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� System wspierania inwestycji 
termomodernizacyjnych

� Efektywność energetyczna

� Budownictwo pasywne

ZAWARTOŚĆ
PREZENTACJI
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Program wspierania 
termomodernizacji działa już w 

okresie 9 lat.

Jest to już dostatecznie długi 
okres, który pozwala na dokonanie 
oceny jego działania, wyciągnięcia 

wniosków i sformułowania 
postulatów dotyczących jego 

dalszego działania
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W 2005 roku ówczesny 

wiceminister budownictwa 

przeznaczył 0 (zero) 

złotych na Fundusz 

Termomodernizacyjny

W 2006 roku nowy 

ówczesny wiceminister 

budownictwa planował

zastąpić Fundusz 

Termomodernizacyjny

Funduszem Remontowym 

i Termomodernizacyjnym

Na szczęście w obu 

przypadkach zanim 

doprowadzili pomysły 

do końca nastąpiła 

zmiana rządu.

Źródło: Materiały Budowlane nr 
1/2007

Źródło: Materiały 
BGK
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Ocena ilościowych efektów programu
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Zmiany struktury 
rodzajowej

obiektów przedsięwzięć
modernizacyjnych

• Stały wzrost udziału budynków  
wielorodzinnych

• Stały spadek udziału budynków 
jednorodzinnych                                            
(nie tylko procentowy,  ale i liczbowy )

• Niewielki udział źródeł ciepła i sieci 

• Wzrost udziału  dużych inwestycji
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Czynniki wpływające na rozwój programu

• Zmiany wprowadzone w ustawie  w 2001 
roku

• Obniżenie stóp procentowych kredytów

• Ogólny wzrost gospodarczy
• Zmiany w prawie budowlanym

• Prawodawstwo Unii Europejskiej
• Promocja programu
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Obniżenie stóp procentowych 
kredytów

Rok/lata Oprocentow
anie 
kredytów

%

Rata miesięczna przy 
kredycie 100 tys. zł

i premii 25% kredytu

zł

Kwota 
spłacana 
przez 10 lat

zł

2001 18 % 1351 162120

2002 12 % 1076 129120

2003-2007 8 % 909 109080
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Obniżenie stóp procentowych 
kredytów

Zależność opłacalnego czasu zwrotu nakładów 

od oprocentowania kredytów 

 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Średnie 

oprocentowanie 

kredytów  

19,22 18,78 11,69 7,99 8,29 7,61 

Czas zwrotu przy 

80% kredytu 

7,38 7,50 9,80 11,45 11,30 11,64 
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OCENA EFEKTÓW  TERMOMODERNIZACJI

UZYSKANE EFEKTY TERMOMODERNIZACJI 
W PORÓWNANIU DO PLANOWANYCH 

 
Rodzaje  obiektów 

Średni 
% 

oszczędności 

Średni stosunek 
oszczędności 

uzyskanych do 
planowanych (%) 

 
Budynki mieszkalne jednorodzinne       
 
Budynki mieszkalne wielorodzinne       
 
Budynki zbiorowego zamieszkania        
 
Budynki użyteczności publicznej           
       
Źródła ciepła (kotłownie)                       

 
60 
 

35 
 

57 
 

41 
 

59 

 
102 

 
89 
 

114 
 

101 
 

88 
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OCENA EFEKTÓW  TERMOMODERNIZACJI

WNIOSKI :

1. Rzeczywiste efekty termomodernizacji są
zbliżone do efektów przewidywanych w 
audytach.

2. Wyniki badania potwierdzają prawidłowość
dokonywanych w audytach ocen 
przewidywanych oszczędności 
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Komisja podtrzymuje swój cel dotyczący zaoszczędzenia 20% 

całkowitego zużycia energii pierwotnej do roku 2020. Jeśli to się
powiedzie, to do 2020 r. UE zużywałaby średnio 13% mniej energii niż
obecnie, zaoszczędzając każdego roku 100 mld EUR i około 780 mln ton 

CO2. 

Komisja proponuje użytkowanie na większą skalę pojazdów o niższym 

zużyciu paliwa; wprowadzenie bardziej rygorystycznych standardów i 

lepszych informacji i oznaczeń na urządzeniach; zwiększenie wydajności 

energetycznej budynków w UE oraz poprawę wydajności wytwarzania, 

przesyłu oraz dystrybucji ciepła i energii elektrycznej. Komisja proponuje 

również nowe porozumienie międzynarodowe w sprawie wydajności 

energetycznej. 

Propozycje oparte na wymienionych trzech filarach wymagać będą
prowadzenia spójnej i wiarygodnej polityki zewnętrznej.

Efektywność energetyczna

Europejska Polityka Energetyczna, com2007_0001pl01;10 stycznia 2007
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Potencjał oszczędności energetycznych w sektorze mieszkaniowym 

wg różnych szacunków wynosi od 150 do 200 PJ

Oznacza to, że zwalnia się w bilansie energetycznym kraju zasoby 

energetyczne, które mogą zostać wykorzystane do produkcji energii 

elektrycznej.

Zakładając, że sprawność transformacji energii wynosi 45% to paliwo 

to pokryje zapotrzebowanie elektrowni o mocy 3000 MW!!!!

WNIOSEK 

Najtańszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
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1. Jednym z pomysłów na poprawę
efektywności jest wprowadzenie 
standardu pasywnego dla 
wszystkich nowo wznoszonych 
budynków po 2016 roku

2. Pasywny czyli jaki?
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Co to jest budownictwo 
pasywne?
Budynek pasywny jest budynkiem wewnątrz 

którego komfort cieplny może być osiągnięty 

bez udziału tradycyjnych systemów 

grzewczych lub klimatyzacyjnych. Dom 

ogrzewany jest w sposób pasywny oraz 

poprzez dogrzewanie powietrza 

wentylacyjnego. (Adamson 1987 i Feist 1988). 

Uwarunkowane jest to sezonowym 

zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania 

budynku nie przekraczającym 15 kWh/m²a.

Budynki pasywne to:

• Oszczędność

• Ochrona środowiska
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Wentylacja 
z 

odzyskiem 
ciepła

Budynek pasywny schematycznie

Szczelna 
konstrukcja: n50 < 0,6 1/h

Brak 
mostków
termicznych

Bardzo 
dobra 
izolacja

Solarne 
zyski 
ciepła 
przez 
okna: 
g   = 0,52
Uw = 0,8 
W/m²K
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War. higieniczny went.:    V ≈≈≈≈ 1 m³/(h⋅⋅⋅⋅m² pow. 
użytkowej)Ograniczenie temperatury: ϑϑϑϑ < 50°C 

nagrzewnicy ⇒ ∆ϑ∆ϑ∆ϑ∆ϑ = 30 K 
Max. moc grzewcza PHz = 1 m³/(h⋅⋅⋅⋅m²) ⋅⋅⋅⋅ 0,33 

Wh/(Km³) ⋅⋅⋅⋅ 30K
= 10 W/m² (pow. 

⇒⇒⇒⇒ Mechaniczna wentylacja

Maksymalna moc grzewcza instalacji 
wentylacyjnej

Dom pasywny jest budynkiem o tak małym 

zapotrzebowaniu na moc grzewczą że niezbędne do jego 
ogrzania ciepło może być dostarczane przy 

wykorzystaniu istniejącej instalacji wentylacyjnej.
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1500 W mocy grzewczej wystarcza aby 
podczas mroźnej zimy ogrzać dom pasywny

Dom pasywny: Ogrzewanie:
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Charakterystyka energetyczna budynków 
pasywnych

• Bardzo niskie sezonowe zapotrzebowanie na ciepła do celów 

grzewczych

– sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie ≤ 15 kWh/(m²·rok); od 6 do 

8-krotnie mniejsze w stosunku do powstającym obecnie budynków 

• Przewaga zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u.

– zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody 18 – 35 kWh/(m²·rok) większe 

od zapotrzebowania na ciepło do celów grzewczych

• Bardzo małe zapotrzebowanie na moc grzewczą

– maksymalne zapotrzebowanie na moc grzewczą na poziomie 10 W/m²; od 4 do 

6-krotnie mniejsze w stosunku do powstającym obecnie budynków

• Dowolny sposób doprowadzenia ciepła do pomieszczeń

– możliwe są: grzejniki (dowolne usytuowanie: np. ściany wewnętrzne); 

ogrzewanie powierzchniowe (dowolne usytuowanie: np. ściany); ogrzewanie 
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WWW.SOLANOVA.

EU

Projekt V Programu Ramowego  

CONCERTO

University of Kassel (Coordinating 
Organisation)

Internorm Fenster International 

GmbH

Budapest University of Technology and 

Economics

Fiorentini Hungary Kft

Dunaújvárosi Viz-, Csatorna-, Höszolgáltató

Kft

Energy Centre Hungary

Passive House Institute innovaTec Energiesysteme GmbH

Ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi, kolektory słoneczne na daszku 

zacieniającym usługi na parterze, wentylacja z odzyskiem ciepła w każym mieszkaniu i 

na klatkach schodowych.  Zmierzone zużycie energii na ogrzewanie 2005/06: 40 

kWh/m2

Zmierzone zużycie energii na ogrzewanie 2006/07: 20 

kWh/m2

220 
kWh/m2/rok

20 
kWh/m2/rok

20% energii na cwu uzyskane z kolektorów 
słonecznych
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Wymiary:

• powierzchnia brutto – 155,3 m2

• powierzchnia netto (h>1,90 m) – 131,3 

m2

• powierzchnia zabudowy – 128,8 m2

• kubatura – 778 m3

• kąt nachylenia dachu – 40°

• wysokość domu w kalenicy – 8,5 m

Pierwszy Certyfikowany Dom Jednorodzinny Pasywny w 

Polsce

c/o NAPE
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Charakterystyka energetyczna

• zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego 2035 

kWh/a

• wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania    15 
kWh/m2a

• obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczą 1,5 

kW

• wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 11,2 
W/m2

• wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną 105 
kWh/m2a

c/o NAPE
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Dla budynków nowych można znaleźć
projekty budynków pasywnych.  W 
katalogu projektów budynków 
jednorodzinnych wydawnictwa 
MURATOR, zaadaptowanych do 
standardu pasywnego przez c/o NAPE

Kilka projektów budynków mieszkalnych w 
standardzie pasywnym w trakcie realizacji w 
Polsce, a także zainteresowanie adaptacja do 
takiego standardu budynków użyteczności 
publicznej
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Dziękuję za uwagę i 

zapraszam do odwiedzania 

naszych stron internetowych

www.zae.org.pl

Aleksander Panek

a także strony czasopisma 

ZAE

www.energiaibudynek.org.pl


