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Nowy standard energetyczny
budynków – w Ăwietle zmiany w przepisach
techniczno-budowlanych – cz. I
Anna Sas-Micuń
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

Wchodzące w życie zmiany mają bardzo duże znaczenie
dla projektowania budynków oraz komfortu użytkowników. Skutkować będą zwiększeniem kosztów projektowania i budowy.

Wskaźnik EP wyraża wielkość
rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania
potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2
powierzchni użytkowej, podaną
w kWh/(m2rok). Wskaźnik EP
stanowi ilościową ocenę zużycia energii.

stycznia 2014 r. weszîy w ĝycie kolejne zmiany rozporzÇdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaÉ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z póěn.zm.) – (WT). Celem zmian byîo
uwzglÙdnienie potrzeb implementacji
dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja
2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, która stanowi rozszerzenie wdroĝonej w Polsce, w ostatnich latach, dyrektywy
2002/91/WE w tej samej sprawie.
RozporzÇdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajÇce
rozporzÇdzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaÉ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. poz. 926), wprowadza zmiany
w przepisach:
Ŷ w dziale IV Wyposaĝenie techniczne budynków rozdziale 6 Wentylacja
i klimatyzacja;
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Ŷ w dziale X OszczÙdnoĂÉ energii
i izolacyjnoĂÉ cieplna;
Ŷ zaîÇczniku nr 1 Wykaz Polskich Norm
przywoîanych w rozporzÇdzeniu;
Ŷ zaîÇczniku nr 2 Wymagania izolacyjnoĂci cieplnej i inne wymagania
zwiÇzane z oszczÙdnoĂciÇ energii.
Zmiany majÇ wpîyw na obowiÇzujÇcy standard energetyczny budynków
nowo wznoszonych oraz przebudowywanych, dla których ustalono odrÙbne regulacje w § 328 ust. 1a WT.
Zgodnie z § 2 ust. 1, 2 i 3a WT, deÞniujÇcym zakres obowiÇzywania WT,
zmiany przepisów odnoszÇ siÙ takĝe
do budynków, w których nastÙpuje zmiana sposobu uĝytkowania, ich
rozbudowa lub nadbudowa. Naleĝy
podkreĂliÉ, iĝ zgodnie z ust. 3a § 2
przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uĝytkowania budynków istniejÇcych o powierzchni uĝytkowej przekraczajÇcej
1000 m2 wymagania zmienionego
standardu energetycznego muszÇ
byÉ bezwzglÙdnie speînione w sposób okreĂlony w rozporzÇdzeniu, bez
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Tab. 1 Ι Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
i wielorodzinnego

Sumaryczne maksymalne wartości
wskaźnika EP [kWh/(m2· rok)]
Lp.

Rodzaj budynku
od 1 stycznia od 1 stycznia od 1 stycznia
2014 r.
2017 r.
2021 r.*)

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]
1.

Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

120
105

95
85

70
65

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]**)
2.

Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

ΔEPC = 10·Af,C/Af ΔEPC = 10·Af,C/Af ΔEPC = 5·Af,C/Af

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)]
w zależności od czasu działania oświetlenia w ciągu roku t0***)
3.

Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

ΔEPL = 0

ΔEPL = 0

ΔEPL = 0

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz
będących ich własnością.
**) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2· rok).
***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku
ΔEPL = 0 kWh/(m2· rok)
gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2 ], Af,C – powierzchnia użytkowa
chłodzona budynku [m2].
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moĝliwoĂci zastosowania innych rozwiÇzað równowaĝnych.
Zmiany w projektowaniu rzutujÇ
na wynik oceny zaprojektowanego
i zrealizowanego standardu energetycznego, wynik oceny jest wyraĝany w Ăwiadectwie charakterystyki
energetycznej.

Elementy nowego standardu
energetycznego budynków
Wprowadzone zmiany przepisów
WT redeÞniujÇ ustalony standard
energetyczny budynków, okreĂlony
wczeĂniejszÇ zmianÇ WT z dnia 6 listopada 2008 r., która weszîa w ĝycie
w dniu 1 stycznia 2009 r. Obecnie,
zgodnie z nowym podejĂciem, od 1
stycznia 2014 r. projektowane budynki powinny speîniaÉ jednoczeĂnie:
Wymaganie ogólne, w postaci
nieprzekraczania
dopuszczalnego wskaěnika EP [kWh/(m2·rok)],
okreĂlajÇcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialnÇ energiÙ pierwotnÇ do
ogrzewania, wentylacji, chîodzenia

pr awo

oraz przygotowania ciepîej wody,
a w przypadku budynków uĝytecznoĂci
publicznej,
zamieszkania
zbiorowego, produkcyjnych, gospo-

darczych i magazynowych – równieĝ do oĂwietlenia wbudowanego.
PodstawÇ do wyznaczenia wskaěnika EP sÇ ustalenia rozporzÇdze-

Tab. 2 Ι Cząstkowe wskaźniki EP dla poszczególnych typów budynków o różnych funkcjach

Cząstkowe maksymalne wartości
wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej [kWh/(m2· rok)]

Rodzaj budynku

od 1 stycznia od 1 stycznia od 1 stycznia
2014 r.
2017 r.
2021 r.*)
Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

120
105

95
85

70
65

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

Budynek użyteczności publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

390
65

290
60

190
45

90

70

Budynek gospodarczy, magazynowy
110
i produkcyjny

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz
będących ich własnością.

nia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub
czÙĂci budynku stanowiÇcej samodzielnÇ caîoĂÉ techniczno-uĝytkowÇ
oraz sposobu sporzÇdzania i wzorów Ăwiadectw ich charakterystyki
energetycznej.
Wymagania czÇstkowe, w postaci
dopuszczalnych wskaěników izolacyjnoĂci cieplnej, dopuszczalnej maksymalnej powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych
o wspóîczynniku nie mniejszym niĝ
0,9 W/(m2·K), dopuszczalnego wspóîczynnika przepuszczalnoĂci energii
caîkowitej promieniowania sîonecznego okien oraz przegród szklanych
i przezroczystych dla okresu letniego, dopuszczalnej wartoĂci wspóîczynnika temperaturowego, dopuszczalnej szczelnoĂci na przenikanie
powietrza.

Tab. 3 Ι Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku użyteczności publicznej

Lp.

Rodzaj budynku

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika
EP [kWh/(m2· rok)]
od 1 stycznia
od 1 stycznia
od 1 stycznia
2014 r.
2017 r.
2021 r.*)

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]

1.

Budynek użyteczności publicznej:
Ŷ opieki zdrowotnej
Ŷ pozostałe (kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, wodnym
śródlądowym, budynek biurowy, budynek socjalny)

390
65

290
60

190
45

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2 · rok)]**)
2.

Budynek użyteczności publicznej jw.

ΔEPC =25·Af,C/Af

ΔEPC = 25·Af,C/Af

ΔEPC = 25·Af,C/Af

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia
w ciągu roku t0***)
3.

Budynek użyteczności publicznej jw.

dla t0< 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0< 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0< 2500
ΔEPL = 25
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 50

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.
**) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2· rok).
***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2· rok),
gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].
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Tab. 4 Ι Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku zamieszkania zbiorowego

Lp.

Rodzaj budynku

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika
EP [kWh/(m2· rok)]
od 1 stycznia
od 1 stycznia
od 1 stycznia
2014 r.
2017 r.
2021 r.*)

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2· rok)]

1.

Budynek zamieszkania zbiorowego, jak: hotel, motel, pensjonat,
dom wypoczynkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat,
dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na
terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny, wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe

95

85

75

ΔEPC = 25·Af,C/Af

ΔEPC = 25·Af,C/Af

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]**)
2.

Budynek zamieszkania zbiorowego jw.

ΔEPC = 25·Af,C/Af
2

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m · rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia
w ciągu roku t0***)
3.

Budynek zamieszkania zbiorowego jw.

dla t0< 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0< 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0< 2500
ΔEPL = 25
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 50

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.
**) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2·rok).
***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2·rok),
gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

Tab. 5 Ι Sumaryczna wartość wskaźnika EP dla budynku gospodarczego, magazynowego i produkcyjnego

Lp.

Rodzaj budynku

Sumaryczne maksymalne wartości wskaźnika
EP [kWh/(m2·rok)]
od 1 stycznia
od 1 stycznia
od 1 stycznia
2014 r.
2017 r.
2021 r.*)

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody [kWh/(m2·rok)]
1.

Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

110

90

70

ΔEPC =10·Af,C/Af

ΔEPC = 5·Af,C/Af

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPC na potrzeby chłodzenia [kWh/(m2· rok)]**)
2.

Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

ΔEPC =10·Af,C/Af

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika ΔEPL na potrzeby oświetlenia [kWh/(m2· rok)] w zależności od czasu działania oświetlenia
w ciągu roku t0***)
3.

Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny

dla t0< 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0< 2500
ΔEPL = 50
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 100

dla t0< 2500
ΔEPL = 25
dla t0 ≥ 2500
ΔEPL = 50

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.
**) Jeżeli budynek posiada instalację chłodzenia, w przeciwnym przypadku ΔEPC = 0 kWh/(m2·rok).
***) Jeżeli w budynku należy uwzględnić oświetlenie wbudowane, w przeciwnym przypadku ΔEPL = 0 kWh/(m2·rok),
gdzie: Af – powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku [m2], Af,C – powierzchnia użytkowa chłodzona budynku [m2].

Zupeînym novum w historii legislacji
zwiÇzanej z WT jest wprowadzenie
terminarza czasowego zaostrzania
wymagað w przedziaîach: 1) od 1 sty-

18

Inĝynier budownictwa

cznia 2014 r.; 2) od 1 stycznia 2017 r.;
3) od 1 stycznia 2021 r., w podziale
na typu budynków, zgodnie z ich przeznaczeniem. OdrÙbnie potraktowano

budynki zajmowane przez wîadze publiczne oraz bÙdÇce ich wîasnoĂciÇ
(bez wzglÙdu na typ budynku), ustalajÇc wczeĂniejszÇ datÙ wprowadzenia

REKLAMA

zaostrzenia wymagað od 1 stycznia 2019 r. Oczekuje siÙ,
iĝ takie stopniowe zaostrzanie wymagað techniczno-budowlanych, okreĂlone w sposób wyprzedzajÇcy, powinno
zîagodziÉ skutki wprowadzenia, dajÇc szansÙ wszystkim
uczestnikom procesu inwestycyjnego na odpowiednie siÙ
przygotowanie.
W tabelach przedstawiono sumaryczne wartoĂci wskaěnika
EP, ustalone dla poszczególnych typów budynków o róĝnych
funkcjach uĝytkowych, oraz ich czÇstkowe odpowiedniki,
uwzglÙdniajÇce potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepîej wody uĝytkowej, chîodzenia oraz oĂwietlenia.
TrafnoĂÉ dobranych rozwiÇzað budowlanych i technicznych
ma zasadniczy wpîyw na ostatecznÇ projektowanÇ sumarycznÇ wartoĂÉ wskaěnika EP i bÙdzie decydowaÉ o wyniku
oceny energetycznej sporzÇdzanej dla wzniesionego budynku, który powinien speîniaÉ co najmniej wymagania minimalne
ustalone w WT, w tym takĝe dotyczÇce higieny i zdrowia.
Z tab. 1 wynika, iĝ w WT ustalono wymagania dla budynków
mieszkalnych z instalacjÇ klimatyzacji oraz bez niej. Ustalono niĝszy wskaěnik czÇstkowy na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepîej wody dla budynku
wielorodzinnego aniĝeli dla budynku jednorodzinnego.
PorównujÇc przedstawione w tab. 2 wartoĂci czÇstkowe wskaěnika EP, ustalone dla róĝnych typów budynków,
z wartoĂciami ustalonymi dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, widaÉ wyraěnie, ĝe najostrzejsze wymagania
postawione zostaîy dla budynków uĝytecznoĂci publicznej,
wyîÇczajÇc z nich jedynie budynki opieki zdrowotnej. Tendencja malejÇca wskaěnika na przestrzeni lat 2014–2021
jest najbardziej widoczna na przykîadzie budynków opieki
zdrowotnej, co powodowaÉ bÙdzie odpowiednie wyzwanie
projektowe dla projektantów takich obiektów.
W przypadku okreĂlania granicznego zapotrzebowania energii
na chîodzenie, wyraĝonego wskaěnikiem ųEPC, ustalono jednolity poziom tego zapotrzebowania dla okresu 2014–2021,
wprowadzajÇc zróĝnicowane podejĂcie do budynków miesz-
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kalnych i pozostaîych. W przypadku projektowania instalacji
klimatyzacji w budynku mieszkalnym dopiero od 1 stycznia
2021 r. ogranicza siÙ o poîowÙ dopuszczalny wskaěnik ųEPC
w stosunku do wymaganego od 1 stycznia 2014 r.
Analogicznie, jak w przypadku chîodzenia, dopuszczalny
czÇstkowy wskaěnik ųEPL na potrzeby oĂwietlenia ustalony
w zaleĝnoĂci od czasu dziaîania oĂwietlenia w ciÇgu roku: dla
t0 < 2500 h/rok i t0 ≥ 2500 h/rok, przyjÙto jednakowy dla
wszystkich budynków, tj. zamieszkania zbiorowego, uĝytecznoĂci publicznej, gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych, zmniejszajÇc go o poîowÙ od 1 stycznia 2021 r. w stosunku do stanu wyjĂciowego (1 stycznia 2014 r.).

Fot. © LoopAll - Fotolia.com

krótko
Wyroby „cementopodobne”
Według danych szacunkowych Stowarzyszenia Producentów Cementu
w 2013 r. na polski rynek traﬁło ok.
700 tys. ton wyrobów „cementopodobnych”, w tym znacząca ilość produktów
o obniżonych parametrach jakościowych. W sprzedaży coraz częściej spotyka się towary będące mieszankami
popiołowo-cementowymi, które nie są
dobrym materiałem do produkcji beto-

nu. Wyroby „cementopodobne” to najczęściej produkty najtańsze.
Dotychczas w podrobionym cemencie
stowarzyszenie stwierdzało zawartość
popiołu lotnego na poziomie 65%. Wytrzymałość takiego materiału wynosiła
14 MPa, podczas gdy wartość wymagana wg norm to co najmniej 32,5 MPa.
Dlatego ważne jest, aby przy wyborze
cementu zwracać szczególną uwagę na

jego skład, a nie kierować się wyłącznie
ceną.
Stowarzyszenie Producentów Cementu
prowadzi kampanię „Pewny Cement”
oraz monitoruje rynek, ale skala zjawiska jest trudna do opanowania.
Źródło: www.wnp.pl
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