
Nowe trendy w architekturze zwiNowe trendy w architekturze zwiNowe trendy w architekturze zwiNowe trendy w architekturze zwiąąąązane ze zane ze zane ze zane ze 

zmianami w podejzmianami w podejzmianami w podejzmianami w podejśśśściu do zuciu do zuciu do zuciu do zużżżżycia energiiycia energiiycia energiiycia energii

i ochrony i ochrony i ochrony i ochrony śśśśrodowiska  rodowiska  rodowiska  rodowiska  
DoDoDoDośśśświadczenia francuskie. wiadczenia francuskie. wiadczenia francuskie. wiadczenia francuskie. 

Mateusz MARCZYKMateusz MARCZYKMateusz MARCZYKMateusz MARCZYK

� Mgr inMgr inMgr inMgr inżżżż. architekt . architekt . architekt . architekt ---- Studia na Politechnice Krakowskiej  Studia na Politechnice Krakowskiej  Studia na Politechnice Krakowskiej  Studia na Politechnice Krakowskiej  

� Architekt dypl. Ecole d'Architecture de Strasbourg (DPLG)       Architekt dypl. Ecole d'Architecture de Strasbourg (DPLG)       Architekt dypl. Ecole d'Architecture de Strasbourg (DPLG)       Architekt dypl. Ecole d'Architecture de Strasbourg (DPLG)       

� Architekt w biurze architektonicznymArchitekt w biurze architektonicznymArchitekt w biurze architektonicznymArchitekt w biurze architektonicznym

� ATRIUM  CONCEPT  ARCHITECTUREATRIUM  CONCEPT  ARCHITECTUREATRIUM  CONCEPT  ARCHITECTUREATRIUM  CONCEPT  ARCHITECTURE
� TRAENHEIM TRAENHEIM TRAENHEIM TRAENHEIM –––– FRANCJA FRANCJA FRANCJA FRANCJA –––– Region ALZACJARegion ALZACJARegion ALZACJARegion ALZACJA

� WspWspWspWspóóóółłłłpracujpracujpracujpracująąąącym z Alzackim programem ENERGIVIE.cym z Alzackim programem ENERGIVIE.cym z Alzackim programem ENERGIVIE.cym z Alzackim programem ENERGIVIE.



Wstęęęęp:
� Referat  bReferat  bReferat  bReferat  bęęęędzie prdzie prdzie prdzie próóóóbbbbąąąą przedstawienia nowych wymagaprzedstawienia nowych wymagaprzedstawienia nowych wymagaprzedstawienia nowych wymagańńńń w zakresie w zakresie w zakresie w zakresie 
projektowania budynkprojektowania budynkprojektowania budynkprojektowania budynkóóóów w oparciu o poszanowanie w w oparciu o poszanowanie w w oparciu o poszanowanie w w oparciu o poszanowanie śśśśrodowiska. Na podstawie rodowiska. Na podstawie rodowiska. Na podstawie rodowiska. Na podstawie 
ddddłłłługoterminowych zaugoterminowych zaugoterminowych zaugoterminowych załłłłoooożżżżeeeeńńńń opisane zostanopisane zostanopisane zostanopisane zostanąąąą narznarznarznarzęęęędzia, ktdzia, ktdzia, ktdzia, któóóóre prawo francuskie re prawo francuskie re prawo francuskie re prawo francuskie 
daje do dyspozycji budowniczym aby praktyczny sposdaje do dyspozycji budowniczym aby praktyczny sposdaje do dyspozycji budowniczym aby praktyczny sposdaje do dyspozycji budowniczym aby praktyczny sposóóóób realizowab realizowab realizowab realizowaćććć cele cele cele cele 
śśśśrodowiskowe. rodowiskowe. rodowiskowe. rodowiskowe. 

� ParParParParęęęę slow o systemie certyfikacji (labels), pozwalajslow o systemie certyfikacji (labels), pozwalajslow o systemie certyfikacji (labels), pozwalajslow o systemie certyfikacji (labels), pozwalająąąącym na kontrolcym na kontrolcym na kontrolcym na kontrolęęęę i i i i 
nadznadznadznadzóóóór nad doborem rozwir nad doborem rozwir nad doborem rozwir nad doborem rozwiąąąązazazazańńńń technicznych i architektonicznych.technicznych i architektonicznych.technicznych i architektonicznych.technicznych i architektonicznych.

� UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnione zostandnione zostandnione zostandnione zostanąąąą nowe rozwinowe rozwinowe rozwinowe rozwiąąąązania materiazania materiazania materiazania materiałłłłowe i wymagania zwiowe i wymagania zwiowe i wymagania zwiowe i wymagania zwiąąąązane z zane z zane z zane z 
wykonawstwem.wykonawstwem.wykonawstwem.wykonawstwem.

� Na koniec podam konkretne przykNa koniec podam konkretne przykNa koniec podam konkretne przykNa koniec podam konkretne przykłłłłady projektady projektady projektady projektóóóów ilustrujw ilustrujw ilustrujw ilustrująąąących ewolucje od cych ewolucje od cych ewolucje od cych ewolucje od 
rozwirozwirozwirozwiąąąązazazazańńńń tradycyjnie stosowanych do rozwitradycyjnie stosowanych do rozwitradycyjnie stosowanych do rozwitradycyjnie stosowanych do rozwiąąąązazazazańńńń energooszczenergooszczenergooszczenergooszczęęęędnych i przyjaznych dla dnych i przyjaznych dla dnych i przyjaznych dla dnych i przyjaznych dla 
śśśśrodowiska. rodowiska. rodowiska. rodowiska. 



PRAWODAWSTWO 
FRANCUSKIE

� ZaZaZaZałłłłoooożżżżenia denia denia denia dłłłługoterminowe:ugoterminowe:ugoterminowe:ugoterminowe:
− 40% francuskiego zu40% francuskiego zu40% francuskiego zu40% francuskiego zużżżżycia energii zwiycia energii zwiycia energii zwiycia energii zwiąąąązane jest z budownictwem i z zane jest z budownictwem i z zane jest z budownictwem i z zane jest z budownictwem i z 

uuuużżżżytkowaniem budynkytkowaniem budynkytkowaniem budynkytkowaniem budynkóóóów istniejw istniejw istniejw istniejąąąących . Do 2050 r nalecych . Do 2050 r nalecych . Do 2050 r nalecych . Do 2050 r należżżży ograniczyy ograniczyy ograniczyy ograniczyćććć zuzuzuzużżżżycie ycie ycie ycie 
energii z aktualnego poziomu 400 kWh/menergii z aktualnego poziomu 400 kWh/menergii z aktualnego poziomu 400 kWh/menergii z aktualnego poziomu 400 kWh/m²²²² Energii Pierwotnej (EP) na rok  Energii Pierwotnej (EP) na rok  Energii Pierwotnej (EP) na rok  Energii Pierwotnej (EP) na rok  
---- do poziomu 70 kWh/mdo poziomu 70 kWh/mdo poziomu 70 kWh/mdo poziomu 70 kWh/m²²²² EP na rok.EP na rok.EP na rok.EP na rok.

− Plan Plan Plan Plan «««« ClimatClimatClimatClimat »»»» zakzakzakzakłłłłada polepszenie jakoada polepszenie jakoada polepszenie jakoada polepszenie jakośśśści energetycznej  nowych ci energetycznej  nowych ci energetycznej  nowych ci energetycznej  nowych 

konstrukcji o co najmniej 15% co 5 lat. Do rokukonstrukcji o co najmniej 15% co 5 lat. Do rokukonstrukcji o co najmniej 15% co 5 lat. Do rokukonstrukcji o co najmniej 15% co 5 lat. Do roku 2020 ma zosta2020 ma zosta2020 ma zosta2020 ma zostaćććć
osiosiosiosiąąąągnignignignięęęęty poziom 40% .    ty poziom 40% .    ty poziom 40% .    ty poziom 40% .    

� Podstawowe narzPodstawowe narzPodstawowe narzPodstawowe narzęęęędzia prawne dzia prawne dzia prawne dzia prawne 
− ZbiZbiZbiZbióóóór Przepisr Przepisr Przepisr Przepisóóóów REGLEMENTATION THERMIQUE 2005     (RT w REGLEMENTATION THERMIQUE 2005     (RT w REGLEMENTATION THERMIQUE 2005     (RT w REGLEMENTATION THERMIQUE 2005     (RT 

2005)2005)2005)2005) 

− ZbiZbiZbiZbióóóór certyfikacji (labels) pozwalajr certyfikacji (labels) pozwalajr certyfikacji (labels) pozwalajr certyfikacji (labels) pozwalająąąący na cy na cy na cy na 
wyznaczenie celwyznaczenie celwyznaczenie celwyznaczenie celóóóów siw siw siw sięęęęgajgajgajgająąąących poza obowicych poza obowicych poza obowicych poza obowiąąąązujzujzujzująąąące ce ce ce 
prawo.prawo.prawo.prawo.

PRAWODAWSTWO 
FRANCUSKIE



RT 2005 
Zbiór przepisów opisująąąących cechy termiczne 
i wydajnośćśćśćść energetycznąąąą nowych budynków  

Prawo obowiPrawo obowiPrawo obowiPrawo obowiąąąązujzujzujzująąąące dla pozwolece dla pozwolece dla pozwolece dla pozwoleńńńń na budowna budowna budowna budowęęęę zzzzłłłłoooożżżżonych po 1/09/2006 r.onych po 1/09/2006 r.onych po 1/09/2006 r.onych po 1/09/2006 r.Prawo obowiPrawo obowiPrawo obowiPrawo obowiąąąązujzujzujzująąąące dla pozwolece dla pozwolece dla pozwolece dla pozwoleńńńń na budowna budowna budowna budowęęęę zzzzłłłłoooożżżżonych po 1/09/2006 r.onych po 1/09/2006 r.onych po 1/09/2006 r.onych po 1/09/2006 r.

Kontynuacja przepisKontynuacja przepisKontynuacja przepisKontynuacja przepisóóóów RT 2000 w RT 2000 w RT 2000 w RT 2000 –––– w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010Kontynuacja przepisKontynuacja przepisKontynuacja przepisKontynuacja przepisóóóów RT 2000 w RT 2000 w RT 2000 w RT 2000 –––– w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010w oczekiwaniu na wytyczne RT 2010

Ujednolicona metoda obliczeUjednolicona metoda obliczeUjednolicona metoda obliczeUjednolicona metoda obliczeńńńń zuzuzuzużżżżycia energii (Thycia energii (Thycia energii (Thycia energii (Th----CE)CE)CE)CE)Ujednolicona metoda obliczeUjednolicona metoda obliczeUjednolicona metoda obliczeUjednolicona metoda obliczeńńńń zuzuzuzużżżżycia energii (Thycia energii (Thycia energii (Thycia energii (Th----CE)CE)CE)CE)

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie parametrdnienie parametrdnienie parametrdnienie parametróóóów bioklimatycznych i elementw bioklimatycznych i elementw bioklimatycznych i elementw bioklimatycznych i elementóóóów majw majw majw mająąąących   cych   cych   cych   
wpwpwpwpłłłływ na ksztayw na ksztayw na ksztayw na kształłłłt budynkt budynkt budynkt budynkóóóów.w.w.w.

� WielkoWielkoWielkoWielkośćśćśćść i ukierunkowanie przeszklei ukierunkowanie przeszklei ukierunkowanie przeszklei ukierunkowanie przeszkleńńńń
� DobDobDobDobóóóór materiar materiar materiar materiałłłłóóóów w oparciu o ich bezww w oparciu o ich bezww w oparciu o ich bezww w oparciu o ich bezwłłłładnoadnoadnoadnośćśćśćść cieplncieplncieplncieplnąąąą

� Ochrona okien i przeszkleOchrona okien i przeszkleOchrona okien i przeszkleOchrona okien i przeszkleńńńń przed sprzed sprzed sprzed słłłłoooońńńńcem w porze letniejcem w porze letniejcem w porze letniejcem w porze letniej

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie parametrdnienie parametrdnienie parametrdnienie parametróóóów bioklimatycznych i elementw bioklimatycznych i elementw bioklimatycznych i elementw bioklimatycznych i elementóóóów majw majw majw mająąąących   cych   cych   cych   
wpwpwpwpłłłływ na ksztayw na ksztayw na ksztayw na kształłłłt budynkt budynkt budynkt budynkóóóów.w.w.w.

� WielkoWielkoWielkoWielkośćśćśćść i ukierunkowanie przeszklei ukierunkowanie przeszklei ukierunkowanie przeszklei ukierunkowanie przeszkleńńńń
� DobDobDobDobóóóór materiar materiar materiar materiałłłłóóóów w oparciu o ich bezww w oparciu o ich bezww w oparciu o ich bezww w oparciu o ich bezwłłłładnoadnoadnoadnośćśćśćść cieplncieplncieplncieplnąąąą

� Ochrona okien i przeszkleOchrona okien i przeszkleOchrona okien i przeszkleOchrona okien i przeszkleńńńń przed sprzed sprzed sprzed słłłłoooońńńńcem w porze letniejcem w porze letniejcem w porze letniejcem w porze letniej

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie odnawialnych dnienie odnawialnych dnienie odnawialnych dnienie odnawialnych źźźźrrrróóóódedededełłłł energii (produkcja cieplej wody    energii (produkcja cieplej wody    energii (produkcja cieplej wody    energii (produkcja cieplej wody    
za pomocza pomocza pomocza pomocąąąą paneli spaneli spaneli spaneli słłłłonecznych, stosowanie kotonecznych, stosowanie kotonecznych, stosowanie kotonecznych, stosowanie kotłłłłóóóów opalanych drewnem.) w opalanych drewnem.) w opalanych drewnem.) w opalanych drewnem.) 

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie odnawialnych dnienie odnawialnych dnienie odnawialnych dnienie odnawialnych źźźźrrrróóóódedededełłłł energii (produkcja cieplej wody    energii (produkcja cieplej wody    energii (produkcja cieplej wody    energii (produkcja cieplej wody    
za pomocza pomocza pomocza pomocąąąą paneli spaneli spaneli spaneli słłłłonecznych, stosowanie kotonecznych, stosowanie kotonecznych, stosowanie kotonecznych, stosowanie kotłłłłóóóów opalanych drewnem.) w opalanych drewnem.) w opalanych drewnem.) w opalanych drewnem.) 



RT 2005 - ZASADA KOMPENSACJI 

� Po 

Wymagania minimalne (gardeWymagania minimalne (gardeWymagania minimalne (gardeWymagania minimalne (garde----fous) w zakresie utraty energiifous) w zakresie utraty energiifous) w zakresie utraty energiifous) w zakresie utraty energiiWymagania minimalne (gardeWymagania minimalne (gardeWymagania minimalne (gardeWymagania minimalne (garde----fous) w zakresie utraty energiifous) w zakresie utraty energiifous) w zakresie utraty energiifous) w zakresie utraty energii

WartoWartoWartoWartośśśści odniesienia (rci odniesienia (rci odniesienia (rci odniesienia (rééééfffféééérence) rence) rence) rence) WartoWartoWartoWartośśśści odniesienia (rci odniesienia (rci odniesienia (rci odniesienia (rééééfffféééérence) rence) rence) rence) 

Zasada kompensacji pomiZasada kompensacji pomiZasada kompensacji pomiZasada kompensacji pomięęęędzy poszczegdzy poszczegdzy poszczegdzy poszczegóóóólnymi lnymi lnymi lnymi 
rodzajami energii ma darodzajami energii ma darodzajami energii ma darodzajami energii ma daćććć architektowi architektowi architektowi architektowi 
momomomożżżżliwoliwoliwoliwośćśćśćść wyboru rozwiwyboru rozwiwyboru rozwiwyboru rozwiąąąązania technicznego zania technicznego zania technicznego zania technicznego 
najlepiej dostosowanego do ognajlepiej dostosowanego do ognajlepiej dostosowanego do ognajlepiej dostosowanego do ogóóóólnej lnej lnej lnej 
koncepcji budynku. koncepcji budynku. koncepcji budynku. koncepcji budynku. 

DziDziDziDzięęęęki temu moki temu moki temu moki temu możżżżliwe jest zachowanie liwe jest zachowanie liwe jest zachowanie liwe jest zachowanie 
parametrparametrparametrparametróóóów  energooszczw  energooszczw  energooszczw  energooszczęęęędnych budynku dnych budynku dnych budynku dnych budynku 
bez pomniejszania jego jakobez pomniejszania jego jakobez pomniejszania jego jakobez pomniejszania jego jakośśśści ci ci ci 
architektonicznej. architektonicznej. architektonicznej. architektonicznej. 

---- śśśśrednie wartorednie wartorednie wartorednie wartośśśści zwici zwici zwici zwiąąąązane z doborem rodzaju izolacji, ogrzewania lub zane z doborem rodzaju izolacji, ogrzewania lub zane z doborem rodzaju izolacji, ogrzewania lub zane z doborem rodzaju izolacji, ogrzewania lub 
wentylacji pozwalajwentylacji pozwalajwentylacji pozwalajwentylacji pozwalająąąące na ograniczenie zuce na ograniczenie zuce na ograniczenie zuce na ograniczenie zużżżżycia energii zgodne z prawem.ycia energii zgodne z prawem.ycia energii zgodne z prawem.ycia energii zgodne z prawem.

---- Uzyskanie wartoUzyskanie wartoUzyskanie wartoUzyskanie wartośśśści mniejszych od wartoci mniejszych od wartoci mniejszych od wartoci mniejszych od wartośśśści odniesienia moci odniesienia moci odniesienia moci odniesienia możżżżliwe jest pod liwe jest pod liwe jest pod liwe jest pod 
warunkiem szukania rozwiwarunkiem szukania rozwiwarunkiem szukania rozwiwarunkiem szukania rozwiąąąązazazazańńńń energooszczenergooszczenergooszczenergooszczęęęędnych w innych punktach.dnych w innych punktach.dnych w innych punktach.dnych w innych punktach.

---- minimalne wymagania energetyczne poniminimalne wymagania energetyczne poniminimalne wymagania energetyczne poniminimalne wymagania energetyczne poniżżżżej ktej ktej ktej któóóórych zasada kompensacji nie rych zasada kompensacji nie rych zasada kompensacji nie rych zasada kompensacji nie 
obowiobowiobowiobowiąąąązuje zuje zuje zuje 



OBOWIAZUJACE CERTYFIKATY 
(LABELS) 

---- LABEL LABEL LABEL LABEL HPEHPEHPEHPE---- LABEL LABEL LABEL LABEL HPEHPEHPEHPE

---- Maison PassiveMaison PassiveMaison PassiveMaison Passive ---- Dom Pasywny Dom Pasywny Dom Pasywny Dom Pasywny –––– ZuZuZuZużżżżycie energii do ycie energii do ycie energii do ycie energii do 
ogrzewania poniogrzewania poniogrzewania poniogrzewania poniżżżżej 15 kWh/mej 15 kWh/mej 15 kWh/mej 15 kWh/m²²²²/rok/rok/rok/rok

---- LABEL LABEL LABEL LABEL THPETHPETHPETHPE---- LABEL LABEL LABEL LABEL THPETHPETHPETHPE ---- TrTrTrTrèèèès Haute Performance Energs Haute Performance Energs Haute Performance Energs Haute Performance Energéééétiquetiquetiquetique ---- (Bardzo (Bardzo (Bardzo (Bardzo 
wysoka wydajnowysoka wydajnowysoka wydajnowysoka wydajnośćśćśćść energetyczna) energetyczna) energetyczna) energetyczna) –––– 20% 20% 20% 20% 
wydajniejszy od RT 2005 wydajniejszy od RT 2005 wydajniejszy od RT 2005 wydajniejszy od RT 2005 

---- LABEL LABEL LABEL LABEL BBCBBCBBCBBC---- LABEL LABEL LABEL LABEL BBCBBCBBCBBC ---- Bâtiment Basse Consommation Bâtiment Basse Consommation Bâtiment Basse Consommation Bâtiment Basse Consommation ---- (Budynek o Niskim (Budynek o Niskim (Budynek o Niskim (Budynek o Niskim 
ZuZuZuZużżżżyciu Energii) yciu Energii) yciu Energii) yciu Energii) –––– 50% poni50% poni50% poni50% poniżżżżej RT 2005ej RT 2005ej RT 2005ej RT 2005

---- LABEL LABEL LABEL LABEL ---- LABEL LABEL LABEL LABEL 

---- Bâtiment Basse Consommation Bâtiment Basse Consommation Bâtiment Basse Consommation Bâtiment Basse Consommation –––– EFFINERGIEEFFINERGIEEFFINERGIEEFFINERGIE (Budynek o (Budynek o (Budynek o (Budynek o 
Niskim ZuNiskim ZuNiskim ZuNiskim Zużżżżyciu Energii yciu Energii yciu Energii yciu Energii „„„„EFFINERGIEEFFINERGIEEFFINERGIEEFFINERGIE”””” ) ) ) ) –––– o o o o 
wymaganiach zbliwymaganiach zbliwymaganiach zbliwymaganiach zbliżżżżonych do BBC RT 2005 onych do BBC RT 2005 onych do BBC RT 2005 onych do BBC RT 2005 ––––
uwzgluwzgluwzgluwzglęęęędniajdniajdniajdniająąąący m.incy m.incy m.incy m.in---- poziom wydzielania CO2 poziom wydzielania CO2 poziom wydzielania CO2 poziom wydzielania CO2 ––––
wykorzystanie odnawialnych wykorzystanie odnawialnych wykorzystanie odnawialnych wykorzystanie odnawialnych źźźźrrrróóóódedededełłłł energii energii energii energii ----

zwartozwartozwartozwartośćśćśćść brybrybrybryłłłły budynku y budynku y budynku y budynku –––– ogrzewanie drewnem ogrzewanie drewnem ogrzewanie drewnem ogrzewanie drewnem ––––
kkkkłłłładzenie nacisku na izolacje (mniejsza iloadzenie nacisku na izolacje (mniejsza iloadzenie nacisku na izolacje (mniejsza iloadzenie nacisku na izolacje (mniejsza ilośćśćśćść
punktpunktpunktpunktóóóów przyznawanych za produkcje energii za w przyznawanych za produkcje energii za w przyznawanych za produkcje energii za w przyznawanych za produkcje energii za 
pomocpomocpomocpomocąąąą paneli fotowoltaicznych)paneli fotowoltaicznych)paneli fotowoltaicznych)paneli fotowoltaicznych) 

---- LABEL MAISON PASSIVELABEL MAISON PASSIVELABEL MAISON PASSIVELABEL MAISON PASSIVE---- LABEL MAISON PASSIVELABEL MAISON PASSIVELABEL MAISON PASSIVELABEL MAISON PASSIVE

---- LABEL MAISON POSITIVELABEL MAISON POSITIVELABEL MAISON POSITIVELABEL MAISON POSITIVE---- LABEL MAISON POSITIVELABEL MAISON POSITIVELABEL MAISON POSITIVELABEL MAISON POSITIVE
---- Maison PositiveMaison PositiveMaison PositiveMaison Positive ---- Dom Dom Dom Dom „„„„PozytywnyPozytywnyPozytywnyPozytywny”””” ---- Dom o energii Dom o energii Dom o energii Dom o energii 

„„„„dodatniejdodatniejdodatniejdodatniej”””” wytwarzajwytwarzajwytwarzajwytwarzająąąący wicy wicy wicy więęęęcej energii nicej energii nicej energii nicej energii niżżżż sam sam sam sam 
zuzuzuzużżżżywa. ywa. ywa. ywa. 

---- Haute Performance EnergHaute Performance EnergHaute Performance EnergHaute Performance Energéééétique tique tique tique ---- (Wysoka (Wysoka (Wysoka (Wysoka 
wydajnowydajnowydajnowydajnośćśćśćść energetyczna) energetyczna) energetyczna) energetyczna) –––– 10% wydajniejszy od 10% wydajniejszy od 10% wydajniejszy od 10% wydajniejszy od 
RT 2005 RT 2005 RT 2005 RT 2005 



BBC W ZALEZNOSCI OD USYTUOWANIA 
GEOGRAFICZNEGO

REGION

ALZACJA

REGION

ALZACJA

BBC EFFINERGIE: ograniczenie zuBBC EFFINERGIE: ograniczenie zuBBC EFFINERGIE: ograniczenie zuBBC EFFINERGIE: ograniczenie zużżżżycia energii do 50 kWh EP/mycia energii do 50 kWh EP/mycia energii do 50 kWh EP/mycia energii do 50 kWh EP/m²²²²/rok /rok /rok /rok BBC EFFINERGIE: ograniczenie zuBBC EFFINERGIE: ograniczenie zuBBC EFFINERGIE: ograniczenie zuBBC EFFINERGIE: ograniczenie zużżżżycia energii do 50 kWh EP/mycia energii do 50 kWh EP/mycia energii do 50 kWh EP/mycia energii do 50 kWh EP/m²²²²/rok /rok /rok /rok 

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie wspdnienie wspdnienie wspdnienie wspóóóółłłłczynnika klimatycznego przy czynnika klimatycznego przy czynnika klimatycznego przy czynnika klimatycznego przy 
wyznaczaniu ograniczenia zuwyznaczaniu ograniczenia zuwyznaczaniu ograniczenia zuwyznaczaniu ograniczenia zużżżżycia energii: ycia energii: ycia energii: ycia energii: 

STRASBURG (H1b) : 65 kWh EP/mSTRASBURG (H1b) : 65 kWh EP/mSTRASBURG (H1b) : 65 kWh EP/mSTRASBURG (H1b) : 65 kWh EP/m²²²²/rok/rok/rok/rok

NICEA  (H3) : 40 kWh Ep /mNICEA  (H3) : 40 kWh Ep /mNICEA  (H3) : 40 kWh Ep /mNICEA  (H3) : 40 kWh Ep /m²²²²/rok/rok/rok/rok

PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  PROGRAM ENERGIVIE  

Program zainicjowany przez region Program zainicjowany przez region Program zainicjowany przez region Program zainicjowany przez region 
Alzacki,majAlzacki,majAlzacki,majAlzacki,mająąąący na celu rozwcy na celu rozwcy na celu rozwcy na celu rozwóóóój rozwij rozwij rozwij rozwiąąąązazazazańńńń
energetycznych i odnawialnych energetycznych i odnawialnych energetycznych i odnawialnych energetycznych i odnawialnych źźźźrrrróóóódedededełłłł
energii, we wspenergii, we wspenergii, we wspenergii, we wspóóóółłłłpracy z ADEME i Unipracy z ADEME i Unipracy z ADEME i Unipracy z ADEME i Uniąąąą
EuropejskEuropejskEuropejskEuropejskąąąą. . . . 



CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA 
BUDYNKOW 

Diagnostic de Performance Energétique

Klasyfikacja budynkKlasyfikacja budynkKlasyfikacja budynkKlasyfikacja budynkóóóów w w w w w w w 
oparciu o zuoparciu o zuoparciu o zuoparciu o zużżżżycie ycie ycie ycie 
energii: narzenergii: narzenergii: narzenergii: narzęęęędzie dzie dzie dzie 
pozwalajpozwalajpozwalajpozwalająąąące w sposce w sposce w sposce w sposóóóób b b b 
prosty i zrozumiaprosty i zrozumiaprosty i zrozumiaprosty i zrozumiałłłły dla y dla y dla y dla 
wszystkich oceniwszystkich oceniwszystkich oceniwszystkich ocenićććć
energochenergochenergochenergochłłłłonnoonnoonnoonnośćśćśćść
budynkbudynkbudynkbudynkóóóów.w.w.w.

NiezbNiezbNiezbNiezbęęęędna przy sprzedadna przy sprzedadna przy sprzedadna przy sprzedażżżżny ny ny ny 
lub wynajmie  lub wynajmie  lub wynajmie  lub wynajmie  
nieruchomonieruchomonieruchomonieruchomośśśścicicici



Inne parametry śśśśrodowiskowe 
Wymagane przy certyfikacji budynkow

CERTYFIKAT HQE: Haute QualitCERTYFIKAT HQE: Haute QualitCERTYFIKAT HQE: Haute QualitCERTYFIKAT HQE: Haute Qualitéééé environnementale (Wysoka jakoenvironnementale (Wysoka jakoenvironnementale (Wysoka jakoenvironnementale (Wysoka jakośćśćśćść
śśśśrodowiskowa):rodowiskowa):rodowiskowa):rodowiskowa):

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie doboru materiadnienie doboru materiadnienie doboru materiadnienie doboru materiałłłłóóóów budowlanych w oparciu o energie w budowlanych w oparciu o energie w budowlanych w oparciu o energie w budowlanych w oparciu o energie 
potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, 
parametry techniczne i reutylizacje.parametry techniczne i reutylizacje.parametry techniczne i reutylizacje.parametry techniczne i reutylizacje.

CERTYFIKAT HQE: Haute QualitCERTYFIKAT HQE: Haute QualitCERTYFIKAT HQE: Haute QualitCERTYFIKAT HQE: Haute Qualitéééé environnementale (Wysoka jakoenvironnementale (Wysoka jakoenvironnementale (Wysoka jakoenvironnementale (Wysoka jakośćśćśćść
śśśśrodowiskowa):rodowiskowa):rodowiskowa):rodowiskowa):

UwzglUwzglUwzglUwzglęęęędnienie doboru materiadnienie doboru materiadnienie doboru materiadnienie doboru materiałłłłóóóów budowlanych w oparciu o energie w budowlanych w oparciu o energie w budowlanych w oparciu o energie w budowlanych w oparciu o energie 
potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, potrzebna do ich wyprodukowania, transport na miejsce budowy, 
parametry techniczne i reutylizacje.parametry techniczne i reutylizacje.parametry techniczne i reutylizacje.parametry techniczne i reutylizacje.

Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 Wydzielanie CO2 

wykorzystanie wody deszczowej: wykorzystanie wody deszczowej: wykorzystanie wody deszczowej: wykorzystanie wody deszczowej: 
infiltracja na dziainfiltracja na dziainfiltracja na dziainfiltracja na działłłłce, stropodachy ce, stropodachy ce, stropodachy ce, stropodachy 
pokryte ropokryte ropokryte ropokryte rośśśślinnolinnolinnolinnośśśściciciciąąąą

wykorzystanie wody deszczowej: wykorzystanie wody deszczowej: wykorzystanie wody deszczowej: wykorzystanie wody deszczowej: 
infiltracja na dziainfiltracja na dziainfiltracja na dziainfiltracja na działłłłce, stropodachy ce, stropodachy ce, stropodachy ce, stropodachy 
pokryte ropokryte ropokryte ropokryte rośśśślinnolinnolinnolinnośśśściciciciąąąą

Produkcja prProdukcja prProdukcja prProdukcja prąąąądu (energia wiatru, du (energia wiatru, du (energia wiatru, du (energia wiatru, 
panele fotowoltaiczne)panele fotowoltaiczne)panele fotowoltaiczne)panele fotowoltaiczne) 

Produkcja prProdukcja prProdukcja prProdukcja prąąąądu (energia wiatru, du (energia wiatru, du (energia wiatru, du (energia wiatru, 
panele fotowoltaiczne)panele fotowoltaiczne)panele fotowoltaiczne)panele fotowoltaiczne) 

odnawialne odnawialne odnawialne odnawialne źźźźrrrróóóóddddłłłła energii a energii a energii a energii odnawialne odnawialne odnawialne odnawialne źźźźrrrróóóóddddłłłła energii a energii a energii a energii 

RozwiRozwiRozwiRozwiąąąązania awangardowezania awangardowezania awangardowezania awangardoweRozwiRozwiRozwiRozwiąąąązania awangardowezania awangardowezania awangardowezania awangardowe

Inteligentne systemy Inteligentne systemy Inteligentne systemy Inteligentne systemy 
kontroli ogrzewania, kontroli ogrzewania, kontroli ogrzewania, kontroli ogrzewania, 
oooośśśświetlenia, ochrony przed wietlenia, ochrony przed wietlenia, ochrony przed wietlenia, ochrony przed 
nasnasnasnasłłłłonecznieniemonecznieniemonecznieniemonecznieniem

Inteligentne systemy Inteligentne systemy Inteligentne systemy Inteligentne systemy 
kontroli ogrzewania, kontroli ogrzewania, kontroli ogrzewania, kontroli ogrzewania, 
oooośśśświetlenia, ochrony przed wietlenia, ochrony przed wietlenia, ochrony przed wietlenia, ochrony przed 
nasnasnasnasłłłłonecznieniemonecznieniemonecznieniemonecznieniem



UWZGLEDNIENIE OSZCZEDNOSCI NA KAZDYM 
ETAPIE PROCESU BUDOWLANEGO

� Etap przedprojektowy:Etap przedprojektowy:Etap przedprojektowy:Etap przedprojektowy: wyznaczenie celwyznaczenie celwyznaczenie celwyznaczenie celóóóów w w w śśśśrodowiskowych.rodowiskowych.rodowiskowych.rodowiskowych.

� Projekt architektoniczny:Projekt architektoniczny:Projekt architektoniczny:Projekt architektoniczny:

− WspWspWspWspóóóółłłłpraca z biurem, ktpraca z biurem, ktpraca z biurem, ktpraca z biurem, któóóóre dokona obliczere dokona obliczere dokona obliczere dokona obliczeńńńń termicznych na katermicznych na katermicznych na katermicznych na każżżżdym dym dym dym 
etapie projektowania.etapie projektowania.etapie projektowania.etapie projektowania.

− RozwaRozwaRozwaRozważżżżenie poszczegenie poszczegenie poszczegenie poszczegóóóólnych rozwilnych rozwilnych rozwilnych rozwiąąąązazazazańńńń technicznych i technicznych i technicznych i technicznych i 
architektonicznych i ich kosztarchitektonicznych i ich kosztarchitektonicznych i ich kosztarchitektonicznych i ich kosztóóóów w w w 

− Integracja detali technicznych do dokumentacji technicznej oraz Integracja detali technicznych do dokumentacji technicznej oraz Integracja detali technicznych do dokumentacji technicznej oraz Integracja detali technicznych do dokumentacji technicznej oraz do do do do 
dokumentow przetargowychdokumentow przetargowychdokumentow przetargowychdokumentow przetargowych

� Etap wykonawczy:Etap wykonawczy:Etap wykonawczy:Etap wykonawczy: NadzNadzNadzNadzóóóór budowlany i odbir budowlany i odbir budowlany i odbir budowlany i odbióóóór budynkur budynkur budynkur budynku

− Sprawdzenie poprawnego wykonania izolacji cieplnej, szczelnoSprawdzenie poprawnego wykonania izolacji cieplnej, szczelnoSprawdzenie poprawnego wykonania izolacji cieplnej, szczelnoSprawdzenie poprawnego wykonania izolacji cieplnej, szczelnośśśści ci ci ci 
budynku dokobudynku dokobudynku dokobudynku dokołłłła instalacji.a instalacji.a instalacji.a instalacji.

� Wykonanie odpowiednich testWykonanie odpowiednich testWykonanie odpowiednich testWykonanie odpowiednich testóóóów na szczelnow na szczelnow na szczelnow na szczelnośćśćśćść budynku i budynku i budynku i budynku i 
wprowadzenie poprawek jewprowadzenie poprawek jewprowadzenie poprawek jewprowadzenie poprawek jeśśśśli zajdzie potrzeba.li zajdzie potrzeba.li zajdzie potrzeba.li zajdzie potrzeba.

− Uzytkowanie bydynkuUzytkowanie bydynkuUzytkowanie bydynkuUzytkowanie bydynku

� Podniesienie temperatury pomieszczen o 1Podniesienie temperatury pomieszczen o 1Podniesienie temperatury pomieszczen o 1Podniesienie temperatury pomieszczen o 1°°°°C powoduje zwiekszenie C powoduje zwiekszenie C powoduje zwiekszenie C powoduje zwiekszenie 
zuzycia energii o 4kWh EP /mzuzycia energii o 4kWh EP /mzuzycia energii o 4kWh EP /mzuzycia energii o 4kWh EP /m²²²²/rok/rok/rok/rok

� Zamykanie okiennic na noc, naturalna wentylacja w okresie letnimZamykanie okiennic na noc, naturalna wentylacja w okresie letnimZamykanie okiennic na noc, naturalna wentylacja w okresie letnimZamykanie okiennic na noc, naturalna wentylacja w okresie letnim
(otwieranie okien na noc)(otwieranie okien na noc)(otwieranie okien na noc)(otwieranie okien na noc) 

� Oszczednosc w zuzywaniu cieplej wody itp.Oszczednosc w zuzywaniu cieplej wody itp.Oszczednosc w zuzywaniu cieplej wody itp.Oszczednosc w zuzywaniu cieplej wody itp.



USYTUOWANIE BUDYNKU 
NA DZIALCE

GGGGłłłłóóóówna elewacja zwrwna elewacja zwrwna elewacja zwrwna elewacja zwróóóócona na pocona na pocona na pocona na połłłłudnie: zysk 3kWh Ep/mudnie: zysk 3kWh Ep/mudnie: zysk 3kWh Ep/mudnie: zysk 3kWh Ep/m²²²²/rok/rok/rok/rok
GGGGłłłłóóóówna elewacja zwrwna elewacja zwrwna elewacja zwrwna elewacja zwróóóócona na pocona na pocona na pocona na połłłłudnie: zysk 3kWh Ep/mudnie: zysk 3kWh Ep/mudnie: zysk 3kWh Ep/mudnie: zysk 3kWh Ep/m²²²²/rok/rok/rok/rok

Ograniczenie przeszkleOgraniczenie przeszkleOgraniczenie przeszkleOgraniczenie przeszkleńńńń w kierunku zachodnimw kierunku zachodnimw kierunku zachodnimw kierunku zachodnim
Ograniczenie przeszkleOgraniczenie przeszkleOgraniczenie przeszkleOgraniczenie przeszkleńńńń w kierunku zachodnimw kierunku zachodnimw kierunku zachodnimw kierunku zachodnim

Ochrona roOchrona roOchrona roOchrona rośśśślinnolinnolinnolinnośśśściciciciąąąą przed wiatrami przed wiatrami przed wiatrami przed wiatrami 
dominujdominujdominujdominująąąącymi  cymi  cymi  cymi  

Ochrona roOchrona roOchrona roOchrona rośśśślinnolinnolinnolinnośśśściciciciąąąą przed wiatrami przed wiatrami przed wiatrami przed wiatrami 
dominujdominujdominujdominująąąącymi  cymi  cymi  cymi  

Uprzywilejowanie mieszkaUprzywilejowanie mieszkaUprzywilejowanie mieszkaUprzywilejowanie mieszkańńńń o oknach umieszczonych na przeciwlego oknach umieszczonych na przeciwlego oknach umieszczonych na przeciwlego oknach umieszczonych na przeciwległłłłych ych ych ych 
elewacjachelewacjachelewacjachelewacjach

Uprzywilejowanie mieszkaUprzywilejowanie mieszkaUprzywilejowanie mieszkaUprzywilejowanie mieszkańńńń o oknach umieszczonych na przeciwlego oknach umieszczonych na przeciwlego oknach umieszczonych na przeciwlego oknach umieszczonych na przeciwległłłłych ych ych ych 
elewacjachelewacjachelewacjachelewacjach

GGGGłłłłowna elewacja odwrowna elewacja odwrowna elewacja odwrowna elewacja odwróóóócona od ruchliwych ulic, cona od ruchliwych ulic, cona od ruchliwych ulic, cona od ruchliwych ulic, żżżżeby haeby haeby haeby hałłłłas nie as nie as nie as nie 
przeszkadzaprzeszkadzaprzeszkadzaprzeszkadzałłłł w lecie na naturalne przewietrzanie budynkuw lecie na naturalne przewietrzanie budynkuw lecie na naturalne przewietrzanie budynkuw lecie na naturalne przewietrzanie budynku

GGGGłłłłowna elewacja odwrowna elewacja odwrowna elewacja odwrowna elewacja odwróóóócona od ruchliwych ulic, cona od ruchliwych ulic, cona od ruchliwych ulic, cona od ruchliwych ulic, żżżżeby haeby haeby haeby hałłłłas nie as nie as nie as nie 
przeszkadzaprzeszkadzaprzeszkadzaprzeszkadzałłłł w lecie na naturalne przewietrzanie budynkuw lecie na naturalne przewietrzanie budynkuw lecie na naturalne przewietrzanie budynkuw lecie na naturalne przewietrzanie budynku

W skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwiW skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwiW skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwiW skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwięęęększej kszej kszej kszej 
liczbie dzialiczbie dzialiczbie dzialiczbie działłłłek o odpowiedniej orientacji. ek o odpowiedniej orientacji. ek o odpowiedniej orientacji. ek o odpowiedniej orientacji. 

W skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwiW skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwiW skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwiW skali urbanistycznej: projektowanie osiedli o jak najwięęęększej kszej kszej kszej 
liczbie dzialiczbie dzialiczbie dzialiczbie działłłłek o odpowiedniej orientacji. ek o odpowiedniej orientacji. ek o odpowiedniej orientacji. ek o odpowiedniej orientacji. 



Zwartośćśćśćść Bryłłłły Budynku

Budynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomiBudynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomiBudynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomiBudynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomięęęędzy powierzchnidzy powierzchnidzy powierzchnidzy powierzchniąąąą śśśścian zewncian zewncian zewncian zewnęęęętrznych a trznych a trznych a trznych a 
powierzchnipowierzchnipowierzchnipowierzchniąąąą uuuużżżżytkowytkowytkowytkowąąąą....

Budynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomiBudynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomiBudynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomiBudynek o zwartej bryle: Niski stosunek pomięęęędzy powierzchnidzy powierzchnidzy powierzchnidzy powierzchniąąąą śśśścian zewncian zewncian zewncian zewnęęęętrznych a trznych a trznych a trznych a 
powierzchnipowierzchnipowierzchnipowierzchniąąąą uuuużżżżytkowytkowytkowytkowąąąą....

Skomplikowana brySkomplikowana brySkomplikowana brySkomplikowana bryłłłła zwia zwia zwia zwięęęększa liczbksza liczbksza liczbksza liczbęęęę mostkmostkmostkmostkóóóów termicznych trudnych do ocieplenia. w termicznych trudnych do ocieplenia. w termicznych trudnych do ocieplenia. w termicznych trudnych do ocieplenia. 
Skomplikowana brySkomplikowana brySkomplikowana brySkomplikowana bryłłłła zwia zwia zwia zwięęęększa liczbksza liczbksza liczbksza liczbęęęę mostkmostkmostkmostkóóóów termicznych trudnych do ocieplenia. w termicznych trudnych do ocieplenia. w termicznych trudnych do ocieplenia. w termicznych trudnych do ocieplenia. 



Nasłłłłonecznienie i ochrona przed słłłłońńńńcem

DuDuDuDużżżże okna zwre okna zwre okna zwre okna zwróóóócone na pocone na pocone na pocone na połłłłudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie sudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie sudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie sudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie słłłłoneczne w oneczne w oneczne w oneczne w 
okresie grzewczym jest wiokresie grzewczym jest wiokresie grzewczym jest wiokresie grzewczym jest więęęększa, niksza, niksza, niksza, niżżżż straty wynikajstraty wynikajstraty wynikajstraty wynikająąąące z wielkoce z wielkoce z wielkoce z wielkośśśści powierzchni ci powierzchni ci powierzchni ci powierzchni 
przeszklonych.  przeszklonych.  przeszklonych.  przeszklonych.  

DuDuDuDużżżże okna zwre okna zwre okna zwre okna zwróóóócone na pocone na pocone na pocone na połłłłudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie sudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie sudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie sudnie: energia uzyskana poprzez promieniowanie słłłłoneczne w oneczne w oneczne w oneczne w 
okresie grzewczym jest wiokresie grzewczym jest wiokresie grzewczym jest wiokresie grzewczym jest więęęększa, niksza, niksza, niksza, niżżżż straty wynikajstraty wynikajstraty wynikajstraty wynikająąąące z wielkoce z wielkoce z wielkoce z wielkośśśści powierzchni ci powierzchni ci powierzchni ci powierzchni 
przeszklonych.  przeszklonych.  przeszklonych.  przeszklonych.  

OgraniczyOgraniczyOgraniczyOgraniczyćććć wielkowielkowielkowielkośćśćśćść przeszkleprzeszkleprzeszkleprzeszkleńńńń do do do do 
20202020----25% powierzchni 25% powierzchni 25% powierzchni 25% powierzchni śśśścian cian cian cian żżżżeby eby eby eby 
zapobiec przegrzewaniu budynkzapobiec przegrzewaniu budynkzapobiec przegrzewaniu budynkzapobiec przegrzewaniu budynkóóóów w w w w w w w 
lecielecielecielecie

OgraniczyOgraniczyOgraniczyOgraniczyćććć wielkowielkowielkowielkośćśćśćść przeszkleprzeszkleprzeszkleprzeszkleńńńń do do do do 
20202020----25% powierzchni 25% powierzchni 25% powierzchni 25% powierzchni śśśścian cian cian cian żżżżeby eby eby eby 
zapobiec przegrzewaniu budynkzapobiec przegrzewaniu budynkzapobiec przegrzewaniu budynkzapobiec przegrzewaniu budynkóóóów w w w w w w w 
lecielecielecielecie

W regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/mW regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/mW regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/mW regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/m²²²²/rok ze wzgl/rok ze wzgl/rok ze wzgl/rok ze wzglęęęędu na zbyt madu na zbyt madu na zbyt madu na zbyt małłłłe okna  e okna  e okna  e okna  
W regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/mW regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/mW regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/mW regionie NANCY strata 1,5 kWh EP/m²²²²/rok ze wzgl/rok ze wzgl/rok ze wzgl/rok ze wzglęęęędu na zbyt madu na zbyt madu na zbyt madu na zbyt małłłłe okna  e okna  e okna  e okna  

UnikaUnikaUnikaUnikaćććć okien dachowych, ze wzglokien dachowych, ze wzglokien dachowych, ze wzglokien dachowych, ze wzglęęęędu na przegrzewanie w okresie letnim. du na przegrzewanie w okresie letnim. du na przegrzewanie w okresie letnim. du na przegrzewanie w okresie letnim. 
UnikaUnikaUnikaUnikaćććć okien dachowych, ze wzglokien dachowych, ze wzglokien dachowych, ze wzglokien dachowych, ze wzglęęęędu na przegrzewanie w okresie letnim. du na przegrzewanie w okresie letnim. du na przegrzewanie w okresie letnim. du na przegrzewanie w okresie letnim. 

OsOsOsOsłłłłona przed sona przed sona przed sona przed słłłłoooońńńńcem: cem: cem: cem: 
---- zadaszenia, zadaszenia, zadaszenia, zadaszenia, 
---- pergole, pergole, pergole, pergole, 
---- rolety zewnrolety zewnrolety zewnrolety zewnęęęętrzne i wewntrzne i wewntrzne i wewntrzne i wewnęęęętrzne, trzne, trzne, trzne, 
---- okienniceokienniceokienniceokiennice

OsOsOsOsłłłłona przed sona przed sona przed sona przed słłłłoooońńńńcem: cem: cem: cem: 
---- zadaszenia, zadaszenia, zadaszenia, zadaszenia, 
---- pergole, pergole, pergole, pergole, 
---- rolety zewnrolety zewnrolety zewnrolety zewnęęęętrzne i wewntrzne i wewntrzne i wewntrzne i wewnęęęętrzne, trzne, trzne, trzne, 
---- okienniceokienniceokienniceokiennice



Organizacja przestrzeni wewnęęęętrznej budynku

PokPokPokPokóóóój dzienny zwrj dzienny zwrj dzienny zwrj dzienny zwróóóócony na pocony na pocony na pocony na połłłłudnieudnieudnieudniePokPokPokPokóóóój dzienny zwrj dzienny zwrj dzienny zwrj dzienny zwróóóócony na pocony na pocony na pocony na połłłłudnieudnieudnieudnie

Nieogrzewane pomieszczenia od pNieogrzewane pomieszczenia od pNieogrzewane pomieszczenia od pNieogrzewane pomieszczenia od póóóółłłłnocynocynocynocyNieogrzewane pomieszczenia od pNieogrzewane pomieszczenia od pNieogrzewane pomieszczenia od pNieogrzewane pomieszczenia od póóóółłłłnocynocynocynocy

Pokoje nocne w miarPokoje nocne w miarPokoje nocne w miarPokoje nocne w miaręęęę momomomożżżżliwoliwoliwoliwośśśści blisko ci blisko ci blisko ci blisko 
siebiesiebiesiebiesiebie

Pokoje nocne w miarPokoje nocne w miarPokoje nocne w miarPokoje nocne w miaręęęę momomomożżżżliwoliwoliwoliwośśśści blisko ci blisko ci blisko ci blisko 
siebiesiebiesiebiesiebie

MateriaMateriaMateriaMateriałłłły o wysokiej bezwy o wysokiej bezwy o wysokiej bezwy o wysokiej bezwłłłładnoadnoadnoadnośśśści ci ci ci 
cieplnej na cieplnej na cieplnej na cieplnej na śśśściany i podciany i podciany i podciany i podłłłłogi, na ktogi, na ktogi, na ktogi, na któóóóre re re re 
pada pada pada pada śśśświatwiatwiatwiatłłłło dzienne w zimieo dzienne w zimieo dzienne w zimieo dzienne w zimie

MateriaMateriaMateriaMateriałłłły o wysokiej bezwy o wysokiej bezwy o wysokiej bezwy o wysokiej bezwłłłładnoadnoadnoadnośśśści ci ci ci 
cieplnej na cieplnej na cieplnej na cieplnej na śśśściany i podciany i podciany i podciany i podłłłłogi, na ktogi, na ktogi, na ktogi, na któóóóre re re re 
pada pada pada pada śśśświatwiatwiatwiatłłłło dzienne w zimieo dzienne w zimieo dzienne w zimieo dzienne w zimie

Zgrupowanie blisko siebie Zgrupowanie blisko siebie Zgrupowanie blisko siebie Zgrupowanie blisko siebie „„„„mokrychmokrychmokrychmokrych””””
pomieszczepomieszczepomieszczepomieszczeńńńń z zapotrzebowaniem na ciepz zapotrzebowaniem na ciepz zapotrzebowaniem na ciepz zapotrzebowaniem na ciepłąłąłąłą
wodewodewodewode

Zgrupowanie blisko siebie Zgrupowanie blisko siebie Zgrupowanie blisko siebie Zgrupowanie blisko siebie „„„„mokrychmokrychmokrychmokrych””””
pomieszczepomieszczepomieszczepomieszczeńńńń z zapotrzebowaniem na ciepz zapotrzebowaniem na ciepz zapotrzebowaniem na ciepz zapotrzebowaniem na ciepłąłąłąłą
wodewodewodewode



7 kryteriów budynku energooszczęęęędnego

Budynek zwarty i otwarty do sBudynek zwarty i otwarty do sBudynek zwarty i otwarty do sBudynek zwarty i otwarty do słłłłoooońńńńcacacacaBudynek zwarty i otwarty do sBudynek zwarty i otwarty do sBudynek zwarty i otwarty do sBudynek zwarty i otwarty do słłłłoooońńńńcacacaca

Ograniczenie mostkOgraniczenie mostkOgraniczenie mostkOgraniczenie mostkóóóów termicznychw termicznychw termicznychw termicznychOgraniczenie mostkOgraniczenie mostkOgraniczenie mostkOgraniczenie mostkóóóów termicznychw termicznychw termicznychw termicznych

Okna doskonalej jakoOkna doskonalej jakoOkna doskonalej jakoOkna doskonalej jakośśśściciciciOkna doskonalej jakoOkna doskonalej jakoOkna doskonalej jakoOkna doskonalej jakośśśścicicici

Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna Ulepszona izolacja termiczna 

Wydajny system ogrzewania (ciepWydajny system ogrzewania (ciepWydajny system ogrzewania (ciepWydajny system ogrzewania (ciepłłłła woda  a woda  a woda  a woda  
ssssłłłłoneczna)oneczna)oneczna)oneczna) 

Wydajny system ogrzewania (ciepWydajny system ogrzewania (ciepWydajny system ogrzewania (ciepWydajny system ogrzewania (ciepłłłła woda  a woda  a woda  a woda  
ssssłłłłoneczna)oneczna)oneczna)oneczna) 

Wentylacja nawiewno Wentylacja nawiewno Wentylacja nawiewno Wentylacja nawiewno ---- wywiewnawywiewnawywiewnawywiewnaWentylacja nawiewno Wentylacja nawiewno Wentylacja nawiewno Wentylacja nawiewno ---- wywiewnawywiewnawywiewnawywiewna

Niska przepuszczalnoNiska przepuszczalnoNiska przepuszczalnoNiska przepuszczalnośćśćśćść powietrzapowietrzapowietrzapowietrzaNiska przepuszczalnoNiska przepuszczalnoNiska przepuszczalnoNiska przepuszczalnośćśćśćść powietrzapowietrzapowietrzapowietrza



Izolacja budynków

PrzykPrzykPrzykPrzykłłłład budynku o konstrukcji ad budynku o konstrukcji ad budynku o konstrukcji ad budynku o konstrukcji 
drewnianej szkieletowej:drewnianej szkieletowej:drewnianej szkieletowej:drewnianej szkieletowej:

PrzykPrzykPrzykPrzykłłłład budynku o konstrukcji ad budynku o konstrukcji ad budynku o konstrukcji ad budynku o konstrukcji 
drewnianej szkieletowej:drewnianej szkieletowej:drewnianej szkieletowej:drewnianej szkieletowej:

DoskonaDoskonaDoskonaDoskonałłłła izolacja a izolacja a izolacja a izolacja śśśścian przy cian przy cian przy cian przy 
niewielkiej ich gruboniewielkiej ich gruboniewielkiej ich gruboniewielkiej ich grubośśśści (<30 cm)ci (<30 cm)ci (<30 cm)ci (<30 cm) 

DoskonaDoskonaDoskonaDoskonałłłła izolacja a izolacja a izolacja a izolacja śśśścian przy cian przy cian przy cian przy 
niewielkiej ich gruboniewielkiej ich gruboniewielkiej ich gruboniewielkiej ich grubośśśści (<30 cm)ci (<30 cm)ci (<30 cm)ci (<30 cm) 



Przewiewnośćśćśćść budynków



Wentylacja nawiewno-wywiewna



Ogrzewanie



Podsumowanie

Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia 
energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.

Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia Dobor technologii pozwalajacych na ograniczenie zuzycia 
energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.energii jest rowniez dlugoterminowo olpacalne ekonomicznie.


