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Zagadnienia poruszone w prezentacji 

• Wybrane zmiany w prawie 

• Charakterystyka energetyczna budynków przegląd 

• Zabytki a wybrane wymagania prawne 

• Nadchodzące cele polityki UE, 

• Wymagania szczegółowe  

• Metody termoizolacji przegród od zewnątrz 

• Metody termoizolacji przegród od wewnątrz 



 

ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO 



 

Zmiany 
Odstępstwa: 
1. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej 
ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych 
ochroną konserwatorską –pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
zakresie wnioskowanego odstępstwa; 
 
2. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:  
a)ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 
b)postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do 
wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z2019r. poz. 1372, 1518, 1593 i ...) –w przypadku 
obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;6)w przypadku odstępstw dotyczących wymagań 
higienicznych i zdrowotnych –pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego 



 

Zmiany 
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa 
w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
 
1)przebudowie: 
a)przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza 
działkę, na której budynek jest usytuowany, 
 
2)remoncie: 
b)budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę –w zakresie 
przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; 
 
4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, 
wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
1) przebudowie: polegającej na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, 



 

Zmiany 
4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w 
art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: 
 
3)instalowaniu: 
 
c)pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o 
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do 
urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW 
stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony 
przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej 
Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a, 



 

Zmiany 

Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1–4, wykonywane: 
 
1)przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków –
wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, 
 
2)na obszarze wpisanym do rejestru zabytków –wymagają dokonania 
zgłoszenia–przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę 
oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 



 

Zmiany 
Obowiązek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobów paliw i 
energii 
1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci 

ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na 
którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub 
chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i 
energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci 
ciepłowniczej.  
 

2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli: 
1) ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i 
dostarczające ciepło do sieci ciepłowniczej, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od 
obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 zakres działania Prezesa URE 
ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo albo 
 
2) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które 
charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 
lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego. 



 

Zmiany 
Obowiązek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych zasobów 
paliw i energii 
3b.  W odniesieniu do obiektów zasilanych z więcej niż jednego indywidualnego źródła 
ciepła, na potrzeby określenia współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dla całości ciepła dostarczanego do obiektu, stosuje się 
odpowiednio metodologię zawartą w przepisach wydanych na podstawie art. 29 
rozporządzenie w sprawie weryfikacji oszczędności energii ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 
efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030, 1210 i 2020). 
 
4. Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system 
ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się 
co najmniej w: 
1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub 
2) 50% ciepło odpadowe, lub 
3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub 
4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1–3. 



 

Zmiany 
5.Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 
architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w 
zakresie: 
1)projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania 
obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany; 
2)charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:a)powierzchni zabudowy w 
zakresie przekraczającym 5%,b)wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 
2%,c)liczby kondygnacji; 
3)warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, 
4)zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; 
5)ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego 
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
6)wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia: 
a)budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub 
b)przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 
29 ust. 3 pkt 3 lit. d; 
7)zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła 
zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na 
źródło opalane paliwem stałym.> 
  



 

Efektywność energetyczna budynku zależy od: 

• Izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu, 
stolarki: okien i drzwi 

• Systemu wentylacji 

• Systemu grzewczego 

• Systemu chłodniczego 

• Oświetlenia 

• Systemu sterowania 

• Urządzeń pomocniczych  

 



 

Historia energooszczędności w budownictwie 

I Kryzys   
energetyczny 

idea 
budownictwa  
pasywnego 

Idea budownictwa  
Zero-energetycznego 

Idea budownictwa  
PLUS-energetycznego 



 

Warunki techniczne 2017 – 2019  
Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody 
użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej, zamieszkania 
zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych - również oświetlenia 
wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób, zapewniający 
spełnienie następujących wymagań minimalnych:  

1) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2rok)]  

określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię 
pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, oświetlenia wbudowanego jest mniejsza od wartości wskaźnika EP, o 
których mowa w § 329 ust. 2;  

2) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku  

odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada 
wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.  

 



 

Maksymalną wartość wskaźnika EP  

określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia oblicza się zgodnie z 
poniższym wzorem: 

 

EP = EPH+W+ ΔEPC+ ΔEPL; [kWh/(m2· rok)]  

 

EPH+W - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
ΔEPC - cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 
ΔEPL- cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.  

 

 



 

Wymagania prawne a głęboka 
termomodernizacja 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 
maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; 

Artykuł 9: Państwa członkowskie zapewniają, aby: 

a) Od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były 
budynkami o niemal zerowym zużyciu energii; oraz 

b) Po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez 
władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o 
niemal zerowym zużyciu energii. 

 



 

Warunki techniczne - EP 

Wymagania obowiązujące w roku 2017 2021/2019 

Przeznaczenie budynku 
EPH+W EPH+W 

[W/m2K] [W/m2K] 

Mieszkalny  jednorodzinny 95 70 

Mieszkalny wielorodzinny 85 65 

Zamieszkania zbiorowego 85 75 

Użyteczności publicznej 
Opieki zdrowotnej 290 190 

Pozostałe 60 45 

Budynki gospodarcze produkcyjne, magazynowe 90 70 



 

Historia energooszczędności w budownictwie 

I Kryzys   
energetyczny 

idea 
budownictwa  
pasywnego 

Idea budownictwa  
Zero-energetycznego 

Idea budownictwa  
PLUS-energetycznego 



 

Wartości Umax  dla ścian zewnętrznych,  

od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti  ≥ 16°C 0,23 0,2

b) przy 8°C ≤ ti  < 16°C

c) przy ti  < 8 °C

a) przy Δti  ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek 

schodowych i korytarzy

b) przy Δti  < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 

głębokości co najmniej 20 cm

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 

zaizolowania szczeliny

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań

2

Ściany wewnętrzne:

1

bez wymagań

0,3

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

1

0,7

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła 

UC(max) [W/(m2·K)]

1

Ściany zewnętrzne:

0,45

0,9



 

Stolarka budowlana 

od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti≥ 16°C 1,1 0,9

b) przy ti< 16°C 1,6 1,4

a) przy ti≥ 16°C 1,3 1,1

b) przy ti< 16°C 1,6 1,4

a) przy Δti ≥ 8°C 1,3 1,1

b) przy Δti < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,3 1,1

4
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między 

pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi:
1,5 1,3

5
Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń 

nieogrzewanych

Okna połaciowe:

3

Okna w ścianach wewnętrznych:

bez wymagań

bez wymagań

Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła 

U(max) [W/(m2·K)]

1

Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: 

2



 

WYMAGANIA PRAWNE A GŁĘBOKA 
TERMOMODERNIZACJA. 

Zgodnie z Dyrektywą UE 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. państwa 
członkowskie powinny wspierać te modernizacje poprawiające 
charakterystykę energetyczną istniejących budynków, które przyczyniają 
się do tworzenia zdrowego środowiska również w pomieszczeniach.  
 
W długoterminowych strategiach renowacji każde państwo członkowskie 
ustali plan działania długoterminowego zakładającego do 2050 r. 
zredukowanie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europ. o 80–95 % w 
porównaniu z 1990 r., przez zapewnienie:  
• wysokiej efektywności energetycznej,  
• dekarbonizacji krajowych zasobów budowlanych,  
• oraz przekształcenia istniejących budynków w budynki o niemal 

zerowym zużyciu energii. 



 

Warunki techniczne - EP 

Wymagania obowiązujące w roku 2017 2021/2019 

Przeznaczenie budynku 
EPH+W EPH+W 

[W/m2K] [W/m2K] 

Mieszkalny  jednorodzinny 95 70 

Mieszkalny wielorodzinny 85 65 

Zamieszkania zbiorowego 85 75 

Użyteczności publicznej 
Opieki zdrowotnej 290 190 

Pozostałe 60 45 

Budynki gospodarcze produkcyjne, magazynowe 90 70 



 

Wartości Umax  dla ścian zewnętrznych,  

od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti  ≥ 16°C 0,23 0,2

b) przy 8°C ≤ ti  < 16°C

c) przy ti  < 8 °C

a) przy Δti  ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek 

schodowych i korytarzy

b) przy Δti  < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 

głębokości co najmniej 20 cm

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 

zaizolowania szczeliny

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań

2

Ściany wewnętrzne:

1

bez wymagań

0,3

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

1

0,7

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła 

UC(max) [W/(m2·K)]

1

Ściany zewnętrzne:

0,45

0,9



 

WYMAGANIA PRAWNE A GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA. 

Dyrektywa EPBD odnosi się do efektywności energetycznej budynków.  

Promuje poprawę charakterystyki energetycznej budynków do poziomu niemal 
zeroenergetycznego.  

Ustanawia konieczność określenia minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej 
wobec nowych budynków oraz budynków istniejących, podlegających ważniejszej 
renowacji.  

Celem jest osiągnięcie poziomów efektywności energetycznej, które byłyby opłacalne 
ekonomicznie lub optymalne pod względem kosztów.  

Zgodnie z dyrektywą UE 2018/844 z maja 2018 (EPDB2018), każde państwo członkowskie 
ustanawia długoterminową strategię renowacji służącą wspieraniu renowacji krajowych 
zasobów budynków mieszkaniowych i niemieszkaniowych, zarówno publicznych, jak i 
prywatnych, aby zapewnić do 2050 r. wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację 
zasobów budowlanych,  

umożliwiając opłacalne przekształcenie istniejących budynków w budynki o niemal 
zerowym zużyciu energii. 



 

Głęboka termomodernizacja-definicja 
Pojęcie „głębokiej”, tzw. ambitniejszej, termomodernizacji nie jest opisane i zdefiniowane 
prawnie. Komisja Europejska na własny użytek podjęła próbę definicji, zgodnie z którą 
głęboka modernizacja budynku ma miejsce wtedy, gdy:  

• koszty prac termomodernizacyjnych są wyższe niż 25% wartości budynku (z 
wyłączeniem wartości działki). Oznacza to, że średnio na rynku wtórnym koszt 
nieruchomości do kompleksowej termomodernizacji lub remontu wynosi 4000-8000 
zł/m2, głęboka termomodernizacja (GT) powinna przekroczyć 1000– 2000 zł/m2 , (koszt 
głębokiej termomodernizacji zabytków może być 2 a nawet 3 krotnie większy) 

• modernizacji podlega więcej niż 25% powierzchni przegród zewnętrznych 

• spełnione zostaną wymagania Warunków technicznych obowiązujące od 2021 roku w 
zakresie co najmniej izolacyjności termicznej przegród 

W ramach RPO pojawiły się jeszcze inne wymagania i uzupełniające wskaźniki, które można 
by uznać za parametry „głębokiej” termomodernizacji: 

• zmniejszenie zużycia energii w budynkach poddanych termomodernizacji o 60% 

• poprawa efektywności energetycznej samego źródła ciepła o minimum 30% 



 

EU Instalacja Moc EP Koszty Nakłady Nakłady  
Oszczędno
ści energii 

kWh/m2rok c.o. c.w.u. kW kWh/m2rok zł/m2m-c zł zł/m2 % 

196 Kocioł na węgiel energia elektryczna 220 517 5,81     0,00% 

196 Kocioł na gaz Kocioł na gaz 220 362,5 5,74 671600 324 29,90% 

196 Kocioł na gaz kolektory słoneczne 220 349,9 5,55 734850 354,5 32,30% 

196 
Pompa ciepła 
powietrzna 

Pompa ciepła 
powietrzna 

220 313 4,61 1282963 618,9 39,50% 

  
Pompa ciepła 
gruntowa 

Pompa ciepła 
gruntowa 

220 285 4,21 1380000 665,7 44,90% 

EU Instalacja Moc EP Koszty Nakłady Nakłady 
Oszczędno
ści energii 

kWh/m2rok c.o. c.w.u. kW kWh/m2rok zł/m2m-c zł zł/m2 % 

196 Kocioł na węgiel energia elektryczna 220 517 5,81     0,00% 

33 Kocioł na gaz Kocioł na gaz 88,8 173 2,71 1242834 599,5 66,50% 

33 Kocioł na gaz kolektory słoneczne 88,8 158,9 2,49 1306084 630,0 69,30% 

35,1 
Pompa ciepła 
powietrzna 

Pompa ciepła 
powietrzna 

90,3 178,4 2,92 1491556 719,5 65,50% 

35,7 
Pompa ciepła 
gruntowa 

Pompa ciepła 
gruntowa 

91,6 159,2 2,38 1530679 738,4 69,20% 



 



 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
BUDYNKU  
OKNA I DRZWI 



 

 
Nazwa producenta 
 
Model okna , numer produkcyjny (zgodnie z oznakowaniem fabrycznym) 
 
A+ - Klasa energetyczna okna w pomieszczeniach ogrzewanych  
A –klasa dla okien w  pomieszczeniach ogrzewanych i chłodzonych 
 
 
 
 
 
H - wskaźnik energii na ogrzewanie 
C – wskaźnik energii na chłodzenie 
H+C – wskaźnik energii na ogrzewanie i chłodzenie 
Parametry ocenianego okna odpowiednio: 
- Uw – współczynnik przenikania ciepła 

- gn – przepuszczalność energii słonecznej szyby 

- L100 – przepuszczalność powietrza 

- R - osłony termiczne (rolety, okiennice…) 

- fc – przepuszczalność energii słonecznej osłony przeciwsłoneczne  
-  - mostek liniowy (zalecany sposób montażu fabrycznego) 



 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
OKIEN I DRZWI  
PRZYKŁADY  



 



 

TERMOIZOLACJA ŚCIANY 



 

Wartości Umax  dla ścian zewnętrznych,  

od 1.01.2017 r. od 1.01.2021 r.

a) przy ti  ≥ 16°C 0,23 0,2

b) przy 8°C ≤ ti  < 16°C

c) przy ti  < 8 °C

a) przy Δti  ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek 

schodowych i korytarzy

b) przy Δti  < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na 

głębokości co najmniej 20 cm

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i 

zaizolowania szczeliny

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań

2

Ściany wewnętrzne:

1

bez wymagań

0,3

3

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:

1

0,7

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła 

UC(max) [W/(m2·K)]

1

Ściany zewnętrzne:

0,45

0,9



 

Metody ocieplenia ścian 
• Od zewnątrz: 

– Ocieplenie w systemie ETIKS: styropianem, wełną mineralną , 
pianką: PUR, PIR, rezolową 

– Ocieplenie tynkiem termoizolacyjnym 

– Metodą suchą z warstwą zewnętrzną: drewno, kamień, blacha, 
łupek, płyty syntetyczne 

• Od wewnątrz 

– Tynkiem termoizolacyjnym 

– Płytami klimatycznymi  

– Wełną mineralną 

– Płytami z pianki rezolowej 

 

 



 

OCIEPLONYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH  

 



 

Przykładowy obiekt zabytkowy: 
- Tynk wap-cem. 
- Mur ceglany grubość ścian 

zewnętrznych (38 cm – U=1,43 W/m2K, 
51 cm – U=1,151 W/m2K) 

- Tynk wap-cem. 

Warianty ocieplenia: 
- od wewnątrz 
- od zewnątrz 
- od wewnątrz oraz od 

zewnątrz 

[3] Maciej Nocoń XII Dni Oszczędzania Energii  ,  

Ocieplenia budynków zabytkowych od zewnątrz oraz od wewnątrz 



 

Kryteria oceny przegrody 
• całkowita izolacyjność termiczna - U, 

• Występowanie mostków termicznych i kondensacji powierzchniowej, 

• dyfuzja pary wodnej, 

• głębokość przemarzania, 

• rozszerzalność termiczna, 

• pojemność cieplna, 

• stateczność cieplna. 

 

Wpływ docieplenia na 
 rozkład temperatury w przegrodzie 



 



 

 
 
 



 

OCIEPLENIE OD WEWNĄTRZ 



 

Ogólne zasady ocieplenia przegród od wewnątrz 
Docieplenia od wewnątrz powinny być wykonywane przy zachowaniu uniwersalnych zasad 
konstruowania przegród warstwowych.  
 
Przede wszystkim do niedawna przyjmowano, że opór cieplny przegrody można zwiększać 
warstwami dociepleniowymi układanymi od wewnątrz do poziomu niezagrażającego 
wystąpieniem wewnętrznej kondensacji pary wodnej.  
 
Obecnie dopuszcza się zwiększanie oporu cieplnego przegrody warstwami układanymi na 
jej wewnętrznej powierzchni, powodującymi kondensację wewnętrzną pary wodnej, 
jednak skondensowana w okresie zimowym wilgoć powinna wyschnąć w okresie letnim, 
czyli w przegrodzie musi być zapewniony ujemny roczny bilans wilgoci.  
 
Przy realizacji tego postulatu występują ograniczenia polegające na określeniu krytycznej 
wartości oporu cieplnego i dyfuzyjnego warstwy dociepleniowej, której nie można 
przekroczyć, gdyż skutkowałoby to corocznym przyrostem wilgoci akumulowanej we 
wnętrzu przegrody. 



 

Ogólne zasady ocieplenia przegród od wewnątrz 
 W praktyce kondensacja pary wodnej występuje głównie w miejscach najbardziej 
wychłodzonych, jak narożniki ścian czy nadproża oraz w miejscach mostków parowych. Aby 
wartość krytyczna temperatury lokalnie nie została przekroczona, skondensowana para 
powinna się kapilarnie przemieszczać do suchszych stref warstwy dociepleniowej.  
 
Tak właśnie się dzieje w starych tynkach wapiennych, pokrywających stosunkowo cienkie mury, 
na których bardzo rzadko rozwijają się grzyby pleśniowe. Współcześnie takie możliwości dają 
materiały, które w nieco mniejszym stopniu zaspokajają potrzeby termoizolacyjne, jednak 
bardzo dobrze akumulują i transportują kapilarnie wilgoć.  
Zwiększenie oporu cieplnego warstwą izolacyjną wykonaną za pomocą tynków 
termoizolacyjnych lub tzw. płyt klimatycznych, doskonale akumulujących wodę dzięki wysokiej 
wilgociochłonności właściwej (nawet 200%), można dopisać do listy dociepleń od wewnątrz.  
 
Należy jednak pamiętać o wymaganiach wilgotnościowych stawianych docieplanej przegrodzie, 
o otwartości dyfuzyjnej powłok malarskich i oczywiście ekonomicznej efektywności całego 
przedsięwzięcia, gdyż nie są to tanie materiały. 



 

Metody ocieplania od wewnątrz 



 

Punkt rosy 



 

Kondensacja międzywarstwowa 



 

Kondensacja pary wodnej 



 

Kondensacja pary wodnej 



 

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA 



 



 

MOSTKI TERMICZNE  
ŚCIANY WEWNĘTRZNE 



 

MOSTKI CIEPLNE 
Efekt docieplenia ściana zewn. –ściana wewn. 

[2] Konferencja Dni Oszczędzania Energii ,  
Ocieplanie od wewnątrz, prof. dr hab. Robert Wójcik, Jerzy Żurawski 



 



 



 

WPS, brak ocieplenia poziomego stropu 
grubość ocieplenia U Ψ 

cm W/m2K W/mK 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 51cm, strop WPS 
bez ocieplenia poziomego stropu 

K17, grubość 6cm Usz = 0,250 W/m2K 0,442 
K17, grubość 7cm Usz = 0,222 W/m2K 0,462 
K17, grubość 8cm Usz = 0,200 W/m2K 0,468 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 38cm, strop WPS 
bez ocieplenia poziomego stropu 

K17, grubość 6cm Usz = 0,261 W/m2K 0,511 
K17, grubość 7cm Usz = 0,231 W/m2K 0,525 
K17, grubość 8cm Usz = 0,207 W/m2K 0,522 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 25cm, strop WPS 
bez ocieplenia poziomego stropu 

K17, grubość 6cm Usz = 0,273 W/m2K 0,611 
K17, grubość 7cm Usz = 0,240 W/m2K 0,625 
K17, grubość 8cm Usz = 0,214 W/m2K 0,618 

WPS, ocieplenie poziomego stropu grubości o 5cm 
(λ=0,036 W/mK) i szerokości 50cm 

grubość ocieplenia U Ψ 
cm W/m2K W/mK 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 51cm, strop WPS z 
ociepleniem poziomym 

K17, grubość 6cm Usz = 0,250 W/m2K 0,166 
K17, grubość 7cm Usz = 0,222 W/m2K 0,177 
K17, grubość 8cm Usz = 0,200 W/m2K 0,176 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 38cm, strop WPS z 
ociepleniem poziomym 

K17, grubość 6cm Usz = 0,261 W/m2K 0,182 
K17, grubość 7cm Usz = 0,231 W/m2K 0,188 
K17, grubość 8cm Usz = 0,207 W/m2K 0,196 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 25cm, strop WPS z 
ociepleniem poziomym 

K17, grubość 6cm Usz = 0,273 W/m2K 0,203 
K17, grubość 7cm Usz = 0,240 W/m2K 0,204 
K17, grubość 8cm Usz = 0,214 W/m2K 0,240 



 

DREWNIANY, brak ocieplenia poziomego stropu 
grubość ocieplenia U Ψ 

cm W/m2K W/mK 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 51cm, strop 
DREWNIANY bez ocieplenia poziomego stropu 

K17, grubość 6cm Usz = 0,250 W/m2K 0,153 
K17, grubość 7cm Usz = 0,222 W/m2K 0,158 
K17, grubość 8cm Usz = 0,200 W/m2K 0,163 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 38cm, strop 
DREWNIANY bez ocieplenia poziomego stropu 

K17, grubość 6cm Usz = 0,261 W/m2K 0,171 
K17, grubość 7cm Usz = 0,231 W/m2K 0,171 
K17, grubość 8cm Usz = 0,207 W/m2K 0,171 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 25cm, strop 
DREWNIANY bez ocieplenia poziomego stropu 

K17, grubość 6cm Usz = 0,273 W/m2K 0,190 
K17, grubość 7cm Usz = 0,240 W/m2K 0,191 
K17, grubość 8cm Usz = 0,214 W/m2K 0,189 

DREWNIANY, ocieplenie poziomego stropu 
grubości o 5cm (λ=0,036 W/mK) i szerokości 50cm 

grubość ocieplenia U Ψ 
cm W/m2K W/mK 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 51cm, strop 
DREWNIANY z ociepleniem poziomym 

K17, grubość 6cm Usz = 0,250 W/m2K 0,021 
K17, grubość 7cm Usz = 0,222 W/m2K 0,026 
K17, grubość 8cm Usz = 0,200 W/m2K 0,029 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 38cm, strop 
DREWNIANY z ociepleniem poziomym 

K17, grubość 6cm Usz = 0,261 W/m2K 0,025 
K17, grubość 7cm Usz = 0,231 W/m2K 0,031 
K17, grubość 8cm Usz = 0,207 W/m2K 0,034 

Ściana zewnętrzna, cegła pełna 25cm, strop 
DREWNIANY z ociepleniem poziomym 

K17, grubość 6cm Usz = 0,273 W/m2K 0,027 
K17, grubość 7cm Usz = 0,240 W/m2K 0,032 
K17, grubość 8cm Usz = 0,214 W/m2K 0,034 



 



 

OCIEPLENIE TYNKIEM TERMOIZOLACYJNYM 
OD WEWNĄTRZ 



 

 
 
 



 

ZESPOLONA PŁYTA DO SUCHEJ ZABUDOWY KOOLTHERM® K17  

Kingspan Kooltherm K17 to zespolona płyta do termoizolacji ścian od wewnątrz, wykonana  
ze sztywnej pianki rezolowej połączona z płytą kartonowo – gipsową (białą) o grubości 12,5 mm  
w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego. Zastosowana biała płyta G-K wskazuje, że 
Kooltherm® K17 przeznaczony jest do ocieplania od wewnątrz pomieszczeń o wilgotności, takich jak 
pomieszczenia biurowe, szkolne, mieszkalne itp. 



 

Izolacyjność termiczna bez wpływu 
mostków cieplnych 



 



 



 

PIJALNIA WÓD I PARK ZDROJOWY 
W DUSZNIKACH ZDROJU 

 



 



 

Pijalnia wód i Park Zdrojowy w Dusznikach Zdroju 

http://www.ziemia-klodzka.pl/pijalnia-wod-park-zdrojowy-duszniki-zdroj


 

Pijalnia wód i Park Zdrojowy w Dusznikach Zdroju 



 

KONSERWATOR 



 

Wytyczne konserwatorskie 
• Remont elewacji powinien mieć charakter odtworzeniowy, utrzymując 

obecną fakturę tynku 

• Ocieplenie ścian. Wyklucza się docieplenie styropianem. Dopuszcza się 
ocieplenie ścian tynkiem termoizolacyjnym 2-3 cm, tynki mają 
zachować historyczną fakturę tynków zewnętrznych z perlistą strukturą 

• Wymiana stolarki. Stolarka powinna odtwarzać istniejącą w materiale, 
formie, proporcji, 

• Zgoda na ocieplenie ścian fundamentowych i dachu, 

• Źródło ciepła – powietrzna pompa ciepła, 

• Zastosowanie wentylacji mechanicznej z czerpnia i wyrzutnią na dachu 
budynku, 

• OZE - Montaż PV na dachu, 

 



 

TYNK TERMOIZOLACYJNY 



 

 
 
 



 

GWC 



 

GWC pod powierzchnią parkingu Starostwo Powiatowe w Polkowicach 

REALIZACJE 



 

ZASADA DZIAŁANIA 

SCOP = 5,0 – 5,5 



 



 

KOLEKTORY HYBRYDOWE 



 

KOLEKTORY SŁONECZNE TERMICZNE , PV 



 

 Elementy instalacji  …  kolektor hybrydowy 
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ŚLUSARKA OTWOROWA 

Szyba 

Ramka dystansowa 



 



 

Parametry ślusarki: 
 

0,9 W/m2K   =  Uf   =   0,9 W/m2K 
 

0,5 W/m2K   =  Ug  =   0,5 W/m2K 
 

   0,35  =  g  =  0,6 
 

1,0 = Fc = 0,1 
 

3 m3/m2h= L100 = 3 m3/m2h 
 

0,0 45 W/mK = Ψ = 0,032 W/mK 
 

 0,78 W/m2K = Uw = 0,76 W/m2K 
 

61,3 kWh/m2a = EH = 41,6 kWh/m2a 
 

81,6 kWh/m2a = EH+c = 46,9 kWh/m2a 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy w zakresie: 
• Fizyka budowli 
• Charakterystyki energetyczne 
• Świadectwa energetyczne budynków 
• Audytów energetycznych 
• Ekspertyz budowlanych 

 
Szukamy współpracy: 
• Zespołów projektowych do 

projektowania  
• termomodernizacji budynków 

zabytkowych 


