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Budynek spełnia w wymagania przepisów techniczno-budowlanych:  
 

 

1) przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają wymaganiom 
izolacyjności cieplnej określonych w WT  
(m.in. współczynniki przenikania ciepła U przegród budowlanych,  
współczynniki przepuszczalności promieniowania słonecznego szyb), 
 

2) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię 
pierwotną EP [kWh/(m2·rok)] budynku jest mniejsza od maksymalnej wartości 
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP 
obliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

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

  gdzie: 

  EPH+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji  

               oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

  ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia, 

  ΔEPL – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia. 



Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania  

na nieodnawialną energię pierwotną EP wg WT 

Budynki mieszkalne jednorodzinne - ogrzewane 

Energia  
od 1 stycznia  

2017 r. 
od 31 grudnia 

2020 r. 

Zmniejszenie 
zapotrzebowania  

na energię pierwotną 

EP[kWh/(m2·rok)] 95 70 26% 

Budynki mieszkalne jednorodzinne – ogrzewane i chłodzone 

Energia  
od 1 stycznia  

2017 r. 
od 31 grudnia 

2020 r. 

Zmniejszenie 
zapotrzebowania  

na energię pierwotną 

EPH+W [kWh/(m2·rok)] 95 70 26% 

ΔEPC [kWh/(m2·rok)] 10 5 50% 

EP[kWh/(m2·rok)] 105 75 29% 



Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania  

na nieodnawialną energię pierwotną EP wg WT 

Budynki mieszkalne wielorodzinne - ogrzewane 

 

Energia  
od 1 stycznia  

2017 r. 
od 31 grudnia 

2020 r. 

Zmniejszenie 
zapotrzebowania  

na energię pierwotną 

EP[kWh/(m2·rok)] 85 65 24% 

Budynki mieszkalne wielorodzinne – ogrzewane i chłodzone 

Energia  
od 1 stycznia  

2017 r. 
od 31 grudnia 

2020 r. 

Zmniejszenie 
zapotrzebowania  

na energię pierwotną 

EPH+W [kWh/(m2·rok)] 85 65 24% 

ΔEPC [kWh/(m2·rok)] 10 5 50% 

EP[kWh/(m2·rok)] 95 70 26% 



Budynki użyteczności publicznej 

Energia  
od 1 stycznia  

2017 r. 
od 31 grudnia 

2020 r. *)  

Zmniejszenie 
zapotrzebowania  

na energię pierwotną 

EP [kWh/(m2·rok)] 
Ogrzewane 
czas działania oświetlenia  
to < 2 500 h/rok 

110 70 36% 

EP [kWh/(m2·rok)] 
Ogrzewane i chłodzone 
czas działania oświetlenia  
to < 2 500 h/rok 

135 95 30% 

EP [kWh/(m2·rok)] 
Ogrzewane 
czas działania oświetlenia  
to ≥ 2 500 h/rok 

160 135 41% 

EP [kWh/(m2·rok)] 
Ogrzewane i chłodzone 
czas działania oświetlenia  
to ≥ 2 500 h/rok 

185 120 35% 

*) Od 1 stycznia 2019 r. − w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, 
prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. 



49% 51% 

Ogrzewanie i wentylacja 

Ciepła woda użytkowa 

Budynki mieszkalne Budynki użyteczności publicznej 

W jaki sposób ograniczyć zapotrzebowanie na energię? 

1. Przegrody zewnętrze o podwyższonej izolacyjności termicznej, 

2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oraz GWC. 

Co z ciepłą wodą użytkową? 

 

Rozkład energii w budynkach 

59% 

7% 

34% 

Ogrzewanie i wentylacja 

Ciepła woda użytkowa 

Oświetlenie 



W jaki sposób osiągnąć zakładane maksymalne wartości wskaźnika EP ? 

1. Wysokoefektywne systemy ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej 

oraz chłodzenia 

(np. pompy ciepła – SCOP ≥  3,5) 

 

2. Odnawialne źródła energii  

(np. instalacje PV – wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej w=0) 



Przykład nr 1 
 

Budynek szkoły o pasywnej charakterystyce energetycznej w Podgórzynie 



Dane powierzchniowe i kubaturowe: 

Powierzchnia użytkowa:        4 648,33 m2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af:      4 648,33 m2 

Kubatura wentylowana:    17 164,16 m3 

Zwartość budynku: 

Założenia: 
 

 - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła  

(wymienniki ciepła przeciwprądowe), 
 

- strumień powietrza wentylującego regulowany w oparciu stężenie CO2. 



Przegrody nieprzezroczyste: 

Okna i drzwi 



Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową 



Przeznaczenie energii 

Kotłownia 
gazowa 

Kotłownia 
gazowa  

Instalacja PV 
Pompa ciepła 

Pompa ciepła  
Instalacja PV 

[kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] [kWh/m2rok] 

Energia końcowa - ogrzewanie i wentylacja 19,00 19,00 3,88 3,88 

Energia końcowa - chłodzenie 2,34 2,34 0,79 0,79 

Energia końcowa - ciepła woda końcowa 16,07 16,07 4,31 4,31 

Energia końcowa - urządzenia pomocnicze 5,50 5,50 6,57 6,57 

Energia końcowa - oświetlenie wbudowane 11,85 11,85 7,59 7,59 

Energia końcowa - razem 54,76 54,76 23,14 23,14 

Energia pierwotna - ogrzewanie i wentylacja 20,90 20,90 11,64 11,64 

Energia pierwotna - chłodzenie 7,03 3,74 2,37 0,00 

Energia pierwotna - ciepła woda pierwotna 17,68 17,68 12,93 12,93 

Energia pierwotna - urządzenia pomocnicze 16,51 16,51 19,71 19,71 

Energia pierwotna - oświetlenie 
wbudowane 

35,56 35,56 22,78 22,78 

Energia pierwotna - razem 97,68 94,39 69,43 67,06 

EP wg WT2021 95 





Przykład nr 2 
 
 

Budynek mieszkalny jednorodzinny 



Przegrody nieprzezroczyste: 

Okna i drzwi: 



Przeznaczenie energii 

Kotłownia  
gazowa 

Pompa ciepła 

[kWh/m2rok] [kWh/m2rok] 

Energia użytkowa - ogrzewanie i wentylacja 13,75 13,75 

Energia użytkowa - ciepła woda końcowa 24,09 24,09 

Energia końcowa - razem 37,84 37,84 

Energia końcowa - ogrzewanie i wentylacja 16,39 3,85 

Energia końcowa - ciepła woda końcowa 41,67 11,81 

Energia końcowa - urządzenia pomocnicze 13,03 13,45 

Energia końcowa - razem 71,09 29,11 

Energia pierwotna - ogrzewanie i wentylacja 18,03 11,55 

Energia pierwotna - ciepła woda pierwotna 45,84 28,34 

Energia pierwotna - urządzenia pomocnicze 39,09 40,35 

Energia pierwotna - razem 102,96 80,24 

EP wg WT2017 95 

EP wg WT2021 70 



•   

•   

•   

•   

•   

•   

•    

projekty budowlane 

audyty energetyczne 

oceny energetyczne budynków 

analizy oddziaływania na środowisko 

świadectwa charakterystyki energetycznej 

nadzory procesu inwestycyjnego 

ekspertyzy budowlane / termowizyjne 


