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Mgr in¿. arch. Andrzej Klimek, mgr Magdalena £ysek, mgr in¿. arch. Sonia Szymañska 

Analiza prawodawstwa europejskiego wraz z przedstawieniem sytuacji prawnej 
oraz doœwiadczeñ praktycznych w Polsce i we W³oszech.

STRESZCZENIE

W pierwszej czêœci mgr Magdalena £ysek omawia uwarunkowania prawne rozwoju budownictwa 
energooszczêdnego w Europie ze szczególnym naciskiem na to, jak prawodawstwo unijne wp³ywa na 
regulacje obowi¹zuj¹ce w Polsce, nie zapominaj¹c równie¿ o obowi¹zku certyfikacji energetycznej. 
U podstaw europejskich aktów prawnych le¿y tzw. „cel 3 razy 20” na rok 2020, czyli redukcja o 20% emisji 
gazów cieplarnianych, zmniejszenie o 20% zu¿ycia energii i wzrost do minimum 20% udzia³u energii 
odnawialnej. Aby go zrealizowaæ, przyjêto szereg aktów prawnych, które autorka wyszczególnia. 
Najwa¿niejsza wydaje siê byæ dyrektywa 2010/31/UE, która sprawi, ¿e po roku 2020 zu¿ycie energii 
wszystkich nowo powstaj¹cych budowli bêdzie niemal zerowe. Dalej omówiony zostaje obowi¹zkowy audyt 
energetyczny budynków oraz zostaj¹ pokazane przyk³ady dobrych praktyk w tych krajach Unii Europejskiej, 
w których system certyfikacji jest najlepiej rozwiniêty.
W czêœci drugiej mgr in¿. arch. Andrzej Klimek przedstawia historiê i wybrane realizacje budynków 
energooszczêdnych w Polsce. Wyszczególnia w nim takie nurty jak budownictwo pasywne, „low-tech” 
i komercyjne, zaawansowane technicznie obiekty certyfikowane. Ostatni z nich zostaje omówiony najszerzej 
i poparty lokalnymi ³ódzkimi przyk³adami. Stara siê dokonaæ krytycznej oceny mo¿liwoœci wp³ywu tych 
pr¹dów na stan œrodowiska naturalnego i realizacjê celów postawionych na rok 2020.
Czêœæ trzecia, autorstwa mgr in¿. arch. Sonii Szymañskiej, dotyczy uwarunkowañ prawnych w zakresie 
budownictwa energooszczêdnego obowi¹zuj¹cych we W³oszech. Czêœæ czwarta, tej samej autorki, pokazuje 
w jaki sposób budynki tego typu s¹ realizowane przez firmê KeoHabitat. Podstawowym za³o¿eniem 
przedsiêbiorstwa jest po³¹czenie ekologicznoœci z komfortem. Aby go uzyskaæ, wa¿ne jest subiektywne 
poczucie ciep³a, na które wp³ywa wilgotnoœæ i promieniowanie, jak równie¿ jakoœæ powietrza wewnêtrznego. 
Teoretyczne za³o¿enia i obliczenia s¹ weryfikowane po oddaniu domu do u¿ytku przez specjalne pomiary, a 
dom otrzymuje certyfikat KeoHabitat, znacznie przekraczaj¹cy w³oskie wymagania.

4. Certyfikacja energetyczna budynków 
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4.1. UWARUNKOWANIA PRAWNE DLA ROZWOJU BUDOWNICTWA 
ENERGOOSZCZÊDNEGO W EUROPIE W KONTEKŒCIE CERTYFIKOWANIA 
BUDYNKÓW ORAZ PRZEDSTAWIENIE PRAWODAWSTWA POLSKIEGO  
W TYM ZAKRESIE

4.1.1. PODSTAWY PRAWNE CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Cele strategiczne nowej europejskiej polityki energetycznej zak³adaj¹ m.in. redukcjê o 20% gazów 
cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 roku, zmniejszenie o 20% zu¿ycia energii w stosunku do 

(1prognoz na 2020 rok poprzez zwiêkszenie efektywnoœci energetycznej  oraz wzrost do minimum 20% 
(2udzia³u energii odnawialnej w bilansie energii . Wdro¿enie tego pakietu ma na celu ograniczenie wp³ywu 

energetyki konwencjonalnej na œrodowisko. Cele te maj¹ zostaæ osi¹gniête poprzez stworzenie bardziej 
konkurencyjnego unijnego rynku energii, który bêdzie stymulowaæ powstawanie innowacyjnych technologii 
i miejsc pracy. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
w sprawie wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, okreœla krajowe wi¹¿¹ce cele w zakresie redukcji CO , dla których realizacji efektywnoœæ 2
energetyczna w sektorze budowlanym bêdzie mia³a istotne znaczenie. Z kolei Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹c¹ 
i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy nr 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140/16 z 05.06.2009 r.), 
stwarza wspólne ramy promowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

Raport Europejskiej Agencji Œrodowiska wskazuje na cztery sektory UE emituj¹ce najwiêcej gazów 
(3cieplarnianych do œrodowiska tj.: produkcja energii elektrycznej (31,1%), transport  (19,6%), gospodarstwa 

domowe / us³ugi (14,5%) oraz produkcja / budownictwo (12,4%). Sektor mieszkaniowo- us³ugowy jest 
odpowiedzialny za ponad 40 % koñcowego zu¿ycia energii w Unii Europejskiej, które stale roœnie, co 
prowadzi zarówno do wzrostu zu¿ycia energii jak i emisji dwutlenku wêgla. Dlatego te¿ w budownictwie 
energooszczêdnym upatrywana jest szansa realizacji nowej optymalnej europejskiej polityki energetycznej, 
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zró¿nicowanie form energii, innowacje i technologie. Najwa¿niejsze 
dzia³ania dla pañstw cz³onkowskich podejmowane s¹ w zakresie poprawy efektywnoœci energetycznej 
budynków. Wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków (DZ.U.UE.L.2010.153.13), podjête dzia³ania s³u¿¹ce ograniczeniu 
zu¿ycia energii w UE towarzysz¹ce wzrostowi zu¿ycia energii ze Ÿróde³ odnawialnych pozwoli³yby Unii na 
realizacjê postanowieñ protoko³u z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC) oraz na dotrzymanie jej d³ugoterminowego zobowi¹zania do utrzymania poziomu 
wzrostu globalnej temperatury poni¿ej 2 °C. Mniejsze zu¿ycie energii oraz zwiêkszone wykorzystanie energii 
ze Ÿróde³ odnawialnych maj¹ równie¿ du¿e znaczenie dla zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw energii,

1) 20 % poprawa wydajnoœci energetycznej do roku 2020 zosta³a okreœlona w komunikacie Komisji z dnia 19.10. 2006 r. 
    zatytu³owanym „Plan dzia³ania na rzecz racjonalizacji zu¿ycia energii: sposoby wykorzystania potencja³u”, popartym przez Radê 
    Europejsk¹ w marcu 2007 r. oraz przez Parlament Europejski w jego rezolucji z dnia 31.01.2008 r. w sprawie ww. planu dzia³ania.
2) Udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych oblicza siê jako wartoœæ koñcowego zu¿ycia energii brutto ze Ÿróde³ odnawialnych 
    podzielon¹ przez wartoœæ koñcowego zu¿ycia energii brutto ze wszystkich Ÿróde³ i wyra¿a siê w procentach.
3) Z wy³¹czeniem miêdzynarodowego transportu lotniczego i morskiego. 



73

wspierania rozwoju technicznego, a tak¿e dla tworzenia mo¿liwoœci zatrudnienia i rozwoju regionalnego, 
zw³aszcza na obszarach wiejskich. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2007 r. wezwano do 
starannego i szybkiego wdro¿enia priorytetów okreœlonych w komunikacie Komisji zatytu³owanym "Plan 
dzia³ania na rzecz racjonalizacji zu¿ycia energii: sposoby wykorzystania potencja³u". Polska w tym zakresie 
podjê³a niezwykle istotne dzia³anie, jakim by³o przygotowanie ustawy o efektywnoœci energetycznej, która 
zawiera rynkowy mechanizm wsparcia dzia³añ zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ energetyczn¹ ca³ej gospodarki 
w postaci tzw. bia³ych certyfikatów. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoœci energetycznej 
(Dz.U.2011.94.551) wyznacza krajowy cel w zakresie oszczêdnego gospodarowania energi¹ jako uzyskanie 
do 2016 r. oszczêdnoœci energii finalnej w iloœci nie mniejszej ni¿ 9% œredniego krajowego zu¿ycia tej energii 
w ci¹gu roku, przy czym uœrednienie obejmuje lata 2001-2005. Ustawa stanowi wdro¿enie Dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoœci koñcowego 
wykorzystania energii i us³ug energetycznych. Wprowadzone ustaw¹ bia³e certyfikaty to œwiadectwa 
efektywnoœci energetycznej, potwierdzaj¹ce deklarowan¹ oszczêdnoœæ energii wynikaj¹cej 
z przedsiêwziêcia lub przedsiêwziêæ tego samego rodzaju s³u¿¹cych poprawie efektywnoœci energetycznej. 
Symulacje przeprowadzone w ramach projektu SAVE „White and Green” doprowadzi³y do wniosków, 
¿e wprowadzenie tego systemu w sektorze us³ug pozwala na osi¹gniêcie oszczêdnoœci rzêdu 15% zerowym 
kosztem, a po uwzglêdnieniu czynników zewnêtrznych, np. skutków dla œrodowiska, okazuje siê, 

(4¿e potencjalne oszczêdnoœci siêgaæ mog¹ a¿ 35% .

Od wielu lat Unia Europejska zwraca szczególn¹ uwagê na dzia³ania w zakresie efektywnoœci energetycznej 
ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora budowlanego. Ju¿ w 1993 roku zosta³a przyjêta dyrektywa Rady 

(593/76/EWG  w celu ograniczenia emisji dwutlenku wêgla poprzez poprawienie efektywnoœci energetycznej, 
która obligowa³a pañstwa cz³onkowskie do opracowania, wdro¿enia i sk³adania sprawozdañ w sprawie 
programów w dziedzinie efektywnoœci energetycznej w sektorze budowlanym. Obowi¹zywanie tej 
dyrektywy wykaza³o koniecznoœæ wprowadzenia dodatkowego instrumentu prawnego w postaci certyfikatu 
energetycznego budynku, czego efektem by³o przyjêcie w 2002 roku dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings 
Directive - EPBD). Z kolei wspomniana ju¿ dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków, powsta³a ze wzglêdu na koniecznoœæ dalszych zmian merytorycznych i dla zachowania 
przejrzystoœæ dyrektywy 2002/91/UE, tzw. recast  przekszta³cenie. Dyrektywa 2010/31/UE wspiera 
zmniejszenie zu¿ycia energii w budownictwie, ale tak¿e podkreœla, ¿e sektor budowlany jest jednym 
z g³ównych emitentów dwutlenku wêgla. Celem dyrektywy jest promowanie poprawiania charakterystyki 
energetycznej budynków w UE, z uwzglêdnieniem panuj¹cych na zewn¹trz warunków klimatycznych 
i warunków lokalnych oraz wymagañ dotycz¹cych klimatu wewnêtrznego i op³acalnoœci ekonomicznej. 
Dyrektywa wzywa do ustanowienia bardziej konkretnych dzia³añ w celu wykorzystania du¿ego 
niezrealizowanego potencja³u oszczêdnoœci energii w budynkach i zredukowania du¿ych ró¿nic pomiêdzy 
wynikami pañstw cz³onkowskich w tym sektorze. Dyrektywa s³u¿y podniesieniu œwiadomoœci w zakresie 
mo¿liwoœci zmniejszania zu¿ycia energii, wykorzystywanej g³ównie na potrzeby ogrzewania pomieszczeñ, 

4) Borys G. Bia³e certyfikaty jako instrument podnoszenia efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii w Unii Europejskiej Prace 
     naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, Gospodarka a Œrodowisko nr 22. 2008.
5) Dyrektywa Rady 93/76/EWG z 13 wrzeœnia 1993r w celu ograniczenia emisji dwutlenku wêgla poprzez poprawienie efektywnoœci 
    energetycznej.
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przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej i oœwietlenia m.in. w celu uzyskania lepszej charakterystyki 
energetycznej budynku, której dotyczy wystawione œwiadectwo. Istotn¹ zmian¹ w stosunku do dyrektywy 
2002/91 jest zwiêkszenie liczby budynków zero energetycznych. Dyrektywa nak³ada obowi¹zek, aby do dnia 
31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki by³y budynkami o niemal zerowym zu¿yciu energii, 
a w przypadku budynków zajmowanych przez w³adze publiczne oraz bêd¹ce ich w³asnoœci¹  po dniu 
31 grudnia 2018 r. Budynek o niemal zerowym zu¿yciu energii oznacza „budynek o bardzo wysokiej 
charakterystyce energetycznej okreœlonej zgodnie z za³¹cznikiem I dyrektywy. Niemal zerowa lub bardzo 
niska iloœæ wymaganej energii powinna pochodziæ w bardzo wysokim stopniu z energii ze Ÿróde³ 
odnawialnych, w tym energii ze Ÿróde³ odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobli¿u”. Komisja 
Europejska szacuje, ¿e domy o niemal zerowym zu¿yciu energii, sprawi¹, ¿e gospodarstwa domowe mog¹ 
zaoszczêdziæ nawet 300 euro rocznie. Dyrektywa 2010/31/UE obliguje tak¿e pañstwa cz³onkowskie do 
opracowania i regularnego przedstawiania Komisji planów krajowych maj¹cych na celu zwiêkszenie liczby 
budynków o niemal zerowym zu¿yciu energii, przy czym nale¿y wyznaczyæ ambitniejsze cele dla budynków 
zajmowanych przez w³adze publiczne, a tak¿e sporz¹dzenia wykazów aktualnych i planowanych dzia³añ, 
w tym œrodków finansowych, które wspieraj¹ cele dyrektywy. 

W celu wsparcia efektywnoœci energetycznej w mieszkalnictwie powo³ano inicjatywê "Europejskie budynki 
efektywne energetycznie", a tak¿e zmieniono instrumenty finansowe UE w celu promowania zielonych 
technologii i opracowywania efektywnych energetycznie systemów i materia³ów w nowych i poddawanych 
renowacji budynkach oraz aby umo¿liwiæ zwiêkszone inwestycje w tym sektorze. Warto wspomnieæ jeszcze 
dyrektywê 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiaj¹c¹ ogólne zasady 
ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów wykorzystuj¹cych energiê oraz zmieniaj¹c¹ 
dyrektywê Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, która 
jest kolejnym aktem dotycz¹cym efektywnoœci energetycznej.

(6Tak¿e Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku  k³adzie szczególny nacisk na dzia³ania na rzecz poprawy 
efektywnoœci energetycznej jako wzrost efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii, który jest 
realizowany m.in. poprzez stosowanie obowi¹zkowych œwiadectw charakterystyki energetycznej dla 
budynków oraz mieszkañ przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz wynajmu, czy te¿ zobowi¹zanie sektora 
publicznego do pe³nienia wzorcowej roli w oszczêdnym gospodarowaniu energi¹. Dyrektywa 2002/91/WE 
zosta³a transponowana do polskiego porz¹dku prawnego przede wszystkim w wyniku nowelizacji ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623). Od dnia 01.02.2012 r. 
dyrektywa 2002/91/WE zosta³a zast¹piona dyrektyw¹ 2010/31/UE, która to zobligowa³a pañstwa 
cz³onkowskie do przyjêcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbêdnych do jej 
implementowania do dnia 9 lipca 2012 r. lub w niektórych przypadkach, np. Polski do 9 stycznia 2013 r.

4.1.2. CHARAKTER I FORMA CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Dyrektywa 2010/31/UE wymaga: certyfikacji energetycznej budynków lub modu³ów budynków; 
regularnych przegl¹dów systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach; oraz niezale¿nych systemów 
kontroli œwiadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdañ z przegl¹du. Wszelkie zmiany zawarte 

6) M.P.2010.2.11 obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej pañstwa do 2030 r.
    (M.P. z dnia 14 stycznia 2010 r.).
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w dyrektywie dotycz¹ zarówno budynków nowo wybudowanych jak i tych z rynku wtórnego: 
sprzedawanych lub wynajmowanych. Charakterystykê energetyczn¹ budynku okreœla siê obliczaj¹c 
wskaŸnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn¹ energiê pierwotn¹, np. dla budynków mieszkalnych 
bez instalacji ch³odzenia. WskaŸnik obejmuje sumê rocznego zapotrzebowania na energiê pierwotn¹ 
u¿ytkowan¹ dla celów ogrzewania i wentylacji oraz ciep³ej wody oraz energiê pomocnicz¹. Poprzez 
charakterystykê energetyczn¹ budynku dyrektywa 2010/31/UE rozumie "obliczon¹ lub zmierzon¹ iloœæ 
energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energiê zwi¹zanego z typowym u¿ytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energiê na potrzeby ogrzewania, ch³odzenia, wentylacji, ciep³ej wody 
i oœwietlenia”. Dyrektywa proponuje ca³oœciowe podejœcie do efektywnoœci rozwi¹zañ technologicznych 
stosowanych w budownictwie. 

Na mocy tej dyrektywy pañstwa cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do wyznaczenia: minimalnych wymagañ 
(w oparciu o okreœlon¹ metodologiê) charakterystyki energetycznej dla nowych budynków i nowych 
modu³ów budynków; wspólnych ram ogólnych dla metodologii obliczania zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków i modu³ów budynków. Ponadto Rada zachêca do poprawy charakterystyki 
energetycznej podczas wa¿niejszych renowacji budynków istniej¹cych, których ca³kowity koszt prac 
renowacyjnych zwi¹zanych z przegrodami zewnêtrznymi lub systemami technicznymi budynku przekracza 
25 % wartoœci budynku, nie wliczaj¹c wartoœci gruntu, na którym usytuowany jest budynek; lub renowacji 
podlega ponad 25 % powierzchni przegród zewnêtrznych. Wymagania te stosuje siê zarówno wobec 
budynku, jak i modu³u budynku poddawanego renowacji jako ca³oœæ. Dodatkowo lub alternatywnie 
wymagania mo¿na stosowaæ do elementów budynków poddawanych renowacji.

Wymagania uwzglêdniaj¹ ogólne warunki klimatu wewnêtrznego (w celu zapewnienia odpowiedniej 
wentylacji), a tak¿e warunki lokalne i projektowan¹ funkcjê oraz wiek budynku. Nowe budynki, o ³¹cznej 

2powierzchni u¿ytkowej powy¿ej 1.000 m , musz¹ spe³niaæ powy¿sze minimalne wymagania charakterystyki 
energetycznej uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci techniczne, œrodowiskowe i ekonomiczne systemów 
alternatywnych takich jak: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii odnawialnej, CHP, 
ogrzewanie lub ch³odzenie lokalne lub blokowe, szczególnie je¿eli opiera siê ca³kowicie lub czêœciowo na 
energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz pompy cieplne, w miarê mo¿liwoœci przed rozpoczêciem budowy. 
Nale¿y podkreœliæ, ¿e minimalne wymagania charakterystyki energetycznej podlegaj¹ obowi¹zkowemu 
przegl¹dowi nie rzadziej ni¿ co piêæ lat lub w razie potrzeby oraz s¹ uaktualniane w celu uwzglêdnienia 
postêpu technicznego w sektorze budowlanym.

4.1.3. METODOLOGIA OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 
BUDYNKÓW

Metodologia charakterystyki energetycznej budynków powinna byæ zró¿nicowana jeœli chodzi o region, ale 
powinna uwzglêdniaæ minimalne wymagania dotycz¹ce charakterystyki energetycznej, dostosowane do 
lokalnego klimatu. Unia sugeruje, ¿e najlepszym miernikiem wskaŸników s³u¿¹cych poprawie 
charakterystyki energetycznej jest benchmarking. G³ówne za³o¿enia przyjmowania metodologii zosta³y 
okreœlone w art. 3 dyrektywy 2010/31/UE, stanowi¹c i¿ pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ metodologiê, na 
poziomie krajowym lub regionalnym, obliczaj¹c charakterystykê energetyczn¹ budynków, na podstawie 
ram ogólnych podanych w za³¹czniku pt. Wspólne ramy ogólne do obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków. Charakterystykê energetyczn¹ budynku wyra¿a siê w sposób przejrzysty i mo¿e ona obejmowaæ 
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wskaŸnik emisji CO . Dyrektywa 2010/31 wskazuje tak¿e, i¿ oprócz charakterystyki cieplnej metodologia ta 2
obejmuje inne czynniki odgrywaj¹ce coraz wa¿niejsz¹ rolê, takie jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, stosowanie energii ze Ÿróde³ odnawialnych, elementy pasywnego 
ogrzewania i ch³odzenia, zacienienie, jakoœæ powietrza wewn¹trz budynku, odpowiednie œwiat³o naturalne 
oraz projekt budynku. Podstaw¹ metodologii stosowanej do obliczenia charakterystyki energetycznej 
powinien byæ nie tylko sezon grzewczy, lecz powinna ona obejmowaæ ca³oroczn¹ charakterystykê 
energetyczn¹ budynku. Metodologia ta powinna uwzglêdniaæ aktualne normy europejskie. Istotne 
znaczenie w tej kwestii ma Rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. 
(DZ.U.UE.L.2012.81.18) uzupe³niaj¹ce dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiaj¹ce ramy metodologii porównawczej do celów 
obliczania optymalnego pod wzglêdem kosztów poziomu wymagañ minimalnych dotycz¹cych 
charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków. Ramy te okreœlaj¹ zasady s³u¿¹ce do 
porównywania œrodków poprawy efektywnoœci energetycznej, œrodków uwzglêdniaj¹cych odnawialne 
Ÿród³a energii oraz pakietów i wariantów takich œrodków, w oparciu o ich charakterystykê w zakresie energii 
pierwotnej i koszty zwi¹zane z ich wdro¿eniem. Okreœlaj¹ one równie¿ sposoby stosowania tych zasad 
w odniesieniu do wybranych budynków referencyjnych w celu okreœlenia optymalnych pod wzglêdem 
kosztów poziomów wymagañ minimalnych dotycz¹cych charakterystyki energetycznej. Warto podkreœliæ, 
¿e w ramach tych ram przewiduje siê obliczanie poziomów optymalnych pod wzglêdem kosztów zarówno 
dla perspektywy makroekonomicznej, jak i finansowej, ale pozostawia siê pañstwom cz³onkowskim 
mo¿liwoœæ zdecydowania, któr¹ metodê obliczeñ nale¿y wykorzystaæ jako krajowy poziom odniesienia do 
celów oceny krajowych minimalnych wymagañ dotycz¹cych charakterystyki energetycznej. Ponadto 
pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do przeprowadzenia analizy w celu okreœlenia wra¿liwoœci wyników 
obliczeñ na zmiany w zakresie zastosowanych parametrów, obejmuj¹c¹ co najmniej wp³yw ewolucji cen 
energii i wp³yw przyjêcia ró¿nych stóp dyskontowych na obliczenia na poziomie makroekonomicznym 
i finansowym, jak równie¿, w idealnym przypadku, obejmuj¹c¹ inne parametry, które prawdopodobnie 
bêd¹ mieæ znaczny wp³yw na wynik obliczeñ, takie jak ewolucja cen innych ni¿ ceny energii.

Na gruncie prawa polskiego okreœlenie minimalnych wymagañ dotycz¹cych charakterystyki energetycznej 
budynków i elementów budynków, w celu osi¹gniêcia poziomów optymalnych pod wzglêdem kosztów 
reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ 
ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw ich charakterystyki 
energetycznej (Dz.U.2008.201.1240). Rozporz¹dzenie okreœla sposób sporz¹dzania i wzór œwiadectwa oraz 
metodologiê obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku 
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹. Metodologia ta zosta³a okreœlona w za³¹czniku nr 5 
dla budynków nie wyposa¿onych w instalacjê ch³odzenia, oraz w za³¹cznik nr 6 dla budynków wyposa¿onych 
w instalacjê ch³odzenia. Natomiast wytyczne do okreœlania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego oraz czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ okreœla za³¹cznik 
nr 7 do rozporz¹dzenia. Nale¿y wspomnieæ tak¿e o rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury tak¿e 
z 6 listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.2002.75.690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich 
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usytuowanie (Dz.U.2008.201.1238), które stosuje siê przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy 
zmianie sposobu u¿ytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spe³niaj¹cych funkcje 
u¿ytkowe budynków, a tak¿e do zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ budowlanych.

4.1.4. ŒWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w Dyrektywie 2010/31/UE œwiadectwo charakterystyki energetycznej oznacza 
œwiadectwo uznawane przez pañstwo cz³onkowskie lub osobê prawn¹ wyznaczon¹ przez to pañstwo, 
zawieraj¹ce informacjê o charakterystyce energetycznej budynku lub modu³u budynku, obliczonej zgodnie 
z metodologi¹ przyjêt¹ zgodnie z wymaganiami. W dyrektywie czytamy dalej, i¿ œwiadectwo charakterystyki 
energetycznej zawiera charakterystykê energetyczn¹ budynku oraz wartoœci referencyjne, takie jak 
minimalne wymagania dotycz¹ce charakterystyki energetycznej, aby umo¿liwiæ w³aœcicielom lub 
najemcom budynku lub modu³u budynku dokonanie porównania i oceny jego charakterystyki 
energetycznej. Œwiadectwo charakterystyki energetycznej mo¿e zawieraæ dodatkowe informacje, takie jak 
roczne zu¿ycie energii dla budynków niemieszkalnych oraz odsetek energii ze Ÿróde³ odnawialnych 
w ³¹cznym zu¿yciu energii. Œwiadectwo charakterystyki energetycznej zawiera zalecenia dotycz¹ce 
optymalnej pod wzglêdem kosztów lub op³acalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku lub modu³u budynku, chyba ¿e nie ma sensownej mo¿liwoœci takiej poprawy w porównaniu 
z obowi¹zuj¹cymi wymaganiami w zakresie charakterystyki energetycznej. Zalecenia zawarte 
w œwiadectwie charakterystyki energetycznej obejmuj¹: œrodki przeprowadzone w zwi¹zku z wa¿niejsz¹ 
renowacj¹ przegród zewnêtrznych lub systemów technicznych budynku oraz œrodki dotycz¹ce 
poszczególnych elementów budynku niezale¿nie od wa¿niejszej renowacji przegród zewnêtrznych lub 
systemów technicznych budynku. 

W Polsce obowi¹zek posiadania œwiadectwa charakterystyki energetycznej istnieje od 01.01. 2009 r. dla 
ka¿dego budynku oddawanego do u¿ytkowania, wynajmowanego lub sprzedawanego, a tak¿e 
przebudowywanego lub remontowanego. Wa¿noœæ œwiadectwa charakterystyki energetycznej okreœlono 
na 10 lat, pod warunkiem, ¿e nie zmieni siê charakterystyka energetyczna obiektu, którego dotyczy. 
Œwiadectwo charakterystyki energetycznej przypisane jest do konkretnego budynku. W prawodawstwie 
polskim kwestie œwiadectwa energetycznego reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 
przywo³ywane wczeœniej Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku 
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw ich 
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2008.201.1240). Wg ustawy prawo budowlane, w momencie 
zakoñczenia budowy obiektu do zawiadomienia o tym fakcie lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
u¿ytkowanie inwestor zobowi¹zany jest do³¹czyæ kopiê œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
je¿eli jest wymagana. Nale¿y zgodziæ siê z wyrokiem Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 20 listopada 2009 r. II SA/WA 1010/09, który stanowi, ¿e obowi¹zek udostêpnienia nabywcy lub 
najemcy budynku lub lokalu œwiadectwa charakterystyki energetycznej nie jest treœci¹ samej czynnoœci 
prawnej sprzeda¿y lub najmu (nie musi byæ objêty oœwiadczeniem woli stron), lecz jest jedynie skutkiem 
czynnoœci prawnej sprzeda¿y lub najmu budynku lub lokalu, wynikaj¹cym z ustawy z 1994 r. Prawo 
budowlane. 
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Wy³¹czeni z obowi¹zku uzyskania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku s¹ w³aœciciele lub 
zarz¹dcy budynków: 

urzêdowo chronionych jako czêœæ wyznaczonego œrodowiska lub z powodu ich szczególnych wartoœci 
architektonicznych lub historycznych, o ile zgodnoœæ z pewnymi minimalnymi wymaganiami 
dotycz¹cymi charakterystyki energetycznej zmieni³aby w sposób niedopuszczalny ich charakter lub 
wygl¹d,

u¿ywanych jako miejsca kultu i do dzia³alnoœci religijnej,

przeznaczonych do u¿ytkowania w czasie nie d³u¿szym ni¿ 2 lata,

niemieszkalnych s³u¿¹cych gospodarce rolnej,
2przemys³owych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energiê nie wiêkszym ni¿ 50 kWh/m /rok,

mieszkalnych u¿ytkowanych lub przeznaczonych do u¿ytkowania przez mniej ni¿ 4 miesi¹ce w roku 
albo, alternatywnie, w ograniczonym czasie w trakcie roku przy spodziewanym zu¿yciu energii 
poni¿ej 25 % prognozowanego rocznego zu¿ycia,

2wolno stoj¹cych o ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej mniejszej ni¿ 50 m .

W rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury okreœlony jest z kolei sposób sporz¹dzania œwiadectw 
charakterystyki energetycznej i ich wzory. Zgodnie z wymaganiami Ministra Infrastruktury œwiadectwo 
charakterystyki energetycznej:

sporz¹dza siê w formie pisemnej i elektronicznej, 

opracowuje siê w jêzyku polskim, stosuj¹c oznaczenia graficzne i literowe okreœlone w Polskich 
Normach dotycz¹cych budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, ch³odzenia, ciep³ej 
wody u¿ytkowej i oœwietlenia w budynkach,

oprawia siê w ok³adkê formatu A-4, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego zdekompletowanie.

Wzory œwiadectw charakterystyki energetycznej zosta³y przedstawione w za³¹cznikach do rozporz¹dzenia 
i tak za³¹czniki nr 1 i 2 okreœlaj¹ œwiadectw charakterystyki energetycznej budynku, za³¹cznik nr 3; okreœla 
œwiadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego, a za³¹cznik nr 4 okreœla œwiadectwo 
charakterystyki energetycznej czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹.

Ustawa prawo budowlane precyzuje wymagania w zakresie œwiadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, stanowi¹c i¿ w budynkach zasilanych z sieci ciep³owniczej oraz w budynkach z instalacj¹ 
centralnego ogrzewania zasilan¹ ze Ÿród³a w budynku lub poza nim, œwiadectwo charakterystyki 
energetycznej lokalu mieszkalnego mo¿e byæ opracowane na podstawie œwiadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku (Art.5 ust. 5). Przepis ten nie ma zastosowania wzglêdem lokali mieszkalnych 
posiadaj¹cych w³asne instalacje ogrzewcze. W okreœlonym powy¿ej przypadku, w³aœciciel lub zarz¹dca 
budynku ma obowi¹zek uzyskania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego 
kopii nieodp³atnie w³aœcicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przys³uguje spó³dzielcze 
w³asnoœciowe prawo do lokalu, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia przez niego wniosku 
w tej sprawie. Przy czym œwiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nale¿¹cego do 
grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwi¹zaniach konstrukcyjno-materia³owych i instalacyjnych oraz 
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o takim samym stopniu zu¿ycia maj¹cym wp³yw na jakoœæ energetyczn¹ lokalu mieszkalnego, mo¿e byæ 
opracowane w oparciu o wykonan¹ dla jednego z tych lokali charakterystykê energetyczn¹ oraz ocenê tej 
charakterystyki. Jednakowoœæ zastosowanych rozwi¹zañ stwierdza siê na podstawie budowlanej 
dokumentacji technicznej, b¹dŸ w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

W przypadku wadliwego œwiadectwa charakterystyki energetycznej zawieraj¹cego nieprawdziwe 
informacje o wielkoœci energii nabywaj¹cy budynek mo¿e dochodziæ swoich praw na podstawie Dzia³u 
II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) o rêkojmi za wady, zgodnie 
z którym: sprzedawca jest odpowiedzialny wzglêdem kupuj¹cego, je¿eli rzecz sprzedana ma wadê 
zmniejszaj¹c¹ jej wartoœæ lub u¿ytecznoœæ ze wzglêdu na cel w umowie oznaczony albo wynikaj¹cy 
z okolicznoœci lub z przeznaczenia rzeczy, je¿eli rzecz nie ma w³aœciwoœci, o których istnieniu zapewni³ 
kupuj¹cego, albo je¿eli rzecz zosta³a kupuj¹cemu wydana w stanie niezupe³nym (rêkojmia za wady fizyczne). 
„Wydanie nabywcy lub najemcy œwiadectwa, które w nieprawdziwy sposób informuje o wielkoœci energii 
niezbêdnej do zaspokojenia ró¿nych potrzeb zwi¹zanych z u¿ytkowaniem budynku lub lokalu jest 
równoznaczne z tym, ¿e rzecz sprzedana lub wynajêta nie ma wówczas w³aœciwoœci, o których istnieniu 
sprzedawca lub wynajmuj¹cy zapewni³, odpowiednio, nabywcê lub najemcê (co z kolei zgodnie z art.
 556 § 1 k.c. stanowi wadê fizyczn¹ rzeczy sprzedanej; ten ostatni fragment art. 556 § 1 k.c. mo¿na te¿ przez 
analogiê stosowaæ do art. 664 k.c., mówi¹cego o wadach rzeczy najêtej). W rezultacie nabywcy lub najemcy 
budynku lub lokalu przys³uguj¹ wówczas te roszczenia, które w normalnych przypadkach przys³uguj¹ 
nabywcom lub najemcom z tytu³u rêkojmi za wady fizyczne (np. ¿¹danie obni¿enia ceny sprzeda¿y - art. 560 

(7§ 1 zd. 1 k.c. lub ¿¹danie obni¿enia czynszu najmu - art. 664 § 1 k.c.)” .

Ustawa prawo budowlane nakazuje w³aœcicielowi lub zarz¹dcy obiektu budowlanego umieœciæ 
2w widocznym miejscu w budynku o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 1 000 m , który jest zajmowany 

przez organy administracji publicznej lub w którym œwiadczone s¹ us³ugi znacznej liczbie osób, œwiadectwo 
charakterystyki energetycznej budynku. Ponadto w³aœciciel budynku, jest obowi¹zany zapewniæ 
sporz¹dzenie œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, je¿eli up³yn¹³ termin wa¿noœci 
poprzedniego œwiadectwa b¹dŸ w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uleg³a zmianie jego 
charakterystyka energetyczna. Œwiadectwo charakterystyki energetycznej powinno byæ do³¹czone do 
ksi¹¿ki obiektu budowlanego. Dyrektywa obliguje pañstwa cz³onkowskie do stworzenia przejrzystych zasad 
dotycz¹cych nak³adania sankcji i ich skutecznej egzekucji w przypadku naruszenia przepisów. Na gruncie 
prawa polskiego: kto sporz¹dza i przekazuje do obrotu prawnego œwiadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu lub bêd¹cej nieruchomoœci¹ czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-
u¿ytkow¹ nie posiadaj¹c odpowiednich uprawnieñ, podlega karze grzywny. 

Nale¿y przytoczyæ wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r. I OSK 
344/10, który odnosi siê do braku œwiadectwa charakterystyki energetycznej w chwili wydania lokalu, 
stanowi¹c i¿ jest to uzasadniona podstawa odmowy jego przyjêcia ujêta w protokóle w którym okreœlaj¹ 
stan techniczny i stopieñ zu¿ycia znajduj¹cych siê w nim instalacji i urz¹dzeñ, albowiem przydzielony lokal 
powinien posiadaæ zgodnie z ustaw¹ prawo budowlane œwiadectwo charakterystyki energetycznej, które 

7) Szyd³o M. Œwiadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynnoœci prawnych maj¹cych za przedmiot 
     budynki lub lokale. Teza nr 3 Rejent.2009.1.62.
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mo¿e byæ uznane za swoisty dokument urzêdowy, jednak nie jest zaœwiadczeniem w rozumieniu art. 217 
i nast. Kodeksu postêpowania administracyjnego.

Posiadanie œwiadectw charakterystyki energetycznej ma wiele zalet. Bowiem jest to nie tylko zbiór 
informacji o iloœci energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków, ale tak¿e 
informacja o oszczêdnoœciach jakie mo¿na by³oby osi¹gn¹æ wprowadzaj¹c zalecane zmiany np. po 
termomodernizacji. Œwiadectwo energetyczne zwiêksza atrakcyjnoœæ nieruchomoœci na rynku oraz 
zwiêksza sam¹ wartoœæ rynkow¹ energooszczêdnego budynku.

4.1.5. ZAKRES I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO   ASPEKTY PRAWNE

Dotychczas szczegó³owy zakres i formy projektu budowlanego by³y regulowane przez Rozporz¹dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1239). W tym roku wesz³o w ¿ycie nowe 
Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462), zgodnie z którym projekt 
architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawieraæ zwiêz³y opis techniczny, który 
okreœla charakterystykê energetyczn¹ budynku, opracowan¹ zgodnie z przepisami dotycz¹cymi 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku 
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw ich 
charakterystyki energetycznej, okreœlaj¹c¹ w zale¿noœci od potrzeb:

bilans mocy urz¹dzeñ elektrycznych oraz urz¹dzeñ zu¿ywaj¹cych inne rodzaje energii, stanowi¹cych 
jego sta³e wyposa¿enie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do celów 
technologicznych zwi¹zanych z przeznaczeniem budynku,

w przypadku budynku wyposa¿onego w instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
ch³odnicze - w³aœciwoœci cieplne przegród zewnêtrznych, w tym œcian pe³nych oraz drzwi, wrót,  
a tak¿e przegród przezroczystych i innych,

parametry sprawnoœci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
ch³odniczych oraz innych urz¹dzeñ maj¹cych wp³yw na gospodarkê energetyczn¹ budynku,

dane wykazuj¹ce, ¿e przyjête w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi¹zania budowlane  
i instalacyjne spe³niaj¹ wymagania dotycz¹ce oszczêdnoœci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych,

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj¹ce wp³yw obiektu budowlanego na 
œrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s¹siednie maj¹c na uwadze,  
¿e przyjête w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi¹zania przestrzenne, funkcjonalne 
i techniczne powinny wykazywaæ ograniczenie lub eliminacjê takiego wp³ywu.

2Ponadto w stosunku do budynku o powierzchni u¿ytkowej wiêkszej ni¿ 1000 m , opis techniczny powinien 
zawieraæ analizê mo¿liwoœci racjonalnego wykorzystania pod wzglêdem technicznym, ekonomicznym 
i œrodowiskowym odnawialnych Ÿróde³ energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 
s³onecznego, energia wiatru, a tak¿e mo¿liwoœci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej 
i ciep³a oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energiê w postaci bezpoœredniego lub 
blokowego ogrzewania. 

–

l

l

l

l
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W przypadku planowania budowy domu energooszczêdnego nale¿y zapoznaæ siê tak¿e z treœci¹ 
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690, zmienione Rozporz¹dzeniem Ministra 
Infrastruktury z 6 listopada 2008 r., które ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ budynki 
i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia, ich usytuowanie na dzia³ce budowlanej oraz zagospodarowanie dzia³ek 
przeznaczonych pod zabudowê, przy uwzglêdnieniu wymagañ ustawy prawo budowlane. Zw³aszcza nale¿y 
poœwiêciæ uwagê dzia³owi X Oszczêdnoœæ energii i izolacyjnoœæ cieplna. Warto jeszcze dodaæ, ¿e zachêt¹ do 
propagowania dzia³añ energooszczêdnoœci jest tak¿e Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów (Dz.U.2008.223.1459) okreœlaj¹ca zasady finansowania ze œrodków 
Funduszu Termomodernizacji i Remontów czêœci kosztów przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych 
i remontowych.

4.1.6. KWALIFIKACJE EKSPERTÓW

Wydawanie œwiadectw charakterystyki energetycznej budynków i przegl¹dy systemów ogrzewania 
i klimatyzacji musz¹ byæ prowadzone w sposób niezale¿ny przez wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów. Niezale¿nie od tego, czy prowadz¹ oni dzia³alnoœæ na w³asny rachunek, czy te¿ s¹ zatrudnieni 
w instytucjach publicznych lub przedsiêbiorstwach prywatnych. Na gruncie prawa polskiego kwalifikacje 
osób, które mog¹ sporz¹dzaæ œwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub 
czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ reguluje art. 8 ustawy prawo 
budowlane. Wg tego art. jest to osoba posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych; która ukoñczy³a, 
co najmniej studia magisterskie albo studia in¿ynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, 
in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewnych, a tak¿e nie by³a karana za przestêpstwo przeciwko 
mieniu, wiarygodnoœci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniêdzmi i papierami 
wartoœciowymi lub za przestêpstwo skarbowe. Ponadto osoba taka powinna posiadaæ uprawnienia 
budowlane w specjalnoœci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odby³a 
szkolenie i z³o¿y³a z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem w³aœciwym do spraw budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzêdne z odbyciem szkolenia oraz z³o¿eniem z wynikiem 
pozytywnym egzaminu, uznaje siê ukoñczenie, nie mniej ni¿ rocznych, studiów podyplomowych na 
kierunkach: architektura, budownictwo, in¿ynieria œrodowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu 
energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków, uwzglêdniaj¹cy 
problematykê objêt¹ programem szkoleñ okreœlonym, w drodze rozporz¹dzenia. Kwalifikacje nabyte poza 
granicami Polski wymagaj¹ uznania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 
poz. 394). Weryfikacji osób uprawnionych do sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹, 
mo¿na dokonaæ w elektronicznym rejestrze osób prowadzonych przez ministra w³aœciwego do spraw 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 

Akredytowany ekspert traci swoje uprawnienia do sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ 
w przypadku:
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skazania prawomocnym wyrokiem za pope³nienie przestêpstwa przeciwko mieniu, wiarygodnoœci 
dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniêdzmi i papierami wartoœciowymi lub za 
przestêpstwo skarbowe,

pozbawienia praw publicznych, 

ca³kowitego lub czêœciowego ubezw³asnowolnienia, 

czy te¿ niedope³nienia obowi¹zków lub naruszenia zakazów przewidzianych prawem i po 
przeprowadzeniu postêpowania wyjaœniaj¹cego w sprawie utraty uprawnieñ.

Do obowi¹zków osoby sporz¹dzaj¹cej œwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu 
mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ nale¿y:

przechowywaæ sporz¹dzone œwiadectwa przez okres 10 lat,

wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane ze sporz¹dzaniem œwiadectwa charakterystyki energetycznej  
z nale¿yt¹ starannoœci¹ uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany  
w przepisach prawa,

zawrzeæ umowê ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone w zwi¹zku ze 
sporz¹dzaniem œwiadectwa charakterystyki energetycznej. (Rozporz¹dzenie Ministra Finansów 
z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej 
osoby sporz¹dzaj¹cej œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub 
czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ Dz.U.2009.224.1802).

Szczegó³owe wymagania w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj¹cych siê 
o uprawnienie do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 
oraz czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ reguluje Rozporz¹dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz.U.2008.17.104). Rozporz¹dzenie to okreœla: sposób 
przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do 
sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci budynku 
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz warunki i wysokoœæ odp³atnoœci za szkolenie 
i postêpowanie egzaminacyjne.

4.1.7. BENCHMARKING - NAJLEPSZY MIERNIK WSKA�NIKÓW S£U¯¥CYCH 
(8POPRAWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Doœwiadczenia pañstw europejskich w zakresie certyfikacji energetycznej s¹ zdecydowanie wiêksze 
i mo¿emy je wykorzystaæ poprzez tzw. twórcze naœladowanie, polegaj¹ce na czerpaniu informacji 
z najlepszych, sprawdzonych praktyk, co mo¿e wspomóc lokalne spo³ecznoœci w lepszej edukacji 
ekologicznej oraz przy realizacji energooszczêdnych inwestycji. Najwiêksze doœwiadczenie w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków ma Dania, w której od lat 80-tych funkcjonuje obowi¹zkowy 
system doradztwa energetycznego, a certyfikaty energetyczne zosta³y wprowadzone ju¿ w 1997 r. wraz 
z systemem inspekcji energetycznej budynków i Ÿróde³ ciep³a. Podstawowe regulacje dotycz¹ce 

l

l

l

l

l

l

l

8) Opracowano na podstawie informacji ze strony: 
     http://termodom.pl/news/certyfikacja_budynkow_ po_europejsku; http://www.elektroaudyt.cba.pl/cert_w_europie.html.
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charakterystyki energetycznej budynków zosta³y zawarte w prawie budowlanym. W momencie wejœcia na 
rynek, budynki u¿ytecznoœci publicznej i domy mieszkalne musz¹ posiadaæ paszporty energetyczne, przy 
czym dla budynków wielomieszkaniowych, paszporty wystawiane s¹ zarówno dla ca³ego bloku, jak i dla 
pojedynczych mieszkañ. Paszporty, które s¹ o wiele bardziej szczegó³owe ni¿ w pozosta³ych krajach unijnych, 
wystawiane s¹ na 5 lat. Od wielu lat prowadzona jest tak¿e akcja informacyjna, zwiêkszaj¹ca œwiadomoœæ 
spo³eczeñstwa w zakresie wykorzystywania odpowiednich technologii budowy domów w celu zwiêkszenia 
efektywnoœci energetycznej. Dla Duñczyków budownictwo energooszczêdne to czysty zysk dla pañstwa, 
zgodnie z duñskim prawem zu¿ycie energii w kraju ma co roku zmniejszaæ siê o 1,5 proc.

Podobne restrykcyjne przepisy w zakresie odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynków 
funkcjonuj¹ w Holandii, obejmuj¹c kwestie certyfikatów energetycznych, standardów budownictwa oraz 
norm dotycz¹cych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej oraz systemów 
klimatyzacyjnych. Obiekty nowe i poddawane wa¿niejszym renowacjom maj¹ obowi¹zek posiadania 
dokumentu okreœlaj¹cego wspó³czynnik charakterystyki energetycznej EPC. W rozwi¹zaniu holenderskim 
sformu³owano dodatkowe wymagania cz¹stkowe dla poszczególnych elementów budynków takich jak 
œciany, dach, pod³ogi, okna. Na pocz¹tku funkcjonowania systemu, wystawianie certyfikatów Energy 
Performance Advice by³o dotowane przez pañstwo. Przez ten czas wzros³a w Holandii œwiadomoœæ 
op³acalnoœci ekonomicznej energooszczêdnego budowania i termomodernizacji. W chwili obecnej pañstwo 
prowadzi kampaniê popularyzuj¹c¹ korzystny wp³yw certyfikatów na zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ 
oraz pozytywne efekty stosowania rozwi¹zañ energooszczêdnych. 

Prawodawstwo Wielkiej Brytanii tak¿e zobligowa³o do posiadania certyfikatów Energy Performance ka¿dy 
dom i ka¿de mieszkanie. Istniej¹ tak¿e osobne certyfikaty dla budynków niemieszkalnych - Display Energy 
Certificates. Podobnie jak w Danii do wystawiania certyfikatów uprawnieni s¹ specjalnie przeszkoleni 
rzeczoznawcy specjalizuj¹cy siê w efektywnoœci energetycznej budynków mieszkalnych. Paszporty  
brytyjskie wystawiane s¹ na podstawie norm dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej, zw³aszcza jeœli 
chodzi o przepisy dotycz¹ce emisji CO , wskaŸników wytrzyma³oœci konstrukcji oraz limity strat ciep³a. 2
Wymogi brytyjskiego prawa budowlanego dla obiektów u¿ytecznoœci publicznej s¹ jeszcze bardziej 
restrykcyjne ni¿ dla domów mieszkalnych. 

Warto przywo³aæ tak¿e przyk³ad rozwi¹zañ niemieckich, które obejmuj¹ ochronê ciepln¹ budynku oraz 
instalacji grzewczych, wentylacji i ciep³ej wody. W przypadku budynków niemieszkalnych wymagania 
dotycz¹ tak¿e zu¿ycia energii na klimatyzacjê i oœwietlenie. U¿ywany jest jeden wspólny wskaŸnik zu¿ycia 
energii dla celów ogrzewania oraz ciep³ej wody. Paszporty energetyczne DENA (Niemieckiej Agencji Energii). 
wystawiane s¹ zarówno dla nowych budynków, jak i budynków istniej¹cych, w których dokonuje siê 
wa¿niejszych renowacji maj¹cych wp³yw na zu¿ycie energii. 

Mo¿emy braæ przyk³ad z rozwi¹zañ europejskich i czerpaæ informacje z ich doœwiadczenia nie tylko 
w zakresie regulacji prawnych, ale przede wszystkim w zakresie dzia³añ informacyjno - promocyjnych 
podnosz¹cych œwiadomoœæ spo³eczeñstwa w zakresie budownictwa energooszczêdnego i realnego zysku 
z takich dzia³añ.

Wed³ug Gunthera Oettingera - komisarza ds. energii UE edukacja energetyczna to najbardziej op³acalna 
(9inwestycja UE  Dyrektywa 2010/31/UE zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do podejmowania niezbêdnych 

9) Magazyn programu Inteligentna Energia Europa na rzecz zrównowa¿onej przysz³oœci, Nr 1 Listopad 2010, Komisja Europejska.
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a) b)

œrodków celem informowania w³aœcicieli lub najemców budynków lub modu³ów budynków o ró¿nych 
metodach i praktykach s³u¿¹cych poprawie charakterystyki energetycznej, w tym przede wszystkim 
informacje o œwiadectwach charakterystyki energetycznej i sprawozdaniach z przegl¹du oraz o op³acalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy charakterystyki energetycznej budynku oraz, w stosownych 
przypadkach, o instrumentach finansowych dostêpnych w celu poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku. Dla zwiêkszenia efektywnoœci energetycznej powinny byæ prowadzone tak¿e akcje edukacyjno  
informacyjne, polegaj¹ca m.in. na kreowaniu zachowañ konsumentów w kierunku racjonalizacji zu¿ycia 
energii. 

4.1.8. BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZÊDNE W KONTEKŒCIE OCENY CYKLU 
¯YCIA

Budownictwo pasywne idealnie wpisuje siê w program "Zintegrowana polityka produktowa - Podejœcie 
oparte na cyklu ¿ycia produktów w œrodowisku", który jest istotnym elementem innowacyjnym szóstego 
wspólnotowego programu dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego, jest zmniejszenie oddzia³ywania 
produktów na œrodowisko w ca³ym ich cyklu ¿ycia (Life Cycle Assessment), co obejmuje dobór 
i wykorzystanie surowców, wytwarzanie, pakowanie, transport i dystrybucjê, instalacjê i konserwacjê, 
u¿ytkowanie i koniec przydatnoœci do u¿ycia (okreœlone w komunikacie Komisji z dnia 18 czerwca 2003 r.). 
Uwzglêdnienie oddzia³ywania produktu na œrodowisko w ca³ym cyklu jego ¿ycia ju¿ na etapie projektowania 
otwiera du¿e mo¿liwoœci w zakresie u³atwienia poprawy takiego oddzia³ywania w oszczêdny sposób, w tym 
poprzez efektywnoœæ wykorzystywania zasobów i materia³ów, a tym samym przyczynia siê do realizacji 
celów strategii zrównowa¿onego wykorzystywania zasobów naturalnych. Konieczna jest odpowiednia 
elastycznoœæ umo¿liwiaj¹ca wziêcie pod uwagê tego czynnika podczas projektowania produktu 
z uwzglêdnieniem aspektów technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych. Cykl ¿ycia rozumiany jest jako 
kolejne i po³¹czone ze sob¹ etapy istnienia produktu od wykorzystania surowca do ostatecznego 
unieszkodliwienia i powinien siê odbywaæ w oparciu o aspekt œrodowiskowy, który oznacza element lub 
funkcjê danego produktu, która mo¿e wchodziæ w interakcjê ze œrodowiskiem podczas cyklu ¿ycia 

(10produktu .

Dyrektywa 2010/31/UE obliguje pañstwa cz³onkowskie do okreœlenia szacunkowego ekonomicznego cyklu 
¿ycia budynku lub elementu budynku, uwzglêdniaj¹c aktualne praktyki oraz doœwiadczenie w okreœlaniu 
typowych ekonomicznych cykli ¿ycia. Wyniki tego porównania i dane u¿yte do osi¹gniêcia takich wyników 
nale¿y regularnie przekazywaæ Komisji. Sprawozdania te powinny umo¿liwiæ Komisji dokonanie oceny 
i sporz¹dzenia sprawozdania na temat postêpów pañstw cz³onkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagañ dotycz¹cych charakterystyki energetycznej na poziomie optymalnym pod 
wzglêdem kosztów. Budynki maj¹ wp³yw na d³ugoterminowe zu¿ycie energii. Zak³adaj¹c d³ugi cykl 
renowacji istniej¹cych budynków, nowe i istniej¹ce budynki poddawane wa¿niejszym renowacjom powinny 
dlatego spe³niaæ minimalne wymagania dotycz¹ce charakterystyki energetycznej dostosowane do 
lokalnego klimatu. Poniewa¿ zastosowanie alternatywnych systemów dostaw energii nie jest na ogó³ 
wykorzystywane w pe³nym zakresie, w przypadku nowych budynków i niezale¿nie od ich wielkoœci nale¿y 
rozwa¿yæ mo¿liwoœæ realizacji alternatywnych systemów zaopatrzenia w energiê, zgodnie z zasad¹
  
10) Dz.U.UE.L.2009.285.10 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. 
       ustanawiaj¹ca ogólne zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów zwi¹zanych z energi¹.
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uprzedniego zapewnienia ograniczenia potrzeb energii na ogrzewanie i ch³odzenie do poziomów 
optymalnych pod wzglêdem kosztów. Zgodnie z definicj¹ szacunkowy ekonomiczny cykl ¿ycia odnosi siê do 
pozosta³ego szacunkowego ekonomicznego cyklu ¿ycia budynku, je¿eli wymagania charakterystyki 
energetycznej okreœlono dla budynku jako ca³oœci, lub do szacunkowego ekonomicznego cyklu ¿ycia 
elementu budynku, je¿eli wymagania charakterystyki energetycznej okreœlono dla elementów budynku. 
Poziom optymalny pod wzglêdem kosztów le¿y w granicach poziomów charakterystyki energetycznej, je¿eli 
analiza kosztów i korzyœci przeprowadzona dla szacunkowego ekonomicznego cyklu ¿ycia daje pozytywny 
wynik. Pañstwo cz³onkowskie nie ma obowi¹zku okreœlania minimalnych wymagañ charakterystyki 
energetycznej, które nie s¹ op³acalne ekonomicznie w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu ¿ycia.

Konstatuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e efektywne wykorzystywanie energii pozwoli Polsce nie tylko ograniczyæ 
iloœæ wykorzystywanych nieodnawialnych zasobów, ale te¿ przyniesie realne korzyœci materialne dla 
obywateli. Dzia³ania zwi¹zane z szeroko rozumian¹ akcj¹ informacyjn¹ powinny byæ zatem adresowane do 
drobnych u¿ytkowników (np. domowych).

4.2. PRZYK£ADY BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZÊDNEGO ORAZ 
BUDOWNICTWA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU W POLSCE 

W Polsce w ostatnich latach szybko zwiêksza siê liczba budynków powsta³ych zgodnie z zasadami 
zrównowa¿onego rozwoju. Genezy tego wzrostu zainteresowania mo¿na upatrywaæ w ogólnoœwiatowym 
trendzie zmierzaj¹cym do ograniczenia globalnej emisji dwutlenku wêgla, który oddzia³uje na Polskê 
poprzez prawodawstwo unijne, a tak¿e w aktualnej sytuacji miêdzynarodowej przyczyniaj¹cej siê do 
wzrostu cen paliw kopalnych. W zwi¹zku z brakiem uregulowañ dotycz¹cych wielokryterialnej certyfikacji 
budynków w ramach LCA (Life Cycle Assessment), najpopularniejszymi standardami s¹ te, które ciesz¹ siê 

(11 (12najwiêkszym powa¿aniem w œwiecie, czyli amerykañski LEED  i brytyjski BREEAM , choæ warto 
(13wspomnieæ, ¿e istnieje równie¿ polski system Eko-ITB stworzony przez Instytut Techniki Budowlanej .

W Polsce tradycje œwiadomego budownictwa energooszczêdnego siêgaj¹ lat 60., kiedy powsta³ we 
Wroc³awiu dom w³asny architekta Witolda Lipiñskiego, ³¹cz¹cy techniczn¹ innowacyjnoœæ 
z awangardowymi rozwi¹zaniami formalnymi. Kszta³tem przypomina on igloo o œrednicy 10m. Nad czêœci¹ 
parteru znajduje siê antresola, a œrodek kopu³y zapewnia doœwietlenie przeszklonym oculusem. Taka forma 

(14gwarantowa³a bardzo dobry wspó³czynnik A/V , dziêki czemu dom okaza³ siê o 30% tañszy od typowego 
projektu z tego okresu; jego ogrzanie równie¿ wymaga³o niewielkich nak³adów energii, a odbywa³o siê ono 
za pomoc¹ kana³ów rozprowadzaj¹cych ciep³e powietrze. Jedynym drobnym mankamentem jest brak 

11) LEED  Leadership in Energy and Environmental Design.
12) BREEAM  BRE Environmental Assessment Method  (pol.) Metoda Oceny Œrodowiskowej BRE; BRE  Building Research 
       Establishment  (pol.) Instytut Badañ nad Budownictwem.
13) http://www.itb.pl/files/itb/zrownowazone_budownictwo.pdf  Dostêp 11.06.2012 r.
14) Wg definicji zawartej w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, §329, A jest sum¹ pól powierzchni wszystkich œcian zewnêtrznych (wraz 
       z oknami i drzwiami balkonowymi), dachów i stropodachów, pod³óg na gruncie lub stropów nad piwnic¹ nieogrzewan¹, stropów 
       nad przejazdami, oddzielaj¹cych czêœæ ogrzewan¹ budynku od powietrza zewnêtrznego, gruntu i przyleg³ych nieogrzewanych 
       pomieszczeñ, liczon¹ po obrysie zewnêtrznym, zaœ V jest kubatur¹ netto ogrzewanej czêœci budynku obliczan¹ jako kubatura 
       brutto budynku pomniejszona o kubaturê wydzielonych klatek schodowych, szybów dŸwigowych, a tak¿e zewnêtrznych, 
       niezamkniêtych ze wszystkich stron czêœci budynku, takich jak: podcienia, balkony, tarasy, loggie i galerie.
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komfortu akustycznego w tak nietypowo ukszta³towanym wnêtrzu. Futurystyczny na owe czasy wygl¹d dom 
zawdziêcza pokryciu z blachy aluminiowej, zaœ konstrukcjê noœn¹ wykonano z ceg³y rozbiórkowej, co chyba 
w nie do koñca zamierzony sposób sta³o siê implementacj¹ niesformu³owanych jeszcze wówczas zasad 
zrównowa¿onego rozwoju. Wszystko to sprawia, ¿e projekt ten nale¿y uwa¿aæ za nowatorski nawet w skali 

(15œwiatowej .

W tej chwili w kraju istnieje kilka budynków zbudowanych w standardzie domu pasywnego. Pierwszym 
certyfikowanym przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt by³ dom Ludwiki i Mi³osza Lipiñskich 
(syna wspomnianego Witolda)  w Smolcu pod Wroc³awiem, otwarty w 2006 r., który nale¿y uznaæ za typowy 
dla tego nurtu, zapocz¹tkowanego przez prof. Feista. Cechuje siê on przy tym doœæ zachowawcz¹ form¹. 
Nowszym, acz zdecydowanie ciekawszym architektonicznie budynkiem tego typu jest dom pasywny 
w Wielkopolsce ko³o Z³otowa, autorstwa Emilii Durki-Zieliñskiej i Walentego Durki. £¹czy on w sobie 
charakterystyczn¹ dla standardu ekstremaln¹ energooszczêdnoœæ z minimalistycznym designem i kosztami 
budowy, które, jak podaj¹ w³aœciciele, okaza³y siê porównywalne z domem wzniesionym w technice 

(16tradycyjnej . Elementem, który na pewno nie u³atwi³ spe³nienia rygorystycznych norm zu¿ycia energii, za 
to uatrakcyjni³ budynek, s¹ rozleg³e przeszklenia od strony pó³nocnej maj¹ce otworzyæ budynek wizualnie 
na pobliskie jezioro. Aby nie ograniczaæ siê do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, warto wspomnieæ, ¿e 
istniej¹ równie¿ takie obiekty certyfikowane przez Passivhaus Institut jak koœció³ w Nowym Targu czy te¿ hala 
sportowa w S³omnikach pod Krakowem, obydwa budynki autorstwa biura Pyszczek i Stelmach.

Innym nurtem jest budownictwo low-tech. Ruch ten powsta³ jako reakcja na wiarê modernistów, ¿e technika 
rozwi¹¿e wszystkie problemy ludzkoœci i jako krytyka rozwoju opartego na eksploatacji zasobów naturalnych 
oraz hiperkonsumpcji w krajach rozwiniêtych. Przywi¹zuje on du¿¹ wagê do faktu, ¿e technologie 
stosowane w klasycznym budownictwie pasywnym wielokroæ wymagaj¹ stosunkowo sporej energii do ich 
wytworzenia i instalacji, czy te¿ wywieraj¹ inny negatywny wp³yw na œrodowisko. Nurt ten jest obecny 
w polskim krajobrazie co najmniej od 2000 r., kiedy to powsta³ dom w Jartyporach na Podlasiu autorstwa 

(17Dariusza Œmiechowskiego . Ciekawym wspó³czesnym przyk³adem jest NanoHabitat  projekt ma³ego domu 
2o powierzchni zabudowy 25m  w technologii strawbale autorstwa studia Cohabitat. Pomyœlany zosta³ tak, 

aby wymaga³ jak najmniejszych umiejêtnoœci technicznych i nak³adów finansowych. W za³o¿eniu jest to 
projekt open source, co oznacza, ¿e zosta³ on udostêpniony w domenie publicznej po zakoñczeniu budowy 

(18prototypu i co ma na celu popularyzacjê tej ga³êzi budownictwa . Problemem budynków low-tech jest nie 
tylko to, ¿e w cyklu u¿ytkowania nie s¹ tak energooszczêdne jak domy wybudowane przy u¿yciu 
nowoczesnych technologii i ¿e zw³aszcza w zakresie ograniczania zu¿ycia energii elektrycznej nie maj¹ zbyt 
wiele do zaproponowania. Bardziej brzemienne w skutki jest charakterystyczne dla ca³ego ruchu g³êbokiej 
ekologii postrzeganie natury i kultury jako pojêæ antytetycznych i postrzeganie tej ostatniej jako „z³ej” 

(19i „zepsutej” . Jak wykazuje Bruno Latour, skazuje to ca³y ruch ekologiczny na marginalizacjê i ogranicza 
(20realny zakres dzia³añ na rzecz ochrony przyrody .

15) Lipiñski M., Wojciechowski £., Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. Dom igloo we Wroc³awiu. Architektura-Murator nr 6 
       (201)/2011, s. 82-85.
16) Lorens A., Dom pasywny ko³o Z³otowa w Wielkopolsce. Architektura-Murator nr 3 (198)/2011, s. 66-73
17) Œmiechowski D., Architektura proekologiczna z zastosowaniem podejœcia niskotechnologicznego (low-tech). Architektura-
       Murator nr 4 (187)/2010, s. 44-45.
18)  http://cohabitat.net/strawbale-nanohabitat-beta-release.html Dostêp 11.06.2012 r.
19) Latour B., Nigdy nie byliœmy nowoczeœni : studium z antropologii symetrycznej. Warszawa 2011.
20) Latour B., Polityka natury : nauki wkraczaj¹ do demokracji. Warszawa 2009.
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Znamienny jest fakt, ¿e wiêkszoœæ przytoczonych tu przyk³adów pochodzi z terenów wiejskich lub 
w najlepszym razie z ma³ych miast. Demografia jest jednak nieub³agana: w przysz³oœci tak odsetek ludzi 
trudni¹cych siê rolnictwem, jak i w ogóle zamieszkuj¹cych tereny wiejskie bêdzie siê gwa³townie zmniejsza³. 
Zatem albo powy¿sze domy nie s¹ przeznaczone dla statystycznych Polaków, przez co nie mog¹ stanowiæ 
rozwi¹zañ modelowych, albo te¿ ich u¿ytkownicy zamierzaj¹ doje¿d¿aæ do pracy w mieœcie, pog³êbiaj¹c tym 
samym suburbanizacjê. Douglas Farr w swojej ksi¹¿ce „Sustainable urbanism : urban design with nature” 
pokazuje jak wa¿ny jest zrównowa¿ony rozwój w urbanistyce i jak z³udna mo¿e byæ energooszczêdnoœæ 
samego domu bez rozpatrywania go w szerszym kontekœcie, gdy¿ jego niekorzystna, najczêœciej peryferyjna 
w skali aglomeracji, lokalizacja mo¿e zniweczyæ ca³y pozytywny wp³yw na œrodowisko, jaki daje zmniejszone 
zu¿ycie energii. W swoim dziele postulowa³ on równie¿ wprowadzenie certyfikatu LEED ND (LEED for 
Neighborhood Development) dla zrównowa¿onych struktur urbanistycznych, co uda³o siê wcieliæ w ¿ycie 

(21nied³ugo po jego wydaniu, bo w 2009 r .

W zwi¹zku z tym, ¿e wielokryterialna certyfikacja budynków nie jest w Polsce obowi¹zkowa, inwestorzy 
decyduj¹ siê na ni¹ g³ównie z przyczyn marketingowych, st¹d równie¿ popularnoœæ najbardziej 
rozpoznawalnych marek: LEED i BREEAM. W kraju zdoby³o je dot¹d kilkadziesi¹t budynków, prawie 
wszystkie o funkcji biurowej. Proces przyznawania certyfikatu rozpoczyna siê ju¿ od etapu koncepcji, st¹d 
te¿ wiele kolejnych gmachów czeka w kolejce. Koniecznoœæ oceny oddzia³ywania na œrodowisko obiektów 
budowlanych usankcjonowano prawnie w 2001 r. w ramach przygotowañ do akcesji Polski do Unii 
Europejskiej, kiedy to dla niektórych inwestycji wprowadzono wymóg posiadania decyzji o œrodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, zwanej w skrócie decyzj¹ œrodowiskow¹. Od 

(22listopada 2010 r. wymóg ten dotyczy szerszej grupy obiektów , co zapewne wp³ynê³o na rozwój 
popularnoœci certyfikacji w Polsce na zasadzie, ¿e skoro i tak istnieje obowi¹zek zainwestowania 
w proekologiczne rozwi¹zania, to taki zwiêkszony nak³ad mo¿na póŸniej zdyskontowaæ dziêki marketingowi. 

Pierwszym budynkiem w Polsce, który uzyska³ certyfikat LEED by³ zak³ad produkcji turbosprê¿arek 
BorgWarner w Jasionce ko³o Rzeszowa, oddany do u¿ytku w 2009 r. Przygotowania do certyfikacji 
rozpoczêto ju¿ na etapie projektowania, a zastosowane standardowe rozwi¹zania proekologiczne pozwoli³y 
osi¹gn¹æ mu poziom LEED Silver. Z obecnej perspektywy nie jest on trudny do osi¹gniêcia, jednak by³a to 

(23prekursorska w warunkach polskich realizacja tego typu .

£ódzki budynek biurowy Sterlinga Business Center zaprojektowany przez polski oddzia³ biura AEDAS 
(24otrzyma³ certyfikat BREEAM. Jest on wyposa¿ony w system BMS , potocznie zwany inteligentnym 

budynkiem, który steruje m.in. jego wewnêtrznym i zewnêtrznym oœwietleniem oraz windami. Do 
pozytywnej oceny przyczyni³y siê równie¿ oszczêdnoœæ wody oraz zastosowane materia³y przyjazne 

(25œrodowisku . W tym przypadku w¹tpliwoœci mo¿e budziæ fakt, ¿e mimo œródmiejskiej lokalizacji w jego 
bezpoœrednim s¹siedztwie przebiega tylko jedna linia autobusowa i jedna tramwajowa (w pewnym 
oddaleniu), czyli stosunkowo niedu¿o jak na centrum du¿ego miasta, zw³aszcza w porównaniu z innymi 

21) Farr D., Sustainable urbanism : urban design with nature. Hoboken 2008.
22) Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko Dz.U. 2010 nr 213 
       poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 r.).
23) Zakrzewski T., Pierwszy budynek z certyfikatem LEED w Polsce, Architektura-Murator nr 4 (187)/2010, s. 46-47.
24) BMS  Building Management Systems  (pol.) Systemy Zarz¹dzania Budynkiem.
25) http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/lodz-sterlinga-business-center-z-certyfikatem-breeam_75738.
       html Dostêp 11.06.2012 r.
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polskimi certyfikowanymi biurowcami. Ten sam problem dotyczy równie¿ innego ³ódzkiego 
certyfikowanego kompleksu biurowego klasy A + - Textorial Parku, bêd¹cego adaptacj¹ magazynów 
Scheiblera, który oddalony jest od linii tramwajowych o kilkaset metrów. Jest to szczególnie widoczne 
w porównaniu z warszawskim wie¿owcem Rondo 1, posiadaj¹cym certyfikat LEED Gold, gdzie dziêki 

(26korzystnej lokalizacji 63% pracowników doje¿d¿a doñ codziennie komunikacj¹ miejsk¹ .

Zdjêcie.1. Budynek Sterlinga Business Center w £odzi. 
�ród³o: Fot. A. Klimek.

Zdjêcie.2. Rynek Manufaktury w £odzi. 
�ród³o: Fot. A. Klimek.

26) http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/certyfikat-leed-gold-dla-wiezowca-rondo-onz_69577.html, Dostêp 11.06.2012 r.
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Nielicznymi realizacjami o innych funkcjach posiadaj¹cymi zielone certyfikaty s¹ m.in. ³ódzka Manufaktura 
i katowickie 3 Stawy  obie bêd¹ce kompleksami handlowo-us³ugowo-rozrywkowymi ocenionymi 
pozytywnie w kategorii BREEAM In-Use. Oba te centra otrzyma³y certyfikaty parê lat po powstaniu, nie 
mog³o byæ wiêc mowy o ocenianiu ich w najbardziej presti¿owej kategorii nowych budynków. Certyfikaty 
In-Use s¹ ³atwiejsze do uzyskania i ju¿ pobie¿na ocena pierwszego z tych obiektów nasuwa w¹tpliwoœci, czy 
przy jego powstawaniu kierowano siê g³êbok¹ trosk¹ o œrodowisko. Kontrowersje budzi zastosowany 

(27w galerii handlowej parkiet z odleg³ego Paragwaju , a tak¿e niski udzia³ powierzchni biologicznie czynnych 
w zagospodarowaniu terenu. O ile symboliczna iloœæ zieleni na g³ównym placu, tzw. Rynku, podyktowana 
by³a wzglêdami konserwatorskimi, o tyle decyzja o umieszczeniu wszystkich miejsc parkingowych na 
powierzchni ziemi wydaje siê byæ niezgodna z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, gdy¿ przekszta³ca 
rozleg³e tereny w nieu¿ytek ekologiczny, utrudniaj¹cy naturaln¹ retencjê wody i przyczyniaj¹cy siê 
dodatkowo do przegrzewania w okresie letnim, podczas gdy wystarczy³oby stworzenie parkingu chocia¿by 
dwupoziomowego zwiêkszy³oby udzia³ terenów zielonych prawie o po³owê. W przeciwieñstwie do 
opisywanej wczeœniej realizacji pod Rzeszowem, zdecydowano siê na u¿ycie zwyk³ego asfaltu zamiast 
redukuj¹cego efekt wysp ciep³a jasnego betonu drogowego.

Zdjêcie .3. Parking Centrum Handlowego Manufaktura w £odzi. 
�ród³o: Fot. A. Klimek.

Jak zauwa¿a dr in¿. Aleksander Panek, certyfikacja metodami LCA w warunkach polskich nie zawsze jest 
wiarygodna, chocia¿by ze wzglêdu na brak krajowych danych dotycz¹cych energoch³onnoœci wyrobów 
budowlanych. Same certyfikaty, nawet w obrêbie jednego standardu, ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ rygorem, jaki 

(28musz¹ spe³niaæ budynki. Strategia USGBC , organizacji przyznaj¹cej LEED, zmierza w stronê popularyzacji 
oceny wielokryterialnej i nagradzania nawet drobnych dzia³añ, co powoduje, ¿e jedynie budynki 
z najwy¿szymi stopniami mog¹ byæ uznawane za prawid³owe przyk³ady tego, jak powinien wygl¹daæ 
budynek ekologiczny. Byæ mo¿e pierwszy taki gmach powstanie wkrótce w Polsce, kiedy to w tym roku 

27) Zboiñska A., £ódzkie na zakupach, czyli nasze galerie, Dziennik £ódzki, 28.5.2010.
28) United States Green Building Council  (pol.) Rada Budownictwa Zielonego Stanów Zjednoczonych.
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zostan¹ do u¿ytku wroc³awskie biurowce Green Towers, precertyfikowane w systemie LEED na poziomie 
(29platynowym . Jednak¿e prowadzone s¹ dzia³ania na rzecz jeszcze szerszej oceny oddzia³ywania budynku 

na œrodowisko, a prowadz¹ je ISO (International Standards Organisation) oraz CEN (Committee for European 
Normalisation). Byæ mo¿e doczekamy siê równie¿ uregulowañ prawnych na wzór brytyjski, które ka¿¹ 
inwestycjom mog¹cym znacz¹co wp³ywaæ na œrodowisko obowi¹zkowo ubiegaæ siê o certyfikat zgodnoœci ze 

(30zrównowa¿onym rozwojem .

4.3. CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WE W£OSZECH  
PRZEDSTAWIENIE SYTUACJI PRAWNEJ I ROZWOJU PRAWODAWSTWA 

(31W SKALI KRAJU I REGIONU
Pierwsze przepisy dotycz¹ce certyfikacji energetycznej budynków zosta³y wydane we W³oszech w formie 
Ustawy nr 10 z dnia 9. stycznia 1991, która mia³a na celu promowanie rozs¹dnego korzystania z energii, 
rozwój sektora alternatywnych Ÿróde³ energii oraz zmniejszenie zu¿ycia energii podczas procesów 
produkcyjnych.  W roku 2005 zosta³a zapocz¹tkowana procedura transpozycji Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2002/91/UE  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Od 
dnia 1. lutego 2012 powy¿sza dyrektywa zosta³a zast¹piona Dyrektyw¹ 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010, 
która podobnie jak poprzednia promuje poprawê wydajnoœci energetycznej budynków, bior¹c jednoczeœnie 
pod uwagê warunki klimatyczne i lokalne, op³acalnoœæ inwestycji oraz wytycza ogólne za³o¿enia dla obliczeñ 
charakterystyki energetycznej budynków, do których musz¹ siê zastosowaæ kraje cz³onkowskie. 
Metodologia obliczeñ wydajnoœci energetycznej budynków musi zostaæ wyznaczona na podstawie 
charakterystyki cieplnej budynku i jego przegród  wewnêtrznych (pojemnoœæ cieplna, wspó³czynnik 
przewodzenia ciep³a, ogrzewanie pasywne, elementy ch³odz¹ce, mostki cieplne), instalacji ogrzewania 
i ch³odzenia, produkcji ciep³ej wody, oœwietlenia oraz na podstawie usytuowania budynku wzglêdem stron 
œwiata, pasywnych systemów s³onecznych, ochrony przeciws³onecznej itp. Dyrektywa przewiduje, ¿e 
minimalne wymagania charakterystyki energetycznej, które zostan¹ wprowadzone przez poszczególne 
pañstwa i bêd¹ uaktualniane co 5 lat, bêd¹ dotyczyæ zarówno budynków nowych, istniej¹cych oraz 
modernizowanych, jak równie¿ komponentów budowlanych oraz stosowanych systemów technicznych 
(instalacji ogrzewania, produkcji ciep³ej wody, klimatyzacji i wentylacji). Ka¿dy budynek (b¹dŸ mieszkanie) 
czy to nowo wybudowany, czy przeznaczony do sprzeda¿y b¹dŸ wynajmu, bêdzie musia³ posiadaæ certyfikat 
wydany przez niezale¿nego eksperta zaœwiadczaj¹cy o jego charakterystyce energetycznej. 

Wszystkie powy¿sze ustalenia prawne maj¹ na celu zoptymalizowanie zu¿ycia energii w krajach unijnych 
oraz uwra¿liwienie obywateli zarówno pod wzglêdem etycznym, jak i ekonomicznym, na aspekty zwi¹zane 
z w³aœciw¹ gospodark¹ energetyczn¹ budynków, tak aby w przysz³oœci wzros³a liczba i zainteresowanie 
budynkami o niewielkim lub bliskim zeru zapotrzebowaniu na energiê, a wiêc i takich, które mog³yby 

29) http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wroclaw-green-towers-precertyfikowany-w-systemie-leed_68577.html 
       Dostêp 11.06.2012 r.
30) Panek A., Polskie i unijne normy a istniej¹ce systemy oceny ekologicznoœci budynków, Architektura-Murator nr 4 (187)/2010, 
       s. 36-37.
31) Opracowano na podstawie informacji ze stron: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/ certificazione.htm,
       http://www.efficienzaenergetica.enea.it/edilizia/ oraz  http://www.edilportale.com.
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korzystaæ w znacznej mierze z energii pochodz¹cej z lokalnych Ÿróde³ odnawialnych. Do 31 grudnia 2020 r. 
wszystkie nowe realizacje w Unii Europejskiej musz¹ byæ budynkami o minimalnym zu¿yciu energii. 

We W³oszech na dzieñ dzisiejszy ustawodawstwo krajowe dotycz¹ce certyfikacji energetycznej jest wci¹¿ 
niekompletne. Z jednej strony wyró¿niaj¹ siê regiony o bardzo zaawansowanych rozporz¹dzeniach 
prawnych i bogatym doœwiadczeniu w tej dziedzinie, z drugiej strony natomiast istniej¹ wci¹¿ regiony, które 
nie s¹ zbyt wyczulone na temat budownictwa zrównowa¿onego. 

Pierwszym krokiem w kierunku transpozycji Dyrektywy Europejskiej 2002/91/CE na terytorium W³och by³ 
Dekret Ustawodawczy (rozporz¹dzenie) z dnia 18 sierpnia 2005 r., nr.192, który okreœla³ warunki i sposoby 
poprawy charakterystyki energetycznej budynku oraz ogólne kryteria certyfikacji energetycznej, 
przewiduj¹c równie¿ obowi¹zkowe posiadanie Œwiadectwa Certyfikacji Energetycznej przez nowe budynki. 
Certyfikat jest wa¿ny przez okres maksymalnie 10 lat od momentu wydania, musi byæ aktualizowany po 
ka¿dej renowacji budynku, która zmienia jego charakterystykê termiczn¹ oraz musi zawieraæ dane 
dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej budynku oraz wskazówki dotycz¹ce poprawy charakterystyki 
energetycznej. Dekret 192/2005 zosta³ zmieniony i zintegrowany w formie Dekretu Ustawodawczego nr. 311 
z dnia 29. grudnia 2006, który stopniowo rozszerzy³ obowi¹zek certyfikacji energetycznej na wszystkie 
budynki istniej¹ce w momencie wejœcia w ¿ycie Dekretu 192/2005, a wiêc z dniem 8 paŸdziernika 2005 r., 
które przeznaczone s¹ do sprzeda¿y lub pod wynajem. Od 1 stycznia 2007 r. œwiadectwo certyfikacji 
energetycznej jest wymagane, aby móc korzystaæ z zachêt ekonomicznych oraz ulg podatkowych, 
dotycz¹cych zwiêkszenia wydajnoœci energetycznej budynków. Dekrety Ustawodawcze 192/2005 oraz 
311/2006 zosta³y uzupe³nione trzema dekretami wykonawczymi:

rozporz¹dzenie zawieraj¹ce metodologiê obliczeñ oraz wymogi minimalne dotycz¹ce 
charakterystyki energetycznej budynku i instalacji cieplnych, zgodnie z artyku³em 4, ustêp 1, a) i b) 
Dekretu 192/2005. Powy¿sze rozporz¹dzenie zosta³o wydane w Dekrecie Prezydenckim nr.59  
z dnia 2 kwietnia 2009 r.,

wytyczne krajowe dotycz¹ce certyfikacji energetycznej budynków, zgodnie z artyku³em 6, ustêp 9  
i artyku³em 5, ustêp 1 Dekretu 192/2005. Wytyczne zosta³y wydane w Dekrecie Ministerialnym z dnia 
29 czerwca 2009 r.,

rozporz¹dzenie okreœlaj¹ce kryteria akredytacji ekspertów i organów odpowiedzialnych za 
certyfikacjê energetyczn¹ budynków i kontrolê instalacji klimatyzacyjnych , zgodnie z artyku³em 4, 
ustêp 1 c) Dekretu 192/2005. Powy¿sze rozporz¹dzenie nie zosta³o jeszcze wydane i do momentu jego 
wydania nale¿y stosowaæ siê do przepisów zawartych w za³¹czniku III Dekretu Ustawodawczego  
nr 115 z dnia 30 maja 2008 r. (implementacja dyrektywy 2006/32/UE w sprawie efektywnoœci 
wykorzystania energii), który okreœla podmioty uprawnione do certyfikacji energetycznej budynków.

Wraz z Dekretem Ustawodawczym nr 28, z dnia 3 marca 2011 r., który jest transpozycj¹ Dyrektywy 
2009/28/UE o promocji odnawialnych Ÿróde³ energii, wprowadzony zosta³ wymóg uwzglêdnienia 
w umowach kupna-sprzeda¿y lub wynajmu klauzuli, w której nabywca lub najemca potwierdza, ¿e otrzyma³ 
informacje dotycz¹ce certyfikacji energetycznej. Ten sam Dekret 28/2011 przewiduje równie¿, ¿e od 
1 stycznia 2012 r. og³oszenia sprzeda¿y nieruchomoœci musz¹ zawieraæ wskaŸnik charakterystyki 
energetycznej wynikaj¹cy ze œwiadectwa certyfikacji energetycznej danego budynku lub mieszkania.

l

l

l
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Dekrety Ustawodawcze 192/2005 i 311/311 wraz z dekretami wykonawczymi dotycz¹ regionów i prowincji 
autonomicznych, którzy jeszcze nie wdro¿y³y w³asnych przepisów realizuj¹cych Dyrektywê 2002/91/UE. Jeœli 
chodzi o sytuacjê prawn¹ we W³oszech, dotycz¹c¹ certyfikacji energetycznej poszczególnych regionów, to 
jest ona bardzo zró¿nicowana: pocz¹wszy od pionierskich doœwiadczeñ takich jak CasaClima w Prowincji 
Bolzano (certyfikat dobrowolny wprowadzony jako wzorzec odniesienia dla ustawy regionalnej ); poprzez 
regiony, które wprowadzi³y obowi¹zek certyfikacji energetycznej i zredagowa³y rozporz¹dzenia 
odpowiadaj¹ce wymaganiom w³aœciwym dla danego terytorium; a¿ po regiony ca³kowicie pozbawione 
takich ustaleñ prawnych i opieraj¹ce siê na dekretach ogólnokrajowych. 

W Regionie Piemontu, wraz z wprowadzeniem Ustawy Regionalnej 13/2007, ustalone zosta³y standardy 
certyfikacji energetycznej budynków, okreœlaj¹ce wymagania minimalne, metodologiê obliczeñ oraz 
kryteria i procedury niezbêdne do wydania Certyfikatu Energetycznego. 

4.4. KEOHABITAT JAKO PRZYK£AD REALIZACJI ZA£O¯EÑ BUDOWNICTWA 
ENERGO-OSZCZÊDNEGO

Biuro projektowe Keo s.r.l. stanowi przyk³ad firmy, która rozwijaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ w regionie Piemontu 
i Marche we W³oszech, w znakomity sposób realizuje za³o¿enia Dyrektywy Europejskiej 2010/31/UE na 
temat certyfikacji energetycznej budynków, a nawet  wykracza poza jej za³o¿enia, pod¹¿aj¹c w kierunku 
bardziej zaawansowanej certyfikacji, dotycz¹cej ogólnej poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego. 
Innowacyjne rozwi¹zania in¿ynierskie oraz przysz³oœciowe podejœcie do projektowania i realizacji budynków 
daje mo¿liwoœæ osi¹gniêcia bardzo dobrych wyników, jeœli chodzi o faktyczne zapotrzebowanie na energiê 
przez budynek.  

Filozofia projektowa KeoHabitat realizowana przez Keo s.r.l. opiera siê na trzech zasadniczych elementach, 
które stanowi¹ myœl przewodni¹ dla ka¿dego z etapów procesu projektowego, wykonawstwa i nadzoru 
budowlanego oraz okresu u¿ytkowania.  Zdrowie, bezpieczeñstwo i oszczêdnoœæ to podstawowe pojêcia, 
które s¹ punktem wyjœcia dla projektowania i póŸniejszej realizacji budynku. Jednoczeœnie stanowi¹ one 
g³ówny wyznacznik, zarówno jeœli chodzi o wysok¹ jakoœæ ¿ycia, jak i o w³aœciw¹ gospodarkê zasobami naszej 
planety, które to aspekty s¹ podstawami teorii zrównowa¿onego rozwoju.

G³ównym celem jaki stawia sobie KeoHabitat jest komfort, czyli takie zaprojektowanie budynku b¹dŸ 
pomieszczenia, które zapewni stan dobrego samopoczucia osoby zamieszkuj¹cej lub u¿ytkuj¹cej dan¹ 
przestrzeñ. Bior¹c pod uwagê takie parametry jak: aktywnoœæ i ubiór u¿ytkowników; temperatura powietrza 
oraz powierzchni i przedmiotów otaczaj¹cych; jakoœæ (zawartoœæ zanieczyszczeñ, roztoczy, CO ), wilgotnoœæ 2
i prêdkoœæ powietrza; oœwietlenie (naturalne b¹dŸ sztuczne) oraz akustyka (ha³as wewn. i zewn.), mo¿emy 
„zaprojektowaæ” samopoczucie danej osoby. Bior¹c dodatkowo pod uwagê fakt, ¿e wiêkszoœæ naszego czasu 
spêdzamy w pomieszczeniach zamkniêtych, zapewnienie komfort staje siê aspektem zasadniczym. 

Dziêki wysokiej jakoœci wykonania izolacji termicznej i akustycznej, gwarantowanej przez stosowane 
rozwi¹zania techniczne (materia³y, rozwi¹zania konstrukcyjne) i technologiczne (ogrzewanie b¹dŸ 
ch³odzenie, instalacje wentylacyjne) budynku, KeoHabitat gwarantuje idealne warunki temperaturowe, 
akustyczne i wilgotnoœci powietrza bez wzglêdu na porê roku, warunki klimatyczne czy szerokoœæ 
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geograficzn¹. Opieraj¹c siê na zasadach fizyki kwantowej stworzony zosta³ innowacyjny system, który 
poprzez w³aœciwe wykorzystanie promieniowania elektromagnetycznego daje wymierne korzyœci 
w zarz¹dzaniu energi¹ ciepln¹ wewn¹trz budynku, które przebiega w inny sposób  w zimie, a w inny w lecie. 
System KeoHabitat gwarantuje poczucie komfortu poprzez sta³a kontrolê wilgotnoœci powietrza na 
poziomie 40% (wy¿sza lub ni¿sza wilgotnoœæ wzglêdna powietrza jest w rzeczywistoœci szkodliwa dla 
zdrowia; nadmierna iloœæ pary wodnej mo¿e na przyk³ad prowokowaæ dreszcze - para wodna odbiera ciep³o 
cia³u ludzkiemu, lub mo¿e powodowaæ powstawanie pleœni na œcianach) oraz poprzez zachowanie 
równowagi w wymianie ciep³a pomiêdzy cia³em ludzkim a otoczeniem. W okresie zimowym przegrody 
zewnêtrzne systemu KeoHabitat ca³kowicie „odbijaj¹” straty ciep³a cia³a ludzkiego zachodz¹ce przez 
promieniowanie, oddaj¹c je jednoczeœnie otoczeniu. Dzia³aj¹c jak lustro, system wykorzystuje naturalne 
promieniowanie cieplne ludzkiego cia³a w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energiê niezbêdn¹ do 
ogrzewania. Cia³o ludzkie ogrzewa siê ³atwiej dziêki promieniowaniu elektromagnetycznemu, a nie poprzez 
konwekcjê czy przewodzenie. Dlatego te¿ KeoHabitat w projektowanych budynkach stosuje ogrzewanie 
pod³ogowe elektryczne promiennikowe (o niskim zu¿yciu energii), które poprzez fale promieniowania 
podczerwonego ogrzewa najpierw œciany, przedmioty i osoby w pomieszczeniu, a dopiero póŸniej od nich 
ogrzewa siê powietrze (jest to taka sama zasada, dziêki której S³oñce ogrzewa powierzchniê Ziemi). Takie 
rozwi¹zanie zapobiega efektowi poczucia zimna w pomieszczeniu, z którym spotykamy siê czêsto 
w tradycyjnym budownictwie. Zachodzi on nawet przy wysokiej temperaturze powietrza, a spowodowany 
jest poch³anianiem ciep³a przez œciany budynku. W lecie natomiast œciany budynku wykonanego 
w technologii KeoHabitat odbijaj¹ ciep³o z zewnêtrz i nie pozwalaj¹ mu przedostaæ siê do wnêtrza, przez co 
pozostaje ono ch³odne i pozwala cia³u ludzkiemu na oddanie ciep³a. W budynkach tradycyjnych 
i niew³aœciwie izolowanych przy wysokich temperaturach zewnêtrznych œciany nadmiernie siê ogrzewaj¹ 
i oddaj¹ swoje ciep³o do wnêtrza, przez co znacznie wzrasta temperatura w pomieszczeniach, prowokuj¹c 
dyskomfort.

Rys.1. Schematyczne przedstawienie wykorzystania promieniowania podczerwonego przez system 
KeoHabitat.

�ród³o: materia³y promocyjne KeoHabitat.
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Cech¹ charakterystyczn¹ zewnêtrznych przegród budowlanych systemu KeoHabitat jest nie tylko ich ró¿ne 
dzia³anie podczas wysokich i niskich temperatur, ale tak¿e inna ich struktura w zale¿noœci od lokalizacji 
wzglêdem stron œwiata. Poni¿ej przedstawione zosta³o dok³adnie, w jaki sposób funkcjonuje œciana 
po³udniowa wykonana w systemie KeoHabitat w porównaniu z rozwi¹zaniami tradycyjnymi. Podano 
równie¿ wartoœci wspó³czynnika przenikania ciep³a (U) dla ka¿dej z przegród. 

Rys.2. Schemat porównawczy trzech rozwi¹zañ konstrukcyjnych pionowej przegrody zewnêtrznej. 
�ród³o: materia³y promocyjne KeoHabitat.

W okresie zimowym przegroda KeoHabitat jest najbardziej skuteczna spoœród przedstawionych rozwi¹zañ 
(a wiêc  zapewnia najlepszy komfort) z dwóch powodów: po pierwsze, ciep³o zostaje odbite niemal w ca³oœci 
i nie jest rozpraszane na zewn¹trz (jednoczeœnie te¿ ciep³o nie jest  akumulowane  i zapobiega to efektowi  
wyspy ciep³a, obecnego szczególnie w miastach); po drugie, rozwi¹zanie to eliminuje ryzyko skraplania siê 
pary wodnej wewn¹trz b¹dŸ na powierzchni œciany. W lecie natomiast œciana w systemie Keohabitat, dziêki 
zastosowaniu wentylowanych pustek powietrznych, wyró¿nia siê przesuniêciem fazowym rzêdu 16 godzin, 
a t³umienie fali cieplnej ma wartoœæ 0,97 (do pomieszczenia przedostaje siê tylko 3% ciep³a 
z promieniowania bezpoœredniego na œcianê).

Kolejnym elementem zapewniaj¹cym komfort danego pomieszczenia jest gwarancja jakoœci powietrza. Aby 
zapobiec tworzeniu siê zastoin i nadmiernej koncentracji dwutlenku wêgla, py³ów lub radonu, które to 
zwi¹zki mog¹ byæ przyczyn¹ alergii, bezsennoœci czy zaburzeñ uk³adu oddechowego, nale¿y zapewniæ 
w³aœciw¹ wymianê powietrza. Keohabitat stosuje system wentylacji mechanicznej, który odzyskuje ciep³o 
z powietrza zu¿ytego, a nastêpnie wstêpnie ogrzewa nim zaczerpywane powietrze œwie¿e, poddaj¹c 
je jednoczeœnie filtracji i dezynfekcji. 

Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e terytorium W³och jest szczególnie nara¿one na trzêsienia ziemi, KeoHabitat 
przyk³ada szczególn¹ wagê do projektowania konstrukcji noœnej w taki sposób, aby mog³a ona zapewniæ 
bezpieczeñstwo mieszkañcom budynku. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e nasilenie skutków trzêsienia ziemi jest 
wprost proporcjonalne do masy danego budynku, stosowana jest lekka konstrukcja noœna drewniana, która 
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stanowi 1/5 ciê¿aru odpowiadaj¹cej jej konstrukcji ¿elbetowej. Przyczyn¹ powa¿nych szkód spowodowanych 
przez trzêsienia ziemi we W³oszech jest nadmierna statycznoœæ konstrukcji wobec wstrz¹sów sejsmicznych, 
dlatego te¿ w technologii KeoHabitat po³¹czenia ró¿nych elementów drewnianej konstrukcji szkieletowej 
(konstrukcji podstawowej, drugorzêdnej i os³onowej)  s¹ tak zaprojektowane, aby rozpraszaæ energiê fali 
sejsmicznej absorbuj¹c tym samym drgania - konstrukcja noœna nie ulega w ten sposób za³amaniu. 

Innym bardzo wa¿nym aspektem bezpieczeñstwa konstrukcji jest jej odpornoœæ na po¿ar. Z uwagi na 
wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ drewna, która nie zmienia siê wraz ze wzrostem temperatury (w czasie po¿aru 
temperatura dochodzi nawet do 1000°C),  materia³ ten ma wysok¹ odpornoœæ ogniow¹ i zapewnia noœnoœæ 
konstrukcji przez d³u¿szy okres czasu w porównaniu do stali czy konstrukcji ¿elbetowych (przy 600°C stal traci 
swoj¹ wytrzyma³oœæ i topi siê).

Wielkoœci¹, która determinuje wszelkie oceny oraz wp³ywa na decyzje architektoniczne i in¿ynierskie, jest 
oczywiœcie koszt budynku. Przez koszt budynku rozumiemy sumê kosztów budowy i póŸniejszej eksploatacji 
przez okres oko³o 20 lat (jest to teoretyczny czas ¿ycia budynku bez koniecznoœci przeprowadzania 
radykalnych interwencji lub renowacji). W przypadku KeoHabitat modu³owe rozwi¹zania konstrukcyjne 
i technologiczne mog¹ byæ z ³atwoœci¹ dostosowane do ka¿dego typu budynku. Redukcja czasu budowy 
nawet do 50%, dziêki ³atwoœci monta¿u elementów oraz stosowaniu technik wykoñczeniowych „na sucho”, 
zapewnia w konsekwencji znaczn¹ redukcjê kosztów budowy. Materia³y i technologie o wysokiej jakoœci, 
trwa³oœæ ca³ego systemu oraz jego charakterystyka energetyczna gwarantuj¹ nie tylko zmniejszenie kosztów 
(œrodowiskowych i finansowych) utrzymania siêgaj¹cych nawet 95%, ale równie¿ wysok¹ wartoœæ 
nieruchomoœci w czasie. Stosowana technika budowlana, koncentruj¹ca siê na dok³adnym wykonaniu 
ka¿dego detalu, zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ energetyczn¹ wszystkich przegród, a tym samym 
pozwala na stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii, które tylko w ten sposób s¹ w pe³ni skuteczne. 

2Tabela.1. Zestawienie kosztów œrodowiskowych i utrzymania mieszkania o powierzchni 100 m  wykonanego 
w sposób tradycyjny i w systemie KeoHabitat.

�ród³o: materia³y promocyjne KeoHabitat.

Dodatkowo Keohabitat bezpoœrednio monitoruje przebieg prac budowlanych oraz przygotowuje specjalny 
„Podrêcznik Budowy”, który przedstawia „krok po kroku” sposób realizacji budynku, co pozwala nawet 
osobom spoza bran¿y budowlanej na zbudowanie np. w³asnego domu. Ka¿dy realizowany budynek posiada 
te¿ tzw. „Instrukcjê obs³ugi”, która opisuje prawid³owe u¿ytkowanie i konserwacjê, zapewniaj¹c pe³n¹ 
wydajnoœæ ca³ego systemu.

Prawdziw¹ gwarancj¹ wydajnoœci i rzeczywistej oszczêdnoœci jest kontrola deklarowanych wartoœci 
komfortu specjalistycznymi przyrz¹dami. Sposób wykonania pomiarów jest zawarty w odpowiednich 
normach zarówno europejskich, jak i krajowych. Keohabitat weryfikuje charakterystykê energetyczn¹ 
i mikroklimatyczn¹ budynku w trakcie realizacji, po jej ukoñczeniu i w czasie u¿ytkowania. 

Zu¿ycie energii 

Tona oleju ekwiwalentnego 

Emisja CO2 

Koszt 

Konstrukcja tradycyjna

15  MWh/rok

0,6  toe/rok

3160  kgCO /rok2

1350  €/rok

KeoHabitat

0,5 MWh/rok

0,04  toe/rok

105  kgCO /rok2

75  €/rok
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Zdjêcie 4. Dokumentacja fotograficzna z budowy KeoHabitat.
�ród³o: materia³y archiwalne Keo s.r.l.

Zdjêcie 4. Pomiar charakterystyki cieplnej i mikroklimatycznej budynku za pomoc¹ blower door test, 
kamery termowizyjnej oraz urz¹dzenia do pomiaru jakoœci powietrza we wnêtrzu. 

�ród³o: en.wikipedia.org, cerco.tv.
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Przeprowadzane s¹ nastêpuj¹ce pomiary, które stanowi¹ sprawdzenie wartoœci projektowanych: 

1. Pomiar charakterystyki cieplnej budynku: Szczelnoœæ budynku (blower door test) UNI EN 13829; 
Iloœciowa weryfikacja wydajnoœci cieplnej budynku (miernik przep³ywu ciep³a typu HFM) ISO 9869; 
Jakoœciowa weryfikacja charakterystyki cieplnej budynku (termografia)  - UNI EN 13187;

2. Pomiar charakterystyki mikroklimatycznej wnêtrza: Stê¿enie C02, py³ów i gazu radon; Stê¿enie pary 
wodnej; Œrednia temperatura promieniowania; Temperatura powietrza; Prêdkoœæ powietrza; 
Kontrola ciœnienia akustycznego; zgodnie z nastêpuj¹cymi standardami: EN ISO 7730 - ISO9920 - 
ISO7243 - ISO 7933 UNI EN ISO 10151/2002 - ASHRAE STANDARD 55/1992 DIR 2008/50/CE - UNI EN ISO 
140.

 Tabela 2. Chronologiczne przedstawienie poszczególnych etapów ulepszania rozwi¹zañ technicznych 
i technologicznych, które doprowadzi³y do stworzenia certyfikatu jakoœci KeoHabitat.

�ród³o: materia³y promocyjne KeoHabitat.

Odzwierciedleniem realizowanych za³o¿eñ jest certyfikat jakoœci KeoHabitat, który jest gwarancj¹ 
oszczêdnoœci i komfortu. Certyfikacja obejmuje nastêpuj¹ce kryteria wraz z odpowiadaj¹cymi im 
wartoœciami: 

Ca³kowity brak mostków termicznych (ró¿nica temperatury powierzchni - < 1 °K),

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a powierzchni nieprzezroczystych < 0,150 W/m ·°K,

l
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stanowi 1/5 ciê¿aru odpowiadaj¹cej jej konstrukcji ¿elbetowej. Przyczyn¹ powa¿nych szkód spowodowanych przez trzêsienia ziemi we W³oszech jest nadmierna statycznoœæ konstrukcji wobec wstrz¹sów sejsmicznych, dlatego te¿ w technologii KeoHabitat po³¹czenia ró¿nych elementów drewnianej konstrukcji szkieletowej (konstrukcji podstawowej, drugorzêdnej i os³onowej)  s¹ tak zaprojektowane, aby rozpraszaæ energiê fali sejsmicznej absorbuj¹c tym samym drgania -   konstrukcja noœna nie ulega w ten sposób za³amaniu. Innym bardzo wa¿nym aspektem bezpieczeñstwa konstrukcji jest jej odpornoœæ na po¿ar. Z uwagi na wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ drewna, która nie zmienia siê wraz ze wzrostem temperatury (w czasie po¿aru temperatura dochodzi nawet do 1000°C),  materia³ ten ma wysok¹ odpornoœæ ogniow¹ i zapewnia noœnoœæ konstrukcji przez d³u¿szy okres czasu w porównaniu do stali czy konstrukcji ¿elbetowych (przy 600°C stal traci swoj¹ wytrzyma³oœæ i topi siê).Wielkoœci¹, która determinuje wszelkie oceny oraz wp³ywa na decyzje architektoniczne i in¿ynierskie, jest oczywiœcie koszt budynku. Przez koszt budynku rozumiemy sumê kosztów budowy i póŸniejszej eksploatacji przez okres oko³o 20 lat (jest to teoretyczny czas ¿ycia budynku bez koniecznoœci przeprowadzania radykalnych interwencji lub renowacji). W przypadku KeoHabitat modu³owe rozwi¹zania konstrukcyjne i technologiczne mog¹ byæ z ³atwoœci¹ dostosowane do ka¿dego typu budynku. Redukcja czasu budowy nawet do 50%, dziêki ³atwoœci monta¿u elementów oraz stosowaniu technik wykoñczeniowych „na sucho”, zapewnia w konsekwencji znaczn¹ redukcjê kosztów budowy. Materia³y i technologie o wysokiej jakoœci, trwa³oœæ ca³ego systemu oraz jego charakterystyka energetyczna gwarantuj¹ nie tylko zmniejszenie kosztów (œrodowiskowych i finansowych) utrzymania siêgaj¹cych nawet 95%, ale równie¿ wysok¹ wartoœæ nieruchomoœci w czasie. Stosowana technika budowlana, koncentruj¹ca siê na dok³adnym wykonaniu ka¿dego detalu, zapewnia maksymaln¹ wydajnoœæ energetyczn¹ wszystkich przegród, a tym samym pozwala na stosowanie odnawialnych Ÿróde³ energii, które tylko w ten sposób s¹ w pe³ni skuteczne. 2Tabela.1. Zestawienie kosztów œrodowiskowych i utrzymania mieszkania o powierzchni 100m  wykonanego w sposób tradycyjny i  w systemie KeoHabitat (Ÿród³o: materia³y promocyjne KeoHabitat).

Dodatkowo Keohabitat bezpoœrednio monitoruje przebieg prac budowlanych oraz przygotowuje specjalny „Podrêcznikowi Budowy”, który przedstawia „krok po kroku” sposób realizacji budynku, co pozwala nawet osobom spoza bran¿y budowlanej na zbudowanie np. w³asnego domu. Ka¿dy realizowany budynek posiada te¿ tzw. „Instrukcjê obs³ugi”, która opisuje prawid³owe u¿ytkowanie i konserwacjê, zapewniaj¹c pe³n¹ wydajnoœæ ca³ego systemu.Prawdziw¹ gwarancj¹ wydajnoœci i rzeczywistej oszczêdnoœci jest kontrola deklarowanych wartoœci komfortu specjalistycznymi przyrz¹dami. Sposób wykonania pomiarów jest zawarty w odpowiednich normach zarówno europejskich, jak i krajowych. Keohabitat weryfikuje charakterystykê energetyczn¹ i mikroklimatyczn¹ budynku w trakcie realizacji, po jej ukoñczeniu i w czasie u¿ytkowania. Przeprowadzane s¹ nastêpuj¹ce pomiary, które stanowi¹ sprawdzenie wartoœci projektowanych: 1. Pomiar charakterystyki cieplnej budynku: Szczelnoœæ budynku (blower door test) UNI EN 13829; Iloœciowa weryfikacja wydajnoœci cieplnej budynku (miernik przep³ywu ciep³a typu HFM) ISO 9869; Jakoœciowa weryfikacja charakterystyki cieplnej budynku (termografia)  - UNI EN 13187;2. Pomiar charakterystyki mikroklimatycznej wnêtrza: Stê¿enie C02, py³ów i gazu radon; Stê¿enie pary wodnej; Œrednia temperatura promieniowania; Temperatura powietrza; Prêdkoœæ powietrza; Kontrola ciœnienia akustycznego; zgodnie z nastêpuj¹cymi standardami: EN ISO 7730 - ISO9920 - ISO7243 - ISO 7933 UNI EN ISO 10151/2002 - ASHRAE STANDARD 55/1992 DIR 2008/50/CE - UNI EN ISO 140.Zdj.5. Pomiar charakterystyki cieplnej i mikroklimatycznej budynku za pomoc¹ blower door test, kamery termowizyjnej oraz urz¹dzenia do pomiaru jakoœci powietrza we wnêtrzu  (Ÿród³o: en.wikipedia.org, cerco.tv;)Odzwierciedleniem realizowanych za³o¿eñ jest certyfikat jakoœci KeoHabitat, który jest gwarancj¹ oszczêdnoœci i komfortu. Certyfikacja obejmuje nastêpuj¹ce kryteria wraz z odpowiadaj¹cymi im wartoœciami: · Ca³kowity brak mostków termicznych (ró¿nica temperatury powierzchni mniejsza ni¿ 1 °K);· Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a powierzchni nieprzezroczystych < 0,150 W/m ·°K;· Wspó³czynnik przenikania ciep³a powierzchni przezroczystych < 1,0 W/m ·°K;· T³umienie fali cieplnej > 90%  oraz przesuniêcie fazowe fali temperatury rzêdu 8-10 godzin;· Ca³kowite zapotrzebowanie na  energiê przez budynek (bez uwzglêdnienia energii pozyskanej z odnawialnych êródeù energii):   15 kWh/m² ·rok;· Wartoœæ parametru PMV (Predicted Medium Vote): ? 0 (jednakowy zim¹ i latem).Wy¿ej wymienione wartoœci s¹ rezultatem wieloletniego doœwiadczenia i nieustaj¹cego rozwoju, który miedzy innymi stawia sobie za cel jak najni¿sze zapotrzebowanie na energiê przez budynek.Rok Opis Klasa energetyczna Zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹1997 Pierwszy budynek prototypowy: konstrukcja drewniana dla strefy o wysokim ryzyku trzêsienia ziemiF 100 KWh/m22000 Zastosowanie rozwi¹zañ w zakresie wydajnoœci energetycznej budynku: pierwsze lekkie œciany warstwowe dla drewnianej konstrukcji szkieletowej C 55 KWh/m22001 Wprowadzenie nowych warstw w konstrukcji œciany dla polepszenia charakterystyki energetycznej: p³yty trocinobetonowe A 30 KWh/m22003 Realizacja pierwszego osiedla mieszkaniowego: pierwsze próby eksperymentalne zastosowania dachu i œciany wentylowanejA 27 KWh/m22005 Pierwsze kondominium i ugruntowanie wczeœniejszych doœwiadczeñ: 90€ na ogrzanie 100m2 A20 KWh/m22006 Pierwsze zastosowanie izolacji odblaskowej: lepsza charakterystyka cieplna w zimie i w lecie potwierdzona testami mikroklimatu wnêtrza   A+ 15 KWh/m22008 Badania nad bardziej wydajnymi pod wzglêdem energetycznym technologiami konstrukcyjnymi: zmniejszenie iloœci u¿ytych materia³ów dziêki zastosowaniu pustek powietrznych regulowanych (zamkniêtych lub wentylowanych w zale¿noœci od pory roku)   A+ 9 KWh/m2obecnie KeoHabitat: budynki projektowane i certyfikowane znakiem jakoœci Keohabitat   A+ 1 3  KWh/m2Tabela 2. Chronologiczne przedstawienie poszczególnych etapów ulepszania rozwi¹zañ technicznych i technologicznych, które doprowadzi³y do stworzenia certyfikatu jakoœci KeoHabitat (Ÿród³o: materia³y promocyjne KeoHabitat).Z przedstawionej analizy systemu KeoHabitat wynika, ¿e stanowi on model projektowy, który w znakomity sposób realizuje wymagania stawiane budownictwu energooszczêdnemu, koncentruj¹c siê przede wszystkim na spe³nieniu potrzeb u¿ytkownika w zakresie komfortu, bezpieczeñstwa oraz w³aœciwego zarz¹dzania energi¹ i œrodkami finansowymi. Stanowi on te¿ solidn¹ podstawê i posiada dobre predyspozycje do dalszego rozwoju w kierunku uzupe³nienia o wszystkie zasady budownictwa zrównowa¿onego rozwoju.   Wykaz aktów prawnych:Prawo UE:· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;· Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy nr 2001/77/WE oraz 2003/30/WE;· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹ca ogólne zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów zwi¹zanych z energi¹; · Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii i us³ug energetycznych;· Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiaj¹c¹ ogólne zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów wykorzystuj¹cych energiê oraz zmieniaj¹c¹ dyrektywê Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE;· Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;· Dyrektywa Rady 93/76/EWG z 13 wrzeœnia 1993r w celu ograniczenia emisji dwutlenku wêgla poprzez poprawienie efektywnoœci energetycznej;· Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych redukcji emisji gazów cieplarnianych;Prawo polskie:· Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoœci energetycznej (Dz.U.2011.94.551);· Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);· Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.2008.223.1459);· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j.Dz.U.2012.472);· Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.);· Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);· Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397); · Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej osoby sporz¹dzaj¹cej œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ (Dz.U.2009.224.1802);· Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do sporz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ (Dz.U.2008.17.104);· Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.2008.201.1240);· Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2008.201.1238);· Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1239);· Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690;· Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku M.P.2010.2.11 obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej pañstwa do 2030 r. (M.P. z dnia 14 stycznia 2010 r.);· Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2009 r. II SA/WA 1010/09;· Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r. I OSK 344/10;Prawo w³oskie:· Dekret Ustawodawczy nr 28, z dnia 3 marca 2011;· Dekret Prezydencki nr 59 z dnia 2 kwietnia 2009 roku, (Rozporz¹dzenie) zawieraj¹ce metodologiê obliczeñ oraz wymogi minimalne dotycz¹ce charakterystyki energetycznej budynku i instalacji cieplnych;· Dekret Ministerialny z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wytycznych krajowych dotycz¹cych certyfikacji energetycznej budynków;· Ustawa Regionalna 13/2007; Region Piemontu.· Dekret Ustawodawczy (rozporz¹dzenie) z dnia 18 Sierpnia 2005, nr 192; zmieniony i zintegrowany w formie Dekretu Ustawodawczego nr 311 z dnia 29 grudnia 2006, uzupe³nione trzema dekretami wykonawczymi.Wykaz literatury:· Borys G. Bia³e certyfikaty jako instrument podnoszenia efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii w  U n i i  E u r o p e j s k i e j  P r a c e  n a u k o w e  A k a d e m i i  E k o n o m i c z n e j  we Wroc³awiu, Gospodarka a Œrodowisko nr 22. 2008.· Farr D., Sustainable urbanism : urban design with nature. Hoboken 2008.· Latour B., Nigdy nie byliœmy nowoczeœni : studium z antropologii symetrycznej. Warszawa 2011.· Latour B., Polityka natury : nauki wkraczaj¹ do demokracji. Warszawa 2009.· Lipiñski M., Wojciechowski £., Hryncewicz-Lamber G., Lamber M. Dom igloo we Wroc³awiu. Architektura-Murator nr 6 (201)/2011, s. 82-85· Lorens A., Dom pasywny ko³o Z³otowa w Wielkopolsce. Architektura-Murator nr 3 (198)/2011, s. 66-73· Magazyn programu Inteligentna Energia Europa na rzecz zrównowa¿onej przysz³oœci Nr 1 Listopad 2010, Komisja Europejska;· Panek A., Polskie i unijne normy a istniej¹ce systemy oceny ekologicznoœci budynków, Architektura-Murator nr 4 (187)/2010, s. 36-37;· Raport Europejskiej Agencji Œrodowiska. Œrodowisko Europy 2010  Stan i prognozy. Synteza. Europejska Agencja Œrodowiska. Kopenhaga 2010;· Œmiechowski D., Architektura proekologiczna z zastosowaniem podejœcia niskotechnologicznego (low-tech). Architektura-Murator nr 4 (187)/2010;· Szyd³o M. Œwiadectwa charakterystyki energetycznej oraz ich rola przy dokonywaniu czynnoœci prawnych maj¹cych za przedmiot budynki lub lokale. Teza nr 3 Rejent.2009.1.62;· Zakrzewski T., Pierwszy budynek z certyfikatem LEED w Polsce, Architektura-Murator nr 4 (187)/2010;· Zboiñska A., £ódzkie na zakupach, czyli nasze galerie, Dziennik £ódzki, 28.5.2010;Wykaz stron internetowych:http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/ certificazione.htm; http://www.efficienzaenergetica.enea.it/edilizia/; http://www.edilportale.com;http://termodom.pl/news/certyfikacja_budynkow_ po_europejsku;  http://www.elektroaudyt.cba.pl/cert_w_europie.html;http://www.itb.pl/files/itb/zrownowazone_budownictwo.pdf;http://cohabitat.net/strawbale-nanohabitat-beta-release.html;http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/certyfikat-leed-gold-dla-wiezowca-rondo-onz_69577.html;http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-komercyjne/lodz-sterlinga-business-center-z-certyfikatem-breeam_75738.html;http://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wroclaw-green-towers-precertyfikowany-w-systemie-leed_68577.html.

Opis

Pierwszy budynek prototypowy: konstrukcja drewniana
 dla strefy o wysokim ryzyku trzêsienia ziemi

Zastosowanie rozwi¹zañ w zakresie wydajnoœci energetycznej 
budynku: pierwsze lekkie œciany warstwowe dla drewnianej 

konstrukcji szkieletowej 

Wprowadzenie nowych warstw w konstrukcji œciany dla polepszenia 
charakterystyki energetycznej: p³yty trocinobetonowe 

Realizacja pierwszego osiedla mieszkaniowego: pierwsze 
próby eksperymentalne zastosowania dachu i œciany wentylowanej

Pierwsze kondominium i ugruntowanie wczeœniejszych doœwiadczeñ: 
290€ na ogrzanie 100m  

Pierwsze zastosowanie izolacji odblaskowej: lepsza charakterystyka 
cieplna w zimie i w lecie potwierdzona testami mikroklimatu wnêtrza

Badania nad bardziej wydajnymi pod wzglêdem energetycznym 
technologiami konstrukcyjnymi: zmniejszenie iloœci u¿ytych 

materia³ów dziêki zastosowaniu pustek powietrznych regulowanych 
(zamkniêtych lub wentylowanych w zale¿noœci od pory roku)

KeoHabitat: budynki projektowane i certyfikowane znakiem jakoœci 

Rok

1997

2000

2001

2003

2005

2006

2008

obecnie

Zapotrzebowanie na 
energiê pierwotn¹

2100 KWh/m  

255 KWh/m 

230 KWh/m 

227 KWh/m 

220 KWh/m 

215 KWh/m 

29 KWh/m 

213 KWh/m 

Klasa 
energetyczna

F

C

A

A

A

  A+

  A+

  A+



98

Wspó³czynnik przenikania ciep³a powierzchni przezroczystych < 1,0 W/m ·°K,

T³umienie fali cieplnej > 90%  oraz przesuniêcie fazowe fali temperatury rzêdu 8-10 godzin,

Ca³kowite zapotrzebowanie na  energiê przez budynek (bez uwzglêdnienia energii pozyskanej  
2z odnawialnych Ÿróde³ energii): - 15 kWh/m ·rok,

Wartoœæ parametru PMV (Predicted Medium Vote):  0 (jednakowy zim¹ i latem).~

Wy¿ej wymienione wartoœci s¹ rezultatem wieloletniego doœwiadczenia i nieustaj¹cego rozwoju, który 
miedzy innymi stawia sobie za cel jak najni¿sze zapotrzebowanie na energiê przez budynek.

Z przedstawionej analizy systemu KeoHabitat wynika, ¿e stanowi on model projektowy, który w znakomity 
sposób realizuje wymagania stawiane budownictwu energooszczêdnemu, koncentruj¹c siê przede 
wszystkim na spe³nieniu potrzeb u¿ytkownika w zakresie komfortu, bezpieczeñstwa oraz w³aœciwego 
zarz¹dzania energi¹ i œrodkami finansowymi. Stanowi on te¿ solidn¹ podstawê i posiada dobre 
predyspozycje do dalszego rozwoju w kierunku uzupe³nienia o wszystkie zasady budownictwa 
zrównowa¿onego rozwoju.

Wykaz aktów prawnych:
Prawo UE:

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

Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy nr 2001/77/WE oraz 
2003/30/WE;

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 paŸdziernika 2009 r. 
ustanawiaj¹ca ogólne zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów 
zwi¹zanych z energi¹; 

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie efektywnoœci koñcowego wykorzystania energii i us³ug energetycznych;

Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiaj¹c¹ ogólne 
zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla produktów wykorzystuj¹cych energiê oraz 
zmieniaj¹c¹ dyrektywê Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE  
i 2000/55/WE;

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków;

Dyrektywa Rady 93/76/EWG z 13 wrzeœnia 1993r w celu ograniczenia emisji dwutlenku wêgla poprzez 
poprawienie efektywnoœci energetycznej;

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wysi³ków podjêtych przez pañstwa cz³onkowskie, zmierzaj¹cych do zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych redukcji emisji 
gazów cieplarnianych;

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Prawo polskie:

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoœci energetycznej (Dz.U.2011.94.551);

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
(Dz.U.2008.223.1459);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j.Dz.U.2012.472);

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.);

Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych 
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397); 

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowi¹zkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej osoby sporz¹dzaj¹cej œwiadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ 
techniczno-u¿ytkow¹ (Dz.U.2009.224.1802);

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania 
szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do sporz¹dzania œwiadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci budynku stanowi¹cej 
samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ (Dz.U.2008.17.104);

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej 
samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw ich 
charakterystyki energetycznej (Dz.U.2008.201.1240);

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2008.201.1238);

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó³owego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1239);

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690;

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. M.P.2010.2.11 obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej pañstwa do 2030 r. (M.P. z dnia 14 stycznia 2010 r.);
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