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Nowy standard energetyczny
budynków w Ăwietle zmiany w przepisach
techniczno-budowlanych – cz. III
Anna Sas-Micuń
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
Z dniem 1 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 – dalej
WT (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póěn.
zm.). Celem zmian byîo uwzglÙdnienie potrzeb implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.
Omówione w poprzednich artykuîach
(w nr. 4 i 5/2014 „IB”) zmiany dotyczyîy techniki instalacyjnej oraz standardu cieplnego, bÙdÇcych elementami
standardu energetycznego budynku.
W niniejszym artykule przedstawione
zostanÇ pozostaîe zmiany dotyczÇce
tego standardu w zakresie warunków
speînienia wymagað dotyczÇcych powierzchniowej kondensacji pary wodnej
i szczelnoĂci na przenikanie powietrza.
Istotne z punktu widzenia wykîadni stosowania wymagað, zawartych w § 2
ust. 2 oraz 3a i § 328 ust. 1a WT, jest
omówienie nowych wymagað dotyczÇcych przebudowy budynków. Ponadto
sÇ pokazane zmiany dotyczÇce Wykazu Polskich Norm przywoîanych w WT,
stanowiÇcego zaîÇcznik nr 1 do WT.

Ochrona budynków przed
powierzchniową kondensacją
pary wodnej – uzupełnienie
wymagań
Opisane w pkt 2.2 zaîÇcznika nr 2 do
WT warunki dotyczÇce powierzchnio-
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wej kondensacji pary wodnej stanowiÇ wypeînienie regulacji zawartej w §
321, w myĂl której na wewnÙtrznej
powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnÙtrznej nie moĝe wystÙpowaÉ kondensacja pary wodnej umoĝliwiajÇca rozwój grzybów pleĂniowych.
Odpowiednio równieĝ we wnÙtrzu nieprzezroczystej przegrody zewnÙtrznej
nie moĝe wystÙpowaÉ, narastajÇce
w kolejnych latach, zawilgocenie spowodowane kondensacjÇ pary wodnej.
W stosunku do dotychczasowych zapisów pkt 2.2, w aktualnym brzmieniu
tego punktu, wprowadzono zmiany
polegajÇce na rezygnacji ze wskazania
uproszczonej metody wedîug Polskiej
Normy dotyczÇcej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni
na potrzeby korzystania z katalogów
mostków cieplnych. Powodem dokonania takich zabiegów w pkt 2.2.3 byî
fakt usuniÙcia metody uproszczonej
obliczania mostków cieplnych z normy
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepîa
i temperatury powierzchni. Obliczenia
szczegóîowe.
Kolejna zmiana dotyczÇca pkt 2.2 polega na odwoîaniu siÙ w pkt 2.2.4, stanowiÇcym podstawÙ formalnÇ sprawdzenia speîniania warunku ochrony
przed kondensacjÇ pary wodnej, do
rozdziaîu 5 Polskiej Normy dotyczÇcej metody obliczania temperatury
powierzchni wewnÙtrznej koniecznej
do unikniÙcia krytycznej wilgotnoĂci

powierzchni i kondensacji miÙdzywarstwowej. Zgodnie z ustaleniami normy w rozdziale 5 okreĂla siÙ zasady
sprawdzenia warunku na unikniÙcie
wzrostu grzybów pleĂniowych.
Legislator WT ze wzglÙdu na to, ĝe
ryzyko wystÇpienia grzybów pleĂniowych wystÙpuje niezaleĝnie od rodzaju Ăciany, co pokazuje praktyka
budowlana, zrezygnowaî z dotychczasowego zapisu, iĝ sprawdzenie warunku unikania kondensacji pary wodnej
nie dotyczy przegród, w odniesieniu do
których praktyka wykazaîa, ĝe zjawisko
kondensacji wewnÙtrznej w tych przegrodach nie wystÙpuje, jak na przykîad
murowane Ăciany jednowarstwowe.

Nowe podejście do szczelności budynków na przenikanie
powietrza
Waĝne, z punktu widzenia standardu
cieplnego, jest wprowadzenie zmian
w podejĂciu do szczelnoĂci budynków na
przenikanie powietrza. Zgodnie z nowym
brzmieniem pkt 2.3.2 zaîÇcznika nr 2
zastÇpiono dotychczasowe wymaganie
dla budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków uĝytecznoĂci publicznej, w postaci granicznego
wspóîczynnika inÞltracji dla otwieranych
okien i drzwi balkonowych, granicznÇ
przepuszczalnoĂciÇ powietrza okreĂlanÇ dla ciĂnienia 100 Pa, w zaleĝnoĂci od
wysokoĂci budynku. Nowe wymaganie
dotyczy wszystkich typów budynków,
a nie tak jak dotychczas budynków
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mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uĝytecznoĂci publicznej. Wyróĝnikiem dla poziomów ustalonych wymagað
w zakresie przepuszczalnoĂci powietrza
sÇ grupy wysokoĂci budynków. W przypadku budynków niskich, Ăredniowysokich i wysokich przepuszczalnoĂÉ powietrza nie powinna byÉ wiÙksza niĝ 2,25
m3/(m•h) w odniesieniu do dîugoĂci linii
stykowej lub 9 m3/(m2•h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada
trzeciej klasie, okreĂlonej w PN dotyczÇcej przepuszczalnoĂci powietrza
okien i drzwi (PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi. PrzepuszczalnoĂÉ powietrza. KlasyÞkacja). Z kolei dla budynków wysokoĂciowych dopuszczalna
przepuszczalnoĂÉ powietrza dla okien
i drzwi balkonowych powinna byÉ trzykrotnie mniejsza i wynosiÉ odpowiednio:
0,75 m3/(m•h) i 3 m3/(m2•h). Dla przypomnienia przez budynek wysokoĂciowy, w rozumieniu § 8 pkt 4 WT, naleĝy
rozumieÉ budynek o wysokoĂci powyĝej
55 m nad poziomem terenu.

Na zachowanie wymaganej szczelnoĂci budynków na przenikanie powietrza
wpîyw majÇ miejsca wraĝliwe, zîÇcza
miÙdzy przegrodami i czÙĂciami przegród oraz przejĂcia elementów instalacji, tj. kanaîy instalacji wentylacyjnej
i spalinowej przez przegrody zewnÙtrzne, a takĝe poîÇczenia okien z oĂcieĝami. Zgodnie z nowym brzmieniem pkt
2.3.1 zaîÇcznika nr 2 wszystkie te
miejsca, w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uĝytecznoĂci publicznej oraz w budynkach produkcyjnych, powinny byÉ projektowane
i wykonane pod kÇtem osiÇgniÙcia ich
caîkowitej szczelnoĂci na przenikanie
powietrza. W stosunku do dotychczasowego przepisu katalog miejsc
wraĝliwych zostaî rozbudowany, tak
aby w sposób jednoznaczny wskazaÉ
miejsca wraĝliwe w budynku. Równie
istotna, dla szczelnoĂci budynków na
przenikanie powietrza, jest szczelnoĂÉ przegród zewnÙtrznych nieprzezroczystych. W pkt 2.3.1 utrzymano

wskazanie dotyczÇce szczelnoĂci tych
przegród.
Do 1 stycznia 2014 r. w zaîÇczniku nr
2 (w pkt 2.3.2) okreĂlona byîa wymagana szczelnoĂÉ powietrzna budynków
w zaleĝnoĂci od rodzaju zastosowanej
instalacji (wentylacja grawitacyjna lub
wentylacja mechaniczna). W obecnie
obowiÇzujÇcych przepisach wymagana
szczelnoĂÉ zostaîa zastÇpiona zaleceniem, a katalog przypadków zostaî
rozbudowany w wyniku: uwzglÙdnienia
w przepisach moĝliwoĂci zastosowania w budynkach wentylacji hybrydowej (na podstawie nowego wymagania
okreĂlonego w § 148 ust. 1), a takĝe
uwzglÙdnienia faktu, iĝ czÙĂÉ budynków wyposaĝona jest w instalacjÙ klimatyzacji. Poziom zalecanej granicznej
szczelnoĂci powietrznej budynków nie
zostaî zmieniony, co oznacza, iĝ:
Ŷ w budynkach z wentylacjÇ grawitacyjnÇ lub hybrydowÇ – n50 < 3,0 l/h;
Ŷ w budynkach z wentylacjÇ mechanicznÇ lub klimatyzacjÇ – n50 < 1,5 l/h.
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Doprecyzowanie warunków zalecanej
szczelnoĂci budynków ma na celu eliminacjÙ zjawiska niekontrolowanego
dopîywu powietrza do pomieszczeð
przez nieszczelnoĂci w przegrodach
i ich poîÇczeniach.
Powyĝsze powoduje, iĝ zgodnie z ustaleniami § 155 ust. 3 dopîyw powietrza
zewnÙtrznego, w iloĂci niezbÙdnej dla
potrzeb wentylacyjnych, w przypadku
zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji niĝ wentylacja
mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna powinien byÉ zapewniony
przez urzÇdzenia nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub
w innych czÙĂciach przegród zewnÙtrznych. UrzÇdzenia nawiewne, w myĂl
ustaleð ust. 4 oraz zgodnie z pkt 33
Wykazu Polskich Norm przywoîanych
(zaîÇcznik nr 1 do WT), powinny byÉ
stosowane zgodnie z pkt 2.1.5 PN-B03430:1983/Az3:2000 (Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uĝytecznoĂci publicznej. Wymagania) w zakresie wielkoĂci strumienia objÙtoĂci powietrza
przez nawiewniki o regulowanym stopniu otwarcia. W przypadku budynków
o wysokoĂci do dziewiÇtej kondygnacji
wîÇcznie norma dopuszcza doprowadzanie powietrza przez okna charakteryzujÇce siÙ wspóîczynnikiem inÞltracji
wyĝszym niĝ 0,5, lecz nie wiÙkszym niĝ
1,0 m3/(m•h•daPa2/3), pod warunkiem
ĝe okna wyposaĝone sÇ w skrzydîo
uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydîo uchylne.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiÇzuje formalna podstawa prawna do przeprowadzania próby szczelnoĂci po zakoðczeniu budowy budynków: mieszkalnych
(jednorodzinnych i wielorodzinnych),
zamieszkania zbiorowego, uĝytecznoĂci publicznej oraz produkcyjnych. PodstawÙ tÙ stanowi PN dotyczÇca okreĂlania przepuszczalnoĂci powietrznej
budynków (PN-EN 13829:2002 WîaĂciwoĂci cieplne budynków. OkreĂlanie
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przepuszczalnoĂci powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciĂnieniowego
z uĝyciem wentylatora). OkreĂlenie
podstawy formalnej domyka ustalenia
dotyczÇce szczelnoĂci budynków na
przenikanie powietrza.

Nowe podejście do przebudowy budynków istniejących
Dotychczasowe podejĂcie do budynków podlegajÇcych przebudowie, co
zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy – Prawo budowlane oznacza wykonywanie
w budynkach istniejÇcych robót budowlanych, w wyniku których nastÙpuje zmiana parametrów uĝytkowych lub
technicznych istniejÇcego budynku,
z wyjÇtkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokoĂÉ, dîugoĂÉ, szerokoĂÉ bÇdě liczba kondygnacji, zostaîo
zmienione. ZastÇpiono alternatywne
podejĂcie do speînienia wymagania
podstawowego w postaci nieprzekraczania dopuszczalnego, zwiÙkszonego
o nie wiÙcej niĝ 15%, wskaěnika EP
lub nieprzekraczania, o tyle samo procent, zwiÙkszonego, dopuszczalnego
Ăredniego wspóîczynnika przenikania
ciepîa osîony budynku, w porównaniu
z budynkiem nowym o takiej samej
geometrii i sposobie uĝytkowania, jednym warunkiem speînienia wszystkich
czÇstkowych wymogów w zakresie
izolacyjnoĂci cieplnej, okreĂlonych dla
przegród i wyposaĝenia technicznego,
które podlegajÇ przebudowie, a takĝe
maksymalnej dopuszczalnej powierzchni okien. Wymagania czÇstkowe zostaîy ustalone w zaîÇczniku nr 2.
Powyĝsze oznacza, iĝ tylko dla budynku podlegajÇcego przebudowie odstÇpiono od obowiÇzku nieprzekraczania
dopuszczalnego wskaěnika EP, co jest
wymagane w przypadkach pozostaîych
zmian wprowadzanych dla budynku
istniejÇcego, tj. jego nadbudowy, rozbudowy czy zmiany sposobu uĝytkowania. Wynika to z ustaleð zawartych

w § 2 ust. 1, 2 i 3a, które powinny
byÉ stosowane îÇcznie z ustaleniami
§ 328 ust. 1a.
W myĂl zapisów zawartych w ust. 3a
§ 2, czytanych îÇcznie z ustaleniem
§ 328 ust. 1a, nadbudowa, rozbudowa
i zmiana sposobu uĝytkowania budynków istniejÇcych o powierzchni uĝytkowej przekraczajÇcej 1000 m2 powinna
byÉ realizowana przy speînieniu wymagað charakterystyki energetycznej
okreĂlonych w WT, czyli zarówno wymagað ogólnych w postaci wskaěnika
EP, jak i wymagað czÇstkowych zwartych w zaîÇczniku nr 2 do WT.
W myĂl zapisów zawartych w ust. 2
§ 2, czytanych îÇcznie z ustaleniem
§ 328 ust. 1a, przebudowa nadbudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uĝytkowania budynków istniejÇcych o powierzchni
uĝytkowej nieprzekraczajÇcej 1000 m2
oraz budynków o powierzchni uĝytkowej
przekraczajÇcej 1000 m2, o których
mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 ustawy – Prawo budowlane (zabytki, miejsca
kultu, czasowo uĝytkowane – nie dîuĝej
niĝ 2 lata, niemieszkalne sîuĝÇce gospodarce rolnej, mieszkalne okresowo
uĝytkowane – nie dîuĝej niĝ 4 miesiÇce
w roku), moĝe byÉ realizowana w inny
sposób niĝ okreĂlony w WT, pod warunkiem ĝe speînione zostanÇ wskazania
ekspertyzy technicznej wîaĂciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego, gwarantujÇce
speînienie wymagað podstawowych.
Powyĝsze oznacza, ĝe w przypadku
budynków podlegajÇcych przebudowie
energetyczne wymagania czÇstkowe,
okreĂlone w WT, nie muszÇ byÉ przestrzegane, a w przypadku nadbudowy, rozbudowy czy zmiany sposobu
uĝytkowania budynków istniejÇcych
równieĝ nie musi byÉ przestrzegany
wskaěnik EP. W myĂl ustaleð ust. 2
§ 2 wymaganie podstawowe, w zakresie odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz racjonalizacji uĝytkowania energii, moĝe byÉ
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Tab. Ι Uzupełnienie Wykazu Polskich Norm przywołanych w WT
Miejsce powołania
Numer normy
Lp..
normy
69

Załącznik nr 2 pkt 1.1, 1.4

Tytuł normy (zakres powołania)

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła
przez grunt – Metody obliczania
Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych
i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna
do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja
międzywarstwowa – Metody obliczania

70

Załącznik nr 2 pkt
2.2.1–2.2.4, przy czym w
zakresie pkt 2.2.3 jedynie
powołanie dotyczy ppkt 1

PN-EN ISO 13788:2003

71

Załącznik nr 2 pkt 2.2.3
ppkt 2

PN-EN ISO 10211:2008

72

Załącznik nr 2 pkt 2.3.2

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja

PN-EN 13829:2002

Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności
powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem
wentylatora

73

Załącznik nr 2 pkt 2.3.4

speînione w inny sposób niĝ okreĂlony
w WT. Przez inny sposób naleĝy rozumieÉ warunki równowaĝne.
Powyĝsze regulacje stanowiÇ warunki do zastosowania automatycznego
odstÙpstwa od speîniania wymagað
WT. Jest to alternatywne dziaîanie dla
procedury odstÙpstwa, od speînienia
wymagað WT, opisanej art. 9 ustawy
– Prawo budowlane.

Aktualizacja Wykazu Polskich
Norm przywołanych w WT (załącznik nr 1 do WT) – postęp
w krajowej normalizacji
KonsekwencjÇ aktualizacji jest zmiana
numeracji dotychczasowego przywoîania norm w zaîÇczniku nr 3. Numer
70, dotyczÇcy miejsca przywoîania,
zastÇpiono numerem kolejnym w wykazie, czyli 74, pozostawiajÇc bez zmian
przywoîane normy co do numeracji
i datowania oraz ich tytuîu.

Podsumowanie zmian
ObowiÇzujÇce od 1 stycznia 2014 r.
zmienione wymagania w zakresie
standardu energetycznego zostaîy
wprowadzone jako speînienie ustaleð
rozszerzonej dyrektywy 2010/31/UE
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. StanowiÇ zaledwie

Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła
i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe

wycinek systemowych wymagað, jakie
wynikajÇ z dyrektywy. Ich wprowadzenie poprzedzone byîo wydîuĝonym procesem legislacyjnym, zrealizowanym
z punktu widzenia potrzeby uzyskania konsensusu dla wprowadzanych
zmian, ze wzglÙdu na konsekwencje
wynikajÇce dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Pierwszy
projekt zmian WT zostaî zaprezentowany Ărodowisku budowlanemu przez
resort transportu, budownictwa
i gospodarki morskiej w paědzierniku
2012 r. Ostateczna przyjÙta zmiana
przepisów technicznych zostaîa podpisana przez ministra 5 lipca 2013 r.
Mówi siÙ, ĝe wdroĝenie zmian przepisów musi kosztowaÉ. Poszczególne
zwyĝki kosztów wdroĝenia ponoszonych przez uczestników procesu budowlanego mogÇ okazaÉ siÙ czÙĂciowo
pozorne i nie muszÇ przeîoĝyÉ siÙ na
zwiÙkszenie kosztów budowy. Inwestor ma bowiem ograniczone moĝliwoĂci Þnansowania. Dlatego tak waĝna
jest ekonomika rozwiÇzað techniczno-budowlanych, która powinna stanowiÉ
jedno z waĝniejszych kryteriów wyboru
rozwiÇzað projektowych. NadrzÙdnÇ
sprawÇ jest speînienie wymagað podstawowych, których warunki speînienia
zostaîy okreĂlone w WT jako minimalny

poziom speînienia. JakoĂÉ speînienia
warunków, okreĂlonych w WT, rzutowaÉ bÙdzie na okreĂlone warunki komfortu uĝytkowego, co przekîada siÙ na
zadowolenie uĝytkowników z nabytego
na rynku pierwotnym lub wtórnym
towaru, jakim jest teĝ budynek.
OdpowiedzialnoĂÉ zawodowa uczestników procesu budowlanego w wyniku
kolejnej zmiany przepisów techniczno-budowlanych w zakresie standardu
energetycznego zostaje wystawiona
na próbÙ. Czy próba ta bÙdzie zakoðczona sukcesem, potrzeba czasu,
aby to stwierdziÉ. NiewÇtpliwie praca
projektantów i wykonawców wymagaÉ
bÙdzie jeszcze wiÙkszego skupienia
i asertywnoĂci, aby nie poddaÉ siÙ pokusie nadmiernej minimalizacji kosztów,
przez inwestora akceptowanej, uwaĝanej za dziaîanie racjonalne. Inwestor
bowiem jest orÙdownikiem speînienia
dwóch wykluczajÇcych siÙ warunków
– taniego budowania i dostosowania
siÙ do obowiÇzujÇcych przepisów.
Na ocenÙ przez uczestników procesu
budowlanego jakoĂci przyjÙtych zmian
przepisów przyjdzie poczekaÉ przynajmniej rok. Wówczas siÙ okaĝe, czy
ustalone wymagania byîy zdeÞniowane
w sposób racjonalny, czy teĝ czeka nas
niebawem kolejna ich zmiana.
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