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Wstêp
Energia cieplna oraz elektryczna s¹ w wiêk-

szości krajów wytwarzane konwencjonalnie 
przy wykorzystaniu paliw kopalnianych. Z bie-
giem lat nie przybywa z³ó¿ paliw, natomiast 
wzrasta zu¿ycie energii, a tak¿e zanieczyszcze-
nie środowiska wywo³ane emisj¹ produktów 
spalania do atmosfery. Wytwarzana energia 
w 40% wykorzystywana jest w sektorze 
budownictwa mieszkaniowego i u¿yteczności 
publicznej. Maj¹c na wzglêdzie uregulowanie 
zu¿ywania tej energii, wprowadzono dyrek-
tywy:

– 2002/91/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. doty-
cz¹c¹ charakterystyki energetycznej budynków 
(EPBD) [1] 

– Rady 93/76/EWG z dnia 13 września 
1993 r. dotycz¹c¹ ograniczenia emisji ditlenku 
wêgla (SAVE). 

Oba te dokumenty maj¹ na celu wypromo-
wanie oszczêdności w zu¿yciu energii w budyn-
kach we Wspólnocie Europejskiej. S¹ one istot-
ne równie¿ dla rozwoju niekonwencjonalnych 
metod pozyskiwania energii i upowszechniania 
korzystania ze źróde³ odnawialnych.

Dyrektywa 2002/91/UE (EPBD)
Celem wprowadzenia tej dyrektywy 

jest promocja poprawy jakości energetycznej 
budynków (…) przy uwzglêdnieniu typowych 

dla danego kraju zewnêtrznych i wewnêtrz-
nych warunków klimatycznych [1], dziêki 
czemu mo¿liwe jest zredukowanie globalnego 
zu¿ycia energii, a tym samym spadek poziomu 
emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzenie 
dyrektywy wi¹¿e siê z wdro¿eniem regulacji 
w nastêpuj¹cych kwestiach [1]:

– opracowania metodologii określania 
zintegrowanej charakterystyki budynku

– zastosowania minimalnych wymagañ 
energetycznych do nowych budynków

– wprowadzenia świadectwa energetycz-
nego dla budynków

– rozpatrzenia ekonomicznie uzasadnio-
nych przedsiêwziêæ oszczêdzania energii

– regularnych kontroli i doradztwa w celu 
usprawnienia kot³ów/źróde³ ciep³a i systemów 
ogrzewania, ch³odzenia oraz klimatyzacji.

Niektóre wymagania tej dyrektywy zosta³y 
wprowadzone do prawa polskiego ustaw¹ 
zmieniaj¹c¹ ustawê – Prawo budowlane [2].

Z obowi¹zku posiadania świadectwa ener-
getycznego s¹ zwolnione [1]:

– budynki i budowle zabytkowe lub takie, 
w których ingerencja w konstrukcjê mog³aby 
zmieniæ ich wygl¹d i charakter

– budynki u¿ytkowane jako świ¹tynie lub 
inne miejsca kultu religijnego

– budynki wznoszone na okres krótszy 
ni¿ 2 lata (np. magazyny, warsztaty, budynki 
rolnicze)

– budynki mieszkalne wykorzystywane 
krócej ni¿ 4 miesi¹ce w roku

– wolno stoj¹ce budynki o powierzchni 
u¿ytkowej mniejszej ni¿ 50 m2.

Równocześnie z wdro¿eniem dyrektywy 
2002/91/UE [1] prowadzone s¹ prace nad im-
plementacj¹ zestawu norm wspomagaj¹cych. 
Określ¹ one metody projektowania, budowy 
oraz oceny jakości energetycznej budynku. 
Zestaw norm CEN-EPBD dotycz¹cych tych 
zagadnieñ sk³ada siê z 43 dokumentów, które 
podzielono na nastêpuj¹ce grupy wed³ug 
ich przeznaczenia [3]:

1) dotycz¹ce fizyki budowli (określaj¹ce 
metody obliczeniowe wymiany ciep³a przez 
wentylacjê i przenikanie, temperaturê obli-
czeniow¹ w odniesieniu do okresu letniego 
i zimowego, zyski ciep³a od nas³onecznienia, 
wyznaczanie ilości energii potrzebnej do ogrza-
nia i ch³odzenia budynku),

2) opisuj¹ce i charakteryzuj¹ce instalacje 
wentylacji i klimatyzacji,

3) dotycz¹ce urz¹dzeñ do ogrzewania 
pomieszczeñ i wewnêtrznych instalacji cie-
p³ej wody u¿ytkowej (cwu), tj.: sprawności 
wytwarzania ciep³a, wewnêtrznych instalacji 
ciep³ej wody, systemów niskotemperaturowe-
go ogrzewania i ch³odzenia zintegrowanych 
z elementami konstrukcyjnymi budynku,

4) dokumenty pomocnicze (instalacje 
oświetleniowe, kontrola i automatyzacja 
obs³ugi budynków, klasyfikacja warunków 
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– Pañstwowy Instytut Badawczy Jakośæ środowiska wewnêtrznego w budynku wi¹¿e siê z jego charakterystyk¹ energetyczn¹. Od 1 stycznia 2009 r. 

wszystkie nowo powstaj¹ce budynki, a tak¿e niektóre termomodernizowane powinny, przed oddaniem do u¿ytko-
wania, uzyskaæ świadectwo energetyczne określaj¹ce klasê zu¿ycia energii na cele eksploatacji budynku w stosunku 
do jakości środowiska wewnêtrznego, obejmuj¹cego jakośæ powietrza (stê¿enie zanieczyszczeñ, zapachy itp.) oraz 
środowisko cieplne. 
Niniejszy artyku³ powsta³ w celu przybli¿enia czytelnikom zmian wynikaj¹cych z wprowadzenia dyrektywy 2002/91/WE, 
której celem jest promocja poprawy jakości energetycznej budynków, przy uwzglêdnieniu typowych dla danego kraju 
zewnêtrznych i wewnêtrznych warunków klimatycznych, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie zredukowanie globalnego 
zu¿ycia energii, a tym samym spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Energetic assessment of buildings according to Directive 2002/91/EC 
Indoor air quality in a building is related to its energetic characteristic. As of January 1, 2009 all newly constructed build-
ings and some thermomodernized ones will have to obtain energy certificates defining the class of energy consumption 
in the energy performance of the building regarding indoor air quality (concentration of pollutants, odour, thermal 
comfort, etc.). This paper’s aim is to explain changes connected with Directive 2002/91/EC. 
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klimatycznych panuj¹cych w budynku, eko-
nomiczna ocena zrównowa¿onego wykorzy-
stania energii)

5) dotycz¹ce kontroli urz¹dzeñ oraz 
instalacji grzewczych, ch³odniczych i wenty-
lacyjnych,

6) dotycz¹ce sposobów przedstawiania 
charakterystyki energetycznej i świadectw 
energetycznych budynków, ogólnego zu¿ycia 
energii, energii pierwotnej i emisji CO2, szaco-
wania ilości zu¿ytej energii oraz definicji klas 
energetycznych.

Świadectwo energetyczne
Jednym z wymagañ, jakie stawia dyrek-

tywa 2002/91/UE [1] jest opracowanie dla 
nowo powstaj¹cego budynku świadectwa 
jakości energetycznej. Jak wynika z charakte-
rystyki przedstawionej na rys. 1. ponad po³owa 
ilości energii wykorzystywanej do eksploatacji 
budynku jest przeznaczana do utrzymania 
odpowiedniego środowiska wewnêtrznego, tj. 
ogrzewania, ch³odzenia i wentylacji.

Do określania charakterystyki energe-
tycznej budynku stosuje siê metodê zale¿n¹ 
od regionów i uwzglêdniaj¹c¹ zarówno 
izolacyjnośæ materia³ów, z których wykonana 
jest konstrukcja budynku, jak i inne elementy 
budynku wp³ywaj¹ce znacz¹co na zu¿ycie 
energii: klimatyzacjê i wentylacjê, ogrzewanie 
oraz oświetlenie. Klasê energetyczn¹ budynku 
wyznacza siê przez porównanie parametrów 
budynku ocenianego do parametrów obiektu 
referencyjnego, którego standard zosta³ opi-
sany w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ 
budynki i ich usytuowanie. 

Wprowadzono 7 klas energetycznych 
budynków (od A do G), wg zakresów przedsta-
wionych w tabeli 1. Wskaźnik charakterystyki 
energetycznej – EP określany jest jako suma 
wszystkich wskaźników cz¹stkowych zu¿ycia 
energii w ca³kowitym bilansie energetycznym 

budynku (np. ogrzewania, ciep³ej wody, klima-
tyzacji i oświetlenia):

EPbud. istn. = EPogrzew. + EPklimat. + EPoświetl. + EPcwu

Wskaźniki dotycz¹ce ogrzewania, ciep³ej 
wody, klimatyzacji i oświetlenia (analizowa-
nego w przypadku budynków u¿yteczności 
publicznej) wyra¿aj¹ porównanie z budynkiem 
referencyjnym:

– w odniesieniu do ogrzewania i wentylacji 
jest to wskaźnik ca³kowitego zapotrzebowania 
na energiê odniesiony do 1 m2 powierzchni 
budynku

– w odniesieniu do przygotowania ciep³ej 
wody jest to wskaźnik energii na podgrzanie 
1 m3 wody

– w odniesieniu do oświetlenia jest to śre-
dniowa¿ony wskaźnik mocy urz¹dzeñ oświe-
tleniowych odniesiony do 1 m2 powierzchni 
budynku.

D¹¿enie do minimalizacji zu¿ycia energii 
podczas eksploatacji budynku mo¿e prowa-
dziæ do zaniedbañ w jakości środowiska we-
wnêtrznego, dlatego dyrektywa [1] stanowi, i¿ 
ocena charakterystyki energetycznej budynku 

nie mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie na pod-
stawie oceny zu¿ycia energii. Wraz z t¹ ocen¹ 
w widocznym miejscu w budynku powinny byæ 
umieszczone informacje dotycz¹ce jakości śro-
dowiska wewnêtrznego, lub np. bie¿¹cej tem-
peratury powietrza. Propozycje przedstawiono 
na rys. 2. oraz w tab. 2. i 3. (str. 6.) [5].

Po³¹czenie informacji o zu¿yciu energii 
wraz z danymi dotycz¹cymi jakości środowiska 
wewnêtrznego zosta³o stanowczo podkreślo-
ne w dyrektywie 2002/91/UE [1], po to, aby 
nie dopuściæ do nadmiernego ograniczenia 
zu¿ycia energii kosztem zdrowia osób prze-
bywaj¹cych w budynku.

Świadectwo nie jest zwi¹zane z w³aści-
cielem budynku lub nabywc¹, lecz stanowi 
za³¹cznik do ksi¹¿ki obiektu budowlanego. 
Świadectwo energetyczne jest przygotowy-
wane przez wykwalifikowanego eksperta 
– w przypadku obiektu nowo wznoszonego 
na podstawie charakterystyki energetycznej 
budynku określonej w projekcie budowlanym,  
a dla istniej¹cego, jeśli nie ma dokumentacji 
projektowej, jest opracowywane w wyniku 
inwentaryzacji [4]. 

Świadectwo energetyczne jest wa¿ne przez 
10 lat. Je¿eli po tym czasie w budynku nie zo-
stanie przeprowadzona modernizacja lub te¿ 
nie nast¹pi zmiana wymagañ w zakresie stan-
dardu energetycznego budynków, zadaniem 
audytora energetycznego bêdzie potwierdze-
nie aktualności tego świadectwa i przed³u¿enie 
jego wa¿ności na kolejne 10 lat. 

Ocena energetyczna budynku przynosi 
korzyści zarówno nabywcom nowych domów 
i mieszkañ, którzy w sposób świadomy mog¹ 
podj¹æ decyzjê o zakupie znaj¹c przewidy-
wany koszt ogrzewania i jakośæ techniczn¹ 
budynku, jak i przedsiêbiorcom budowlanym 
oraz deweloperom, motywuj¹c ich do projek-
towania budynków lepszej jakości. Świadectwo 
energetyczne jest jednocześnie dokumentem 
potwierdzaj¹cym obiektywn¹ ocen¹ jakości 
budynku pod wzglêdem zapewnienia niskiego 
zu¿ycia energii, a tym samym zmniejszonego 
niekorzystnego oddzia³ywania na środowisko, 
w tym obni¿onej emisji CO2 do atmosfery. 
Mo¿liwośæ uzyskania tych pozytywnych 
efektów by³a podstaw¹ wprowadzenia oceny 
energetycznej budynków w takich krajach, 
jak USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, 
Dania i Austria.

Inne wymagania dyrektywy
Jak wspomniano, dyrektywa 2002/91/UE 

[1] wprowadza równie¿ obowi¹zek cyklicz-
nej kontroli dzia³ania kot³ów i kot³owni oraz 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zgodnie 
z art. 8 [1] wymagana jest okresowa kontrola 
kot³ów [5]:

Rys. 1. Rozk³ad zu¿ycia energii w budynkach (na podstawie Electronic Energy Buildings Directive), 
(http://www.eebd.org/index.jsp)
Fig. 1. Distribution of energy consumption in buildings (on the basis of the Electronic Energy Buildings Directive), 
(http://www.eebd.org/index.jsp)

Tabela 1 
KRYTERIA KLASYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU
Criteria of building energy classification

Wskaźnik charakterystyki 
energetycznej EP

Klasa 
energetyczna 

budynku
EP ≤ 0,25 A
0,26 < EP ≤ 0,5 B
0,51 < EP ≤ 0,75 C
0,76 < EP ≤ 1,0 D
Budynek referencyjny EP = 1, klasa D
1,01 < EP ≤ 1,25 E
1,26 < EP ≤ 1,50 F
EP ≥ 1,51 G
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– na paliwa sta³e, ciek³e i gazowe o mocy 
cieplnej nominalnej wiêkszej ni¿ 20 kW, lecz 
nie wiêkszej ni¿ 100 kW – raz na 10 lat 

– na paliwa sta³e, ciek³e o mocy cieplnej 
nominalnej wiêkszej ni¿ 100 kW – co 2 lata

– na paliwa gazowe o mocy cieplnej nomi-
nalnej wiêkszej ni¿ 100 kW – co 4 lata. 

Zakres kontroli powinien obejmowaæ 
oceny: stanu technicznego kot³a; efektyw-
ności spalania; wielkości kot³a w stosunku 
do rzeczywistych potrzeb oraz sporz¹dzenie 
protoko³u zawieraj¹cego ewentualne zalecenia 
wraz z ocen¹ ich efektywności ekonomicznej 
[5]. Oprócz okresowych kontroli przewiduje 
siê równie¿ jednorazow¹ kontrolê instalacji 
ogrzewczych, w których pracuj¹ kot³y starsze 
ni¿ 15-letnie, przy czym decyduj¹ca jest data 

umieszczona na tabliczce znamionowej kot³a. 
Na podstawie takiej kontroli powinno byæ 
wydane zalecenie wymiany kot³a albo jego mo-
dernizacji lub te¿ aprobata stanu istniej¹cego. 
W art. 9 [1] ustanowiono obowi¹zek regularnej 
kontroli systemów klimatyzacji o efektywnej 
nominalnej mocy wiêkszej ni¿ 12 kW. Kontrola 
powinna siê odbywaæ co najmniej raz na 5 lat. 
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy zakres 
kontroli powinien obejmowaæ [4]:

– ocenê stanu technicznego w zakresie: 
szczelności instalacji; stanu izolacji cieplnych; 
czystości powierzchni wymiany ciep³a; czysto-
ści mikrobiologicznej instalacji; zu¿ycia energii 
do napêdu sprê¿arek, pomp, wentylatorów 
ch³odz¹cych skraplacze itp.

– sprawdzenie strategii dzia³ania systemu: 
porównanie mocy urz¹dzeñ i aktualnego za-
potrzebowania na energiê ch³odnicz¹; spraw-
dzenie schematów czasu dzia³ania systemu; 
sprawdzenie nastaw i uk³adu automatycznej 
regulacji; sprawdzenie zasadności realizacji 
procesów obróbki powietrza; weryfikacja 
parametrów obliczeniowych powietrza; spraw-
dzenie efektywności systemu wentylacji

– wskazania dla u¿ytkownika, które po-
winny zawieraæ: uwagi dotycz¹ce stanu tech-
nicznego instalacji i mo¿liwych usprawnieñ; 
mo¿liwości zastosowania alternatywnego 
źród³a ch³odu; wskazanie bardziej efektyw-
nego systemu; ocenê komfortu zapewnianego 
przez system.

Wszystkie elementy nale¿y oceniaæ pod 
k¹tem mo¿liwości ograniczenia zu¿ycia energii 
oraz emisji CO2 do środowiska.

Podsumowanie 
Wprowadzenie do praktyki projektowej 

wymagañ norm wspieraj¹cych dyrektywê 
2002/91/UE [1] stanowi wyzwanie zarówno 
dla inwestorów, jak i dla projektantów instalacji 
wewnêtrznych w budynku, jednak¿e sytuacja 
na świecie wymog³a wprowadzenie dzia³añ 
zmniejszaj¹cych ilości zu¿ywanej energii na cele 
budownictwa, które powinny obejmowaæ: 
zmniejszanie ilości strat ciep³a w budynkach 
(przez stosowanie odpowiednich rozwi¹zañ 
architektonicznych i technologicznych), wy-
korzystywanie promieniowania s³onecznego 
jako źród³a ciep³a i oświetlenia w budynkach, 
wykorzystywanie odnawialnych źróde³ ciep³a 
(woda, wiatr, biomasa) przy jednoczesnym 
zapewnieniu komfortu u¿ytkownikom prze-
bywaj¹cym w pomieszczeniach. 
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Rys. 2. Informacja o klasie energetycznej budynku z uwzglêdnieniem warunków środowiska wewnêtrznego 
w stosunku do zu¿ycia energii 
Fig. 2. Information based upon indoor conditions versus energy consumption

Tabela 2
INFORMACJA O KLASYFIKACJI ŚRODOWISKA CIEPLNEGO WG PN-EN 15251:2007 
Information on the classification of the thermal environment according to PN-EN 15251:2007

Kryteria oceny 
środowiska wewnêtrznego Kategoria budynku Kryterium projektowe

Warunki termiczne w zimie II 20 ÷ 24 oC
Warunki termiczne w lecie III 22 ÷ 27 oC

Wskaźnik jakości powietrza CO2 II 500 ppm powy¿ej stê¿enia
 w powietrzu zewnêtrznym

Intensywnośæ wentylacji II 1 l/sm2

Oświetlenie Em >500 lx, UGR < 19, 80 < Ra

Środowisko akustyczne
Ha³as w pomieszczeniu < 35 dB(A)

Ha³as przenikaj¹cy z zewn¹trz 
< 55 dB(A)

UGR – wskaźnik olśnienia; lx – poziom natê¿enia oświetlenia; Ra – wspó³czynnik oddawania kolorów [7]

Tabela 3
INFORMACJA O WIELKOŚCI ZU¯YCIA ENERGII W CYKLU ROCZNYM W STOSUNKU DO KLASY ŚRODOWISKA 
WEWNÊTRZNEGO [7]
Information on annual energy consumption [7]

Środowisko termiczne
%

czasu 5 7 68 20

klasa IV III II I

Jakośæ powietrza 
wewnêtrznego

%
czasu 7 7 76 10

klasa IV III II I

A     X       X  

B            

C        X     

D           

E           X  

F            

G            

 J  I  H  G  F  R  D C  B  A  

Budynek o bardzo małym
zużyciu energii oraz

 o dość niskim poziomie
jakości środowiska 

wewnętrznego  

Budynek
idealny

Budynek o małym
zużyciu energii oraz
o dobrym poziomie
jakości  środowiska 

wewnętrznego   

Budynek o dużym
zużyciu energii oraz
o bardzo wysokim
poziomie jakości

środowiska
wewnętrznego

6

BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 4/2008


