006;
- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów
cieplarnianych (decyzja non-ETS).
WdraŜane przez Ministerstwo Środowiska elementy pakietu energetyczno-klimatycznego docelowo
wpłyną na poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki. Zmiany wprowadzane przez
dyrektywę ETS mają doprowadzić do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych przez poszczególne
instalacje, co moŜe nastąpić m.in. poprzez zmianę dotychczasowych technologii produkcji na technologie
mniej energochłonne. Ponadto wytwórcy energii będą zmuszeni do zwiększenia sprawności wytwarzania
energii elektrycznej.
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Zgodnie z dyrektywą ETS podstawowym sposobem przydziału uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych w latach 2013-2020 będzie ich sprzedaŜ na aukcjach. Dochody z aukcji będą trafiały do
budŜetów Państw Członkowskich, które mogą decydować o sposobie ich wydatkowania. Zgodnie z
dyrektywą przynajmniej 50% tych dochodów powinno być przeznaczane na działania związane z
przeciwdziałaniem zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym m.in.:
- finansowanie badań i rozwoju w zakresie efektywności energetycznej oraz czystych technologii
w sektorach objętych dyrektywą;
- środki słuŜące zwiększeniu efektywności energetycznej i termomodernizacji budynków;
- równieŜ rozwój innych technologii przyczyniających się do przejścia do bezpiecznej i zrównowaŜonej
gospodarki niskoemisyjnej oraz pomoc w realizacji zobowiązania Wspólnoty dotyczącego zwiększenia
efektywności energetycznej o 20 % do 2020 roku.
Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Od 1998 r. w Polsce wspierane są inwestycje termomodernizacyjne na podstawie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji, zastąpionej ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa pozwala na
uzyskanie premii finansowych związanych z wykonywaniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych (m.
in. docieplenia przegród budowlanych, modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych) lub
remontowych. Funkcjonowanie mechanizmu wsparcia finansowego ustawy umoŜliwia specjalny fundusz
(obecnie Fundusz Termomodernizacji i Remontów) obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a
nadzór nad funduszem sprawuje minister właściwy ds. budownictwa. Na podstawie ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontów MŚ opiniuje plany finansowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Projekt Ustawy o efektywności energetycznej
Obecnie trwa proces uzgadniania projektu ustawy o efektywności energetycznej przygotowywanego
przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o
konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii
zwłaszcza na polu końcowego wykorzystania energii. Projekt ten stanowi teŜ wypełnienie postanowień
dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006
r.). Projekt jest konsekwencją wspomnianych konkluzji Rady Unii Europejskiej z dn. 8-9 marca 2007 r.
ustanawiającej cel 20% oszczędności energii dla całej UE do 2020 r.
Celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz wzrostu efektywności
energetycznej gospodarki, obejmujących mechanizm wsparcia i prowadzących do uzyskania wymiernych
oszczędności energii wymaganych na podstawie dyrektywy. Działania te prowadzone będą w trzech
obszarach: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia sprawności
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej i ciepła w przesyle i
dystrybucji.
2. Finansowanie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej:
Krajowe źródła wsparcia finansowego dla projektów w zakresie efektywności energetycznej:
Środki dysponowane przez NFOŚiGW - zgodnie z listą Programów Priorytetowych obowiązującą w 2009
roku - przygotował „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii iobiektów
wysokosprawnej kogeneracji - Część 1", oraz program poŜyczkowy dla wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska na inwestycje lokalne z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji o nakładach
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inwestycyjnych od 1 - 10 mln zł, a takŜe „Program Priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie
odnawialnych energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, OZE cz.2", wdraŜane przez wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na ten cel planuje się przeznaczenie 560 mln zł w
latach 2010-2012. NFOŚiGW jest równieŜ Instytucją wdraŜającą w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, dla osi IX dla działań:
9.1: „Wysokosprawne wytwarzanie energii",
9.2: „Efektywna dystrybucja energii",
9.3: „Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej".
Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów obsługiwanego przez BGK i banki współpracujące np.
BOŚ (wg odpowiedniej ustawy);
Środki wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej dysponowane zgodnie z ich
planami.
Środki ze sprzedaŜy jednostek AAU w ramach programów priorytetowych np. w zakresie zarządzania
energią w budynkach uŜyteczności publicznej.
Przewiduje się wprowadzenie nowych mechanizmów wsparcia w wyniku przyjęcia w przyszłym roku
ustawy o efektywności energetycznej.
Przykłady inwestycji i działań z zakresu efektywności energetycznej:
- Termomodernizacji, w tym docieplenia budynków, zastosowanie odzysku ciepła w systemach
wentylacyjnych, modernizacji systemów ogrzewania w celu zwiększenia ich sprawności, wymiany lub
poprawy izolacji sieci cieplnych, wymiany lub modernizacji źródeł ciepła i węzłów cieplnych w budynkach,
zastosowania urządzeń automatycznej regulacji.
- Wymiany źródeł światła i zastosowanie automatyki w systemach oświetlenia.
- Zastosowanie i rozwój wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem ciepła z systemów
kogeneracyjnych do wytwarzania chłodu szczególnie poza sezonem grzewczym.
- Zastosowanie nowych, wysokosprawnych bloków energetycznych (na parametry nadkrytyczne) w
elektrowniach.
- Wzrost sprawności przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
- Wzrost efektywności procesów przemysłowych (w tym zarządzanie popytem na energię).
- Wzrost efektywności transportu np. w wyniku rozwoju transportu zbiorowego.
3. Krajowe instytucje związane z promowaniem i finansowaniem działań na rzecz efektywności
energetycznej:
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury www.mi.gov.pl
Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl
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Urząd Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl
Krajowa Agencja Poszanowania Energii www.kape.gov.pl
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii http://fewe.pl/
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl
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- Kodeks cywilny z dnia kwietnia 1964 r. (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.).
25.6.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 162/71
Normy i rozporządzenia tematyczne.
55

Opinie ekspertów:
- Renata Popek
Licencjonowany zarządca nieruchomościami, Dyrektor Ursynowskiego Centrum Sportu Rekreacji w
Warszawie,
- Benedykt Rogala, przewodniczący Komisji Etyki z Warmińsko-Mazurskiej Izby InŜynierów Budownictwa
(WMIIB),
- Jacek Kaliszuk, rzeczoznawca budowlany z Wilanów Investments.
- Tomasz Kisilewicz: Politechnika Krakowska). - dr inŜ. Maciej Robakiewicz
- Fundacja Poszanowania Energii 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, Tel. (0-22) 825 16 02,
fax (0-22) 825 86 70 www.fpe.org.pl

56

