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   WARUNKI TECHNICZNE       OPINIE    

Przedsiębiorco
pracuj z nami nad lepszym prawem

Zaangażowanie firm branżowych umożliwia realizację misję spójnej i wiarygodnej repre-
zentacji branży budowlanej w procesie stanowienia prawa. Wspierając prace eksperckie 
nad doskonaleniem prawa stanowiącego o budownictwie:

• zyskujesz pogląd, ale i wpływ na zmieniające się prawo;
• dołączasz głos i opinie swojej firmy do szerokiej dyskusji branżowej;
• poznajesz rynek budowlany z perspektywy innych interesariuszy.

Zapraszamy do kontaktu!

Ekspercie
twórz z nami silny głos branży budowlanej
Zapraszamy doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli instytucji branżowych, 
akademickich i państwowych. Dołącz do interdyscyplinarnej dyskusji ekspertów z roz-
licznych dziedzin budownictwa i zyskaj:

• realny wpływ na kształtowanie prawa w Polsce;
• rozwijanie zainteresowań i poszerzanie horyzontów branżowych;
• dostęp do panelu eksperckiego na www.warunkitechniczne.pl.

biuro@snb.org.pl

STOWARZYSZENIE NOWOCZESNE BUDYNKI – łączymy najlepszych

§



Rafał FinsterRafał Finster
Prezes StowarzyszeniaPrezes Stowarzyszenia

Nowoczesne BudynkiNowoczesne Budynki

 BUDYNKI MIESZKALNE  
 I ZAMIESZKANIA  
 ZBIOROWEGO 

W dyskursie politycznym niedawno burzliwą dyskusję wzbudziło zdanie „Mieszkanie jest prawem każdego 
człowieka, a nie towarem”, odwołujące się do przyjętej już w 1948 roku „Powszechnej deklaracji praw 
człowieka” i „Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych”. Zapisano tam 
the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate 
food, clothing and housing”. „Housing” należy tu rozumieć nie tylko jako samo mieszkanie, ale także 
zapewnione warunki mieszkaniowe. Prawo do „odpowiedniego standardu życia” nabiera szczególnego 
wymiaru w dzisiejszych niespokojnych czasach. 

Dlatego ten numer pisma Warunki Techniczne. PL poświęciliśmy obiektom przeznaczonym do mieszkania, 
obejmując tym szyldem budownictwo mieszkaniowe i obiekty zamieszkania zbiorowego. Zaproszeni 
eksperci omówili szeroko pojęty standard budynków przeznaczonych do mieszkania realizowany przez 
technologie budowlane - dziś i w przyszłości. Zwrócono uwagę zarówno na jakość materiałów budowlanych 
czy energooszczędność budynków, jak i przyszłościowe rozwiązania wykorzystujące wiedzę inżynierską 
i technologiczną, a przekładające się na dostępność, komfort różnych grup użytkowników i bezpieczeń-
stwo – w tym bezpieczeństwo higieniczne instalacji wodnych.

W numerze tym nie zabrakło bieżących informacji o istotnych wydarzeniach na poziomie UE, wpływają-
cych na rynek budowlany. W tym świetle szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania odpowiadające 
za energooszczędność i wykorzystanie OZE, ale też za oszczędność wody.

Zarówno w debacie eksperckiej, jak i artykułach technicznych czy prezentacjach firmowych wiele uwagi 
poświęciliśmy rozwiązaniom dziś ponadstandardowym, a w przyszłości mogącym kształtować obraz miesz-
kaniówki i zamieszkania zbiorowego. Są wśród nich ochrona przewodów wody zimnej przed Legionellą, 
administracja budynkami z szerokim wykorzystaniem technologii cyfrowej czy domofony oferujące szereg 
zaawansowanych, a jednocześnie bardzo praktycznych funkcjonalności. Rozwiązania te już w niedalekiej 
przyszłości mogą odegrać istotną rolę w zapewnieniu „odpowiedniego standardu zamieszkania”.

W obszarze inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym i zamieszkania zbiorowego warto 
zwrócić uwagę na rozwój pod tym kątem Bydgoszczy - kolejnego miasta, które poznają Państwo na naszych 
łamach - oraz budynki hotelowo-pensjonatowe powstałe na terenie dawnych fortów. 

Ten numer Warunki Techniczne. PL ukazuje się wraz z początkiem wakacji. Życzę zatem Państwu, by 
zdobycze techniki budowlanej i instalacyjnej ułatwiały zasłużony wypoczynek i spokojny, bezpieczny urlop.
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Bezpłatne pismo skierowane do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, działających kompetencyjnie w zakresie 

warunków technicznych dla budynków oraz szeroko pojętych przepisów budowlanych, branżowych instytutów naukowo-badawczych, 

środowiska akademickiego, organizacji branżowych i zawodowych, biur architektonicznych i projektowych, firm wykonawczych  

i deweloperów, producentów i dostawców wyrobów budowlanych, inwestorów oraz wszystkich profesjonalistów zainteresowanych 

tematyką przepisów techniczno-budowlanych oraz rozwojem nowoczesnych budynków w Polsce.

SNB rozwija współpracę ekspercką w zakresie zagadnień techniczno-

budowlanych, promując rozwój nowoczesnych budynków w Polsce.

al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

tel. 22 489 54 30, biuro@snb.org.pl

www.snb.org.pl

Wydawcą pisma
WARUNKI TECHNICZNE.PL jest:

Zdjęcie na okładce:

Fort Cze w Warszawie – budynek pensjona-
towo-hotelowy, oparty na zabudowaniach 
Twierdzy Warszawa. Fot. Szaroszyk & Ry-
cerski Architekci.

Redaktor prowadząca:
Kinga Lewandowska

Główny Ekspert SNB
mgr inż. Anna Sas-Micuń

Opracowanie graficzne i skład:

Frogis biuro@frogis.pl
Współpraca: Joanna Kołacz-Śmieja
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2500 egz.

Dziękujemy za zdjęcia następującym firmom  
i instytucjom:

AERECO, Atlas, CODI, Ferro, Oventrop, Roark Studio,  
Schneider, Schöck, Skanska, Somfy, Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Komunikacji RP, Szaroszyk & Rycerski 
Architekci, UM Bydgoszcz.



no_44

5
   SPIS TREŚCI     WARUNKI TECHNICZNE.PL NR 3 [44] 2022   

„ASF” TECHNOLOGY. GŁĘBOKA INFORMATYZACJA 
BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH I ZAMIESZKANIA 
ZBIOROWEGO

Do zarządzania budynkiem można już dziś wdrażać 
futurystycznie brzmiącą technologię “ADMINISTRATION, 
SECURITY AND FIRE CENTER”.

ROZWIĄZANIA PONADSTANDARDOWE 
W INSTALACJACH WODNYCH 

Jak podnieść bezpieczeństwo sanitarno-higieniczne 
instalacji wodnych i jakie nowatorskie rozwiązania 
technologiczne temu służą?

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
BYDGOSZCZY 
 Rozwój Bydgoszczy przebiega 
w harmonii z rzeką Brdą – osią 
komunikacyjną, infrastrukturalną, 
przyrodniczą i turystyczną tego 
nowoczesnego, ciekawego miasta.

BUDYNKI WIELORODZINNE  
I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

Co określa nowoczesne budynki 
wielorodzinne i zamieszkania 
zbiorowego i jak powinno wyglą-
dać ich projektowanie i eksploata-
cja dziś i jutro?

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
INSTALACYJNE 
A CHARAKTERYSTYKA 
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
WIELORODZINNYCH

Wentylacja na żądanie, pompa 
ciepła czy PV – które rozwiązania 
instalacyjne realnie wpływają na 
charakterystykę energetyczną bu-
dynków wielorodzinnych?
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Od pewnego czasu pojawiają się w mediach sensacyjne informacje na temat spodziewanego szybkiego 
zakazu instalacji kotłów gazowych oraz wykorzystywania gazu w instalacjach do ogrzewania. Tego typu 
informacje wprowadzają niepokój na rynku i są często przyczyną wstrzymywania decyzji o wymianie 
starych kotłów – zarówno kotłów gazowych, jak i kotłów spalających śmieci – na nowe gazowe, co nie 
jest korzystne dla powodzenia walki o czyste powietrze. Jaka jest prawda?

 ZMIANY W PRZEPISACH  
 ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM 

 INFORMACJA O ZAKAZIE MONTAŻU KOTŁÓW  
 GAZOWYCH I WYKORZYSTYWANIA GAZU  
 W OGRZEWNICTWIE. PRAWDA CZY FAKE NEWS? 

14.06.2022 PUBLIKACJA W DZIENNIKU USTAW POZ. 1260

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw

W ramach ustawy zmieniającej doprecyzowano zasady oceny hałasu na po-
trzeby sporządzania strategicznych map hałasu oraz metody oceny szkodliwych 
skutków hałasu. Charakter tych zmian skutkował potrzebą wprowadzenia 
uzupełnień w ustawach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Ponadto wprowadzono zmiany w ustawie o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS), w ustawie o odnawialnych źródłach energii 
oraz w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zmiany ustaw weszły w życie z dniem 29 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 
1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

09.06.2022 PUBLIKACJA W DZIENNIKU USTAW POZ. 1225

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

05.05.2022 PUBLIKACJA W DZIENNIKU USTAW POZ. 956

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 
2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energe-
tycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Rozporządzenie zmieniające  weszło w życie z dniem 20 maja 2022 r. 

   WARUNKI TECHNICZNE      ZMIANY W PRAWIE   

KOMENTARZ BRANŻOWY

 

mgr inż. 
Janusz Starościk

Prezes Stowarzyszenia Producentów 
i Importerów Urządzeń Grzewczych.

PRZEPISY DOTYCZĄCE 
POTENCJALNEGO ZAKAZU UŻYWANIA 
KOTŁÓW GAZOWYCH
Wbrew rozpowszechnianym informacjom, 
nie ma obowiązującego aktu prawnego, 
który w przyszłości doprowadzałby do 
zakazu używania urządzeń gazowych. Po 
2027 roku nie ma zakazu urządzeń gazowych. 
Obowiązujące obecnie przepisy na pewno tego 

nie określają. Zamieszanie powoduje interpre-
tacja dwóch różnych przepisów: 

 � Komisja Europejska w projekcie inicjatywy 
REPowerEU oświadczyła, że zaproponuje 
zakaz „samodzielnie instalowanych kotłów 
na paliwa kopalne” od 2029 roku. Miałoby 
to nastąpić w wyniku zmian w ekoprojek-
cie, ale Komisja nie przedstawiła jeszcze 
odpowiedniego wniosku ustawodawczego. 
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Państwa członkowskie będą miały możli-
wość zakwestionowania takiej propozycji 
w ramach zwykłej procedury ekoprojektu 
(forum konsultacyjne, głosowanie itd.), 
a nawet wcześniej, wywierając presję na 
Komisję przed wnioskiem, co jest bardzo 
prawdopodobne i już ma miejsce.

 � Jeśli chodzi o datę 2027 roku, propozy-
cja Komisji Europejskiej w ramach nowe-
lizacji zapisów dyrektywy o efektywności 
energetycznej EPBD mówi: brak wsparcia 
dla „kotłów zasilanych paliwami kopalnymi” 
od 2027 r.

 
Czyli jak na razie w oficjalnych dokumentach 
nie ma mowy o zakazie stosowania kotłów 
gazowych. Tego typu decyzje były podejmo-
wane na poziomie kilku państw członkowskich, 
ale nie było to działanie obligatoryjne dla całej 
UE. Obecnie trwa proces dyskusyjny nad za-
pisami i dalszym procedowaniem. Podstawą 
publikowanych tego typu fake newsów jest 
próba interpretacji różnych propozycji zwar-
tych w szeregu dokumentów dla uzyskania 
oczekiwanego efektu medialnego. Jednakże 
państwa członkowskie, które z jednej strony 
deklarują chęć przyspieszenia takiego zakazu, 
z drugiej podejmują działania, które nie do 
końca są zgodne z takimi deklaracjami, ale są 
zgodne z koniecznością zapewnienia bezpie-
czeństwa energetycznego na swoim terenie, co 
jest oczywiste, ale też nie wstrzymuje działań 
związanych docelowo z dekarbonizacją.

Jeżeli taka regulacja w jakiś sposób weszłaby po 
2029 roku w życie, to nie wykluczałaby instalacji 
kotłów gazowych w układach hybrydowych, 
np. z kolektorami słonecznymi lub pompami 
ciepła z uwagi z stan istniejących budynków i ich 
poziom zapotrzebowania na ciepło. 

CZY DOBRYM POMYSŁEM JEST ZAKAZ 
STOSOWANIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH 
NA OBECNYM ETAPIE?
Nie, to nie jest dobry pomysł.

Z pewnością musimy ograniczyć zużycie wszyst-
kich paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego 
w ogrzewaniu, co Stowarzyszenie Producentów 
i Importerów Urządzeń Grzewczych postuluje 
już od wielu lat. Powinno to jednak być realizo-
wane w sposób zrównoważony i przemyślany, 
aby nie zaburzyć bezpieczeństwa energetycz-
nego odbiorców i nie pogłębiać ubóstwa ener-
getycznego, co wiąże się z fatalnymi dla społe-

czeństw skutkami. Stopniowe i konsekwentne 
odchodzenie od stosowania paliw kopalnych 
ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpie-
czeństwa energetycznego i osiągnięcia naszych 
celów w zakresie dekarbonizacji. Temu służył 
projekt założeń do Ustawy o cieple z OZE.

Najszybszym i najbardziej opłacalnym sposo-
bem, aby to zrobić jest połączenie wydajnych, 
przyszłościowych technologii, gotowych do 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
połączonych w instalacje hybrydowe. Tech-
nologie pomp ciepła z pewnością będą bardzo 
powszechne w jutrzejszym budownictwie 
i muszą być promowane. Ale nadal będziemy 
potrzebować urządzeń pracujących z paliwami 
gazowymi, które są przystępne cenowo dla 
każdego obywatela UE, a także dostosowane 
do istniejących budynków, które potrzebują 
jeszcze wielu lat na przeprowadzenie kom-
pleksowej termomodernizacji koniecznej do 
pełnego wykorzystania OZE do ogrzewania/ 
potrzeb użytkowników. Ponadto uzupełnie-
nie ogrzewania elektrycznego gazem może 
zmniejszyć obciążenie sieci elektrycznej (np. 
w celu pokrycia sezonowego szczytu ciepła), 
zapobiegając potencjalnemu black-outowi i jed-
nocześnie oszczędzając finanse na wzmocnie-
nie sieci elektroenergetycznej i zwiększenie 
mocy wytwórczych.

W przyszłości zainstalowane już urządzenia za-
silane paliwami gazowymi będą jednak działały 
inaczej niż obecnie: będą bardziej efektywne 
(np.: układy hybrydowe z kolektorami słonecz-
nymi i pompami ciepła, gazowe pompy ciepła, 
jednostki mikrokogeneracyjne, a także kotły 
kondensacyjne) i będą wykorzystywać zielone 
gazy, takie jak biometan i zielony wodór jako 
stabilne, niezależne od warunków pogodowych 
źródło ciepła. W rzeczywistości ważne będzie 
jak najszybsze wprowadzenie zielonych gazów 
do miksu energetycznego w ogrzewnictwie, aby 
zmniejszyć zużycie gazu ziemnego i emisję CO2.

JAKIE URZĄDZENIA GRZEWCZE 
BĘDZIE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ  
PO 2027 ROKU W UE?
To będzie najprawdopodobniej zależało od prze-
pisów poszczególnych państw członkowskich. 
Po 2027 r. będziemy potrzebować kombinacji 
urządzeń, które będą w stanie zrealizować nasze 
cele w zakresie dekarbonizacji i bezpieczeństwa 
energetycznego. Warto wspomnieć o podstawo-
wym założeniu: efektywna elektryfikacja wzro-
śnie dzięki zastosowaniu pomp ciepła i instalacji 
hybrydowych. Po stronie paliw gazowych po-
trzebujemy urządzeń zdolnych do zmniejszenia 
zużycia gazu i w pełni gotowych na współpracę 
z innymi źródłami ciepła, wykorzystującymi  
energię odnawialną. W tym sensie wszystkie 
urządzenia gazowe dostępne obecnie na rynku 
mogą wykorzystywać biometan, a większość 
z nich jest w stanie już teraz przejąć 20% udziału 
wodoru zmieszanego z metanem. Proponujemy, 
by od 2029 r. wszystkie urządzenia były gotowe 
do konwersji na wykorzystanie 100% wodoru. 
Połączenie tych technologii z energią słoneczną 
może jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie. Do-
datkowo, z pewnością swoje miejsce w miksie 
energetycznym umocnią nowoczesne kotły na 
biomasę. Zwiększy się też wykorzystanie ciepła 
z kolektorów słonecznych do ogrzewania i przy-
gotowywania ciepła w procesach przemysłowych.

Kluczowe jest również, aby przebieg transforma-
cji umożliwiał użytkownikom końcowym doko-
nanie inwestycji niezbędnych do nabycia bardziej 
wydajnych i gotowych do użycia energii odna-
wialnej urządzeń, oraz ich eksploatacji. W tym 
sensie systemy zachęt są ważne i powinny do-
tyczyć wszystkich przyszłościowych urządzeń, 
które pozwolą na spełnienie warunków nieza-
kłóconego zaopatrzenia w ciepło przy akcepto-
walnych kosztach eksploatacji, oraz zmniejszeniu 
zanieczyszczenia powietrza. Fundamentalne 
znaczenie ma tu podejście oparte na wielu tech-
nologiach i wielu nośnikach, co pozwoli zaspokoić 
potrzeby wszystkich budynków i rodzin.

   WARUNKI TECHNICZNE      ZMIANY W PRAWIE   
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opracowanie: { Janusz Starościk }

18 maja 2022 Komisja Europejska opublikowała plan REPowerEU, który określa drogę do szybszego 
wdrażania pomp ciepła oraz zwiększenia produkcji gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych 
w Europie. Przyspieszenie wiąże się z konieczności szybkiego odcięcia się od rosyjskiego gazu ziemnego.

 PLAN REPOWEREU –  
 PERSPEKTYWA BRANŻY GRZEWCZEJ 

EHI (European Heating Industry), którego członkiem jest m.in. Stowarzyszenie 
Producentów i Importerów urządzeń grzewczych, przedstawiło krótką analizę 
tego planu. Organizacja obecnie konsultuje i analizuje ten plan (m.in. w aspekcie 
wpływu na ekoprojekt i etykietowanie energetyczne, polityki wobec F-gazów 
czy pakiet legislacyjny Fit-for-55), by przekazać wnioski do KE. 

POMPY CIEPŁA
KE planuje przyspieszenie wdrożenia pomp ciepła. Ich liczba ma zostać 
podwojona, co oznacza łącznie 10 milionów jednostek w ciągu najbliższych 
5 lat. Środkami do przyspieszenia mają być m.in. zachęty finansowe, takie jak 
obniżone stawki VAT, dotacje na zastąpienie pompami ciepła kotłów na paliwa 
kopalne, wspierania wykorzystania ogrzewania lokalnego i ciepła odpadowego 
w wielkoskalowych projektach pomp ciepła, energii geotermalnej i słonecznej. 

Należy szybko zwiększyć produkcję pomp ciepła, ułatwiając dostęp do fi-
nansowania – można domyślać się, że zdanie to stanowi zachętę dla państw 
członkowskich do własnych inwestycji. Do finansowania innowacji w dziedzinie 
pomp ciepła ma być wykorzystane m.in.narzędzie “Ważne projekty będące 
przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania” (IPCEI).

Planuje się też przegląd prawodawstwa unijnego dotyczącego pomp ciepła.

KOTŁY
Zachęca się państwa członkowskie do stopniowego wycofywania dotacji 
do “kotłów na paliwa kopalne” do 2025 r. i do subsydiowania pomp ciepła. 
Komisja Europejska przedstawi wniosek w sprawie ekoprojektu, aby do 2029 r. 
zaprzestać wprowadzania do obrotu “samodzielnych kotłów na paliwa kopalne” 
(co pośrednio wskazuje na możliwość dalszego wprowadzania na rynek hy-
brydowych pomp ciepła i pakietu kocioł + kolektory słoneczne po 2029 roku). 
Zachęca się państwa członkowskie do wcześniejszego wprowadzenia zakazu

stosowania kotłów na szczeblu krajowym  w istniejących i nowych budynkach 
poprzez ustanowienie wymogów dla źródeł ciepła w oparciu o emisje gazów 
cieplarnianych lub rodzaj stosowanego paliwa.

ZIELONE GAZY
Komisja planuje wspieranie produkcji biometanu i odnawialnego wodoru. 
Na ten cel mają byc wykorzystane różne instrumenty – w tym instrument 
odbudowy po COVID-19.

Należy promować wykorzystanie wodoru w przemyśle i transporcie. Na-
tomiast zastosowanie w ogrzewaniu nie zostało wyraźnie wymienione, ale 
nie jest też wykluczone. Komisja uznaje też możliwość stosowania wodoru 

w mieszaninach gazu, chociaż nie precyzuje, w których sektorach te mieszaniny 
wodoru miałyby być stosowane.

UMIEJĘTNOŚCI INSTALATORÓW
Komisja proponuje, aby rządy wprowadziły zagadnienia oszczędności energii 
do programów szkolnych i zainicjowały “partnerstwa na rzecz umiejętności 
na dużą skalę” między przemysłem a władzami publicznymi. Ma to zwiększyć 
umiejętności instalatorów związane z efektywnością energetyczną, 

ZMIANY DYREKTYW
Komisja zaproponowała podwyższenie celu w zakresie efektywności energe-
tycznej (z 9 do 13%) i celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (z 40 do 
45%) w odpowiednich dyrektywach.

Proponuje się też, aby wszystkie nowe budynki były projektowane tak, by 
były przygotowane na opłacalną instalację urządzeń do wykorzystania energii 
słonecznej (dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). 
Warto tu dodać, że z budżetu Unii zapewnione zostanie finansowanie innowacji 
w dziedzinie energii słonecznej na cele grzewcze (wykorzystanie kolektorów 
słonecznych) w programie “Horyzont Europa”.

ZACHĘTY DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH
Komisja opracuje kampanię informacyjną i materiały dla odbiorców indywidu-
alnych, zawierające zalecenia dotyczące osiągania efektywności energetycznej, 
np.: wyłączanie ogrzewania, utrzymywanie temperatury kotłów kondensacyj-
nych poniżej 60°C, regularne serwisowanie kotłów, montaż termostatycznych 
zaworów grzejnikowych i sterowników ogrzewania, modyfikacja cen energii 
promująca przejście z gazu ziemnego na energię elektryczną.

 

mgr inż. 
Janusz Starościk

Prezes SPIUG, członek Pool of Experts Switzerland Global 
Enterprise. Działa na rzecz upowszechnienia wiedzy 
o energooszczędności budynków i OZE, choć biznesowo 
nie jest związany z tą branżą – prowadzi firmę zajmującą 
się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy firmami 
i organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych.

OPRACOWANIE
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opracowanie: { Janusz Starościk }

Pomimo wybuchu wojny na Ukrainie, która wycisnęła swoje piętno zarówno na gospodarce, jak i samej 
branży instalacyjno-grzewczej, I kwartał 2022 był kolejnym względnie dobrym kwartałem dla branży, 
naznaczonym jednak znacznie większą niepewnością co do przyszłości sektora, jak i ogólnie kierunku, 
w którym gospodarka rozwinie się w wyniku wszystkich perturbacji geopolitycznych.

 PIERWSZY KWARTAŁ 2022 ROKU  
 W BRANŻY INSTALACYJNO- 
-GRZEWCZEJ W POLSCE 

W I kwartale 2022 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była – 
według większości ocen – bardzo dobra, choć z nieco słabszą dynamiką 
w porównaniu do poprzednich kwartałów. Wzrost sprzedaży można sza-
cować na 25% wartościowo – w tym ze względu na zapowiadany wcześniej 
przez większość producentów wzrost cen towarów. 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW NIEZMIENNIE PROBLEMEM
Niezmiennie występowały problemy z dostępnością towarów (stali, tworzyw 
sztucznych i podzespołów elektronicznych). Brakowało komponentów do 
różnych urządzeń, których produkcja została w minionych latach w celu 
osiągnięcia większego zysku przeniesiona do Azji, głównie Chin i Tajwanu. 
Problemem były także zakłócane łańcuchy dostaw, dotyczące zwłaszcza 
transportu z Azji – na dostępność produktów wpływają ciągłe zmiany 
cen surowców i przepustowość frachtu morskiego. Ogólnie, podobnie 
jak w poprzednim kwartale, panuje opinia, że wygrywali ci, którzy byli 
w stanie dostarczyć towar (np. mieli zapasy na magazynach). Klienci często 
decydowali się na takie produkty, jakie były dostępne. Dzięki temu nawet 
niszowe marki osiągnęły spektakularne wzrosty, jeśli produkt był na stanie 
magazynowym. To może być szansą dla takich firm na ich przyszły rozwój 
i większą dywersyfikację źródeł dostaw. 

ROSNĄCE CENY
Drugim problemem były nieodmiennie znaczne i częste podwyżki materiałów 
instalacyjnych. W wyniku podwyżek cen urządzeń pojawiało się zjawisko 

rezygnacji z marek premium na rzecz tańszych urządzeń. Lawinowo rosły 
też ceny paliw i gazu i innych nośników energii – co powodowało pertur-
bacje związane z wyborem urządzeń grzewczych zarówno do wymiany, 
jak i do zasilania nowych budynków – oraz produktów końcowych i usług. 
Z pewnością jako pretekst do niewspółmiernie wysokich podwyżek cen 
paliw, zarówno gazu jak i ropy naftowej, posłużył najazd Rosji na Ukrainę.

ZMIANY NA RYNKU GAZU I ICH KONSEKWENCJE
Istotnym zjawiskiem kształtującym i zmieniającym sektor były zmiany na 
rynku gazu – drastyczne podwyżki cen, wstrzymanie podpisywania umów 
na nowe przyłącza gazowe (zapowiedziane przez PSG na początku roku, 
jednak rozwiązane pod koniec pierwszego kwartału) czy wreszcie sytuacja 
geopolityczna i negatywny klimat wokół gazu. Inwestorzy planujący wymianę 
starych urządzeń grzewczych na nowe gazowe kotły kondensacyjne wstrzy-
mywali inwestycje, zmieniali urządzenia (np. na pompy ciepła), a beneficjenci 
programu “Czyste Powietrze” często występowali do NFOŚiGW o zamro-
żenie zawartych w ramach programu umów – w statystykach tego programu 
w marcu nastąpiły spadki liczby kotłów gazowych. Wyraźnie widać, że akcja 
wycofywania się z gazu w perspektywie następnych 20 lat już ruszyła. Jednak 
odejście od niego po 2025 roku należy raczej traktować jako nierealne 
życzenie z uwagi na brak wiarygodnej alternatywy.

Masowy odwrót od urządzeń gazowych i przejście na urządzenia elektryczne, 
szczególnie pomp ciepła, może jednak spowodować nieprawidłowy dobór 
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urządzenia dla danego budynku i rozczarowanie inwestorów pompami ciepła. 
Nie jest to jedyny problem, z którym może zmagać się ten segment – nie-
zmiennie rośnie znaczenie rozdrobnionego importu pomp ciepła głównie 
z Chin, napędzanego niższymi cenami tych produktów (choć pojawiają się 
sygnały o “zatykaniu” tego kierunku). Pod znakiem zapytania jest przyszła 
jakość serwisu i doradztwa technicznego. Zjawiska te mogą negatywnie 
wpłynąć na cały budowany od kilku lat rynek w tej grupie produktowej – 
zarówno na kondycję producentów europejskich i krajowych, jak i na odbiór 
ze strony klientów.

SYTUACJA GEOPOLITYCZNA I EKONOMICZNA
Druga połowa lutego i marzec wyglądały słabiej niż wskazywał na to począ-
tek roku, choćby ze względu na niepewność i wahania rynkowe wywołane 
rosyjską agresją na Ukrainę oraz związaną z nią rosnącą niepewnością co do 
dostępności i cen podstawowych nośników energii: gazu, energii elektrycznej 
czy nawet węgla. Wojna na Ukrainie wpłynęła także na znaczne braki siły 
roboczej na polskich budowach (pracownicy ukraińscy wrócili do ojczyzny), 
co spowalnia sektor i powoduje dodatkowe opóźnienia na placach budowy.

Niepewna sytuacja polityczna i ekonomiczna, wysoka inflacja (realny wzrost 
gospodarczy wydaje się być znacznie niższy od podawanego w oficjalnych 
statystykach), rosnące koszty i pogarszające się warunki kredytowe powo-
dują, że firmy deweloperskie (dla których branża grzewczo-instalacyjna jest 
podwykonawcą) ostrożniej planują nowe inwestycje, a nawet zamrażają 
niektóre projekty. Zjawiska te powodują też niepewność i mocny spadek 
nastrojów wśród wykonawców.

KOTŁY GAZOWE
W grupie kotłów gazowych dominowała sprzedaż kotłów kondensacyjnych 
(96%). W pierwszym kwartale 2022 r. po raz pierwszy od kilku kwarta-
łów sprzedaż kotłów konwencjonalnych spadła o ok. 14% (kotły wiszące) 
i o ok. 40% (kotły stojące), co jest przejawem naturalnej tendencji wygaszania 
produktu po ograniczeniach wynikających z ekoprojektu.

Kotły kondensacyjne natomiast odnotowały wzrost r/r o 10% (kotły wiszące) 
i o 6% (kotły stojące). Dla kotłów o mocy powyżej 50 kW nastąpił wzrost 
13% w wypadku kotłów kondensacyjnych i 3% dla kotłów konwencjonalnych. 
Odnotowano także ok. 13% wzrost sprzedaży kotłów z tzw. wymiennikiem 
kondensującym – po części wynika to z zastępowania tymi urządzeniami 
brakujących na rynku kotłów kondensacyjnych.

KOTŁY OLEJOWE
W grupie tej nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 24% (dla kotłów kondensacyj-
nych było to aż 45%) w całym 2021 roku wzrost ten wyniósł tylko 5%. Duży 
wzrost sprzedaży kotłów olejowych zaskakuje i może wynikać z braków 
towarowych czy obaw – widać było sporo zapytań o ogrzewanie olejowe 
w perspektywie podwyżek cen gazu.

KOTŁY NA PALIWA STAŁE
W I kwartale 2022 sprzedaż kotłów na paliwa stałe wzrosła o 10-15% 
(wpłynęły na to podwyżki cen i zwiększone zakupy), nawet przy uwzględ-
nieniu spadku zainteresowania kotłami węglowymi z uwagi na ich wycofanie 
z końcem 2021 roku z dotacji w programie Czyste Powietrze. Notowano 
wzrost popularności zarówno kotłów automatycznych na pelet, jak i na 
pyrolizę drewna. 

Widać opóźnienia w realizacji zamówień, z uwagi na możliwości produkcyjne 
zakładów i dostęp do surowców oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej. 
Pojawia się także tendencja do wprowadzania do oferty różnych innych 
produktów i nowoczesnych źródeł ciepła.

KOLEKTORY SŁONECZNE
Wzrost sprzedaży tego typu instalacji r/r wyniósł ok. 20%, z dominacją ko-
lektorów płaskich. Widać było dalszy wzrost znaczenia sprzedaży detalicznej, 
choć wciąż trudno mówić o stabilności tego segmentu rynku. Głównym 
motorem wzrostu sprzedaży jest rosnące zainteresowanie instalacjami 
kolektorów słonecznych w układach hybrydowych z innymi źródłami ciepła 

– nie tylko do c.w.u., ale też do c.o. Widać też wzrost liczby instalacji z kolek-
torami hybrydowymi PVT – formy kogeneracji opartej o energię słoneczną.

Producenci także i w tym segmencie sygnalizowali problemy z dostawami 
komponentów i surowców, zatem osiągnięty wzrost był poniżej możliwo-
ści rynku. Jeśli chodzi o rozwój tego segmentu rynku – na rynek krajowy 
wpłynie także powstała w UE mapa drogowa dla szerszego wykorzystania 
ciepła pozyskanego z energii słonecznej.

GAZOWE PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE DO C.W.U.
Po wzroście w IV kwartale 2021 r. o 12%, w I kwartale 2022 roku zaznaczył 
się ponowny spadek sprzedaży tych urządzeń – 8%. Technologia ta funkcjo-
nuje praktycznie tylko dzięki rynkowi wymian – w nowym budownictwie 
jest coraz bardziej wypierana przez inne źródła wytwarzania c.w.u.

POMPY CIEPŁA I INNE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
Z uwagi na wchodzące od kwietnia 2022 r. nowe przepisy rozliczania prądu 
z PV, w I kwartale 2022 można było zaobserwować zwiększone zaintere-
sowanie panelami PV oraz dedykowanym osprzętem. 

Pompy ciepła odnotowały 72% wzrostu sprzedaży, co może być niedo-
szacowane z uwagi na wejście na rynek wielu producentów pomp ciepła 
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produkujących na małą skalę oraz rozwijający się import pomp ciepła z Chin, 
co może prowadzić do problemów dla europejskich i krajowych producentów. 

Największe wzrosty odnotowano dla pomp powietrznych (głównie mono-
blokowych – 200-300%) – byłyby one jeszcze wyższe, gdyby nie problemy 
z realizacją dostaw (powyżej miesiąca i dłużej). Przełożyło się to na większe 
zainteresowanie akurat dostępnymi w momencie zapotrzebowania grun-
towymi pompy ciepła – dla pomp nierewersyjnych wzrost wyniósł prawie 
54%, a dla rewersyjnych 33%.

Na wzrost sprzedaży pomp ciepła wpływało rosnące przekonanie o efek-
tywności kosztowej tych urządzeń oraz ulga termomodernizacyjna i większa 
intensywność finansowego wsparcia w programie „Czyste Powietrze” – udział 
pomp ciepła w wymianach finansowanych z tego programu wyniósł w marcu 
i kwietniu 2022 r. ok. 30-40%.

Utrzymywał się notowany od 2020 roku trend zainteresowania kotłami 
elektrycznymi, z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji – wzrost 
sprzedaży wyniósł ok. 40%, zaś dla prostych modeli przeznaczonych do 
współpracy z pompami ciepła – ponad 200%, co dotyczy zarówno urządzeń 
nowych, jak i przewidzianych do dodania do pomp ciepła ze względu na 
niewystarczającą moc dobranego urządzenia.

Kotły te zaczynają być stosowane na wymianę za gazowe źródła ciepła – w seg-
mencie przemysłowym i wśród klientów indywidualnych, w konsekwencji 
niepokojów związanych z paliwem gazowym – oraz jako dodatkowe źródła 
ciepła, co ma sens przy dużej nieprzewidywalności cen nośników ciepła. 
Wzrasta też sprzedaż kotłów elektrycznych do współpracy z instalacjami 
PV oraz rośnie zainteresowanie nową kategorią produktów – elektrycznych 
dogrzewaczy układu c.o. W ciągu dwóch lat ich sprzedaż może zbliżyć się 
wolumenowo do liczby kotłów elektrycznych.

Ogrzewanie elektryczne jest coraz częściej instalowane przez firmy foto-
woltaiczne oferującą kompleksową usługę panele + pompa ciepła/kocioł 
elektryczny. Firmy te zabezpieczały się przed oczekiwanym spadkiem popytu 
na PV po 31 marca 2022 roku i zmianie przepisów dotyczących rozliczeń.

GRZEJNIKI I INNE ELEMENTY INSTALACYJNE
Spadek o ok. 10 -15% w stosunku do czwartego kwartału 2021 r. w grupie 
grzejników stalowych był pochodną koniunktury w budownictwie mieszka-
niowym. Nastąpiła korekta w stosunku do zakupów robionych z zapasem 
przed podwyżkami w ciągu roku. Dla grzejników aluminiowych spadek 
sprzedaży wyniósł ok. 5%.

Segment ogrzewania płaszczyznowego oraz systemów rurowych dotknięty 
był ogromnymi brakami w dostępności surowców, a więc wydłużonymi termi-
nami dostaw – mimo tego osiągnęły ponownie dwucyfrowy wzrost. Z uwagi 
na ok. 20% spadek sprzedaży dla systemu montażu dla rur w technologii 
mokrej w ogrzewaniu płaszczyznowym nastąpił niewielki spadek. Pozostałe 
elementy instalacji utrzymywały się na podobnym poziomie jak wcześniej.

PODSUMOWANIE I PROGNOZY NA DALSZĄ CZĘŚĆ ROKU
Ogólnie, branża grzewcza pomimo trudności z dostawami i podwyżką cen 
materiałów do produkcji zaliczyła kolejny dobry kwartał. Pewną niewiadomą 
jest dalszy rozwój rynku w 2022 roku, ze względów zarówno geopolitycznych, 

Grupa produktowa Tendencja I kwartał 
2022/I kwartał 2021

Gazowe kotły wiszące ogółem +8%

Gazowe kotły wiszące kondensacyjne +10%

Gazowe kotły wiszące konwencjonalne -14%

Gazowe kotły stojące ogólnie +4%

Gazowe kotły stojące kondensacyjne +6%

Gazowe kotły stojące konwencjonalne -40%

Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. -8%

Olejowe kotły stojące ogólnie +24%

Olejowe kotły stojące kondensacyjne +45%

Olejowe kotły stojące konwencjonalne -17%

Kotły na paliwa stałe b/d

Kolektory słoneczne +20%

Pompy ciepła +72%

Zasobniki i bufory +25%

jak i ekonomicznych. Choć prognozowana jest stabilizacja na rynku surowców 
oraz nośników energii, może nastąpić zahamowanie zdolności finansowe, na 
które wpływać będą wysoka inflacja oraz konieczność poniesienia większych 
wydatków w innych sektorach. Mówi się o wyraźnym spadku rentowności 
firm wykonawczych i możliwych upadłościach. 

Problemem zaczynają być dostawy komponentów i surowców z Chin, co 
jest wynikiem swego rodzaju niepisanych sankcji czy nacisku politycznego na 
firmy europejskie, spowodowanego nierozważnym wyprowadzaniem różnej 
produkcji podzespołów z Europy i uzależniania się od dostaw z tamtego 
kierunku. Firmy chińskie także zaczynają zalegać z dostawami gotowych 
produktów, co może być spowodowane zamykaniem całych obszarów ze 
względu na restrykcje pandemiczne.

Tab. Sytuacja w poszczególnych grupach produktowych rynku instala-
cyjno-grzewczego I kwartale 2022 r.

 

mgr inż. 
Janusz Starościk

Prezes SPIUG, członek Pool of Experts Switzerland Global 
Enterprise. Działa na rzecz upowszechnienia wiedzy 
o energooszczędności budynków i OZE, choć biznesowo 
nie jest związany z tą branżą – prowadzi firmę zajmującą 
się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy firmami 
i organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych.

OPRACOWANIE

   WARUNKI TECHNICZNE      RYNEK   



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BYDGOSZCZY

Zrównoważony rozwój Bydgoszczy
W 2020 roku zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku. 
Do niedawna dokumenty strategiczne miast i gmin tworzył zamknięty z reguły 
krąg osób, uznanych za autorytety w różnych dziedzinach związanych z roz-
wojem miast. Tym razem było inaczej. W strategii rozwoju Bydgoszczy nie 
ma wykazu autorów, bo byłoby ich zbyt wielu. W spotkaniach, ankietach, 
debatach i konsultacjach uczestniczyło mnóstwo osób, dla których Bydgoszcz 
ma duże znaczenie – to głównie dzięki nim powstał ten dokument. Jednak 
wdrożenie tych kilkudziesięciu stron jest zależne od wielu czynników, m.in. 
wysokości środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej, budżetu państwa 
czy skutków zmian w prawie, które oddziałują na finanse samorządów, 
w tym Bydgoszczy, a co za tym idzie także na tempo realizacji inwestycji. 
Kolejny trudny dla polskich samorządów rok oddala nas od wizji wysnutej 
jeszcze w 2020 roku.

Zrównoważony rozwój to pojęcie pojemne. Skupiając się wyłącznie na archi-
tekturze i budownictwie, możemy śmiało powiedzieć, że Bydgoszcz – jako 
największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego – chce i stawia na 
metropolitalny charakter. W swojej wizji to miasto oferujące usługi i pełniące 
funkcje ponadregionalne w zakresie kultury, nauki, gospodarki, edukacji, opieki 
zdrowotnej, sportu, transportu, administracji, wojskowości i wielu innych. 
Miasto powinno tworzyć dobry klimat dla ludzi, którzy chcą w nim mieszkać. 
Jeśli jako samorząd zaoferujemy ludziom przyjeżdżającym do Bydgoszczy do 
pracy czy na studia przyjazne przestrzenie, będą chcieli tu zostać, zakładać 
rodziny, rozwijać siebie – i tym samym Bydgoszcz. 

Astoria Bydgoszcz – nowe trendy na elewacji i ekoprąd
Astoria to jedna z najnowocześniejszych pływalni w Polsce. Budowa rozpo-
częła się w 2018 roku i zakończyła 2 lata później. Kubatura budynku wynosi 
ponad 65 tys. m3, a powierzchnia – 9,7 tys. m2. Koszt inwestycji wyniósł 
ponad 100 mln zł. Inwestycja uznana została za wzorową w konkursie 

„Budowa na Medal Pomorza i Kujaw”. Astorię do konkursu zgłosiła firma 
Alstal, wykonawca inwestycji.

Budynek wyróżnia się elewacją. Oprócz dużych przeszkleń, tworzą ją 
okładziny ze stali kortenowskiej. Materiał dzięki naturalnym procesom 
zyskał rdzawo-pomarańczowy kolor. To jeden z trendów w budownictwie. 
Sama budowa była ogromnym wyzwaniem – w bliskim sąsiedztwie płynie 
rzeka. Zastosowana została m.in. technologia ścian szczelinowych, aby odciąć 
budynek od cieków wodnych. 

Ale to nie wszystko – w trosce o środowisko zamontowane zostały panele 
fotowoltaiczne. Uruchomienie tak dużej instalacji, która może zaspokoić 
potrzeby energetyczne budynku „w stanie spoczynku” (pozwala na roczną 
produkcję ponad 120 MWh energii elektrycznej) to najlepszy przykład 
inwestowania przez Bydgoszcz w odnawialne źródła energii. W budynku 
zamontowano nowoczesny system uzdatniania wody przy zastosowaniu 
filtracji szkłem, co zapewnia krystalicznie czystą wodę, bezpieczną dla pły-
wających, a także pozbawioną charakterystycznego zapachu chloru. A jeśli 
dodamy do tego system odzysku ciepła – można śmiało powiedzieć, że jest 
to obiekt wpisujący się w ekologiczne trendy. Pływalnia w Bydgoszczy robi 
niesamowite wrażenie z zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Fot. 1. Astoria to jedna z najnowocześniejszych pływalni w Polsce, bez-
piecznie posadowiona nad rzeką i wyposażona w panele fotowoltaiczne
 
Młyny Rothera – imponujące, industrialne wnętrza 
Młyny Rothera to wyjątkowy obiekt w samym sercu Bydgoszczy. Kompleks 
budynków, położony na Wyspie Młyńskiej, niegdyś obiekt przemysłowy, 
jeszcze kilka lat temu znajdował się w prywatnych rękach i był mocno zde-
gradowany. Dziś odrestaurowany zabytek, który dzięki unijnemu wsparciu 
pozyskało i wyremontowało miasto, może pochwalić się nagrodami w kon-
kursach budowlanych. W 2021 roku został wyróżniony w kategorii „Obiekty 
zrewitalizowane” w konkursie „Arcydzieło sztuki budowlanej 2021”, a rok 
później znalazł się w gronie 10 najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce, 
nagrodzonych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.



Obecnie Młyny są siedzibą nowo powstałej instytucji kultury. Choć w części 
budynków trwają jeszcze prace przygotowawcze, a zarówno zespół, jak 
i oferta nadal są w trakcie tworzenia – Młyny już działają. Odbywają się tam 
konferencje, koncerty, wystawy, festiwale, spotkania i warsztaty. Docelowo 
w Młynach swoje miejsce znajdą wystawy stałe i czasowe oraz przestrzenie 
konferencyjne, sale do coworkingu, pracownia techniczna Fablab, kulinarna, 
edukacyjna z laboratorium popularnonaukowym

Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich 
oraz montażowych. W zabytkowym kompleksie budynków Młyna Rothera, 
obejmujących obiekt młyna, spichrzy: zbożowego oraz mącznego oraz tzw. 
łazienek, wykonano także rozbudowę o garaż, zlokalizowane nad garażem 
tarasy z budynkiem kawiarni i fontannę. Inwestycja realizowana była w latach 
2015-2021 i została rozpoczęta od robót zabezpieczających zabytkową sub-
stancję obiektu przejętego przez Miasto Bydgoszcz w 2014 roku. Wartość 
inwestycji wyniosła 110,4 mln zł.

Tu był i będzie... teatr
Rewitalizacja Teatru Kameralnego to kolejna inwestycja mająca na celu przy-
wracanie zdegradowanych budynków mieszkańcom. Inwestycja obejmowała 
przystosowanie istniejących dawnych obiektów do pełnienia funkcji kultu-
ralno-edukacyjnych. W ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę 
i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego (budynku zabytko-
wego rejestrowego oraz budynku znajdującego się w gminnej ewidencji 
zabytków) wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową 
infrastruktury towarzyszącej.

W efekcie tych prac powstał obiekt o powierzchni zabudowy ponad 1000 m2, 
częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. W przebudowanym i rozbu-
dowanym budynku Teatru Kameralnego zlokalizowano m.in. salę teatralną 
ze sceną o powierzchni 226 m2 i widownią mieszczącą 234 osoby wraz 
z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób. Wartość 
inwestycji wyniosła 30,4 mln zł.

Fot. 3. Nowy-stary Teatr Kameralny
 
Młodzi i zdolni z Bydgoszczy
Muzyka jest jedną z najbardziej prężnych dziedzin bydgoskiej kultury. Nie 
bez przyczyny trwają właśnie prace budowlane związane z budową nowo-
czesnego kampusu Akademii Muzycznej. Na terenach o powierzchni 3 hek-
tarów nowy budynek ma szansę stać się istotnym punktem tworzącego się 
miasteczka uniwersyteckiego w centrum Bydgoszczy. Głównym elementem 
założenia będzie nowy, ośmiokondygnacyjny gmach, który pomieści m.in. 
cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i orga-
nową, a także sale dydaktyczne i dom studenta. Inwestycja jest konsekwentnie 
wspierana przez Miasto: przekazaliśmy niezbędny grunt, radni uchwalili 
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, trwają przygotowania do Fot. 2. Młyny Rothera – widok ogólny i wnętrza



budowy nowego układu ulic i przystanków obsługujących kampus. Budowa 
nowoczesnego kampusu to szansa dla bydgoskiej uczelni na zwiększenie 
zakresu prowadzonej działalności, poprawy jakość nauczania i stworzenie 
możliwość wyrównania szans edukacyjnych w stosunku do innych ośrodków 
akademickich w Polsce. Dzięki inwestycji Akademia Muzyczna będzie mogła 
również zwiększyć liczbę studentów, w tym również studentów zagranicznych. 
Wartość prac budowlanych wynosi niemal 400 mln zł.

Jeśli mamy mówić o Bydgoszczy jako mieście muzyki, należy również wspo-
mnieć o rozpoczynającej się w samym środku miasta inwestycji, polegającej 
na rozbudowie Opery Nova. Realizacja tej inwestycji wzmocni rangę miasta 
jako ośrodka kultury muzycznej. To również kolejny element rewitalizacji 
Salonu Bydgoszczy. Rozbudowany gmach ma szansę stać się w jeszcze 
większym stopniu miejscem prezentacji nie tylko dzieł muzycznych na naj-
wyższym poziomie – inwestycja przyczyni się także do rozwoju działalności 
festiwalowej i wystawienniczej. Projekt pozytywnie wpłynie też na większą 
rozpoznawalność Opery Nova w kraju i za granicą.

Fot. 4. Opera Nova – kulturalna wizytówka Bydgoszczy
 
Opera Nova w Bydgoszczy to jeden z nowocześniejszych i najbar-
dziej wszechstronnych teatrów muzycznych w Polsce, którego bogaty 
repertuar, obejmujący dzieła operowe, baletowe, operetki i musica-
le, uzupełniają koncerty, widowiska i przedstawienia innych teatrów 
goszczących na Bydgoskim Festiwalu Operowym, organizowanym tu 
corocznie od 1994 roku.

Budowę istniejących trzech kręgów Opery Nova w malowniczym 
zakolu Brdy rozpoczęto w 1973 roku. Ukończenie obiektu opóźniało 
się z powodu wysokich kosztów jego budowy oraz braku materiałów 
i wykonawców. W latach 80. XX wieku czasowo zaprzestano nawet 
prac budowlanych. 

Gmach w formie trzech koncentrycznych kręgów został zaprojektowany 
przez prof. dr arch. Józefa Chmiela i profesora Politechniki Gdańskiej dr 
inż. arch. Andrzeja Prusiewicza. Malownicze położenie i oryginalna archi-
tektura sprawiły, że budynek zyskał rangę jednego z symboli Bydgoszczy. 
Teraz opera ma zyskać czwarty krąg, z mnóstwem przeszkleń i tarasem 
widokowym na miasto.

Mieszkaniowy plac budowy
Bydgoszczanie i deweloperzy przy realizacji swoich najnowszych inwestycji 
stawiają na bliskość wody i terenów zieleni, których w Bydgoszczy nie 
brakuje. Przykładową dużą inwestycją deweloperską może być trwający 
pierwszy etap budowy „Nowego Portu” w ścisłym centrum Bydgoszcz, 
nieopodal Opery Nova, czy Wyspy Młyńskiej. U zbiegu ulic Marcinkowskie-
go i Obrońców Bydgoszczy rewitalizację przechodzi historyczna, ceglana 
zabudowa po fabryce „Befana”. W budynkach zaplanowano przestrzeń 
dla gastronomii. 

Zabudowania te,  wielokrotnie przebudowywane i rozbudowywane, są 
ważnym świadectwem przemysłowego dziedzictwa miasta. Ich najbardziej 
charakterystycznym elementem stał się ceglany budynek biurowy  u zbiegu 
ulic  Marcinkowskiego i Obrońców Bydgoszczy. Wzniesiono go w 1899 roku, 
a autorem projektu był bydgoski architekt i budowniczy Paul Bohm.

Fot. 5. Akademia Muzyczna – kuźnia talentów i nowoczesny ośrodek 
akademicki
 
Nieopodal omawianej inwestycji ulicę Garbary uzupełnia nie tylko nowa 
zabudowa. Jednocześnie konserwatorskim remontom poddawane są ka-
mienice. Oryginalnym świadkiem historii jest komin po dawnej fabryce 
słodyczy, odbudowany w nowym miejscu. Na terenie pomiędzy węzłem 
Garbary a ulicą Kącik powstaje  nowoczesny budynek. Zaprojektowano 



Miasto Bydgoszcz

Bydgoszcz jest największym miastem w woj. kujawsko-
pomorskim o charakterze ośrodka metropolitalnego, 
liczącym ponad 340 tys. mieszkańców i malowniczo 
położonym w dolinie i pradolinie rzeki Brdy, wśród pasm 
wysoczyzn. Osią tożsamości, gospodarki, kultury i turystyki 
miasta jest rzeka Brda. W Bydgoszczy obok klasycznego 
węzła komunikacyjnego znajduje się port rzeczny i węzeł 
żeglugi śródlądowej, a w bezpośrednim otoczeniu rzeki 
powstają najciekawsze projekty budowlane i rewitalizacyjne, 
uzupełniające atrakcyjność turystyczną nabrzeża, na którą 
składają się m.in. Wyspa Młyńska czy bogata architektura 
z okresu belle epoque i przywracające ten cenny 
teren mieszkańcom i turystom. Mieszkańcy są aktywni 
obywatelsko, a wieloprofilowe kształcenie pozwala na 
budowanie kapitału społecznego i kulturowego.

OPRACOWANIE

w nim 162 mieszkania. Wykonana już bryła budynku od strony ul. Kącik 
kaskadowo wznosi się do pięciu pięter. Zróżnicowaną elewację od strony 
ul. Królowej Jadwigi wyróżniać mają duże przeszklenia. W parterze prze-
widziane są lokale handlowe i usługowe. Znakiem szczególnym inwestycji 
jest 21-metrowy zabytkowy komin. Po analizie jego stanu technicznego 
oraz położenia ograniczającego możliwość zabudowy, inwestor, zgodnie 
z konserwatorskimi zaleceniami, zdecydował się na jego rozbiórkę i odbu-
dowę w nowej lokalizacji.

W Bydgoszczy zmienia się także otoczenie przy Starym Kanale Bydgoskim 
i Brdzie. W ostatnim czasie powstaje tu sporo inwestycji związanych z bu-
downictwem wielorodzinnym. 

Starsze osiedla też pięknieją
Miasto kończy duży projekt związany z kompleksowymi remontami 8 miej-
skich budynków na 2 bydgoskich osiedlach. Dzięki unijnym funduszom 
w wiekowych kamienicach powstało 70 funkcjonalnych mieszkań na wynajem. 
Część z nich dostosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi. Unijne fundusze skutecznie wykorzystujemy na wielu płaszczyznach. 
Europejskie środki wspierają między innymi nasze działania związane 
z oddawaniem do użytku mieszkań na wynajem dla osób, które z różnych 
przyczyn mają utrudniony dostęp do lokali oferowanych na wolnym rynku. 
W ten sposób wzmacniamy też pozytywny trend rewitalizacji osiedli położo-
nych poza Śródmieściem. W zakres inwestycji wchodziła przede wszystkim 
kompleksowa termomodernizacja obiektów połączona z wykonaniem 
nowych elewacji. Remont objął również przebudowę lokali mieszkalnych, 
budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przebudowę 
instalacji gazowej oraz elektrycznej, a także likwidację dotychczasowych 
nieekologicznych źródeł ciepła.

Fot.7. Rzeka Brda z widokiem na River Tower – najwyższy w Bydgoszczy 
budynek mieszkalny

Fot. 6. Odbudowany zabytkowy komin Jutrzenki
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Wspólnie z ekspertami kształtującymi polski rynek budowlany – autorytetem w zakresie instalacji 
sanitarnych, architektem-wizjonerem i przedstawicielem innowacyjnego dewelopera – poszukujemy 
odpowiedzi na pytania, co określa nowoczesne budynki wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, 
jaki powinien być dziś proces projektowania i jakie trendy będą kształtować ten rynek w perspektywie 
najbliższych lat.

 BUDYNKI WIELORODZINNE  
 I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 

DEBATA EKSPERCKA

dr inż.
Jarosław Chudzicki, prof. PW 

Od 2020 r. profesor uczelni. Prowadzi zajęcia z dziedziny 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na kilku Wydziałach 
Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor około 280 prac, w tym 
9 podręczników i skryptów z zakresu instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Promotor ok. 140 prac dyplomowych. Organizator 
i współorganizator ponad 15 konferencji oraz seminariów. Uczestnik 
prac Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN, rzeczoznawca PZITS, 
ekspert konkursu „Teraz Polska”, z-ca przewodniczącego Komitetu 
Technicznego PKN nr 278 ds. wodociągów i kanalizacji..

dr inż. arch. 
Jakub Bladowski 

Prezes zarządu i architekt pracowni pracowni Roark Studio powstałej 
w 2015 r. Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego 
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Współtwórca firmy 
Designbotic, oferującej unikatowe rozwiązania dla architektury, oparte 
na bazach danych, sztucznej inteligencji i algorytmach genetycznych.

mgr inż. 
Artur Łeszczynski

Menadżer ds. rozwoju biznesu w Skanska Residential Development 
Poland. Zajmuje się analizą i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań 
oraz działaniami firmy w obszarze szeroko rozumianego 
zrównoważonego rozwoju. Odpowiada za rekomendacje 
i przygotowanie wdrożeń nowych produktów oraz usług na obecnych 
i nowych rynkach działania spółki. Edukator rynku i klientów pod 
względem świadomości ekologicznej oraz inteligentnego zarządzania 
mediami. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie tych 
służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.

   RAPORT      BUDYNKI MIESZKALNE I BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO    

1  Jak należy definiować nowoczesny budynek – w funkcji celu 
czy parametrycznie? 

Jarosław Chudzicki: Moim zdaniem funkcja celu budynku jest dominującym 
kryterium podczas fazy planowania i projektowania obiektu. Jego parametry 
(cieplne, materiałowe, komfort wyposażenia sanitarnego itp.) stanowią wymagania, 
które projektant jest zobowiązany uwzględnić – w porozumieniu z inwestorem.

Jakub Bladowski: Uważam, że definicja powinna dotyczyć celu czyli 
przyszłego sposobu użytkowania obiektu. Z tej informacji architekt wysnuwa 
wnioski na temat potrzeb potencjalnych użytkowników i stara się je spełnić, 
projektując. Inaczej będziemy podchodzić do projektu budynku, w którym 
ktoś zamieszka na stałe, a inaczej do projektu na przykład hotelu. 

Artur Łeszczyński: Sądzę, że jedno nie wyklucza drugiego. Innymi słowy, 
projektując budynek z oczywistych powodów musimy brać pod uwagę jego 
przeznaczenie i potrzeby użytkowników (czy też mieszkańców). Jednocześnie 
projektowanie zgodne z pewnymi założeniami parametrycznymi – użyt-
kowymi, ale również efektywnościowymi – jest nieodzowne. Dziś każdy 
budynek musi spełniać określone (i ciągle rosnące) wymagania w zakresie 
choćby zapotrzebowania na energię pierwotną i nie jest to działanie przeciw-
stawne w stosunku do projektowania z uwagi na komfort użytkowy – wręcz 
przeciwnie, w dzisiejszej rzeczywistości budynki zużywające mniej energii 
sieciowej przyczyniają się do podniesienia dobrostanu ich użytkowników; 
nie tylko ekonomicznego, ale w dużej skali także użytkowego.

2  Czy typ budynku ma w tym przypadku znaczenie? 

AŁ: Okoliczności, które towarzyszą nam od pewnego czasu i będą nam 
towarzyszyć w długim okresie (zmiany klimatyczne, rosnące ceny energii, 
zmiany demograficzne etc.), wymuszają zmianę sposobu myślenia o pro-
jektowaniu budynków. Moim zdaniem dotyczy to każdego typu budynków, 
także wielorodzinnych, które realizuje Skanska – firma, którą reprezentuję. 

Naturalnie istnieją oczywiste różnice użytkowe pomiędzy budynkami, wy-
nikające z ich przeznaczenia. Ale jestem przekonany, że dziś, projektując 
właściwie budynek każdego typu, należy brać pod uwagę czynniki długo-
okresowego wpływu tego budynku na środowisko i otoczenie – od kwestii 
materiałowych, realizacyjnych i energetycznych w fazie operacyjnej, przez 
zużycie choćby wody przez użytkowników, skończywszy na powierzchniach 
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Zgodnie z Art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 oraz Dz.U. z 2022 r. 
poz. 88 i poz. 458) przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwałe 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posada fundamenty oraz dach. Zgodnie z § 44 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz.1225) budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, 
ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych 
powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikają-
cym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozpo-
rządzenia i przepisów odrębnych.
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biologicznie czynnych i bioróżnorodności wokół; to oczywiście jedynie 
przykłady zagadnień istotnych środowiskowo, już w fazie projektowania.

JCh: Typ budynku jest utożsamiany z funkcją spełnianą przez budynek – 
budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, biurowy, administracyjny, 
szkolny, służby zdrowia itp. To jedno z pierwszych ustaleń (poza lokalizacją) 
dokonywanych przez inwestora.

JB: Nie sądzę, żeby typ budynku miał znaczenie. Im bardziej skomplikowany 
obiekt, tym bardziej istotne jest właściwe zdefiniowanie funkcji celu. W pro-
jektach typu mixed-use, gdzie funkcje przenikają się mamy różne sposoby 
użytkowania i z tego wynikające różne potrzeby i przepisy prawa. 

3  Czy można mówić o wspólnych cechach nowoczesnego 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku zamieszka-
nia zbiorowego?

JB: Warto na wstępie zauważyć, że spektrum rozwiązań dotyczących 
budynków wielorodzinnych jest coraz szersze, podobnie jak istnieje wiele 
typów budynków zamieszkania zbiorowego. 

Możemy zatem zaprojektować budynek mieszkalny z przestronnym lobby 
w parterze, wyposażonym w kanapy, gdzie nad przestrzenią czuwa portier. 
W niektórych budynkach wielorodzinnych zdarza nam się projektować 
takie funkcje jak salka konferencyjna lub co-working dla mieszkańców. To 
rozwiązania typowo hotelowe, ale nie powodują, że przestajemy mieć do 
czynienia z budynkiem mieszkalnym. 

Z drugiej strony pojawiają się projekty akademików, w których każdy pokój 
ma aneks kuchenny i w zasadzie cały program kawalerki, co powoduje, że 
funkcjonalnie wygląda jak mieszkanie. Mamy też hotele typu „long stay”, gdzie 
ludzie zatrzymują się nawet na kilka miesięcy. 

Zatem operując na dużym poziomie ogólności: istnieją wspólne cechy bu-
dynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, ale różnorodność jednych 
i drugich jest coraz większa. 

JCh: Takie wspólne cechy dla nowo projektowanego budynku mieszkalnego 
i zamieszkania zbiorowego można wyróżnić. Są to m.in. wyposażenie w in-
stalacje sanitarne oraz zapewnienie komfortu cieplnego i odpowiedniego 

klimatu wewnętrznego itp. Ale te wspólne cechy ogólne różnicuje się w tych 
dwóch kategoriach budynków, np. w budynku mieszkalnym instalacje wodo-
ciągowe muszą być tak zaprojektowane, aby umożliwiać indywidualny pomiar 
zużycia wody dla każdego lokalu mieszkalnego. W budynkach zamieszkania 
zbiorowego taki układ nie jest wymagany.

AŁ: Posłużę się przykładem Skanska. Grupa Skanska na poziomie glo-
balnym stara się mitygować zmiany klimatu poprzez ograniczenie śladu 
węglowego generowanego przez firmę oraz realizowane inwestycje. 
Efektem tej ambicji jest ogłoszony w 2020 roku Cel Klimatyczny Skanska. 
Zakłada on osiągnięcie zeroemisyjności netto przez Grupę Skanska 
w 2045 roku oraz redukcja jej śladu węglowego o 50% w 2030 roku 
(względem 2020 roku – mowa o zakresie nr 3, zgodnie z metodologią 
GHG Protocol). Konsekwencją krótkoterminową Celu Klimatycznego 
Skanska (biznesplan 2022-2024) jest obniżenie średniego zapotrzebo-
wania inwestycji mieszkaniowych na energię pierwotną do 60 kWh/
(m2·rok). Średniookresowy plan Skanska idzie dalej i zakłada redukcję 
zapotrzebowania naszych budynków na EP o 50% względem 2020 roku, 
czyli osiągnięcie EP na poziomie ok. 40 kWh/(m2·rok). 

Mam nadzieję, że 
w projektowaniu 
wszystkich typów 
budynków przeznaczonych 
do mieszkania rosnąć 
będzie rola identyfikacji 
różnorodnych potrzeb 
użytkowników (JB)
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Inwestycje Skanska Residential Development budowane są z myślą o środo-
wisku naturalnym. Wszystkie inwestycje położone są w lokalizacjach dobrze 
skomunikowanych, ograniczających konieczność korzystania z transportu 
samochodowego. Dla mieszkańców dostępna jest także rozbudowana 
infrastruktura rowerowa, zachęcająca do korzystania z tego zeroemisyj-
nego środka transportu. Wszystkie nowo planowane inwestycje posiadać 
będą instalacje do pobierania energii ze źródeł odnawialnych. Planujemy 
wykorzystanie drewna i betonu niskoemisyjnego przy budowie przyszłych 
inwestycji. Od dawna natomiast Skanska wykorzystuje do budowy materiały 
nietoksyczne o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych. 
Kluczowa jest także gospodarka odpadami budowlanymi, których stopień 
recyklingu na projektach sięga nawet 99%.

To wszystko, o czym mówię, jest dla nas istotne w przypadku budynku 
każdego typu – wielorodzinnego czy też zamieszkania zbiorowego. Przy 
czym obecnie realizujemy przede wszystkim projekty o specyfice budyn-
ków wielorodzinnych. 

4  Czy pojęcie nowoczesności może być uniwersalne czy też 
starzeje się z czasem?

JB: Samo pojęcie nowoczesności jest uniwersalne, bo obejmuje zestaw 
cech związanych z postępem. Jednak to, co dziś uważamy za postępowe 
i nowatorskie, z biegiem czasu ulega dezaktualizacji. Jest to wynik postępu 
i ciągłego poszukiwania oryginalności. Dla mnie całe piękno nowoczesnej 
architektury opiera się właśnie na zmianie i szukaniu nowości. 

JCh: Trudno powiedzieć. Czytałem gdzieś opinię, że np. niektóre budynki 
mieszkalne wielorodzinne czy wille na Starym Mokotowie pochodzące 
z okresu międzywojennego zostały tak dobrze zaprojektowane, że pod 
względem komfortu wewnętrznego odpowiadają lub nawet przewyższają 
obiekty budowane obecnie. Z drugiej strony człowiek z natury lubi wracać 
do minionych rozwiązań, detali itp. z czasów młodości (przykładem może 
być obecne zamiłowanie do stylu vintage). Ja sam jeżdżę motocyklem skon-
struowanym w latach 2000., ale na podobieństwo maszyn budowanych 
w latach 50. ubiegłego wieku… 

AŁ: W moim rozumieniu nowoczesność to umiejętność pewnej predykcji 
przyszłości; szczególnie w budownictwie, gdzie to co projektujemy dziś, 
powstanie za kilka lat. Jak już wspomniałem wcześniej, dziś wiemy, że 
budynki projektowane aktualnie będą musiały mierzyć się z konsekwencjami 
zmian klimatycznych w nadchodzących latach. Powinny również w możliwie 
niewielkim stopniu przyczyniać się do tych zmian. 

Dlatego moja definicja nowoczesności przekłada się przede wszystkim 
na projektowanie budynków w zgodzie z wszelkimi konsekwencjami 
kryzysu klimatycznego, który jest z nami już teraz i będzie w przyszłości. 
Parametry czy charakterystyka nowoczesności będą zapewne zmieniać 
się w przyszłości, wraz z postępem wiedzy, technologii czy choćby świa-
domości użytkowników budynków. Ale podstawowy wymóg – w postaci 
możliwie szerokiego mitygowania zmian klimatu, poprzez odpowiedni 
projekt, realizację budynku i edukowanie jego użytkowników – pozo-
stanie z nami. 

Sądzę, że budynki przyszłości 
będą stawać się możliwie 
samowystarczalne, będą także 
częścią rozproszonego systemu 
produkcji energii (AŁ)
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5  Jaki wpływ na nowoczesność budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego powinny mieć koszty inwestycyjne, a jaki wpływ – 
koszty użytkowania?

JCh: Aktualnie dużą wagę przykładamy do niskich kosztów użytkowania. 
Jesteśmy gotowi więcej zapłacić za produkt, pod warunkiem, że jego 
przyszła eksploatacja będzie się charakteryzować niskimi kosztami użyt-
kowania. Stąd rozwój etykiet, certyfikatów energooszczędności wyrobów 
czy świadectw oceny energetycznej budynków. Uważam, że to dobry 
trend. Można w tym miejscu przywołać słynne już słowa Józefa Dietla, 
burmistrza Krakowa z 1870 roku, wygłoszone podczas Rady Miejskiej 
obradującej nad podjęciem decyzji o budowie wodociągu: …Nie zrażajcie 
się Panowie wielkimi kosztami, jakie pociągnie za sobą urządzenie wodociągów, 
bo koszta przeminą, korzyści zaś będą wieczne!

JB: Zasada jest taka, że ten, kto buduje, a potem sprzedaje chciałby oszczę-
dzić. Nierzadko kosztem kupującego. W ten sposób koszty eksploatacji nie 
są tak ważne jak koszty wybudowania. Świadomość klientów powoduje 
jednak presję rynkową na deweloperów, aby stosowali rozwiązania, które 
są również efektywne kosztowo w długim terminie.

AŁ: Dziś koszty inwestycyjne w pewnym stopniu ograniczają wprowadzanie 
w projektowaniu budynków technologii uznawanych za nowoczesne – 
mowa o dużej skali rynku deweloperskiego. Tym samym, użytkownicy 
budynków wielorodzinnych rzadko mogą korzystać ze zmniejszonych 
kosztów użytkowania budynku wyposażonego np. w instalację paneli 
fotowoltaicznych, system odzysku energii z wentylacji czy dogrzewu c.w.u. 
z wykorzystaniem pomp ciepła. Rzecz tkwi w wielkoskalowej komercjalizacji 
tych technologii dla budownictwa wielorodzinnego, aby koszt inwestycyjny 
ponoszony przez dewelopera spadł istotnie, a docelowi użytkownicy inwe-
stycji dostrzegli niższe koszty użytkowania po zasiedleniu (w porównaniu 
z budynkiem – powiedzmy – standardowym). To wymaga czasu, edukacji 
rynku i konsumentów oraz systemu zachęt – tak dla deweloperów, jak 
i dla nabywców mieszkań. 

5  Jaki wpływ na nowoczesność budynku zamieszkania zbio-
rowego powinny mieć koszty inwestycyjne, a jaki wpływ – 
koszty użytkowania?

JCh: W przypadku budynku zamieszkania zbiorowego inwestor dąży do 
zapewnienia wymaganego komfortu obiektu na etapie projektowania 
przy optymalizacji kosztów przyszłego użytkowania. Ten ostatni aspekt 
jest o tyle istotny, że wpływa w długim okresie eksploatacji na możliwość 
obniżania kosztów utrzymywania obiektu i maksymalizacji zysków (lub 
oferowania konkurencyjnych cen za usługi związane z prowadzeniem 
obiektu zamieszkania zbiorowego – hotelu, motelu, pensjonatu, domu 
wypoczynkowego, schroniska itp.). Z drugiej strony zwiększone nakłady 
inwestycyjne, racjonalnie i wzorniczo wykorzystane w procesie projek-
towania, umożliwiają znaczne uatrakcyjnienie obiektu, co przełoży się 
na większe zainteresowanie osób odwiedzających i turystów. Można by 
to skrótowo podsumować: koszty inwestycyjne i eksploatacyjne to dwa 
końce tego samego kija.

JB: Zgodnie z zasadą opisaną dla budynków zamieszkania zbiorowego, 
dużo większą wagę przykłada się do kosztów eksploatacyjnych. 

7  Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tradycja wznosze-
nia budynku mieszkalnego wielorodzinnego była w symbiozie 
z nowoczesnością? Jak wiele sposobów takiej symbiozy można 
wskazać? Które są najważniejsze?

JB: Jak wspomniałem, nowoczesność to poszukiwanie nowości, orygi-
nalności. Najważniejszy warunek wynika z podążania za zmieniającym się 
stylem życia mieszkańców. Zmieniające się potrzeby wpływają na zmiany 
trendów projektowania. 

Coraz ważniejsze są dla nas: przestrzeń, czyste powietrze, światło czy 
widok na naturę, bo wpływają na jakość naszego życia. Ponadto istotna jest 
walka ze zmianami klimatu i ochrona środowiska naturalnego. W procesie 
projektowym te wątki przekładają się na taki sposób planowania budynków, 
który ogranicza ich ślad węglowy oraz zużycie energii w cyklu życia. 

JCh: Częstą zasadą, którą stosuje się przy wprowadzaniu pewnych nowych 
rozwiązań sprzyjających np. oszczędzaniu wody, jest ukrywanie tych rozwią-
zań przed „okiem” użytkownika. Chodzi o to, aby nie zmieniać radykalnie 
wieloletnich (a czasami wielopokoleniowych) przyzwyczajeń związanych 
z korzystaniem z wody, przez co nowe wyroby czy urządzenia stają się 
bardziej dostępne. Przykładem mogą być ograniczniki wypływu wody, 
perlatory, reduktory ciśnienia. Z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
korzystamy tak samo, ale oszczędności widać dopiero na fakturze z opłatami 
za zużytą wodę i odprowadzane ścieki.

8   Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby tradycja wznoszenia 
budynku zamieszkania zbiorowego była w symbiozie z nowocze-
snością? Jak wiele sposobów takie symbiozy można wskazać? 
Które są najważniejsze?

JB: Warunki nowoczesności są podobne jak dla budynków mieszkalnych. 
Jeśli mowa o różnicach, budynki zamieszkania zbiorowego często przezna-
czone są dla ludzi, którzy „żyją w większym tempie”, więc będą bogatsze 
w udogodnienia związane z dynamicznym stylem życia.

JCh: Myślę, że tutaj będą stosowane podobne rozwiązania jak w budow-
nictwie wielorodzinnym. Ten sposób „ukrywania” rozwiązań technicznych 
jest często powiązany z tworzeniem jednolitego wizerunku firmy (np. sieć 
hoteli, gdzie dba się, aby gość czuł się w pokoju jak u siebie, bez względu, 
czy akurat przebywa w Nowym Jorku czy w Berlinie).

Jeśli chodzi o możliwości wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, 
to oczywiście będą tu funkcjonować elementy podobne jak w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych (ograniczniki wypływu wody, perlatory, 
reduktory ciśnienia), ale dodatkowo inwestorzy będą starali się stosować 
rozwiązania minimalizujące koszty i jednocześnie umożliwiające podwyż-
szenie zysków. Przykładem mogą być baterie bezdotykowe, termostatyczne, 
układy powtórnego wykorzystania ścieków szarych czy alternatywnie 
wody deszczowej.

W tej kategorii budynków niezwykle ważne jest także zapewnienie bezpie-
czeństwa zdrowotnego użytkowników, ponieważ za to odpowiada prawnie 
właściciel obiektu. Dlatego standardem stają się urządzenia do dezynfekcji 
wody pod kątem ograniczania obecności bakterii Legionella w instalacjach 
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wody ciepłej (nieprzypadkowo pierwotnie legioneloza określana była jako 
„choroba podróżników” ze względu na ryzyko zakażenia właśnie w obiektach 
zamieszkania zbiorowego).

9  W jakim kierunku będzie się rozwijać projektowanie nowo-
czesnych budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego? 
Jakie są aktualne trendy, a jakie będą w perspektywie 20-30 
lat? Czy troska o środowisko naturalne człowieka będzie mieć 
tu kluczowe znaczenie?

JB: Z pewnością w najbliższych latach rosnące znaczenie w projektowaniu 
będzie miała dbałość o środowisko naturalne i zmniejszenie zużycia zasobów 
naturalnych. Wraz z rosnącą świadomością projektantów będziemy widzieć 
więcej zielonych, użytkowych dachów, zielonych elewacji czy systemów pa-
sywnych wykorzystujących naturalną wentylację i zjawiska znane od pokoleń, 
jednak w nowoczesnej architekturze trochę zapomniane. 

Mam również nadzieję, że w projektowaniu wszystkich typów budynków 
przeznaczonych do mieszkania (mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego) 
rosnąć będzie rola identyfikacji różnorodnych potrzeb użytkowników. Już 
dziś dzięki zastosowaniu zdobyczy neuroarchitektury możemy projektować 
założenia sprzyjające dobrostanowi mieszkańców. Mam nadzieję, że ta 
wiedza stanie się powszechna. 

JCh: O aktualnych trendach w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych 
już się wypowiadałem. Co nas czeka za 20-30 lat? Paradoksalnie w sejfach 
dużych firm i koncernów czekają już rozwiązania techniczne do zastoso-
wania w przyszłości. 

Jeśli chodzi o zmywarki do naczyń, przewiduje się zupełną zmianę postaci 
pożywienia (tubki, tabletki, żywność w opakowaniu bezpośrednio do 
podgrzania), a co za tym idzie także inne podejście do mycia zabrudzonych 
naczyń. Rozważane są koncepcje zastosowania ultradźwięków czy pary 
wodnej w celu zminimalizowania ilości wody zużywanej do tych celów.

Podobne koncepcje rozważane są przy konstruowaniu pralek automatycz-
nych – rozważa się pranie suche, chemiczne, bez użycia wody, połączone 
z dezynfekcją (np. pranie odzieży trwałoby tyle samo, co wzięcie natrysku, 
np. po skończonym treningu na siłowni).

W laboratoriach trwają badania nad rozwiązaniami odzysku ciepła ze 
ścieków odprowadzanych z instalacji kanalizacyjnych. To ciepło mogłoby 
być wykorzystywane do wstępnego podgrzewania wody ciepłej zużywanej 
w budynku.

Są rozważane także takie rozwiązania, za pomocą których można by zastąpić 
istniejące urządzenia w budynkach starych, często zabytkowych. Przykładem 
mogą być kompaktowe pompy ciepła z zasobnikami do podgrzewania wody 
użytkowej, które będzie można montować w miejsce niebezpiecznych 
i przestarzałych podgrzewaczy gazowych do ciepłej wody. 

AŁ: Sądzę, że budynki przyszłości będą stawać się możliwie samowystarczal-
ne, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej. Będą także częścią 
rozproszonego systemu produkcji energii, a nie jedynie odbiorcami energii 
produkowanej off-site. Innymi słowy, nowoczesne budynki już dziś, a także 
te które będą powstawać w perspektywie kilkunastu lat będą musiały być 
wyposażane w technologie niwelujące zapotrzebowane na energię, a także 
produkujące energię on-site ze źródeł odnawialnych.

Uważam również, że przyszłością budownictwa przyszłości jest prefa-
brykacja – z naciskiem na materiały zrównoważone i niskoemisyjne. Chcę 
szczególną uwagę zwrócić na drewno, które jest surowcem odnawialnym, 
wracającym do łask i technologicznie już dziś w pełni dostępnym także dla 
budynków wielokondygnacyjnych.

Wszystkie te trendy będą zdecydowanie harmonizować z troską o środo-
wisko naturalne.

JCh: Wygląda na to, że nawet najwięksi sceptycy zjawiska ocieplenia 
klimatu i zagrożenia dla środowiska naturalnego pogodzili się z tym faktem, 
potwierdzanym już w zasadzie każdego dnia.

Nasze prawo, przepisy budowlane, coraz częściej zawiera klauzule związane 
o ochroną środowiska. Dotyczy to produkcji i pozyskiwania materiałów 
budowlanych, wpływu materiałów budowlanych na zdrowie człowieka, 
obniżania emisji gazów cieplarnianych w wyniku aktywnej działalności 
człowieka, a także z coraz szerszego wprowadzania rozwiązań charak-
terystycznych dla gospodarki o obiegu zamkniętym w miejsce tradycyjnej 
gospodarki o charakterze liniowym.

Przy wprowadzaniu nowych 
rozwiązań sprzyjających np. 
oszczędzaniu wody często ukrywa 
się je przed „okiem” użytkownika, by 
nie zmieniać radykalnie wieloletnich 
przyzwyczajeń, co zwiększa 
dostępność tych rozwiązań (JCh).
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NOWOCZESNY DOM? PRZEDE WSZYSTKIM  
PRZYJAZNY DLA LUDZI, KLIMATU I ŚRODOWISKA 

Co w obecnych czasach oznacza pojęcie „nowoczesny budynek mieszkalny”? Raczej nie 
chodzi o szkło, aluminium, beton i futurystyczną bryłę, jak w poprzednich dekadach. 
Dzisiaj, w warunkach „klimatycznej rewolucji”, obiekt mieszkalny zgodny z trendami 
nowoczesności znaczy tyle samo, co ekologiczny, przyjazny ludziom i środowisku. A więc 
energooszczędny, efektywny energetycznie, niskoemisyjny. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) prowadzi wiele programów priorytetowych, 
które właśnie w tym kierunku zmieniają polskie domy i bloki osiedlowe.   

Jednym z głównych wyzwań i celów Unii Europejskiej, w tym również Polski, 
jest obecnie dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie, czyli sukce-
sywnie odchodzącej od surowców kopalnych i korzystającej coraz szerzej 
z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz 
dbającej o efektywność energetyczną w wielu branżach i sektorach, w tym 
zwłaszcza w budownictwie i mieszkalnictwie. Idea jest jasna: nie tylko obiekty 
użyteczności publicznej, ale także budynki mieszkalne (jedno i wielorodzin-
ne), których są w Polsce miliony, powinny być coraz bardziej nowoczesne 

– właśnie w tym ekologicznym, klimatycznym i środowiskowym rozumieniu. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako insty-
tucja finansów publicznych (państwowa osoba prawna) pozostaje głównym 
ogniwem polskiego systemu finansowania zadań związanych z ochroną  
klimatu i środowiska, dysponując największym potencjałem instytucjonal-
nym i finansowym w tym zakresie – zarówno, gdy idzie o środki krajowe, 
jak i zagraniczne, zwłaszcza unijne. Głównym celem działania NFOŚiGW 
jest udzielanie finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym 
przedsięwzięciom proekologicznym, a w tej liczbie właśnie projektom 
dotyczącym mieszkalnictwa. 

Dofinansowanie z NFOŚiGW w tej sferze, poza budową nowych i mo-
dernizacją istniejących źródeł energii oraz systemów energetycznych i cie-
płowniczych oraz rozbudową i unowocześnianiem sieci, obejmuje  przede 
wszystkim upowszechnianie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach 
mieszkalnych (zabudowa jednorodzinna lub wielolokalowa), kompleksową 
termomodernizację oraz wprowadzanie inteligentnych systemów zarzą-
dzania energią.   

„Czyste Powietrze” –  eko-piec i ocieplenie domu jednorodzinnego 
Jednym ze sztandarowych projektów wdrażanych przez NFOŚiGW jest 
funkcjonujący od września 2018 r. program „Czyste Powietrze” (z ogromnym 
budżetem w wysokości 103 mld zł wydatkowanym do 2029 r.), który prze-
widuje bezzwrotne dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych chcących 
wymienić stary, nieefektywny piec na paliwo stałe na nowoczesne źródło 
ciepła spełniające najwyższe normy – w połączeniu z ociepleniem domu, żeby 

uzyskać oszczędności na rachunkach za energię. Program „Czyste Powietrze” 
to największy projekt proekologiczny w polskiej historii i jednocześnie najważ-
niejsze przedsięwzięcie służące skutecznej walce ze smogiem. Celem progra-
mu jest rozwiązanie problemu związanego z zanieczyszczaniem powietrza 
w Polsce, poprzez  wymianę starych kotłów węglowych (tzw. kopciuchów) 
oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych – tak, by można było 
w nich efektywnie zarządzać energią, korzystając jednocześnie z komfortu 
cieplnego. Działania te pomagają chronić środowisko naturalne i zdrowie 
mieszkańców, ale także przynoszą oszczędności finansowe w domowych 
budżetach. Profitami są także: podniesienie komfortu życia mieszkańców, 
poprawa wizualna budynku i jego otoczenia oraz podniesienie wartości 
nieruchomości.  Efektem ekologicznym programu „Czyste Powietrze” w ma-
kroskali będzie poprawa efektywności energetycznej ponad 3 mln domów 
jednorodzinnych, a także np. zmniejszenie w ciągu roku emisji dwutlenku 
węgla o 14 mln ton, ograniczenie emisji szkodliwych pyłów PM10 o 210 tys. 
ton oraz rakotwórczego benzo[a]pirenu – o 140 ton.   

„Ciepłe Mieszkanie” – nowy standard w budynku wielorodzinnym 
Ważnym dopełnieniem projektu „Czyste Powietrze” ma być program 
NFOŚiGW pod nazwą „Ciepłe Mieszkanie”. Celem tej nowej propozycji, 
będącej w końcowej fazie przygotowań do wdrożenia, będzie wymiana 
źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i poprawa efektywności energetycznej 
lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program 
ma wspierać zastosowanie ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła, kotłów 
gazowych kondensacyjnych, kotłów na pellet drzewny albo podłączenie 
lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo wsparcie 
będzie obejmować także wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną 
i dokumentację projektową. Po tych przemianach objęte nimi budynki staną 
się bardziej przyjazne dla ich mieszkańców a także dla klimatu i środowiska, 
a zatem bliższe współczesnej idei nowoczesności. Przy tworzeniu koncepcji 

„Ciepłego Mieszkania” zostały wykorzystane doświadczenia zebrane podczas 
programów pilotażowych realizowanych w województwach zachodniopo-
morskim i dolnośląskim oraz w gminie Pszczyna na Śląsku. Projekt zostanie 
ogłoszony w na początku trzeciego kwartału tego roku. 



„Mój Prąd” – mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu, czyli 
darmowa energia ze słońca  
Na ekologiczne unowocześnienie domów jednorodzinnych duży wpływ mają 
także projekty NFOŚiGW promujące OZE. Przykładem jest funkcjonujący 
od lipca 2019 r. program „Mój Prąd”, którego główny celem jest zwiększenie 
w Polsce produkcji energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji fotowol-
taicznych, czyli technologii całkowicie bezemisyjnych. Efektem ekologicznym 
ma być poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
i szkodliwych substancji, osiągnięcie przez państwo celów klimatycznych 
i zbliżenie się do strategicznego celu, jakim jest niezależność energetyczna 
kraju. W wymiarze jednostkowym niewątpliwą korzyść stanowi zmniejszenie 
kosztów utrzymania domu i energetyczne uniezależnienie się prosumentów. 
W pierwszych trzech edycjach programu „Mój Prąd”  jego beneficjenci, wła-
ściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, otrzymywali dotacje na 
zakup i montaż  mikroinstalacji PV. Do NFOŚiGW wpłynęło ponad  444 tys. 
wniosków, łączny budżet dotacji przekroczył 1,8 mld zł, a planowana moc 
instalacji produkujących prąd ze słońca po trzech naborach ma wynieść 2,5 gi-
gawata. Nowością w obecnej, czwartej edycji „Mojego Prądu”, uruchomionej 
15 kwietnia br., jest to, że prosumenci mogą otrzymać dofinansowanie nie 
tylko do paneli fotowoltaicznych, ale także do magazynów energii i ciepła 
oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Nacisk został położony 
na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z domowej instalacji PV, 
czemu służy także nowy system rozliczeń net-billing.    

„Moje Ciepło” – jednorodzinny dom z nowoczesną pompą ciepła  
Innym przykładem upowszechniania OZE w polskim mieszkalnictwie indy-
widualnym jest nowy program „Moje Ciepło”, do którego nabór NFOŚiGW 
uruchomił 29 kwietnia br. To projekt, dzięki któremu można otrzymać 
dotację do zakupu i montażu w domach jednorodzinnych pomp ciepła – 
powietrznych, gruntowych i wodnych. Wsparcie przewidziane jest dla wła-
ścicieli tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie 
energetycznym. Pompy ciepła to technologia, która jest źródłem ogrzewania 
budynków nie tylko nowoczesnym oraz prostym i praktycznym w obsłudze, 
ale i zeroemisyjnym, a więc przyszłościowym dla ochrony klimatu. Program 

„Moje Ciepło” stanowi kolejny krok do rozwoju w Polsce energetyki prosu-

menckiej i ogrzewnictwa indywidualnego. To rozwiązanie komplementarne 
wobec programu „Czyste Powietrze” – nowoczesna odpowiedź na potrzeby 
indywidualnych inwestorów, którzy budując domy jednorodzinne, myślą 
perspektywicznie zarówno pod kątem ekonomii, jak i ekologii.    

Efektywność energetyczna – także w bloku spółdzielczym 
NFOŚiGW równolegle prowadzi programy nakierowane na eko-moderniza-
cję budynków zamieszkania zbiorowego. W ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizowane jest poddziałanie 1.3.2 

„Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” na 
obszarach wskazanych w strategiach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych (ZIT) miast wojewódzkich, subregionalnych i średniej wielkości, 
w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki środkom z tego 
źródła beneficjenci, którymi są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, mogą 
otrzymać dofinansowanie do kompleksowej modernizacji energetycznej 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakres prac wspieranych finan-
sowo obejmuje ocieplenie obiektu oraz wymianę wyposażenia na energo-
oszczędne, np. części wspólnych oświetlenia, okien i drzwi zewnętrznych, 
modernizację wewnętrznej instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
przebudowę systemów grzewczych  wraz z wymianą źródeł ciepła na 
bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne, budowę lub przebudowę 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalację OZE. 

Termomodernizacja bloku, czyli renowacja i oszczędność 
Nowym programem finansowania przedsięwzięć związanych z termomo-
dernizacją m.in. budynków mieszkalnych jest w NFOŚiGW program pn. 

„Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) 
Plus”, skierowany do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego. To kompleksowy system dotacyjnego wsparcia 
inwestycji związanych z modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych lub budynków użyteczności publicznej, którego budżet 
wynosi 110 mln zł.  Program ten, rozpisany na lata 2021-2026, funkcjonuje 
w modelu ESCO (Energy Service Company) –  począwszy od zapewnienia 
właścicielowi budynku finansowania wkładu własnego, poprzez opracowanie 
wzoru umowy o poprawę efektywności energetycznej EPC z Gwarantowaną 



Oszczędnością Energii (GOE) i także umożliwienie skorzystania z profesjo-
nalnego doradztwa energetycznego, a kończąc na zaoferowaniu możliwości 
wykupu wierzytelności (lub innej alternatywnej formy dofinansowania) 
przedsiębiorstwa ESCO.      

„Energia Plus” – gruntowne eko-remonty w budynkach 
Innym programem NFOŚiGW, który stanowi odpowiedź na potrzeby 
polskiego rynku mieszkaniowego wynikające z zaostrzonych prawnie norm 
emisyjnych oraz zasad zrównoważonego rozwoju, jest program „Energia 
Plus”. To propozycja adresowana do przedsiębiorców, w tym spółdzielni 
mieszkaniowych, której celem jest wspieranie przedsięwzięć mających na 
celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach. Preferencyjne 
pożyczki beneficjenci mogą przeznaczyć na prace w zakresie przebudowy 
lub remontu budynku wraz z instalacjami, w tym jego termomodernizacji. 
Pieniędzmi z „Energii Plus” zasila się także zmianę oświetlenia na energoosz-
czędne, modernizację lub wymianę lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł 
ciepła, urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych i informatycznych, a nawet 
urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, jak pralki, zmywarki, 
lodówki czy piekarniki. Na wsparcie mogą liczyć także działania mające na 
celu budowę nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizację 
lub rozbudowę sieci ciepłowniczych, w tym podłączanie budynków do 
tych sieci – w celu likwidacji indywidualnych i zbiorowych źródeł emisji 
szkodliwych pyłów i gazów.

Doradztwo energetyczne – również dla „mieszkaniówki” 
Od 2016 r. NFOŚiGW we współpracy z 15 funduszami wojewódzkimi 
oraz województwem lubelskim realizuje projekt pod nazwą „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. 

Przedsięwzięcie to jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) w ramach I osi priorytetowej 

„Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Poprzez fachową działalność doradczą 
projekt wspiera gospodarkę niskoemisyjną, konkurencyjną i oszczędnie korzy-
stającą z zasobów. Promowane jest ograniczanie zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych, ekoinnowacyjność, edukacja konsumencka, nowe technologie, 
ochrona środowiska. Wsparcie merytoryczne otrzymują rozmaite działania 
związane z poprawą jakości powietrza, szczególnie na obszarach przekroczeń 
stężeń zanieczyszczeń. Zadaniem projektu jest również pomoc gminom 
w identyfikowaniu i przełamywaniu barier informacyjnych, technologicznych, 
finansowych, wzmacnianie potencjału efektywności w regionach poprzez 
doradztwo inwestycyjne i działalność edukacyjno-promocyjną z zakresu 
gospodarki niskoemisyjnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Główna instytucja finansująca ochronę środowiska w Polsce, 
w szczególności przedsięwzięcia ponadregionalne, o kluczowym 
znaczeniu dla środowiska naturalnego, służące wypełnieniu 
przez Polskę zobowiązań, wynikających z członkostwa w UE. 
Ze środków Funduszu wspierane są projekty o ogromnej 
skali zróżnicowania – od domowych mikroźródeł energii po 
kompleksowe projekty infrastrukturalne. 
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W Polsce najwięcej budynków certyfikowanych to obiekty biurowe [1]. Wartość dodana, jakim jest 
zrównoważony rozwój coraz częściej jednak pojawia się przy realizacji budynków mieszkalnych. 
W ostatnim roku, w sektorze mieszkaniowym zanotowano dziewięcioprocentowy wzrost udziału 
w powierzchni certyfikowanej. W sumie w kraju jest 118 budynków posiadających zielony certyfikat.

 CERTYFIKACJE  
 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

   RAPORT      BUDYNKI MIESZKALNE I BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO    

opracowanie: { Marta Promińska LEED AP O+M }

Należy również podkreślić obecność nowego na rynku rodzimego systemu: 
Certyfikatu ZIELONY DOM (opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego PLGBC i oceniającego inwestycje mieszka-
niowe w ramach budownictwa zrównoważonego), w którym zostało już 
zarejestrowanych 71 budynków.

Rys. 1. Liczba certyfikowanych budynków mieszkalnych w Polsce. Opra-
cowanie własne na podstawie [1]
 
Certyfikacje wielokryterialne to nie tylko dodatkowy dokument świadczący 
o szeroko rozumianej ekologii budynku. Deweloper w ten sposób gwarantuje 
mieszkańcom wydajność rozwiązań technicznych, mniejszy koszt eksploatacji 
oraz to, że wbudowane materiały nie szkodzą naszemu zdrowiu (a przecież 

statystycznie jedną trzecią życia spędzamy w domu, śpiąc). W związku z tym 
nie bez znaczenia jest niezależna ocena techniczna projektu oraz realizacji. 

Czy różni się certyfikacja budynku mieszkalnego od komercyjnego? Przede 
wszystkim w większym stopniu kładzie się nacisk na fazę eksploatacji. 

SPECYFIKA LEEDV4.1 RESIDENTIAL 
W przypadku najnowszej wersji LEEDv4.1 Residential specyficzne dla tego 
systemu są m.in. kredyty takie jak:

 � LT Prq. Floodplain Avoidance – analiza terenu pod kątem ryzyka zalewowego. 
 � EA Prq. Education of Homeowner, Tenant or Building Manager – punkt, 

który powinien być obowiązkowy w przypadku każdego oddawanego 
do użytkowania obiektu – edukacja właściciela, zarządcy czy najemcy 
z zakresu metod prawidłowej eksploatacji budynku.

 � MR Prq. Durability Management – projektowanie i realizacja oraz wybór 
materiałów pod kątem trwałości.

 � MR C. Material Efficient Framing – oszczędzanie zasobów poprzez rozsądne 
wymiarowanie i dobór wielkości elementów konstrukcyjnych w budynku

 � IEQ Prq. Garage Pollutant Protection – bardzo istotne zagadnienie 
z punktu widzenia zdrowia mieszkańców – redukcja narażenia na 
zanieczyszczenia pochodzące z garażu.

 � IEQ Prq. Radon Resistant Construction – punkt, który powinien być 
obowiązkowy nie tylko w przypadku certyfikacji LEED! W przypadku 
identyfikacji terenu z wysokim poziomem emisji tego promieniotwórcze-
go gazu, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych w budynku.
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 CERTYFIKACJE  
 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 

   RAPORT       BUDYNKI MIESZKALNE I BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO   

System certyfikacji Najnowsza wersja certyfikacji Komentarz

LEED

LEEDv4.1* Residential BD+C: Single Family
 

 *W wersji v4 certyfikacja budynków mieszkalnych jest dostępna dla domów jednorodz-
innych (LEEDv4 BD+C: Homes) oraz wielorodzinnych (LEEDv4 BD+C: Midrise).

Dotyczy certyfikacji nowych domów jednorodzinnych

LEEDv4.1 Residential BD+C: Multifamily Dotyczy certyfikacji nowych budynków wielorodzinnych

LEEDv4.1 Residential BD+C: Multifamily Core
Dotyczy certyfikacji nowych budynków wielorodzinnych bez oceny 

lokali mieszkalnych

LEEDv4 O+M: Multifamily Dotyczy certyfikacji istniejących budynków wielorodzinnych

BREEAM
BREEAM International New Construction v6.0 Dotyczy certyfikacji nowych budynków (w tym mieszkalnych)

BREEAM In-Use International v6.0 Residential Dotyczy certyfikacji istniejących budynków mieszkalnych

Certyfikat 
ZIELONY DOM

Certyfikat ZIELONY DOM: Budynki wielorodzinne Dotyczy certyfikacji nowych budynków wielorodzinnych

Certyfikat ZIELONY DOM: Budynki jednorodzinne Dotyczy certyfikacji nowych budynków jednorodzinnych

Tab. 1. Obowiązujące najnowsze wersje wybranych certyfikacji 
 
W przypadku budynków wielorodzinnych warto dodatkowo zwrócić uwagę 
na wymaganie IEQ Prq. Interior Moisture Management, dotyczące tematyki 
wilgoci w pomieszczeniach

SPECYFIKA BREEAM IN-USE INTERNATIONAL V6.0 
RESIDENTIAL 
BREEAM In-Use International v6.0 Residential jest systemem bardziej zło-
żonym niż jego starsza wersja z 2016 roku. Znajdziemy tu trzy zakresy, na 
które warto zwrócić uwagę:

 � W kategorii „Health and Wellbeing” zwiększona została kontrola nad 
jakością środowiska wewnętrznego pod kątem zdrowia (Hea 09 Carbon 
Dioxide sensors, Hea 10 Carbon monoxide detection czy Hea 05 
Minimizing flicker from lighting systems) czy dostępności obiektu (Hea 
12 Inclusive design).

 � W kategorii dotyczącej energii „Energy” jest możliwość uzyskania 
punktów dedykowanych instalacji fotowoltaicznej czy solarnej (Ene 13 
Solar photovoltaic (PV) panels, Ene 14 Solar thermal panels).  BREEAM 
wprowadził  również nagradzanie redukcji śladu węglowego (Ene 24 
Reduction of carbon emissions).

 � W kategorii „Resillience” znajdziemy natomiast punkty powiązane ze zmi-
anami klimatycznymi (Rsl 06 Emergency plans and climate-related physical 
risks, Rsl 07 Climate-related transition risks and opportunities). Podjęte 
zostały również kwestie społeczne (Rsl 08 Social risks and opportunities).

 
CERTYFIKAT ZIELONY DOM
Certyfikat ZIELONY DOM wyróżnia się zdecydowanie tym, że oparty 
został w całości na polskich normach i przepisach. Kategorie, według których 
oceniany jest budynek, to:

 � ZAR Zarządzanie inwestycją
 � MIEJ Miejsce i Lokalizacja
 � MAT Materiały i zasoby
 � ZDRO Zdrowie i komfort użytkownika
 � WOD Gospodarowanie wodą
 � ENE Optymalizacja zużycia energii.

 
Dodatkowo w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka banki 
partnerskie oferują dedykowane kredyty hipoteczne [2] na zakup domów 
lub mieszkań posiadających certyfikat ZIELONY DOM.

LITERATURA I STRONY INTERNETOWE
1) PLGBC: Zrównoważone certyfikowane budynki. Raport 2022. https://plgbc.

org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Zrownowazone-certyfikowane-
-budynki-2022.pdf, dostęp 22.06.2022

2) PLGBC: O certyfikacie. https://zielonydom.plgbc.org.pl/o-certyfikacie
/,dostęp 22.06.2022

3) USGBC (certyfikat LEED). www.usgbc.org, dostęp 22.06.2022
4) BRE Group (certyfikat BREEAM). www.bregroup.com, dostęp 

22.06.2022 
5) PLGBC (certyfikat ZIELONY DOM). www.plgbc.org.pl, dostęp 

22.06.2022 
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budownictwa. Od 2013 r. Przewodnicząca Grupy Roboczej 
„Środowisko i zasoby naturalne. Zrównoważony rozwój” 
SNB. Od 2016 r. aktywnie uczestniczy w pracach zespołu ds. 
Środowiska i ochrony klimatu w Stowarzyszeniu Architektów 
Polskich. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa 
Ekologicznego. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. 
W 2020 r. uzyskała tytuł doktora na Politechnice Śląskiej.
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OD CZEGO ZALEŻY TRWAŁOŚĆ ELEWACJI? 
POŻĄDANE CECHY WYROBÓW 

Na każdym etapie procesu budowlanego – od projektu aż po realizację – jedną z najważ-
niejszych cech jest trwałość eksploatacyjna elewacji. Wpływa na nią szereg cech wyrobów 
stosowanych np. do ocieplenia elewacji.

Trwałością nazywamy okres, w którym obiekt zachowuje swoje właści-
wości użytkowe. Określona jest dla warunków eksploatacji, założonych przy 
projektowaniu. W dużej mierze oznacza to odporność systemu ociepleń na 
zmienne warunki atmosferyczne, opady deszczu i gradu, promieniowanie 
UV oraz silne nasłonecznienie, porażenie biologiczne, a w specyficznych 
przypadkach – odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Czynniki istotne przy doborze materiałów ociepleniowych
Zatem aby prawidłowo zaprojektować docieplenie budynku i odpowiednio dobrać 
materiały do wykonania ocieplenia powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów. 

Lokalizacja budynku
W ramach lokalizacji przeanalizować powinniśmy: bliskość lasów, pól oraz 
zbiorników wodnych. Równie ważne są aspekty związane z mikroklimatem: 
częstotliwość występowania mgieł, lokalnie podwyższona wilgotność powietrza 
czy wysoka dobowa amplituda temperatur. Wszystkie te czynniki mogą się 
przyczynić się do zwiększonej podatności elewacji na porażenie biologiczne. 

Jeśli projektujemy budynek w takiej lokalizacji ,powinniśmy wybrać produkty 
chroniące elewację przed porastaniem przez glony oraz pleśnie. Do-
datkowo produkty te powinny mieć wysoką paroprzepuszczalność, umożli-
wiając transport wilgoci na zewnątrz, uniemożliwiając jednocześnie stwarzanie 
dogodnych warunków do rozwoju życia biologicznego na elewacji. 

Sąsiedztwo budynku
W przypadku budynków zlokalizowanych w aglomeracjach miejskich oraz 
terenów przemysłowych warto wybierać produkty z tzw. efektem 
samoczyszczenia powierzchni, wysoką hydrofobowością oraz 
niską nasiąkliwością.

Projektując budynek użyteczności publicznej, szkołę lub przedszkole z bezpo-
średnim sąsiedztwem boisk, wjazdów do garaży, miejsc rozładunku towarów 
bądź innych fragmentów elewacji zagrożonych uderzeniem szczególną uwagę 
powinniśmy zwrócić na odporność układu ociepleniowego na uderzenie 
ciałem twardym,  czyli na udarność.

Cechy wyrobów ważne dla trwałości elewacji 
Zdolność do samooczyszczenia (hydrofobowość) to zdolność powierzch-
ni do odpychania cząsteczek wody, a wraz z nią do zmywania z powierzchni 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 

Fasada zabezpieczona produktem hydrofobowym utrudnia pyłkom roślin 
i zanieczyszczeniom osadzanie się na powierzchni elewacji, gdyż w czasie 
opadów są one spłukiwane wraz z wodą. Miarą hydrofobowości jest kąt 
zwilżania – jest to kąt utworzony pomiędzy styczną do kropli wody a po-
wierzchnią, na której kropla się znajduje. Wyroby hydrofobowe mają kąt 
zwilżania powyżej 90 .o Rozwój środków hydrofobowych umożliwił stwo-
rzenie produktów superhydrofobowych, dla których kąt zwilżania wynosi 
ponad 110 .o W ofercie Atlas takimi wyrobami są farby silikonowe Atlas Salta 
N oraz Atlas Salta N Plus.

Rys. 1. Kąty zwilżania dla różnych rodzajów powierzchni

Fot. 1. Kąty zwilżania (CA – contact angle) dla kropli na powierzchni 
superhydrofobowej Salta N Plus

Niska nasiąkliwość. Wyprawy tynkarskie oraz farby elewacyjne powinny 
mieć możliwie jak najniższą nasiąkliwość, chroniąc system ociepleń przed 
przenikaniem wody w głębsze warstwy. Wysoka nasiąkliwość skutkować 
będzie pojawieniem się po pewnym czasie grzybów rozkładu pleśniowego 



lub alg. Wyjątkowo niską nasiąkliwość, a więc i maksymalnie chronioną 
fasadę, uzyskamy stosując farbę silikonową Atlas Salta N Plus lub tynk 
silikonowy Atlas.

Elastyczność/ Udarność. Trwałość elewacji to również odporność po-
wierzchni na uszkodzenia mechaniczne (np. w efekcie uderzenia bądź 
gradobicia) oraz naprężenia termiczne. Wybierając modne ciemne kolory 
o współczynniku odbicia światła HBW<20%, szczególnie na dużych po-
wierzchniach, należy stosować wyroby o dużej elastyczności takie jak klej 
dyspersyjny Atlas Stopter K100 oraz tynk silikonowy Atlas. Produkty 
te potrafią przenieść zarówno naprężenia termiczne, jak i mechaniczne 
o wartości powyżej 140 J. Dla standardowego układu dociepleniowego 
wymagana jest udarność jedynie powyżej 1 J. 

Odporność na porażenie biologiczne to zdolność do hamowania rozwoju 
mikroorganizmów na powierzchni wyprawy tynkarskiej lub powłoki malar-
skiej. Stopień zabezpieczenia powłoki będzie zależał zarówno od stężenia 
i jakości środków biocydowych, jak i od poziomu nasiąkliwości powierzchnio-
wej oraz hydrofobowości powierzchni. To w bezpośredni sposób przełoży 
się na wygląd elewacji i brak porastania glonami i algami. 

Paroprzepuszczalność określa zdolność do przenikania pary wodnej 
przez warstwę tynku lub tynku pokrytego farbą elewacyjną. Wysoka pa-
roprzepuszczalność jest korzystna dla budynku, gdyż umożliwia transport 
wilgoci przez przegrody zewnętrzne. Jest ona to szczególnie ważna po 
długotrwałych opadach deszczu, gdyż zmniejsza ryzyko rozwoju mikro-
organizmów na elewacji. Najwyższą paroprzepuszczalność mają wyroby 
silikatowe i mineralne. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie 
tynku mineralnego Atlas Cermit ND malowanego farbą silikatową 
Atlas Salta S. Farba silikatowa Atlas Salta S cechuje się jedną z naj-
wyższych paroprzepuszczalności na rynku.

 
Odporność na promieniowanie UV. Skutkiem działania promieniowania 
UV jest degradacja żywic dyspersyjnych i środków hydrofobowych, zawar-
tych zarówno w tynkach, jak i farbach. Wiąże się to z utratą elastyczności 
powierzchni oraz blaknięciem kolorów. Można jednak częściowo temu 
efektowi przeciwdziałać. Atlas od wielu lat opracowuje receptury wyrobów 

oparte na wysokiej zawartości bieli tytanowej, która odbija część promienio-
wania UV od powierzchni elewacji, chroniąc tym samym pigmenty zawarte 
w tynku lub farbie przed degradacją i wymywaniem. Biel tytanowa decyduje 
również o jakości i sile krycia wyrobów elewacyjnych. 

Odporność na porażenie biologiczne po długotrwałych opadach 
deszczu. Atlas jako jedyna firma zbadał swoje produkty w zdecydowanie 
szerszym zakresie niż jest to przewidziane w normach. Badania te 
zostały wykonane przez ITB, a ich wyniki wpisano do KOT Atlas ETICS. 
Potwierdziły one skuteczność zabezpieczenia przed porażeniem biolo-
gicznym dla tynków dyspersyjnych takich jak: tynk akrylowy Atlas, tynk 
silikonowo-silikatowy Atlas, tynk silikonowy IN Atlas, tynk siliko-
nowy Atlas oraz farb takich jak: farba akrylowa Atlas Salta E, farba 
silikatowa Atlas Salta S oraz farba silikonowa Atlas Salta. Stosując 
te produkty ,nie musimy się martwić, że elewację pokryją algi, porosty czy 
też grzyby pleśniowe. 

Odporność na uszkodzenie mechaniczne. Dzięki zastosowaniu kleju 
dyspersyjnego Atlas Stopter K100, kombinacji siatek Atlas 150 i siatki 
pancernej oraz tynku silikonowego Atlas system Atlas wyróżnia się 
najwyższą na rynku odpornością na uderzenie wynoszącą ponad 
140 J zapisaną w KOT Atlas ETICS.

Odporność na gradobicie. Firma Atlas przetestowała swoje systemy na 
odporność na gradobicie. System z zastosowaniem Atlas Stopter K100, 
układu dwóch siatek oraz tynku silikonowego Atlas wytrzymuje uderzenie 
kulą lodu o średnicy 50 mm i wadze 56,9 g, lecącej z prędkością 108 km/h, 
uzyskując maksymalną klasę odporności na gradobicie. 

Czy istnieją produkty uniwersalne?
Patrząc przez pryzmat trwałości oraz największej uniwersalności niezależnie 
od lokalizacji, sąsiedztwa czy też kształtu budynku, powinniśmy zwrócić 
uwagę przede wszystkim na wyroby silikonowe. Niestety dla konsumentów 
nie ma żadnej obowiązującej normy, mówiącej, ile żywicy silikonowej musi 
się znajdować w produkcie, aby wyrób nazywać silikonowym. Warto więc 
zwrócić uwagę, jakie dodatkowe badania cech wpływających na trwałość 
wykonano dla danego wyrobu.
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Czy jakość wyrobów budowlanych z punktu widzenia efektywności energetycznych budynków 
i wpływu na środowisko jest w Polsce odpowiednia? Związek Pracodawców Producentów Materiałów 
dla Budownictwa przeanalizował wyniki badań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dla 
wyrobów budowlanych mających szczególny wpływ na te cechy budynku.

 JAKOŚĆ WYROBÓW  
 BUDOWLANYCH A EFEKTYWNOŚĆ  
 ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Jakość wyrobów budowlanych wpływa na możliwość spełnienia podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych. Zgodnie Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 CPR [1] obiekty budowlane 
jako całość oraz ich poszczególne części muszą nadawać się do użycia zgodnie 
z ich zamierzonym zastosowaniem. Przez gospodarczo uzasadniony okres 
użytkowania i przy normalnej konserwacji obiekty budowlane muszą spełnić 
następujące podstawowe wymagania: 

 � nośność i stateczność; 
 � bezpieczeństwo pożarowe; 
 � higiena, zdrowie i środowisko; 
 � bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów; 
 � ochrona przed hałasem; 
 � oszczędność energii i izolacyjność cieplna; 
 � zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Z punktu widzenia efektywności energetycznej budynków najważniejsze jest 
wymaganie szóste. Jakość wyrobów budowlanych może mieć bezpośredni 
wpływ na wielkość strat ciepła w budynkach oraz sprawność systemów 
technicznych. Niespełnienie deklarowanych właściwości lub mała trwałość 
wyrobów prowadzi do zwiększenia zużycia energii.

Istotne jest również wymaganie siódme, czyli wpływ produkcji wyrobów 
budowlanych na środowisko naturalne. Każdego roku do ich produkcji zużywa 
się ok. 3 mld ton surowców mineralnych, co stanowi 40–50% globalnego 
wydobycia. Charakterystyczne dla branży budowlanej jest to, że szacunkowo 

wykorzystuje się w niej ponad 10 tys. różnego rodzaju materiałów, w tym 
pochodzących z eksploatacji zasobów nieodnawialnych [2]. Zachodzi więc 
potrzeba zwiększenia udziału materiałów efektywnych, tj. minimalizujących 
zużycie surowców nieodnawialnych przez zastosowanie procesów odzysku 
i wykorzystanie surowców odnawialnych, a także nadających się do ponownego 
zastosowania po zakończeniu cyklu życia.

Aby ocenić, jaka jest jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim 
rynku na przestrzeni lat 2016-2020, Związek Pracodawców Producentów 
Materiałów dla Budownictwa przeanalizował wyniki badań dostępne na stronie 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego [3]. Badania wykonane zostały przez 
Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego z szesnastu województw 
oraz przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowalnego. Cały raport oraz 
nagranie z webinarium, które było poświęcone tej tematyce znajduje się na 
stronie Związku [4]. Do głównych grup wyrobów budowlanych poddawanych 
badaniom, uwzględnionych w raporcie i mających wpływ na efektywność 
energetyczną można zaliczyć: 

 � wyroby do izolacji cieplnej; 
 � urządzenia do ogrzewania pomieszczeń; 
 � drzwi, okna i wyroby związane.

Dla każdej z analizowanych grup wyrobów budowlanych przedstawiono 
wykres zbiorczy, informujący o tym, jak duży procent badanych wyrobów 
nie spełnia co najmniej jednej z deklarowanych właściwości. Co najważ-
niejsze, nawet jeśli kilka właściwości użytkowych wyrobu budowlanego jest 
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zgodnych z deklaracją, a jedna nie, to wynik całego badania jest oceniany 
jako negatywny, a wyrób jako niezgodny z wymaganiami. Takie podejście 
pozwala na właściwe przedstawienie udziału wadliwych wyrobów. Analiza 
koncentrująca się jedynie na poszczególnych właściwościach może prowa-
dzić do uzyskania mylnych wniosków, np. w sytuacji, gdy polepszenie jednej 
z właściwości odbywa się kosztem pogorszenia innej. Należy pamiętać 
że sposób pobierania próbek oraz ich liczebność nie zawsze gwarantuje 
reprezentatywność próby.

WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ
W grupie tej znaleźć można przede wszystkim styropiany, maty izolacyjne 
z wełny mineralnej, płyty styropianowe, płyty z wełny mineralnej i płyty 
z polistyrenu ekstrudowanego. Największa ilość próbek została pobrana 
do badania w 2017 roku (131) a najmniejsza w 2020 roku (61). Po 2017 roku 
ilość pobieranych próbek ulega zmniejszeniu. Jakość wyrobów do izolacji 
cieplnej jest w analizowanym okresie zła lub bardzo zła. W 2016 roku aż 
61% z badanych próbek nie spełniała przyjemniej jednej właściwości. Sytuacja 
uległa w kolejnych latach niewielkiej poprawia ale w 2020 roku ciągle 44% 
z badanych wyrobów do izolacji cieplnej dało wynik negatywny.

Rys. 1. Wyniki badań wyrobów do izolacji cieplnej w latach 2016-2020. 
Opr. własne wg [3]
 
Parametry poddawane badaniu dla danej grupy wyrobów budowlanych to: 

 � współczynnik przewodzenia ciepła, 
 � opór cieplny, 
 � wytrzymałość na rozciąganie, 
 � wytrzymałość na zginanie, 
 � wytrzymałość na ściskanie: naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu. 

Wyniki dla dwóch pierwszych, mających największy wpływ na wielkość strat 
ciepła przez przegrody, przedstawiono poniżej. Pozostałe właściwości, mające 
duży wpływ na trwałość wykonywanych ociepleń, opisano w raporcie.

Można zauważyć, że procent próbek, które spełniają deklarowane właściwości 
użytkowe w zakresie współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego, 
na przestrzeni kolejnych lat wzrasta. W 2020 roku zanotowano największy 
procent próbek spełniających oba wymagania – 84%. Liczba próbek podda-
wanych badaniu w zakresie deklarowanego właściwości ulega od 2017 roku 
ciągłemu zmniejszeniu. 

DRZWI, OKNA I WYROBY ZWIĄZANE
W grupie tej znaleźć można przede wszystkim drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, 
okna pionowe i dachowe. Ilość wykonywanych badań jest mała i utrzymuje się na 
poziomie 8-2 rocznie. Jedynym wyjątkiem był rok 2016, w którym liczba próbek 
wyniosła 22. Jakość badanych wyrobów charakteryzuje się dużą zmiennością 

Rys. 2. Spełnienie wymagania dotyczącego deklarowanego współczyn-
nika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego w latach 2016-2020. Opr. 
własne wg [3]
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Rys. 3. Wyniki badań drzwi, okien i wyroby związanych w latach 2016-
2020. Opr. własne wg [3]
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i trudno jest wysnuć jednoznaczne wnioski dla lat, w których wykonano jedynie 
2 lub 3 badania. W bardziej wiarygodnym 2016 roku aż 73% badanych okien 
i drzwi dało wynik negatywny. Pozostałe lata również charakteryzuje zła lub 
bardzo zła jakość okien i drzwi a jedynym wyjątkiem jest rok 2018. Do najczęściej 
występujących wad można zaliczyć niespełnienie deklarowanej:

 � wodoszczelności;
 � odporności ogniowej;
 � wartości współczynnika przenikania ciepła (większość przypadków) – 

wpływającej bezpośrednio na wielkość strat ciepła przez przenikanie.
 
URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ
W grupie tej znaleźć można przede wszystkim grzejniki płytowe i panelowe 
wykonane ze stali i aluminium oraz ogrzewacze pomieszczeń i piece, badane 
głównie w 2016 roku.  Liczba prowadzonych badań utrzymuje się na poziomie 
16-20 rocznie. Jedynym wyjątkiem był rok, 2016 w którym liczba próbek 
wynosi 5. W latach 2016-2019 jakość badanych wyrobów była zła lub bardzo 
zła. Najgorszy okazał się pod tym względem rok, 2018 kiedy 56% wyrobów 
nie spełniało przynajmniej jednej badanej właściwości. Do najczęściej wystę-
pujących problemów można zaliczyć niespełnienie deklarowanej:

 � nominalnej mocy cieplnej przy różnicy temperatur 50K i 30K;
 � szczelności pod działaniem ciśnienia;
 � mocy cieplnej w różnych warunkach pracy (charakterystyki).

W 2020 roku sytuacja poprawiła się i tylko 6% badań dało wynik negatywny. 
Wady które zostały ujawnione mogą powodować, że rzeczywista moc systemu 
grzewczego jest inna niż deklarowana i różni się w większym stopniu od pro-
jektowanej. Wpływa to na efektywność całego systemu, zdolność utrzymania 
projektowanych temperatur wewnętrznych i sprawność regulacji.

Rys. 4. Wyniki badań urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w latach 
2016-2020
 
PODSUMOWANIE
Bazując na uzyskanych wynikach można stwierdzić, że jakość wyrobów w trzech 
analizowanych grupach powinna być stale monitorowana przez organy nadzoru, 
a liczba pobieranych próbek zwiększona. Na rynku dostępne są wyroby niespeł-
niające deklarowanych właściwości, istotnych z punktu widzenia efektywności 
energetycznej budynków. Warto wprowadzić rozwiązania stymulujące poprawę 
ich jakości. Jednym z nich jest zwiększenie wysokości kar dla producentów 
wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych właściwości oraz 

skuteczne ich egzekwowanie. Dodatkowo w ramach krajowych lub unijnych 
programów wspierających poprawę efektywności energetycznej budynków – np. 
ulga termomodernizacyjna czy program „Czyste Powietrze” – powinno zostać 
wykluczone stosowanie wyrobów budowlanych, które nie spełniają deklaro-
wanych właściwości zgodnie z wynikami badań GUNB. Stosowanie wadliwych 
wyrobów prowadzi do uzyskania niższych niż zakładane oszczędności energii. 
Jednocześnie obecność na rynku wyrobów nie spełniających deklarowanych 
parametrów przyczyniają się do niepotrzebnego i nadmiernego zużycia zasobów 
naturalnych, co jest sprzeczne z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym [5].

Należy zwiększyć dostępność i czytelność wyników badań publikowanych 
przez GUNB na stronie internetowej. Rozwiązaniem może być zastosowanie 
przyjaznego interfejsu i opcji wyszukiwania opublikowanej bazy. W chwili 
obecnej wyniki badań docierają do bardzo małego grona odbiorców. Należy 
dążyć do przybliżenia wyników konsumentom. Rozwiązaniem może być popu-
laryzacja i komunikowanie ich czasopismom branżowym i ogólnobudowlanym, 
internetowym serwisom budowlanym oraz wykorzystanie serwisów społecz-
nościowych. Wyniki powinny być przedstawione w sposób zbiorczy i przy 
wykorzystaniu grafik informacyjnych. Takie działania mają na celu budowanie 
świadomości konsumenckiej. Decyzje podjęte na etapie budowy będą miały 
bowiem wpływ na zużycie energii w całym okresie eksploatacji budynków.
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JAK STWORZYĆ DODATKOWĄ  
POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ, ELIMINUJĄC  
MOSTKI CIEPLNE W BALKONACH?
Oszczędność energii jest obecnie jednym z ważniejszych kryteriów, kiedy podejmujemy 
decyzję dotyczącą rozwiązań projektowych w nowo projektowanym budynku. Z jednej strony 
obligują nas do tego przepisy budowlane, z drugiej strony perspektywa kosztów ogrzewania. 

Czy nieustanne zwiększanie grubości izolacji ścian zewnętrznych i stropoda-
chów ma uzasadnienie ekonomiczne? Dotarliśmy już prawdopodobnie do 
pewnej granicy, bowiem w ścianie nierzadko spotykamy się z 20 cm izolacją, 
która stanowi prawie połowę jej grubości. Stosując styropian z dodatkiem 
grafitu – λ=0,031 [W/(m·K)] – uzyskamy dla takiej ściany współczynnik U= 
0,15 [W/(m2·K)]. Czy warto? 

Z pewnością warto stosować materiały izolujące o bardzo dobrych parame-
trach izolacyjnych. Ale warto także zadać sobie pytanie, czy sama superściana 
czy też superokno rozwiążą problem zabezpieczenia budynku przed utratą 
ciepła i odwołać się do statystyk prowadzonych przez instytucje specjalizu-
jące się w tej dziedzinie.  Krajowa Agencja Poszanowania Energii w swoim 
raporcie [1] na temat efektywności energetycznej budynków m. in. dla 
budynków wielorodzinnych wskazała udział strat ciepła przez poszczególne 
elementy budynku (rys 1). 

Rys.1. Procentowy udział elementów budynku wielorodzinnego w stra-
tach ciepła wg [1].
 
Uwagę zwraca bardzo duży udział strat ciepła w miejscach występowa-
nia mostków cieplnych. W raporcie wskazane zostały również lokalizacje 
mostków cieplnych, które odpowiadają za największe straty ciepła. Dla 
budynków wielorodzinnych wyniki pokazano na rys. 2. 

 
Rys. 2. Lokalizacje mostków cieplnych mające największy wpływ na 
straty ciepła w budynkach wielorodzinnych wg [1] 
 
Kilkunastoprocentowy udział mostków cieplnych w stratach ciepła to stanow-
czo zbyt dużo. Przyczyn oczywiście jest wiele. Jedną, z pewnością istotną, 
jest brak bezpośrednich wymagań w odniesieniu do strat ciepła w przepisach 
budowlanych (Warunki Techniczne) [2]. Ustawodawca w dokumencie tym 
bardzo zadbał o izolacyjność przegród w odniesieniu do powierzchni (ściany, 
stropodachy, okna), czyli współczynnika przenikania ciepła UC ścian, stropoda-
chów, oraz współczynnika U dla okien i drzwi, zapominając o wprowadzeniu 
wymagań dla złączy liniowych, czyli liniowego współczynnika przenikania 
ciepła ψ. Kolejną przyczyną jest utrudniony dostęp do aktualnych danych 
dotyczących strat ciepła w złączach liniowych. Chodzi m.in. o katalogi 
mostków cieplnych, w których w prosty sposób można uzyskać w miarę 
dokładne wyniki. W Polsce bardzo często są wykorzystywane wartości 
publikowane w PN-EN ISO 14683 [3], które są bardzo zawyżone, często 
nawet kilkukrotnie i powinny służyć jedynie jako wartości orientacyjne, nigdy 
do celów obliczeniowych. Do celów obliczeniowych najdokładniejsze wyniki 
uzyska się używając obliczeń komputerowych (zgodnie z PN-EN 10211 [4]).  



Balkony – mostki, które można wyeliminować
Mostki cieplne w balkonach zostały zakwalifikowane jako te, w których notuje 
się bardzo dużo strat ciepła [1]. Aby uświadomić sobie, ile ciepła może dodat-
kowo wyemitować 1 m płyty balkonu, wystarczy sięgnąć do normy PN-EN 
ISO 14683 [3] – w zależności od schematu wartość współczynnika ψe = 
0,70÷0,95 [W/m·K] to odpowiednik strat ciepła przez 3,5÷4,75 m2 ściany 
zewnętrznej – przy założeniu U=0,20 [W/m2·K]. Wartości te odpowiadają 
balkonowi, który w żaden sposób nie jest zabezpieczony pod względem 
termicznym (rys. 3). 

Rys. 3. Balkon z mostkiem cieplnym: a) przekrój przez balkon, b) 
rozkład temperatur w złączu [5]. Obliczenia wykonane za pomocą 
programu AnTherm
 
W omawianym balkonie obliczony metodą komputerową liniowy  współ-
czynnik przenikania ciepła ψe wynosi aż 0,855 [W/m·K]. Na szczęście takich 
balkonów już się nie projektuje, ale w obliczeniach cieplnych przyjmuje się 
często – kiedy projektant korzysta z danych z normy [3] – podobnego rzędu 
wartości współczynnika ψe .

Powoli odchodzące do lamusa zaizolowanie płyty balkonu obustronnie od 
góry i od dołu jest rozwiązaniem nieefektywnym pod względem energe-
tycznym, balkon w tym przypadku staje się radiatorem odprowadzającym 
ciepło z pomieszczenia poprzez swoją dużą powierzchnię (rys. 4).

Rys. 4. Balkon z obustronną izolacją grubości 5 cm: a)  przekrój przez 
balkon; b) rozkład temperatur w złączu [5]. Obliczenia wykonano za 
pomocą programu AnTherm
 
1 m połączenia balkonu ze stropem emitujący 0,418 [W/m·K] to w dalszym 
ciągu ponad dwukrotnie więcej od 1m2 ściany zewnętrznej.

Schöck Isokorb® skuteczną receptą na problemy z balkonem
Jedyne skuteczne rozwiązanie połączenia balkonu ze stropem, chroniące 
przed negatywnymi skutkami mostka cieplnego polega na odizolowaniu 

zimnej płyty balkonu od ogrzewanej strefy budynku. Do tego celu służy 
łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® (fot.1) – produkt łączący dwie funkcje:

 � izolowanie termiczne połączenia balkonu ze stropem,
 � przekazanie obciążenia z balkonu na strop (ciężar własny, warstwy 

wykończeniowe, ciężar balustrady, obciążenie użytkowe).

Fot. 1. Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb®

 
Konstrukcja łącznika termoizolacyjnego
1) Korpus  izolujący  – materiałem jest Neopor®, czyli styropian 

z dodatkiem grafitu o współczynniku λ=0,031 [W/(m·K)], grubości 
8 lub 12 cm.

2) Pręty zbrojenia łącznika (realizujące przeniesienie sił rozciągających 
i ścinających), zakotwione są z jednej strony w płycie balkonu, z drugiej 
strony w stropie ewentualnie w ścianie żelbetowej lub wieńcu. Pręty 
zbrojenia wykonane są ze stali nierdzewnej. To bardzo ważne z uwagi 
na bezpieczeństwo połączenia w długim okresie użytkowania balkonu 
oraz ze względu na czterokrotnie mniejszą przewodność cieplną – λ=13 
[W/m·K] – w porównaniu do zwykłej stali zbrojeniowej – λ=50 [W/(m·K)].

3) Łożyska oporowe w dolnej części łącznika (odpowiadające za prze-
niesienie sił ściskających z balkonu na strop) wykonane są z wysoko 
wytrzymałego betonu. Wysoka wytrzymałość betonu jest bardzo istotna, 
tak by w łączniku udział tego betonu był jak najmniejszy. Powoduje 
to obniżenie, czyli poprawę współczynnika λeq dla całego produktu.

 

Fot.2. Lokalizacja łącznika termoizolacyjnego Schöck Isokorb® w po-
łączeniu balkon-strop
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Łącznik termoizolacyjny montowany jest na etapie wykonywania konstrukcji 
budynku pomiędzy płytą stropu a płytą balkonu na granicy strefy ogrze-
wanej i nieogrzewanej tworząc nieprzerwaną izolację zewnętrznej ściany 
budynku (fot. 2).

Na rys. 5. pokazano przykład balkonu z zastosowanym łącznikiem termo-
izolacyjnym Schöck Isokorb®.

Rys. 5. Balkon z łącznikiem termoizolacyjnym Schöck Isokorb® XT typu K: 
a) po lewej przekrój przez balkon; b) rozkład temperatur w złączu [5]. 
Obliczenia wykonano za pomocą programu AnTherm
 
Dodatkowe straty ciepła z tytułu połączenia balkonu ze stropem zostały 
ograniczone do wartości ψe=0,103 [W/m·K] – czterokrotnie mniej od 
obustronnie zaizolowanego balkonu i ponad ośmiokrotnie mniej od balkonu 
niezabezpieczonego termicznie.

Dodatkowa powierzchnia użytkowa – przykład obliczeniowy
Optymalne wykorzystanie izolacyjności zewnętrznej obudowy budynku 
to dodatkowa powierzchnia użytkowa. Dla pokazania takiej możliwo-
ści, omówiony zostanie przykład budynku dziesięciokondygnacyjnego 
(rys .6).

Rys.6. Budynek wielorodzinny 10 kondygnacyjny – elewacje, rzut kon-
dygnacji

Wymiary podstawowe

Długość (wymiar zewnętrzny)  48,88 m

Szerokość (wymiar zewnętrzny) 14,88 m

Wysokość 30 m (10 kondygnacji)

Założenia

Ściana zewnętrzna żelbetowa o grubości 24 cm 

Izolacja ściany
styropian grafitowy o grubości 20 cm
λ=0,031 [W/m·K]

Współczynnik przenikania ciepła ściany 
zewnętrznej

U=0,15 [W/(m2·K)]

Całkowita grubość ściany zewnętrznej 44 cm

Powierzchnia zewnętrzna ścian 2827,2 m2

Okna 
1,5 x 1,5 m, 160 sztuk
U=0,90 [W/(m2·K)]

Drzwi balkonowe 
2,3 x 1,5 m, 160 szt
U=0,90 [W/(m2·K)]

Powierzchnia okien i drzwi 
balkonowych

912,00 m2

Balkony
1,5 x 3,0m, 160 sztuk

długość balkonów: 480 m

Wymiar wewnętrzny budynku 48,00 x 14,00 = 672,00 m2

Powierzchnia ścian wewnętrznych 32,2 m2

Powierzchnia wewnętrzna użytkowa 639,80 m2

Straty ciepła przez przenikanie z przestrzeni ogrzewanej do otoczenia oblicza 
się jako sumę strat ciepła przez powierzchnię ścian i okien oraz sumę strat 
ciepła przez połączenia liniowe (np. balkony, złącze okna ze ścianą) – jak 
pokazano na rys. 7. 

Rys.7. Straty ciepła przez przenikania: a) straty przez powierzchnię 
przegrody, b)po prawej straty przez połączenia liniowe
 
Strata ciepła przez okna i ściany to: 

Σ U · A

gdzie:
U – współczynnik przenikania ciepła ściany lub okna [W/m2·K].

Strata ciepła przez złącze okna ze ścianą lub złącze balkonu ze stropem to: 

Σ ψe · l
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gdzie:
ψe  – liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego dla złącza, 
np. okna ze ścianą czy balkonu ze stropem [W/m·K],
l – długość takiego złącza [m]. 

Rezultatem obliczeń jest współczynnik straty ciepła przez przenikanie z prze-
strzeni ogrzewanej do otoczenia przez obudowę budynku HD [W/K].

Obliczenia zostały przeprowadzone przy następujących założeniach:
1) Okna i drzwi balkonowe zamontowane w warstwie izolacji – współ-

czynnik ψe dla takiego modelu wynosi 0 [W/m·K] wg [3] schemat W1 
(tzw. ciepły montaż okien całkowicie eliminuje mostek cieplny)

2) Balkony zrealizowane w 2 wariantach: 
 � Wariant 1 – z obustronną izolacją termiczną gr. 5 cm (rys. 4), 

dla którego współczynnik ψe=0,418 [W/m·K];
 � Wariant 2 – z łącznikami termoizolacyjnymi Schöck Isokorb® 

XT typu K, dla którego współczynnik ψe=0,103 [W/m·K] (rys. 5).
 
Wyniki obliczeń zestawiono w tab.1.

Zastosowanie w balkonach łączników termoizolacyjnych pozwoliło na 
zredukowanie strat ciepła, a tym samym zaoszczędzenie 151,20 [W/K] 
w omawianym budynku. Procentowy udział strat ciepła w połączeniu 
balkonu ze stropem zmniejszył się z 13,9% (gdy balkon był izolowany 
obustronnie) do 3,8% (kiedy został zastosowany łącznik termoizolacyjny 
Schöck Isokorb (kol. 11 tab. 1) . Oszczędność tę można wykorzystać, np. 
projektując instalacje ogrzewania na zmniejszone zapotrzebowanie na 
energię albo też na zwiększenie powierzchni użytkowej w budynku poprzez 
zmniejszenie izolacji ściany zewnętrznej o 5 cm. W rezultacie zmniejszenia 
grubości izolacji otrzymamy ścianę zewnętrzną o grubości całkowitej 39 cm 
i współczynniku U=0,20 [W/(m2·K)].  Wyniki dla tego rozwiązania pokazano 
w tab. 2, a detale na rys. 8.

Rys. 8. Detale ściany zewnętrznej: a) wariant 1 – ściana zewn. gr. 44 cm 
(z izolacją gr. 20 cm) ; b) wariant 2 – ściana zewn. gr. 39 cm (z izolacją gr. 
15 cm). Kolorem zielonym zaznaczono uzyskaną dodatkową powierzchnię 
użytkową dzięki redukcji grubości izolacji ściany.

Bilans energetyczny dla obydwóch wariantów jest prawie identyczny. Ściana 
o współczynniku U=0,20 spełnia przepisy zawarte w Warunkach Technicz-
nych [2] i jest o 5 cm cieńsza (grubość 39 cm). Dzięki temu wewnętrzne 
wymiary kondygnacji możemy zwiększyć w każdym kierunku o 5 cm, co 
w rezultacie pozwala na zwiększenie powierzchni użytkowej każdej kondy-
gnacji o 6,05 m2 . W skali całego budynku do daje dodatkową powierzchnię 
60,50 m2 (tab. 3).

Podsumowanie
1) Mostki cieplne mogą mieć znaczny udział w stratach ciepła w budynku. 

Wartości orientacyjne podawane w PN-EN ISO 14683 [3] nie mogą 
w żadnym wypadku służyć do obliczeń cieplnych, ponieważ wyniki 
wykonane na bazie tego dokumentu będą niewiarygodne, szczególnie, 
kiedy w budynku miejsc takich będzie dużo.

2) Dokładne (komputerowe) metody obliczeń wg PN-EN 10211 [4] dają 
możliwość otrzymania realnych wyników.

3) Bagatelizowanie w procesie projektowania miejsc, w których przez 
mostki przenika znaczna ilość ciepła, prowadzić może do bardzo 
dużego udziału mostków w całkowitych stratach ciepła przez prze-
nikanie (w analizowanym przykładzie to aż 13,9% tylko z powodu 
balkonów).

4) Energooszczędne rozwiązania w eliminowaniu mostków cieplnych 
w balkonach można wykorzystać np. do powiększenia powierzchni 
użytkowej budynku – w analizowanym przykładzie to ponad 60 m2 
dodatkowej powierzchni (równowartość 1 mieszkania).

5) Brak bezpośrednich wymagań dotyczących strat ciepła w złączach 
liniowych niestety nie pomaga w optymalnym energooszczędnym 
projektowaniu. Stworzono bardzo surowe wymagania dotyczące 
współczynników U (m.in. ściany, stropodachy, okna) i pozostawiono 

„nieszczelności” w przepisach i budynku w postaci mostków cieplnych. 

Fot.3. Przykład balkonów z zastosowaniem łącznika termoizolacyjnego 
Schöck Isokorb®
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Tab. 1. Obliczenia strat ciepła przez 
przenikanie z przestrzeni ogrzewanej 
do otoczenia

Tab. 2. Obliczenia strat ciepła przez prze-
nikanie z przestrzeni ogrzewanej do oto-
czenia po zmniejszeniu grubości izolacji

Tab. 3. Oszczędność miejsca dzięki zasto-
sowaniu łącznika balkonowego i mniej-
szej grubości izolacji
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Wariant 1 Wariant 2
Balkony  

z obustronną izolacją
Balkony z izolacją  
Schöck Isokorb

Grubość ściany zewn. [m] 0,44 0,39

Wspłczynnik U ściany [W/m2 ·K] 0,15 0,2

Długość budynku: wymiar zewnętrzny  [m] 48,88 48,88

Długość budynku: wymiar wewnętrzny  [m] 48 48,1

Szerokość budynku: wymiar zewnętrzny  [m] 14,88 14,88

Szerokość budynku: wymiar wewnętrzny  [m] 14 14,1

Powierzchnia ścian wewnętrznych dla 1 kondygnacji [m2] 32,2 32,3

Powierzchnia wewnętrzna 1 kondygnacji [m2] 639,8 645,9

Dodatkowa powierzchnia użytkowa na 1 kondygnacji [m2] 6,05

Dodatkowa powierzchnia użytkowa na 10 kondygnacjach [m2] 60,5

Wariant Element przegrody
Straty ciepła przez przenikanie

U ψe A l U·A
[%]

ψe·l [%]
HD

[W/m2·K] [W/m·K] [m2] [m] [W/K] [W/K] [W/K]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Balkony 
z obu-
stronną 
izolacją

Ściany zewnętrzne 0,15 2827,2 424,08 29,3%

1445,52
Okna i drzwi balkonowe 0,90 0,00 912,0 2176,0 820,8 56,8% 0,00 0,0%

Balkony 0,418 480,0 200,64 13,9%

Razem 1244,88 86,1% 200,64 13,9%

2
Balkony 
z Schöck 
Isokorb

Ściany zewnętrzne 0,20 2827,2 565,44 39,4%

1435,68
Okna i drzwi balkonowe 0,90 0,00 912,0 2176,0 820,8 57,2% 0,00 0,0%

Balkony 0,103 480,0 49,44 3,4%

Razem 1386,24 96,6% 49,44 3,4%

Oszczędność energii w wariancie 2 9,84

Wariant Element przegrody
Straty ciepła przez przenikanie

U ψe
A l U·A

[%]
ψe·l

[%]
HD

[W/m2·K] [W/m·K] [m2] [m] [W/K] [W/K] [W/K]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Balkony 
z obu-
stronną 
izolacją

Ściany zewnętrzne 0,15 2827,2 424,08 29,3%

1445,52
Okna i drzwi balkonowe 0,90 0,00 912,0 2176,0 820,8 56,8% 0,00 0,0%

Balkony 0,418 480,0 200,64 13,9%

Razem 1244,88 86,1% 200,64 13,9%

2
Balkony 
z Schöck 
Isokorb

Ściany zewnętrzne 0,15 2827,2 424,08 32,8%

1294,32
Okna i drzwi balkonowe 0,90 0,00 912,0 2176,0 820,8 63,4% 0,00 0,0%

Balkony 0,103 480,0 49,44 3,8%

Razem 1244,88 96,2% 49,44 3,8%

Oszczędność energii w wariancie 2 151,20
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 X-TENDO – ROZSZERZENIE OCENY  
 I CERTYFIKACJI CHARAKTERYSTYKI  
 ENERGETYCZNEJ POPRZEZ  
 PODEJŚCIE MODUŁOWE 
System świadectw charakterystyki energetycznej (ŚChE) istnieje już od niemal 
dwudziestu lat. Każde przekształcone wersje dyrektywy o charakterystyce 
energetycznej budynków wprowadzały kolejne wymagania lub poprawiały 
funkcjonowanie implementowanych przepisów. Sektor budynków jest istotny 
w kwestii redukcji zapotrzebowania na energię i emisji zanieczyszczeń a tym 
samym spełnienia celów klimatycznych. Świadectwa charakterystyki energe-
tycznej są doskonałym narzędziem mogącym być wykorzystanym właśnie 
w tym celu. Obecnie realizowanych jest kilka międzynarodowych projektów 
obejmujących swoim zakresem właśnie system świadectw charakterystyki 
energetycznej. Jednym z nich jesteuropejski projekt X-tendo – „eXTENDing 
the energy performance assessment and certification schemes via a mOdular 
approach”, o polskiej nazwie „Rozszerzenie oceny i certyfikacji charakterystyki 
energetycznej poprzez podejście modułowe”, w ramach którego stworzono 
dziesięć innowacyjnych funkcjonalności nowej generacji ŚChE. Wprowadzenie ich 
do krajowych systemów zwiększy zaufanie do oceny i certyfikacji charakterystyki 
energetycznej, co poprawi ich akceptację i przyspieszy modernizacje budynków.

Obecnie wdrażanie świadectw charakterystyki energetycznej różni się 
znacznie w poszczególnych państwach członkowskich pod względem zakresu 
i dostępnych informacji, co w niektórych przypadkach prowadzi do ograni-
czonej wiarygodności, zdolności penetracji rynku i akceptacji przez odbiorców 
końcowych. Projekt X-tendo realizowany w ramach Horyzont 2020 stanowi 
odpowiedź na te wyzwania, poprzez opracowanie i przetestowanie dziesięciu 
innowacyjnych funkcjonalności nowej generacji ŚChE. Projekt wspiera władze 
publiczne w 9 krajach europejskich (Austria, Wielka Brytania, Włochy, Dania, 
Estonia, Portugalia, Polska, Rumunia i Grecja) w modernizacji systemów ŚChE.

Nowe funkcjonalności opracowane w ramach projektu X-tendo podzielne 
zostały na dwie grupy: innowacyjne wskaźniki oraz innowacyjne podejście 
do przetwarzania danych. 

Do innowacyjnych wskaźników zaliczają się:
 � Wskaźnik gotowości budynku do obsługi inteligentnych technologii 

(SRI – Smart Readiness Indicator) – zdolność budynku do reagowania 
na potrzeby użytkowników, oszczędności energii i efektywne działanie 
systemów oraz możliwość podłączenia do sieci zewnętrznych.

 � Komfort – poziomy komfortu w zakresie jakości środowiska wewnętrzne-
go dla danego budynku dzięki wiarygodnym danym opartym na pomiarach.

 � Rzeczywiste zużycie energii – możliwość uzupełnienia oceny ener-
getycznej danymi pomiarowymi dotyczącymi rzeczywistego zużycia 
zapewni pełniejszy obraz charakterystyki energetycznej budynku.

 � Zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz – wpływ budynku na lokalne 
zanieczyszczenie powietrza oraz możliwość poprawy czystości powie-
trza wewnętrznego poprzez systemy wentylacji.

 � Sieci energetyczne – potencjał budynku do korzystania z sieci cie-
płowniczych nowych generacji lub przyczynienia się do ich rozwoju.

Do innowacyjnego podejście do przetwarzania danych zaliczają się:
 � Bazy danych ŚChE – lepsza weryfikacja jakości ŚChE oraz zbieranie 

informacji zwrotnych w celu poprawy polityk modernizacyjnych i szkoleń 
audytorów ŚChE.

 � Dziennik budynku – sposoby wspierania przez ŚChE opracowywania 
dokumentacji budynku i poprawy dostępności danych z nim związanych.
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 � Zalecenia skrojone na miarę – modułowe narzędzie do opracowywania 
indywidualnych zaleceń na podstawie danych ze ŚChE, w celu zwięk-
szenia świadomości użytkowników końcowych w zakresie możliwości 
i celów modernizacji.

 � Możliwości finansowania – metody informowania o dostępnych moż-
liwościach finansowania i lepszego powiązania ŚChE z instrumentami 
finansowymi.

 � Punkty kompleksowej obsługi – sposoby powiązania danych ze ŚChE 
z funkcjami punktów kompleksowej obsługi, w celu zmniejszenia barier 
technicznych i finansowych oraz pobudzenia rynku.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności zawsze powoduje pojawie-
nie się pytań, dlatego też każda z proponowanych w ramach projektu 
X-tendo funkcjonalności zostanie przetestowana według czterech kryte-
riów przekrojowych: 
1) jakość i wiarygodność ŚChE, 
2) przystępność dla użytkownika, 
3) wykonalność ekonomiczna, 
4) zgodność z normami ISO/CEN. 
 
Analiza ta ma na celu stwierdzenie, czy wprowadzone rozwiązania zapewnią 
dobrą jakość wykonywanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz czy 
metody obliczeniowe i prezentowane wyniki będą jasne i czytelne, nie tylko 
dla audytora, ale także dla odbiorcy końcowego. Każda nowa funkcjonalność 
może wiązać się z dodatkowymi kosztami jej wprowadzenia do systemu ŚChE 
czy też może spowodować wzrost kosztów wykonania ŚChE, dlatego tak 
ważne jest sprawdzenie aspektów kosztowych związanych z nowo powstałymi 
rozwiązaniami. Ostatecznie stworzone innowacyjne wskaźniki muszą być 
zgodne z normami międzynarodowymi lub europejskimi, tak aby można je 
było w prosty sposób zaimplementować w dowolnym kraju członkowskim. 

 
 
X-tendo promuje lepsze, niezawodne, przyjazne dla użytkownika i bardziej 
angażujące ŚChE. Opracowany zestaw narzędzi zwiększy zaufanie do oceny 
i certyfikacji charakterystyki energetycznej, co poprawi ich akceptację i przy-
spieszy zdobywanie rynku. Zwiększone zaufanie i przejrzystość przyczynią się 
z kolei do zwiększenia wskaźnika modernizacji, tworząc dodatkowe miejsca 
pracy w sektorze budownictwa i pobudzając gospodarkę.

Przykład projektu X-tendo pokazuje, że można stworzyć innowacyjne wskaź-
niki prezentowane na świadectwach oraz funkcjonalności obejmujące cały 
system świadectw charakterystyki energetycznej: zbieranie danych, automa-
tyczne rekomendacje poprawiające charakterystykę energetyczną czy system 
punktów kompleksowej obsługi inwestorów realizujących przedsięwzięcia 
modernizacyjne. Niezwykle ważna jest tutaj także rola ustawodawcy lub 
instytucji odpowiedzialnej za działanie systemu świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków. To od nich zależy czy i które z przygotowanych 
funkcjonalności zostaną wdrożone do krajowego systemu. W Polsce jeste-
śmy „w przeddzień” kolejnych zmian związanych z metodyką wykonywania 
świadectw charakterystyki energetycznej, ich wyglądu czy działania Cen-
tralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Możemy mieć 
tylko nadzieję, że organy odpowiedzialne za ten system w Polsce zechcą 
skorzystać z przygotowanych już rozwiązań. Więcej informacji na temat 
projektu X-tendo można znaleźć na stronie projektu https://x-tendo.eu/.

 
Informacja ta została przygotowana w ramach projektu X-tendo i otrzymała 
finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach 
umowy o dotację nr 845958. Przedstawione tu opinie i opinie niekoniecznie 
odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej.
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Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego pokazuje, jak zastosowane 
w nim, często niestandardowe, rozwiązania instalacyjne wpływają na charakterystykę energetyczną 
i wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. 
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WSTĘP
Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące ochrony cieplnej budyn-
ków zostały zaostrzone od 31 grudnia 2020 roku zgodnie z wymaganiami 
Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków z 2010 roku [1]. 
Zaostrzone wymagania ochrony cieplnej budynków odnoszą się zarówno do 
wymagań cząstkowych – maksymalnych współczynników przenikania ciepła 
przegród – jak i do wymagania dotyczącego maksymalnej dopuszczalnej 
wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. 
Projektanci nowych budynków, architekci i inżynierowie zostali postawieni 
przed problemem takiego projektowania budynków, aby z jednej strony 
spełnić wymagania cząstkowe, a z drugiej spełnić wymagania nieprzekro-
czenia wskaźnika EP, stosując racjonalne ekonomicznie rozwiązania. W tym 
celu poszukiwane są nowe, niestandardowe i rzadko do tej pory używane 
powszechnie w budynkach mieszkalnych rozwiązania instalacyjne. 

W artykule tym przedstawione zostaną rozważania dotyczące rozwiązań 
instalacyjno-budowlanych mających wpływ na charakterystykę energetyczną, 
a tym samym na spełnienie wymagań ochrony cieplnej przez budynki na 
przykładzie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

BILANS ENERGETYCZNY W CHARAKTERYSTYCE 
ENERGETYCZNEJ
W ramach obliczeń charakterystyki energetycznej budynku uwzględnia się 
zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, chłodzenia (tam gdzie występuje), zapotrzebowanie na 
energię końcową wcześniej wymienionych systemów, z uwzględnieniem energii 

pomocniczej w tych systemach oraz zapotrzebowanie na energię końcową do 
oświetlenia (dla budynków niemieszkalnych), i ostatecznie zapotrzebowanie na 
nieodnawialną energię pierwotną [2]. Kierunek wykonywania obliczeń oraz 
kierunek dostawy energii pokazane zostały schematycznie na rys. 1. 

Rys. 1. Kierunek wykonywania obliczeń oraz dostawy energii przy wy-
znaczaniu charakterystyki energetycznej budynku
 
Zapotrzebowanie na energię użytkową wynika z bilansu cieplnego po-
mieszczenia i uwzględnia zyski wewnętrzne, zyski słoneczne, straty ciepła 
przez przenikanie i wentylację oraz współczynnik wykorzystania zysków 
ciepła w trybie ogrzewania bądź strat ciepła w trybie chłodzenia. Wielkość 
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zapotrzebowania na energię i ciepło zależy od wielkości budynku, jego kon-
strukcji, profili użytkowania (parametrów klimatu wewnętrznego, schematu 
użytkowania budynku i systemów) oraz od parametrów klimatu zewnętrznego 
(parametry powietrza oraz promieniowanie słoneczne). Obliczenie zapo-
trzebowania na energię końcową wymaga podzielenia zapotrzebowania na 
energię użytkową przez sprawność całkowitą systemu ηtot, która jest iloczy-
nem czterech cząstkowych sprawności sezonowych: wytwarzania, przesyłu, 
akumulacji oraz regulacji i wykorzystania. Zapotrzebowanie na energię 
pierwotną to iloczyn zapotrzebowania na energię końcowa i współczynnika 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi. Łatwo zatem zauważyć, że aby 
uzyskać jak najlepszą charakterystykę energetyczną, czyli najniższy wskaźnik 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną należy obniżyć straty 
ciepła na przenikanie i wentylację, stosować systemy techniczne o wysokich 
sprawnościach cząstkowych oraz zastosować odnawialne źródła energii.

ANALIZA ROZWIĄZAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA 
CHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ
W celu przedstawienia wpływu rożnych niestandardowych rozwiązań na 
charakterystykę energetyczną i wartość wskaźnika zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną EP wykonano obliczenia charakterystyki 
energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy założeniu:

 � Wariant NF15 – zwiększona izolacyjność cieplna przegród zgodnie z wy-
maganiami NFOŚiGW – program priorytetowy dopłat do kredytów na 
budowę domów energooszczędnych  dla budynków wielorodzinnych 
standard NF15 [3];

 � Wariant DCV – zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej 
higrosterowalnej typu DCV – strumienie powietrza przyjęte na podsta-
wie wyników obliczeń systemów wentylacji mechanicznej wywiewnej 
higrosterowalnej typu DCV wykonywanych przez Narodową Agencją 
Poszanowania Energii (NAPE S.A.) w ramach opracowywanych re-
komendacji takich systemów: mieszkania 0,000197 m3/s·m2 i klatka 
schodowa oraz korytarze 0,00022 m3/s·m2;

 � Wariant HR – zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wy-
wiewnej z odzyskiem ciepła – strumienie powietrza przyjęte zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charaktery-
styki energetycznej budynku [2]: mieszkania 0,00032 m3/s·m2 i klatka 
schodowa oraz korytarze: 0,00022 m3/s·m2, a maksymalna sprawność 
temperaturowa odzysku ciepła w budynku wynosi 73%;

 � Wariant P.P.C. – zastosowanie powietrznej pompy ciepła o efektywności 
energetycznej wytwarzania ciepła dla ogrzewania i przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej równej 2,6 zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej 
budynku [2];

 � Wariant G.P.C. – zastosowanie gruntowej pompy ciepła o efektyw-
ności energetycznej wytwarzania ciepła dla ogrzewania równej 3,5 
oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej równej 3,0 zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku [2];

 � Wariant PV – zastosowanie instalacji paneli fotowoltaicznych (PV) do 
pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię pomocniczą w sys-
temach pomocniczych instalacji ogrzewania, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej – założono, że na dachu przykładowego 
budynku można zamontować instalację PV pozwalającą na pokrycie 
całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną pomocniczą 
wykazaną w ramach charakterystyki energetycznej;

 � Wariant K.S. – zastosowanie instalacji cieczowych kolektorów słonecz-
nych do przygotowania ciepłej wody użytkowej – założono, że można 
zainstalować na dachu budynku instalację kolektorów pozwalającą na 
pokrycie średniorocznie 40% zapotrzebowania na ciepło do przygo-
towania ciepłej wody użytkowej.

Obliczenia przeprowadzono dla budynku referencyjnego wielorodzinnego 
NAPE [4] o ośmiu kondygnacjach nadziemnych, na których znajdują się 
23  lokale mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1634 m2, 
kubatura całkowita 5865 m3, a współczynnik kształtu budynku A/V wynosi 
0,35. W wariancie podstawowym (Wariant 0) założono parametry cieplne 
przegród budynku zgodne z wymaganiami prawa budowlanego [5] obo-
wiązującymi od 31.12.2020 r.. Przyjęto wentylację mechaniczną wywiewną 
i średni strumień powietrza wentylacyjnego zgodny z rozporządzeniem 
w sprawie metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynku 
[2]. W obliczeniach przyjęto dane klimatyczne dla Warszawy. Model obli-
czeniowy budynku przestawiono na rysunku 2. 

Rysunek 2. Model obliczeniowy analizowanego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego
 
Obliczenia zapotrzebowania na energię pierwotną wykonano zgodnie 
z metodyką sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przy 
założeniu w stanie bazowym źródła ciepła w postaci węzła ciepłowniczego 
zasilanego z sieci ciepłowniczej charakteryzującej się współczynnikiem 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi równym 0,8. Sprawności 
cząstkowe w instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
przyjęto jako wartości tabelaryczne z rozporządzenia w sprawie metodologii 
wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej [2]. W przypadku 
indywidualnych źródeł ciepła w instalacji ciepłej wody użytkowej założono 
zainstalowanie zasobnika akumulacyjnego ciepłej wody. W tab. 1 pokazano 
przyjęte sprawności cząstkowe i całkowite analizowanych systemów 
(wytwarzania ηg, przesyłu ηd, regulacji i wykorzystania ηe, akumulacji ηs 
oraz całkowitą ηtot).
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Tab. 1. Wartości sezonowych sprawności cząstkowych oraz całkowitych 
analizowanych wariantów systemów zasilania budynku w ciepło

Wariant Źródło ciepła System
Wartość sprawności

ηg ηd ηe ηs ηtot

P.P.C. Powietrzna pompa ciepła
c.o. 2,6 0,96 0,88 1,00 2,20

c.w.u. 2,6 0,70 1,00 0,85 1,55

G.P.C. Gruntowa pompa ciepła
c.o. 3,5 0,96 0,88 1,00 2,96

c.w.u. 3,0 0,70 1,00 0,85 1,79

W.C. Węzeł ciepłowniczy
c.o. 0,98 0,96 0,88 1,00 0,83

c.w.u. 0,98 0,70 1,00 1,00 0,69

W tab. 2 przedstawiono wyniki obliczeń wskaźników zapotrzebowania 
na energię użytkową, końcową i nieodnawialną pierwotną analizowanych 
wariantów. W tabeli pokazano:
QH,nd – roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania 
i wentylacji,
Eel,pom,H – roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową dostar-
czaną do budynku lub części budynku dla systemu ogrzewania,
QW,nd – roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej,
Eel,pom,W – roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową do-
starczaną do budynku lub części budynku dla systemu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej,
wi – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej źródła ciepła,
wel – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 
energii elektrycznej,
EU – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
EK – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową,
EP – wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że w analizo-
wanym budynku zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród do standardu 
NF15 powoduje zmniejszenie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną EP o około 8% w stosunku do wariantu podstawowego. 
Zastosowanie wentylacji mechanicznej higrosterowalnej typu DCV powoduje 
zmniejszenie wskaźnika EP o około 15%, jednak zastosowanie wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła powoduje zwięk-
szenie wartości wskaźnika EP o około 1%. Wzrost zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną pomimo zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię użytkową do ogrzewania spowodowany jest większym zapo-
trzebowaniem na energię elektryczną pomocniczą do napędu wentylatorów. 
Zmiana źródła ciepła na powietrzną lub gruntową pompę ciepła powoduje 
wzrost wskaźnika EP odpowiednio o 47% i 24%. Pomimo wyższej sprawności 
całkowitej systemu grzewczego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycz-
nej równy 3,0 jest dużo wyższy niż przyjęty dla sieci ciepłowniczej równy 
0,8, dlatego też wzrasta wartość wskaźnika EP. Zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii w postaci instalacji PV pokrywającej zapotrzebowanie na 
energię pomocniczą czy cieczowych kolektorów słonecznych zapewniających 
40% ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej pozwala na obniżenie 
wskaźnika EP odpowiednio o 16% i 20%.

Na rys. 3 porównano otrzymane wartości wskaźnika zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną EP z wartością maksymalną dopuszczalną dla 
nowoprojektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych EPref. Widać, 
że poza wariantami gdzie źródłem ciepła jest powietrzna lub gruntowa pompa 
ciepła uzyskane wartości wskaźnika EP są poniżej wartości dopuszczalnej. 
Najniższą wartość uzyskano dla wariantu z kolektorami słonecznymi do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej i wynosi ona EP=51,0 kWh/m2rok. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że poza wariantami z pompami ciepła jako 
źródło ciepła przyjęto węzeł ciepłowniczy zasilany z sieci ciepłowniczej 
o współczynniku nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej równej 0,8. 
W wielu przypadkach systemy ciepłownicze w Polsce charakteryzują się 
wyższą wartością tego współczynnika, np. dla Warszawskiego systemu 
ciepłowniczego wynosi on obecnie 0,91. Wpływ źródła ciepła oraz wartości 

Wariant
QH,nd QW,nd Eel,pom,H Eel,pom,W wi wel EU EK EP

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/m2rok]

0 36231,0 44981,2 5303,0 329,2 0,8 3,0 49,7 70,4 63,9

NF15 28125,4 44981,2 5303,0 329,2 0,8 3,0 44,7 64,4 59,1

DCV 22261,4 44981,2 4601,6 329,2 0,8 3,0 41,2 59,6 54,3

HR 24374,0 44981,2 9597,1 329,2 0,8 3,0 42,4 64,2 64,7

P.P.C 36231,0 44981,2 5303,0 329,2 3,0 3,0 49,7 31,3 94,0

G.P.C. 36231,0 44981,2 5303,0 329,2 3,0 3,0 49,7 26,4 79,1

PV 36231,0 44981,2 5303,0 329,2 0,8 0,0 49,7 70,4 53,5

K.S. 36231,0 44981,2 5303,0 329,2 0,8 3,0 49,7 70,4 51,0

Tab. 2. Wyniki obliczeń wskaźników EU, EK i EP różnych wariantów budynku.
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współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej źródła ciepła na 
możliwość spełnienia wymagań ochrony cieplnej w zakresie wskaźnika za-
potrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP jest bardzo istotny, 
i dla wartości wi powyżej 0,8 wymagania EP mogą nie zostać spełnione [6].

PODSUMOWANIE
W artykule przeanalizowano wpływ różnych rozwiązań instalacyjno-bu-
dowlanych na charakterystykę energetyczną oraz wartość wskaźnika zapo-
trzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego. W ramach obliczeń uwzględniono następujące niestan-
dardowe dla budynków mieszkalnych rozwiązania: ponadstandardową 
izolacyjność cieplną przegród, dwa rodzaje systemów wentylacji mecha-
nicznej – higrosterowalną DCV oraz nawiewno-wywiewną z odzyskiem 
ciepła, dwa źródła ciepła w postaci powietrznej i gruntowej pompy ciepła, 
dwa wspomagające odnawialne źródła energii w postaci paneli PV oraz 
cieczowych kolektorów słonecznych. 

Pokazano, że dla przykładowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zasilanego z sieci ciepłowniczej o współczynniku nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej równym 0,8 można zastosować pojedyncze rozwiązania 
w celu osiągnięcia wskaźnika EP na poziomie nieprzekraczającym wymagań 
prawa budowlanego jak dla nowo projektowanych budynków. 

Pomimo, że przedstawiona analiza wykonana została w oparciu tylko o jeden 
przykładowy budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany w ustalo-
nym miejscu to można pokusić się o bardziej generalne wnioski. Spełnienie 
wymagań Warunków Technicznych na 2021 rok w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań 
materiałowych i technicznych. Zastosowanie lepszej izolacyjności cieplnej 
nie spowoduje jednak znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Istot-
niejszą kwestią jest analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji 
z uwzględnieniem potrzebnej energii pomocniczej. Dodatkowo widać, że 
wybór źródła energii w budynku w sposób znaczący determinuje uzyskaną 
wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. 

Projektanci mają zatem szereg rozwiązań instalacyjno-budowlanych, które 
można stosować w celu poprawy charakterystyki energetycznej nowo pro-
jektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
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Rys. 3. Porównanie wartości wskaźnika EP analizowanych wariantów 
z maksymalną wartością dopuszczalną

dr. inż. 
Jerzy Kwiatkowski 

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska.
Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ekspert 
w Fundacji Poszanowania Energii w zakresie ocen środowiskowych 
budynków i alternatywnych źródeł energii. Kieruje także działem 
Analiz Energetycznych i Certyfikacji BREEAM w Narodowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A. Posiada uprawnienia do wykonywania 
ocen środowiskowych BREEAM oraz jest akredytowanym 
specjalistą BREEAM AP. Zajmuje się zagadnieniami zapotrzebowania 
na energię, efektywności energetycznej budynków oraz systemami 
i źródłami energii w budynkach. 

dr. inż.
Joanna Rucińska

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od ponad 15 lat ekspertka 
w dziale Analiz Energetycznych Narodowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A. Specjalizuje się w zagadnieniach efektywności 
energetycznej budynków. Uznana dydaktyczka – w 2021 r. uzyskała 
nagrodę zespołową Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia 
za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 – 
i promotorka licznych prac magisterskich. W 2018 r. uzyskała nagrodę 
w Konkursie o Nagrodę Ministra Infrastruktury jako współautorka 
publikacji „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii”

AUTORZY

   RAPORT       BUDYNKI MIESZKALNE I BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO   

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
https://nape.pl/rekomendacje/
https://nape.pl/rekomendacje/
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUTf5dc049a3db24d2a9ee9b805c08f4d72/Szczeg%25C3%25B3%25C5%2582y%2Brekordu%2B%25E2%2580%2593%2BOsi%25C4%2585gni%25C4%2599cia%2Bzawodowe%2B%2528kariera%2529%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BWarszawska?r=achievement&ps=20&tab=&lang=pl
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUTf5dc049a3db24d2a9ee9b805c08f4d72/Szczeg%25C3%25B3%25C5%2582y%2Brekordu%2B%25E2%2580%2593%2BOsi%25C4%2585gni%25C4%2599cia%2Bzawodowe%2B%2528kariera%2529%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BWarszawska?r=achievement&ps=20&tab=&lang=pl
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUTf5dc049a3db24d2a9ee9b805c08f4d72/Szczeg%25C3%25B3%25C5%2582y%2Brekordu%2B%25E2%2580%2593%2BOsi%25C4%2585gni%25C4%2599cia%2Bzawodowe%2B%2528kariera%2529%2B%25E2%2580%2593%2BPolitechnika%2BWarszawska?r=achievement&ps=20&tab=&lang=pl


ZABEZPIECZENIE INSTALACJI  
FOTOWOLTAICZNYCH
Powszechnie stosowane instalacje PV z falownikiem centralnym i łańcuchami szeregowo 
połączonych modułów mogą być wykonane w zupełnie różnych konfiguracjach. Podatne 
są jednak na te same narażenia, przed którymi należy się właściwie zabezpieczyć. Wystar-
czy uwzględnić odpowiednie środki ochrony, aby instalacja zapewniała wymagany poziom 
bezpieczeństwa oraz komfortową obsługę przez cały okres jej funkcjonowania.   

Ochrona przed prądem wstecznym
Zaciemnienie części modułów, błędne podłączenie, zwarcie w module 
PV czy inne uszkodzenie może powodować powstanie prądu wstecznego 
w łańcuchach modułów fotowoltaicznych (stan zwarcia). Następuje to 
w sytuacji, gdy napięcie obwodu otwartego jednego łańcucha znacząco 
różni się od napięcia obwodu otwartego równoległych łańcuchów podłą-
czonych do tego samego przekształtnika PV. Prąd przepływa wówczas od 
sprawnych łańcuchów do uszkodzonego, zamiast płynąć do przekształtnika 
PV i dostarczać moc do sieci zasilającej AC. 

Prąd wsteczny (Rys. 1) może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu tem-
peratury i pożaru w modułach fotowoltaicznych. Wytrzymałość modułów 
PV powinna być w związku z tym sprawdzana zgodnie z normą IEC 61730-2, 
natomiast producent modułów PV powinien określić największą dopuszczalną 
wartość prądu zwrotnego (IRM).

Rys. 1. Powstawanie prądu wstecznego na skutek uszkodzenia lub 
zaciemnienia jednego z łańcuchów modułów fotowoltaicznych.
 
Największa dopuszczalna wartość prądu zwrotnego IRM określa termiczną 
wytrzymałość modułu PV, sprawdzaną podczas próby trwającej 2h przy 
wartości prądu wstecznego ITEST = 1,35 IRM , zgodnie z normą IEC 61730-2. 

Ochrona przetężeniowa przed powstaniem prądu wstecznego dla łańcucha 
jest stosowana, jeśli całkowita liczba łańcuchów, która może zasilać jeden 
uszkodzony łańcuch, jest wystarczająco duża, aby spowodować przepływ 
niebezpiecznego prądu wstecznego: 

1,35 IRM < (Ns -1) ISC MAX

gdzie:
IRM jest największą dopuszczalną wartością prądu zwrotnego ogniwa 
PV zdefiniowaną w IEC 61730
NS jest całkowitą liczbą łańcuchów
ISC MAX jest największym prądem zwarciowym łańcucha PV

Nie ma ryzyka powstania prądu wstecznego, jeżeli jest zastosowany tylko 
jeden łańcuch. W przypadku dwóch łańcuchów o tej samej liczbie modułów 
PV połączonych równolegle prąd wsteczny zawsze będzie niższy niż naj-
większa dopuszczalna wartość prądu zwrotnego. Wobec tego, jeśli instalacja 
PV jest wykonana tylko z jednego lub dwóch łańcuchów, nie ma potrzeby 
stosowania ochrony przed prądem wstecznym.

Firma Schneider Electric w zakresie prądów znamionowych do 25 A poleca 
stosowanie wyłączników nadprądowych serii C60PV-DC (Rys. 2). Wyłącz-
niki tej serii zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w instalacjach 
fotowoltaicznych o wielu łańcuchach.

Rys. 2. Wyłączniki nadprądowe C60PV-DC, niespolaryzowane, pozwalają 
na zabezpieczenie przetężeniowe instalacji PV.



Wyłączniki te chronią przed przeciążeniami oraz zwarciami przewody 
zlokalizowane pomiędzy poszczególnymi łańcuchami modułów PV oraz 
przekształtnikiem. Ponieważ prąd uszkodzeniowy może płynąć w kierunku 
odwrotnym do prądu roboczego, wyłączniki C60PV-DC mogą wykryć 
i zapewniać ochronę przed prądem dwukierunkowym.

Bezpieczne rozłączanie strony DC
Aby zapewnić bezpieczeństwo serwisowania instalacji stosowane są roz-
łączniki np.  C60NA-DC (Rys. 3) i SW60-DC po stronie DC instalacji PV. 
Stosowane są one w celu izolacji łańcucha modułów PV oraz przekształt-
nika od reszty instalacji fotowoltaicznej na potrzeby wykonania czynności 
konserwacyjnych w sposób w pełni bezpieczny. 

Rys. 3. Rozłączniki izolacyjne C60NA-DC do instalacji PV
 
Warte zaznaczenia jest to, że zarówno wyłączniki C60PV-DC, jak i rozłącz-
niki C60NA-DC oraz SW60-DC są wyposażone w komorę gaszeniową, 
dzięki czemu obwód elektryczny jest bezpiecznie rozłączany bez ryzyka 
powstania łuku elektrycznego. Często podnoszony jest argument, że sto-
sowanie rozłączników po stronie DC jest zbędne, gdyż niektóre modele 
falowników są wyposażone w rozłączniki. Należy jednak pamiętać, że 
rolą rozłączników jest również usprawnienie konserwacji czy wymiany 
samego falownika. 

Specjaliści wskazują także na potrzebę bezpiecznego, awaryjnego odłączenia 
instalacji PV po stronie DC i AC na wypadek pożaru. Takie rozłączenie 
może być wykonane w oparciu o wyłączniki nadprądowe instalowane 
w poszczególnych łańcuchach. Istnieje także możliwość zastosowania 
jednego rozłącznika głównego np. w oparciu o aparat serii SW60-DC do 
odłączenia wszystkich łańcuchów jednocześnie. 

Zarówno wyłączniki nadprądowe C60PV-DC jak i rozłączniki SW60-DC 
mogą być wyposażone w wyzwalacze (wzrostowe lub podnapięciowe) 
do zdalnego, awaryjnego wyzwolenia. Schemat zabezpieczenia instalacji 
fotowoltaicznych z uwzględnieniem zastosowania zarówno wyłączników 
nadprądowych jak i rozłączników przedstawiono na rys. 4. 

Rys. 4. Schemat podłączenia zabezpieczeń instalacji PV.
 
Ochrona przed przepięciami
Przepięcia pochodzenia atmosferycznego oraz łączeniowe mogą być przyczyną 
uszkodzeń komponentów PV, a także być zagrożeniem dla pozostałej części 
instalacji elektrycznej w obiekcie. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednią 
ochronę przed przepięciami zarówno po stronie DC i AC instalacji PV. W części 
DC stosowane są ograniczniki przepięć typu 2 (rys. 5), w dwóch przypadkach:
1) Jeśli obiekt nie jest wyposażony w instalację odgromową
2) Jeśli obiekt jest wyposażony w instalację odgromową oraz zachowano 

bezpieczne odstępy separacyjne pomiędzy instalacją PV a odgromową

Rys. 5. Ograniczniki przepięć serii iPRD PV-DC o największych trwałym 
napięciu pracy 800 i 1000 V przystosowane do pracy w instalacjach 
fotowoltaicznych. 



W pozostałych sytuacjach stosowane są ograniczniki typu 1+2. 

Ograniczniki przepięć instalowane są w skrzynce połączeniowej bezpośred-
nio przy przekształtniku. Dodatkowo, jeśli odległość między falownikiem 
a modułami PV przekracza 10 m, należy je zainstalować także w skrzynce 
przy samych modułach PV.  

Wyłączniki różnicowoprądowe 
Ważną rolę w ochronie przeciwpożarowej po stronie AC instalacji foto-
woltaicznych pełni zabezpieczenie różnicowoprądowe. Wyłączniki różni-
cowoprądowe znacznie zmniejszają ryzyko powstania pożaru w wyniku 
uszkodzenia instalacji elektrycznej. Większość producentów falowników 
zaleca stosowanie wyłączników typu A o znamionowym prądzie różnicowym 
100 mA lub większym. Uniwersalnym rozwiązaniem ze strony Schneider 
jest aparat A9Z04440 – serii K60 o czułości typu A na poziomie 300 mA. 
W przypadku, gdy przekształtnik nie zapewnia separacji galwanicznej między 
stroną DC i AC, należy stosować wyłączniki typu B poprawnie reagujące 
na prądy upływu o przebiegu wyprostowanym gładkim, a także na prądy 
przemienne o wysokiej częstotliwości.

Rys. 6. Wyłącznik różnicowoprądowy iID typu B-SI polecany do sto-
sowanie po stronie AC w sytuacji, gdy przekształtnik nie zapewnia 
separacji galwanicznej.
 
Podsumowanie
Nierzadko zdarza się, że inwestor czy wykonawca skupia się na doborze 
modułów fotowoltaicznych i falowników, natomiast do zabezpieczenia 
instalacji PV nie jest przywiązywana duża waga.  Często można spotkać 
skrzynki przyłączeniowe po stronie DC wyposażone tylko w ogranicznik 
przepięć, ewentualnie podstawę bezpiecznikową, która nie pozwala jednak 
na bezpieczne rozłączenie instalacji pod obciążeniem.

Dzięki właściwym zabezpieczeniom instalacji PV, niewielkim kosztem można 
znacznie usprawnić ich serwisowanie a co najważniejsze zapewnić właściwy 
poziom bezpieczeństwa podczas całego okresu na jaki przewidziana jest 
eksploatacja instalacji. 

Należy zadbać o ochronę przed 
przepięciami, zarówno po stronie 
DC, jak i AC instalacji PV, by uniknąć 
uszkodzenia jej komponentów oraz 
zagrożenia dla pozostałej części 
instalacji elektrycznej w obiekcie.
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Temat budynków wielorodzinnych i obiektów zamieszkania zbiorowego został opisany już chyba 
w tysiącach opracowań dotyczących technologii, projektowania, budowy, eksploatacji, a nawet utylizacji 
obiektów takich jak: osiedla mieszkaniowe, hotele, szpitale, sanatoria itp. Wydawałoby się, że temat jest 
wyczerpany i o nowoczesnych budynkach wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego nic nowego już 
nie można napisać. A jednak okazuje się, że można napisać – nawet bardzo dużo. 

opracowanie: { Janusz Dyduch, Jerzy Dubiński }

 „ASF” TECHNOLOGY.  
 GŁĘBOKA INFORMATYZACJA  
 BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH  
 I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 

Pandemia COVID 19, wojna na Ukrainie, ogólnoświatowe spowolnienie 
gospodarcze i inne globalne oraz lokalne problemy, wymuszają poszukiwania 
nowoczesnych i bardzo oszczędnych technologii.

Właśnie jedną z takich REWOLUCYJNYCH technologii przyszłości jest 
technologia „ASF” czyli technologia „ADMINISTRATION, SECURITY 
AND FIRE CENTER”. 

Na ogół postęp technologiczny rozumiany jest jako zmiany technologicz-
ne. Jednak jeśli do zmian technologicznych dodamy radykalne zmiany 
organizacyjne, wtedy uzyskamy znacznie większe efekty jakościowe 
i f inansowe.

Aby zrozumieć treść tego artykułu, należy na chwilę zapomnieć o szarej 
i często skrzeczącej rzeczywistości dotyczącej procesów zarządzania admi-
nistracyjnego i organizacji systemów ochrony oraz ppoż. Wejdźmy na chwilę 
w świat FUTURYSTYCZNYCH rozwiązań technologicznych… które już 
istnieją i które można zastosować do KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZA-
NIA ZDALNEGO nowoczesnymi budynkami wielorodzinnymi i obiektami 
zamieszkania zbiorowego.
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NA CZYM POLEGA REWOLUCYJNE I PRZYSZŁOŚCIOWE 
ROZWIĄZANIE UKRYTE W SYSTEMACH „ASF”?
Zasadnicza zmiana to „nowa koncepcja organizacyjna”. Technologia „ASF” 
to zupełnie nowe podejście organizacyjne do procesów administracyjnych 
oraz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Oczywiście nowej 
koncepcji organizacyjnej towarzyszą wysublimowane rozwiązania infor-
matyczne i techniczne. 

W obecnym modelu realizacji działań administracyjnych, bezpieczeństwa 
i ochrony ppoż. mamy do czynienia z bardzo nieefektywnym rozproszeniem 
tych obszarów zadaniowych i ich realizacją prowadzoną bardzo często 
przez duże zespoły ludzkie o dość przeciętnych kompetencjach lub słabym 
zaangażowaniu w wykonywaną pracę. 

Poza tym niemal we wszystkich przypadkach prace w obszarach procesów 
zarządzania administracyjnego oraz nadzoru bezpieczeństwa i ochrony 
oraz ppoż. są wykonywane w formie „bezpośredniego” zaangażowania 
pracowników w miejscu posadowienia danego budynku. 

Jeśli do tego doliczyć bardzo duże koszty obsługi księgowej, szkoleń 
pracowniczych, wydatków socjalnych, zajmowanej powierzchni użyt-
kowej itd., to nawet niewielka zmiana aktualnego stanu rzeczy może 
mieć bardzo poważne konsekwencje w postaci daleko idącej „pro-
fesjonalizacji” zarządzania administracyjnego oraz radykalnej obniżki 
kosztów tych działań. 

Technologia „ASF” to zupełna zmiana tego schematu organizacyjnego – 
z systemu „rozproszonego zarządzania” na schemat zarządzania „scentrali-
zowanego”, opartego na szerokiej komputeryzacji procesów operacyjnych 
oraz ich robotyzacji, w tym zastosowaniu „sztucznej inteligencji”. 

Technologia ta stwarza też zupełnie nowe wyzwania na rynku pracy 
i specjalizacji biur zajmujących się kompleksową obsługą administracyjną, 
bezpieczeństwem i ochroną ppoż. 

Niemal w 100% przypadków budynek wielorodzinny (zespół obiektów) 
i obiekty zamieszkania zbiorowego mają biura administracyjne zlokalizo-
wane w odległości kilkuset metrów lub kilku kilometrów od zarządzanego 
obiektu (grupy obiektów). 

Prace administracyjne, a w szczególności prace kontrolne, serwisowe czy 
naprawcze, wykonywane są przez brygady serwisowe, czyli przez zespoły 
ludzkie, które podlegają różnego rodzaju ograniczeniom takim jak: urlopy, 
zwolnienia chorobowe, braki stanów osobowych, duże obłożenie zadaniowe, 
koszty dojazdów, koszty techniczne i wiele innych ograniczeń technicznych 
i kosztowych. 

Technologia „ASF” radykalnie niweluje te problemy i pozwala na 
niemal całkowicie zdalne zarządzanie administracyjne podległymi 
obiektami w dowolnym zakątku świata oraz zdalne wykonywanie 
prac serwisowych, obecnie w oparciu o zespoły serwisowe, a w nie-
dalekiej przyszłości w technologii „zdalnej” i „automatycznej”, czyli 
w oparciu o drony i roboty. 

CO TO OZNACZA? 
Technologia „ASF” umożliwia zarządzanie administracyjne, bezpieczeństwem 
i ppoż. z jednego, a nie z wielu centrów operacyjnych. Możliwa są też: 
bardzo poważna redukcja kosztów osobowych oraz istotne zwiększenie 
skuteczności operacyjnej poprzez wykorzystanie maszyn sterowanych 
zdalnie lub maszyn autonomicznych. 

Rys. 1. Przykładowy model strukturalny 3D obiektu do zarządzania 
w technologii „ASF”.

Rys. 2. Technologia „ASF” współpracująca z robotami użytkowymi.
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Dodatkowa zaleta technologii „ASF” to daleko idąca „profesjonalizacja” 
procesów administracyjnych i związanych z bezpieczeństwem budynków. 
Niestety do działów administracji często trafiają pracownicy o słabym 
przygotowaniu fachowym lub o niskiej motywacji do pracy. Technologia 

„ASF” całkowicie eliminuje te problemy.

Wdrożenie technologii „ASF” radykalnie zmienia obecnie istniejące systemy 
zarządzania administracyjnego i szeroko rozumianej ochrony budynków, 
gdyż w centrach „ASF” będą pracowały osoby o wiedzy i kompetencjach 
znacznie szerszych niż osoby zatrudnione w jednostkach administracyjnych. 
Poza tym obecnie zatrudnieni pracownicy działów administracji zarządza-
jący nawet dużymi kompleksami budynków niemal wcale nie korzystają 
w swej działalności operacyjnej z takich technologii jak: drony, telefonia 
5G, technologie ICT czy robotyka użytkowa. 

Wdrożenie technologii „ASF” otwiera drogę do zastosowania wszystkich 
wymienionych powyżej technologii informatycznych i wykorzystujących 
roboty użytkowe. 

Dziś ciągle roboty użytkowe to głównie różnego rodzaju „maskotki” na 
targach czy konferencjach międzynarodowych. Powoli roboty wchodzą 
do placówek medycznych czy obiektów użyteczności publicznej. Jednak 
jest to proces dość powolny ze względu na bardzo duże koszty zakupu 
robotów i ich eksploatacji. Brakuje też „strategicznej koncepcji” ich wy-
korzystania i zintegrowanego sterowania operacyjnego. 

Technologia „ASF” zapełnia tą lukę i jest tym „brakującym elementem”, który 
połączy robotykę użytkową z nowoczesnym zarządzaniem budynkami 
wielorodzinnymi i obiektami zamieszkania zbiorowego

JAK NALEŻY WDRAŻAĆ TECHNOLOGIĘ „ASF”?
Oczywiście kluczem do sukcesu jest „porządek”. Należy zacząć 
od porządku strukturalnego, czyli od uporządkowania całej wiedzy o ad-
ministrowanych budynkach. W przypadku budynków „starszych”, czyli 
budowanych w XX wieku, należy dokonać bardzo dokładnej inwenta-
ryzacji 3D. W przypadku budynków nowych, budowanych w technologii 
projektowania 3D lub w kompleksowej technologii BIM, mamy do 
dyspozycji gotowy model 3D obiektu przeznaczonego do administracji 
w technologii „ASF”. 

Jeśli mamy już model 3D, czyli „osnowę” systemową, wtedy możemy w prze-
strzeni 3D lub Virtual Reality 3D umieścić tak zwane „punkty aktywne”, czyli 
obszary na modelu 3D linkowane z przypisanymi do nich bazami danych: 
technicznych, serwisowych, finansowych, ochrony i ppoż. W ten sposób 
łączymy dowolny punkt w przestrzeni trójwymiarowej z odpowiednimi 
programami operacyjnymi i bazami danych. 

Operator systemu „ASF” wyświetla wtedy na ekranie modele 3D budynków, 
zapisanych na tak zwanych PLATFORMACH INFORMATYCZNYCH, które 
są elementem łączącym modele 3D z oprogramowaniem operacyjnym. 
Tego typu połączenie paneli operacyjnych z modelami 3D na platformach 
informatycznych pozwala na niezwykle szybkie i precyzyjne administrowanie 
zarządzanymi budynkami we wszystkich obszarach, takich jak: BMS, ochrona, 
ochrona ppoż, dokumentacja inwentaryzacyjna, dokumentacja techniczna, 
dokumentacja serwisowa, dokumentacja finansowa i wiele innych obszarów. 

NA CO JESZCZE POZWALA WDROŻENIE TECHNOLOGII „ASF”?
Jeśli mamy dokładnie opisaną przestrzeń 3D każdego administrowanego 
budynku i wiemy dokładnie, gdzie w ścianach znajdują się poszczególne 
instalacje to… możemy do takiego obiektu wprowadzić dziesiątki robotów 
użytkowych, które będą wykonywały takie uciążliwe, powtarzalne i czasem 
niebezpieczne prace serwisowe jak: prace porządkowe, prace dezynfek-
cyjne, naprawy instalacji, naprawy elementów elewacyjnych i elementów 
wyposażenia wewnętrznego itd.

Technologia ”ASF” otwiera szeroką drogę do masowego wykorzystania 
robotów użytkowych do zadań administracyjnych i serwisowych. 

Na razie tego typu koncepcje pojawiają się w powieściach futurystycznych, 
ale okazuje się, że tego typu technologie już są i są dostępne nawet na 
rynku polskim. 

JAKIE SĄ GŁÓWNE BARIERY IMPLEMENTACJI  
TECHNOLOGII „ASF”?
Niestety główne zidentyfikowane bariery to: brak wiedzy o istnieniu takich 
technologii głównie wśród kadry menadżerskiej wyższego szczebla, silny 
opór wewnętrzny w firmach przed profesjonalizacją i redukcją zbędnych 
miejsc pracy oraz silny oportunizm przeciwko nowym rozwiązaniom 
technologicznym, które burzą „dotychczasowy porządek rzeczy” – czyli 

Rys. 3. Przykładowa PLATFORMA INFORMATYCZNA współdziałająca 
z system „ASF”. 

Rys. 4. PLATFORMA INFORMATYCZNA w technologii ASF pokazuje 
budynek jak „szklaną bryłę” z dokładnym pozycjonowaniem wszystkich 
instalacji branżowych i systemu BMS.
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stare i dobrze utrwalone procedury zarządzania administracyjnego, cha-
rakteryzujące się niską efektywnością i wysokimi kosztami. 

Jak widać z powyższego opisu, niestety tak zwany „czynnik ludzki” ma 
w materii zmian systemów zarządzania administracyjnego budynkami 
wielorodzinnymi i obiektami zamieszkania zbiorowego ogromne znaczenie 
i niestety prowadzi do bardzo poważnego spowolnienia procesów zmian 
organizacyjnych i technologicznych. 

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII „ASF”?
Technologia „ASF” całkowicie zmieni w skali globalnej systemy zarządzania 
administracyjnego, bezpieczeństwa i ochrony, gdyż dzięki centrom „ASF” 
możliwe będzie pełne zarządzanie administracyjne obiektami zlokalizowanymi 
setki, a nawet tysiące kilometrów od centrów „ASF”. Jest to przełomowe 
rozwiązanie organizacyjne i technologiczne, umożliwiające niemal w 100% 
pracę zdalną, w tym pracę z miejsc zamieszkania oraz ogromne oszczęd-
ności w zakresie kosztów administracyjnych  i działań związanych 
z szeroko rozumianą ochroną, szacowane nawet na 80%. 

To zupełnie nowa jakość usług na rynku globalnym, to rewolucja w tech-
nologiach zarządzania administracyjnego, to rewolucja technologiczna 
korzystająca z takich technologii jak telefonia 5G, ICT czy robotyka. 

JAK MOŻNA PRZYSPIESZYĆ WDROŻENIE TECHNOLOGII ASF? 
Na pierwszym miejscu należy postawić promocję wiedzy o technologiach 

„ASF” i szkolenia tematyczne. Brak informacji to pierwsza bariera w poznaniu 
technologii „ASF” i podjęciu prac nad jej implementacją. 

Drugi krok to poważna analiza wewnętrznej struktury administracyjnej 
i podjęcie decyzji o jej zmianach z wykorzystaniem technologii „ASF” lub 
rozwiązań „podobnych”. Trzeci krok to konsekwentne wdrożenie tech-
nologii zdalnej i zautomatyzowanej administracji i zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi, zarządzanymi budynkami wielorodzinnymi i obiektami za-
mieszkania zbiorowego.

Można oczywiście poddać krytyce tego typu rozwiązania organizacyjne 
i techniczne, ale efekty ekonomiczne i operacyjne znacznie przewyższają 
obecne rozwiązania organizacyjne i techniczne.

Technologia „ASF” to nie jest futurystyczna wizja działań administracyjnych 
i szeroko rozumianej ochrony, ale jest już dziś realną do wdrożenia techno-
logią i jest technologią o ogromnym potencjale technicznym i finansowym. 
To rewolucja, od której nie ma odwrotu. 

ASF umożliwia 
niemal w 100% 
pracę zdalną oraz 
oszczędności 
kosztów 
administracyjnych 
nawet na 
poziomie 80%.

Rys. 5. W systemie ASF najechanie kursorem na dowolny element powo-
duje jego aktywację i włączenie baz danych lub programów operacyjnych.
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NOWOCZESNY WIDEODOMOFON czyli
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ I CO MOŻNA OTRZYMAĆ?
 Pierwsze telefony komórkowe miały jedną, jedyną funkcję – zwykłego telefonu, tyle że bezprzewodowego. 
A jak wygląda to dzisiaj, każdy wie. Urządzenia przekształciły się w wielofunkcyjne centra komunikacyjno-

-organizacyjne. Czy więc urządzenie zwane domofonem musi, tak jak 30 lat temu, być tylko trochę bardziej 
rozbudowanym dzwonkiem do drzwi ? Nie musi. O tym jest właśnie poniższy artykuł.

Zdecydowana większość domofonów na polskim rynku, pochodząca głównie 
z importu, zapewnia zasadniczo dwie funkcje: połączenie brama (wejście do 
klatki)-lokator oraz połączenie lokator-portier, niezmiennie od 20 lat. Jakie 
jednak cechy może i powinien posiadać nowoczesny system domofonowy?
1) Prostota instalacyjna i konserwacyjna.
2) Funkcjonalność dla użytkowników, czyli mieszkańców oraz 

osób odwiedzających.
3) Elastyczna modyfikowalność.
4) Koszty eksploatacyjne.
5) Odporność na warunki atmosferyczne, dezynfekcje i dziwnych osobników.
6) Pobór energii.
7) Gwarancja.
 
Pokażemy na przykładzie nowego systemu DSX Linea Azzurro V4, jak 
powyższe cechy znajdują zastosowanie w praktyce.

1. PROSTOTA INSTALACYJNA I KONSERWACYJNA
Nasze systemy składają się z o wiele mniejszej liczby modułów, podzespołów, 
elementów składowych. Są optymalnie i innowacyjnie zaprojektowane pod 
kątem niewielkiego asortymentu i prostej instalacji oraz są produkowane 
w Polsce. Dlatego koszt inwestycyjny jest wyraźnie i znacząco niższy. 
Z prostotą instalacyjną wiąże się znakomicie łatwość konserwacji i jej niższe 
koszty, a to wygoda dla wszystkich użytkowników.

2. FUNKCJONALNOŚĆ niespotykana w innych rozwiązaniach
 � System DSX łączy w sobie wideodomofon, interkom wewnętrz-

ny, kontrolę dostępu, monitoring i archiwizację zdarzeń. Wszyst-
ko w ramach JEDNEGO, SPÓJNEGO systemu zaprojektowanego 
jako całość.

 � Łączność wzajemna pomiędzy lokalami oraz możliwość przekierowania 
wywołania na inny lokal. W obecnych czasach pandemicznych jest to 
wspaniała funkcja, dająca możliwość komunikacji pomiędzy sąsiadami 
w razie potrzeby (nie zawsze znamy numery telefonów do sąsiada).

 
Cechy nowych paneli zewnętrznych (M4000)

 � brak klawiatur mechanicznych w panelach zewnętrznych – wygoda 
obsługi i niezawodność. Klawiatury działają na zasadzie zaburzenia pola 
elektrycznego – są niewrażliwe na owady, brud itp.

 � brak otworów na głośnik w płycie czołowej.
 � całkowita niewrażliwość paneli zewnętrznych na płyny dezynfekcyjne.
 � panele zewnętrzne wykonane jako wtrysk stopu aluminium, front – ze 

szkła hartowanego.
 � rozpoznanie zbliżającej się osoby (rozpoznanie kierunku poruszania 

się) celem aktywacji modułu.
 � grubość płyty czołowej panelu – 10 mm.

 
Cechy nowych aparatów rozmównych audio

 � słuchawka mocowana magnetycznie, nie spada;
 � klawiatura cyfrowa do łączności z lokalami oraz np. ustawiania własnego 

PIN kodu do wejścia (plus wiele innych funkcji);
 � generacja różnych sygnałów zewowych w zależności od ich źródła 

(klatka, brama, lokator, portier itp.);
 � funkcja powiadamiania alarmowego. Aparat może być doposażony 

w odbiornik radiowy uruchamiany pilotem, który może mieć przy 
sobie osoba czująca zagrożenie. Wówczas aparat (dzięki łączności 
wzajemnej) połączy się z portierem i przekaże sygnał alarmowy wraz 
z numerem lokalu i klatki, skąd został wygenerowany).



Cechy systemu DSX
 � Jesteś osobą niedowidzącą?

Usuwamy bariery! Najnowsze wydanie systemu DSX (II poł. 2022) 
zawierać będzie moduł obsługi głosowej. Po prostu wypowiesz numer 
lokalu, z którym chcesz mieć połączenie. System Cię połączy.

 � Nie ma Cię w domu?
Osoba przychodząca (np. kurier) zostanie połączona przez domofon 
z Twoim telefonem komórkowym za pomocą interfejsu GSM. Poroz-
mawiasz, omówisz, co trzeba, będąc gdziekolwiek na świecie.

 � Chcesz zmienić PIN kod do wejścia (np. stał się wiedzą publiczną)?
Nie wzywaj płatnego serwisu! Sam zmienisz go aparatem w lokalu.

 � Zagrożenie na zewnątrz, budki telefonicznej brak, a nie masz telefonu 
przy sobie?
Domofonem zadzwonisz pod numer alarmowy 112 i wezwiesz pomoc.

 � Sąsiad z góry zalewa mieszkanie i nie ma go w domu!? 
Oczywiście nie znasz jego numeru telefonu... no to co ? Dzwonisz 
domofonem na numer jego lokalu, system połączy Cię z jego telefonem 
komórkowym i go zawiadomisz.

 � Wyjeżdżasz na urlop i obawiasz się włamania?
Spokojnie. Umawiasz się z sąsiadem, który wówczas będzie na miejscu. 
Ustawiasz przekierowanie swojego numeru na jego lokal. Złodziej 
sprawdzający domofonem obecność w lokalu połączy się z sąsiadem, 
nie wiedząc o tym. Pomyśli, że lokal nie jest pusty.

 � Jesteś niepełnosprawny? Masz problem z poruszaniem się?
W Twoim lokalu można zainstalować typowy telefon bezprzewodowy, 
który możesz mieć przy sobie. Łącznością wewnętrzną zadzwonisz 
do dowolnego sąsiada i poprosisz o pomoc.

 � Potrzeba otwierania bramy za pomocą SMS (np. dla przyjezdnych gości)?
Interfejs M3100 da taką możliwość.

 
To tylko niektóre, wybrane przykłady z całej gamy możliwości systemu DSX.



 
3. ELASTYCZNA MODYFIKOWALNOŚĆ
Grupa Techniczna CODI nie jest handlarzem, jest PRODUCENTEM. 
Oznacza to, iż jakiekolwiek modyfikacje bądź wprowadzanie indywidualnych 
funkcji w danej chwili nieistniejących w systemie (choć jest ich mnóstwo) 
są całkowicie możliwe, gdyż jako producent i twórca systemu mamy pełne 
możliwości jego modyfikacji w dowolną stronę na życzenie.

Ponadto: system może być w dowolnej chwili rozbudowany o kolejne 
wejścia czy kontrolę dostępu oraz może być tak samo pocięty na mniejsze 
fragmenty (gdy np. wspólnoty się rozdzielają) bez konieczności jakichkol-
wiek przeróbek systemu już istniejącego! Dotyczy to CAŁEGO systemu 
(domofon i KD).

4. KOSZT EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
W razie jakiejkolwiek awarii każdy element systemu nie podlega całkowitej 
wymianie, tylko NAPRAWIE, co znacząco obniża koszty. Serwis i naprawy 

w naszej firmie to wymiana pojedynczych, uszkodzonych elementów, a nie 
całych modułów czy urządzeń! Ostateczny wydatek za naprawę to zaledwie 
niewielki procent wartości urządzenia. Sposób wykonania, projekt i roz-
wiązania technologiczne (np. złocenia płytek drukowanych) idą w kierunku 
maksymalizacji niezawodności sprzętowej. GT Codi ponadto nie monopo-
lizuje działań konserwacyjnych i nie wymusza wysokich cen za takie działania.

5. ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ZEWNĘTRZNE  
I DZIWNE ZACHOWANIA
Biorąc pod uwagę aktualną rzeczywistość, firma położyła duży nacisk na 
konstrukcję panelu zewnętrznego.

Tak więc przez brak jakichkolwiek klawiatur mechanicznych czy otworów 
głośnikowych oraz specyficzną konstrukcję panelu zewnętrznego uzyskano 
wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz na – coraz częściej 
wymuszaną – dezynfekcję agresywnymi płynami. Brak elementów mecha-
nicznych (w innych systemach niejednokrotnie wykonanych w formie plasti-
kowych klawiszków łatwych do wydłubania) zapewnia odporność nie tylko 
na nieprzyjazną obsługę, ale również np. na zamarzanie takich elementów 
w okresach występowania szronu.

6. POBÓR ENERGII
Zastosowane rozwiązania (wiele opatentowanych) i układ techniczny całego 
systemu wraz z naciskiem na gospodarkę energetyczną umożliwiły daleko 
idącą optymalizację pod kątem poboru energii – szczególnie w sytuacji 
stosowanych obecnie zamków rewersyjnych pobierających prąd non-stop. 
System DSX w stosunku do rozwiązań zagranicznych pobiera przeciętnie 
8-10 razy mniej energii (jako całość), co w skali całego roku daje mocno 
wymierną liczbę – to też są koszty eksploatacyjne!

7. GWARANCJA
Sposób wykonania (złocenia płytek, impregnacja itd.) i rodzaj stosowanych 
podzespołów umożliwiają firmie udzielania 5 lat gwarancji na sprzęt. Jest 
to normalna, pełna gwarancja – bez rozmaitych sztuczek i dopłat np. za 
wydłużenie ponad standardowy rok.
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W niniejszym artykule przedstawiamy ponadstandardowe rozwiązania techniczne wodnych instalacji 
sanitarnych w budynkach mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego użytkownika, zwracając uwagę na oferowane przez nie 
możliwości i bariery w powszechnym wdrażaniu. 

opracowanie: { Marzena Drabecka, Kazimierz Mróz }

 ROZWIĄZANIA  
 PONADSTANDARDOWE  
 W INSTALACJACH WODNYCH 

W większości aspektów naszego życia występuje naturalna potrzeba, aby 
się wyróżnić posiadaniem czegoś, co wykracza ponad otaczającą nas prze-
ciętność. W branży wodnych instalacji sanitarnych problemem może być 
doprecyzowanie, co to właściwe znaczy „rozwiązanie ponadstandardowe”. 

W niniejszej publikacji spróbujemy dookreślić to pojęcie, przy czym skoncen-
trujemy się tylko na budownictwie mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego. 
Pominiemy same urządzenia sanitarne, baterie i wszystkie inne elementy 
tzw. białego montażu, które same w sobie mogłyby wypełnić wielostroni-
cową księgę. Jest to nasz świadomy wybór gdyż chcielibyśmy tu przybliżyć 
wszystkim to, co zwykle jest ukryte w szachtach i przestrzeniach instalacyj-
nych. Przedstawimy techniczne i technologiczne wyróżniki, które w naszym 
subiektywnym odczuciu stanowią o wyjątkowości samego kręgosłupa systemu 
instalacyjnego. Chociaż jest to nasz subiektywny pogląd, jako osoby z branży 
instalacji sanitarnych z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem możemy tu 
przedstawić dość interesujące dla wszystkich spojrzenie na te zagadnienia.

POTOCZNE ROZUMIENIE OKREŚLENIA 
„PONADSTANDARDOWE ROZWIĄZANIA”  
W ODNIESIENIU DO INSTALACJI WODNYCH
Przeciętny użytkownik budynku swoje rozeznanie tego, co jest wyznacz-
nikiem wyższego standardu w instalacjach wodnych, ogranicza głównie do 
oceny wizualnej urządzeń sanitarnych. Nie ma w tych ocenach wyróżnika 
dotyczącego samych instalacji. Przy kilku inwestycjach spotkaliśmy, co prawda 
niezbyt często, pytanie o to, czy instalacje wykonane są z plastiku. Odnie-

śliśmy przy tym wrażenie, że pytający kompletnie nie rozróżniają tworzyw 
sztucznych stosowanych w instalacjach (PP, PEX, PERT, PVC-C i PVC-U itd.), 
jednocześnie jakby domyślnie przyjmując plastik jako najlepszą możliwą 
technologię wykonania instalacji, pomijając rozwiązania oparte na stali 
nierdzewnej czy miedzi. Meandry rozwiązań technologicznych sposobu 
rozwiązań samych systemów wodnych to już absolutnie wiedza niedostępna 
dla przeciętnego użytkownika. Efektem takiego stanu świadomości klienta 
końcowego jest często wykonanie samych instalacji wodnych w możliwej 
najtańszym standardzie, niezależnie od standardu samego obiektu.

WYRÓŻNIKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI  
W WYSOKIM STANDARDZIE
Instalacje zaopatrzenia w wodę mają za zadanie dostarczyć do urządzeń 
sanitarnych wodę pitną o odpowiedniej jakości w odpowiednich parametrach 
i bezpieczną pod względem sanitarno-higienicznym.

Co to oznacza w przypadku każdej z tych instalacji, czy możliwe jest do-
konanie rozróżnienia w zależności od dostępnych rozwiązań technicznych 
i o których z nich można powiedzieć, że wyróżniają się jako zdecydowanie 
powyżej przeciętnych standardów – wyjaśniamy poniżej.

Instalacja wody zimnej. W większości przypadków budynki zasilane są 
wodą z wodociągów miejskich, która z zasady jest wodą pitną, czyli spełnia 
warunki, jakie postawione są w tym względzie przez przepisy ogólne. Nie-
stety bardzo często obserwujemy wysoką twardość tej wody, a czasem 
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obecność chlorków i drobin zanieczyszczeń stałych pochodzących bądź 
z korozji elementów rurociągów sieciowych, bądź z pozostałości po napra-
wach fragmentów sieci. Zwykle te specyficzne cechy czynnika są przyczyną 
powstawania osadów i kamienia w instalacjach wewnętrznych. Jest jeszcze 
jeden aspekt jakości wody, tj. jej temperatura. Jak sama nazwa wskazuje, 
woda zimna powinna być w odczuciu zimna, czyli mieć ok. 10 °C. Tym-
czasem – szczególnie przy nocnym braku zużycia tej wody w ogrzewanych 
budynkach lub latem – jej temperatura może okresowo wzrastać w naszym 
klimacie nawet do +25 °C. Taki wzrost temperatury wody w połączeniu 
z nocną lub lokalną stagnacją przepływu może powodować przejmowanie 
mikrocząstek plastiku z rur instalacyjnych oraz lokalnie w odnogach ze 
stojącą wodą rozwój niebezpiecznej dla naszego zdrowia bakterii Legionella. 
Niestety,  ponieważ badania jakości wody w wewnętrznych instalacjach 
nie są u nas prowadzone z urzędu, praktycznie nie mamy pewności, czy 
zjawiska te nie występują. 

Ponieważ bezpieczeństwo higieniczne powinno być dla nas absolutnym 
priorytetem, poniżej wskazujemy rozwiązania techniczne, które w tej in-
stalacji powinny się znaleźć, a nie są powszechnie stosowanym standardem 
ich wykonania:

 � odpowiednie uzdatnianie wody wraz z korektą jej potencjału elek-
trycznego, zaprojektowane w oparciu o analizę fizyko-chemiczną, w 
odpowiednich miejscach, poprawiające zarówno sam skład wody, jak 
i walory smakowe – przy czym zasadniczo takie uzdatniane powinno 
być odpowiednio podzielone, gdyż woda konsumpcyjna ma trochę inne 
cechy niż woda kierowana do mycia czy spłukiwania toalet,

 � minimalizacja zastosowania materiałów, które same mogą być źródłem 
problemów z jakością wody – eliminacja stali ocynkowanej oraz tworzyw 
sztucznych tam, gdzie tylko jest to możliwe oraz zastąpienie ich odpo-
wiedniej jakości instalacjami z wysokogatunkowej stali nierdzewnej czy 
miedzi, bez połączeń polegających na obróbce termicznej tych materia-
łów, gdyż lutowanie lub spawanie zmieniają strukturę tych materiałów,

 � projektowanie instalacji wody zimnej tak, aby uniknąć struktury rozga-
łęzionego drzewa na korzyść tworzenia pętli instalacyjnych, zarówno 
w zakresie rozprowadzeń głównych, jak i lokalówek w mieszkaniach. 
Wtedy każdy pobór zimnej wody z dowolnego punktu generować 
będzie ruch wody w systemie zapobiegając jej stagnacji, a co za tym idzie 
nadmiernemu podnoszeniu jej temperatury i rozwojowi Legionelli, a w 
przypadku rur tworzywowych – przejmowaniu mikrocząstek plastiku,

Rys.1. Instalacja w układzie obwodowym (pierścieniowym) [1] 

Jedną z bardziej wyjątkowych instalacji wody zimnej, z jaką mieliśmy do czy-
nienia, była instalacja wody pitnej dla koni arabskich w ujeżdżalni. Zwierzęta te 
musiały mieć doprowadzoną wodę do poideł automatycznych o temperaturze 
dokładnie +10°C. Zaprojektowany został odpowiedni system cyrkulacyjny 
z dedykowanym wymiennikiem ciepła i chillerem do pracy całorocznej. Co 
prawda instalacje dla ludzi w tamtym obiekcie pozbawione były takiego 
rozwiązania, niemniej jednak w krajach o gorącym klimacie właśnie takie 
instalacje cyrkulacyjne pitnej wody zimnej ze stałym chłodzeniem powinny, 
naszym zdaniem, stać się popularne. Głównie powodem byłoby bezpie-
czeństwo sanitarno-higieniczne użytkowników.

Instalacja wody ciepłej. Wiele aspektów poruszonych powyżej w odniesie-
niu do wody zimnej ma również zastosowanie i w tej instalacji, w szczególności 
zaś dobór odpowiednich elementów oczyszczających oraz zmiękczających 
wodę, gdyż przykładowo kamień skutecznie może zniszczyć elektronicznie 
sterowane baterie termostatyczne. Niemniej jednak mamy jeszcze w tej 
instalacji dość istotne specyficzne cechy, takie jak utrzymywanie temperatury 
wody powyżej +55°C. Takie warunki intensyfikują bardzo niekorzystne 
zjawisko przejmowania mikrocząstek plastiku z rur, zatem materiał wyko-
nania tych instalacji jest szczególnie istotny, o ile rozpatrujemy tę instalację 
jako instalację wody pitnej, a w Polsce przepisy nakazują właśnie takie jej 
traktowanie. Natomiast w temperaturze tej, gdy jest stała cyrkulacja c.w.u. 
(brak stagnacji i obniżenia temperatury), ryzyko powstawania zagrożenia 
Legionellą jest bardzo niskie. 

Najistotniejsze elementy i rozwiązania techniczne, jakie powinniśmy za-
stosować w tej instalacji tak, aby była zdecydowanie bezpieczniejsza pod 
względem higienicznym oraz ponadstandardowo energooszczędna, to:

 � ponownie zwracamy szczególną uwagę na materiały, z których jest 
wykonywana ta instalacja i potrzebę eliminacji tworzyw sztucznych 
w możliwie jak największym stopniu, gdyż z racji wyższych tempe-
ratur występuje intensywniejsze przenikanie z nich mikroplastiku do 
wody pitnej,

 � projektowanie instalacji wody ciepłej, w zakresie lokalówek w postaci 
pętli tak, aby użycie dowolnego urządzenia w mieszkaniu generowało 
przepływ w całym mieszkaniu – istotnie ograniczy to wychładzanie 
stojącej wody i rozwój Legionelli w zastoinach letniej wody. Bakterie 
Legionella w aerozolu wodno-powietrznym, wdychanym pod prysz-
nicem, powodować mogą groźne zapalenia płuc,

 � zdecydowanie ponadstandardowym rozwiązaniem jest zastosowanie 
rozwiązań technologicznych oszczędzających zużycie wody ciepłej (czyli 
wody i energii na jej wyprodukowanie) – różne rozwiązanie techno-
logiczne znajdziecie w artykule Piotra Drabeckiego w numerze 5 [31] 
pisma Warunki Techniczne. PL. Jednym z ciekawszych pomysłów 
opisanych w tym artykule jest idea wprowadzenia cyrkulacji c.w.u. 
w lokalówkach. Ideę tego rozwiązania przedstawiono na rys. 2. Roz-
wiązanie to daje możliwości przede, wszystkim ograniczenia strat wody 
przy zrzucaniu do kanalizacji zbyt chłodnej wody pod prysznicem, tj. 
zanim nastąpi wypływ odpowiednio przyjemnie ciepłej wody. Ponadto 
umożliwia lokalizację liczników ciepłej wody w bardzo dużym odda-
leniu od samego lokalu, co przy większych lokalach może być istotne 
oraz pozwoli odzyskać powierzchnię traconą na szafki wodomierzy. 
Stała cyrkulacja wody w przewodach minimalizuje ryzyko rozwoju 
Legionelli. Dodatkowo w naszych warunkach klimatycznych możliwe 
jest również wprowadzenie przewodu cyrkulacyjnego jako wężownicy 
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w posadzce łazienki, zapewniając przez cały rok przyjemnie odczucie 
ciepłej posadzki nawet latem, nie przegrzewając nadmiernie przy tym 
samego pomieszczenia łazienki.

 
Rys. 2. Schemat podłączeń cyrkulacji cieplej wody przy dużych odległo-
ściach wodomierza od najdalszego punktu odbioru [2]
 
BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNE ZAOPATRZENIA W WODĘ – 
GŁÓWNY WYRÓŻNIK WYSOKIEGO STANDARDU INSTALACJI
Największe zagrożenie dla użytkownika instalacji wody pitnej związane 
jest z ryzykiem rozwoju w niej skrajnie niebezpiecznych dla zdrowia kultur 
bakterii – np. Legionella. Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 
mikroorganizmów jest oczywiście temperaturowy profil instalacji, ale należy 
wziąć pod uwagę również prędkości przepływu w poszczególnych działkach 
oraz ryzyka związane ze stagnacją w nieużywanych jej częściach.

Ryzyku opisanemu powyżej należy zapobiegać wdrażając odpowiednie 
środki zaradcze w projektowaniu, wykonawstwie i w eksploatacji instalacji.

Efektem działań projektanta, wykonawcy i użytkownika instalacji ma być 
zagwarantowanie jej pracy – w każdej fazie – w zakresach temperatur bez-
piecznych. Oznacza to dla wody podgrzanej zakres od 55 do 60°C, ale już 
dla wody zimnej górna granica zakresu wynosi tylko 25°C!

Nie stwierdzono występowania Legionelli w temperaturze poniżej 20°C. 
Instalacje, co do których występuje pewność, że woda takiej temperatury 
nie osiągnie, nie podlegają opisanej w tekście problematyce.

Jedynym w tej chwili dostępnym sposobem kontroli spełnienia w instalacji 
wymagań opisanych powyżej jest centralne monitorowanie temperatury 
w odpowiednio wybranych jej punktach.
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O zapobieganiu rozwojowi Legionelli w zbyt zimnej instalacji ciepłej wody 
napisano już prawie wszystko, dlatego piszemy teraz przede wszystkim 
o sposobach walki z bakterią w instalacji wody zimnej. Pod prysznicem 
korzystamy w równym stopniu z wody dostarczanej z obu rur i ryzyko 
zakażenia od zimnej strony jest niekiedy równie wysokie, jak od strony 
ciepłej. Jeżeli w instalacji wody pitnej podstawowym sposobem zapobiegania 
zanieczyszczeniu biologicznemu jest utrzymanie wysokich temperatur wody 
(i dezynfekcja termiczna) na stronie ciepłej, niebezpieczeństwo przeniesie się 
na stronę zimną – tym bardziej, im dłużej woda w niej pozostaje w stagnacji 
i im mocniej jest ona przewymiarowana. Dla uniknięcia problemów należy już 
na etapie koncepcji rozważyć rozwiązania techniczne pozwalające utrzymać 
pod kontrolą temperaturę wody zimnej płynącej w instalacji.  Wytyczną 
poprawnie zaprojektowanej instalacji zimnej wody może być wymaganie, 
aby temperatura wody na wylewce w pomieszczeniu w przewodzie dopro-
wadzającym, gdy pozostaje w stagnacji co najmniej 5 godzin, nie przekroczyła 
25°C. Jest to również wymóg postanowień normy PN-EN 806 [3].

Do wspomnianych rozwiązań technicznych należy zapobieganie pod-
grzaniu wody zimnej przez separację przewodu zimnej wody od 
gorących przewodów instalacji (c.o. i c.w.u.). Ideałem byłoby prowa-
dzenie ich w rozdzielonych, termicznie odrębnych szachtach, i układanie na 
poziomie etażowym przewodu wody gorącej nad przewodem rury zimnej, 
z przewyższeniem równym co najmniej 10 średnicom przewodu. W praktyce 
oznacza to podłączenie punktu czerpalnego z dwóch kierunków – gorącego 
od góry i zimnego od dołu. 

Jeżeli tak zaprojektowany układ – nazwijmy go biernym sposobem wpływu 
na proces – nie zagwarantuje utrzymania temperatury wody zimnej w rurze 
poniżej krytycznych 25°C, należy wdrożyć rozwiązania aktywnie wpływające 
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na jej jakość. Najskuteczniejsze będzie wykonanie instalacji z przewodem 
cyrkulacyjnym również po stronie zimnej, wyposażonym w specjalnie 
do tego celu skonstruowanymi, termostatycznymi zaworami cyrkulacyjnymi 
(Fot. 1). Należy przy tym projektować instalacje tak, aby pojemność prze-
wodów nie objętych cyrkulacją była jak najmniejsza. Oznacza to zbliżenie 
przewodu cyrkulacyjnego w bezpośrednie sąsiedztwo punktu poboru. 

Jeżeli natomiast problemu nagrzewania się wody nie da się rozwiązać samą 
cyrkulacją, należy uzupełnić układ o urządzenie chłodzące (chiller). Układ 
chłodzący przekazuje do instalacji energię schładzającą za pośrednictwem 
wymiennika płytowego. 

Jeżeli problem występuje w instalacji istniejącej i warunki lokalne uniemoż-
liwiają zastosowanie cyrkulacji zimnej wody (lub jej wykonanie będzie za 
drogie w stosunku do osiągniętego efektu), należy rozważyć montaż tzw. 
stacji płuczących (Fot. 2). W określonym trybie uruchamiają one przepływ 
w nieużywanej działce instalacji, zrzucając określoną objętość wody do kana-
lizacji. Logika działania stacji płuczącej oparta jest na interwale czasowym lub 
na odczycie temperatury wody sygnalizowanej przez czujnik. Przepłukanie 
zapobiega zastoinom w instalacji lub wzrostowi temperatury wody zimnej 
do poziomu określonego jako ryzykowny. Łatwość montażu i integracji 
z istniejącą instalacją pozwalają administratorowi obiektu w krótkim czasie 
podnieść poziom ochrony higienicznej w użytkowanym obiekcie.

Niezmiernie istotne jest też monitorowanie instalacji pod kątem reżimu 
temperaturowego (czujniki temperatury połączone z centralą sterująco-kon-
trolną) i pod kątem aktualnego stanu higienicznego – należy zamontować 
zawory do poboru próbek w staranie wytypowanych punktach zarówno 
na ciepłej, jak i na zimnej stronie instalacji oraz regularnie sprawdzać 
jakość wody.  

KIERUNKI ZMIAN POTRZEBNYCH DO PODNIESIENIA 
STANDARDÓW INSTALACJI WODNYCH 
Pod rozwagę powinno się poddać podniesienie dolnej granicy temperatury 
ciepłej wody pitnej cyrkulującej do poziomu 60°C, tak jak wskazuje to 
norma PN-EN 806 [3]. Skutkować będzie to jednak zwiększoną trans-
misją energii na stronę wody zimnej. Środki techniczne do zapanowania 
nad tym procesem są dostępne i mogą być użyte na życzenie inwestora, 
ale – ze względu na wpływ na koszty – rzadko są spotykane w praktyce 
projektowej. Dzieje się tak częściowo dlatego, że waga poszczególnych 
kryteriów w projektowaniu instalacji wody pitnej dopiero w ostatnich 
latach przenosi się z komfortu odczuwalnego (przyjazna temperatura 
wody i czas oczekiwania) na jej higienę (wysoka temperatura ze względu na 
Legionellę) oraz efektywność energetyczną (w nowoczesnych budynkach 
więcej energii zużywa się częściej do podgrzania wody niż na potrzeby 
ogrzewania). Tymczasem w wielu różnych lokalizacjach, wskutek silnej 
urbanizacji oraz zmian klimatycznych, temperatura zimnej wody na wlocie 
do budynku przekracza już w dużej części roku nie tylko ostrzegawcze 
20°C, ale również krytyczne 25°C! Przyczyniać się do tego mogą również 
nasze przepisy, które nie narzucają wartości minimalnej grubości izolacji 
termicznej przewodów zimnej wody, co niektórzy mogą interpretować 
jako brak konieczności stosowania takiej izolacji. Oczywiście problem ten 
daleko bardziej dotkliwy jest w krajach o gorącym klimacie. Najlepiej więc 
zakładajmy, że woda w kranie w krajach egzotycznych dla Europejczyka 
z zasady nie jest wodą pitną.  

Jeżeli instalacja ma być biologicznie bezpieczna, to woda zimna w budynku 
nie może już przyjąć nawet najmniejszej energii, co w odruchowej reakcji 
wydaje się być niemożliwe do spełnienia. Projektant będzie w takim przy-
padku zmuszony – dla pozostania w bezpiecznym zakresie – do  wdrożenia 
rozwiązań polegających na cyrkulowaniu, schładzaniu lub płukania instalacji. 
Ze względu na koszty płukania najwyższy priorytet ma jednak termiczny 
rozdział wody ciepłej od zimnej i minimalizacja objętości wody w instala-
cji – doprowadzenie wody rurą o najmniejszej, technicznie uzasadnionej 
średnicy i tylko tam, gdzie woda będzie intensywnie zużywana. Dotyczy to 
zarówno nowobudowanych, jak i remontowanych instalacji. Dodatkowym 
argumentem przeciw płukaniu jako jedynemu sposobowi na obniżenie 
temperatury jest ochrona cennego zasobu naturalnego, jakim jest świeża, 
czysta woda pitna. Płukanie powinno być zaledwie uzupełniającą funkcją 
instalacji, w której zimna woda cyrkuluje, dla zachowania – oprócz czystości 
biologicznej – właściwych parametrów fizykochemicznych. 

Być może należałoby rozważyć normowe wprowadzenie do techniki 
instalacyjnej ultrafioletowego uzdatniania wody w instalacji na stronie 
wody ciepłej i zejście temperatury poniżej poziomu 55-60°C? Zaletą 
takiego rozwiązania byłaby niewątpliwie oszczędność energii i obniżenie 
presji temperaturowej na przewody wody zimnej. Przy okazji tworzymy 
znacznie lepsze warunki do współpracy instalacji wody pitnej w obiekcie 
z niskotemperaturowym źródłem ciepła opartym na energii odnawialnej 

Fot. 1. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny do wody zimnej. Fot. Oventrop

Fot. 2. Stacja płucząca do instalacji wody pitnej. Fot. Oventrop
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(np. pompą ciepła). Technika uzdatniania ultrafioletem jest jeszcze w fazie 
rozwoju i doskonalenia, ale niesie ze sobą perspektywę pogodzenia 
konfliktujących się obecnie aspektów projektowania: rosnących wymagań 
odnośnie higieny wobec konieczności oszczędzania energii związanej 
z ambitnymi celami klimatycznymi.

Optymalizowanie projektowania i eksploatacji instalacji wody pitnej nie 
będzie możliwe bez zdigitalizowania nadzoru nad jej funkcjonowaniem. 
Tylko wsparcie sztucznej inteligencji pozwoli na skuteczny monitoring 
rozległych układów pod kątem stanu higienicznego i f izykochemicz-
nego wody. Kontrola temperatur i przepływów dostarczy danych do 
oceny poprawności funkcjonowania instalacji i ułatwi użytkownikowi 
kontrolę ryzyka. 

Innym sposobem na podwyższenie standardu higienicznego instalacji 
jest obniżenie jej pojemności, w tym zwłaszcza rezygnacja z zasobnika 
ciepłej wody. Jest on często wymiarowany na maksymalny rozbiór wody 
i stanowi główne źródło zagrożenia biologicznego dla instalacji. Świadomi 
inwestorzy coraz częściej wybierają instalację opartą na przepływowych 
podgrzewaczach wody i jej podgrzewie w trybie „just in time”, czyli tylko 
wtedy, kiedy jest ona pobierana i tylko w takiej ilości, jaka jest potrzebna. 
Zapewniają to tzw. moduły świeżej wody w instalacji z podgrzewem 
centralnym lub mieszkaniowe węzły cieplne podgrzewające wodę na 
potrzeby pojedynczego lokalu. Odpowiednia do tego celu ilość energii 
cieplnej gromadzona jest na stronie grzewczej w buforze ciepła. 

Często w trakcie procesu inwestycyjnego mamy do czynienia z działaniami 
tzw. Value Engineering, które dość mylnie w naszym kraju przetłumaczono 
w praktyce na działania obniżania kosztu inwestycyjnego. Tymczasem 
u podstaw oryginalnego zastosowania tego pojęcia była inżynieria two-
rzenia wartości dodanej. W odniesieniu do wysokiej klasy budynków 
mieszkalnych czy luksusowych hoteli działanie, polegające tylko na obni-
żaniu kosztu inwestycji poprzez zastosowanie tańszych produktów czy 
systemów instalacyjnych czy też na rezygnacji z rozwiązań instalacyjnych 
podnoszących stopień bezpieczeństwa higienicznego, samo w sobie jest 
działaniem eliminującym z obiektu główne wyznaczniki wysokiego standardu. 
Naszym zdaniem jest to wręcz działanie przeciwne tworzeniu wartości 
dodanej. Niestety praktyka realizacyjna jest brutalna i oszczędność w koszcie 
inwestycyjnym praktycznie każdej inwestycji eliminuje wszelkie rozwiązania 
techniczne ponadstandardowe w instalacjach wodnych.

Czemu zatem społeczne pojmowanie wysokiego standardu samego 
obiektu zwykle nie obejmuje automatycznie ponadstandardowego wy-
konania kluczowych wodnych instalacji? Z tym pytaniem pozostawiamy 
każdego czytelnika. 

Obecnie powszechnie przyjmowane wyróżniki wyższego standardu, jak 
np. systemy elektroniczne typu Smart Home, kiedyś zostaną zalane przez 
awarie systemów wodnych, a osady i nacieki w luksusowych urządzeniach 
sanitarnych zepsują nam dobre samopoczucie. Z kolei kamień osadzający 
się w ekskluzywnych elektronicznych bateriach termostatycznych czy 
urządzeniach takich jak pralki i zmywarki najpierw zmniejszy ich sprawność 
energetyczną, a potem może doprowadzić do uszkodzenia. Efekty obec-
ności mikroplastiku, dostającego się z wodą pitną do naszego organizmu, 
są u nas dopiero badane, niemniej jednak wstępne informacje wskazują 

na powodowanie istotnych problemów zdrowotnych. Obecnie w Unii 
Europejskiej trwają już prace legislacyjne, wprowadzające nowe normy 
dopuszczalnych ilości cząstek mikroplastiku w wodzie pitnej. Również 
w Polsce będziemy zobowiązani do wprowadzenia tych norm. Obecność 
Legionelli w instalacjach wodnych budynków mieszkalnych też nie jest 
u nas badana, choć wiemy, że na pewno występuje i może być powodem 
zapalenia płuc u osób z obniżoną odpornością. Tworząc wysokiej klasy 
budynek mieszkalny czy luksusowy hotel warto pamiętać o tych zagad-
nieniach. Wystarczy, żeby etap Value Engineering rzeczywiście chronił 
i wprowadzał do instalacji szeroko rozumianą wyższą jakość, a nie tylko 
promował niższą cenę realizacji. 
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SYSTEM WENTYLACJI STEROWANEJ  
ZAPOTRZEBOWANIEM Z POMPĄ CIEPŁA 

W obecnie wznoszonych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w za-
kresie instalacji wentylacyjnych, systemy mechaniczne stosowane są jako 
rozwiązanie standardowe. Inwestorzy przekonali się, że w porównaniu do 
instalacji wentylacji grawitacyjnej, większe koszty urządzeń (wentylatory i kratki 
wywiewne) są kompensowane poprzez mniejszą powierzchnię szachtów 
instalacyjnych, a przez to większą powierzchnię użytkową mieszkań, którą 
można sprzedać. Paradoksalnie więc, zastosowanie systemów mechanicznych, 
przede wszystkim centralnych, oznacza zmniejszenie kosztów inwestycyjnych. 

Jednocześnie, wraz z postępującym zaostrzeniem wymagań efektywności 
energetycznej dla budynków w zakresie maksymalnej wielkości wskaź-
nika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, 
konieczne staje się poszukiwanie rozwiązań zwiększających skuteczność 
zastosowanych rozwiązań instalacyjnych. W zakresie instalacji wentylacyj-
nych największe korzyści, z punktu widzenia oszczędności energii, przynosi 
regulacja strumienia powietrza uzależniona od zapotrzebowania (systemy 
wentylacji DCV) w połączeniu z odzyskiem ciepła. Oba rozwiązania tech-
niczne są znane i stosowane od lat, jednakże poszczególne technologie cały 
czas podlegają modyfikacjom, by sprostać zmieniającym się wymaganiom 
zarówno prawno-technicznym, jak i klimatycznym.

Odzysk ciepła, stosowany powszechnie w instalacjach wentylacji mechanicz-
nej nawiewno-wywiewnej, wymaga najczęściej zastosowania najbardziej 
zaawansowanego układu sieci przewodów. Konieczność zapewnienia me-
chanicznego nawiewu, w porównaniu do systemu wywiewnego, oznacza 
istotne zwiększenie kosztów inwestycyjnych, oraz, co może bardziej istotne, 
eksploatacyjnych. Tego typu instalacje w celu zachowania najwyższej spraw-
ności wymagają prowadzenia regularnych przeglądów oraz czyszczenia sieci 
przewodów. W innym przypadku zamiast źródłem komfortu staną się przy-
czyną pogorszenia jakości powietrza. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych 
wyposażonych w tego typu instalacje powinni otrzymywać szczegółowe 
instrukcje użytkowania oraz dostęp do bieżącej pomocy technicznej. Niestety, 
po przekazaniu budynku wspólnocie mieszkaniowej dbałość o wyposażanie 
techniczne będzie zależała wyłącznie od profesjonalizmu firmy administrującej.

Istotnym osłabieniem skuteczności tego rozwiązania technicznego, z punktu 
widzenia energetycznego, jest brak stosowania odzysku ciepła przez ok. 
4-5 miesięcy w roku, związany ze wzrostem temperatury zewnętrznej. 
Obserwowane od lat zmniejszanie liczby stopniodni sprawia, że efektyw-

ność takiego systemu będzie wprost proporcjonalna do długości sezonu 
grzewczego. Naturalnie nie można zapominać, że prawidłowo zaprojek-
towane i eksploatowane systemy nawiewno-wywiewne oferują najlepszą 
jakość powietrza wewnętrznego, przede wszystkim z uwagi na możliwość 
oczyszczania powietrza zewnętrznego.

Inną możliwością stosowania odzysku ciepła jest wykorzystanie powietrza 
usuwanego w systemie wentylacji mechanicznej wywiewnej. Powietrze to 
charakteryzuje się w miarę stałą temperaturą, nie niższą niż +20oC, w ciągu 
całego roku, a więc stanowi optymalne dolne źródło dla powietrznej pompy 
ciepła. Odzyskane w ten sposób ciepło może być wykorzystywane do 
podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody 
użytkowej, na którą zapotrzebowanie utrzymuje się przez cały rok niezależnie 
od trwania sezonu grzewczego (Rys. 1).

Rys. 1. Wentylacja mechaniczna wywiewna z systemem wykorzystania 
powietrza wywiewanego jako dolnego źródła pompy ciepła do c.o./ c.w.u.

System wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem z pompą ciepła stanowi dla nowych 
i modernizowanych budynków wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego rozwiązanie 
alternatywne wobec wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z  odzyskiem ciepła.
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Tego typu system wentylacji z odzyskiem ciepła posiada w swojej ofercie 
AERECO. Część wywiewna montowana w lokalach jest rozwiązaniem 
znanym i stosowanym od lat. Dopływ powietrza do pomieszczeń odbywa 
się poprzez higrosterowane nawiewniki okienne i ścienne, umieszczone 
w pokojach/pomieszczeniach mieszkalnych. Po przepłynięciu przez miesz-
kanie powietrze usuwane jest przez higrosterowane kratki, zlokalizowane 
w pomieszczeniach pomocniczych. W WC, garderobie czy innych po-
mieszczeniach pomocniczych nie będących kuchnią czy łazienką, regulacja 
przy pomocy czujników wilgotności względnej może być uzupełniona lub 
zastąpiona czujnikami ruchu. Czujniki te, w celu ograniczenia niepotrzebne-
go zwiększenia wymiany powietrza, pracują w oparciu o zadany program 
działania. Wykrycie obecności w polu pracy powoduje uruchomienie 
opóźnienia czasowego i dopiero kolejne wykrycie ruchu, w zadanym 
przedziale czasowym, wywoła otwarcie przepustnic kratki i zwiększenie 
wymiany powietrza. Zastosowany system zadziałania ma zapobiegać 
nadmiernej wymianie powietrza w czasie krótkich wizyt w pomieszczeniu 
lub przypadkowemu wykryciu ruchu na korytarzu (np. otwarte, uchylone 
drzwi do pomieszczenia pomocniczego).

W budynkach zamieszkania zbiorowego, w pomieszczeniach wykorzysty-
wanych jako biurowe do sterowania otwarciem kratek stosuje się czujniki 
CO2 lub lotnych związków organicznych. W pomieszczeniach z kilkoma 
punktami wyciągowymi kratki mogą pracować w sieci master-slave z jednym 
czujnikiem sterującym otwarciem wszystkich kratek.

Nowym komponentem systemu, w porównaniu do tradycyjnych instalacji 
wentylacji wywiewnej, jest urządzenie integrujące w jednej obudowie wen-
tylator wywiewny, wymiennik oraz pompę ciepła. Połączenie wszystkich 
tych trzech urządzeń w jednej obudowie minimalizuje straty związane 
z przekazywaniem ciepła z powietrza do wody. 

Powietrze usuwane w instalacjach typu DCV charakteryzuje się ciągłą 
zmiennością strumienia, zatem taki układ wymaga zastosowania pompy 
ciepła o odpowiedniej konstrukcji wraz z systemem sterowania, aby do-
stosować wydajność pompy do ciągłej zmiany ilości dopływającego ciepła.

AERECO oferuje trzy wielkości jednostek, mogących pracować w za-
kresie wydajności od 480-1800 m3/h do 1250-4500 m3/h, odzyskujące 
ciepło w ilości od 2,5-8,4 kW do 6,6-22,2 kW (A20W35). W przypadku 
instalacji podgrzewającej wodę na potrzeby użytkowe, istnieje możliwość 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło o ok. 30% w porównaniu do 
trakcyjnych instalacji c.w.u.

Stosując system ocen energetycznych NAPE porównano zapotrzebowa-
nie na energię budynku wyposażonego w tradycyjną instalację wentylacji  
mechanicznej nawiewno-wywiewnej higrosterowanej z odzyskiem ciepła  
i w instalację opisaną powyżej (wyniki pokazano w tab. 1). Oceniono 
budynek mieszkalny wielorodzinny o 8 kondygnacjach położony w War-
szawie o powierzchni użytkowej Af = 1634 m2, kubaturze Ve = 5865 m3, 
w którym znajdują się 23 mieszkania użytkowane przez 47 osób. Źródło 
ciepła dla budynku stanowi miejska sieć ciepłownicza.

Sumarycznie, w ocenianym budynku system z pompą ciepła pozwolił na 
obniżenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 20% w porównaniu do trady-
cyjnego systemu nawiewno-wywiewnego. 

Tab. 1. Porównanie zapotrzebowania na energię w budynku z  syste-
mem nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła i systemem wywiewnym 
z odzyskiem ciepła do podgrzania c.w.u.

System  
nawiewno-wywiewny  
z odzyskiem ciepła

System wywiewny  
z odzyskiem ciepła  

do podgrzania c.w.u.

Qk,H 16 730 kWh/rok 29 287 kWh/rok

Qk,w 105 512 kWh/rok 70 180 kWh/rok

Qel, wentylacja 4237 kWh/rok 7257 kWh/rok

EP 52,5 kWh/(m2·rok) 58,5 kWh/(m2·rok)

System wywiewny z pompą ciepła może stanowić interesujące rozwiązanie 
do stosowania w budynkach modernizowanych, w których prowadzenie 
przewodów wentylacyjnych na potrzeby mechanicznego nawiewu jest 
niemożliwe z uwagi na trudności techniczne czy brak akceptacji ze strony 
mieszkańców. Z punktu widzenia użytkownika końcowego, w instalacji 
wywiewnej konieczność ingerencji w lokal sprowadza się do montażu na-
wiewników w pokojach i kratek w miejscach istniejących wejść do kanałów 
wentylacji grawitacyjnej/mechanicznej wywiewnej.

Budynki istniejące, nawet po przeprowadzonej modernizacji przegród ze-
wnętrznych, charakteryzują się większą nieszczelnością niż budynki nowe. 
Ta cecha jest niezwykle istotna w przypadku rzeczywistej efektywności 
odzysku ciepła. W tab. 2 podano obliczeniową sprawność odzysku ciepła 
dla budynku charakteryzującego się niską szczelnością powietrzną.

Tab. 2. Obliczeniowa sprawność odzysku ciepła dla budynku charak-
teryzującego się niską szczelnością powietrzną.

Sprawność wymiennika wg 
producenta

Sprawność obliczeniowa dla 
budynku z n50 = 4,0

50 % 29 %

60 % 35 %

70 % 41 %

80 % 47 %

Bez względu na zakres podjętych prac modernizacyjnych, cała procedura 
winna być poprzedzona szeroką akcją informacyjną prowadzoną wśród 
mieszkańców, tak by prawidłowo przedstawić wszystkie korzyści wybranego 
rozwiązania oraz koszty użytkowania/obsługi serwisowej.

Żadna modernizacja nie przyniesie jednak zakładanych korzyści, jeśli 
mieszkańcy/użytkownicy nie zostaną nauczeni prawidłowej obsługi urządzeń 
znajdujących się w ich lokalach czy poinformowani o konsekwencjach 
niedopuszczalnych ingerencji w te instalacje.

To długi proces, jednak konieczny, by pozytywny efekt projektowanych 
usprawnień znalazł potwierdzenie w rzeczywistym zużyciu energii.
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 FORT „CZE”.  
 ZESPÓŁ BUDYNKÓW  
 PENSJONATOWO-HOTELOWYCH 
HISTORIA
Twierdza Warszawa zbudowana w XIX wieku przez zaborcę dla obrony przed 
polskimi buntownikami składała się z Cytadeli i 29 fortów oznaczonych literami 
rosyjskiego alfabetu. Fort wewnętrznego pierścienia twierdzy Warszawa na 
Dolnym Mokotowie oznaczono literą cze (Ч). Fort był umocnieniem ziemno-ce-
glanym z fosą wypełnioną wodą, pełnił funkcję magazynową. W 1921 roku fort, 
przejęty przez polską armię, uzyskał imię Legionów Dąbrowskiego, a w 1928 r. 
przemianowano go na Fort Piłsudskiego. Do II wojny światowej fort był używany 
przez wojsko między innymi jako fabryka i magazyn amunicji specjalnej. Wokół 
fortu powstało osiedle wojskowych domów oficerów, głównie lotników – stąd 
nazwa ulicy: pilota Ludwika Idzikowskiego. Wojnę przetrwały – choć w nie 
najlepszym stanie po próbach wysadzenia w powietrze – koszary pod głównym 
wałem fortu, część umocnień ziemnych i stalowy most.

Po wojnie na terenie fortu urządzono ogródki działkowe i garaże. Wojsko 
opuściło teren w 2007 roku, oddając go we władanie przyrodzie.

PLAN MIEJSCOWY
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu pod skocznią 
zakładał zachowanie i rekonstrukcję pozostałości fortu i dopuszczał nowe 
uzupełnienia, nawiązujące do historycznego zagospodarowania obiektu. 

PROJEKT
Zgodnie z zapisami planu i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków zaprojektowano rewaloryzację i częściowe odtworzenie zabytkowych 
podziemnych koszar z poterną (to ten korytarz łączący koszary z drogą wzdłuż 
wałów) oraz odtworzenie wału koszar, wału zabezpieczającego magazyn 
amunicji, wału artyleryjskiego czoła fortu i wałów piechoty. W odtwarzane 
umocnienia ziemne, w nawiązaniu do brył nieistniejących budowli historycznych, 
wkomponowano 17 różnej wielkości obiektów mieszczących pełniących funkcję 
hotelową. Za zgodą Konserwatora zachowano maksymalną liczbę istniejących 
na terenie fortu drzew, a nowo wznoszone obiekty zaprojektowano w stylu 
nawiązującym do militarnej natury zabytku, ale nie historyzującym.

Wzdłuż fosy w wały artyleryjskie wkomponowano 13 pawilonów, mieszczą-
cych po 4 luksusowe apartamenty z widokiem na fosę. Wewnątrz wału ukryto 
garaże podziemne. Pawilony mają tylko dwie kondygnacje mieszkalne, duże 
tarasy i wielkie okna skierowane na fosę. Od strony uliczki między wałami 
zaprojektowano duże nadwieszenia nad wejściami i wjazdami do garaży. 

W wysoki wał koszar pośrodku fortu, z obu stron zabytkowych koszar, 
wtopiono dwa trzykondygnacyjne, tarasowe budynki mieszczące po kilka-
naście różnej wielkości apartamentów, zaopatrzonych w potężne tarasy lub 

ogródki. Front budynków skierowany jest w stronę wałów i fosy, tył wkopany 
całkowicie w zrekonstruowane umocnienia – wały koszar. 

Na miejscu historycznego magazynu amunicji zaprojektowano dwukondy-
gnacyjny pawilon mieszczący niewielkie apartamenty, wszystkie z dużymi 
tarasami i ogrodami. Garaż, typowo już dla tej inwestycji, ulokowano we-
wnątrz rekonstruowanych wałów ziemnych.

Zespół uzupełniają dwa szklane pawilony, tworzące razem wejście do fortu 
i mieszczące recepcję i biura, oraz pojedynczy pawilon mieszczący jeden 
duży apartament zlokalizowany na nabrzeżu fosy i częściowo w fosie, jako 
budowla na palach.

Podziemne koszary zostały wyremontowane. Przywrócono im historyczne 
ceglane fasady i naprawiono uszkodzenia wywołane próbami wysadzenia 
obiektu w powietrze. Koszary mieszczą lokale do wynajęcia na funkcje 
towarzyszące obiektowi – biura, usługi, gastronomię.

REALIZACJA
Budowa na miejscu czynnego przez dziesięciolecia fortu była nie lada 
wyzwaniem technicznym i organizacyjnym. Przed rozpoczęciem realizacji 
obiektów z terenu fortu wywieziono setki sztuk różnego rodzaju amunicji, 
w tym zapasy produkowanej tam amunicji specjalnej. Wiele granatów, pan-
cerfaustów i szrapneli znajdowano pod fundamentami funkcjonujących tam 
wcześniej altanek ogrodowych.
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Podziemne zabytkowe koszary – których fasada była niemal całkowicie 
zniszczona, a konstrukcja sklepień kolebkowych poważnie naruszona 
i przemieszczona – zostały poddane kompleksowym zabiegom konser-
watorskim. Wzmocniono fundamenty, uzupełniono ubytki konstrukcji, 
dokonano injekcji wzmacniających uszkodzone konstrukcje. W ceglane 
kolebki – tam gdzie nie zachowała się elewacja z oknami – wstawiono 
nowoczesne, pełne przeszklenia. Część wysadzonych sklepień zastąpiono 
żelbetowym stropem.

Niezwykle pieczołowicie naprawiono i zrekonstruowano stalowy most 
poprowadzony przez fosę, łączący fort z miastem. Jest to niezwykle cenny 
zabytkowy most modularny, dzieło dziewiętnastowiecznej sztuki saperskiej. 
Zabytkową stalowo-drewnianą konstrukcję ustawiono na nowym żelbetowym 
fundamencie, który konstrukcję tę zabezpiecza i stabilizuje.

Nową zabudowę zrealizowano w technologii żelbetowej, monolitycz-
nej. Na elewacji zastosowano beton architektoniczny i okładzinę z pasów 
naturalnego łupka. Korespondują z nimi ślusarka oraz detale z aluminium 
i płyt włókno-cementowych w kolorze antracytowym. Tarasy wyłożono 
deskami z modrzewia.

Wszystkie pawilony zaopatrzono w instalacje wodno-kanalizacyjne oraz cen-
tralne ogrzewanie oparte na sieci miejskiej. Pawilony mają wentylację mecha-
niczną wyciągową, klimatyzację i komplet instalacji elektrycznych. W zespole 
zrealizowano kompleksowe rozwiązania kontroli dostępu i monitoringu

SŁOWO PODSUMOWANIA
Kompleks Fort Cze jest przykładem znakomitej współpracy inwestora i pro-
jektanta z Konserwatorem Zabytków. Udało się dać drugie życie trudnemu 
do zagospodarowania zabytkowi, tworząc jednocześnie funkcjonalny i stylowy 
obiekt współczesnej architektury. 

Ostatnio Fort doceniono jako plan zdjęciowy, realizując na jego terenie serial 
dostępny dla widzów z całego świata.



DROŻEJĄCA ENERGIA ZMIENIŁA  
PRIORYTETY KLIENTÓW

Jeszcze do niedawna hierarchia oczekiwań dotyczących smart home wyglądała tak: naj-
pierw poprawa bezpieczeństwa, potem komfort i wreszcie oszczędności. Dziś punktem 
wyjściowym w rozmowach z inwestorami czy deweloperami ten ostatni czynnik stawiany 
jest co najmniej na równi z bezpieczeństwem, a nawet wyżej.

Obecna sytuacja przysłoniła nieco wielkie wyzwanie w walce z kryzysem 
klimatycznym, czyli osiągnięcie przez kraje Unii Europejskiej neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Z drugiej jednak strony, potwierdziła, że przyspie-
szenie rozwoju OZE jest koniecznością.

Wysoka energochłonność budynków to jedna z przyczyn uzależnienia 
Polski od energii produkowanej głównie z paliw kopalnych. 1/3 domów 
jednorodzinnych wciąż nie jest ocieplona, a ok. 70% wymaga termomo-
dernizacji. W efekcie przeciętny polski dom charakteryzuje się zużyciem 
energii przekraczającym 150 kWh/(m2·rok), podczas gdy aktualny standard 
techniczny dla nowych obiektów wynosi 70 kWh/(m2·rok). Rozwiązanie 
tego problemu zajmie zapewne jeszcze dużo czasu, ale już dziś można 
wykorzystać możliwości, które drzemią w redukujących zużycie energii 
nowych technologiach – takich jak choćby automatyka budynkowa i roz-
wiązania smart home.

Dom inteligentny i energooszczędny
Z opublikowanego przez serwis Oferteo.pl tuż po wybuchu konfliktu za 
wschodnią granicą dorocznego „Raportu o budowie domów w Polsce” 
wynika, że elementy smart home są obecne już w co trzecim nowo 
powstającym domu. Tymczasem 90% życia spędzamy w różnego typu 
budynkach i są one odpowiedzialne za zużycie ok. 30% światowej energii. 
W kontekście postępujących zmian klimatu przyszłość budownictwa to 
technologie redukujące zużycie energii. Dziś nowoczesny dom to dom 
inteligentny, energooszczędny i ekologiczny.

Spośród tych, którzy już mają w swoich domach pojedyncze urządzenia 
smart home, ponad 80% jest z nich zadowolona i chętnie poleciłaby je 
znajomym. To już wnioski z innego rynkowego badania, przeprowadzo-
nego na zlecenie Somfy Polska przez dom badawczy Wavemaker. Co 
więcej, aż 6 na 10 respondentów planuje rozbudowę systemu. Bo można 
go rozbudowywać krok po kroku, zaczynając choćby od termostatycznych 
głowic na grzejnikach czy inteligentnych gniazdek, a z czasem dołączać 
kolejne elementy: rolety zewnętrzne, automatycznie sterowane bramy, 
monitoring...

Sercem takiego smart ekosystemu jest centrala. Dla tych, którzy dopiero 
zaczynają przygodę ze smart home albo nie planują rozbuchanej auto-
matyzacji domu, w zupełności wystarczy Connectivity kit z oferty Somfy. 

Pozwala zarządzać maksymalnie 20 urządzeniami, wyposażonymi w napędy, 
działające w technologii io-homecontrol lub RTS. Sterowanie odbywa się 
z poziomu aplikacji w smartfonie lub laptopie, a dzięki kompatybilności 
z asystentami Google, Amazon czy Apple można to także robić głosowo. 
Tych bardziej wymagających powinna usatysfakcjonować TaHoma switch – 
z możliwością podłączenia nie tylko ponad 200 urządzeń Somfy, ale również 
wybranych produktów innych marek z branży smart home.

Bezpieczeństwo to już standard
Także w przypadku, kiedy mamy do czynienia z termomodernizacją jakiegoś 
starszego budynku, możemy wykorzystać elementy smart, które bez ko-
nieczności rozbudowy infrastruktury elektrycznej ograniczą zużycie energii. 
To np. najnowsze napędy do rolet zewnętrznych autorstwa Somfy – Oximo 
Solar io. Są w całości samowystarczalne, bo energia do ich zasilenia pocho-
dzi z panelu fotowoltaicznego na kasecie rolety. Jedno pełne naładowanie 
akumulatora wystarcza na pracę rolet przez 45 dni. Zupełnie za darmo.

Kamienica Perfumiarnia (Poznań) z dekoracyjnymi osłonami fasadowymi 
i systemem Somfy Animeo. Fot. Garvest



Oczywiście w negocjacjach z inwestorami czy deweloperami niewiele 
straciły na aktualności lokowane przez klientów do niedawna na pierwszym 
miejscu systemy związane z bezpieczeństwem domu i jego mieszkańców. 
Tyle że dziś to po prostu elementy, do których nikogo nie trzeba już 
przekonywać. Najczęściej są to: monitoring z kamerami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi, za pomocą których możemy sprawdzać w trakcie urlopu, 
czy z naszym domem jest wszystko w porządku, czujniki ruchu, inteligent-
ne zamki, urządzenia pozwalające na rotacyjne włączanie i wyłączanie 
oświetlenia w domu (tak, aby potencjalny intruz miał wrażenie, że ktoś 
w nim jednak przebywa).

Technologie smart upowszechniają się i stają się coraz tańsze. W budow-
nictwie deweloperskim systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem 
oraz monitoring stały się już standardem w ofertach nowych inwestycji, 
także z segmentu popularnego. Somfy tylko w latach 2020-2022 zreali-
zowało projekty z takimi deweloperami, jak Echo Investment, BPI Real 
Estate Poland, PCG czy Revisit Home. W planach na najbliższe miesiące 
czekają kolejne.

Przykłady? W samym centrum Poznania, w pobliżu dworca i terenów 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, powstaje kamienica Perfumiar-
nia, idealnie wpisana w strukturę najstarszego w mieście Parku Wilsona. 
Stąd duże przeszklenia i charakterystyczne tarasy, by nie utracić kontaktu 
z otoczeniem. Strukturę osłon fasadowych zaprojektowano tak, by za-
pewniały dopływ światła naturalnego i jednocześnie były prostą formą 
dekoracji. Zastosowaliśmy tu system Somfy Animeo – pełnej kontroli, jeśli 
chodzi o siłę wiatru, temperaturę i nasłonecznienie pomieszczeń dzięki 
zlokalizowanej na dachu stacji pogodowej. 

Z kolei ciekawym przykładem realizacji projektu rewitalizacji i modernizacji 
są Ogrody Ulricha na warszawskiej Woli. Celem było stworzenie prze-
strzeni łączącej zarówno miejsce do relaksu, spacerów, spotkań i zabaw, 
jak i przestrzeń restauracyjną. Istotną rolę odgrywa tu układ szklarni 
z przeszklonym zadaszeniem, co wymuszało zastosowanie dynamicznych 
przesłon przeciwsłonecznych. Także one sterowane są przez system 
Animeo, w którym główną rolę odgrywa stacja pogodowa z czujnikami 
słońca do precyzyjnej analizy kąta padania i natężenia promieni, automa-
tycznie aktywująca daną strefę zacienienia przestrzeni szklanej.

Oczywiście przy tej okazji musi pojawić się pytanie o finanse. Dzisiaj 
jednak koszty budowy są już i tak na tyle wysokie, że dorzucenie 200 zł 
do ceny 1 m2 wydaje się wydatkiem niewspółmiernie niskim w odniesie-
niu do skali przyszłych korzyści. Według szacunków może to pozwolić 
na oszczędność nawet 20-23%, jeśli chodzi o energię cieplną i do 30% 
energii elektrycznej.

Akademik z czujnikami
Warto w tym miejscu także wspomnieć o jeszcze jednej kategorii nieru-
chomości – obiektach zamieszkania zbiorowego. Według prawa budow-
lanego to budynki, w których przez jakiś czas mieszka określona grupa 
ludzi, a więc np. hotele, motele, pensjonaty, domy seniora, internaty, 
akademiki. W niektórych zakres funkcjonalności automatyki domowej 
bywa mocno ograniczony (np. obiekty starsze, często zabytkowe), ale 
aby dostrzec pierwsze zmiany na rachunkach za energię naprawdę nie 
trzeba tu wielkich inwestycji.

Przykłady? W wielu miastach akademickich powstają teraz duże komercyjne 
kampusy: z kilkuset pokojami, uzupełnionymi infrastrukturą typu siłownia, 
pralnia, stołówko-restauracja, przestrzenie wspólne itp. W moim rodzinnym 
Wrocławiu taką inwestycją jest Base camp, realizowany dla komercyjnego, 
prywatnego inwestora. Wielkiego pola do popisu tu nie ma, bo akademik 
powstał w zabytkowym kompleksie dawnej piekarni, ale wszystkie z blisko 
800 pokoi wyposażone są w sterowane automatycznie rolety, które w mo-
mencie, kiedy czujnik nie wykrywa obecności ludzi, same się opuszczają. 
Dzięki temu latem chronią przed przegrzaniem, redukując korzystanie 
z klimatyzacji, a zimą przed nadmiernym wychłodzeniem.

Popatrzmy teraz, jak wygląda sytuacja w akademikach pamiętających dawne 
czasy? Przejeżdżam co najmniej kilka razy w miesiącu koło jednego z nich. 
Jest godzina 23, a korytarze na wszystkich piętrach rzęsiście oświetlone. 
A przecież wystarczyłoby zainstalować wspomniane czujniki obecności 
przy wyjściu z wind albo wejściu na korytarz. 

Akademik Base Camp we Wrocławiu, w którym czujniki obecności sterują 
automatycznym zamykaniem rolet w pokojach. Fot. Grupa 5 Architekci

Już wkrótce szanujący 
się bank w sytuacji, kiedy 
przyjedzie do niego deweloper 
i poprosi o kredyt, przede 
wszystkim zażąda świadectwa 
energetycznego.



Wskaźniki plus taksonomia
Rosnąca świadomość oszczędzania energii wśród klientów to jedno, ale 
także sami deweloperzy czy inwestorzy stoją przed koniecznością speł-
nienia coraz bardziej rygorystycznych wymogów związanych z certyfikacją 
i efektywnością energetyczną budynków. Dziś każdy nowy sprzedawany 
lub wynajmowany budynek lub lokal musi mieć świadectwo charakte-
rystyki energetycznej. Jednym z jego składowych jest wskaźnik zużycia 
energii pierwotnej (EP). W przypadku domu jednorodzinnego od 2021 r. 
wynosi on 70 kWh/(m2·K)  (wcześniej 95). Równie ważny jest współczynnik 
przenikania ciepła (U), także zmniejszony. Np. dla ścian zewnętrznych nie 
może przekraczać 0,2 W/(m2·K) (wcześniej 0,23), dla okien fasadowych 
0,9 (1,1), a dla dachów 0,15 (0,18).

I nie ma co się łudzić: proces zaostrzania przepisów będzie trwał i każdy 
nowy dom będzie musiał spełniać coraz bardziej wyśrubowane energe-
tyczne kryteria. Celem kolejnych zmian w unijnej dyrektywie w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) jest bowiem pełna de-
karbonizacja europejskich zasobów budowlanych do 2050 r. W praktyce 
oznacza to ograniczenie zużycia energii przez budynki o 50-60% i niemal 
całkowitą redukcję emisji CO2. Oczywiście, że przy takich obostrzeniach 
można sobie wybudować energetycznego „wampirka”. Tyle tylko, że nie 
zostanie on odebrany przez nadzór budowlany, a bez świadectwa charakte-
rystyki energetycznej żaden klient nie kupi takiego budynku czy mieszkania.

OBECNIE NAJBARDZIEJ EKSPONOWANE JEST ZUŻYCIE TZW. ENERGII PIERWOTNEJ. 
JAKIE BĘDĄ KOSZTY EKSPLOATACJI? WARTO POZNAĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ 
KOŃCOWĄ. 

Rodzaje energii

ENERGIA 
UŻYTKOWA EU

ENERGIA 
KOŃCOWA EK

ENERGIA 
PIERWOTNA EP

ENERGIA PIERWOTNA, czyli zawarta w paliwie 
powiększona o nakłady na jego wydobycie, przerób 
i transport. Informuje nas, na ile obciążamy środowisko 
naturalne. Jest podstawowym wskaźnikiem przy obliczaniu 
emisji dwutlenku węgla.   

ENERGIA KOŃCOWA, czyli cała energia zawarta 
w węglu, gazie, prądzie dostarczanym do budynku. 
Jej ilość zależy od wielkości EU oraz sprawności urządzeń 
grzewczych. Za nią płacimy.

ENERGIA UŻYTKOWA, czyli teoretycznie wystarczająca 
do ogrzewania, wentylacji, przygotowywania ciepłej wody. 

Zmiany wymagań współczynnika U
Rodzaj przegrody

Maksymalna wartość współczynnika U zgodnie z WT [W/(m2·K)]

od 2014 r. od 2017 r. od 2021 r.

Ściany zewnętrzne 0,25 0,23 0,20

Dachy, stropodachy i stropy  
pod nieogrzewanymi poddaszami 0,20 0,18 0,15

Podłogi na gruncie, stropy  
nad piwnicami nieogrzewanymi 0,30 0,30 0,30

Okna fasadowe 1,3 1,1 0,9

Okna dachowe 1,5 1,3 1,1

Drzwi zewnętrzne, bramy garażowe 1,7 1,5 1,3

Jest jeszcze jeden ważny aspekt, może nawet kluczowy, który w niedalekiej 
przyszłości zmieni reguły gry na tym rynku. To taksonomia. Wprawdzie 
przepisy regulującego ją unijnego rozporządzenia z czerwca 2020 r., które 
mają na celu zwiększenie poziomu ochrony środowiska przez przekiero-
wanie kapitału na inwestycje ekologiczne, na razie dotyczą m.in. dużych 
instytucji finansowych, ale pośrednio dotykają już także inne firmy. Bo co 
szanujący się bank zrobi w sytuacji, kiedy przyjedzie do niego deweloper 
i poprosi o kredyt? Przede wszystkim zażąda świadectwa energetycznego 
finansowanego budynku, bo inaczej nie będzie mógł w swoich okresowych 
raportach wykazać się „zielonością” prowadzonej działalności. Nie masz 
świadectwa? To z kredytu nici. Z inwestycji też.

 *****

Póki co możemy cieszyć się urokami lata, ale to nie zwalnia nas od tego, 
by spojrzeć na sytuację w dalszej perspektywie. Bo przed nami bardzo 
trudna zima. Widać coraz więcej oznak możliwego kryzysu: węgiel jest 
coraz droższy, a ludzie mają olbrzymie trudności z jego zakupem, nie widać 
końca podwyżek cen gazu i prądu. Oszczędność energii przestała już być 
tylko wyzwaniem klimatycznym czy fantazją grupy ekologów.

  
Waldemar Niedziela

Commercial Building Solutions Business Developer 
w Somfy Polska. Z firmą związany jest od 2007 r. Ekspert 
w dziedzinie automatyki budynkowej, inteligentnych 
systemów sterowania i zrównoważonego budownictwa. 
Z dużym sukcesem i skutecznością prowadzi strategiczne 
projekty inwestycyjne budynków użyteczności publicznej 
we współpracy z inwestorami, deweloperami, biurami 
projektowymi i pracowniami architektonicznymi. Należy do 
Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki.

AUTOR

Dom z samowystarczalnymi (zasilanymi energią z PV) napędami do 
rolet zewnętrznych Somfy – Oximo Solar io. Fot. Somfy 
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CICHA I SKUTECZNA WENTYLACJA
SYSTEMY WENTYLACJI AERECO

SKUTECZNA TECHNIKA WENTYLACYJNA AERECO

Systemy wentylacji AERECO 
od ponad 20 lat dbają o komfort 
termiczny i  akustyczny użytkow-
ników mieszkań. Nieustannie 
troszczą się o doskonałą jakość 
powietrza wewnętrznego, usuwając 
wilgoć i CO2. Zapewniają zdrowe 
i  bezpieczne warunki życia 
mieszkańców, przy zachowaniu 
wyjątkowo korzystnych parame-
trów akustycznych.

Firma AERECO zapewnia kom-
pleksowe wsparcie dla inwestora, 
projektanta oraz wykonawcy,na 
każdym etapie procesu powsta-
wania i modernizacji budynku. 
Oferując szerokie spektrum 
innowacyjnych i skutecznych 
rozwiązań w obszarze wentylacji.

WENTYLACJA  
DOSTOSOWANA  
DO TWOICH POTRZEB

www.aereco.com.pl
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