WYDANIE SPECJALNE

ISSN 1643-6350

– PATRONAT HONOROWY –

MINISTER
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
WOJEWODA
LSKI

MARSZAEK
WOJEWÓDZTWA LSKIEGO

VII lskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomoci
Katowice, 10 – 11 czerwca 2015 r.
Aula Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach

Forum współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Drogowa Trasa rednicowa na finiszu
czytaj na str. 12

W NUMERZE:

str. 6

OD ORGANIZATORÓW
VII lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci ..... 3
DZIAANIA RZDU
Sektor budowlany dba o efektywno energetyczn
Janusz Piechociski, wicepremier, minister gospodarki ................... 6
Dbao o ekologi w budownictwie... to standard
Pawe Orowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju ........................................................................................... 7
REGION
Wkad Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dostosowanie budynków
mieszkalnych i uytecznoci publicznej do obowizujcych
wymogów w zakresie efektywnoci energetycznej
Andrzej Pilot Prezes Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ............................. 8
Czstochowa liderem w ksztatowaniu i realizacji zrównowaonej
gospodarki energetycznej
Prezydent Czstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ............................. 10
Droga, która zmienia lsk
Rozmowa z Prezesem Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej S.A.
Marianem Hacusiem ......................................................................... 12
PROGRAM KONGRESU
Pita edycja Europejskiego Kongresu Maych i rednich
Przedsibiorstw
Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach ................................................................................... 20
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dba o efektywno
energetyczn
Sektor budowlany to jeden z tych, w którym istnieje najwikszy potencja w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej. Jej zwikszenie moe jednoczenie
wpyn na wdroenie nowych technologii w budownictwie i technice instalacyjnej. Pozwoli take ograniczy negatywny wpyw na rodowisko naturalne
oraz zmniejszy rachunki gospodarstw domowych za ciepo sieciowe, paliwa
oraz energi elektryczn.

Janusz Piechociski
wicepremier, minister gospodarki
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Dbao o ekologi
w budownictwie...
to standard
Poszukiwanie rozwiza, które umoliwiaj stae podnoszenie efektywnoci energetycznej w budownictwie to dynamicznie rozwijajca si cz
innowacyjnej gospodarki. Analiza dotyczca wykorzystania odnawialnych
róde energii, czy mylenie o ekologii w caym cyklu technologii wykorzystywanych w budownictwie to dzi standard.
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Droga,
która zmienia lsk
Uzyskalimy tu na lsku 32 kilometrowy odcinek drogi o wysokich parametrach ródmiejskiej bezkolizyjnej na caej trasie, odseparowanej od ruchu
pieszego o ogromnej przepustowoci. eby to cae zadanie skoczy naleao wybudowa ponad 90 obiektów inynierskich mostów, wiaduktów tuneli przej podziemnych wic inwestycja jest bardzo dobrze technicznie wyposaona, bardzo poprawnie rozwizana projektowo.

Marian Hacu
Prezes Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej S.A.
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Pita edycja
Europejskiego Kongresu
Maych i rednich
Przedsibiorstw
V edycja Kongresu odbdzie si pod hasem „Nauka – Biznes – Samorzd
– RAZEM DLA GOSPODARKI”. Wspópracapomidzy tymi trzema obszarami daje szans na stworzenie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.W programie Kongresu najwikszy nacisk kadziemy zawsze na te problemy, które
s najblisze przedsibiorcom.

Tadeusz Donocik
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
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VII LSKIE FORUM
INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI
10-11 czerwca 2015 r. w Auli Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach

Andrzej Nowak
– Przewodniczcy Polskiego Zwizku
Inynierów i Techników Budownictwa
Oddzia Katowicki

Franciszek Buszka
– Przewodniczcy Rady
lskiej Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa

Tadeusz Wnuk
Prezydent
lskiej Izby Budownictwa

Szanowni Pastwo!
W ramach przedsiwzicia programowego „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast” tematem kolejnego, obecnego „VII lskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci” bd: „Aspekty techniczne i ekonomiczne
dostosowania efektywnoci energetycznej budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej do obowizujcych
norm i wymogów”.
Wybór tego planowanego przedsiwzicia i tematu konferencji bdzie w pierwszej kolejnoci kontynuacj i rozwiniciem poprzedniego „VI lskiego Forum”, które odbyo si we wrzeniu 2014 roku, o wielkopytowym budownictwie mieszkaniowym, którego uytkownikami jest blisko 10 milionów ludnoci kraju i 1,5 mln w regionie.
W kocowych konkluzjach i rekomendacjach autorzy i uczestnicy tej konferencji zgodnie opowiedzieli si za koniecznoci kontynuacji prowadzonych od wielu lat remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych w tych technologiach,
dla zapewnienia:
• dalszej poprawy ich stanu technicznego, z przystosowaniem do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, wymaga uytkowych i technologicznych,
• obnienia kosztów eksploatacyjnych i opat wraz z podwyszaniem wartoci nieruchomoci,
• poprawy jakoci i komfortu ycia oraz wartoci wynikajcych z rewitalizacji i „Humanizacji” blokowisk.
Nowy wymiar i moliwoci finansowe z perspektywy budetowej UE na lata 2014-2020, dla kontynuowania kompleksowej modernizacji istniejcych zasobów mieszkaniowych, a wród nich wielkopytowych, a take nowego budownictwa
mieszkaniowego, otwiera przesdzony strategiczny cel i kierunek rozwoju caej Unii Europejskiej, jakim jest zwikszanie
efektywnoci energetycznej.
Najbardziej syntetycznym wykadnikiem tej nowej strategii UE jest wypowied Przewodniczcego Rady Europejskiej – Hermana Van Rompuy na inauguracji Renovate Europe Day w Brukseli, 9 padziernika 2013 roku:
„Efektywno energetyczna to rodek wywierajcy najwyszy wpyw sporód tych, które mog zastosowa
rzdy, aby oszczdza energi. Budynki to sektor o najwikszym potencjale w obszarze energooszczdnoci w UE.
Efektywno energetyczna budynków to nie koszt, lecz inwestycja o ogromnej stopie zwrotu.”
Wypowied ta jest w peni uzasadniona, poniewa „Sektor budowlany odpowiada za najwiksz konsumpcj energii
w Europie, wg danych Komisji Europejskiej, np. pochania prawie 40% cakowitego, finalnego zuycia energii elektrycznej w UE, odpowiadajc tym samym za 36% europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Gównym emitentem wikszoci
pastw starego Kontynentu, w tym take Polski, pozostaj budynki wzniesione jeszcze przed wdroeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm w zakresie gazów cieplarnianych”. *
Gówne podstawy prawne zwikszania efektywnoci energetycznej budynków wyznaczaj: Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. oraz Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz kolejne regulacje krajowe, dokonane zwaszcza w roku ubiegym.
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„Od 1 stycznia 2014 r. zaczo obowizywa nowe Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (wraz
z póniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizacj rozporzdzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. We wrzeniu 2014 r. Prezydent podpisa ustaw o charakterystyce energetycznej budynków, która wesza w ycie 9 marca 2015 r. W grudniu nastpia zmiana ustawy Prawo budowlane. Sejm uchwali ustaw o odnawialnych ródach
energii OZE. Trwaj prac nad nowelizacj ustawy o efektywnoci energetycznej. Realizacja zapisów tych wszystkich dokumentów powinna wpyn na rozwój nowych technologii w budownictwie energooszczdnym.” *
Kie ru jc si ty mi no wy mi wy mo ga mi praw ny mi oraz nor ma mi, Ra da Pro gra mo wo -Na uko wa obec ne go
„VII lskiego Forum”, uznaa za celowe przyjcie nastpujcych rzdowych podstaw programowych konferencji:
• „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 – Zaoenia 2014”,
• Krajowy Plan dziaa w obszarze efektywnoci energetycznej,
• „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,
oraz
Raport – „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”, opracowany przez Instytut Ekonomii rodowiska, Narodow Agencj Poszanowania Energii, Krajow Agencj Poszanowania Energii, Buildings Performance Institute Europe, przy wspópracy z PwC oraz kolejnych wspópracujcych instytucji (wymienionych w raporcie).
Na ich podstawie, jako cel programowy przyjte zostao uzyskanie wymiernych korzyci ekonomicznych, rodowiskowych i spoecznych aktywnego wdraania programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej w zakresie:
• oszczdnoci energii,
• zmniejszenie emisji cieplarnianej i poprawy jakoci powietrza,
• poprawy stanu technicznego budynków zwaszcza w technologii wielkopytowej,
• rozwoju sektora budowlanego,
• ograniczania ubóstwa energetycznego.
Jako cel finansowy przedsiwzicia przyjto zapewnienie maksymalnego publicznego wsparcia finansowego gbokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych i uytecznoci publicznej wraz
z wymian wyposaenia tych obiektów na energooszczdne z krajowego Programu Operacyjnego: – „Infrastruktura i rodowisko” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie m.in.:
• ocieplenia obiektu,
• wymiany okien, drzwi zewntrznych oraz owietlenia na energooszczdne,
• przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymian i podczeniem do róda ciepa), systemów wentylacji i klimatyzacji,
• instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
• instalacji systemów chodzcych, w tym równie z OZE.
Istotne finansowe znaczenie bdzie mia „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji
lsko-dbrowskiej”, którego instytucj wdraajc bdzie Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Gospodarki.
Zaproszenia do udziau w kolejnym „VII lskim Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci” w imieniu organizatorów skierowane zostay do:
• Samorzdów terytorialnych miast i powiatów regionu lskiego i kraju,
• Zarzdzajcych zasobami mieszkaniowymi: – spódzielni mieszkaniowych i wspólnot, miejskich przedsibiorstw gospodarki mieszkaniowej regionu i kraju,
• Organizacji producenckich i wykonawczych robót termomodernizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stolarki okiennej i innych wpywajcych na oszczdno energii – z ukierunkowaniem na prezentacj innowacyjnych i nowoczesnych technologii.
Skadamy wyrazy serdecznego podzikowania „Wspóorganizatorom” i bardzo licznym Partnerom konferencji, czonkom jej Rady Programowo-Naukowej i Komitetu Organizacyjnego – za konstruktywny i uyteczny wspóudzia w przygotowaniu tego wspólnego przedsiwzicia.

* Raport – „Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”
* dr in. Arkadiusz Wglarz, Politechnika Warszawska, Krajowa Agencja Poszanowani Energii, Jerzy urawski, Dolnolska Agencja Energii i rodowiska, „Budownictwo energooszczdne – aspekty prawne i technologie”, Czysta Energia – 3/2015
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DZIAANIA RZDU

Sektor budowlany
dba o efektywno
energetyczn

JANUSZ PIECHOCISKI
wicepremier, minister gospodarki
Efektywno energetyczna jest jednym
z najlepszych sposobów sprostania wyzwaniom wynikajcym z rosncego uzalenienia
UE od importu energii i ograniczonych zasobów surowców energetycznych, a take koniecznoci ograniczenia zmian klimatu. Przestawienie si na bardziej efektywn
energetycznie gospodark powinno równie
doprowadzi do popularyzacji innowacyjnych
rozwiza technologicznych oraz poprawy konkurencyjnoci przemysu, pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia wysokiej jakoci miejsc pracy w sektorach z tym zwizanych.
Polska czynnie uczestniczy w tworzeniu
wspólnotowej polityki energetycznej, a take w pracach legislacyjnych w zakresie efektywnoci energetycznej, majc na uwadze
warunki krajowe, ochron interesów odbiorców energii, posiadane zasoby energetyczne oraz uwarunkowania technologicz-

ne wytwarzania, przesyania lub dystrybucji energii. Bardzo wanymi instrumentami
finansowymi wspierajcymi realizacj inwestycji energooszczdnych s programy
wdraane przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOiGW), rodki pochodzce z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko
(POIi) oraz kredyty preferencyjne.
W 2012 r. zostaa przyjta dyrektywa
w sprawie efektywnoci energetycznej, która wspiera osignicie ogólnego celu w zakresie efektywnoci energetycznej. Zakada on obnienie o 20 proc. zuycia energii
pierwotnej w UE do 2020 r.
Sektor budowlany to jeden z tych, w którym istnieje najwikszy potencja w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej. Jej
zwikszenie moe jednoczenie wpyn
na wdroenie nowych technologii w budow-
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nictwie i technice instalacyjnej. Pozwoli
take ograniczy negatywny wpyw na rodowisko naturalne oraz zmniejszy rachunki gospodarstw domowych za ciepo sieciowe, paliwa oraz energi elektryczn.
Wanym elementem jest take podnoszenie poziomu wiedzy spoeczestwa oraz dostarczeniu wiarygodnych informacji na temat
oszczdnoci energii. Korzyci wynikajce
z prowadzonych dziaa w tym obszarze,
wypracowaniu odpowiedniego poziomu
standardów i sposobu monitoringu prowadzonych prac oraz ich wyników nie da si
przeceni. Wiedza i odpowiednie wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia si bowiem do wzrostu innowacyjnoci
naszej gospodarki.
Notowaa: Agnieszka Zieliska
Zdjcia: mat. prasowe

DZIAANIA RZDU

Dbao o ekologi
w budownictwie...
to standard

PAWE OROWSKI podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Poszukiwanie rozwiza, które umoliwiaj stae podnoszenie efektywnoci energetycznej w budownictwie to dynamicznie
rozwijajca si cz innowacyjnej gospodarki. Analiza dotyczca wykorzystania odnawialnych róde energii, czy mylenie
o ekologii w caym cyklu technologii wykorzystywanych w budownictwie to dzi standard. Wymagania okrelajce oszczdno energii i izolacyjno ciepln budynków
projektowanych i nowo budowanych w Polsce, tak jak w caej UE bd stopniowo podnoszone a do roku 2021. Takie etapowe
zmiany pozwol na pynne dostosowanie si
rynku budowlanego do obowizujcych
wymogów prawnych.
Korzyci dla uytkowników s oczywicie
nisze koszty energii, wikszy komfort mieszkania. Wyzwaniem jest optymalne z punktu
widzenia kosztów projektowanie rozwiza

energooszczdnych w budynkach istniejcych. Jak si szacuje a 46 proc. budynków
w Polsce zostao wybudowanych do 1970 roku. W wikszoci budynki te nie byy kompleksowo modernizowane (w tym termomodernizowane), a zastosowane przy ich budowie
technologie nie pozwalaj na zapewnienie wysokiego stopnia efektywnoci energetycznej.
Konieczne jest zatem podjcie dziaa zmierzajcych do osignicia w nich odpowiedniego poziomu charakterystyki energetycznej, gdy to wanie budynki o niskim stopniu
efektywnoci energetycznej wykorzystuj
znaczne iloci energii i przyczyniaj si tym
samym do wysokiej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Jednym z moliwych róde finansowego
wspomagania tego procesu jest w nowej
perspektywie Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko. Na zwikszenie

efektywnoci energetycznej w budownictwie
wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach uytecznoci publicznej przeznaczono ponad 450 mln euro, w tym 180,7 mln
euro na budynki publiczne i 271 mln euro
na sektor mieszkaniowy. Dziaania moliwe
do sfinansowania w ramach PO Ii to m.in.
ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewntrznych oraz owietlenia na energooszczdne, przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
budowa lub modernizacja wewntrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych róde ciepa, a take instalacja
OZE w modernizowanych energetyczne
budynkach – o ile wynika to z audytu energetycznego.
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Wkad Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w dostosowanie
budynków mieszkalnych
i uytecznoci publicznej
do obowizujcych wymogów
w zakresie efektywnoci energetycznej

ANDRZEJ PILOT
Prezes Zarzdu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
Gównym problemem województwa lskiego w zakresie ochrony
ro do wi ska jest znacz ne za nie czyszczenie powietrza. Jako powietrza w województwie lskim
cigle odbiega od poziomu odpowiadajcego obowizujcym normom. Stale wystpuj przekroczenia norm dla takich zanieczyszcze,

jak: py zawieszony PM10, py zawieszony PM2,5 czy benzo(a)piren.
Gówn przyczyn wystpowania
tych przekrocze jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków,
wynikajca zarówno z faktu spalania zej jakoci paliw staych i odpadów w paleniskach domowych, jak
i z wysokiej energochonnoci obiek-
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tów. Generalnie, w zakresie zuycia
energii, województwo lskie plasuje si w cisej krajowej czoówce,
przy czym niestety zdecydowana
wik szo tej ener gii po wsta je
w wyniku spalania najmniej „proekologicznego” nonika energii – wgla
kamiennego, natomiast udzia odnawialnych róde energii w caoci

REGION

produkowanej energii jest stosunkowo niewielki.
Problem znacznego zuycia energii przez budynki w krajach Unii
Europejskiej znalaz odzwierciedlenie w Dyrektywie Parlamentu Europej skie go i Ra dy 2010/31/UE
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków. Celem dyrektywy jest, aby
wszystkie nowe budynki – ale take,
w zakresie uzasadnionym ekonomicz nie, bu dyn ki mo der ni zo wa ne – od 1 stycz nia 2021 ro ku
(a w przypadku budynków zajmowanych przez wadze publiczne lub bdcych ich wasnoci od 1 stycznia 2019 ro ku) by y bu dyn ka mi
o niemal zerowym lub bardzo niskim
zuyciu energii. Transpozycja tej
dyrektywy do polskiego prawa nastpia m.in. poprzez Rozporzdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajce rozporzdzenia
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki
i ich usytuowanie. Porzdkuje onoi
zaostrza wymogi minimalne dotyczce izolacyjnoci cieplnej przegród
oraz zuycia nieodnawialnej energii
pierwotnej na cele ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepej wody
uytkowej, chodzenia oraz owietlenia wbudowanego w budynkach.
Majc na uwadze wszystkie opisane wyej problemy, Wojewódzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach najwiksz pomoc finansow kieruje
na re ali za cj za da zwi za nych
z ochron atmosfery – w ostatnich
latach rednio okoo 200 mln z
rocznie, czyli poowa wszystkich
rodków którymi dysponuje Fundusz, jest prze zna cza na na ten
cel. Sporód wszystkich przedsiwzi, któ re fi nan su je Fun dusz
w tym zakresie, najwaniejsze miejsce zajmuj dziaania zmierzajce
do zmniej sze nia zu y cia ener gii
w budynkach mieszkalnych i uytecznoci publicznej. Kierunek ten
jest realizowany gównie poprzez
wspieranie gbokiej termomodernizacji budynków, obejmujcej termoizolacj przegród budowlanych
(nierzadko poprzedzon demontaem i uniesz ko dli wie niem azbe -

stu), wymian okien i drzwi, wymian róde ciepa – w tym podczenie do sieci ciepowniczej oraz zabu do w od na wial nych ró de
ener gii, mo der ni za cj in sta la cji
grzewczych, zastosowanie wentyla cji me cha nicz nej z od zy skiem
ciepa, itp.). Ponadto, od 2011 roku
Wojewódzki Fundusz – jako pierwszy w kraju – wspiera budow energo osz czd nych do mów jed no ro dzinnych, a od 2014 roku – budow
obiektów uytecznoci publicznej
o niemal zerowym zuyciu energii.
W ostatnich latach Wojewódzki
Fundusz w Katowicach rozpatruje
rocznie nawet do kilkuset wniosków
obejmujcych zadania z zakresu
ochrony atmosfery, w tym szeroko rozumianej efektywnoci energetycznej. Podstawow form dofinansowania takich dziaa s preferencyjnie
oprocentowane, czciowo umarzalne poyczki, dziki czemu moliwe
jest wsparcie zdecydowanie wikszej
liczby inwestycji, ni byoby to moliwe jedynie przy wykorzystaniu dotacji. Dziki takiej formie dofinansowania Fundusz dysponuje w kadym
roku kwot zdecydowanie wiksz,
ni wynosz wpywy zewntrzne
(z tytuu opat i kar za korzystanie ze
rodowiska). Jednoczenie na przedsiwzicia wymagajce szczególnego wsparcia – jak zabudowa odnawial nych ró de ener gii czy
termomodernizacja budynków uytecz no ci pu blicz nej na le  cych
do sektora finansów publicznych lub
bdcych zabytkami – udzielane s
rów nie do ta cje. Z ko lei ma jc
na uwa dze ua twie nie do st pu
do rodków osobom fizycznym, Wojewódzki Fundusz finansuje – funkcjonujce z niewielkimi przerwami – dwie linie kredytowe w sieci
banków: na kompleksow termomodernizacj budynków oraz na budow domów energooszczdnych
(przy czym od biecego roku bdzie
istniaa moliwo uzyskania na te
cele – oprócz kredytu – równie dotacji).
Dziaania w zakresie wspierania
poprawy efektywnoci energetycznej
budynków s szczególnie wane, poniewa szacuje si, e na dzie
dzisiejszy budynki odpowiadaj a
za 40% cznego zuycia energii,

Andrzej PILOT – polski polityk, samorzdowiec,
dziaacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Od grudnia 2010 do lutego 2013 wicestarosta
powiatu tarnogórskiego. Od 2013 do 2014 wicewojewoda lski. Obecnie Prezes Zarzdu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Ukoczy studia na kierunku polityka spoeczna w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu lskiego oraz studia podyplomowe w zakresie inwestycji kapitaowych
w Wyszej Szkole Bankowej w Poznaniu.
W latach 2008 – 2010 zajmowa stanowisko
wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2010 koordynowa likwidacj szkód
w rodowisku wyrzdzonych przez powód
w województwie lskim. W tym samym roku obj stanowisko wicestarosty powiatu
tarnogórskiego. Piastowa do stanowisko
do lutego 2013, kiedy zosta mianowany I wicewojewod lskim.
W wyborach samorzdowych w 2014 uzyska
mandat radnego sejmiku województwa lskiego, funkcj t zacz peni 1 grudnia,
w zwizku z czym przesta peni funkcj wicewojewody lskiego. 18 grudnia 2014 zosta prezesem zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

a inwestycje majce na celu oszczdzanie energii s najprostsz i najskuteczniejsz metod na zmniejszenie emisji zanieczyszcze oraz
ograniczenie wykorzystania zasobów
naturalnych. Mniejsze zuycie energii oraz zwikszone wykorzystanie
energii ze róde odnawialnych maj równie due znaczenie dla zwikszenia bezpieczestwa dostaw energii, wspierania rozwoju technicznego,
a take dla tworzenia moliwoci zatrudnienia i rozwoju regionu.
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Czstochowa liderem
w ksztatowaniu
i realizacji
zrównowaonej
gospodarki energetycznej

Prezydent Czstochowy
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
Czstochowa jest od 2012 r. sygnatariuszem porozumienia midzy burmistrzami – przedsiwzicia na rzecz walki ze zmianami klimatu, zainicjowanego w 2008 r.
przez Komisj Europejsk. Istot tej midzynarodowej inicjatywy jest zrealizowanie,
a nawet przekroczenie, unijnego celu, jakim
jest zmniejszenie do 2020 roku emisji CO2
o 20% (w stosunku do roku 1990), poprzez

wdroenie „Planu dziaa na rzecz zrównowaonej energii” (SEAP), dotyczcego
efektywnoci energetycznej i wykorzystywania lokalnych odnawialnych róde energii.
Miasto od lat podejmuje inicjatywy ksztatujce wród mieszkaców postawy ekologiczne; podnosi te wiadomo w zakresie wykorzystania odnawialnych róde
energii i efektywnoci energetycznej.
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Jednym z najwikszych wyzwa, jakie
stoj przed wspóczesnymi samorzdami
jest zapewnienie mieszkacom jak najlepszych warunków dla zrównowaonego
rozwoju spoeczno-gospodarczego, przy
jednoczesnym poszanowaniu rodowiska
naturalnego. Ogromn rol odgrywa w tym
zakresie sposób korzystania z energii,
od której zaleny jest praktycznie kady ro-
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dzaj aktywnoci. To, w jaki sposób pozyskujemy energi oraz jak j wykorzystujemy ma kluczowe znaczenie dla tak rozumianego rozwoju.
Czstochowa peni rol lidera w ksztatowaniu i realizacji zrównowaonej gospodarki energetycznej. Swoje dziaania opiera
na partnerskiej wspópracy z przedsibiorstwami energetycznymi, lokalnymi orodkami naukowymi oraz niezalenymi ekspertami. Szczególnie istotne w tym procesie
jest podnoszenie efektywnoci wykorzystania paliw i energii. Miasto od wielu lat realizuje program „Zarzdzanie energi i rodo wi skiem w bu dyn kach uy tecz no ci
publicznej” – znakomite narzdzie do aktywnoci w tym obszarze.
Czstochowa odnosi sukcesy w zakresie
zarzdzania energi i rodowiskiem na forum krajowym. Za swoje dziaania na wielu
paszczyznach: lokalnej, regionalnej, krajowej i midzynarodowej, a przede wszystkim
za osigane wyniki w zakresie ksztatowania i wdraania lokalnej polityki energetycznej oraz poprawy efektywnoci wykorzystania paliw i energii, bylimy wielokrotnie
nagradzani.
W ostatnim okresie Czstochowa otrzymaa m.in. wyrónienia w konkursie „Miasto
Szans – Miasto Zrównowaonego Rozwoju” za konsekwentne i innowacyjne dziaania w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej i w konkursie ECO-MIASTO
za polityk w zakresie budownictwa ekologicznego. W 2014 r. zdobylimy godo Eko-Inspiracja 2014 w kategorii „Miasto Zrównowaonego Rozwoju” w uznaniu znaczcej
roli w zakresie dziaa na rzecz zrównowaonego rozwoju i poszanowania rodowiska
naturalnego oraz I miejsca – zarówno
w ocenie Rady Programowej Konkursu, jak
i w gosowaniu internautów – w konkursie
zorganizowanym przez redakcj magazynu
„Ekologia i Rynek” i portal Ekorynek.com –
pod patronatem Ministerstwa rodowiska.

WYBRANE EKO PROJEKTY
REALIZOWANE W CZSTOCHOWIE
Zarzdzanie energi i rodowiskiem
w obiektach uytecznoci publicznej
miasta Czstochowy – monitorowanie
zuycia energii i wody we wszystkich jednostkach i spókach miejskich (okoo 230

redukcja emisji CO2 do atmosfery. Wymiernym efektem jest te ograniczenie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez
samorzd.
System Monitoringu Mediów uywany
do gromadzenia danych z faktur za media,
pozwala na automatyczne generowanie
rocznych raportów danych technicznych
i energetycznych. Umoliwia to biec kontrol efektywnego korzystania z mediów
w poszczególnych placówkach oraz prawidowoci prowadzonych rozlicze.
Kropla do kropli – program pozwala
na obnienie zuycia oraz kosztów eksploatacyjnych za wod, energi do podgrzania
wody oraz cieki, pozytywnie wpywa na rodowisko ograniczajc emisj CO2.

obiektów); szacowanie kosztów ponoszonych z tego tytuu. Celem programu jest konsekwentne wdraanie zarzdzania energi
i rodowiskiem w miejskich obiektach uytecznoci publicznej i sukcesywne zmniejszenie zuycia energii oraz wody, a take

Kampania edukacyjno-informacyjna
w zakresie aktywnego udziau mieszkaców
w podejmowania decyzji dotyczcych
zrównowaonego rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej. Na stronie Urzdu
Miasta dziaa portal informacyjny „Energia
i rodowisko” (www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl), sucy do popularyzacji tematyki zwizanej z oszczdnoci energii,
popraw efektywnoci energetycznej i trosk o stan rodowiska naturalnego. Co roku w Czstochowie organizowane s Miejskie Dni Inteligentnej Energii.Program
ograniczenia niskiej emisji dla osiedla
Dbów, dziki któremu wyeliminowano
szkodliwe zwizki powstajce przy spalaniu
wgla, który by w tej dzielnicy podstawowym
paliwem grzewczym. Teraz mieszkacy
maj ogrzewanie etaowe – gazowe. Programem objto 39 budynków komunalnych i budynek Miejskiego Przedszkola
nr 30. Inwestycja bya finansowana przez
Gmin Czstochowa oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Dziki realizacji
Programu w 610 mieszkaniach zamontowano penostandardowe, nowoczesne instalacje wykorzystujce gaz w 40 gruntownie odnowionych budynkach. Odpowiadaj one
teraz w peni wymogom w zakresie ochrony rodowiska i ekonomicznego gospodarowania energi.
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Droga,
która zmienia lsk

Rozmowa z Prezesem Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej S.A. MARIANEM HACUSIEM
– Budowa DT dobiega koca. Trasa
poczya Katowice, Chorzów, witochowice, Rud lsk i Zabrze, i osigna granice Gliwic. Nie byo to atwe
przedsiwzicie i trwao wiele lat. Jakie
byy pocztki, kiedy narodziy si pierwsze pomysy, jak przystpiono do ich realizacji?
– W 1986 r. rozpoczto prace budowlane. Inwestycja zostaa zakwalifikowana do grupy finansowanych z budetu centralnego, jednak kopoty finansowe pastwa
sprawiy, e prace nie posuway si w wystarczajcym tempie.
W padzierniku 1990 r. zostay praktycznie wstrzymane – do 1993 r. finansowano
jedynie roboty zabezpieczajce.
Po wznowieniu prac w 1994 r. ju
przez nowego inwestora zastpczego, którym zostaa „Drogowa Trasa rednicowa
Spóka Akcyjna”, roboty prowadzono nieprzerwanie, cho z rón intensywnoci
zwizan z ograniczonymi rodkami finansowymi.
Istotnym impulsem zwikszajcym moliwoci realizacyjne byo podpisanie przez
Rzd RP umowy kredytowej z Europejskim

Bankiem Inwestycyjnym, w zwizku z czym
od 1998 inwestycja jest wspomagana kredytem.
Pozwolio to:
• w 2008 r. uruchomi liczcy cznie 15,5 km odcinek trasy gównej od granicy Zabrza i Rudy lskiej do wza Bogucickiego w Katowicach,
• w 2008 rozpocz budow w Zabrzu,
kontrakty Z1 i Z2, i odda je do eksploatacji w 2011 – 4,7 km,
• w 2012 rozpocz budow kolejnych
odcinków w Zabrzu Z3, Z4 zakoczon
w sierpniu 2014,
• w lipcu 2012 rozpocz budow kontraktu G1 – wze z autostrad A1 zakoczon w listopadzie 2014. Kontrakty Z3, Z4,
G1, jako cao, korzystay z wsparcia unijnego w ramach RPO Województwa lskiego.
Uytkowany zakres trasy wynosi obecnie 25,98 km.
Teraz trwaj prace budowlane w ródmiejskiej czci Gliwic, jest to zwizane
z utrudnieniami dla mieszkaców miasta,
jak to obecnie jest przyjmowane przez
spo e cze stwo mia sta wie my e
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przed podjciem decyzji o budowie miay miejsce protesty i sprzeciwy, jak przebiega proces projektowania trasy w Gliwicach?
Trasa drogowa relacji Katowice-Gliwice
przeznaczona dla obsugi ruchu wewntrznego aglomeracji katowickiej pojawia si
w planach zagospodarowania województwa ju w 1958 r.
Przez kolejne dwie dekady prace nad t
tras przebiegay w powolnym tempie,
gdy dla wadz centralnych i lokalnych
priorytetem bya rozbudowa sieci transportowej w innych rejonach województwa.
Do prac planistycznych nad tras Katowice-Gliwice przystpiono na dobre w drugiej
poowie lat siedemdziesitych ubiegego
wieku. Wtedy analizowano i konsultowano
wariantowe przebiegi DT, w tym w Gliwicach i Zabrzu. W 1977 r. drog wpisano
do generalnego planu zagospodarowania
przestrzennego i nadano jej nazw Drogowa Trasa rednicowa. Poprzez procedury
opracowywania i uchwalania Planu zagospodarowania województwa i miejscowych
planów zagospodarowania utrwalono ustalenia lokalizacyjne w obszarach miast.
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W oparciu o te ustalenia uzyskiwano sukcesywnie dla kolejnych kontraktów odpowiednie dokumenty: decyzje rodowiskowe,
pozwolenia na budow i budowano tras.
W 2008 roku nasiliy si skargi i petycje
protestujcych przeciwko budowie DT
w Gliwicach, pojawiy si te uwagi kredytujcego budow EBI o niezgodnoci polskiego prawa z europejskimi dyrektywami
rodowiskowymi. Zmieniono te prawo, 15
listopada 2008 wesza w ycie ustawa
„O udostpnianiu informacji o rodowisku
i jego ochronie, udziale spoeczestwa
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko” Opublikowano
te wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla prowadzenia postpowa
w zakresie Oceny Oddziaywa na rodowisko dla projektów objtych wsparciem
unijnym.
Rozszerzono te zakres obowizywania
„spec” ustawy drogowej co oznaczao, e
utraciy znaczenie dotychczasowe ustalenia lokalizacyjne DT oparte na planach
miejscowych.
W ten sposób wszystkie wykonane
przed rokiem 2008 prace przygotowawcze
straciy na znaczeniu. Najwaniejsz rónic bya konieczno przedstawienia wariantowych rozwiza i poddania ich opiniowaniu spoecznemu. Istotne te s
rónice w samym zakresie sporzdzania raportu oddziaywania na rodowisko i jego
oceny.
W 2009 roku dla spenienia wymogu
wielowariantowej analizy na potrzeby
oceny oddziaywania na rodowisko i przygo to wa nia me ry to rycz nych pod staw
do wariantowania opracowano materiay,
które poddane byy analizie w ramach „Raportu oddziaywania na rodowisko…”.
Przygotowano te odpowiedni form
edycyjn dla przeprowadzenia konsultacji spoecznych.
Dziaania informacyjno-konsultacyjne
prowadzono od 16 wrzenia do 16 padziernika 2009 r. Konsultacje w Gliwicach
potwierdziy potrzeb realizowania DT wg
wariantu1, tj. przebiegajcego.
Wyniki konsultacji uwzgldnione byy
w „Raporcie Oceny oddziaywania na rodowisko”. Decyzj w tej sprawie (z klauzul natychmiastowej wykonalnoci) wyda
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska
w Katowicach w sierpniu 2010. Decyzja poprzedzona bya rozpraw administracyjn
z udziaem spoeczestwa.
Obecnie Wadze miasta szeroko informuj o zmianach organizacji ruchu w miecie
z powodu budowy i te ograniczenia s
przyjmowane ze zrozumieniem, oczywicie
jest silne powszechne oczekiwanie na jak
najszybsze zakoczenie prac, co pozwoli
na korzystanie z nowych moliwoci ruchowych w Gliwicach.
– Trasa z zaoenia ma usprawni ruch
wewntrz miast, jak to ma by osignite w Gliwicach?
Na krótkim odcinku w Gliwicach bdzie
a pi wzów z istniejcym ukadem ulic

i jedno poczenie lokalnych ulic z planowan obwodnic Gliwic. To pokazuje, e nie
mamy do czynienia z ruchem tranzytowym
przez miasto a o rozszerzaniu moliwoci
dla ruchu wewntrznego.
Odcinek G2 – 5,320 km
Klasa techniczna GP2/2, G1/4
1. Wze typu „pókoniczyna” z ul. Królewskiej Tamy
2. Wze „ródmiejski” z ulicami Zwycistwa, Dworcow, Czstochowsk, Konarskiego
3. Wze typu „karo” z ul. Sienkiewicza
4. Wze typu „karo” z ulicami liwki, Orlickiego
Wze typu „pókoniczyna z ul. Portow”
– Budowa w obszarach zabudowanych zwizana jest z koniecznoci
przebudowy i budowy infrastruktury
podziemnej, jakie byy jej gówne elementy?
– Istotnie, budowa odcinka G2 w Gliwicach zwizana bya z ogromnym programem przebudowy infrastruktury technicznej, przy czym, jak wiemy, ta zasada musi
by przestrzegana w ten sposób, e infrastruktura stara musi funkcjonowa, a now trzeba wybudowa i przeczy.
Drugim takim obszarem infrastrukturalnym, niezwykle okrelajcym warunki
do realizacji trasy, jest problem utrzymania
w miar potrzeb pynnoci komunikacyjnej
w miecie, tej publicznej i indywidualnej. To
wielki problem. W Gliwicach musielimy
przyj taki program, by najpierw wyprzedzajco wybudowa 3-4 wiadukty, a wrcz
wzy, bowiem nie byo moliwoci zamknicia wszystkich poprzecznic. Wczeniej wybudowalimy wze z DK88, wybudowalimy wze z ulic Konarskiego,
przeoylimy ulic Dworcow i dopiero
w kolejnych etapach moglimy rozwin
front robót na caej trasie.

Budowa tras komunikacyjnych w obszarach silnie zurbanizowanych jest zwizana z koniecznoci przezbrojenia tych
odcinków w zakresie istniejcej infrastruktury technicznej z jednoczesnym utrzymaniem cigoci funkcjonowania przebudowywanych urzdze.
Te okolicznoci bardzo silnie rzutuj
na tempo prac i wymagaj szczególnych
rozwiza organizacyjnych i technicznych.
– Uytkujc tras bdziemy jednak korzysta z tego co „na ziemi”, jakie s najistotniejsze obiekty inynierskie?
– 1. Obiekt mostowy w cigu drogi krajowej nr 88 nad Drogow Tras rednicow i rzek Kodnic – 3 przsa, rozpito 95 m (29,0+37,0+29,0), szeroko
23,2 m, ustrój belkowo-pytowy cigy
z betonu spronego
2. Kadka nad rzek Kodnic – 1 przso, rozpito 23,0 m, szeroko 2,39 m,
ustrój nony belkowy stalowy z blachownic
3. Most w cigu ul. F. Orlickiego, nad rzek Kod ni c, jed no prz so wy, roz pi to 27,0 m, szeroko 31,3 m (16,5 + 1,8
+ 13,0), ustrój nony belkowo-pytowy cigy z betonu spronego
4. Wiadukt w cigu DT nad ulic J. liwki – jednoprzsowy, rozpito 38,0 m, szeroko zmienna: (13,801-14,107 m nitka
prawa) + (14,400-14,566 m nitka lewa),
ustrój nony belkowo-pytowy cigy z betonu spronego
5. Wiadukt w cigu ulicy Sienkiewicza
nad DT – jednoprzsowy, rozpito 36,3
m, szeroko 15,8 m, ustrój nony belkowo – pytowy cigy z betonu spronego
6. Tunel w cigu DT –
dugo tunelu:
493,00 m,
szeroko:
zmienna
od 10,90 do 20,40 m,
wysoko:
5,40 m,
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grubo cian konstrukcyjnych:
1,00 m,
powierzchnia tunelu:
15 986 m2,
konstrukcja nona:
dwu lub czteronawowa rama elbetowa, skadajca si z ukadu trzech lub
piciu cian szczelinowych gruboci 1,00 m poczonych monolitycznie
z ry glem py to wym, el be to wym
o zmiennej gruboci od 1,20 do 1,50 m
7. Kadka dla pieszych – cigu ul. Czstochowskiej nad DT jednoprzsowa, rozpito 40,0 m, szeroko 6,07 m, ustrój
nony jednokomorowa skrzynka, wysokoci 2,45 m, ustrój cigy z betonu spronego
8. Wiadukt w cigu ul. Czstochowskiej
nad DT – rozpito 38,0 m szeroko
14,7 m, ustrój nony belkowo-pytowy cigy z betonu spronego
9. Kadka dla pieszych ul. Konarskiego
nad DT – rozpito 47,5 m, szeroko 6,07 m, ustrój nony jednokomorowa
skrzynka ciga z betonu spronego,
10. Wiadukt w cigu ul. Konarskiego
nad DT – rozpito 47,5 m, szeroko 14,7 m, ustrój nony belkowo-pytowy cigy z betonu spronego
11. Kadka dla pieszych w cigu Obwodnicy Wschodniej nad DT – rozpito 32,0

m, szeroko kadki 6,07 m, ustrój nony
jednokomorowa skrzynka ciga z betonu
spronego,
12. Wiadukt w cigu Obwodnicy Wschodniej nad DT – rozpito 32,0 m, szeroko 11,2 m, ustrój nony belkowo-pytowy cigy z betonu spronego,
13. Wiadukt w cigu DT nad ulic Królewskiej Tamy – rozpito 27,0 m szeroko 2x15,40 m, ustrój nony 1-przsowy,
swobodnie podparty, pytowo-belkowy,
z betonu spronego
14. Most w cigu DT nad rzek Kodnic i terenami zalewowymi – dugo – 552 m,
rozpitoci – 48 m+36 m, 10 przse 36 m,
szerokoci wiaduktów – 15,1m+15,15 m,
ustrój nony belkowo-pytowy cigy z betonu spronego
– Jak Pan wspomnia w Gliwicach budujecie tunel. Czy jest on podobny to tego jaki jest w Katowicach. Jak bdzie
wyposaony, jakie ma parametry?
– Tunel w Gliwicach jest zbudowany
przy tych samych zaoeniach funkcjonalnych i technicznych jak ten w Katowicach. W Katowicach zosta oddany
do ruchu w 2006 roku, spisuje si bez zarzutu, nie ma adnych uwag, wszystkie
urzdzenia dziaaj, wszyscy s z funkcjonowania tunelu w Katowicach zado-
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woleni. W Gliwicach tunel bdzie nieco
krótszy – bdzie mia dugo 500 metrów – ale bdzie równie wyposaony
we wszystkie niezbdne systemy. Jest
tych systemów 11.
Wyposaenie tunelu nie jest takie proste jak to wida z pozycji kierowcy. Dotyczy ono i owietlenia, i sterowania, i sygnalizacji przeciwpoarowej wentylacji
urzdze pierwszej pomocy telefonów
dla obsugi urzdze radiowych, kontroli
wideo, wyposaenia techniczno-komunikacyjnego, nisz sygnalizacyjnych, a take komór ucieczkowych midzy jedn naw a dru g. Ist nie je ta kie za o e nie
bezpieczestwa, e w razie wypadku, zagroenia, poaru w jednej z naw bdzie
istniaa moliwo ucieczki do nawy ssiedniej
Cay tunel kosztuje ponad 130 mln z.
Bdzie te nieco nowoczeniejszy od katowickiego. 10 lat w technologii informatycznej to szmat czasu i postp. Bd tu urzdzenia bardziej nowoczesne, bardziej
wydajne. Jest ich ogromna ilo.
Najciekawszym elementem jest ochrona poarowa. System wykrywania poarów
oparty jest o 3 niezalene systemy. Optyczne czujniki dymu, kable sensoryczne i kamery z video-detekcj.

REGION

Tunel jest 2-nawowy, a w miejscu wczenia cznic od ulicy Dworcowej, nawet
na krótkim odcinku, 4-nawowy.
– Jaki wpyw na harmonogram robót miay kopoty z finansowaniem inwestycji, o których byo gono
w ubiegym roku, czy te kopoty ma
ju inwestycja poza sob?
– Realizacja G2 w Gliwicach spotkaa si
z powanym problemem finansowym. Polegao to na tym, e przygotowany scenariusz finansowy opiera si o wspomaganie tej inwestycji z Regionalnego Programu
Operacyjnego w kwocie 147 milionów z.
Jak si potem okazao, ten wkad z RPO
okaza si niewystarczajcy. W roku 2014
zaama si system finansowania i przez kilka miesicy roboty byy spowolnione, czy
wrcz wstrzymane.
Zasadniczym przeomem w rozwizaniu
kopotów z finansowaniem stao si przeniesienie tej inwestycji z finansowania
RPO do finansowania tzw. POIi, czyli Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, który jest programem krajowym
i który pozwoli uzyska dofinansowanie
w kwocie 445 ml z, to jest w granicach 83
proc. wszystkich kosztów kwalifikowalnych. To otworzyo drog do obecnej realizacji, ju pynnej, sprawnej i nie zwizanej
z tymi problemami. Jednak koszty czasowe tej sytuacji to opónienie o 12 miesicy oddania tej inwestycji do eksploatacji – miaa by oddana w grudniu 2014 roku,
bdzie oddana w grudniu biecego roku.

– I na koniec chciabym si spyta
o to jakie korzyci efekty przynosi
nam Drogowa Trasa rednicowa?
– Efekty budowy o charakterze spoeczno-ekonomicznym maj kilka aspektów.
Trasa jest przykadem przedsiwzicia
o duym znaczeniu komunikacyjnym i ekonomicznym dla obszaru silnie zurbanizowanego, a jej wpyw nie realizuje si

w skali jednego miasta, ale w obszarze kilku pooonych obok siebie orodków.
Podstawowe efekty zwizane s ze
zwikszeniem prdkoci, a co za tym
idzie – uzyskaniem oszczdnoci w zakresie czasu przejazdu. Dziki wysokim parametrom technicznym DT umoliwia ruch
bezkolizyjny o wysokich prdkociach podrónych. Rzeczywista prdko komunikacyjna (podróna) nawet podczas najwikszego natenia ruchu w czasie szczytu
komunikacyjnego nie spada poniej 80-85
km/godz. (co najmniej dwukrotnie szybsze
przejazdy ni po poprzednich trasach),
przez wiksz cz doby moliwa jest jazda z prdkoci maksymaln dopuszczaln 100 km/godz. w porównaniu z 40-50
km/godz. na pozostaych alternatywnych
drogach (np. przejazd midzy Osiedlem Tysiclecia w Katowicach a rondem w Rudzie
lskiej – Chebziu trwa ok. 5-6 minut, a poprzednio 3-krotnie duej).
Odbiorcami tych korzyci s gównie osoby mieszkajce i pracujce w strefie oddziaywania DT, tj. w pasie o szerokoci
od kilku do kilkunastu kilometrów od jej osi.
Efekt zwikszenia dostpnoci strefy oddziaywania DT powizany jest ze „skanalizowaniem” na niej ruchu, czyli przejciem go z innych alternatywnych, zbyt
obcionych ulic. Z jednej wic strony,
mieszkacy otoczenia DT uzyskali moliwo sprawnego poruszania si i duo
szybszego dotarcia do konkretnych miejsc,
z drugiej – odcione zostay poprzednio
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wykorzystywane niewydolne ju ulice.
Wszystko to przyczynia si do znacznego
skrócenia czasu jazdy. cznie, dziki powstaniu DT, wg wstpnych wylicze,
uzyskano 26% skrócenia pokonywanego
dystansu przestrzennego oraz skrócenie
czasu podróy o 76%. Oszczdno czasu podróy ma swój konkretny wymiar pieniny moliwy do oszacowania w rachunku efektywnoci.
Jazda z wiksz prdkoci daje zmniejszenie zuycia paliwa o 47% oraz kosztów
eksploatacji pojazdów o 39%.
Korzystanie z DT wpywa na wzrost
bezpieczestwa i zmniejszenie liczby
wypadków drogowych. Prognozy zakadaj ograniczenie o 82% prawdopodobie stwa wy pad ków dro go wych oraz
spadek o ok. 30% ich skutków finansowych.
Podsumowujc, uzyskalimy tu na lsku 32 kilometrowy odcinek drogi o wysokich parametrach, bezkolizyjny na caej tra sie, od se pa ro wa ny od ru chu
pieszego, o ogromnej przepustowoci.
eby to cae zadanie skoczy naleao wybudowa ponad 90 obiektów inynierskich: mostów, wiaduktów, tuneli,
przej podziemnych, wic inwestycja
jest bardzo dobrze technicznie wyposa-

ona, bardzo poprawnie rozwizana projektowo. Trzeba podkreli, e ta inwestycja, mimo wielu problemów, od samego pocztku do dnia dzisiejszego nie
podlegaa adnym ograniczeniom, adnym dziaaniom oszczdnociowym czy
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eta pi za cji roz wi za. Jest wy ko na na
w caoci zgodnie z wymogami projektowymi od pocztku do koca.
– Dzikuj za rozmow.
Rozmawia: DANIEL BIENEK

REGION

Efekty ekonomiczne
i ekologiczne Wspólnot
Mieszkaniowych zarzdzanych
przez Zakad Budynków
Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

JAN ANTONI JAMROZIK
Ukoczy Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w zakresie
zarzdzania nieruchomociami, studia podyplomowe na Wydziale Inynierii rodowiska Politechniki Krakowskiej w zakresie „Doradztwo energetyczne w budownictwie”.
Posiada uprawnienia do penienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze. Jest czonkiem lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa. Obecnie we
wadzach Krajowej Izby Gospodarki Nieru-

chomociami, peni funkcje czonka Rady
Programowej.
Zakres zainteresowa to oceny wytenia
i odpornoci budowli na wpywy eksploatacji górniczej, problemy uytkowania budynków energooszczdnych, analiza cieplno-wilgot no cio wa prze gród bu dow la nych
budynków istniejcych oraz certyfikacja
energetyczna.
Dowiadczenie zawodowe to: Kierownik
Dziau Technicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4, Dyrektor Oddziau Zakadu Budynków Miejskich Sp. z o.o.
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w Bytomiu, Wiceprezes Zarzdu Bytomskiego Przedsibiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.,
Wiceprezes ds. technicznych Bytomskiego
Przedsibiorstwa Komunalnego.
Bra udzia w realizacji projektów: „Modernizacja systemu cznoci szpitala” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
„Poprawa gospodarki wodno-ciekowej
na terenie gminy Bytom” w latach 20072008.
Obecnie peni funkcj Wiceprezesa Zarzdu ZBM Sp. z o. o. w Bytomiu.
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Uzyskany efekt energooszczdny w przykadowych 25 budynkach przedstawionych na wykresie
poddanych termomodernizacji w 2013 r. – budynki zarzdzane przez ZBM Sp. z o.o.
i zasilane ciepem systemowym z PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

1.

Wartoci mocy zamówionej [MW]

2.

Zuycie energii cieplnej [GJ]

3.

Koszty energii cieplnej [z]

Zakad Budynków Miejskich Sp. z o.o. obsuguje ponad 900 wspólnot mieszkaniowych i jest jednym z najwikszych w kraju
zarzdców nieruchomoci. Warto prac remontowych i inwestycji nadzorowanych
przez Spók w ostatnich latach to ok. 91 mln
z (2012 – 25 mln, 2013 – 36 mln, 2014 – 30
mln),
Niezalenie od tego, e przepisy zobowizuj wacicieli do regularnego gromadzenia rodków na funduszach remontowych
i kontroli nad ich wykorzystaniem, co przekada si na przedsiwzicia remontowe,

2012 r.

2014 r.

Rónica

Rónica %

2 1463

1 3299

0,8164

38,04%

13 496,65

8 835,47

4 761,18

35,02%

952 461,07 z

725 366,61 z

227 094,46 z

8 835,4723,84%

w tym termomodernizacyjne, ZBM Sp z o.o.
oferuje pomoc w otrzymaniu kredytów na remonty (za ostatnie 3 lata kwota udzielonych
kredytów na remonty to 75 mln z, a premii
termomodernizacyjnej to ok. 3,5 mln z).
W rezultacie przeprowadzonych prac termmodernizacyjnych doprowadzono do uzyskania zmniejszenia zuycia energii cieplnej
o 23,36% (tj. 161.601 GJ), ogólnego zapotrzebowania na energi ciepln w nieruchomociach Wspólnot Mieszkaniowych.
W zarzdzanych przez ZBM nieruchomociach dziki wsparciu wadz Gminy Bytom

w 2015 r. w ramach likwidacji niskiej emisji, realizowana jest inwestycja podczenia w dzielnicy Rozbark 11 budynków
Wspólnot Mieszkaniowych do sieci cieplnej PEC Sp. z o.o. w Bytomiu. Dziki tej inwestycji zostanie zlikwidowane ogrzewanie wglowe w 213 lokalach mieszkalnych,
a waciciele tych lokali otrzymaj za pored nic twem Gmi ny do fi nan so wa nie
z WFOiGW z funduszu KAWKA w wysokoci do 80% poniesionych nakadów
na wykonanie instalacji wewntrznych
centralnego ogrzewania.
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PROGRAM KONGRESU

V Europejski Kongres Maych
i rednich Przedsibiorstw
KATOWICE

24-27 września 2012

Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI

12-14 padziernika 2015 r.

„Nauka – Biznes – Samorzd
– RAZEM DLA GOSPODARKI”

TADEUSZ DONOCIK,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Pita edycja Europejskiego Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw jest odpowiedzi na aktualne potrzeby sektora maych
i rednich przedsibiorstw. Mali i redni przedsibiorcy powinni zosta zauwaeni i docenieni – Kongres jest miejscem, gdzie oddajemy im gos, a oczy caej Europy s kierowane wanie na nich. Podczas trzech dni debat przyjrzymy si kondycji sektora MP, a take wypracujemy rozwizania, które pomog przedsibiorcom odnie sukces!

Sektor maych i rednich przedsibiorstw, a wród nich mikroprzedsibiorstwa, stanowi gówn si napdow polskiej, ale i europejskiej gospodarki. Wytwarza zdecydowan wikszo produktu krajowego, a take tworzy ponad 90 proc. nowych miejsc pracy.
Pomimo tego, e rozwija si bardzo dynamicznie, to mimo wszystko stale napotyka na bariery w prowadzeniu dziaalnoci. Chcemy
to zmieni – wanie temu suy organizowany od piciu lat Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw! Szczególnie chc dzi zwróci uwag na modych przedsibiorców, którzy decyduj si na rozpoczcie dziaalnoci. Polacy s przedsibiorczym narodem, jednak pomimo prnie rozwijajcych si startupów, bardzo trudno przetrwa im pierwsze lata dziaalnoci. Wierz,
e wspólnymi siami, a przede wszystkim dialogiem, moemy to zmieni!
V edycja Kongresu odbdzie si pod hasem „Nauka – Biznes – Samorzd – RAZEM DLA GOSPODARKI”. Wspópraca pomidzy tymi trzema obszarami daje szans na stworzenie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. W programie Kongresu najwikszy
nacisk kadziemy zawsze na te problemy, które s najblisze przedsibiorcom, std te podczas V edycji bdziemy rozmawia na takie tematy jak dostp do kapitau, ksztacenie kadr dla gospodarki, system stanowienia stabilnego i przyjaznego prawa, wspópraca
midzynarodowa. Zwrócimy uwag take na sprawy, które s czsto niedostrzegane i pomijane, jak np. przedsibiorczo a niepenosprawno. Dyskusje dotyczy bd take przedsibiorczoci kobiet, osób modych na rynku pracy i modych przedsibiorców,
odnawialnych róde energii, skutecznej komunikacji marketingowej. Poprzednie edycje zgromadziy liczne grono ekspertów, którzy
podzielili si swoj wiedz i do wiadczeniem. Wypracowalimy rozwizania i recepty dla maych i rednich firm; jednak w dalszym
cigu jest wiele do zrobienia.
Dugofalowa wspópraca ze lsk Izb Budownictwa i lsk Okrgow Izb Inynierów Budownictwa zaowocowaa wieloma
przedsiwziciami. Jednym z nich jest lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci, które niezmiennie ju od pierwszej
edycji towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Maych Przedsibiorstw. Bardzo ceni sobie wspóprac samorzdu gospodarczego
i samorzdu zawodowego. Poprzez konsolidacj interesów moemy dociera do jeszcze wikszej liczby przedsibiorców i jeszcze
skuteczniej komunikowa si z otoczeniem.
Jestem przekonany, e tegoroczny Kongres bdzie okazj nie tylko do nawizania korzystnej wspópracy na szczeblu biznesowym,
ale równie do wymiany ciekawych dowiadcze i podejmowania nowych wyzwa. Tym bardziej, e V edycja bdzie wyjtkowa, bowiem Kongres jest gównym wydarzeniem w ramach obchodów 25-lecia Izby, a dodatkowo po raz pierwszy usytuowany w zupenie nowej przestrzeni – w Midzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W dniach 12-14 padziernika miasto to ponownie stanie si europejsk stolic MP! Ju dzi z wielk radoci zapraszam do Katowic na to niezwyke wydarzenie, a na czas oczekiwania na Kongres gorco i serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ekmsp.eu, gdzie znajd Pastwo wszystkie biece informacje.

20 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

„VII lskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomoci”
– KONFERENCJA –
Przedsiwzicie programowe
„REWITALIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH MIAST”
Temat Konferencji:
„ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE DOSTOSOWANIA EFEKTYWNOCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UYTECZNOCI PUBLICZNEJ
DO OBOWIZUJCYCH NORM I WYMOGÓW*”
w dniach 10 – 11 czerwca 2015 r.
w Auli Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

•

ORGANIZATORZY

•

WSPÓORGANIZATORZY

•

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

•

PARTNERZY MERYTORYCZNI

•

PARTNERZY KOOPERACYJNI I FINANSOWI

•

PARTNERZY MEDIALNI

•

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

•

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

•

WYBRANE ARTYKUY WPROWADZAJCE AUTORÓW REFERATÓW KONFERENCJI
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

• Zbiór referatów autorskich konferencji
„VII lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci”
• Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa w Warszawie
„Aspekty techniczne zwizane z dostosowaniem efektywnoci energetycznej istniejcych budynków mieszkalnych
i uytecznoci publicznej do istniejcych norm i wymogów prawa”.
• Andrzej Wiszniewski – Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o.
„Uzasadnienie celowoci i koncepcja opracowania krajowego programu termomodernizacji zasobów budowlanych w Polsce”.
• Marek Zaborowski – Wiceprezes Zarzdu Instytutu Ekonomii rodowiska
„Konieczno termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Polsce – Strategia modernizacji budynków: Mapa Drogowa 2050”.
• prof. dr hab. in. Zbigniew Popioek – Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej
„Prace naukowo-badawcze w zakresie zmniejszenia energochonnoci budynków prowadzone
na Wydziale Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej w Gliwicach”.
• dr in. Robert Geryo – Instytut Techniki Budowlanej
„Kryterium ekonomiczne aktualnych wymaga krajowych zwizanych z charakterystyk energetyczn budynków nowych
i modernizowanych”.
• dr hab. in. Piotr Lis, prof. P. Cz. – Wydzia Inynierii rodowiska i Biotechnologii Politechniki Czstochowskiej
„Poprawa efektywnoci energetycznej budynków – budynków edukacyjnych, szanse i zagroenia”.
• dr in. Robert Geryo, Monika Lipska – Instytut Techniki Budowlanej
„Techniczne aspekty przygotowania ciepej wody w budynkach wielorodzinnych wyposaonych w kolektory soneczne
wspódziaajce z sieci ciepownicz”.
• dr Andrzej Obmiski – Instytut Techniki Budowlanej
„Zanieczyszczenie powietrza pyami azbestu podczas robót demontau wyrobów zawierajcych azbest”.
• dr in. Kazimierz Konieczny – Instytut Techniki Budowlanej
„Techniczne uwarunkowania przy wykonywaniu docieple cian”.
• dr in. Pawe Krause, dr in. Tomasz Steidl – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
„Badania cian zewntrznych w aspekcie poprawy izolacyjnoci termicznej”.
• dr in. Tomasz Steidl, dr in. Pawe Krause – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
„Wpyw sposobu uytkowania na mikroklimat wntrz budynków poddanych termomodernizacji”.
• Magorzata Mazur – Dyrektor ds. inwestycyjnych Tyskie TBS Sp. z o.o.
„Towarzystwa Budownictwa Spoecznego jako wana forma nowoczesnego budownictwa energooszczdnego w Polsce”.
• Mariusz wiczek – Gówny Instytut Górnictwa
„Fundusz Termomodernizacji i Remontów jako narzdzie wspierajce podnoszenie efektywnoci energetycznej
budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej”.
• dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross – Wydzia Architektury Politechniki lskiej
„Przykad kompleksowej rewitalizacji bloku mieszkalnego i osiedla – symulacja komputerowa”.
• dr in. Adam Ujma, dr in. Anna Lis – Wydzia Budownictwa Politechniki Czstochowskiej
„Termomodernizacja impulsem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w maych miejscowociach”.
• dr in. Krzysztof Kasperkiewicz – Instytut Techniki Budowlanej
„Wpyw docieple i regulacji instalacji grzewczych oraz wentylacyjnych na efektywno energetyczn budynków”.
• Marek Bieniecki, Krystyna Olejniczak – Gówny Instytut Górnictwa
„Kolektory soneczne w realizacji zapotrzebowania na ciepo w budynkach mieszkalnych”.
• dr in. Janusz Belok – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
„Wykorzystanie odnawialnych róde energii w istniejcych budynkach mieszkalnych”.

Publikowane w FORUM BUDOWNICTWA LSKIEGO artykuy s w wersji
skróconej. Pene wersje referatów znajd Pastwo na pycie CD doczonej
do naszego wydawnictwa.
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

ORGANIZATORZY FORUM – POPRZEDZAJCEGO KONGRES
• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – Organizator V Europejskiego
Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw
Uczestnicy Forum Budownictwa lskiego:
•
•
•
•
•
•

lska Izba Budownictwa
lska Okrgowa Izba Inynierów Budownictwa
Polska Izba Ekologii
Polski Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa. Oddzia w Katowicach
Politechnika lska w Gliwicach
Politechnika Czstochowska
oraz

• Wysza Szkoa Techniczna w Katowicach
• Instytut Techniki Budowlanej. Oddzia w Katowicach
• Regionalny Zwizek Rewizyjny Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach

WSPÓORGANIZATORZY FORUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
Polska Izba Inynierów Budownictwa w Warszawie
Polski Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa w Warszawie
Zwizek Polskie Okna i Drzwi w Warszawie
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Galicyjska Izba Budownictwa w Krakowie
Gówny Instytut Górnictwa w Katowicach
Miasto Dbrowa Górnicza
Miasto Czstochowa
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PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Fundacja na rzecz
Efektywnego
Wykorzystania
Energii
Polish
Foundation
for Energy
Efficiency

PARTNERZYMERYTORYCZNI
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PARTNERZY KOOPERACYJNI I FINANSOWI

®
KOPALNIA DOLOMITU

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
Spółka z o.o.

„PODLEŚNA”

PATRONATY MEDIALNE
1. PRASA, RADIO, TELEWIZJA REGIONALNA

2. KRAJOWE WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
PRZEGLĄD
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RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA
prof. zw. dr hab. Andrzej S. Barczak dr h.c. – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. in. January Bie
– Dyrektor Instytutu Inynierii rodowiska Politechniki Czstochowskiej
mgr Bernard Baszczyk – Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach
mgr in. Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa w Warszawie
prof. dr hab. in. Józef Dubiski – Naczelny Dyrektor Gównego Instytutu Górnictwa
dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross – Wydzia Architektury Politechniki lskiej
dr in. Robert Geryo – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
prof. dr in. arch. Andrzej Grzybowski – Wysza Szkoa Techniczna w Katowicach
dr in. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB
mgr Andrzej Konieczny – Prezes Zarzdu Funduszu Górnolskiego S.A.
prof. dr hab. in. Janusz Kotowicz
– Dziekan Wydziau Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej
mgr in. Janusz Krasnowski – Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej PZITB O/Katowice
dr in. Pawe Krause – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
dr in. Marcin M. Kruk – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
prof. dr Franciszek Kubiczek – Przewodniczcy Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów;
Dziekan Wydziau Ekonomicznego ALMAMER Szkoa Wysza
prof. dr hab. in. Lucjan Kurzak – Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej
mgr Szymon Liszka – Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
mgr in. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Czstochowa
dr hab. in. Maciej Mrowiec, prof. PCz
– Dziekan Wydziau Inynierii rodowiska i Biotechnologii Politechniki Czstochowskiej
dr Andrzej Obmiski – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
mgr Zbigniew Szpak – Prezes Zarzdu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
mgr Czesaw leziak – Przewodniczcy Rady Polskiej Izby Ekologii w Katowicach
prof. dr hab. in. Jan lusarek – Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki lskiej
mgr in. Ryszard Trykosko
Przewodniczcy Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa
dr in. Andrzej Wiszniewski – Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o.
dr in. Micha Wójtowicz – Zastpca Dyrektora ds. Bada i Rozwoju Instytutu Techniki Budowlanej
mgr in. Marek Zaborowski – Wiceprezes Zarzdu Instytutu Ekonomii rodowiska
mgr in. Henryk Zagua – I Zastpca Prezydenta Miasta Dbrowy Górniczej
Koordynator Merytoryczny
dr in. Kazimierz Konieczny – Kierownik Instytutu Techniki Budowlanej – Oddzia lski
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KOMITET ORGANIZACYJNY
• Tadeusz Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa;
• Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej
Izby Inynierów Budownictwa;
• Andrzej Nowak – Przewodniczcy O/Katowice – Polskiego Zwizku Inynierów
i Techników Budownictwa;
• Mariusz Czyszek – Wiceprezydent lskiej Izby Budownictwa,
Dyrektor P.B.P.H., „ML- BUD” S.C. w Gliwicach;
• Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarzdu Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej,
Zastpca Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa;
• Krystyna Piasecka – Prezes Zarzdu Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej;
• Piotr Polis – Prezes Zarzdu Tyskiej Spódzielni Mieszkaniowej „OSKARD”;
• Zbigniew Durczok – Prezes Zarzdu Regionalnego Zwizku Rewizyjnego
Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach.
REKLAMA
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RAMOWY PROGRAM TEMATYCZNY
„VII LSKIEGO FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI”
W UZGADNIANIU

10 czerwca 2015 r.
9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników konferencji. Hol gówny Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43
Przedsiwzicie programowe
„REWITALIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH I MIAST”
Temat konferencji
„ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE DOSTOSOWANIA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I UYTECZNOCI PUBLICZNEJ DO OBOWIZUJCYCH NORM I WYMOGÓW”

10:00 – 10:30

WRCZENIE TYTUÓW, NAGRÓD, ODZNACZE
SESJA I – INAUGURACYJNA
Otwarcie i wystpienia wprowadzajce. Zaproszeni:

10:30 – 11:15

•
•
•
•
•

Pawe Orowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Gabriela Lenartowicz – Czonek Zarzdu Województwa lskiego
Piotr Litwa – Wojewoda lski
Tadeusz Donocik – I Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa
Temat: „Aspekty techniczne zwizane z dostosowaniem efektywnoci energetycznej istniejcych budynków mieszkalnych
i uytecznoci publicznej do istniejcych norm i wymogów prawa”.
• Arkadiusz Dunaszewski – Zastpca Dyrektora ds. Przygotowania Drogowej Trasy rednicowej S.A.
Temat: „Prezentacja ostatniego etapu budowy Drogowej Trasy rednicowej – Gliwice”.
Prowadzcy sesj:

Tadeusz Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa
Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
SESJA II
73. SPOTKANIE FORUM NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
„Energia – Efekt – rodowisko”
Temat Forum:
„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
ORAZ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZDNE KLUCZOWYM ELEMENTEM ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU”
Moderator:
Wojciech Stawiany – Ekspert w Departamencie Ochrony Klimatu NFOiGW
11:15 – 12:30

Wystpienia i prezentacje
• Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej – Strategia, dorobek i oferta programowa
na lata 2015 – 2020:
• Dorota Zawadzka-Stpniak – Zastpca Prezesa Zarzdu Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej
• Prezentacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego oferty
programowej na lata 2015-2020:
• Andrzej Pilot – Prezes Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
• Reprezentant Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Temat:„Standardy energooszczdnoci w znowelizowanym Prawie Budowlanym.”
• Dariusz Szymczak – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu w NFOiGW
Temat: „Programy priorytetowe NFOIGW w obszarze energooszczdnego budownictwa – dotychczasowy dorobek
i plany dalszych dziaa.”

12:30 – 13:00

PRZERWA KAWOWA
SESJA III
C.D. – 73. SPOTKANIE FORUM NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
„Energia – Efekt – rodowisko”
Prezentacja opracowania – „Strategia Modernizacji Budynków. Mapa Drogowa 2050”:
• dr in. Andrzej Wiszniewski – Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii Sp. z o.o.

13:00 – 14:00

Panel dyskusyjny uczestników opracowania „Strategia Modernizacji Budynków. Mapa drogowa 2050”
• Zaproszenia otrzymali: Marek Zaborowski (IE), Andrzej Rajkiewicz (NAPE sp. z o.o.), Arkadiusz Wglarz (KAPE S.A.),
Magorzata Kojs (IE), Monika Walencka (PwC), Dan Stanaszek (BPIE);
Dyskusja i podsumowanie spotkania
• Podsumowanie spotkania: Dorota Zawadzka-Stpniak – Zastpca Prezesa Zarzdu Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej
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14:00 – 14:30

Prezentacje innowacyjnych i nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstwa
• Farby Kabe Polska Sp. z o.o., MR Construction Sp. z o.o.

14:30 – 15:30

LUNCH
SESJA IV
TECHNICZNE ASPEKTY ZWIKSZANIA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
Wystpienia autorskie:

15:30 – 17:15

• prof. dr hab. in. Zbigniew Popioek – Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej
Temat: „Prace naukowo-badawcze w zakresie zmniejszenia energochonnoci budynków prowadzone
na Wydziale Inynierii rodowiska i Energetyki”.
• mgr in. Janusz Komurkiewicz – Prezes Zarzdu Zwizek Polskie Okna i Drzwi, Dyrektor Fakro Sp. z o.o.
• dr in. Robert Geryo – Instytut Techniki Budowlanej
Temat: „Kryterium ekonomiczne aktualnych wymaga krajowych zwizanych z charakterystyk energetyczn
budynków nowych i modernizowanych”.
• Adam Grylewicz – Prezes, Wspówaciciel SKAA TYCHY Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. K.
• dr hab. in. Piotr Lis, prof. P. Cz. – Wydzia Inynierii rodowiska i Biotechnologii Politechniki Czstochowskiej
Temat: „Poprawa efektywnoci energetycznej budynków edukacyjnych – szanse i zagroenia”.
• Mariusz Kopczyski – Zastpca Regionalnego Dyrektora Sprzeday Bolix S.A.
• dr in. Robert Geryo, Monika Lipska – Instytut Techniki Budowlanej
Temat: „Techniczne aspekty przygotowania ciepej wody w budynkach wielorodzinnych wyposaonych w kolektory
soneczne wspódziaajce z sieci ciepownicz”.
• mgr in. Grzegorz Gowarzewski – Prezes Zarzdu Chorzowskiej Spódzielni Mieszkaniowej,
Zastpca Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
• dr Andrzej Obmiski – Instytut Techniki Budowlanej
Temat: „Zanieczyszczenie powietrza pyami azbestu podczas robót demontau wyrobów zawierajcych azbest”.
• Christian Krolle – Dyrektor Deconta GmbH, Niemcy
Temat: „Europejskie metody stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si pyu azbestowego podczas
demontau wyrobów zawierajcych azbest”.
Prowadzcy sesj:
prof. January Bie – Dyrektor Instytutu Inynierii rodowiska Politechnika Czstochowska
Andrzej Nowak – Przewodniczcy Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa O/Katowice

11 czerwca 2015 r.
Otwarcie drugiego dnia Forum.
SESJA V
TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW. GOSPODARKA ENERGETYCZNA
SAMORZDÓW TERYTORIALNYCH REGIONU.
Planowane wystpienia informacyjne i autorskie reprezentujcych:

10:00 – 11:30

• Wydzia Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego,
• Reprezentanci samorzdów terytorialnych województwa lskiego (w uzgodnieniu):
• mgr in. Marek Mrówka – Kierownik Referatu Zarzdzania Energi Wydziau Inwestycji Miejskich Miasta Dbrowa Górnicza
Temat: „Podnoszenie efektywnoci energetycznej na terenie gminy Dabrowa Górnicza”.
• dr in. Kazimierz Konieczny – Instytut Techniki Budowlanej
Temat: „Techniczne uwarunkowania przy wykonywaniu docieple cian”.
• Prezentacje innowacyjnych i nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstwa:
Xella Polska Sp. z o.o.
• dr in. Pawe Krause – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
Temat: „Badania cian zewntrznych w aspekcie poprawy izolacyjnoci termicznej”.
• dr in. Tomasz Steidl – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
Temat: „Wpyw sposobu uytkowania na mikroklimat wntrz budynków poddanych termomodernizacji”.
• Prezentacje innowacyjnych i nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstw: Arsanit Sp. z o.o.
• mgr in. Magorzata Mazur – Czonek Zarzdu, Dyrektor ds. inwestycyjnych Tyskie TBS Sp. z o.o.
Temat: „Towarzystwa Budownictwa Spoecznego jako wana forma nowoczesnego budownictwa energooszczdnego
w Polsce”.
• Wystpienie Prezesów Zarzdów Spódzielni Mieszkaniowych i Wspólnot
Prowadzcy sesj:
Kazimierz Karolczak – Czonek Zarzdu Województwa lskiego
Mariusz Czyszek – Wiceprezydent lskiej Izby Budownictwa

11:30 – 12:00

PRZERWA KAWOWA

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015 29

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

SESJA VI
RÓDA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW
I INNYCH FORM OSZCZDNOCI ENERGII

12:00 – 14:00

Planowane wystpienia informacyjne w zakresie finansowania efektywnoci energetycznej
w budynkach z funduszy europejskich:
• Jarosaw Orliski – Zastpca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Temat: „Wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków ze rodków UE w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020”.
• Jerzy Solecki – Dyrektor Wydziau Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzdu Marszakowskiego
Województwa lskiego
Temat: – „Poprawa efektywnoci energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa lskiego na lata 2014-2020”.
• Zastpca Prezesa Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Temat: – „Finansowanie termomodernizacji budynków uytecznoci publicznej i mieszkalnej oraz audytów
energetycznych ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
• Tomasz Makowski – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie
Temat: „Dowiadczenia i instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsiwzi
termomodernizacyjnych i remontowych”.
• Kierownictwo Banku Ochrony rodowiska S.A.
Temat: – „Bankowe instrumenty finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej”.
• Mariusz wiczek – Gówny Instytut Górnictwa
Temat: – „Fundusz Termomodernizacji i Remontów jako narzdzie wspierajce podnoszenie efektywnoci
energetycznej budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej”.
• Prezentacje innowacyjnych i nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstwa KNAUF Sp. z o.o.,
QUICK MIX Sp. z o.o., SOR-DREW S.A.
Panel dyskusyjny
Prowadzcy sesj:
Andrzej Pilot – Prezes Zarzdu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Tadeusz Wnuk – Prezydent lskiej Izby Budownictwa

14:00 – 15:00

LUNCH
SESJA VII
OCZEKIWANIA ZWIZANE Z REWITALIZACJ BUDYNKÓW I OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

15:00 – 17:00

Wystpienia autorskie:
• mgr Ryszard ach – Waciciel Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe JANTAR, dr in. arch. Damian Radwaski
– Wydzia Architektury Politechniki lskiej
Temat: „Dwie Skale Rewitalizacji. Poprawa jakoci ycia mieszaców osiedli wielorodzinnych na obszarze kraju
i zagranic poprzez wdroenie i wykorzystanie wypracowanych w trakcie projektu innowacyjnych rozwiza”
(wraz z filmem prezentacyjnym)
• dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross – Wydzia Architektury Politechniki lskiej
Temat: „Przykad kompleksowej rewitalizacji bloku mieszkalnego i osiedla – symulacja komputerowa”.
• dr in. Adam Ujma, dr in. Anna Lis – Wydzia Budownictwa Politechniki Czstochowskiej
Temat: „Termomodernizacja impulsem rewitalizacji osiedli mieszkaniowych w maych miejscowociach”.
• dr in. Krzysztof Kasperkiewicz, prof. nadzw. ITB – Instytut Techniki Budowlanej
Temat: „Wpyw docieple i regulacji grzewczych oraz wentylacji na sprawno energetyczn budynków”.
• Marek Bieniecki, Krystyna Olejniczak – Gówny Instytut Górnictwa
Temat: „Kolektory soneczne w realizacji zapotrzebowania na ciepo w budynkach mieszkalnych”.
• dr in. Janusz Belok – Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej
Temat: „Wykorzystanie odnawialnych róde energii w istniejcych budynkach mieszkalnych”.
Prowadzcy sesj:
prof. Andrzej Grzybowski – Rektor Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach
prof. Janusz Kotowicz – Dziekan Wydziau Inynierii rodowiska i Energetyki Politechnika lska

17:00 – 17:30

Dyskusja i podsumowanie konferencji
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Tytu
„PRZYJACIEL
LSKIEGO BUDOWNICTWA”

Prof. zw. dr hab. LESZEK ABISKI
rektor Uniwersytetu Ekonomicznego wKatowicach
kadencji 2012-2016
Nadajc to wyrónienie, wyrazilimy w imieniu lskiej spoecznoci budowlanej dla Pana Profesora nasz
szacunek i uznanie za tworzenie systemowych warunków profesjonalnego ksztacenia kadr zarzdzajcych
gospodark rynkow regionu lskiego i kraju oraz osobisty wymierny wkad w rozwój Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.
Prof. zw. dr hab. Leszek abiski – jest rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kadencji 2012-2016 i kierownikiem Katedry Polityki Rynkowej i Zarzdzania Marketingowego na Wydziale Zarzdzania tej uczelni (od 1991). Jest autorem blisko 300 prac
naukowych i dydaktycznych, opracowa naukowo-badawczych, w tym
wdroeniowych na rzecz praktyki gospodarczej z zakresu zarzdzania i marketingu strategicznego na rynkach konsumpcyjnych oraz przemysowych.
Specjalizuje si naukowo i badawczo w problematyce marketingu, w tym
zarzdzania marketingowego, teorii rynku i marketingu, metodologii naukowych bada biznesu i marketingu, zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce turystycznej, a ponadto rynkowych i ekonomicznych aspektów
transformacji oraz restrukturyzacji sektorowej i regionalnej.
W latach 2002-2008 peni funkcj dziekana Wydziau Zarzdzania. Wczeniej by dyrektorem Instytutu Rynku i Konsumpcji (1987-1991), prorektorem i kierownikiem Zakadu Ekonomiki Obrotu Towarowego (1984-1987).
Peni te funkcj kierownika Zakadu Ekonomiki Górnictwa i Regionu Gównego Instytutu Górnictwa (1992-1995). W latach 1979-1985 zwizany zawodowo z Instytutem Rynku Wewntrznego i Konsumpcji w Warszawie
(o. w Katowicach).
W latach 1999-2002 by czonkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarzdzania PAN, czonkiem Rady Strategii Spoeczno-Gospodarczej
przy Radzie Ministrów RP (2002-2005) oraz Rady Nadzorczej Polskich Hut Stali S.A.(2002-2004). Czonek Rady Gównej Szkolnictwa
Wyszego i przewodniczcy jej Komisji Ekonomicznej (1996-1999),
czonek i ekspert PKA (2003-2005). Od 1989 r. zwizany z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi, m.in. PTE (w latach 1993-2002 prezes o. katowickiego), Towarzystwem Naukowej
Organizacji i Kierownictwa, International Association for Research Economic Psychology w Brukseli (IAREP) oraz European Marketing Academy (EMAC). Wybrany w skad Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
(2012-2016). Czonek Rady Programowej „Marketingu i Rynku” oraz
inicjator i pierwszy redaktor czasopisma uczelnianego w j. angielskim
„Journal of Economics and Management”, czonek honorowy BCC
(2014).
Za jego kadencji rektorskiej ukoczono budow i otwarto (2014) Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych UE w Katowicach – jeden z najnowoczeniejszych obiektów tego typu w kraju (nagroda II stopnia w konkursie PZITB Budowa Roku 2013).

Na pocztku kadencji prof. abiskiego uruchomiono Centrum Informacji Naukowej i Bibliotek Akademick – wspólne nowatorskie przedsiwzicie U i UE w Katowicach. Jedyn w regionie bibliotek „hybrydow” wyróniono licznymi nagrodami (m.in. Nagrod Architektoniczn
Polityki 2011 i Budowa Roku 2011 w konkursie PZITB przy wspóudziale Ministerstwa Budownictwa).
UE w Katowicach w czasie jego kadencji oceniony zosta przez studentów zagranicznych najlepsz uczelni w kraju (I miejsce w badaniu satysfakcji studentów zagranicznych w Polsce przeprowadzonym przez StudyPortals)
W maju 2015 r. uruchomiono na UE w Katowicach nowy Wydzia Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku, który jest silnie zorientowany
na praktyk biznesow. Otwarto tam nowy kierunek studiów „finanse i rachunkowo” o profilu praktycznym, szczególnie podany przez przedsibiorców.
W swojej dziaalnoci na rzecz Uniwersytetu kieruje si przede wszystkich zasad zachowania równowagi rozwoju i harmonii w trzech sferach:
naukowej, dydaktycznej oraz wspópracy z biznesem.
***
Urodzony w 1947 r. we Wrocawiu, prof. nauk ekonomicznych (1989),
prof. zw. w UE w Katowicach (1995). Tam (dawniej na AE im. K. Adamieckiego w Katowicach) pracuje od sierpnia 1979 r., poprzednio zatrudniony w AE im. O. Langego we Wrocawiu (1969-1979) i w Gównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (1993- 1996).
Stopie naukowy doktora habilitowanego uzyska w 1981 r. (na Wydziale Produkcji i Obrotu AE w Poznaniu), stopie naukowy doktora nauk ekonomicznych w 1975 r. (na Wydziale Gospodarki Narodowej AE im. O. Langego we Wrocawiu), za dyplom magistra ekonomii w 1969 r. (na Wydziale
Ekonomiki Przedsibiorstwa WSE we Wrocawiu).
Najwaniejsze nagrody i odznaczenia: Nagrody Ministra Szkolnictwa
Wyszego i Techniki/Edukacji Narodowej oraz rektorów AE w Katowicach i Wrocawiu, Krzy Oficerski OOP (2005), Krzy Kawalerski OOP
(1997), Medal Edukacji Narodowej (1990), Zoty Krzy Zasugi (1987),
Zota Odznaka PTE z Wiecem (2005), Platynowy Laur w kategorii „Nauka i Innowacyjno” nadany przez RIG w Katowicach (2015).
onaty (ona prof. UE dr hab. Teresa abiska), ma córk i syna (Sylwi i Grzegorza).
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ

BERNARD BASZCZYK
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach
Za wysoce profesjonaln, wieloletni dziaalno rzdow, dyplomatyczn i w administracji publicznej,
tworzc systemowe, korzystniejsze warunki rozwoju gospodarki oraz ochrony rodowiska regionu lskiego
i kraju.
Bernard Baszczyk prawnik, dyplomata i dowiadczony urzdnik pastwowy. Pracowa w wikszoci rzdów demokratycznej Polski. W swoim zawodowym yciorysie ma ministerialne stanowiska
w resortach ochrony rodowiska, gospodarki oraz nauki i szkolnictwa wyszego. Zmierzy si take z funkcj konsula generalnego
Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie oraz radcy-ministra Ambasady RP w Pradze. Lubiany i szanowany zarówno przez czesk Poloni, jak i samych Czechów jest jednym z niewielu polskich polityków, rozmawiajcych z nimi w ich ojczystym jzyku. Od lat
wspópracuje ze lskimi lenikami wspierajc ich w walce o beskidzkie lasy – przez lata nadzorowa „Program dla Beskidów”, dziki któremu w tamtejszych nadlenictwach przebudowano okoo dziewi tysicy hektarów lasu.
Z jego wiedzy i dowiadczenia korzystali szefowie kolejnych ekip
rzdzcych. Wspópracowa midzy innymi z Hann Suchock i Jerzym Buzkiem. W rzdzie Donalda Tuska od sierpnia 2008
do grudnia 2011 roku piastowa stanowisko podsekretarza stanu
w Ministerstwie rodowiska, gdzie bezporednio nadzorowa departamenty Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Gospodarki Odpadami oraz Instrumentów rodowiskowych.
Sporód licznych obowizków ministra Baszczyka w tym
okresie wyróni naley zadania zwizane z tematyk zmian klimatycznych oraz przewodnictwo polskiej delegacji na ONZ
w Kopenhadze – COP 15, najwaniejszym i najwikszym szczycie w sprawie zmian klimatu na wiecie. W czasie swojej pracy
w resorcie rodowiska wspótworzy midzy innymi ustawy
o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem wystpowania skutków powodzi i ich usuwaniem oraz ustawy
o czystoci i porzdku w gminach. Pierwsza, niezmiernie wana
dla mieszkaców terenów „zalewowych” gwarantuje niezbdn pomoc osobom poszkodowanym przez powód. Druga, zwana te
„mieciow rewolucj”, ma za zadanie wprowadzenie w Polsce
europejskich standardów w dziedzinie segregacji odpadów. Majc wiadomo jej wagi Bernard Baszczyk aktywnie uczestniczy
w dziaaniach, których celem byo zarówno informowanie spoeczestwa o zaoeniach nowej ustawy, jak i szeroko pojta edukacja ekologiczna.
Z ramienia Ministerstwa rodowiska czuwa nad realizacj wspófinansowanych z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktu-

ry i rodowisko pro rodowiskowych projektów w województwie
lskim. Od 2008 roku nieprzerwanie pracuje w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dlatego te pomimo wielu lat pracy z dala od rodzimego regionu, udao mu si utrzyma kontakt z „Polsk
samorzdow”. Znajc dobrze specyfik problemów rodowiskowych województwa, od objcia w styczniu 2012 roku funkcji Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Katowicach, skutecznie moderuje dyskusj midzy ekologami a przedsibiorcami
o tym, co w praktyce powinien oznacza zrównowaony rozwój.
Jak bowiem sam mówi, rol kierowanej przez Niego instytucji jest
troska o to, aby oznacza on mdre koegzystowanie czowieka
i przyrody.
***
Adwokat, absolwent Wydziau Prawa i Administracji. Od 1 lutego 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach.
W latach 1972 – 1980 pracowa w urzdach miejskich witochowic i Katowic, nastpne dziesi lat, do 1990 roku w Urzdzie
Wojewódzkim w Katowicach. Od 1991 do 1995 roku podsekretarz, sekretarz stanu i Kierownik Resortu w Ministerstwie Ochrony ro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le nic twa. W la tach 1996 – 1997 konsul generalny RP w Ostrawie. W rzdzie
Jerzego Buzka, od 1998 roku, peni funkcj podsekretarza, a nastpnie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2001 – 2006 radca minister penomocny w Ambasadzie RP
w Pradze, po powrocie do Polski powoany na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyszego. W latach 2008 – 2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie rodowiska.
Czonek Rady Nadzorczej WFOiGW oraz Rady Naukowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysowionych w Katowicach. Autor wielu publikacji z dziedziny ochrony rodowiska.
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Zoty „MEDAL ZA DUGOLETNI SUB”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
otrzymali:

MARIAN BOSZKO

ANDRZEJ KOZUBSKI

Cakowity sta pracy Pana Mariana Boszko wynosi 40 lat,
w budownictwie pracuje nieprzerwanie od 1977 r. Sw prac
zawodow rozpocz w KBO „Zagbie” Sosnowiec, gdzie bardzo szybko awansowa. Piastujc stanowisko kierownika budowy nadzorowa wiele budów nowo-powstajcych osiedli
mieszkaniowych na terenie lska i Zagbia. Nastpnie
swoje dowiadczenie w zakresie budownictwa rozszerzy
pracujc w Zakadach Usugowych TKKF „Anexpro” sp. z o.o.,
gdzie obejmowa stanowisko g. specjalisty ds. remontowo-budowlanych, a póniej w Przedsibiorstwie Usugowym „PRZEM”
s.c., gdzie by kierownikiem zakadu.
W wyniku przemian gospodarczych w kraju wraz ze swym
koleg w dniu 01.11.1990 utworzy firm wykonujc szereg
zada remontowo-inwestycyjnych zlecanych przez urzdy miast
lska i Zagbia, zakady przemysowe i jednostki uytecznoci publicznej. Przedsibiorstwo, w którym obecnie Pan Marian Boszko jest Czonkiem Zarzdu specjalizuje si w kompleksowym wykonawstwie robót inynieryjno-drogowych
i kanalizacyjnych.
W szczególnoci wykonuje usugi w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych, robót drogowych, parkingowych i brukarskich, sieci wodocigowych i gazowych wraz
z przyczami do budynków. Pan Marian Boszko posiada niezwykle due dowiadczenie zawodowe, jak równie zmys organizacyjny. Nie ustaje w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Niedawno ukoczy studia wysze na kierunku
budownictwo, uzyskujc tytu magistra inyniera w zakresie
technologii organizacji i zarzdzania w budownictwie. Nastpnie w 2011 r. zdoby uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci drogowej bez ogranicze,
a w 2012 r. uprawnienia w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej.
Dziki osobie Pana Boszko firma zdobya ugruntowan pozycj na rynku i cieszy si duym uznaniem w brany budowlanej. Cigy rozwój przedsibiorstwa pozwala jego pracownikom optymistycznie patrze w przyszo.

Cakowity sta pracy Pana Andrzeja Kozubskiego wynosi
42 lata, w budownictwie pracuje nieprzerwanie od 1977 r. Sw
prac zawodow rozpocz w Instytucie Geologicznym, pracowa take w Sosnowieckim Przedsibiorstwie Robót Inynieryjnych w Sosnowcu, gdzie bardzo szybko awansowa. Zajmujc stanowisko kierownika budowy bra udzia w realizacji
budowy obiektów towarzyszcych Hucie Katowice oraz infrastruktury mieszkaniowej na terenie lska i Zagbia. Majc bogate dowiadczenie w robotach inynieryjnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych nadzorowa szereg zada
remontowo-inwestycyjnych.
W wyniku przemian gospodarczych w kraju wraz ze swym
koleg w dniu 01.11.1990 utworzy firm wykonujc szereg
zada remontowo-inwestycyjnych zlecanych przez urzdy miast
lska i Zagbia, zakady przemysowe i jednostki uytecznoci publicznej. Przedsibiorstwo, w którym obecnie Pan Andrzej
Kozubski jest Czonkiem Zarzdu specjalizuje si w kompleksowym wykonawstwie robót inynieryjno-drogowych i kanalizacyjnych. W szczególnoci wykonuje usugi w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych, robót
drogowych, parkingowych i brukarskich, sieci wodocigowych i gazowych wraz z przyczami do budynków.
Pan Andrzej Kozubski posiada niezwykle due dowiadczenie zawodowe, swoj kreatywnoci przyczyni si do znacznego rozwoju firmy. Dziki jego osobie przedsibiorstwo posiada liczne wyrónienia, które zdobyo poprzez najwyszy
poziom wiadczonych usug m.in. „Meneder-Zagbia” – Najlepsi z Najlepszych, Przyjaciel Zespou Szkó nr 3 w Dbrowie
Górniczej, Wyrónienie za modernizacj Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria” w Dbrowie Górniczej.
Cigy rozwój, stosowane rozwizania techniczne i wdraanie nowych technologii pozwolio osign firmie znaczny sukces na rynku i zdobycie uznania w brany budowlanej.

34 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015

ADAM GRYLEWICZ
Prezes Zarzdu
SKAA TYCHY Sp. z o.o.
Wspólnik Zarzdzajcy
firmy ADEX Grylewicz Sp.j
i Pracowni Bada i Ekspertyz
RENOVADEX
Adam Grylewicz: w miejsce tekstu
reklamujcego nasze wyroby, czyli nasze worki z zaprawami klejowymi, tynkami i farbami, które produkujemy
w najwyszej jakoci, postanowiem
przedstawi nasz ofert technologiczn w zakresie rehabilitacji cieplnej
budynków, specjalistycznych usug diagnostycznych i mobilnego laboratorium do bada In situ wraz z koniecznymi komentarzami
Rehabilitacja ocieple w ETICS
problemem technicznym,
ekonomicznym i politycznym
Trwa o ocie ple wy ko na nych
w systemach ETICS okrelana jest
na okoo 25-30 lat, ale trwao warstw
tynkowych i zbrojonych jest znacznie
krótsza.(Wg ETAG 004). Z analizy
materiaów z prowadzonego w jednostce badawczej firmy SKAA, dugoletniego monitoringu procesów starzenia si zidentyfikowanych budynków
i procesu destrukcji ich warstw wierzchnich w czasie wynika, e w Polsce trud-

no znale budynki z wielkiej pyty,
na których ocieplenia „przeyy” wicej ni 25 lat.
Przeprowadzona w ogromnej skali
i przy uyciu rodków budetowych akcja docieplania budynków z wielkiej pyty – jako metoda usuwania wad technologicznych – bya konieczna, ale
jak okazuje si dzisiaj bya niewystarczajca z punktu ochrony cieplnej
w obec nych wa run kach polityki
energetycznej.
Ocieplane w latach 90-tych i póniejszych, budynki wielkopytowe w aktualnym stanie prawnym nie speniaj
wymaga ochrony przed stratami ciepa, a sto pie de struk cji warstw
wierzchnich wymaga zasadniczej renowacji, a w zasadzie wymiany tych
warstw na nowe. Przed wszystkimi,
od których zaley bezpieczestwo
i trwao konstrukcji wielkopytowych
oraz ich jako energetyczna stoj powane wyzwania. Nie tylko techniczne, ale i ekonomiczno-spoeczne. Ludzie mieszkajcy w wielkiej pycie
maj prawo oczekiwa, e wród ró-
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nych in te re sów któ re wy st pu j
przy propozycjach rozwizania problemu, ich interes te zostanie uwzgldniony
Demontowa czy wykorzysta
jako penowartociow
izolacj poredni?
Na podstawie dziesitek wykonanych odkrywek oraz bada laboratoryjnych, z caym przekonaniem mona potwierdzi doskona jako pyt
styropianowych M-15 lub M-20 pod istniejcymi, zdegradowanymi, wierzchnimi warstwami ETICS. Nie ulega
adnej wtpliwoci, e praktycznie
wszystkie stare ocieplenia mona pozostawia jako poredni warstw
izolacji w czasie rehabilitacji cieplnej
remontowanego budynku. Zdecydowana wikszo pyt styropianowych
z lat osiemdziesitych wykazuje parametry wytrzymaociowe i waciwoci
oporu przenikania strumienia ciepa nie
gorsze ni te, obecnie produkowane,
a czsto wrcz przeciwnie.

Kluczowym
problemem technologii
„docieplania ocieple”
jest mocowanie
pyt izolacji
Niezawodno zamocowania do dat ko wych pyt po przez istniejce ocieplenie,
pewno prawidowego zakotwienia czników, ograniczenie iloci stosowanych
czników z trzpieniami stalowymi, które tworz mostki
termiczne i powikszaj warto strat ciepa – to gówny
dylemat techniczny dla projektantów i decydentów odpo wie dzial nych za pro ces
realizacyjny przedsiwzicia termo
modernizacyjnego.
Ko niecz no wy mia ny warstw
wierzchnich ETICS i obowizek ograniczenia strat ciepa przez ciany jest
oczywisty. Jednake dyskusja o sposobach rozwizania tego problemu jest
czsto ograniczona do tradycyjnych metod renowacji. W wikszoci projektujemy kosztowne zrzucanie ze cian starego ocieplenia i zastpujemy je nowymi
pytami.
W przypadku budynków z wielkiej pyty jest to ze szkod dla trwaoci pyt fakturowych, Kolejne otwory dla czników,
wykonywane przy uyciu funkcji udaru
w wiertarkach, wyrywaj z tyu pyty tzw.
stoki odupania o duej powierzchni.
Im wicej perforacji z udarem tym
mniej betonu w pycie.
Rozwizania techniczne
„docieplania ocieple”
dostpne na rynku
Wielu producentów posiada aprobowane przez ITB systemy dokadania nowych warstw na istniejce ocieplenia.
Wród nich jest firma SKAA TYCHY,
która dysponuje unikalnym sposobem
mocowania pyt styropianowych za pomoc opatentowanych czników RENOVADEX Rx 240.
Jest to zaawansowany technologicznie sposób na jednoczesne mocowanie
mechaniczne i klejowe pyt styropianowych i z weny mineralnej przez stare,
zdegradowane warstwy ETICS. Parametry wytrzymaociowe tego
cznika w badaniu przez blok
piankowy wykazay zarówno
na styropianie jak i na wenie,
bardzo wysokie walory wytrzymaociowe wza punktowo-paszczyznowego i daj
moliwo projektantom zastosowanie nie wicej ni 4 czniki na m2 dla pyt styropianowych i z weny mineralnej.
Tu le ja 21 gwin to wa na cz ni ka RE NO VA DEX
Rx240, na któr moemy na-

Mocowanie zagbione
czników w izolacji
powinno by
obowizujcym
standardem

krca jeden talerzyk lub wicej, pozwala na kontrolowanie pewnoci zakotwienia i daje moliwo zagbianego
mocowania w pytach styropianowych
do gbokoci nawet 80 mm. RENOVADEX Rx 240 umoliwia mocowanie materiaów izolacyjnych o wspóczynniku
przewodzenie poniej 0,019 W/mK i zapewnia ocieplanym cianom zewntrznym realne osiganie wspóczynnika
przenikania U poniej 0,10 W (m2K).
Zrównowaony
rozwój budownictwa
potrzebuje nowych rozwiza
Zrównowaony rozwój w budownictwie nie wymaga, aby zastpowa istniejce struktury budynku (np. warstwy
ocieplenia) nowymi, nawet technicznie
lepszymi, ale zachca do korzystania
z nowoczesnych technologii, aby wydua „czas ycia” (pracy) przez nastpne kilkadziesit lat istniejcej struktury.
cznik RENOVADEX moe równie mie zastosowanie w technologiach nowego sposobu budowania
warstw ETICS, tak aby pierw sza
od podoa warstwa izolacyjna bya warstw sta, a druga ciesza warstwa izolacji pokryta warstwa zbrojona i tynkowa moga by wymieniana w razie
potrzeby. Warto pamita o tym, e wasnoci uytkowe styropianów nie pogarszaj si pod warstwami tynków przez
okres co najmniej 100 lat, a warstwy
wierzchnie nie „yj” w warunkach
Polskich duej ni 20-25 lat.

Wraz ze wzrostem gruboci
i jakoci izolacyjnej pyt ocieplajcych ciany zmieniy si
wa run ki pra cy cz ni ków
w warstwach izolacji ETICS.
czniki do termoizolacji mocowane w paszczynie pyt
ocieplenia, bez zagbienia
i zatyczki termoizolacyjnej,
lub zagbiane zbyt pytko,
przyczyniaj si do nierównej
temperatury na powierzchni
zewntrznej tynku i jego nierównomiernego wysychania.
Warto wiedzie e czniki z trzpieniami stalowymi przebijajce pyty styropia nów gra fi to wych, z ta le rzy ka mi
w pasz czy nie war stwy zbro j cej
w sposób szczególny przewodz strumie ciepa, tworzc wysoko emisyjne
mostki cieplne. Przy niekorzystnej lokalizacji (ciany pónocne, zacienienie zabudow, blisko drzewostanu lub
zbiorników wodnych itp., tworz si warunki do wystpienia pleni i mikroorganizmów na tych powierzchniach, nie
wspominajc o efekcie „biedronki”.
Profesjonalne wsparcie
dla ocieplajcych w ETICS
powinno by nie tylko werbalne
W Grupie Grylewicz, do której naley SKAA, powoano samodzieln pracowni, która zapewnia szerok gam
usug dla wszystkich kontrahentów,
któ rzy po trze bu j pro fe sjo nal ne go
wsparcia w rozwizywaniu swoich problemów z budowaniem nowych lub
modernizacj istniejcych budynków.
W wietle dzisiejszych wyzwa jakociowych w zakresie energooszczdnoci i niestety nie najlepszej jakoci
materiaów i wiadczonych usug budowlanych, klientom i wykonawcom, naley
oferowa i uatwia dostp do profesjonalnych narzdzi i instrumentów, niezbdnych dla zapewniania najlepszej jakoci realizowanych robót. Umoliwi
wic skorzystanie z taniej i wyspecjalizowanej diagnostyki termowizyjnej
przed i po ocieplaniu, bada
materiaów i testów podoy, endoskopii budowlanej, pomiarów
przenikania przegród, wykrywania i lokalizacji mostków cieplnych stanowicych zagroenie wystpowania punktu rosy
itp. Cay zestaw usug diagnostyczno-testowych wiadczy
zespó specjalistów pod egid
firmy SKAA, majc do dyspozycji bogato wyposaone mobilne laboratorium i dowiadczonych specjalistów.
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SESJA I: INAUGURACYJNA

Aspekty techniczne
i ekonomiczne
dostosowania
efektywnoci energetycznej
budynków mieszkalnych
i uytecznoci publicznej
do obowizujcych norm
i wymogów
Wymagania wynikajce
z przepisów prawa
Przepisy prawa jakie obowizuj obecnie
w Polsce dotyczce oszczdzania energii podnosz wymagania dotyczce izolacyjnoci
cieplnej budynków, które dodatkowo maj rosn z czasem. Ju od 1 stycznia 2014, Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013
r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, wprowadza zmiany tych wymaga. Z zapisów rozporzdzenia a waciwie z § 328 i pochodnych
wynika, e wartoci wspóczynnika przenikania ciepa UC cian, stropów i stropodachów
maj si zmniejsza stopniowo, do roku 2021
dla wszystkich nowo projektowanych i budowanych rodzajów budynków. Wynika z tego
m.in., e dla cian zewntrznych budynków
mieszkalnych wartoci UC (max) nie mog by
wiksze ni podane niektóre wybrane wartoci okrelone poniszej:
Dla cian zewntrznych gdzie temperatura wewntrz ma by wysza ni 16ºC:
od 01.01.2014 – 0,25 [W/(m2·K)]
od 01.01.2017 – 0,23 [W/(m2·K)]
od 01.01.2021 – 0,20 [W/(m2·K)]
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

od 01.01.2014 – 0,20 [W/(m2·K)]
od 01.01.2017 – 0,18 [W/(m2·K)]
od 01.01.2021 – 0,15 [W/(m2·K)]
Wartoci wspóczynnika przenikania ciepa U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewntrznych:
od 01.01.2014 – 1,3 [W/(m2·K)]
od 01.01.2017 – 1,1 [W/(m2·K)]
od 01.01.2021 – 0,9 [W/(m2·K)]
Jak wynika z tego krótkiego wybranego
zakresu zmian wynikajcych z Rozporzdzania nastpuje do wyrany wzrost wymaga dla wszystkich przegród zewntrznych
budynków ale take wymagania dla przegród wewntrz budynków rosn. Oznacza
to, e spenienie wymaga przez budynki
mieszkalne oraz inne obiekty staje si duo trudniejsze. Ponadto przepis prawa
okrela, na dzie pisania tekstu, e zapotrzebowanie na EP okrelono na poziomie 120 [kWh/(m2rok)] dla domów jednorodzin nych lub 105 [kWh/(m 2rok)] dla
wielorodzinnych. Warunki te bd zaostrzane w czasie i do 2021 roku maj odpowiednio wynosi 70 i 65 [kWh/(m2rok)]. Wypada take podkreli, e w programach
wspierajcych efektywno energetyczn
i wykorzystanie odnawialnych róde energii, priorytetowo wspierane bd budynki
centralnych organów rzdowych obejmujcych dziaalnoci cae terytorium RP oraz
budynki stanowice wasno instytucji rz-

mgr in.
ANDRZEJ ROCH DOBRUCKI
Prezes Krajowej Rady
Polskiej Izby Inynierów
Budownictwa
dowych o cakowitej powierzchni uytkowej
wynoszcej ponad 500 m kw.
Oczywicie wynika to z przepisów prawa
Unii Europejskiej, które musz by wdroone a wzrost cen energii powoduje, e dziaania te staj si pilne i podane bo zaczynaj by uzasadnione ekonomicznie.
Stan posiadania
Spis powszechny wykaza, e w dniu 31
marca 2011 roku w Polsce byo ok. 6111 tys.
budynków. Budynki mieszkalne stanowiy 97,7% ogóu budynków (5970 tys.),
z czego przewaajca cz to budynki
mieszkalne jednorodzinne (5522 tys.).
Liczba budynków wielomieszkaniowych
wyniosa jedynie 447 tys., a zbiorowego zakwaterowania niecae 4 tys.
Wedug spisu przeprowadzonego w 2011
roku stan zasobów mieszkaniowych w Polsce wynosi 13,7 mln mieszka. Liczba
mieszka w 2011 r. wzrosa od ostatniego
spisu tj. 2002 r. i ksztatowaa si na poziomie wikszym o 1,2 mln, tj. przybyo 9,8%
nowych mieszka w okresie 9 lat. Analiza
wyników spisu wskazuje, e okoo 40% liczby mieszka w Polsce znajduje si w domach jednorodzinnych. W roku 2012 Instytut Gospodarki Mieszkaniowej okreli liczb
mieszka na 13,85 mln. [2]. Przytoczone dane i dane za dwa kolejne lata, prezentowa-
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Tabl. 1. Liczba budynków wedug spisu w 2002 r. oraz 2011 r.[1]
w tym*
Lata

Budynki
ogóem

budynki mieszkalne
zbiorowego
zakwaterowania

jednorodzinne

wielomieszkaniowe

w tys.
2002

5384

4795

430

2

2011

6111

5522

447

4

* w podziale nie uwzgldniono budynków niemieszkalnych oraz o nieustalonym rodzaju
ne przez GUS, do 2014 roku wiadcz
o tym, e rednio rocznie przybywa okoo 150 tys. mieszka. Naley podkreli, e
struktura budowanych mieszka w ostatnich
latach ksztatuje si w ten sposób, e okoo 60% ogólnej liczby mieszka to budynki
jednorodzinne [2].
Liczb mieszka jaka powstaje w cigu
roku i jaka wynika z prognoz dla budownictwa wielorodzinnego w najbliszych latach
mona okreli na poziomie okoo 100 tys.
mieszka rocznie. Oznacza to, e zmiany
obejm znikomy procent substancji mieszkaniowej bdcej obecnie i wchodzcej
w okres eksploatacji. Oszczdnoci energii
pierwotnej EP [kWh/(m2rok)] – (wspóczynnika okrelajcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialn energi
pierwotn – EP) praktycznie w skali globalnej Polski nie ulegnie istotnym zmianom.
Najwiksze zapotrzebowanie na EP
wystpuje w obiektach ju uytkowanych.
Dlatego wanie modernizacja uytkowanych a zwaszcza starych obiektów jest
w stanie przynie radykaln zmian zwizan z oszczdnociami energii w obszarze budownictwa. Due zapotrzebowanie
na EP to jednoczenie wysoki poziom
równowanej emisji CO2. Zmiany zwizane ze zmniejszeniem zapotrzebowania
na energi na ogrzewanie, klimatyzacj
i przygotowanie wody uytkowej oznaczaj, e moemy jako kraj zbliy si
do poziomów emisji jaki jest oczekiwany
przez UE. Konsumpcja energii przez obiekty mieszkalne wedug danych europejskich stanowi okoo 35% ogólnego zapotrzebowania na energi w kraju [3]. Przepis
prawa okrela, zapotrzebowanie, na EP
na poziomie 120 [kWh/(m2rok)] dla domów
jednorodzinnych lub 105 [kWh/(m2rok)] dla
wielorodzinnych. Warunki te bd w przyszoci zaostrzane w czasie i do 2021 roku maj odpowiednio wynosi 70 i 65
[kWh/(m 2rok)]. Oczy wi cie do ty czy to
obiektów wznoszonych obecnie, ale powinno dotyczy take wszystkich gruntownie
remontowanych.
Przyjrzyjmy si zatem sytuacji obiektów
ju istniejcych z uwzgldnieniem ich stanu technicznego i moliwoci zblienia parametrów przegród i zapotrzebowania na EP
do podanych wymaga. Poprawa stanu
technicznego nie bdzie atwa, ale rezerwy

tkwice w starych obiektach s tak due, e
nie wolno ich bagatelizowa a wykorzystanie ich pozwoli na pokane korzyci jeli chodzi o ograniczenie emisji CO2. Proponuj
aby przegld rozpocz od obiektów najstarszych w tym zabytkowych.
Obiekty najstarsze
Trudno jest jednoznacznie powiedzie
ja ka jest ilo obiek tów za byt ko wych
w których konieczne jest przeprowadzenie
termomodernizacji. Zgodnie z prawem
kady obiekt zabytkowy podlega ochronie
i bdzie wymaga specjalnego podejcia
i uzgodnie z konserwatorem zabytków.
Trzeba podkreli, e tradycyjnie najczciej sto so wa na me to da lek ka mo kra
z warstw izolacji termicznej wykoczonej
tynkiem cienkowarstwowym [4,5,6] praktycznie nie jest do zastosowania na elewacji obiektów zabytkowych. Mona oczywicie w trakcie remontów elewacji próbowa
stosowa specjalne tynki lekkie termoizolacyjne ale ograniczenia gruboci i stosunkowo niska izolacyjno w porównaniu z typo wy mi ma te ria a mi izo la cyj ny mi nie
poprawia radykalnie parametrów ciany.
Mona to zrobi tylko na niektórych obiektach gdzie tego typu roboty nie zakryj elementów szczególnych i cennych zabytków
kultury technicznej. Dodatkowo elewacja
obiektów murowanych na których warstw
zewntrzn elewacji stanowi np.: mur
z cegy, fasada kamienna czy inne ozdobne rozwizania takie jak konstrukcje szachulcowe, a których oczywicie nie mona przy kry ad nym ma te ria em
izolacyjnym. Oznacza to, e zakres prac
zwi za nych z mo li wo ci ocie ple nia,
które mona wykona na cianach od zewntrz zostaje w ten sposób mocno ograniczony.
W zalenoci w jakim okresie by budowany obiekt zabytkowy jego ciany zewntrz ne ma ja zwy kle gru bo po wy ej 40 cm, te przedwojenne zwykle 50 cm
i wicej. Oznacza to, e ciana zewntrzna
bdzie miaa wspóczynnik na poziomie okoo U=0,9÷1,2W/m2K lub nieco wicej. Sama wymiana okien i ocieplenie dachu nie da
efektu oczekiwanego przez przepis prawa
w zakresie zapotrzebowania na EP na poziomie 120 [kWh/(m2rok)] dla domów jed-
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norodzinnych lub 105 [kWh/(m2rok)] dla wielorodzinnych. Warunki te bd zaostrzane
w czasie i do 2021 roku maj odpowiednio
wynosi 70 i 65 [kWh/(m2rok)]. Pomijajc
fakt poziomu wymaga naley zwróci
uwag na koszt ogrzewania takich budynków i w efekcie pilno prac zwizanych
z popraw charakterystyki energetycznej
obiektów. Oczywicie mona w takich obiektach zastosowa dodatkowo np. rekuperacj ciepa czy nawet jeli to tylko moliwe pozyskiwa ciepo lub energie elektryczn
z odnawialnych róde energii (OZE), takich
jak kolektory soneczne czy ogniwa fotowoltaiczne, co zmniejszy warto zapotrzebowania na EP. Niestety obiekty te nie zawsze
mog by obcione na dachu czy elewacji tego typu elementami OZE. Tak postawione warunki dla tych najstarszych obiektów
a zwaszcza obiektów zabytkowych wydaj si szalenie trudne do spenienia. Oczywicie mona próbowa po przeprowadzeniu pe nej ana li zy pró bo wa ocie pla
od wewntrz obiekt [7] ale zawsze bdzie
to zwizane z trudnociami technicznymi i ze
strat powierzchni uytkowej. Przy ociepleniach od wewntrz praktycznie nie ma
moliwoci eliminacji wszystkich mostków
cieplnych. Ponadto ocieplanie od wewntrz
obiektu stwarza problemy z wilgoci w cianach i koniecznoci stosowania odpowiednich materiaów o duej przepuszczalnoci wilgoci. Zawilgocenie cian moe
by przyczyn szybkiej degradacji budynku
[8,9,10]. Oczywicie istnieje co najmniej kilka metod rozwizywania problemów zwizanych z zawilgocenie cian przy projektowaniu modernizacji, dlatego analiza stanu
zawilgocenia przy ociepleniu od wewntrz
jest koniecznoci. Ponadto zawsze zachodzi bdzie potrzeba zadbania o wentylacj,
która w starych obiektach, a take w obiektach z wielkiej pyty odbywaa si gównie
przez okna lub specjalne otwory nawiewowe gównie pod oknami. Wymiana okien musi uwzgldnia nie tylko ich izolacyjno ale
take konieczno zaopatrzenia ich w odpowiednie nawiewniki w celu zachowania lub
poprawy wentylacji. Analizujc przepisy
prawa i moliwoci wykonania termomodernizacji obiektów zabytkowych naley pamita o koniecznoci wykonania na samym
wstpie przegldu i penej oceny stanu technicznego konstrukcji i moliwoci techniczne modernizacji caego obiektu. Tak analiz zawsze naley przeprowadzi bez
wzgldu na wiek budynku aby unikn
w trakcie prac niespodzianek i bdów, które mog skutkowa nawet katastrof budowlan.
Generalnie, zgodnie z zasadami fizyki budowli, wykonywanie ocieplenia budynków
od wewntrz jest niewaciwe. Jednake tam
gdzie nie jest dopuszczalne ocieplenie
od strony zewntrznej obiektu wpisanego
do rejestru zabytków o bogatym wystroju architektonicznym, naley rozway inn
moliwo jego termomodernizacji [11].
Ocieplenia budynku od wewntrz, naley
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przede wszystkim rozpocz od wykonania
obliczenia parametrów przegród. W trakcie
oblicze stwierdzamy, e ocieplenie nie
moe mie parametrów, które doprowadz
do wyzibienia przegrody, co moe skutkowa degradacj podlegajcych ochronie elementów budynku. Ponadto termomoderniza cj obiek tów za byt ko wych na le y
analizowa poprzez bilans energetyczny caego budynku. Ocieplenie budynku zabytkowego od zewntrz materiaem izolacyjnych
o niskiej przepuszczalnoci pary wodnej np.:
styropianem, zastosowanie szczelnych
okien, poczonej czsto z brakiem wentylacji moe doprowadzi do jego szybkiej degradacji poprzez nadmierne zawilgocenie
i rozrost szkodliwych grzybów. Jeeli nie moemy ociepli przegrody pionowej – ciany
zewntrznej, najlepiej pozostawi j tak, jaka jest i rozway moliwo termomodernizacji pozostaych elementów budynku, np.
przegród poziomych: stropu nad piwnic,
stropodachu, dachu. Mona to zrobi równie poprzez zamontowanie nowych okien
a przy braku wentylacji koniecznie z nawiewnikami, które umoliwi napyw powietrza
do wntrza pomieszcze. Mury w obiektach
zabytkowych jeli s masywne (grubsze
ni 60 cm) to cechuje je nie najgorsza izolacyjno termiczna, któr mona poprawi,
stosujc energooszczdne okna oraz efektywn wentylacj, np. rekuperacj, czyli
odzysk ciepa. Przy zastosowaniu powyszych rozwiza, podstawowe wymogi
cieplne mog by spenione lub nieznacznie odbiega od wymaga.
Oczywicie pojawiaj si take nowoczesne materiay tj. np.: aeroele, pyty próniowe – (VIP), pyty klimatyczne, pyty
z pianki poliuretanowej o wysokiej paro-przepuszczalnoci i bardzo niskim wspóczynniku  = 0,023–0,030 W/(mK) itp.
Najlepszymi materiaami do ocieplania
od wewntrz zawsze bd te których cienka warstwa znacznie poprawia izolacyjno
cian w zawizku z koniecznoci minimalizacji zmniejszenia powierzchni uytkowej.
Naley zwróci uwag, e w obiektach
starych mona si spotka z bardzo rónymi rozwizaniami technicznymi i w poczeniu z rónymi materiaami uywanymi w konstrukcji bdzie to czsto wymusza bardzo
daleko idcy zakres prac zwizanych z modernizacj konstrukcji budynków. Nie rzadko w stropach byy stosowane belki drewniane i/lub stropy wykonane w caoci
z drewna, które po latach braku konserwacji bd wymagay kompleksowej wymiany.
Wówczas gdy wchodzimy w daleko idc
modernizacj budynku konieczne bdzie zadbanie take o obowizujce standardy
energetyczne obiektów.
Budownictwo tu po drugiej wojnie to
szczególny okres, w którym powstaway budynki praktycznie z materiaów pochodzcych w znacznej mierze z odzysku a dodatkowo mona powiedzie, e budowano
ze wszystkiego z czego si dao. Materiay budowlane stosowane wówczas byy ró-

nej jakoci i trudno dzi czsto bez pomiarów termowizyjnych i szczegóowej analizy obliczeniowej podejmowa odpowiedzialne decyzje zwizane z modernizacj
obiektów.
Wielka pyta
Najwicej zasobów jakie s uytkowane
w mieszkalnictwie to jednak obiekty budowane w technologii uprzemysowionej,
w tym miejscu czytaj z wielkiej pyty, w których mieszka obecnie okoo 12 ml mieszkaców [12]. Oznacza to, e jest to grupa mieszka, która stanowi okoo 30% ogólnej liczby
(okoo 4,2-4,5 mln.) z uytkowanych obecnie 14,1 mln. mieszka [13]. Obiekty te powstaway gównie w okresie od lat 50-tych
do 90-tych ubiegego wieku. Patrzc na skal zjawiska bardzo trudno jest mówi, e t
ilo mieszka da si zastpi nowszymi – nowoczesnymi budynkami. Dodatkowo stan techniczny konstrukcji budynków
z wielkiej pyty jest jeszcze zadawalajcy.
Naley natomiast zdecydowanie stwierdzi, e wymaga modernizacji w celu dostosowania do wspóczesnych standardów.
Termomodernizacj obiektów budownictwa uprzemysowionego rozpoczlimy
na du skal od pocztku lat 90. Pilno
tych dziaa wynikaa gównie ze zmian wymaga dotyczcych izolacyjnoci cian
wspóczynnik przenikania ciepa, który
w okresie ich wznoszenia budynków wynosi k=1,16 ÷ 1,24 W/m2K [14] a dzisiaj to wymaganie wynosi 0,25 W/(m2K) i jest prawie 6
razy ostrzejsze. Wzrost kosztów energii
i ograniczenie emisji CO2 jest elementem
napdzajcym ten mechanizm. Dlatego
od poowy lat 90 ubiegego wieku pastwo
polskie opracowao i realizowao programy
termomodernizacji wielkiej pyty dofinansowujc te przedsiwzicia z budetu. Take
dzisiaj pastwo powinno dy do pomocy w rozwizaniu duego problemu spoecznego.
Termomodernizacja jest to zbiór dziaa,
w wyniku której realizowane jest sporo zada modernizacji technicznej, poza ociepleniem cian zewntrznych i wymian stolarki okiennej konieczna jest wymiana a co
najmniej regulacja instalacji grzewczej. Dzisiejsze standardy wymagaj aby tym dziaaniom towarzyszy seria dziaa zmierzajcych do wy mia ny in nych in sta la cji
wewntrznych i opomiarowane mediów.
Oczywicie te dziaania maj istotny wpyw
na elewacje i zabezpieczenie konstrukcji budynku przed wpywami atmosferycznymi.
Podkreli naley, e termomodernizacj
obiektów zwaszcza w pocztkowej fazie realizacji programów termomodernizacyjnych
realizowano przy uyciu rednio 6÷8 cm styropianu czy weny, co doprowadzio do tego, e po latach obiekty te nie speniaj ju
wspóczesnych wymaga. W bardzo wielu
przypadkach konieczne jest dodatkowe
docieplenie ju ocieplanych obiektów.
Obiekty z wielkiej pyty zwaszcza te
ocieplone wymagaj przegldu stanu tech-

nicznego a zwaszcza stanu wieszaków
cian osonowych. Takie dziaanie jest niezwykle trudne przy ju wykonanym ociepleniu, które trzeba dodatkowo dociepli. Trzeba take bra pod uwag fakt, e dodatkowe
warstwy ocieplenia doci konstrukcj
a dodatkowo konieczne bd odpowiednie
czniki, które bd w stanie przenie obcienie a take dodatkowo wzmocni mocowanie cian osonowych. Problemów
zwizanych z mocowaniem ocieplenia
na istniejcym sabym podou, na którym
monta nie jest moliwy, dodatkowo utrudniajcym ocen stanu ciany na której ma
by zamontowany zestaw stanowicy znaczne obcienie wymaga penej analizy i doboru odpowiedniego zestawu, który speni
wszystkie wymagania wynikajce z wymaga podstawowych od bezpieczestwa
konstrukcji zaczynajc a na izolacyjnoci
cieplnej koczc.
Jeli wemiemy pod uwag fakt, e
do ocieplania budynków z wielkiej pyty stosowano styropian, który z natury rzeczy jest
materiaem o wysokim oporze dyfuzyjnym
dla pary wodnej konieczne jest zastosowanie odpowiedniej technologii i materiaów
aby przez ocieplenie nie spowodowa zamknicia znacznych iloci wody pod nowym
ociepleniem [15]. Zamknita wilgo nie
tylko stanowi pogorszenie wspóczynnika
izolacyjnoci ciany w stosunku do obliczonego, ale take zwiksza mas jej ocieplenia i wilgo moe przenika do wntrza
obiektów. Z oblicze wykonanych w ITB prezentowanych w artykule „Ocieplanie ocieplonych” [15] wynika, e znaczne iloci zamknitej wilgoci zaczynaj odparowywa
po koo 5 latach od wykonania ocieplenia.
Oczywicie jeli zastosujemy klasyczny
styropian o wysokim oporze dyfuzyjnym dla
pary wodnej. Oznacza to, e to zagadnienie powinno zosta rozpracowane i nie wolno bezkrytycznie stosowa standardowych
rozwiza na ju ocieplonych budynkach.
Drugim rozwizaniem ale znacznie kosztowniejszym jest zdjcie starej izolacji i utylizacja odpadów a nastpnie budowa zupenie nowego ocieplenia. Naley jednak
zwróci uwag na ogromn ilo takich odpadów budowlanych, których utylizacja nie
jest najprostsza. Bardziej sprzyjajce rodowisku czyli bardziej zrównowaone rozwizanie to jednak waciwie dobranie ocieplenia które bez negatywnych skutków da
si zamontowa na stare ju dawno zaoone warstwy izolacji ale warstwy o znacznie
wikszej podatnoci na dyfuzj pary wodnej i zdecydowan popraw wszystkich
parametrów cian i caego obiektu budowlanego.
W latach 90-tych ubiegego wieku obserwujemy szybki odwrót od wielkiej pyty.
W tym okresie nastpuje powrót do budownictwa z materiaów drobnowymiarowych
oraz do budynków szkieletowych, których
ciany zewntrzne s wypeniane rónego
rodzaju drobnowymiarowymi elementami
murowymi. Oczywicie wykorzystywane s
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take inne nowoczesne rozwizania. Na wielu reprezentacyjnych obiektach wykorzystywane s: szko, aluminium i stal oraz wiele
innych rozwiza opartych na szkielecie elbetowym. W okresie tym ronie, take
wiadomo kosztów ogrzewania i jednoczenie denie do coraz lepszych izolacyjnoci cian. Budownictwo tego okresu jest nacechowane rosnc z roku na rok jakoci
wynikajc z dostpu do wszystkich najnowszych technologii i wiedzy w zakresie rozwizywania rónego rodzaju problemów
technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych materiaów. Rozwój wiadomoci inwestorów i projektantów pozwala na poda nie cie k opty ma li za cji kosz tów
przy maksymalizacji oszczdnoci.
W tym okresie budowane s budynki, które w chwili powstawania speniaj wymagania cieplne stawiane przez przepisy prawa
i to nie istotne czy ciana jest jednowarstwowa, dwuwarstwowa czy trzywarstwowa.
Oczywicie od pocztku lat 90-tych do chwili
obecnej wymagania prawa w zakresie izolacyjnoci cian mocno si zmieniy i do tych
dzisiejszych a tym bardziej przewidywanych
po roku 2021 sporo naleaoby poprawi.
Dzie dzisiejszy
W ostatnich latach ponad poow mieszka oddawanych do uytku stanowi domy
jednorodzinne np.: w 2012 roku oddano
do uytku 81,2 tys. na ogóln liczb 152,5
tys. mieszka [16]. Te budowane w kilku
ostatnich latach s obiektami o stosunkowo
dobrych parametrach izolacyjnoci przegród
zewntrznych.
Jak za wsze przy ter mo mo der ni za cji
obiektów nie wolno myle o tylko jednym
rodzaju dziaa w zakresie poprawy jednego parametru a reszt pozostawia nie zaatwion. Nadal obserwujemy liczne przykady wykonywania ocieplania budynków
ukierunkowane wycznie na jeden rodzaj
dziaa, zwykle zwizany z ociepleniem
cian zewntrznych. Czsto mona obserwowa piknie odnowione i ocieplone ciany, ale okna nadal pozostay z przed np.: 30
lat. Oczywicie przykady dziaa nie kompletnych opisanych powyej to tylko przykad atwy do zaobserwowania z ulicy.
Wchodzc jednak do obiektów w których
teoretycznie wykonano termomodernizacj
ale nikt nie ruszy spraw zwizanych z modernizacj wza i caej instalacji c.o. czy
wentylacji mona si zastanawia czy cae koszty poniesione byy potrzebne. Pojawiajca si wilgo i w konsekwencji czsto
zagrzybienie budzi niepokój mieszkaców
i suszne ich pretensje po co wydali tyle pienidzy.
Podsumowanie
Termomodernizacja obiektów starych,
które nie nale do organów pastwa nie jest
obowizkowa. Doprowadzanie do stanu
praktycznie „zero energetycznego” bdzie

obowizkiem wacicieli obiektów pastwowych ju w roku 2021.
Potrzeba termomodernizacji wszystkich
praktycznie obiektów mieszkalnych wynika
z kilku istotnych powodów:
Koszty energii s wysokie i bd rosy.
Standard uytkowania obiektów wzrasta,
gdy dobrze zrobiona termomodernizacja
powinna by zwizana z kompleksow modernizacj, która jest pilna zwaszcza dla tych
najstarszych obiektów.
Przy termomodernizacji wskazane jest aby
rozway moliwoci zainstalowania odnawialnych róde energii zmniejszajc zapotrzebowanie na energi pierwotn (EP)
i zmniejszajc emisj CO2, a take innych
zanieczyszcze.
Podejmujc prace zwizane z ocieplaniem zawsze naley poprzedzi pen
analiz warunków cieplno-wilgotnociowych caego budynku. Ocena stanu technicznego caego obiektu, którego termomoder ni za cj za mie rza my wy ko na to
obowizek, który naley przeprowadzi
znacznie dokadniej z uwzgldnieniem caoci konstrukcji i wszystkich instalacji.
Ustalany zakres prac modernizacyjnych
musi uwzgldnia wszystkie obszary i elementy budynku aby nie trzeba byo po niedugim czasie podejmowa dodatkowych
robót.
Konieczno zmniejszenia emisji CO2 poprzez modernizacj budynków jest jedn
z najwikszych rezerw jak mona wykorzysta w gospodarce kraju w celu spenienia
wymaga i dlatego dofinansowanie z budetu i/lub ze rodków UE jest pilne i bardzo
uzasadnione.
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w Charkowie (1974–1978) jako penomocnik
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Od 1998 r. do 2004 r. by wiceprezesem w firmie Mostostal-Export SA, nastpnie piastowa
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SESJA III: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW ORAZ BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZDNE
KLUCZOWYM ELEMENTEM ZRÓWNOWAONEGO ROZWOJU

Uzasadnienie
celowoci i koncepcja
opracowania
krajowego programu
termomodernizacji
zasobów
budowlanych
w Polsce
redni standard energetyczny zasobów budowlanych w Polsce, wyraony
wskanikiem jednostkowego zapotrzebowania na energi uytkow, jest niezadawalajcy i wynosi w zalenoci od typu budynku od 111 do 216 kWh/m2rok. Potencja
oszczdnoci energetycznych moliwych
do uzyskania poprzez realizacj efektywnych ekonomiczne inwestycji termomodernizacyjnych w budownictwie szacowany
jest na 3,4 do 6,1 Mtoe/rok energii pierwotnej. Przeprowadzenie tego programu wymagaoby poniesienia nakadów inwestycyjnych na poziomie ok. 270 do 470 mld
z w zalenoci od zakadanego docelowego standardu energetycznego budynków.
W latach 2007-2011 zrealizowano
w Polsce 20 028 projektów termomodernizacji w budynkach i OE o cznej
wartoci 14 mld z, z których 86% zostao sfinansowanych z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych z elementa mi po mo co wy mi, któ rych war to
siga 67% wartoci inwestycji ogóem.
In we sty cje te sfi nan so wa ne zo sta y

z udziaem rodków Funduszu Termomodernizacji, GIS, POI, NFOiGW,
EOG, WFOiGW, RPO, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspópracy. Kady z wymienionych programów pomocy cha rak te ry zo wa si ró ny mi
kryteriami dostpu zarówno podmiotowymi jak i przedmiotowymi, odmienn
for m i pro ce du ra apli ka cji i oce ny
wniosków, jak równie zakresem i intensywnoci pomocy.
Wo lu men po mo cy fi nan so wej
na wzrost efektywnoci energetycznej
w budownictwie w perspektywie finansowej 2014 – 20 zarówno ze rodków
UE jak i krajowych bdzie znacznie wikszy ni dotychczas, zatem postulat skoordynowania i ujednolicenia dziaa
w tym zakresie w postaci Krajowego
Programu Termomodernizacji Zasobów
Budowlanych jest oczywisty. Program taki powinien ujednolici procedury wyliczania, weryfikacji i monitorowania uzyskanych efektów termomodernizacji.
Powinien uzalenia intensywno po-
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Dr in. Andrzej WISZNIEWSKI – Prezes Zarzdu Narodowej Agencji Poszanowania Energii
S.A, Adiunkt na Wydziale Inynierii rodowiska
Politechniki Warszawskiej. Specjalista w dziedzinie zrównowaonych systemów zaopatrzenia w energi obiektów budowlanych, ciepownictwa i efektywnoci energetycznej. Autor
licznych ekspertyz oraz publikacji powiconych
tym zagadnieniom.

mocy od przewidywanych efektów obnienia zuycia energii i ograniczenia
emisji. Ustanowi uproszczone procedury przyznawania pomocy dla inwestycji
standardowych. Koncepcja i propozycja
struk tu ry ta kie go pro gra mu zo sta a
przedstawiona szczegóowo w raporcie
„Strategia modernizacji budynków: mapa dro go wa 2050” www.re no wa cja 2050.pl/fi les/ra port.pdf wy ko na nym
na zlecenie European Climate Foundation przez gru p firm i eks per tów
pod kierunkiem Istytutu Ekonomii rodowiska.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA

Konieczno
termomodernizacji
budynków
jednorodzinnych
w Polsce
Strategia modernizacji budynków:
Mapa Drogowa 2050
Strategi tworzy si po to, eby minimalnymi rodkami osign zamierzone cele. „Poznaj siebie i poznaj wroga, dopiero wtedy twoje zwycistwo nie bdzie zagroone. Poznaj
dobrze warunki terenu i pogody, wtedy twoje
zwycistwo bdzie cakowite” (Sun Tzu, Sztuka Wojny, napisana 500 lat przed Chrystusem).
Zespó organizacji zajmujcych si problematyk ochrony rodowiska i efektywnoci
energetycznej opracowa dokument zawierajcy wszystkie elementy zalecane przez metodologi Komisji Europejskiej – opart na modelowaniu analizy zuycia energii przez polski
sektor budownictwa oraz analizy istniejcych
mechanizmów wsparcia. Zostay take zorganizowane spotkania z grupami interesariuszy,
prowadzce do sformuowania wniosków.
W ten sposób powstaa unikalna na polskim
rynku praca, podejmujca prób rzeczowego,
opartego na wiedzy spojrzenia na sektor budownictwa.
Gównym osigniciem zespou pracujcego nad „Strategi” jest zwrócenie uwagi
na wieloletnie, cakowite ignorowanie przez
rzd budynków jednorodzinnych, stanowicych poow polskich zasobów mieszkaniowych. (Gdyby za punkt odniesienia przyj
ilo budynków to problem dotyczy 90%
polskich budynków mieszkalnych). Polski
rzd konsekwentnie pomija budownictwo
jednorodzinne. Ignorowanie potrzeb budownictwa jednorodzinnego wie z kilkoma
bdnymi przekonaniami:
Przesd 1 – z pienidzy publicznych nie powinno si wspiera osób prywatnych – ten
przesd jest dziedzictwem komunizmu, trzeba z nim zerwa i udziela wsparcia tym, którzy maj potencja aby wykorzysta wsparcie
jak najlepiej,
Przesd 2 – w budynkach jednorodzinnych
mieszkaj osoby zamone – wikszo budynków jednorodzinnych znajduje si na wsi,
na obrzeach miast i tzw. cianie wschodniej,
Przesd 3 – remontujc budynki wielorodzinne uzyskuje si najwikszy efekt ekologicz-

ny – w tej chwili to ju nie jest prawd, remontujc najbiedniejsze budynki jednorodzinne jednoczenie zmniejsza si zanieczyszczenie powietrza wynikajce ze spalania brudnego
wgla.
Wiele argumentów przemawia za tym, eby w naj bli szym cza sie sku pi si
na wsparciu remontów budownictwa jednorodzinnego:
1. Termomodernizacja budynku jednorodzinnego zwykle jest koniecznym remontem, wykonywanym ze rodków wasnych, czsto systemem pógospodarczym. Niewielkie wsparcie
(nawet informacyjne) moe prowadzi do znaczcego wzrostu efektywnoci prowadzonych prac (pomimo wieloletniej praktyki nawet
dzisiaj zdarza si ocieplanie budynku z lat 60.
izolacj o gruboci 5 cm!).
2. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych jest jednym z najskuteczniejszych
sposobów zmniejszenia katastrofalnego zanieczyszczenia powietrza w wielu polskich miastach – to wanie w budynkach jednorodzinnych do ogrzewania domu spalany jest
najgorszej jakoci wgiel i odpady. Zmniejszenie zuycia energii i wymiana kopccego róda ciepa jednoczenie przyczyni si do zwikszenia komfortu ycia mieszkaców budynku,
oraz do poprawy jakoci powietrza.
3. Mieszkacy budynków jednorodzinnych
to przede wszystkim mieszkacy wsi. Strategia modernizacji budynków wiejskich musi by
poczona z wykorzystaniem odnawialnych
róde energii, takich jak miejscowa biomasa,
ale take z rozwojem energetyki rozproszonej. Przy okazji remontu dachu, zamiast dachówki mona pooy panele soneczne, a kilku go spo da rzy mo e zor ga ni zo wa
przygotowanie biomasy, a w przypadku
zmniejszajcych si cen ogniw fotowoltaicznych mona zacz myle o lokalnym wytwarzaniu energii elektrycznej.
4. Remonty budynków jednorodzinnych
wykonywane s zwykle przez niewielkie firmy.
Wsparcie, promocja remontów budynków
jednorodzinnych w oparciu o skutecznie, „dobrze skrojone” instrumenty wsparcia mog
przyczyni si do rozwoju lokalnych, maych

MAREK ZABOROWSKI
– wiceprezes Instytutu
Ekonomii rodowiska

Marek ZABOROWSKI – wiceprezes Instytutu
Ekonomii rodowiska, ekspert w dziedzinie efektywnoci energetycznej. Absolwent Wydziau
Inynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowych
studiów ochrony rodowiska na Uniwersytecie
Minnesota w Instytucie H.Humphreya. Od ponad 20 lat zawodowo zajmuje si tematyk efektywnoci energetycznej. By konsultantem
wielu krajowych i midzynarodowych instytucji (m.in. Komisja Europejska, Organizacja
Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju).
i rednich firm wykonawczych – które zapewni lokalne miejsca pracy, ale co równie wane, bd motywowane do wychodzenia z szarej strefy, zwikszajc wpywy do budetu
pastwa (chcesz uzyska wsparcie – przedstaw rachunek!).
5. Efekt ekologiczny, kupowany przez pastwo, w przypadku wsparcia remontów budynków jednorodzinnych moe by znacznie
wikszy i kupowany znacznie taniej ni w przypadku jakichkolwiek innych inwestycji ekologicznych. Spowodowane jest to tym, e waciciele budynków jednorodzinnych s w stanie
w duej mierze sfinansowa sami modernizacj swoich nieruchomoci – wiadczy o tym
tempo i poziom remontów wykonywanych bez
adnego wsparcia pastwa.
Kady kraj czonkowski jest zobowizany,
zgodnie z Dyrektyw o Efektywnoci Energetycznej (art. 4) do przygotowania krajowej strategii modernizacji budynków (zacznik do Krajowego Planu Dziaa na Rzecz Efektywnoci
Energetycznej). W Polsce powstay dwie
strategie – jedna przygotowana przez Ministerstwo bdc minimalnym, formalnym wypenieniem wymaga dyrektywy, a druga („Strategia...”), przygotowana równolegle do strategii
rzdowej przez zespó skadajcy si z ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Ekonomii rodowiska, Buildings
Performance Institute Europe, PwC, zawierajca wszystkie wymagane elementy dobrej
strategii.
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SESJA IV: TECHNICZNE ASPEKTY ZWIKSZANIA EFEKTYWNOCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Prace naukowo-badawcze
w zakresie zmniejszenia
energochonnoci
budynków prowadzone
na Wydziale Inynierii
rodowiska i Energetyki
Politechniki lskiej
wGliwicach
Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki
Politechniki lskiej zosta utworzony 22 lata
temu. Utworzyy go dwa wydziay – Wydzia
Mechaniczno-Energetyczny oraz Wydzia Inynierii rodowiska, które w tym roku obchodz odpowiednio 62 i 60 rocznic powstania.
W okresie 22 lat Wydzia Inynierii rodowiska
i Energetyki ukoczyo okoo 10 000 absolwentów, ta liczba jest zbliona do cznej liczby absolwentów obu Wydziaów przed ich poczeniem (w okresie ok. 40 lat). Na Wydziale
Inynierii rodowiska oraz Wydziaach go
tworzcych 560 osobom nadano stopie doktora nauk technicznych a 115 osobom nadano stopie doktora habilitowanego nauk technicznych. Obecnie na Wydziale IiE
studiuje 2700 osób. W 2012 r. kierunek studiów
Inynieria rodowiska na Wydziale IiE uzyska tytu Najlepszego Kierunku Studiów. Tytu ten przyzna Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyszego, biorc pod uwag najwysz jako
ksztacenia oraz wysoki poziom prowadzonych
bada naukowych. Na Wydziale IiE kadego roku realizowanych jest kilkadziesit prac
naukowo –badawczych, finansowanych z rónych róde.
Najpowaniejszym ródem finansowania bada naukowych w ostatnim okresie byy projekty strategiczne. Wydzia realizowa zadania
badawcze w trzech projektach strategicznych. Wydzia Inynierii rodowiska i Energetyki jest jedynym tego rodzaju wydziaem
w Polsce. Jednoczenie jest jednym z najwikszych zarówno pod wzgldem liczby studentów i pracowników naukowych, a w tym samodzielnych pracowników nauki. Pod wzgldem
merytorycznym Wydzia czy w sobie gazie

techniki i dyscypliny naukowe bardzo sobie bliskie i wzajemnie na siebie oddziaywujce.
W latach 2010-2013 na wydziale zrealizowano dwa zadania badawcze projektu strategicznego Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochonnoci budynków
a mianowicie zad. Nr 3 Zwikszenie wykorzystania energii z odnawialnych róde energii
w budownictwie i zad. Nr 4 Rozwój diagnostyki cieplnej budynków.
W latach 2006-2015 pracownicy Wydzia IiE
opublikowali 24 monografie naukowe i podrczniki z obszaru Budynek – Energia – rodowisko. Na Wydziale przeprowadzono 6 przewodów habilitacyjnych i 11 Przewodów doktorskich
dotyczcej tematyki z tego obszaru badawczego. Dziki szerokiej midzynarodowej wspópracy obejmujcej realizacj wspólnych projektów badawczych oraz wymian naukow
pracowników, doktorantów i studentów moliwe jest utrzymywanie si Wydziau w gównym
nurcie bada z zakresu racjonalnego wykorzystania energii w budynkach i ksztatowania rodowiska wewntrznego.
Zaplecze badawcze, którym dysponuje Wydzia i dotychczasowe osignicia upowaniaj pracowników Wydziau do zoenia oferty
udziau w realizacji przedsiwzi w zakresie
kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej,
finansowanych z krajowego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko” i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
lskiego w latach 2014-2020. Udzia wydziaowych zespoów badawczych w tych przedsiwziciach znajduje równie pene poparcie ze
strony wadz Wydziau i Uczelni.
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prof. dr hab. in.
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prof. zw. Politechniki
lskiej

Zbigniew POPIOEK, profesor zwyczajny Politechniki lskiej, specjalista w zakresie miernictwa cieplnego, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Od wrzenia 1994 r. do sierpnia 2013 r.
Kierownik Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania. Obecnie Prodziekan ds. Nauki i Wspópracy Midzynarodowej na Wydziale Inynierii rodowiska i Energetyki Politechniki lskiej. Jego dziaalno naukowa dotyczy
diagnostyki cieplnej budynków, doskonalenia metodyki i aparatury do pomiarów procesów wentylacji i odpylania oraz energooszczdnego
ksztatowania rodowiska wewntrznego w tym
metod matematycznego i fizykalnego modelowania zjawisk aerodynamicznych i cieplnych w procesach ogrzewnictwa wentylacji i klimatyzacji.
By promotorem 14 zakoczonych przewodów
doktorskich. Opiekun specjalnoci „Ogrzewnictwo Wentylacja i Klimatyzacja” oraz „Inynieria
Bezpieczestwa” kierownik studiów podyplomowych „Higiena i Bezpieczestwo Pracy”. Kierowa utworzonym w Katedrze Ogrzewnictwa
Wentylacji i Techniki Odpylania w ramach 5 Programu Ramowego UE Centrum Doskonaoci
„ENER-INDOOR” pt.: „Efektywne energetycznie
technologie i systemy w inynierii rodowiska
wewntrznego”. W latach 2010-2013 prof. Z. Popioek by kierownikiem zadania 4 „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków” w projekcie strategicznym „Zintegrowany system zmniejszenia
eksploatacyjnej energochonnoci budynków”.
Prof. Z. Popioek wspópracuje z
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Kryterium ekonomiczne
aktualnych wymaga
krajowych zwizanych
z charakterystyk
energetyczn
budynków nowych
i modernizowanych

Wprowadzenie
Wspóczesne wymagania stawiane budynkom nowym i przebudowywanym
w zakresie oszczdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej s znacznie ostrzejsze
ni przeszoci, a od roku 2021 wszystkie nowe budynki bd musiay spenia
przyjte w poszczególnych krajach UE
kryteria niemal zerowego wykorzystania
energii. Jednoczenie w ostatnich latach w Polsce znacznie wzroso zainteresowanie budownictwem efektywnym
energetycznie, co wpyno na rozwój
w zakresie projektowania takich budynków oraz stworzyo rynek i warunki
do wdraania nowych energooszczdnych technologii i wyrobów budowlanych.
Dyrektywa 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r., przeksztacona Dyrektyw 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010 r. [1]
ustanowia pojcie charakterystyki energetycznej budynków, któr zdefiniowano jako obliczon lub zmierzon ilo
energii, niezbdna do zaspokojenia zapotrzebowania zwizanego z typowym
uytkowaniem budynku, na potrzeby
jego ogrzewania, chodzenia, wentylacji,

owietlenia pomieszcze i przygotowania ciepej wody. W Ustawie o charakterystyce energetycznej pod pojciem
tym przyjto zbiór danych i wskaników
energetycznych budynku lub czci budynku, okrelajcych cakowite zapotrzebowanie na energi niezbdn do ich
uyt ko wa nia zgod nie z prze zna cze niem.
W zwizku z koniecznoci zachowania zasobów naturalnych i ochrony rodowiska szczególnie istotnym zagadnieniem stao si ograniczenie wykorzystania
do wymienionych potrzeb nieodnawialnej
energii pierwotnej, czyli energii pochodzcej z surowców kopalnych. Zgodnie z Dyrektyw 2010/31/UE budynki o niemal zerowym wykorzystaniu energii powinny
charakteryzowa si jej maym zapotrzebowaniem, które powinno by zaspokojone w wysokim stopniu ze róde odnawialnych.
W celu wprowadzenia regulacji europejskich Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, wprowadzio
stopniowe zaostrzanie przepisów w la-
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dr in. ROBERT GERYO
Zakad Fizyki Cieplnej,
Instalacji Sanitarnych
i rodowiska
Instytut Techniki Budowlanej

tach 2014 – 2021, w kierunku wprowadzenia wymaga odpowiadajcych standardowi budynków o niemal zerowym wykorzystaniu energii.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy
przepisy dotycz równie budynków
podlegajcych przebudowie, przy czym
polskie wymagania minimalne ograniczone s w takim przypadku do wymaga
izolacyjnoci cieplnej. Ograniczenie to
wynika z koniecznoci dostosowania
si do praktyki. Na ogó w Polsce przebudowy nie obejmuj kompleksowych
prac dotyczcych caego budynku, ale
wykonuje si odrbnie roboty budowlane, które obejmuj np. wymian okien,
docieplenie cian i innych przegród zewntrznych budynków oraz wymian
wyposaenia technicznego systemów
grzewczych budynków. Zgodnie z przepisami kady taki etap prac naley prowadzi w sposób zapewniajcy osignicie poziomu wymaganego w odniesieniu
do nowych budynków.
Okrelenie relacji midzy nakadami
i uzyskanymi wynikami finansowymi
umoliwia ocen efektywnoci zastosowania okrelonego standardu energetycznego budynku. Zapotrzebowanie budynku na energi (ciepln i elektryczn), która
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jest potrzebna do jego uytkowania zgodnie z przeznaczeniem powinno by utrzymane na racjonalnie niskim poziomie.
W tym celu Dyrektywa 2010/31/UE wprowadzia konieczno stosowania w poszczególnych krajach UE wymaga ustalo nych na „po zio mie opty mal nym
pod wzgldem kosztów”, który wyznacza
minimalny poziom wymaganej charakterystyki energetycznej.
Procedura okrelenia wymaga
krajowych zwizanych
z charakterystyk energetyczn
budynków
Metod obliczania optymalnego pod
wzgldem kosztów poziomu wymaga
krajowych w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków okrela,
stosowane bezporednio we wszystkich
pastwach czonkowskich, Rozporzdze nie de le go wa ne Ko mi sji UE
nr 244/2012 [2] uzupeniajce Dyrektyw 2010/31/UE. Procedura okrelenia poziomu wymaga obejmuje nastpujce
kroki.
1. Okrelenie budynków referencyjnych
W poszczególnych pastwach czonkowskich UE okrela si budynki referencyjne w odniesieniu do nastpujcych kategorii:
– budynki jednorodzinne,
– budynki wielorodzinne,
– budynki niemieszkalne, np. biurowe,
owiatowe, szpitalne, hotelowe, obiekty
sportowe, budynki usug handlu hurtowego i detalicznego i inne rodzaje budynków
zuywajcych energi.
Dla kadej kategorii okrela si co
najmniej jeden nowy budynek referencyjny oraz co najmniej dwa uytkowane, które maj zosta poddane waniejszej renowacji.
2. Wybór zestawów rozwiza technicznych
Dla kadego budynku referencyjnego
okrela si zestawy rozwiza technicznych majcych istotny wpyw na charakterystyk energetyczn, w tym wykorzystujce energi ze róde odnawialnych,
a take kogeneracj (wspówytwarzanie
ciepa i energii elektrycznej) oraz pompy
ciepa. Okrela si równie zestawy rozwiza technicznych odpowiadajce potrzebom standardu budynków o niemal
zerowym wykorzystaniu energii.
3. Obliczenia wskanika rocznego zapotrzebowania budynków na energi
pierwotn
Dla kadego budynku re feren cyjnego ob li cza si rocz ne za po trze bo wa nie na ener gi pier wot n do ce lów
ogrze wa nia, cho dze nia, wen ty la cji,

przygotowania ciepej wody i owietlenia, stosujc przyjte zestawy rozwiza tech nicznych. W obli czeniach za po trze bo wa nia na ener gi pier wot n
sto su je si usta no wio ne na po zio mie
kra jo wym wspó czyn ni ki kon wer sji
w od nie sie niu do ener gii po cho dz cych z ró nych ró de, wy ra a j ce
na ka dy ener gii pier wot nej w ce lu do starczenia jej do budynków. Od tak wyzna czo ne go za po trze bo wa nia bu dyn ków na energi pierwotn odejmuje si
ener gi ze ró de od na wial nych, któ ra jest po zy ski wa na na miej scu.
4. Obliczenia kosztu cakowitego
W obliczeniach wystpuj si nastpujce kategorie kosztów:
– pocztkowe koszty inwestycyjne,
– koszty okresowego odtwarzania elementów budynków i systemów technicznych,
– koszty usunicia ww. elementów,
– koszty zwizane z wykorzystaniem
energii (moliwe jest równie uwzgldnienie dochodów z tytuu wytworzonej
energii).
W obliczeniach na poziomie makroekonomicznym uwzgldnia si koszt emisji
gazów cieplarnianych.
W obliczeniach stosuje si prognoz
ewolucji cen energii, przy czym koszty
okrela si jako wartoci rzeczywiste
z wyczeniem inflacji. Ewolucj cen wynikajc m.in. z innowacji i adaptacji
technologii uwzgldnia si podczas przegldów i aktualizacji oblicze. Zgodnie
z Dyrektyw 2010/31/UE wymagania dotyczce charakterystyki energetycznej
podlegaj przegldowi w regularnych
odstpach czasu, nie duszych ni pi
lat, oraz, w razie potrzeby, s uaktualniane w celu uwzgldnienia postpu technicznego w sektorze budowlanym. Jak
wynika z dotychczasowych dowiadcze, ceny nowych technologii zaczynaj spada w miar upowszechnienia si
na rynku.
Warto rezydualn (w ostatnim roku
przyjtego okresu obliczeniowego) elementów budynków i systemów technicznych okrela si za pomoc amortyzacji
liniowej pocztkowego kosztu inwestycji
lub kosztu odtworzenia danego elementu do koca okresu obliczeniowego, dyskontujc j na pocztek okresu obliczeniowego. Okres amortyzacji okrela si
z uwzgldnieniem ekonomicznego czasu
uytecznoci poszczególnych elementów.
W odniesieniu do budynków mieszkalnych
i publicznych stosuje si okres obliczeniowy wynoszcy 30 lat.
W poszczególnych pastwach czonkowskich UE ustala si do oblicze
wartoci stopy dyskontowej wyraajce
przewidywan zmian rzeczywistej (z wyczeniem inflacji) wartoci pienidza
w czasie. Stopa dyskontowa nie jest

wielkoci obserwowaln i jednolit, poniewa jest uzaleniona od krajowych warunków ekonomicznych, np. oprocentowania
du go ter mi no wych
kre dy tów
bankowych. Wysza stopa dyskontowa – zazwyczaj wysza ni 4%, z wyczeniem inflacji, odzwierciedla krótkoterminowe, czysto komercyjne podejcie
do wyceny. Nisza stopa – zazwyczaj
od 2% do 4%, z wyczeniem inflacji, lepiej oddaje korzyci jakie uzyskuje si
z poprawy charakterystyki energetycznej
budynków, jakie uzyskuje si w czasie 30-letniego okresu obliczeniowego.
W analizie finansowej (mikroekonomicznej) waciwej z punktu widzenia indywidualnych inwestorów warto kosztu cakowitego okrela si zgodnie ze
wzorem:

(1) w którym:
n – liczba lat przyjtego okresu obliczeniowego – 30 lat,
Kg.0 – koszt cakowity wyraony w wartociach zdyskontowanych do pocztku
okresu obliczeniowego,
K0 – pocztkowy czny koszt zestawu
rozwiza technicznych,
– suma pozostaych kosztów,
w poszczególnych latach okresu obliczeniowego, zdyskontowanych do pocztku
okresu obliczeniowego,
V – warto rezydualna okrelona
przez amortyzacj liniow pocztkowych
kosztów zestawu rozwiza technicznych lub kosztów odtworzenia elementów
zestawów, ustalona na koniec okresu obliczeniowego, zdyskontowana do pocztku okresu obliczeniowego.
5. Przeprowadzenie analizy wraliwoci
Analiza wraliwoci dotyczy okrelenia
wpywu zmiany wartoci stopy dyskontowej i np. moliwych scenariuszy ewolucji
cen energii w odniesieniu do noników stosowanych w budynkach referencyjnych.
6. Kryterium ekonomiczne do okrelenia optymalnego poziomu wymaga
W oparciu o wyniki analiz sporzdza si
wykresy kosztów cakowitych uzyskanych
w odniesieniu do obliczonych wartoci
wskanika rocznego zapotrzebowania budynków referencyjnych na energi pierwotn, w których zastosowano róne zestawy rozwiza technicznych. Optymalny
pod wzgldem kosztów poziom wymaga
minimalnych dotyczcych charakterystyki energetycznej budynków okrela warto
wskanika o najniszym koszcie cakowitym zestawu rozwiza technicznych. Jeeli wystpuj zestawy, które charakteryzuj si zblionymi kosztami, jako optimum
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c) system techniczne ogrzewania pomieszcze wyposaone w nastpujce
róda ciepa:
– kocio gazowy lub olejowy,
– kocio na pelety,
– gruntowa pompa ciepa,
– wze ciepa sieciowego.
Optimum ekonomiczne wymaga
w Polsce

Rys. 1. Kategorie kosztów uwzgldnionych w europejskiej metodzie okrelania wymaga energetycznych
wedug [3]

mona przyj najnisz warto wskanika. Zasad wyznaczania optimum zilustrowano na rys. 2.

i wspóczynniku cakowitej przepuszczalno ci pro mie nio wa nia so necz ne go
oszklenia od 0,7 do 0,5,
– drzwi zewntrzne o wspóczynniku
przenikania ciepa od 2,6 W/(m2·K) do 1,3
W/(m2·K),
– szczelno na przenikanie powietrza
od 3 h-1 do 1 h-1;
b) odzysk ciepa z powietrza wentylacyjnego od 60% do 90%.

Polskie wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych okrelono
w Rozporzdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5
lipca 2013 r., zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie. W tablicy 1 podano maksymalne dopuszczalne wartoci wskanika
rocznego zapotrzebowania budynków
mieszkalnych na energi do ogrzewania
i przygotowania ciepej wody uytkowej
wraz z okreleniem poziomów optymalnych pod wzgldem kosztów.
Do porównania poziomu krajowego
wymaga wybrano wartoci optymalne
okrelone w Niemczech, poniewa w obu
krajach uwzgldniono bardzo podobne ze-

Tablica 1. Czstkowe wartoci wskanika w odniesieniu do zapotrzebowania
budynków na energi do ogrzewania i wentylacji pomieszcze
oraz przygotowania ciepej wody uytkowej
Rys. 2. Zestaw rozwiza technicznych o najniszym
koszcie jest najniej pooonym punktem na krzywej (na rysunku powyej jest to zestaw nr 3). Jego pooenie na osi poziomej okrela optymalny
pod wzgldem kosztów poziom wymaga dotyczcych charakterystyki energetycznej, wyraony
w kWh/m2 rok wedug [3]

Gówne zaoenia techniczne
przyjte w obliczeniach
optimum ekonomicznego
wymaga energetycznych
w odniesieniu do budynków
w Polsce
Do oblicze optimum ekonomicznego
wy ma ga ener ge tycz nych w Pol sce
przyjto m.in. zestawy rozwiza technicznych o nastpujcych najwaniejszych waciwociach majcych wpyw
na charakterystyk energetyczn budynków [4]:
a) obudowa:
– ciany zewntrzne o wspóczynniku
przenikania ciepa od 0,3 W/(m2·K) do 0,15
W/(m2·K),
– dachy o wspóczynniku przenikania
ciepa od 0,25 W/(m2·K) do 0,11 W/(m2·K),
– podogi na gruncie o wspóczynniku
przenikania ciepa od 0,45 W/(m2·K)
do 0,2 W/(m2·K),
– okna o wspóczynniku przenikania ciepa od 1,8 W/(m2·K) do 0,9 W/(m2·K)

Maksymalne dopuszczalne wartoci
wskaników EPH+W, w kWh/(m2  rok)
od 1 stycznia
2014 r.
(poziom
optymalny)

od 1 stycznia
2017 r.

od 1 stycznia
2021 r.

Poziom optymalny
EPH+W
w Niemczech
na podstawie [4],
kWh/(m2·rok)

Jednorodzinny

120

95

70

93

Wielorodzinny

105

85

65

69

Rodzaj
budynku
mieszkalnego

Rys. 3. Liczba stopniogodzin w Kh sezonów ogrzewania w Polsce i innych krajach oraz przecitnie w UE
w latach 1980-2009. Opracowanie wasne na podstawie danych EUROSTAT-u
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Dr in. Robert GERYO – absolwent Wydziau Inynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.
Adiunkt w Instytucie Techniki Budowlanej,
w którym kieruje Laboratorium Izolacji Termicznych oraz prowadzi dziaalno eksperck
w zakresie diagnostyki cieplnej budynków.
Zajmuje si zagadnieniami fizyki cieplnej budowli
oraz efektywnym doborem wyrobów budowlanych i rozwiza konstrukcyjnych z uwagi
na charakterystyk i jako energetyczn budynków.

Rys. 4. Zmiany cen gazu dla indywidualnych odbiorców w wybranych krajach UE od 2000 do 2014 r.
Na osi X – kolejne pórocza, na osi Y – cena brutto w Euro za GJ uzyskany z gazu naturalnego, dla odbiorców indywidualnych w wybranych krajach UE. Opracowanie wasne na podstawie danych EUROSTAT-u

stawy rozwiza technicznych elementów
budynków i ich systemów technicznych.
Istniej natomiast rónice w warunkach
klimatycznych (rys. 3) i ekonomicznych,
które powoduj, e w Niemczech uzyskuje si wysze wartoci kosztów cakowitych optymalnego poziomu wartoci
wskanika zapotrzebowania budynków
na energi pierwotn. Wpyw na to maj przede wszystkim wysze koszty energii (rys. 4 i rys. 5) oraz nisze wartoci stopy dys kon to wej w Niem czech
w porównaniu z Polsk (rys. 6).
Wymagania w odniesieniu do budynków mieszkalnych ustalone na „poziomie
optymalnym pod wzgldem kosztów”,
który wyznacza minimalny poziom wymaganej charakterystyki energetycznej s
w takich warunkach wysze w Polsce ni
w Niemczech.
Bibliografia

Rys. 5. Zmiany cen energii elektrycznej dla indywidualnych odbiorców w wybranych krajach UE od 2000
do 2014 r. Na osi X – kolejne pórocza, na osi Y cena brutto w Euro za kWh. Opracowanie wasne na podstawie danych EUROSTAT-u

Rys. 6. Wartoci stopy bazowej wedug KE, na podstawie której okrela si warto stopy dyskontowej
przez dodanie 100 punktów bazowych

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/21/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (wersja przeksztacona)
[2] Rozporzdzenie Delegowane Komisji UE nr 244/2012, z dnia 16 stycznia 2012 r., uzupeniajce dyrektyw
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków i ustanawiajce
ramy metodologii porównawczej do celów
obliczania optymalnego pod wzgldem
kosztów poziomu wymaga minimalnych
dotyczcych charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków
[3] Wytyczne uzupeniajce rozporzdze nie de le go wa ne Ko mi sji (UE)
nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.
uzupeniajce dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiajce ramy metodologii
porównawczej do celów obliczania optymalnego pod wzgldem kosztów poziomu wymaga minimalnych dotyczcych
charakterystyki energetycznej budynków
i elementów budynków 2012/C 115/01
[4] Sprawozdania krajowe zamieszczone na https://ec. europa. eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
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Poprawa
efektywnoci
energetycznej
budynków
– budynków
edukacyjnych,
szanse i zagroenia

dr hab. in. PIOTR LIS,
prof. P.Cz.
Katedra Ciepownictwa,
Ogrzewnictwa i Wentylacji
Wydzia Inynierii
rodowiska i Biotechnologii
Politechnika Czstochowska

ZAPOTRZEBOWNIE NA ENERGI GOSPODARKI
A EFEKTYWNO ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Rys. 1. Wzrost wiatowego zapotrzebowania na energi i róda jego pokrycia wg Schüco
[Firmowe materiay informacyjne. Schuco 2010]
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Budynki odpowiadaj przecitnie za okoo 41% cznego zuycia energii w Unii Euro pej skiej, co prze ka da si na emi sj 842 milionów ton CO2. Oszczdnoci
tutaj poczynione oraz szersze zastosowanie OZE mog sta si nowym jej „ródem”.
W tym miejscu wypada przytoczy sowa
Prof. W. Poskiego mówice o tym, e
energia zaoszczdzona jest najtasza.
Najpowaniejsz przeszkod w tym procesie wydaje si tradycyjne postrzeganie tematyki rozwoju poprzez pryzmat zwikszajcego zapotrzebowania na energi i jego
zaspokojenia poprzez zwikszenie produkcji energii.
EFEKTYWNO ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW EDUKACYJNYCH
– OBSZAR ZAINTERESOWANIA
I POWTARZALNO
Analiza efektywnoci energetycznej budynków edukacyjnych i moliwoci jej poprawy zazwyczaj dotyczy pojedynczych
obiektów. Objcie obszarem zainteresowania wikszej zbiorowoci tego rodzaju
obiektów tworzcych pewn funkcjonaln,
organizacyjn i administracyjn cao
dostarczy efektów ilociowych i jakociowych o zdecydowanie wikszym znaczeniu poznawczym i praktycznym od tych uzyska nych
pod czas
roz pa try wa nia
pojedynczych obiektów.

BUDYNKI EDUKACYJNE
– RODZAJ I POZIOM WYMAGA
CIEPLNO-ENERGETYCZNYCH
Zdaniem autora izolacyjno cieplna
omawianych przegród w budynkach edukacyjnych nowych i poddawanych termomo der ni za cji po win na by zbli o na
do war to ci dla bu dyn ku pa syw ne go.
Ba zo wa nie wy cz nie na war to ciach
ekonomicznie uzasadnionych wydaje si
by nacechowane nadmiernym optymizmem w oce nie przy j tych za o e
i zmian cen energii oraz pozorn oszczdnoci w kosztach inwestycyjnych w zbyt
krótkiej perspektywie.
Zastosowanie do oceny cieplno-energetycznej istniejcego budynku wskanika obliczonego na bazie wartoci Q ujmuje w po sta ci jed nej licz by za rów no
ter mo izo la cyj no prze gród ze wntrz nych jak i parametry systemu wentylacji
i ogrzewania (chodzenia) budynku. Na jego warto maj wpyw wszystkie rzeczywi ste czyn ni ki wy st pu j ce w eks plo atowanym budynku.
POPRAWA EFEKTYWNOCI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKI
EDUKACYJNE – ZAKRES DIAA

lub pomija ze wzgldów ekonomicznych modernizacj systemu wentylacji grawitacyjnej
funkcjonujcego w obiekcie. Stanowi to
powany bd zarówno w zapewnieniu
komfortu jak i poprawie efektywnoci energetycznej.
W przypadku modernizowanych obiektów
owiatowych najwaciwsze wydaje si wykorzystanie technologii OZE w przygotowaniu ciepej wody uytkowej. Istotnym obszarem zastosowania OZE z uwagi na funkcj
budynków i rol jak spenia tam owietlenie i urzdzenia elektroniczne jest tworzenie autonomicznych systemów zasilania
w energi elektryczn.
PODSUMOWANIE
Poprawa efektywnoci energetycznej
budynków stwarza w duszej perspektywie szanse na rozwój, zaspokojenie potrzeb energetycznych i moe napdza
rozwój polskiej gospodarki. Przedstawione tutaj zagadnienia stanowi jedynie
istotny fragment problematyki zwizanej
z efektywnoci energetyczn budynków,
który przy jego uwzgldnieniu moe znaczco przyczyni si do wykorzystania
wspomnianej szansy.

W modernizacji budynków, w tym budynków edukacyjnych czsto zapomina si
REKLAMA
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Techniczne aspekty przygotowania
ciepej wody w budynkach
wielorodzinnych wyposaonych
wkolektory soneczne
wspódziaajce z sieci ciepownicz
1. Wstp
Aktualnie okoo 70% miejskich budynków
w Polsce stosuje do ogrzewania pomieszcze i przygotowania ciepej wody tzw.
ciepo systemowe pochodzce z ciepowni
lub elektrociepowni. Cz ich zapotrzebowania na ciepo, w szczególnoci w celu
przygotowania ciepej wody uytkowej, moe by pokryte przez kolektory soneczne.
Zastosowanie odnawialnego róda energii
zmniejsza warto wskanika zapotrzebowania budynku na nieodnawialn energi
pierwotn, który opisuje jego charakterystyk energetyczn i podlega ograniczeniu
w odniesieniu do nowych budynków.

W obliczeniach charakterystyki energetycznej budynku w odniesieniu do energii pochodzcej z kolektora sonecznego stosuje si ze ro w war to wspó czyn ni ka
nakadu nieodnawialnej energii pierwotnej,
natomiast w przypadku energii pochodzcej z ciepowni wglowej stosuje si warto
tego wspóczynnika równ 1,3, a przypadku elektrociepowni wglowej warto równ 0,8. Oznacza to, e cz zapotrzebowa nia bu dyn ku na cie po, któ ra jest
zaspokojona przez energi uzyskan przez
kolektory soneczne, nie zwiksza wartoci
wskanika jego zapotrzebowania na nieodnawialn energi pierwotn, co korzystnie
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wpywa na ocen jego charakterystyki energetycznej.
Sto so wa nie ko lek to rów so necz nych
jest promowane przez regulacje europejskie i podlega rónym formom wsparcia
finansowego. Istniej jednak równie barie ry tech nicz no -praw ne. W re fe ra cie
przedstawiono przykad realizacji systemu
grzew cze go wie lo ro dzin ne go bu dyn ku
mieszkalnego opartego na poczonym
wykorzystaniu ciepa systemowego i ciepa z kolektorów sonecznych, wraz z opisem praktycznych aspektów realizacji takie go przed si wzi cia w obec nych
warunkach.
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2. Bariery techniczno-prawne wykorzystania odnawialnych róde energii w budynkach wielorodzinnych
Upowszechnienie stosowania odnawialnych róde energii w wielorodzinnych budynkach, zasilanych ze scentralizowanych
róde ciepa jest trudne ze wzgldu na wystpujce ograniczenia, do których moemy zaliczy:
1. Ograniczenia prawne i techniczne,
wynikajce z:
a) praw wasnoci wzów ciepowniczych w budynkach, których koszty budowy przewanie ponosi inwestor obiektu,
a które czsto po latach staway si wasno ci do staw cy cie pa. Do ty czy to
w szczególnoci nowego budownictwa
mieszkaniowego, w którym suby zarzdza j ce chcc po zby si pro ble mów
zwizanych z biec eksploatacj i konserwacj wzów ciepowniczych przekazyway je na wasno miejskim przedsibiorcom energetyki cieplnej,
b) oczywistych interesów waciciela wza, którym przewanie jest dostawca ciepa – w takim przypadku nie jest on skonny do udzielania zgody na zmiany ukadu
funkcjonalnego wza, który ograniczaby
sprzeda ciepa,
c) koniecznoci – zgodnie z rozporzdzeniem Ministra GospodarkiRozporzdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 2010
r. w sprawie szczegóowych zasad ksztatowania i kalkulacji taryf oraz rozlicze
z ty tu u za opa trze nia w cie po (Dz.U.
Nr 194/2010 poz. 1291) – uzgodnienia
z dostawc ciepa mocy zamówionej na co
najmniej 12 miesicy, z czym zwizana jest
opata staa.
2. Konieczno uwzgldnienia specyfiki
miejskiej charakteryzujcej si zjawiskami
utrudniajcymi wykorzystywanie energii
promieniowania sonecznego poprzez kolektory, takimi jak: zacienienie, niekorzystna orientacja przestrzenna czy maa powierzchnia dziaek, dachów i elewacji.
3. Brak fachowej literatury w tym zakresie a szczególnie znajomoci dostpnych norm ta kich jak: PN -EN ISO
9488:2002 Energia soneczna – Terminologia; PN-EN 12975-1+A1:2010 Soneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory soneczne – Cz 1 Wymagania
ogólne i PN-EN 12975-2:2007 Cz 2:
Me to dy Ba da; PN -EN 12976-1:2007
Soneczne systemy grzewcze i ich elemen ty – Urz dze nia wy ko ny wa ne fa brycznie – Cz 1 – Wymagania ogólne
i PN-EN 12976-2:2010 Soneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urzdzenia
wykonywane fabrycznie – Cz 2: Metody bada oraz seria norm PN-EN 129771,-2,-3,-4,-5:2012 So necz ne sys te my
grzewcze i ich elementy. Systemy wykonywane na zamówienie:
– Cz 1 Wymagania ogólne dla sonecznych podgrzewaczy wody i systemów
dwufunkcyjnych,
– Cz 2 Metody bada dla sonecznych
podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych,

– Cz 3 Metody bada wydajnoci
zbiorników wodnych magazynujcych ciepo soneczne,
– Cz 4 Metody badania wydajnoci sonecznych zbiorników dwusystemowych,
– Cz 5 Metody badania wyposaenia
regulacyjnego.
3. Techniczne aspekty przygotowania
ciepej wody w budynkach wielorodzinnych wyposaonych w kolektory soneczne wspódziaajce z sieci ciepownicz
Ciepo pozyskiwane z kolektorów sonecznych w wikszej czci jest wykorzystywane w budynkach do przygotowania ciepej
wody uytkowej. Z uwagi na przesunicie
czasowe pomidzy najwikszym zapotrzebowaniem na ciep wod a najwikszym
nateniem promieniowania sonecznego
niezbdnym staje si magazynowanie podgrzanej wody w podgrzewaczach pojemno-

4. Przykad realizacji systemu grzewczego wielorodzinnego budynku mieszkalnego opartego na poczonym wykorzystaniu ciepa systemowego i ciepa
z kolektorów sonecznych
Przykadem realizacji systemu grzewczego wielorodzinnego w budynku mieszkalnym w którym wykorzystano ciepo systemowe oraz ciepo z kolektorów sonecznych
jest zakoczona inwestycja przy ul. Krasiskiego 41B w Warszawie (Rys. 1), która bya wspófinansowana ze rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego
nr 6 ZR6 2009 C/07319. Zaproponowane
nowatorskie rozwizania instalacyjne pozwalaj na automatyczne dostosowanie
ukadu do biecych moliwoci wykorzystania ciepa pozyskanego z zainstalowanych kolektorów sonecznych na potrzeby odbiorców, oraz umoliwiaj kontrol
parametrów zasilania instalacji odbiorczych c.w.u. i c.o.

Rys. 1. Budynek wielorodzinny, ul. Krasiskiego, Warszawa (fot. www.mbj2030.pl)

ciowych. Ciepo z kolektorów bdzie wówczas przekazywane ogrzewanej wodzie
w podgrzewaczach pojemnociowych, których pojemno dostosowana jest do mocy cieplnej wza i zaoonego stopnia wyko rzy sta nia ko lek to rów. Na pod sta wie
powyszych zaoe okrelono podstawowe zasady wspópracy wzów ciepowniczych z OE, które musza spenia nastpujce warunki:
1. przy zasilaniu w ciepo wycznie z sieci ciepowniczej ukad wza jest zgodny
z tradycyjnym, który jest uzgodniony z dostawc ciepa,
2. czynniki grzejne z sieci ciepowniczej
oraz OE nie mieszaj si z sob,
3. wze wspópracujcy z OE nie powinien zakóca dziaania podstawowego róda ciepa.
Ze wzgldu na to, e OE wykorzystujce energi soneczn charakteryzuj si
du zmiennoci mocy cieplnej w cigu
dnia i roku, dla zapewnienia prawidowej
pracy wza ciepowniczego wymaga si
zastosowania odpowiedniego algorytmu
pracy z moliwoci szybkiego dostosowania. Realizacja powyszego celu bdzie
moliwa tylko dziki wyposaeniu wza
w odpowiednie urzdzenia regulacyjne
i sterujce.

4.2. System grzewczy wielorodzinnego budynku mieszkalnego
W omawianym przykadzie zaproponowano trójfunkcyjny wze cieplny (centralne
ogrzewanie, ciepa woda uytkowa, ciepo
technologiczne dla wentylacji), który skada
si z prefabrykowany moduów. Cay ukad
zaprojektowano i wykonano w oparciu o nastpujce zaoenia: na cele c.o. ciepo bdzie dostarczane z sieci miejskiej, a do wspomagania c.w.u. bdzie wykorzystywane
ciepo pozyskiwane z kolektorów sonecznych. W budynku wielorodzinnym na dachu
zainstalowano 20 sztuk kolektorów o powierzchni czynnej 95,2 m2, mocy cieplnej 73,22 kW oraz dla poniszych podstawowych parametrów dla projektowanego wza:
a) zapotrzebowanie na moc ciepln:
Qc.o. = 320 kW, Qc.t.= 200 kW, Qc.w. = 260
kW, Qsr = 130 kW
– parametry instalacji: c.o. i c.t.: 75/50°C,
temperatura c. w.: 60°C,
– cinienie robocze w instalacji c.o.
i c.t.: 5 bar oraz c.w.: 6 bar.
b) temperatura sieci cieplnej wg danych
DALKIA: parametry sieci cieplnej: 119/55ºC,
latem 73/25ºC,
c) cinienie dyspozycyjne panujce w sieci cieplnej latem: 200 kPa i zim: 680 kPa
DALKIA,
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d) ilo mieszkaców: 320 osób, jednostkowe zapotrzebowanie na ciep wod
uytkow: 60 dm3/M d.
Wze centralnej ciepej wody uytkowej
zaprojektowano i wykonano, jako wymiennikowy, podczony do wza c.o. w ukadzie
równolegym, natomiast wze c.t. wczono, jako ga równoleg. W budynku zastosowano pytowe wymienniki ciepa (po czo ne sze re go wo) wraz z pom p
obiegow oraz automatyk do regulacji
temperatury ciepej wody. W celu zapewnienia obliczeniowego przepywu wody uytkowej w obiegu adowania zasobnika ciepa
w przypadkach zasilania wza c.w.u. ciepem pozyskiwanym z kolektora sonecznego uwzgldniono zastosowanie pompy adujcej, która jest zaczana razem z pomp
obiegu solarnego (c.w.u.), dziki czemu zostaa zapewniona moc wymiennika c.w.
(solar) niezalenie od przyszych rozbiorów
c.w.u. [4].
Wze wykonano w sposób umoliwiajcy wspóprac z zespoem kolektorów sonecznych w zakresie przygotowania ciepej
wody uytkowej. Przycze sieci ciepowniczej doprowadzono do pomieszczenia wza cieplnego na poziomie -1 budynku. Studnia schadzajca z pomp zatapialn oraz
instalacja solarna z podgrzewaczami znajduj si na poziomie -2. Wze przyczeniowy przedstawiony na rys. 2 wyposaono w ciepomierz, regulator, odmulacz
z wkadem magnetycznym, filtry siatkowe
oraz armatur odcinajc. Wze centralnej ciepej wody wykonano jako wze wymiennikowy, podczony do wza c.o.
w ukadzie szeregowo-równolegym (rys. 3).
W wle zastosowano pytowe wymienniki ciepa, pomp cyrkulacyjn wraz z automatyczn regulacj temperatury ciepej
wody [4].

Technologia wykonanego wza, a co
za tym idzie zastosowana automatyka pozwala na realizacj pracy w ukadach przedstawionych poniej:
a) dla typowego ukadu dwufunkcyjnego
wza c.o. i c.w. zasilanego wycznie z sieci ciepowniczej [4],
b) dla ukadu wspópracy wza c.w.
u z kolektorami sonecznymi z wyczon
pomp c.w.u. – w sytuacji, gdy pracujcy kolektor nie zapewnia penego zapotrzebowania na ciepo do podgrzania c.w.u., a temperatura wody wypywajcej ze zbiornika nie
przekracza 35ºC, wówczas taki ukad pozwoli na dogrzanie wody w dwóch wymiennikach [4],
c) dla ukadu wspópracy wza c.w.u.
z kolektorami sonecznymi z wyczon
pomp c.w.u. – w sytuacji, gdy dziaajcy kolektor nie zapewnia penego zapotrzebowania na ciepo dla zapewnienia obliczeniowej
temperatury wody uytkowej wypywajcej
z zasobnika podgrzewania wstpnego, lecz
jej temperatura mieci zakresie 35º – 55º
wówczas ukad funkcjonalny umoliwi jej dogrzanie w wymienniku c. w. II st. przez zmian ukadu funkcjonalnego [4],
d) dla ukadu wspópracy wza c.w.u.
z kolektorami sonecznymi – w sytuacji, gdy
kolektor zabezpiecza pene potrzeby dla
podgrzewania wody uytkowej w zasobniku podgrzewania wstpnego do temperatury obliczeniowej 55ºC-60ºC. W tym ukadzie
zaczana jest pompa a regulacja automatyczna dostosowuje ukad funkcjonalny wza c.w.u. poprzez: odcicie dopywu wody
grzejnej z sieci ciepowniczej do wymiennika c.w. II st., otwarcie przepywu c.w.u z zasobnika podgrzewania wstpnego przez zawór, bezporednio do instalacji c.w.u. [4].

rzonych temperatur steruje tak prac siowników, aby utrzyma zadan temperatur
wody instalacyjnej c.o., c.t., c.w.u. Regulacja temperatury c.o. i c.t. odbywa si wg.
ustawionej w regulatorze charakterystyki regulacyjnej w zalenoci od temperatury
zewntrznej. Regulowana temperatura mierzona jest czujnikami temperatury zamontowanymi na rurocigach, za temperatura
zewntrzna czujnikiem zamontowanym
na zewntrz budynku Kaczorek D., Lipska M., Opis pracy systemu, uzyskiwanych
parametrów pracy, raport z rozruchu instalacji. Pomiary iloci wytwarzanej w budynku energii oraz wyznaczenie cakowitych
sprawnoci. Raport W10.2.1, W 10.4.1,
MBJ2030, Warszawa 2014 – projekt celowy, wspófinansowanego ze rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego
(nr 6 ZR6 2009 C/07319).
W celu opomiarowania zuycia ciepa
na cele c.o. oraz c.w.u. w wle cieplnym zamontowano ciepomierze:
a) gówny, na wyjciu z wza ciepowniczego (na powrocie wody sieciowej) oraz
b) dodatkowe do pomiaru zuycia ciepa
z sieci ciepowniczej na cele centralnego
ogrzewania (na powrocie za wymiennikiem c.o.), zuycia ciepa na cele c.w.u., iloci wody krcej w instalacji cyrkulacyjnej,
iloci ciepa w kolektorach sonecznych
na cele podgrzewania ciepej wody uytkowej w zasobnikach.

Rys. 5. Widok sterownika odpowiedzialnego za zarzdzanie prac wza

Rys. 2. Wze przyczeniowy, ul. Krasiskiego, Warszawa

Rys. 3. Wze ciepej wody

Rys. 4. Wspópraca kolektora sonecznego z wzem c.w.u (zasilanie wycznie z kolektora) -– monitorowanie parametrów pracy wza cieplnego Kaczorek D., Miejski budynek jutra. Wspópraca
wza ciepowniczego z instalacj kolektorów sonecznych w budynku wielorodzinnym, Rynek Instalacyjny, 04/2015 Kaczorek D., Lipska M., Opis pracy systemu, uzyskiwanych parametrów pracy,
raport z rozruchu instalacji. Pomiary iloci wytwarzanej w budynku energii oraz wyznaczenie cakowitych sprawnoci. Raport W10.2.1, W 10.4.1,
MBJ2030, Warszawa 2014 – projekt celowy, wspófinansowanego ze rodków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyszego (nr 6 ZR6 2009 C/07319).
Kozowski B., Pachta J.: Wspópraca wzów ciepowniczych z odnawialnymi ródami energii. Instytut Techniki Budowlanej, 2013

4.3. Instalacja zasilania urzdze automatyki
Automatyka w wle ciepowniczym zostaa zrealizowana za pomoc elektronicznego sterownika, który na podstawie mie-
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4.4. Dezynfekcja instalacji ciepej wody w budynku wielorodzinnym
Dezynfekcja instalacji ciepej wody w budynku mogaby si ograniczy tylko do wypenienia prawnego wymogu w tym zakresie okre lo ne go Roz po rz dze niem MI
dotyczcym warunków technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r poz. 690
z pon. zmianami). Nowelizacja rozporzdzenia z dnia 12 marca 2009 r. Dz.U. nr 56
poz. 461 §120 ust. 2a wymóg ten okrela
nastpujco: „Instalacja wodocigowa ciepej wody powinna umoliwia przeprowadzenie cigej lub okresowej dezynfekcji
metoda chemiczn lub fizyczn (w tym
okresowe stosowanie metody dezynfekcji
cieplnej), bez obniania trwaoci instalacji i zastosowanych wyrobów. Do przeprowadzania dezynfekcji cieplnej niezbdne
jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie niszej
ni 70ºC i nie wyszej ni 80ºC”. Uwzgldniajc powyszy zapis, nie ma prawnego
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liwiajcych wspóprac wzów ciepowniczych z odnawialnymi ródami energii
mona znale m.in. w wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w 2013 r. poradniku Bd! Nie mona odnale róda
odwoania.
LITERATURA

Rys. 6. Generator ClO2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Krasiskiego w Warszawie

nakazu projektowania instalacji ciepej
wody odpornej na temperatur dla dezynfekcji cieplnej, która charakteryzuje si
m.in.:
– wysokim kosztem przegrzewania caej
instalacji ciepej wody,
– ma skutecznoci wskutek niewielkiego wpywu na biofilm, znajdujcy si na wewntrznych powierzchniach rurocigów,
– ograniczonym okresem moliwoci
podgrzewania wody od 70ºC wzwy przy zasilaniu w ciepo z miejskich sieci ciepowniczych; w okresie poza sezonem ogrzewczym, a take w sezonie ogrzewczym
przy redniodobowej temperaturze powietrza zewntrznego powyej 5ºC temperatura zasilania wody grzejnej w sieciach ciepowniczych, w tym take w Warszawie, jest
utrzymywana w zakresie ok. 65-70ºC, co
uniemoliwia osignicie nawet dolnej granicy warunków dezynfekcji cieplnej przez
wiksz cz roku.
Ze wzgl du na brak dla bu dow nic twa
miesz ka nio we go praw nych uwa run ko wa dotyczcych koniecznoci dezynfekcji instalacji ciepej wody, wymóg ich wyko ny wa nia mo e wy ni ka je dy nie
z dania organów sanitarnych po stwierdze niu wy st pie nia za gro e nia dla lu dzi
w konkretnym obiekcie. W przykadowym
budynku miejskim wielorodzinnym projektant wza przewidzia moliwo dezynfek cji in sta la cji cie pej wo dy bar dziej
sku tecz n me to d che micz n przy uy ciu dwutlenku chloru (ClO2) wytworzonym
w automatycznym generatorze wytwarzajcym na miejscu dwutlenek chloru przez
 cze nie dwóch zwiz ków: chlo ry nu so du i kwa su sol ne go (o ni skich st e niach). Najwaniejsze zalety, które wpyn y na wy bór me to dy de zyn fek cji
che micz nej:
– moliwo dezynfekcji cigej lub okresowej (w miar potrzeby),
– usuwanie i niszczenie biofilmu znajdujcego si w rurach i bdcego poywk dla
bakterii,
– wiksza efektywno ni tradycyjny chlor
w takim samym steniu,
– skuteczno niezalena od temperatury, pH ani twardoci wody,

– nietoksyczno i bezpieczestwo dla ludzi i zwierzt oraz brak powstawania ubocznych rodków chloroorganicznych,
– w peni automatyczny system dozowania i pomiaru stenia dwutlenku chloru
w wodzie,
– atwa obsuga i eksploatacja.
5. Podsumowanie
Interpretacja istniejcych przepisów moe dawa podstawy do traktowania ograniczenia zuycia ciepa z sieci ciepowniczej
jako zakócenie funkcjonowania systemu czy
obnienie standardów zasilania z sieci ciepowniczej innych odbiorców. Upowszechnianiu znanych rozwiza w zakresie wspópracy wzów cieplnych zasilanych z s.c oraz
OE nie sprzyjaj opaty za moc ciepln zamówion, która jest pobierana na tym samym poziomie przez cay rok. W zwizku
z tym istniejce bariery oraz uregulowania
prawne dotyczce przyczania instalacji wykorzystujcych odnawialne róda energii
do wzów ciepowniczych w budynkach wielorodzinnych mog pocztkowo zniechca
do nowatorskich rozwiza w zakresie wykorzystania OE.
Niemniej jednak zrealizowany projekt wykaza, e s to rozwizania moliwe do skutecznego wykonania. Koordynacja dziaa
na kadym etapie realizacji procesu budowlanego umoliwia wypracowanie optymalnych rozwiza, które w przyszoci mog
znale zastosowane w innych obiektach
wielorodzinnych. Przedstawione w referacie rozwizania wspópracy wzów ciepowniczych z kolektorami sonecznymi nie
ingeruj w funkcjonowanie sieci ciepowniczej, a jedynie przyczyniaj si do ograniczenia iloci ciepa dostarczanego z sieci
do wzów ciepowniczych. Dla przykadowego budynku wykonano analizy i symulacje, z których wynika m.in., e zastosowanie rozwizania umoliwi: redukcj
CO2 w cigu roku o ok. 16 tys. kg, oraz pokrycie redniego rocznego zapotrzebowania na ciepo do przygotowania ciepej
wody uytkowej z kolektorów sonecznych w ok. 16% Bd! Nie mona odnale ró da od wo a nia. Szcze gó o we
opisy schematów technologicznych umo-
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[3] Rozporzdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690/2002 z pón. zm.)
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raport z rozruchu instalacji. Pomiary iloci
wytwarzanej w budynku energii oraz wyznaczenie cakowitych sprawnoci. Raport
W10.2.1, W 10.4.1, MBJ2030, Warszawa 2014 – projekt celowy, wspófinansowane go ze rod ków Mi ni ster stwa Na uki
i Szkolnictwa Wyszego (nr 6 ZR6 2009
C/07319).
[7] Kaczorek D, Lipska M, Makowski S.:
Warunki techniczno-prawne wykorzystania odnawialnych róde energii w miejskich
budynkach w Polsce, Materiay Budowlane,
01/2015
[8] Kozowski B., Pachta J.: Wspópraca
wzów ciepowniczych z odnawialnymi
ródami energii. Instytut Techniki Budowlanej, 2013
[9] Ziembicki P., Bernasiski J.: „Eksplatacyjne aspekty doboru instalacji ciepej wody uytkowej wspomaganej kolektorami
sonecznymi”, Ciepownictwo, Ogrzewnictwo,
Wentylacja, 44/1, 2013
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Zanieczyszczenie
powietrza pyami
azbestu podczas
robót demontau
wyrobów
zawierajcych azbest
W obiek tach za wie ra j cych wy ro by
z azbestem istniej ograniczenia eksploatacyjno-remontowe zwizane z zagroeniem
zdrowotnym jakie powoduje azbest.
Zagroenia zdrowotne powodowane s
nie przez sam obecno wyrobów zawierajcych azbest lecz przez pyy azbestu
uwalniane z tych wyrobów. W szczególnoci zagroenie zdrowotne stanowi drobne
frakcje pyu azbestowego (niewidoczne
okiem nie uzbrojonym) tzw. pyy respirabilne o wymiarach:
ø < 3 m. L > 5 m, L:ø > 3:1, [1] uznane przez WHO za czynnik rakotwórczy.
Ocen rzeczywistych zagroe pyem
respirabilnym [3] okrela badanie czystoci
powietrza pozwalajce okreli liczb wókien wspomnianego pyu wyliczan w jednostce objtoci powietrza m3 lub cm3.
Masywne zanieczyszczenia powietrza pyami azbestu powstaj przede wszystkim
w trakcie produkcji wyrobów, ich montau
oraz demontau, w szczególnoci podczas destrukcji mechanicznej lub przy sprzyjajcych warunkach, wewntrz przestrzeni zamknitej maych, sabo wentylowanych
obiektów, np. maa kubatura pomieszcze,
ruch powietrza uruchamiajcy osiade pyy, maa wilgotno powietrza, brak dopywu czystego powietrza. Dla zobrazowania
spotykanych wielkoci zanieczyszczenia kilka przykadów: Wartoci spotykan podczas produkcji wyrobów azbestowo-cemen to wych w kra jo wych za ka dach
produkujcych w przeszoci wyroby azbestowo-cementowe, zwanych w skrócie
ZWAC (Zakady Wyrobów Azbestowo-Cementowych) byy wartoci zblione do 0,5

w/cm3 [5]. W powietrzu zewntrznym bezporedniego ssiedztwa zakadów, w odlegoci do 100 m od róde emisji (zbiorników ze szla mem po pro duk cyj nym,
zanieczyszczonego podoa skadowaniem
pyt a -c itp re je stro wa no war to ci 70 000 – 200 000 w/m3. Wg danych literaturowych [1], przecitne wartoci ste w/m3 w powietrzu atmosferycznym
w miastach europejskich w latach 80.
(w okresie uytkowania produktów z azbestem) kszta to wa y si na po zio mie 1000 – 4000 w/m3, w rejonach wiejskich to wartoci ok. 100 w/m3 (cytowane
pomiary dokonywane zagranic wykonano
przy zastosowaniu mikroskopii SEM oraz
TEM, które s dokadniejszymi technikami
analiz od stosowanej przez autora mikroskopii optycznej i przecitnie rejestruj
ok. 1,5 – 2,5 x wysze wartoci ste wókien z tych samych obszarów badanych).
Wedug raportu [2,4] zespou IMP w wybranych rejonach kraju na podstawie przeprowadzonych bada powietrza atmosferycznego na terenie caej RP wyznaczono
5 kategorii poziomów:
– ok. mniej ni 5% wyników 0 – 200 w/m3,
poziom b. niski;
– ok 20% wyników 200 – 400 w/m3, poziom niski;
– ok 60% wyników 400 – 1000 w/m3 poziom umiarkowany;
– ok mniej ni 20% wyników 1000 – 2000
w/m3 poziom wysoki;
– ok 5 % wyników, powyej 2000 w/m3,
poziom bardzo wysoki.
Uznano, e regionami o najniszych zanieczyszczeniach s województwa:
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– dolnolskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, warmisko-mazurskie, podlaskie.
Regiony o umiarkowanym poziomie zanieczyszczenia: mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie, lskie, ódzkie, witokrzyskie, maopolskie.
Regiony o podwyszonym zanieczyszczeniu: lubuskie, lubelskie.
Wraz z systematycznym zmniejszaniem
si liczby tych pory, z eliminacj elementów ciernych w pojazdach samochodowych, wyeliminowaniem uytkowania tzw.
„wyrobów mikkich” w poowie lat 90 tych
i zaprzestaniem od 15 lat produkcji wyrobów
i przetwarzania surowców z azbestem – zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
znacznie si zmniejszyo. Jednak wartoci
te w pomiarach chwilowych w powietrzu atmosferycznym podlegaj duym wahaniom, osigajc w centrach miast nierzadko wartoci poniej progu czuoci metody
mikroskopii optycznej (stosowanej przez autora). W poowie lat 90 [5], w centrum
miast Ka to wi ce, War sza wa, So sno wiec – na skrzyowaniach ulic w pomiarach
chwilowych, trwajcych ok 120 min, autor rejestrowa przecitnie w godzinach ruchu
miejskiego 1000 – 3000 w/m3, maksymalnie 5000 w/m3, ok 2000 r, 0 – 1500 w/m3,
wspóczenie 0 – poniej 300 w/m3. Warto przy tym zauway, e w przeszoci, jeszcze w latach 90. istniao kryterium dopuszczal ne go za nie czysz cze nia po wie trza
wewntrznego pyami azbestu na obszarach
chronionych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych na stay pobyt ludzi na poziomie 1000 w/m3. Wspóczenie w legislacji
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krajowej nie ma takiego kryterium dla powietrza wewntrznego. (W powietrzu atmosferycznym na poziomie standardu emisyjnego [8] dopuszcza si a 2000 000 w/m3).
Dziwi zatem moe tak miay kierunek liberalizacji standardów higienicznych w naszym kraju. Jeli zauwaymy, e wymagania wobec prac demontaowych azbestu dla
firm specjalistycznych s coraz mniej restrykcyjne a jako tych „specjalistycznych”
dziaa pozostawia wiele do yczenia, to moemy doj istotnie do wniosku, e liczy si
nie jako ale ilo usunitych wyrobów
z azbestem. Tym czasem to wanie proces
demontau wczeniej wbudowanych wyrobów prowadzi do drastycznego uwolnienia
do otoczenia masywnych dawek pyów
azbestu. Powietrze atmosferyczne rozprasza te zanieczyszczenia, ale gdy prace prowadzone s wewntrz obiektu, znaczna ich
cz przy niewaciwej technologii na dugie miesice pozostaje w obiekcie przeznaczonym i oddanym do uytku.
Jeden z przykadów zamieszczonych
w obszerniejszym wydaniu tego artykuu dotyczcy budynków typu LIPSK:
– Lipsk przed demontaem azbestu,
w dobrym stanie
ok. 300 – 600, max 2300 w/m3
– Lipsk bezporednio po demontau
azbestu, po czyszczeniu a przed czyszczeniem kocowym
7000 – 25 000 w/m3;
– Lipsk ok 10 lat po demontau azbestu
300 – 800 w/m3.
W prawodawstwie krajowym ustawodawca wspóczenie nie okreli (niestety)
wartoci akceptowalnej zanieczyszcze
po usuwaniu azbestu, sankcjonujc rozwiza nie za stp cze, ja kie za sto so wa no
przed laty w ITB wobec notorycznego braku takich liczbowych kryteriów – niezbdnych dla interpretacji wykonanych bada:
„pomiar przed rozpoczciem robót demontaowych i po ich zakoczeniu”. Warto
po usuwaniu nie powinna przekracza
wartoci przed usuwaniem wyrobów z azbestem. Jednak brak konkretnej wartoci
wyjciowej, oceniajcej stan higieniczny powietrza uniemoliwi ocen skutecznoci
prac demontaowych wyrobów zawierajcych azbest z budynku, jeli zanieczyszczenie pocztkowe jest znaczne, nieakceptowal ne, pod no sz ce ry zy ko na ra e nia
na szkody zdrowotne osób permanentnie
na nie naraonych – jak w przypadku
obiektów mieszkalnych, uytecznoci publicznej itp. Nie wiadomo przecie, czy czasowy wzrost zanieczyszczenia wywoany
demontaem bdzie poprawny jeli np.: nawet po znacznej jego redukcji wywoanej
czyszczeniem kocowym osigniemy jako
warto kocow 1000, albo 2000 czy 4000
w/m3. Czy to bd dobre czy ze wyniki?
Wród czsto spotykanych bdów
projektowania i wykonawstwa robót mamy róne przyczyny:
1. Braki w szkoleniu specjalistycznymi inynierów, projektantów, brygadzistów, wykonawców robót i pracodawców (szkolenie
specjalistyczne ograniczone do 5 godz.)

2. Brak szczegóowego opisania czynnoci w Planie robót, odnoszcych si do prac
wymaganych w konkretnym obiekcie. Najczciej plan ten nie jest szczegóow instrukcj wynikajc z wizji lokalnej, ale
przepisanymi fragmentami ogólnikowych
zalece zaczerpnitych ze stosownych rozporzdze i powiconych ogólnym zasadom BHP przy pracach z azbestem. Wskutek tego, jeli podczas robót wystpi
problemy technologiczne, organizacyjne
zwikszajce ryzyko zanieczyszczenia otoczenia pyem azbestowym – rozwizuj je
nie specjalici, inynierowie ale proci robotnicy fizyczni, wykonujcy bezporednio
prace demontau.
3. Powierzanie prac tzw. „wstpnych”
(wstpna rozbiórka instalacji nieazbestowych, przeszkadzajcych w demontau
azbestu np.: budowa rusztowa, stref pracy, zabezpieczenia budynku przed pyem,
magazyn odpadów itp.) – wykonawcom niezwizanym z pracami demontau azbestu.
Wynika to z faktu realizacji remontu przez
gównego wykonawc, który do prac z azbestem zatrudnia podwykonawc, specjalizujcego si w pracach z azbestem. Jemu stara si maksymalnie ograniczy zakres robót
(obniajc koszty wasne). Skutkiem takiej
kooperacji, i powierzenia pracownikom nieprzeszkolonym do prac z azbestem tzw. prac
„wstpnych” – czynnoci przygotowania
obiektu do usunicia azbestu, nie zostan
wykonane poprawnie, co wicej, powysze
moe uniemoliwi poprawne wykonanie demontau.
Urzdzenia

4. Brak poprawnie zaprojektowanych
i zbudowanych wydzielonych stref pracy
oraz stref przejciowych, kabin dekontaminacji oraz innych specjalistycznych urzdze
przeznaczonych do usuwania wyrobów
zaw. azbest (w szczególnoci wyrobów
„mikkich”).
5. Nietrwae, niehermetyczne zabezpieczenie odpadów, demonta wyrobów prowadzony bez zwilania w dostateczny sposób wyrobów, wyroby stajce si odpadem
s uszkadzane mechanicznie przy usuwaniu z budynku i podczas transportu.
6. Transport odpadów odbywa si bez naleytego umocowania adunku na paletach, zwikszajc ryzyko rozhermetyzowania i uszkodzenia opakowa.
7. Brak czyszczenia miejsca pracy po kadej zmianie roboczej (w przypadku przeduajcych si prac – brak czyszczenia podestów po wo du je sys te ma tycz ny wzrost
zanieczyszczenia powietrza w strefach pracy, pochodcych z nagromadzonych odpadów)
8. Brak lub nieodpowiednie rodki ochrony indywidualnej (masek odpowiedniej klasy).
9. Brak lub niewystarczajca liczba bada
czystoci powietrza w strefie pracy, i poza
ni, po zakoczeniu prac.
Poniej przedstawiono zestawienie ogólnych wymaga technologicznych realizowanych przy usuwaniu azbestu w Polsce
i na terenie Niemiec w oparciu o informacje
firmy DECONTA GMBH oraz dowiadczenia wasne autora.

Niemcy

Polska

Urzdzenia podtrz.
podcinienie w strefie prac
(wewntrznych)

Tak

Tak, w ograniczonym zakresie niektórych prac
wewntrznych z przyjtym projektem robót;
Projektanci najczciej pomijaj problematyk
szczegóów technicznych prac z azbestem
przekierowujc sobie nieznany problem na
wykonywc i jego plan BIOZ (który to te pomija)

Kabina
dekontaminacyjna

3/4 Komorowa

Najczciej „kabina” montowana doranie z folii
PE, nieszczelna, bez prysznica

Zarzdzanie wod

Tak

Najczciej nie, oczyszczanie odkurzaczem
na sucho

Urzdz. pomiarowe
kontrolujce podcinienie

Tak

Nie – z zasady

NDS

Max: 0,1F/cm3

Jak w UE 0,1 w/ccm

Odkurzacz przemys.
z filtrem HEPA

Tak

Tak

Osobiste
wyposaenie
ochronne

FFP2, FFP3, maska ochronna FFPE, pómaska ochronna przeciwpyowa
przeciwpyowa pena, rkawiczki, jednorazowego uycia (uywana wielokrotnie)
okulary ochronne, obuwie robocze, kombinezon jednorazowy (jw.)
kask, kombinezon III Typ 4-6 /3-4

Artykuy
zuywajce si

Big-Bag’s, worki foliowe, folia-PE, Oznakowanie, specjalne worki na odpady
tamy, we, etykiety, klej w sprayu, (szczelne, zamykane), folie-PE, tamy, zamiast
Glovebags, rodek wicy wókna rodka wicego wókna stosowana jest
najczciej woda

Pozostae produkty

Maszyna wytwarzajca mg, Airless- Nie
opryskiwacz, narzdzia, szlifierki

Wymiana powietrza

8 wym. powietrza/h (obszar pracy)
10 wym. powietrza/h
(komora dekontaminacyjna)
10-30 wym. powietrza/h
(luza materiaowa)

Wymiana nie jest okrelona

Podcinienie

20 Pascal

Podcinienie nie jest mierzone, w pomiarach nie
przekracza zakresu 3-7 Pa z powodu nieszczelnoci
i duego rozmiaru strefy prac (tak jest najtaniej)
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 „Dziki” powyszym oszczdnociom
i zasadom wymaganym przez krajow legislacj przecitny projekt demontau azbestu z wntrza budynku (np. LIPSK) jest
ok. 10 x taszy w wykonaniu firmy krajowej
ni firm zachodnich;
 Firmy krajowe nie musz konkurowa
z firmami zagranicznymi;
 adna z firm krajowych, speniajcych
kryteria prac z azbestem, okrelone rozporzdzeniami Ministra Gospodarki nie
spenia kryteriów techniczno-organizacyjnych i szkoleniowych oraz moliwoci
wymaganego bezpieczestwa dla prac
z azbestem na Zachodzie Europy (nie musimy si obawia odpywu krajowych spe-

cjalistów w tym przedmiocie z naszego
kraju);
 Przez ok. 10 lat funkcjonowania w ITB
w ramach tzw „Dobrowolnej certyfikacji” usugi certyfikujcej i kontrolujcej pomiarami jako prac z azbestem, która miaa podnie
standardy BHP, do naszej placówki zgosia si tylko jedna firma, która utracia ten certyfikat po ok. 3 latach (chocia powinno si
to wydarzy 2 lata wczeniej).
Autor opierajc si na wieloletnich wynikach bada zanieczyszczenia powietrza
w obiektach zawierajcych wyroby z azbestem oraz monitorowaniu zanieczyszczenia
pyami azbestu prac demontaowych, zaproponowa dla ujednolicenia ocen wyników

tych bada i stanu higienicznego (czystoci)
powietrza pod ktem zanieczyszcze wóknami azbestu – kryteria liczbowe w postaci klas czystoci powietrza. Posu one
do opiniowania uzyskiwanych wyników bada powietrza. Uatwiaj one take ocen
rze czy wi stych za gro e w bu dyn kach
z azbestem i weryfikacj tzw. „Oceny stanu
i moliwoci bezpiecznego uytkowania
wyrobów zawierajcych azbest” [6] która realizowana jest wycznie poprzez ogldziny wspomnianych wyrobów (okiem nieuzbro jo nym, ale tak e nie ste ty bez
okrelonych kwalifikacji). Poniej zamieszczono przykadowe zestawienie tabelaryczne klas czystoci powietrza.

0 – 500
[w/3]

Powyej
500 1000
[w/m3]

Powyej
1000 do 2000
[w/m3]

Powyej
2000 do 5000
[w/m3]

Powyej
5000 – 10 000
[w/m3]

Powyej
10 000
[w/m3]

Budynki mieszkalne,
wielorodzinne, szpitale,
obiekty suby zdrowia,
obiekty rekreacyjno-sportowe, obki, przedszkola,
szkoy

1

Zanieczyszczenie
dopuszczalne
w przypadku demontau wyrobów, wymagany
monitoring, uytkowanie warunkowe

Zanieczyszczenie
dopuszczalne jedynie
w trakcie demontau,
uytkowanie warunkowe
– krótko terminowo,
przy utrzymujcej si wartoci zanieczyszczenia
wymagane ponowne
oczyszczanie obiektu

Poza
klasyfikacj

Poza
klasyfikacj

Poza
klasyfikacj

Budynki mieszkalne
jednorodzinne, hotelowe

1

2

3

Zabudowania gospodarcze

1

2

3

4

5

Budynki przemysowe

1

2

3

3

5

Budynki przeznaczone
do rozbiórki, zanieczyszczenie akceptowalne
przy planowanym krótkim
czasie eksploatacji
do ok. 0,5 roku

1

1

2

3

Rodzaj obiektu
z uwzgldnieniem

5

Budynki do adaptacji
modernizacji, zanieczyszczenie akceptowalne przed
rozpoczciem prac,
przy planowanym rozpoczciu
prac oczyszczajcych
– nie duej ni za ok. 0,5 roku

1

1

2

3

Budynki przed remontem
(wartoci zanieczyszcze
rejestrowane poza izolowan
stref prac demontau)

1

2

3

4

Budynki w trakcie usuwania
z zewntrz azbestu.
Zanieczyszczenie powietrza
wewntrznego

1

2

3

4

Budynki w trakcie usuwania
azbestu (z wntrza).
Zanieczyszczenie powietrza
wewntrznego poza zamknit, izolowan stref pracy

1

2

3
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Wnioski:
1. Wartoci ste zanieczyszczenia powietrza wewntrznego pyem azbestu w budynkach z wbudowanymi wyrobami nie
mona wizualnie oszacowa. Ocena taka
jest moliwa w oparciu w badania mikroskopowe.
2. Badania mikroskopowe zanieczyszczenia powietrza s niezbdne dla oceny aktualnego stanu czystoci powietrza budynków w budowanymi wyrobami zawierajcymi
azbest i s obligatoryjnie [7], powinny by
okresowo prowadzone przy zastosowaniu
wyrobów wbudowanych wewntrz budynków, do czasu ich usunicia.
3. Badania te s niezbdne podczas usuwania oraz przed i po zakoczeniu demontau wobec braku liczbowych kryteriów
oceny zanieczyszczenia po usuniciu azbestu, przed ponownym wprowadzeniem uytkowników.
4. Badania s podstaw przyjcia odpowiedniej techniki prac, jej kontynuowania lub korekty oraz stosowania odpowiedniego zabezpieczenia personelu wykonujcego demonta.
5. Zanieczyszczenie powietrza wewntrznego eksploatowanych budynków z wbudowanymi wyrobami z azbestem waha si
w szerokim zakresie ste pyu azbestowego, dochodzc w niekorzystnych warun-

kach do wartoci mogcych stanowi zagroenie zdrowia uytkowników.
6. Demonta wyrobów moe powodowa
okresowy wzrost stenia pyów azbestu
w powietrzu wewntrznym wartoci mogcych stanowi zagroenie zdrowia przyszych uytkowników obiektu. Powinien
by wykonywany z najwysz starannoci.
7. Omawiane badania powinny by prowadzone przez akredytowane laboratoria zapewniajce wiarygodno wyników. Techniki analizy powinny pozwala na zliczanie
i identyfikacje rodzaju wókien zliczanych jako azbestowe wókna respirabilne.
Literatura:
1. Kryteria zdrowotne t. 53 „Azbest i inne
naturalne wókna mineralne”, red. Indulski
J. A., Tumaczenie: Szeszenia – Dbrowska
N., Wiecek E., Woniak H. Wa-wa 1990 r.
2. Szeszenia – Dbrowska N., Szczsny
A. D., Dyczek J., Stankiewicz B. „Ekspozycja zawodowa i rodowiskowa, skutki, profilaktyka” ód. 2004 r.
3. Materiay konferencyjne-szkoleniowe,
„Azbest i materiay oraz wyroby zawierajce azbest – Bez pie cze stwo pra cy”,
ód, 2008 r.
4. Szeszenia – Dbrowska N., Sobala W.,
„Zanieczyszczenie rodowiska azbestem,

skut ki zdro wot ne. Ra port z ba da.
ód 2008 r.
5. Obmiski A. „Zanieczyszczenie gleb
azbestem w obszarach antropopresji” praca doktorska (niepublikowana) Uniwersytet
lski. 1998 r.
6. Obmiski A. „Zanieczyszczenie powietrza wóknami azbestu a ocena wyrobów zawierajcych azbest, Zacznik: Wytyczne
przygotowania ocen stanu i moliwoci
bezpiecznego uytkowania wyrobów zawierajcych azbest” praca statutowa ITB nr NF-86/2011, praca naukowa, niepublikowana.
Wa-wa 2012 r.
7. Dz.U. 2004, nr 71, poz. 649 Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uytkowania i usuwania wyrobów zawierajcych azbest oraz Dz.U. 2010 nr 162
poz. 1089 Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uytkowania i usuwania wyrobów zawierajcych azbest.
8. Rozporzdzenie Ministra rodowiska
z 4.07.2014 w sprawie standardów emisyjnych Dz.U. 2014, poz. 1546.
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SESJA V: TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA
IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW. GOSPODARKA ENERGETYCZNA
SAMORZDÓW TERYTORIALNYCH REGIONU

Ekologiczna
gmina

MAREK MRÓWKA
Kierownik Referatu
Zarzdzania Energi
Wydzia Inwestycji Miejskich
Urzd Miasta Dbrowa Górnicza

Gmina Dbrowa Górnicza od kilku lat
naley do midzynarodowych liderów
miast, które dziaaj szczególnie intensywnie na rzecz ochrony klimatu w ramach „Porozumienia midzy Burmistrzami” – COVENANT OF MAYORS.
Utworzono plan SEAP zawierajcy dziaania na rzecz ochrony klimatu, który
okrela sposoby optymalnego osignicia wyznaczonych celów strategicznych.
Gmina Dbrowa Górnicza wci podnosi efektywno energetyczn i wpywa
na obnienie szkodliwych substancji
do otoczenia. Realizuje to poprzez dzia-

ania inwestycyjne, dofinansowania oraz
edukacj, która nie tylko podnosi wiedz
i wiadomo dzieci, modziey oraz dorosych, ale równie przynosi wymierne
oszczdnoci.
Ponad poowa jednostek gminnych
ma ju przeprowadzon kompleksow ter mo mo der ni za cj, a po zo sta e
budynki s sukcesywnie modernizowane. Dziaania te czone s z edukacj
w formie programów europejskich, które wdroono we wszystkich szkoach
podstawowych i gimnazjach na terenie
Miasta. Szeroki zakres usprawnie do-
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tyczy take modernizacji owietlenia
ulicznego, stosowania odnawialnych
ró de ener gii, wdro e nia urz dze
wpywajcych na zadane parametry
oraz modernizacji owietlenia wewntrznego budynków.
Na terenie Miasta funkcjonuje regulamin okrelajcy konieczno stosowania
„zie lo nych za mó wie pu blicz nych”
do wszystkich przetargów, a take udzielane s dofinansowania do ekologicznych
kotów c.o., przyznawane s dotacje
do montau kolektorów sonecznych,
a take do utylizacji azbestu.

TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW.
GOSPODARKA ENERGETYCZNA SAMORZDÓW TERYTORIALNYCH REGIONU

Techniczne
uwarunkowania
przy wykonywaniu
docieple cian
dr in. KAZIMIERZ KONIECZNY
Kierownik Instytutu
Techniki Budowlanej
Oddzia lski

1. WPROWADZENIE
Zgodnie z powszechnie uznawanymi reguami sztuki budowlanej obiekty budowlane naley projektowa i wznosi w sposób
zapewniajcy spenienie przez te obiekty tzw.
wymaga podstawowych z jednoczesnym
zapewnieniem, aby obiekty te zapewniay
waciwe warunki uytkowania zgodnie
z ich przeznaczeniem.
W Polsce wszelka dziaalno zwizana
z budownictwem regulowana jest aktami
prawnymi z których najwaniejsze to:
 Ustawa Prawo budowlane,
 Ustawa o wyrobach budowlanych,
 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (z kolejnymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
W w/w dokumentach znajduj si odpowiednie zapisy dotyczce wymaga stawianych obiektom budowlanym. Te podstawowe wymagania to:
 bezpieczestwo konstrukcji,
 bezpieczestwo poarowe,
 bezpieczestwo uytkowania,
 higiena, zdrowie i rodowisko,
 ochrona przed haasem i drganiami,
 oszczdno energii i izolacyjno termiczna (odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalno uytkowania
energii – zapis z ustawy Prawo budowlane),
 zrównowaone wykorzystanie zasobów
naturalnych.

W wymaganie szóste zwizane z oszczdnoci energii i izolacyjnoci termiczn mona w bardzo skrótowy sposób opisa w nastpujcy sposób:
Obiekty budowlane i ich instalacje
grzewcze, chodzce, owietleniowe
i wentylacyjne powinny by zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby
utrzyma na niskim poziomie ilo
energii wymaganej do ich uytkowania,
przy uwzgldnieniu potrzeb uytkowników i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane powinny by ener go osz czd ne a tak e
zuywa jak najmniej energii podczas
ich budowy i rozbiórki.
W Polsce yjemy w klimacie w którym zakres temperatur i wilgotnoci powietrza wymaga od nas, aby w obiektach budowlanych
w których yjemy, pracujemy, odpoczywamy
i leczymy si – bya wykonana dodatkowa
ochrona m.in. przed skutkami tych czynników zewntrznych. Zatem od zewntrznych przegród budowlanych bdziemy oczeki wa za pew nie nia uyt kow ni kom jak
najbardziej komfortowej i stabilnej temperatury i wilgotnoci powietrza a take moliwie
niskiego poziomu haasu w pomieszczeniach.
Powszechnie oczekujemy, i te nasze wymagania powinny by speniane w sposób
trway i bez koniecznoci ponoszenia nadmiernych kosztów na ich spenienie.
Zdajemy sobie powszechnie spraw z tego, i parametry energetyczne budynku bezporednio wpywaj na koszty jego eksploatacji (koszty ogrzewania pomieszcze czy

koszty ciepej wody). Jako energetyczna
budynku ma si take ju wkrótce przekada nie tylko na wysokoci czynszów ale
i na rynkowej jego wartoci (cenie). Wg danych jednej z najbardziej uznanych w Europie firm konsultingowych (Copenhagen
Economics) budynki zuywaj obecnie a
ok. 40% wiatowego zapotrzebowania
na energi. Inne róda szacuj t wielko
w Europie na 26% (w Polsce moe to by
wielko ok. 32%).

Rys. 1. Zuycie energii w Europie

Wg obecnych szacunków mona zaoy,
e inwestycje w energetyce i w renowacje istniejcych budynków mieszkalnych mogy by
przynie w 2020roku systematyczny roczny zysk dla spoeczestw pastw UE w wysokoci 104-175 mld euro (w tym w Polsce
ok. 25 mld euro) w zalenoci od stopnia
i skali inwestycji przeprowadzonych w latach 2012-2020. Jeli skala tych inwestycji
byaby nadal kontynuowana, to w 2030 roku roczne zyski z tego tytuu mogyby by nawet podwojone. Warto zwróci uwag, i reno wa cje ist nie j cych bu dyn ków mo g
przyczynia si równie do szeregu korzy-
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ci porednich, np. zwizanych z redukcj
zanieczyszczenia powietrza pochodzcego
z ograniczenia zuycia energii czy zapewnienia odpowiedniego klimatu wewntrz
budynków, co z kolei bdzie pozytywnie oddziaywa na popraw zdrowia mieszkaców.
Przyczynami wysokiego zuycia energii
w budynkach to:
– nadmierne straty ciepa na skutek niedostatecznej izolacji termicznej zewntrznych przegród budynków,
– nadal zbyt niska sprawno instalacji
grzewczych,
– niedostateczna i zbyt mao jeszcze umotywowana ekonomicznie wiadomo uytkowników o potrzebie oszczdnoci energii przejawiajca si jeszcze m.in. braku
powszechnego systemu indywidualnego
rozliczania kosztów zuycia energii co i ciepej wody.
Za „ucieczk” ciepa z ogrzewanego budynku na zewntrz odpowiadaj wszystkie
jego przegrody zewntrzne, to znaczy nie
tylko ciany, lecz równie dach, stolarka
okienna i drzwiowa a take ukad wentylacyjny. Nie wolno równie napomina o udziale podogi i fundamentów czy ewentualnie
podpiwniczonego obiektu. Std te problem
termomodernizacji takich obiektów powinien
dotyczy wszystkich przegród.
Utrzymanie staej, poprawnej temperatury powierzchni cian jest podstawowym
czynnikiem który pomaga w uzyskaniu lepszego komfortu panujcego w pomieszczeniu, nie tylko ze wzgldów cieplno-wilgotnociowych (brak kondensacji pary wodnej
i bark warunków sprzyjajcych rozwojowi
pleni), ale take poprzez zmniejszenie intensywnoci ruchów konwekcyjnych powietrza w pomieszczeniu.
Zawsze, gdy ciana budynku rozgranicza
obszary o rónych warunkach klimatycznych
(np. mrony styczniowy poranek na zewntrz
i +21ºC w pokoju mieszkalnym wewntrz budynku), jej przekrój staje si polem, na którym zachodz róne procesy przenikania
i transportu.
Ciepo przenika zawsze z obszarów o wyszej temperaturze do miejsc chodniejszych,
a zatem zim – z ogrzewanego pomieszczenia – na zewntrz. Latem, gdy mamy do czynienia z wyszymi temperaturami na zewntrz – nastpuje przepyw ciepa do wntrza
budynku. Na kolejnych rysunkach zilustrowano problematyk. Przykady bd dotyczy
jednowarstwowych cian ceramicznych bez
dodatkowego ocieplenia oraz z dociepleniem przy zaoeniu, i na zewntrz panuje
temperatura -10ºC (mróz) a wewntrz pomieszczenia w budynku powietrze ma + 20ºC.

Rys. 2. Przepyw ciepa
w cianie nieocieplonej

Rys. 3. Przepyw ciepa
w cianie ocieplonej

Na pierwszym z rysunków (rys. 2) wida,
i wewntrzna powierzchnia ciany ma
temperatur +10°C, czyli znacznie nisz
od temperatury panujcej w pomieszczeniu.
Nieocieplenie cian powoduje w tym przypadku wyczuwalny, nieprzyjemny ruch powietrza,
a ilo energii potrzebna do utrzymania wysokiej temperatury w pomieszczeniu jest bardzo dua.
W przypadku ocieplonej ciany (rys. 3) zjawiska te nie wystpuj – wewntrzna powierzchnia ciany ma temperatur +18°C,
a wic rónica temperatur powietrza i wewntrznej powierzchni ciany jest znacznie
mniejsza. W ocieplonej cianie gwatowny
spadek temperatury wystpuje w obrbie
materiau termoizolacyjnego. W tym przypadku (z ociepleniem od zewntrz) uzyskuje si znacznie lepsza akumulacj ciepa
oraz sku tecz niej sze za bez pie cze nie
przed kondensacj pary wodnej w tej przegrodzie ni mieli bymy do czynienia w przypadku ocieplenia tej ciany od wewntrz.
Ogrzewanie budynków, tak samo jak ich
schadzanie (klimatyzacja), nierozerwalnie
czy si z ponoszeniem kosztów. Wynikaj one z koniecznoci zakupu i instalacji odpowiednich urzdze, a take ich eksploatacji, czyli cen paliwa i energii elektrycznej
potrzebnej do zasilania pomp i ukadów sterujcych. Zuycie energii wie si take
z problem ekologiczny. Przez ograniczenie
energochonnoci obiektów, obniamy zuycie noników energii, spowalniamy wic
tempo wyczerpywania zasobów paliw kopalnych oraz emisji dwutlenku wgla do atmosfery.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady nr. 2002/91 WE z 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków oraz kolejna Dyrektywa w tej samej spra wie z 19 ma ja 2010 ro ku
(nr 2010/31/UE) – zobowizuj wszystkie
kraje czonkowskie Unii Europejskiej do poprawy jakoci energetycznej budynków,
stosowania systemów niekonwencjonalnych róde energii, przeprowadzania kontroli energetycznej instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych i egzekwowania posiadania
przez budynki wiadectw energetycznych.
Brak takiego certyfikatu ma uniemoliwia
sprzeda lub wynajem budynków ju istniejcych oraz oddanie nowego budynku
do uytkowania. Dyrektywa z 2010 r. wprowadzia m.in. wymaganie, aby od 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowoprojektowane
budynki oraz te poddawane termomodernizacji byy projektowane w tzw. standardzie
„o niemal zerowym zuyciu energii”. W odniesieniu do obiektów uytecznoci pu-

64 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015

blicznej wymagania te maj wej w ycie
od 31 grudnia 2018 roku. Warto zwróci
uwag, i wymagania te dotycz kompleksu dziaa caej brany budowlanej a nie jak
to czsto miao miejsce w szeregu pastw
UE (w tym i naszego kraju) fragmentarycznego wspierania pojedynczych systemów
czy te pojedynczych technologii (np. izolacji cian, czy wymiany okien). Planuje si,
i w ramach dziaa w sprawie podniesienia efektywnoci energetycznej powinno si
osign do 2020 r. oszczdno energii
na poziomie prawie 20% a do 2030 r. nawet 26% w stosunku do zuycia z 2013 r.
przy ograniczeniu zanieczyszcze i emisji
dwutlenku wgla (CO2) prowadzcych
do zmian klimatu w granicach 8-59%. Korzyci ekonomiczne wynikajce z oszczdnoci w zuyciu energii to take rozwój aktywnoci gospodarczej i wzrost liczby
nowych miejsc pracy w sektorach zwizanych z termomodernizacj. Wyliczenia
Agencji Ochrony rodowiska Stanów zjednoczonych REPA wskazuj, e cakowite korzyci ekonomiczne z tego tytuu mog
przekroczy pótorakrotn warto oszczdnoci zuycia energii. Pozytywne przykady
z efektów takiego podejcia zaobserwowano ju w niektórych krajach UE jak np.,
w Czechach i Niemczech.
2. WYBRANE ZAGADNIENIA
FIZYKI CIEPLNEJ
W CIANACH ZEWNTRZNYCH
Podstawowa funkcj cian zewntrznych jest ochrona budynku i jego wntrza
przed:
– wychodzeniem w wyniku duej rónicy temperatur w czasie chodnej czci roku i przed bezporednim dziaaniem wiatru,
– przegrzewaniem w wyniku wysokiej temperatury zewntrznej i promieniowania sonecznego w ciepej czci roku,
– opadami atmosferycznymi,
– haasem zewntrznym.
Jednoczenie ciany zewntrzne speniaj zwyke funkcje konstrukcyjne. Zalenie
od schematu statycznego przenosz obcienia pionowe i poziome, a take usztywniaj caa konstrukcj budynków. Ze wzgldów na izolacyjno termiczn cian, a take
temperatury na jej powierzchniach, miejsce
izolacji termicznej w przegrodzie warstwowej nie ma wikszego wpywu na jej wielko. Przegrody takie bd róni si jednak odmiennymi waciwociami z zakresu
fizyki.

Rys. 7. Kryterium gbokoci
przemarzania
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Dla ilustracji tego kryterium przedstawiono rozkady temperatur w poszczególnych przegrodach o rónej konstrukcji,
przy temperaturze zewntrznej Te= -10ºC.

Rys. 8. Kryterium pojemnoci cieplnej

Zakreskowane pola na przekrojach przegród obrazuj jakociowe rónice zdolnoci
przegród do magazynowania ciepa w swojej objtoci.
Najwiksze efekty techniczne w przegrodach osiga si umieszczajc izolacj termiczn moliwie najbliej zewntrznej powierzchni cian.
3. IZOLACYJNO CIEPLNEJ
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
Zgodnie o zapisami ze znowelizowanego w 2013 roku Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunków technicznych
jakie maj spenia budynki i ich usytuowanie – aby speni wymagania w zakresie
ochrony cieplnej obiektów budowlanych
naley przy rozpatrywa dwa kryteria.
Kryterium pierwsze polega na ograniczeniu do maksymalnego zapotrzebowania
na ener gi pier wot n prze zna czo n
do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
ciepej wody w budynku (wskanik EP).
Maksymaln warto wskanika EP okrelajcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialn energi
pierwotn do ogrzewania, wentylacji, chodzenia, przygotowania ciepej wody uytkowej oraz owietlenie oblicza si zgodnie
z poniszym wzorem:
EP = EPH+W + EPC + EPL
[kWh/(m  rok)]
gdzie:
EPH+W – czstkowa maksymalna warto
wskanika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji oraz przygotowania ciepej wody
uytkowej,
EPC – czstkowa maksymalna warto wskanika EP na potrzeby chodzenia,
EPL – czstkowa maksymalna warto
wskanika EP na potrzeby owietlenia.
Kryterium drugie polega na takim projektowaniu przegród, by wartoci wspóczynnika przenika ciepa U [W/m K] przegród zewntrz nych (cian, okien i drzwi)
odpowiaday wymaganiom izolacyjnoci
cieplnej, czyli U  U dop.

Zgod nie z w/w Roz po rz dze niem
od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostao nowe bezporednie wymaganie odnoszce si do przebudowy (zmiany parametrów
uytkowych lub technicznych) przegród budynków uytkowanych, które nastpnie bd stopniowo zwikszane w 2017 i 2021 r.
Zastosowany w rozporzdzeniu sposób
stawiania wymaga wie si z realizacj
postanowie znowelizowanej dyrektywy
europejskiej w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (2010/31/UE).
4. TECHNICZNE
UWARUNKOWANIA DOCIEPLE
CIAN ZEWNTRZNYCH
Docieplanie budynków zwizane jest cile z cechami zrealizowanego wczeniej
obiektu. O wyborze konkretniej metody dociepleniowej cian zewntrznych powinny
decydowa wyniki szczegóowej analizy
techniczno-ekonomicznej. Analiza ta powinna obejmowa nastpujce zagadnienia:
– szacunkow trwao budynku t.j. przewidywany okres dalszej eksploatacji, okrelony
na podstawie przyjtych w projekcie rozwiza
konstrukcyjno-materiaowych i po uwzgldnieniu stanu technicznego obiektu,
– stan techniczny cian zewntrznych,
a w tym gównie stan warstwy zewntrznej,
jej powierzchni, stan wzów i pocze cian
zewntrznych z konstrukcj budynku oraz
szacunkow trwao cian zewntrznych,
– stan aktualnego zawilgocenia cian
(w tym warstwy izolacji cieplnej),
– szczegóow analiz zjawisk cieplno-wilgotnociowych w cianie przed i po ewentualnym dociepleniem,
– przewidywan trwao poszczególnych
metod dobieranego docieplenia oraz sposoby i terminy konserwacji i remonty tego dodatkowego docieplenia,
– schematy pracy statycznej ciany zewntrznej i poszczególnych jej fragmentów,
– materiao-, praco- i kapitaochonno
poszczególnych technologii.
Jak wida z powyszych uwarunkowa
wybór waciwej metody docieplenia bdzie
w duej mierze zalee od technologii wykonania budynku, rzeczywistych warunków pracy poszczególnych fragmentów
cian zewntrznych oraz od ich stanu. I tak
np. z powodu stosowania w budynkach realizowanych metodami uprzemysowionymi
(np. w systemie szczeciskim), oraz rónych
wad wykonania lub uszkodzenia warstwy
izolacji cieplnej (np. w systemach W-70, Wk-70, OWT-67, OWT-75) betonów o wikszej
gstoci ni zakadano w projektach- ciany tych budynków czsto charakteryzoway si w rzeczywistoci wyszymi wartociami wspóczynnika przenikania ciepa k, ni
powinny, o okoo 0,3–0,5 W/(m2  K).
5. OBECNIE STOSOWANE
TECHNOLOGIE OCIEPLE
Obecnie sporód wszystkich metod ocieplania przegród pionowych najczciej wykorzystywana jest metoda lekka mokra.

Wymagania techniczne dotyczce tej metody najobszerniej omówione s w Instrukcji ITB nr. 334 – Bezspoinowy system ocieplania cian zewntrznych metod lekk.
5.1. Metoda lekka mokra ocieplania
cian budynku polega na wykonaniu zewntrznej warstwy przegrody skadajcej si
kolejno z:
• pyt izolacji cieplnej przymocowanych
(styropian, pena mineralna) do podoa
przy uyciu masy (zaprawy) klejcej i dodatkowo czników mechanicznych, z elementami uzupeniajcymi np. ksztatownikami
krawdziowymi,
• warstwy zbrojonej, z masy (zaprawy) klejcej z wtopion siatk zbrojc,
• wyprawy tynkarskiej na warstwie zbrojonej, wykonanej z zaprawy mineralnej lub
masy: polimerowej lub krzemianowej (silikatowej) lub silikonowej.
Uywa si równie innych nazw tego sposobu ocieplania przegród takich jak:
• bezspoinowy system ocieplania (BSO),
wg instrukcji nr 334 Instytutu Techniki Budowlanej z 2002 r.,
• zoony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi lub zewntrzny zespolony system ocieplania (ETICS) wg okrele
uywanych w tumaczeniach dokumentów
europejskich (wytycznych do europejskich
aprobat technicznych i norm).
Metoda ta doskonale nadaje si do ocieplania domów o konstrukcji szkieletowej,
a ponadto charakteryzuje si atwoci wykonania.
Materia najczciej uywany do ocieple
w postaci sztywnych pyt. Ma nisk nasikliwo, ale duy opór dyfuzyjny, czyli sabo przepuszcza par wodn. Utrudnia to odprowadzanie ze cian wilgoci na zewntrz,
co niekiedy moe doprowadzi do ich trwaego zawilgocenia.

Rys. 9. Schemat ocieplania
cian zewntrznych warstw styropianu

W technologii ETICS równie czsto
przy docieplaniu cian zewntrznych wykorzystuje si jako materiau termoizolacyjnego wen mineraln. Nazwa „wena mineralna” oznacza zarówno wen kamienn
(skaln), jak i szklan. W przeciwiestwie
do pyt styropianowych jest elastyczna,
wic atwo dopasowuje si do miejsca,
w którym jest ukadana. Zapewnia dobre „oddychanie” ciany, ale zawilgocona ma
zmniejszone waciwoci ciepochronne
i nieatwo wysycha.
Do ocieplania cian uywa si weny mineralnej w odmianach o redniej gstoci
50-60 kg/m3 oraz 140-160 kg/m3. Stosowane s te niekiedy weny lamelowe o ukie-
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runkowanym ukadzie wókien, które zastpuj cisze odmiany tego materiau.
Efektywno ocieplenia zaley przede
wszystkim od gruboci warstwy termoizola cyj nej. Po win na ona wy no si mi ni mum 10 cm (najlepiej 15 cm), ale warto
stosowa grubsze ocieplenie: sam materia jest relatywnie stosunkowo tani., a znaczco poprawia izolacyjno ciepln ciany. Z dru giej stro ny nie na le y te
przesadza z gruboci ocieplenia, gdy
powyej 20 cm mog pojawi si problemy ze stabilnoci pokrycia i z czasem mogyby wystpi pknicia i odspojenia
ocieplenia.

Rys. 10. ciana zewntrzna ocieplona
wen mineraln

Ocieplanie w systemie ETICS (BSO)
wymaga duej starannoci i przestrzegania
norm technologicznych. Takie ocieplenie
zdecydowanie nie nadaje si do samodzielnego wykonania, gdy tynkowanie wymaga duego dowiadczenia i wprawy.
Sposób wykonywania docieple i zakres niezbdnych robót jakie musz by wykonane zosta bardzo dokadnie przedstawiony w Instrukcji ITB nr 334/2002 a take
w przedmiotowych aprobatach krajowych
i europejskich.
5.2. Metoda lekka sucha nazywana jest
such ze wzgldu na brak udziau zapraw
i klejów, a tym samym wody. Wszystkie
warstwy mocowane s mechanicznie (tzn.
przy pomocy koków, wkrtów, gwodzi,
itp.). Ocieplenie w oparciu o ta technologie
moe by ukada praktycznie o dowolnej
porze roku oraz w dowolnych warunkach
pogodowych (wyjtkiem s ulewy). Stosowane materiay nie s wraliwe na mróz,
poniewa nie stosujemy zapraw, ani klejów
wymagajcych wody. Pomidzy elementy
rusztu ukadane jest ocieplenie. Zdecydowanie atwiej da si pooy wen, która
jest sprysta, przez co idealnie dopasowuje si do wolnych przestrzeni i nierównoci. Styropian w tego typu metodzie jest
czsto pomijany, ze wzgldu na swój brak
elastycznoci.

Rys. 11. Konstrukcje docieplanych cian metoda lekk such

6. TRWAO DOCIEPLE
Przez pojcie trwaoci rozumiemy spenienie wymaganych waciwoci uytkowych
przez budynek luj jego cz. Zatem okres
uytkowania budynku nie determinuje jego
fizyczne zniszczenie-wyczerpanie stanu
granicznego jego nonoci jest warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczajcym do tego, aby budynek uzna za speniajcy wymagania trwaoci. Koniec okresu uytkowania jest wic zwizany z chwil, gdy budynek
lub jego cz nie speniaj ju wymaga
projektowych, w tym uytkowych, a wykonanie jego modernizacji okazuje zbyt kosztowne.
Jednym z wymaganych obecnie kryteriów
uytkowych dla budynków istniejcych jest
poprawa warunków cieplno-wilgotnociowych, któr realizuje si przez docieplenie
przegród zewntrznych. Tak wic docieplenie jest czci budynku, której trwao moe determinowa okres jego uytkowania.
Zagadnienie trwaoci eksploatowanych
docieple wie si cile z jakoci stosowanych materiaów, wykonawstwem oraz
warunkami eksploatacyjnymi. Zagadnienie
to wie si z pojciem „przydatnoci uytkowej” a wic wymagao to i czasu, w cigu którego taka konstrukcja byaby obserwowana. W pierwszych latach wykonywania
docieple brakowao bazy do której mona
by odnosi trwao docieple czego nastpstwem byo bardzo ostrone prognozowanie tej trwaoci.
Obecnie posiadamy zdecydowanie wicej
wiedzy nt. trwaoci wykonywanych docieple.
Powszechnie stosowanym sposobem docieplania budynków w Polsce jest metoda BSO,
czyli technologia bezspoinowego systemu
ocieple. Technologia ta umoliwia w prosty
sposób eliminacj wad cieplnych w istniejcych budynkach, a take zapewnia zabezpieczenie konstrukcji przed bezporednim wpywem, rodowiska. Warstwa ocieplenia stanowi
jednoczenie dodatkowe zabezpieczenie
konstrukcji cian i zcz przed skutkami dziaania wiatru, deszczu i mrozu. Ma to wane
znaczenie w przypadku wystpienia rozszczelnienia zcz pionowych i poziomych w budynkach wielkopytowych.
Trwao docieple wykonanych wedug
technologii BSO (technologia ETICS) jest
okrelana obecnie na okoo 30 lat, ale trwao wyprawy tynkowej ju tylko na 5 lat. Dowiadczenia europejskie pozwalaj jednak
na stwierdzenie, e w praktyce, przy zastosowaniu wysokiej jakoci materiaów, prawidowym rozwizaniu detali fasady oraz odpowiednim standardzie wykonawstwa, okres
ten moe ulec znacznemu wydueniu.
Równoczenie bdy projektowe, wadliwe
wykonawstwo, brak wykwalifikowanego nadzoru, a take za jako materiaów i akcesoriów ocieplenia, w krótkim czasie przyczyniaj si do stopniowego niszczenia elewacji,
co zdecydowanie obnia jej trwao. Niekiedy ju po krótkim okresie eksploatacji, ujawniaj si uszkodzenia w warstwie tynkowo-klejowej, a nawet destrukcja wgbna
w warstwie izolacji termicznej.
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7. USZKODZENIA I NAPRAWA
DOCIEPLE
7.1 Zagadnienia ogólne
Zmniejszenie trwaoci wykonanego ocieplenia skraca okres planowanego uytkowania i powoduje konieczno wykonania jego
napraw. Zalenie od rodzaju i stopnia uszkodze prace naprawcze mog obejmowa:
– renowacj uszkodzonej wyprawy tynkarskiej lub powoki malarskiej,
– napraw warstwy klejowej zbrojonej siatk i renowacj wyprawy tynkarskiej,
– wymian lokaln wszystkich warstw systemu ociepleniowego,
– renowacj poprzez wykonanie nowego
ocieplenia na ju istniejcym.
Wykonanie napraw jest technologicznie
trudniejsze od wykonania nowego ocieplenia, a ponadto wie si z dodatkowymi
kosztami prowadzenia robót na wysokoci.
Ujawniajce si wady i uszkodzenia docieple mog by nastpstwem nieprawidowoci powstaych:
na etapie projektowania,
wykonawstwa prac ociepleniowych,
uytkowania budynku.
W tej fazie wykonywania prac dociepleniowych spotykane nieprawidowoci polegaj gównie na:
 zastosowanie systemów ocieplania
na niewaciwie przygotowanym podou,
 wykonanie warstwy ocieplenia w czasie
niesprzyjajcych warunków pogodowych,
 niewaciwe wykonanie pocze ocieplenia z ocienicami okien i drzwi,
 nieprawidowe przyklejanie pyt styropianowych
 nie ukadanie pyt krawdziami na styk
(szczeliny midzy pytami),
 niewaciwe mocowanie izolacji cznikami mechanicznymi,
 niewaciwe wykonanie warstwy zbrojonej,
 wadliwe wykonywania warstwy wierzchniej,
 niewaciwy dobór materiaów.
7.2. Eksploatacja
 Skaenia mikrobiologiczne
W nowych, a take w starszych budynkach, w których przeprowadzono modernizacj ocieplenia, coraz czciej zauwaa si
rozwój glonów i grzybów. Zjawisko to wystpuje w wyniku gromadzenia si nadmiernej
iloci wilgoci w warstwie ociepleniowej.
Zgromadzona wilgo moe mie róne pochodzenie, jednake czsto daje si zauway bdy uytkowników w eksploatacji
ocieplonych budynków. Podstawowe przyczyny gromadzenia si wilgoci pochodzcej z wntrza budynków to niedostateczne
wietrzenie i zaklejanie kratek wentylacyjnych.
Skutkiem takich dziaa moe by wystpowanie zagrzybienia cian czy rozwój glonów.
Korozja biologiczna moe by równie wynikiem niewaciwego doboru materiaów lub
bdów wykonawczych.
Podoa o charakterze organicznym (tynki polimerowe w tym akrylowe) mog stanowi lepsze podoe do porastania przez glo-
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ny i grzyby ni podoa o charakterze mineralnym (tynki mineralne) zawierajcym wapno, cement i inne substancje posiadajce
bardzo wysokie pH, s odporniejsze na porastanie przez wspomniane mikroorganizmy.
Z kolei jednak jeli stwierdzimy, e na osadzanie si,, zielonych nalotów” ma wpyw
chonno tynków (a to jest oczywiste) to pamitajmy, e tynki mineralne s bardziej
chonne i porowate od polimerowych.
Intensyfikacja korozji biologicznej wierzchniej warstwy ocieplenia jest szczególnie widoczna w obszarach w których brak jest
otwartej operacji soca (wystpuje zacienienie) a take w ssiedztwie lokalizacji drzewostanu lub innej bujnej rolinnoci.
 Uytkowanie
Czsto spotykan nieprawidowoci jest
brak przegldów i konserwacji wyprawy zewntrznej. Przyjmuje si, e trwao wyprawy tynkarskiej powinna by nie mniejsza ni 5 lat. Po tym czasie mog pojawi
si widoczne rysy i odpryski. Moliwe s
równie niewielkie zmiany w kolorze. Szpachlowanie rys, uzupenianie ubytków i naprawa uszkodze mechanicznych zabezpiecza warstwy ocieplenia przed dalsz
degradacj.
7.3. Naprawa uszkodze docieple
Problemy uszkodze wystpujcych w dociepleniach s dostrzegane przez wszystkich uczestników procesu ocieplania, w tym
producentów systemów i ekspertów. Dotychczas w Polsce brak jest jednak akceptowanych powszechnie techniczno-ekonomicznych kryteriów w zakresie analizy skutków
wadliwego wykonawstwa. Stwarza to pole
do subiektywnej oceny przez poszczególnych uczestników procesu termomodernizacji. a take rzeczoznawców, co staje si
kluczowym problemem techniczno-prawnym
przy odbiorze ocieplenia. Generuje to prawne spory wokó usterek (wad) robót ociepleniowych i zwizane z tym dania obnienia wynagrodzenia, zapaty odszkodowania,
itp. Istnieje zatem konieczno stworzenia
modelu techniczno-prawnej procedury odbioru robót ociepleniowych. Kluczow spraw jest ocena jakoci wykonawstwa, bowiem
ona jest fizyczn miar prognozowanej
trwaoci ocieplenia. W przypadku skrócenia okresu uytkowania ocieplenia zamierzony efekt uzyskania oszczdnoci energii cieplnej zostaje pomniejszony o koszt
koniecznych napraw. Straty materialne s,
niestety, ponoszone przez mieszkaców
ocieplonego budynku.
Kryteria dotyczce dopuszczalnego zakresu wad wykonawczych i metod oceny stopnia trwaoci ocieplenia powinny by zawarte w warunkach technicznych wykonania
i odbioru robót ociepleniowych.
8. DOCIEPLANIE DOCIEPLE
W Polsce ju od co najmniej kilkunastu lat
powszechnie ociepla si domy za pomoc
tzw. metody lekkiej mokrej. Jednak w czci ocieplonych w tamtym czasie budynków
ochrona cian przed utrat ciepa jest ju nie-

wystarczajca. Grubo stosowanych wówczas pyt styropianowych nie odpowiada dzisiejszym standardom energooszczdnoci w budownictwie.
Co wic zrobi, aby sprosta aktualnym
wymaganiom przepisów budowlanych oraz
zredukowa koszty utrzymania nieruchomoci poprzez obnienie wydatków na ogrzewanie domu?
Mona wyróni kilka zakresów napraw
ocieple: od kosmetycznych, takich jak
mycie elewacji, powierzchniowe wzmacnianie struktur tynkarskich i malowanie zabezpieczajce, przez usuwanie uszkodzonych
warstw zewntrznych, a do wykonania dodatkowego ocieplenia na ju istniejcym.
W takich sytuacjach koniecznym jest
opracowanie odpowiedniej oceny stanu
technicznego istniejcego ocieplenia. Do najwaniejszych kwestii takiej opinii bdzie ustalenie:
– klasyfikacji ogniowej,
– techniki wykonywania cian nonych
z uwzgldnieniem ich ewentualnego wzmocnienia (dotyczy to zwaszcza prefabrykowanych cian warstwowych),
– rodzajów warstw nienonych, które
znajduj si na powierzchni cian (tynki, powoki malarskie, okadziny ceramiczne),
– spo so bu za mo co wa nia ocie ple nia
do podoa (efektywnej powierzchni sklejenia, rozmieszczenia zaprawy klejowej, liczby i rodzaju czników oraz skutecznoci mocowania klejowego i mechanicznego,
– stanu warstw zewntrznych ocieplenia
(rozpatrzenie ich ewentualnego ich usunicia),
– ewentualnej obecnoci substancji adhezyjnych, zabrudze lub skae mikrobiologicznych,
– gruboci oraz rodzaju poszczególnych
warstw w podou i ociepleniu,
– powierzchni nieocieplonych pod ktem
ich ocieplenia.
Z powaniejsz sytuacj mamy do czynienia wówczas, gdy wystpuj bardziej lub
mniej uzasadnione obawy o stan techniczny eksploatowanego ocieplenia. Wówczas
bdziemy decydowa si (w oparciu o rzeteln ekspertyz) na demonta starego
ocieplenia a nastpnie wykonaniu nowej termoizolacji. Trzeba mie jednak wiadomo, e wie si to z dodatkowymi kosztami jakie trzeba ponie demontujc oraz
utylizujc pierwotne ocieplenie. Z uwagi
na wag tego problemu – w kadym z takich przypadków naleao by zasign opinii do wiad czo ne go eks per ta wy da nej
w oparciu o rzetelnie przeprowadzone badania poligonowe i laboratoryjne a take wnikliw analiz dokumentacji.
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budynków. Instrukcje, wytyczne, poradniki,
ITB nr 418/2007 Warszawa.
Zamorowska R. Wiejak A.: Trwao
elewacji w technologii ETICS, ich konserwacja i renowacja. Materiay Budowlane 9/2013.
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dr in. TOMASZ STEIDL

dr in. PAWE KRAUSE
Politechnika lska
Wydzia Budownictwa

Politechnika lska
Wydzia Budownictwa

Badania cian zewntrznych
w aspekcie poprawy
izolacyjnoci termicznej
1. Wstp
W wietle zaostrzajcych si przepisów
w zakresie oszczdnoci energii i izolacyjnoci cieplnej [Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor skiej z dnia 5 lip ca 2013 r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie,
[Dz. U. poz. 926] oraz zbliajcej si daty 31.12.2020, od której w pastwach
czonkowskich UE wszystkie nowo powstajce budynki powinny wykazywa
„niemal zerowe zapotrzebowanie na energi” [Re cast Dy rek ty wy EPBD
2010/31/UE], powstaje pytanie o moliwo modernizacji budynków istniejcych. Wród nich liczn grup stanowi
budynki wzniesione w technologii wielkopytowej. Energochonno budownictwa wielkopytowego w tym badania rzeczywistej izolacyjnoci cieplnej przegród
jest tematem, którego pocztki sigaj lat
osiemdziesitych XX w.

Jednym z takich wieloletnich programów badawczych realizowanych w nieistniejcym ju Instytucie Technologii
i Organizacji Budownictwa, by program
CPBR 02.21. pt. „Charakterystyki termoizolacyjne pionowych przegród zewntrznych w aspekcie bada cieplnych”, realizowany etapowo w latach 1983 – 1990,
przez zespó pod kierunkiem dr in. Henryka Krause.
2. Diagnostyka cieplna budynków
istniejcych
W budownictwie wielkopytowym podstawowym czynnikiem pozwalajcym
na popraw jakoci energetycznej budynku jest prawidowa diagnostyka stanu istniejcego przegród zewntrznych. Diagno zo wa nie izo la cyj no ci ciepl nej
przegród budowlanych jest czynnoci
pracochonn i wymagajc szerokiej
wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego,
a take znajomoci norm i przepisów
z okresu wznoszenia obiektów. Niezwy-
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kle przydatna jest wiedza z zakresu materiaoznawstwa, technik i technologii
wznoszenia cian w rónych okresach historycznych. Dodatkowo prowadzone remonty lub przebudowy to czynniki wpywajce na stan techniczny caoci obiektu,
w tym na izolacyjno ciepln caoci i poszczególnych elementów. Wpyw stanu
technicznego izolacji cieplnej, na cakowit izolacyjno ciepln jest zdecydowanie najwikszy w przypadku przegród warstwowych z izolacj ciepln z weny
mineralnej (ulowej) np. systemy wielkopytowe. Rzeczywisty stan techniczny
tak zabudowanego materiau jest trudny
do okrelenia metodami bezporednimi
np. poprzez pomiar przy uyciu przenonych urzdze do pomiaru in-situ.
Jednym z elementów diagnostyki cieplnej przegród budowlanych s badania termograficzne. Prawidowe wykonanie
i opracowanie bada polowych termograficznych pozwala na okrelenie jakoci
cieplnej przegród badanego budynku,
oraz oszacowaniu rodzaju i iloci liniowych
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i punktowych mostków cieplnych. Pomiary termowizyjne dotyczce okrelenia
niejednorodnoci termoizolacyjnej wykonuje si na budynku w sezonie grzewczym w czasie jego eksploatacji. Termografia jest metod badawcz która polega
na wizualizacji, rejestracji i interpretacji rozkadów temperatury powierzchni badanych obiektów.
Odczytywanie zdj termowizyjnych
w budownictwie to proces rozpoznania
przedstawionych przegród na podstawie
cech bezporednich. Interpretacja obrazów jest pojciem szerszym w stosunku
do odczytywania; wykorzystuje si tu zarówno cechy bezporednie jak i oznaki
porednie zwizane z danym obiektem.
Interpretacja to proces wnioskowania
dedukcyjnego, w którym na podstawie
cech bezporednich widocznych na zobrazowaniu termalnym, informacji z innych zgromadzonych róde oraz wiedzy
interpretatora dochodzi do zauwaenia
cech porednich obiektu (niewidocznych bezporednio na obrazie) i wyjanienia cech obiektu oraz zwizków midzy

cze elementów wielkopytowych jest
mo de lo wa nie most ków ter micz nych
przy uyciu programów komputerowych.
Przykad modelu pokazano poniej.
Znajomo rozkadu pola temperatury jest podstawowym elementem pozwalajcym na prawidowe zaprojektowanie
dodatkowej izolacji cieplnej. Wykonujc
pro jekt ter mo mo der ni za cji bu dyn ku,
projektant powinien wykona powysze
modelowanie dla wystpujcych w budynku mostków termicznych. Jest to
istotne m.in. z punktu widzenia wystpowania kondensacji na wewntrznej
powierzchni przegrody (lub w jej wntrzu) w miejscach mostków termicznych, prowadzcych do rozwoju zagrzybienia.
Kolejnym, istotnym z punktu widzenia
energochonnoci budynku zagadnieniem jest szczelno na przenikanie
powietrza. Niekontrolowana infiltracja
powietrza przez nieszczelnoci w przegrodach budowlanych, a w zasadzie
na poczeniach przegród ze stolark
okienn i drzwiow zwiksza energo-

Rys. 1. Model zcza pionowego wraz z izoliniami.

obiektami a take zachodzcych zjawisk.
W procesie interpretacji wykorzystuje
si bezporednie cechy rozpoznawcze
obiektów takie jak: ksztat, wielko,
struktura oraz tekstura; oraz cechy porednie: cie, lokalizacja obiektu, zwizki z otoczeniem, prawa fizyczne, wiedza
interpretatora. Waciwa interpretacja,
prze pro wa dzo na z wy ko rzy sta niem
wszelkich informacji o obiekcie i wiedzy
interpretatora powinna wyjani okrelony problem.
Dobr metod diagnostyki cieplnej elementów pocze przegród w tym po-

chonno budynku. Infiltracja moe
równie wystpowa na poczeniach
prze gród ze wntrz nych i we wntrz nych, zwaszcza na zczach pionowych
i po zio mych bu dyn ków wiel ko py to wych.
W polskich przepisach wymagania
szczelnoci powietrznej systematycznie
s zaostrzane. W aktualnej nowelizacji
rozporzdzenia w sprawie warunków
technicznych, w zaczniku nr 2 „Inne wymagania zwizane z oszczdnoci
energii”, w puncie 2.3. podano szczelno
na przenikanie powietrza elementów

obudowy budynku jako wymóg projektowy. Dodatkowo sformuowano zalecenia
co do szczelnoci powietrznej budynków
(punkt 2.3.3.):
• w budynkach z wentylacj grawitacyjn lub wentylacj hybrydow, szczelno
powietrzna n50 < 3,0 1/h;
• w budynkach z wentylacj mechaniczn lub klimatyzacj, szczelno powietrzna n50 < 1,5 1/h.
W celu zdiagnozowania a nastpnie
wyeliminowania niekontrolowanej infiltracji w budynku przeprowadzony powinien zosta test szczelnoci, najczciej metod Blower Door (rys. 13),
zgodnie z Polsk Norm. Pozwala on
na identyfikacj stopnia szczelnoci
obudowy budynku a w poczeniu z termowizj, detekcj miejsc niekontrolowanej infiltracji, które poddane by powinny naprawie.
3. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych bada
i analiz energetycznych dla rónych budynków wielkopytowych mona sformuowa nastpujce wnioski:
• istnieje znaczny potencja zmniejszenia energochonnoci budynków wielkopytowych,
• uzyskanie wymaganej efektywnoci
energetycznej budynku jest uzalenione
w istotny sposób od przeprowadzenia poprawnej i penej diagnostyki cieplnej budynku w stanie istniejcym oraz waciwych rozwizaniach projektowych,
• termomodernizacja obejmujca jedynie obudow budynków wielkopytowych moe by skuteczna tylko do pewnego momentu. Dalsze zwikszanie
gruboci izolacji termicznej nie skutkuje znacznym obnieniem zapotrzebowania na energi,
• potencja termomodernizacji budynków wielkopytowych jest wysoki, jednake doprowadzenie ich do standardu pasywnego moe by bardzo trudne lub
wrcz niemoliwe (wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa,
zwikszenie stopnia przeszklenia cian
zewntrznych);
• zagadnienia szczelnoci budynków
wielkopytowych, w odniesieniu do obudowy zewntrznej, sposobu mocowania
stolarki okiennej oraz rozwiza w zakresie wentylacji, powinny by poddane
szczegóowym badaniom i analizom
przy wykorzystaniu metody Blower Door,
w kontekcie niepogarszania mikroklimatu wntrz przy poprawie jakoci energetycznej budynków,
• nie zwy kle wa nym ele men tem
oszczdzania energii w kadym budynku jest wiadomo jego mieszkaców
w zakresie prawidowej i energooszczdnej eksploatacji.
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Wpyw sposobu uytkowania
na mikroklimat wntrz
budynków poddanych
termomodernizacji
dr in. TOMASZ STEIDL
Politechnika lska,
Wydzia Budownictwa

dr in. PAWE KRAUSE
Politechnika lska,
Wydzia Budownictwa

1. Wstp
Wa ci we uyt ko wa nie miesz ka nia
z punktu widzenia zarówno kosztów jak i dobrego samopoczucia to zachowanie odpowiedniej temperatury i wilgotnoci. Zakres
temperatury powietrza, w której czowiek
czuje si dobrze, jest bardzo zrónicowany.
Zaley on od preferencji osobistych, ubrania, odywienia, pory roku, wieku, pci.
Do uzyskania odpowiedniego poziomu temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych
w okresie chodniejszym potrzeba dostarcza ciepa, a w okresie gorcego lata chodu. Rosnce koszty ogrzewania skaniaj
mieszkaców do szukania sposobu ograniczania jego zuycia, najczciej kosztem
znacznego pogorszenia parametrów mikroklimatu wewntrznego.
2. Komfort cieplny
Czynniki warunkujce komfort cieplny wydaj si by do subiektywne, nie odstraszyo to jednak naukowców do szeroko zakrojonych prac na t tematyk. Najpowaniejsze
badania nad tematyk komfortu cieplnego prowadzi duski naukowiec i inynier, Ole Fanger. Wyniki tych bada stay si podstaw
do opracowania midzynarodowych norm,
w tym m.in. Polskiej Normy PN-EN
ISO 7730: 2006 (Ergonomia rodowiska termicznego. Wskanik PMV mona okreli, gdy
zostanie oceniona aktywno fizyczna czowieka, oporno cieplna odziey i gdy zostan
zmierzone nastpujce parametry rodowiska:

temperatura powietrza, rednia temperatura
promieniowania, prdko ruchu powietrza
i czstkowe cinienie pary wodnej. Wskanik
PMV oparty jest na równowadze cieplnej ciaa ludzkiego. Zaleca si, aby wskanik PMV
mieci si w zakresie: -0,5<PMV<+0,5
Wskanik PPD zwizany z komfortem
cieplnym w pomieszczeniu. Stosowany
w inynierskiej ocenie komfortu cieplnego
pomieszcze (gównie w ogrzewnictwie,
wentylacji i klimatyzacji). Jest to przewidywany odsetek niezadowolonych z warunków
cieplnych panujcych w pomieszczeniu.
Ludzie wybierajcy wartoci -3, -2, +2, +3
w skali [PMV] s uwaani za osoby niezadowolone z komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
3. Mikroklimat wewntrzny
Szerszym pojciem ni komfort cieplny
jest pojcie mikroklimatu wewntrznego pomieszcze. Parametry mikroklimatu zwizane z temperatur pomieszczenia naley
rozumie nie tylko jako jednoznacznie
okrelon temperatur powietrza, ale równie okrela w wymiarze lokalnych jej rónic, w tym: lokalne konwekcyjne ogrzewanie lub ochadzanie (zwikszony ruch
powietrza), lokalne radiacyjne ogrzewanie
lub ochadzanie, bezporedni kontakt z zimnymi powierzchniami (wymiana przez przewodzenie), zbyt duy pionowy gradient
temperatur powietrza, stenie substancji
szkodliwych w powietrzu w tym gazów,
(CO2, CO, NOx) oraz jonów dodatnich
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i ujemnych.Optymalne warunki mikroklimatu, w którym przebywa czowiek (zamieszczone w normie PN-78/B-03421 [1]) ustalone s dla okrelonej aktywnoci fizycznej
czowieka:
• przy maym tempie metabolizmu (szycie, ksigowanie, pisanie na maszynie): temperatura powietrza w pomieszczeniach (zim) wynosi: 20-22ºC, latem: 23-26ºC,
wilgotno wzgldna zim (niezalenie
od aktywnoci): 40-60%, latem: 40-55%
a prdko ruchu powietrza zim – maksymalnie 0,2m/s, latem – 0,3m/s;
• przy rednim tempie metabolizmu (wbijanie gwodzi, tynkowanie) temperatura
powietrza w pomieszczeniach (zim) wynosi 18-20ºC, latem – 20-23ºC, wilgotno
wzgldna latem 40-60% a prdko ruchu
powietrza zim – maksymalnie 0,2m/s, latem – 0,4m/s;
• przy duym tempie metabolizmu (praca z siekier, przenoszenie cikich materiaów) temperatura powietrza w pomieszcze niach (zi m) – 15-18ºC, la tem –
18-21ºC, wilgotno wzgldna latem 4060% a prd ko ru chu po wie trza
zi m – mak sy mal nie 0,3m/s, la tem
– 0,6m/s. (...)
4. Monitoring parametrów powietrza
w mieszkaniach
Pomiar wilgotnoci i temperatury
Monitoring temperatury powietrza i wilgotnoci przeprowadza si za pomoc przeno-
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nych rejestratorów temperatury i wilgotnoci, na ogó bez wywietlaczy. Rejestrator
posiada wbudowany czujnik temperatury
i wilgotnoci. Brak wywietlacza przy pomiarach cigych jest bardzo korzystny z punktu widzenia prowadzenia pomiarów reprezen ta tyw nych,
czy li
ta kie,
któ re
odzwierciedlaj rzeczywiste warunki eksploatacji pomieszczenia mieszkalnego.
Wyniki pomiarów przedstawia si za pomoc wykresów, a nastpnie dokonuje si
ich analizy.
– zaznaczono warto optymaln wilgotnoci 55%.

wy anemometr jest dwuczciowym elektronicznym przyrzdem wyposaonym w wiatraczek do pomiaru prdkoci wiatru oraz termistorowy czujnik do pomiaru temperatury
powietrza. Wiatraczek, o bardzo lekkiej
konstrukcji, zapewnia dokadny pomiar wiatru równie przy niewielkich prdkociach.
Wpyw projektanta
na ksztatowanie mikroklimatu
Projektant docieplenia ma niewtpliwy
wpyw na ksztatowanie si warunków mikroklimatu wewntrz pomieszcze. Zgodnie

warstwami przegrody. Warunki Techniczne
[1] nakazuj sprawdzenie kondensacji midzywarstwowej i powierzchniowej z uwzgldnieniem rednich miesicznych temperatur
powietrza i wilgotnoci w odpowiednim klimacie lokalnym.
Przykadowy wykres kondensacji midzywarstwowej dla ciany trójwarstwowej wielkopytowej Wk -70, pokazano na rys. 2.
Do rzadkoci w projekcie naley sprawdzenie przez projektanta akumulacji wilgoci w przegrodzie w okresie 1 roku, lub przeprowadzenie cakowitej symulacji.
Czynnik temperaturowy fRsi, którego obliczenie równie jest wymagane w projekcie ocie ple nia naj cz ciej jest li czo ny
na cianie paskiej z pominiciem wystpujcych nawet po ociepleniu budynku liniowych mostków cieplnych np. przy ocieach
okiennych. Zlecane jest aby w przypadku
pomieszcze o przewidywanej eksploatacji innej ni normalne, wykona dodatkowe
obliczenia uwzgldniajce nietypowe zachowanie si uytkowania w trakcie eksploatacji pomieszcze, np. okresowo zmienn wilgotno i temperatur wewntrzn. Takie
dziaania pozwol w przyszoci unikn wystpowania niekorzystnych zjawisk majcych wpyw na mikroklimat ocieplonego budynku.
5. Podsumowanie

Rys. nr 1. Wyniki pomiarów mikroklimatu [2].
Przepyw powietrza
w kanaach wentylacyjnych
In nym pa ra me trem, któ ry de cy du je
w mieszkaniu o jakoci mikroklimatu jest
sprawno dziaania wentylacji. Pomiar skutecznoci jej dziaania powinien by przeprowadzony zawsze po zakoczeniu prac termomodernizacyjnych. Pomiary realizuje sie
za pomoc anemometru – urzdzenia do pomiaru prdkoci przepywu powietrza. Typo-

z [1], w projekcie docieplenia powinien wykona obliczenia sprawdzajce ksztatowanie si przepywu ciepa i wilgoci w rónych
warunkach eksploatacji. Standartowo do oblicze cieplno-wilgotnociowych przyjmuje si
jak warunki eksploatacyjne tzw warunki
normalne tj wilgotno eksploatacyjna 50%
i sta temperatur eksploatacji ti = 20ºC.
Dla tak przyjtych warunków naley wykona sprawdzenie moliwoci kondensacji na powierzchni wewntrzne j i midzy

Mikroklimat wewntrzny i jego wpyw
na zdrowie i samopoczucie mieszkaców nie
jest na chwil obecn istotnym elementem
w projektowaniu docieplenia.
Nie ma wy ma ga pro jek to wych co
do ksztatowania istniejcych i sprawdzonych w praktyce wskaników komfortu.
wiadome ksztatowanie mikroklimatu pomieszcze w budynkach ocieplonych zapewnio by nie tylko realne zmniejszenie zuy cia cie pa ale w spo sób zna cz cy
poprawio by samopoczucie mieszkaców.
Wikszo mieszkaców docieplonych budynków nie jest informowana o moliwych
do wystpienia negatywnych skutkach termomodernizacji w przypadku niewaciwego eksploatowania mieszkania. Zdaniem
autorów, znakomity efekt energetyczny
i eksploatacyjny daoby wstawienie do kadego mieszkania prostego urzdzenia
do pomiaru cigego temperatury i wilgotnoci pomieszcze, tym razem z wywietla czem, wraz z in struk cj ob su gi co
do utrzymywania w mieszkaniu odpowiednich parametrów mikroklimatu.
Literatura:
• Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajce rozporzdzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, Dz. U. poz. 926.
• Laboratorium Budownictwa Energooszczdnego „STEKRA” – materiay wasne.

Rys. 2 Wykres prnoci pary wodnej w cianie trójwarstwowej Wk-70;
– miesic stycze [2].

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015 71

TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW.
GOSPODARKA ENERGETYCZNA SAMORZDÓW TERYTORIALNYCH REGIONU

Towarzystwa
Budownictwa
Spoecznego jako wana
forma nowoczesnego
budownictwa
energooszczdnego
w Polsce

MAGORZATA MAZUR
– Czonek Zarzdu,
Dyrektor ds. inwestycyjnych
w Tyskim TBS sp. z o.o.

jest obecnie w Polsce bardzo ubogi w porównaniu z bogatymi krajami Unii Europejskiej.
Rynki najmu Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii odpowiadaj za 70,5% wartoci caego
rynku unijnego najmu. W krajach tych spora
cz osób korzysta z najmu – od 17,3%
w Wielkiej Brytanii do 38,9% w Niemczech.
Na rozwinitych rynkach dziaaj te firmy
i fundusze inwestycyjne czy emerytalne, które inwestuj w mieszkania na wynajem.
Dziki temu poda nieruchomoci jest wiksza, a wic potencjalnie dziki temu stawki
czynszów mog by ustalane na bardziej przystpnym poziomie ni w Polsce (w porównaniu do zarobków). Spory wybór mieszka
przeznaczonych na wynajem ma te t przewag, e wzmaga mobilno spoeczestwa – atwiej przeprowadzi si w poszukiwaniu pracy. Znacznie prociej jest te
zmieni mieszkanie wraz ze zmian potrzeb
(np. na wiksze gdy pojawia si nowy czonek rodziny) lub przeprowadzi si w miejsce,
z którego dojazd do pracy zajmie codziennie
mniej czasu. Niska mobilno osób poszukujcych pracy w sposób bezporedni hamuje
procesy restrukturyzacji gospodarki, utrwala
lokalne i regionalne rónice w poziomie bezrobocia, sprzyja utrwaleniu si ubóstwa i wykluczenia spoecznego. Rozwój taniego budownictwa czynszowego stanowi warunek
konieczny do zmiany mobilnoci Polaków.
Z drugiej strony jest te inne (ni w innych krajach Unii) podejcie do posiadania mieszkania na wasno. Dla porównania w Polsce najem na zasadach rynkowych to sposób
zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
zaledwie 4,2% Polaków, co daje Polsce
21 miejsce pod wzgldem popularnoci najmu w Europie na 28 krajów. Mamy zatem sporo do zmiany w systemie budowania miesz-

Magorzata, Maria MAZUR urodzona w Sosnowcu, obecnie mieszka w Chemie lskim. Ukoczya Wydzia Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach, w specjalnoci konstrukcje
budowlane i inynierskie. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze, w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej. Ukoczya ponadto
studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa
Politechniki lskiej w Gliwicach w zakresie budownictwa na terenach objtych eksploatacj
górn., kurs mykologiczno-budowlany na prawach
studium podyplomowego pn. „Ochrona budynków
przed korozj biologiczn” oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu lskiego w Katowicach w zakresie Administracji i Zarzdzania. Czonek lskiej Izby
Inynierów Budownictwa, Polskiego Zwizku Inynierów i Techników Budownictwa O/Katowice,
Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa we Wrocawiu.
Dowiadczenie zawodowe
Do uzyskania uprawnie projektowych pracowaa w ZPUI „Inwestprojekt-lsk” w Katowicach oraz
„Inwestprojekt” Dbrowa Górnicza; nastpnie
„Telbud” w Sosnowcu, kierownik dziau przygotowania produkcji w zakresie budownictwa ogólnego i teletechniki oraz nadzór budowy infrastruktury towarzyszcej na autostradzie A-4 (odcinek
Mysowice-Katowice). W latach 1995-2009 pracowaa w administracji samorzdowej i rzdowej
m.in. jako Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Sosnowcu nastpnie lski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Jako dyrektor ds.
realizacji inwestycji w „RABA II” pracowaa w budownictwie przemysowym obecnie zajmuje si budownictwem mieszkaniowym. W okresie 2005
do nadal wykadowca prawa budowlanego oraz innych tematów zwizanych z budownictwem dla licznych organizacji i firm szkoleniowych.

Przedstawienie misji Towarzystw
Budownictwa Spoecznego
W zwizku z prezentacj rónego rodzaju form budownictwa w aspekcie problematyki dzisiejszej konferencji przedstawi Pastwu dziaalno Towarzystw Budownictwa
Spoecznego, jako jedn z form budownictwa w Polsce.
Program TBS-ów powsta w 1996 roku
i by finansowany do 2009 r. z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego. Fundusz by zarzdzany przez bank pastwowy – Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach jego misji publicznej.
Towarzystwa Budownictwa Spoecznego
mogy zaciga preferencyjne kredyty na budow mieszka, z dugim okresem spaty
i oprocentowaniem poniej rynkowych stóp
procentowych. Ich warto wynosia od kilkunastu do kilkudziesiciu mln z. Bank Gospodarstwa Krajowego, który zajmowa si
obsug programu, zawar ponad 1800 takich umów i udzieli kredytów na sum
7,2 mld z. Dziki Krajowemu Funduszowi
Mieszkaniowemu powstao w caej Polsce
prawie 100 tys. mieszka na wynajem dla
osób o umiarkowanych dochodach.
Po likwidacji KFM-u znikno ródo finansowania budowy dla TBS-ów. Pomimo
zobowizania przez rzd banku BGK
do przedstawienia nowego systemowego
rozwizania problemu udzielania poyczek
na cele mieszkaniowe, do dzisiaj zagadnienie to nie zostao usankcjonowane prawnie.
TBS-y radz sobie obecnie w inny sposób
przy finansowaniu budownictwa, jednak znaczco obniya si ilo rozpoczynanych budów a tym samym ilo oddawanych najemcom mieszka. Rynek mieszka na wynajem
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ka. Brak mieszka na wynajem ze stosunkowo niskimi czynszami powoduje, e wikszo Polaków decyduje si na kupno lokalu. Poprawiamy swoje warunki mieszkaniowe
kosztem wysokiego zaduania si na lata, jeli tylko posiadamy tzw. zdolno kredytow.
Jest jednak spora grupa naszego spoeczestwa, której trudno uzyska kredyt
na wasne M.
Stanu tego szybko nie uda si zmieni, bo
i stopniowo zmienia trzeba przyzwyczajenia Polaków, które dzi przewanie skaniaj ich do posiadania wasnego, a nie wynajmowanego dachu nad gow. Z drugiej
strony warto zauway, e w cigu ostatnich 10 lat czynsze staway si w Polsce coraz bardziej przystpne. Wynikao to z szybciej rosncych wynagrodze ni stawek
czynszowych. Pomidzy rokiem 2003 i 2013
przecitne wynagrodzenie brutto wroso
w Polsce o 67,5% (dane GUS). W tym samym czasie przecitny czynsz wzrós
o 41,6%.
Resort Infrastruktury i Rozwoju planuje reaktywacj programu wsparcia spoecznego
budownictwa czynszowego, gdy w Polsce
brakuje ok. 100 tys. lokali na wynajem
o umiarkowanych czynszach. Chce w ten
sposób wypeni luk w segmencie mieszka, które byyby dostpne dla osób ze zbyt
wysokimi dochodami, by wynaj lokal socjalny lub komunalny, a jednoczenie zbyt
niskimi, by kupi od dewelopera lub wynaj mieszkanie po cenach rynkowych. Prace nad programem maj si zakoczy
w 2015 r. Zgodnie z zaoeniami tego programu minimum 10 tys. mieszka na wynajem ma powsta do 2020 roku. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
program ma przede wszystkim premiowa
projekty, które bd skierowane do grup najbardziej potrzebujcych mieszkania, jak
rodziny z dziemi i osoby mode, a take
wspiera rewitalizacje. Z preferencyjnych
kredytów maj korzysta nie tylko TBS, ale
równie spóki gminne i spódzielnie mieszkaniowe. Rozpatrywane jest równie obnienie wymaganego wkadu partycypacyjnego, któ ry obec nie wy no si naj cz ciej
30 procent kosztów budowy lokalu.
Inwestycje zrealizowane przez TBS-y
przy udziale rodków z krajowego
funduszu mieszkaniowego i obecnie
– porównanie
Budownictwo realizowane przez Towarzystwa Budownictwa Spoecznego w Polsce
reguluje ustawa z dnia 26 padziernika 1995r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego z kilkoma
póniejszymi zmianami do tej ustawy. Okrelia ona zasady tworzenia towarzystw budownictwa spoecznego oraz warunki budowy i najmu zasobów mieszkaniowych przez
TBS-y. W art. 15 b ustawy w punkcie 3 wyranie zaznaczono, e zasady budownictwa
spoecznego powinny uwzgldnia racjonalne zuycie energii stawiajc w rozporzdzeniach wydanych do ustawy wymagania doty cz ce wa ci wo ci ener ge tycz nych

budynków. Wnioski o kredyt z KFM-u skadane przez TBS-y do 2009r. opracowane byy na pod sta wie wy da wa nych w la tach 1997, 2000 i 2007 rozporzdze
w sprawie szczegóowych zasad i trybu
udzielania kredytów oraz poyczek ze rodków KFM oraz niektórych wymaga dotyczcych projektowania mieszka finansowanych
przy udziale tych rodków.
Zgodnie z tymi rozporzdzeniami wstpny wniosek skadany do BGK musia zawiera m. innymi:
• Koncepcj architektoniczno-budowlan przedsiwzicia wraz z opisami i szkicami zawierajc rónego rodzaju informacje
a wród nich owiadczenie, e warto
wskanika E dla budynku bdzie o co najmniej 15% mniejsza od wartoci granicznej
E0 oraz, e przyjte rozwizania budowlane i instalacyjne bd spenia wymagania
dotyczce oszczdnoci energii cieplnej zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, Polskich Normach oraz niniejszym rozporzdzeniu.
W Rozdziale 4 tego rozporzdzenia ujto temat pn. Waciwoci energetyczne
budynków finansowanych przy udziale kredytu ze rodków funduszu. W rozdziale tym
w §16 ustalono wymagania dotyczce waciwoci energetycznych budynków budowanych, rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych przy wykorzystaniu
rodków z Funduszu poprzez zapisy:
1. warto wskanika „E” okrelajcego
obliczeniowe zapotrzebowanie na energi
kocow (ciepo) do ogrzewania budynku
w sezonie grzewczym, wyznaczonego zgodnie z Polsk Norm dotyczc obliczania sezo no we go za po trze bo wa nia na cie po
do ogrzewania budynków mieszkalnych
powinna by mniejsza co najmniej o 15%
od wartoci granicznej E0 okrelonej w przepisach techniczno-budowlanych,
2. centralna instalacja ciepej wody, zasilana w ciepo z sieci cieplnej, powinna
spenia nastpujce warunki:
a) materia przewodów instalacji ciepej
wody powinien by dobrany do jej waciwoci tak, aby nie wystpowaa korozja ani odkadanie si trwaych osadów na ciankach
przewodów,
b) przewody instalacji ciepej wody, w których jest utrzymywana cyrkulacja powinny
mie trwa izolacj termiczn o oporze
cieplnym nie mniejszym ni 0,5 m2K/W
c) mieszkania o powierzchni do 44m2 naley zasila tylko z jednego pionu ciepej wody uytkowej na mieszkanie
Zatem standard mieszka w zasobach towarzystw tak okrelony powodowa, e budynki TBS wybudowane wanie dziki
wsparciu KFM charakteryzuj si tym, e s
energooszczdne – jest mniej strat ciepa,
co dla najemcy oznacza nisze opaty
za ogrzewanie. Do budowy budynków uywano materiaów wysokiej klasy, aby speni te wymagania i budynki te nawet dzisiaj
pomimo zwikszania coraz bardziej wymogów energooszczdnoci, mona uzna
za dobrze wykonane. Takie energooszczdne budownictwo pod wynajem miao

speni oczekiwania lokatorów z uwagi
na niskie koszty eksploatacji.
Obecnie nie ma w Polsce adnego rzdowego programu popierania budownictwa
miesz ka nio we go. Po li kwi da cji KFM -u
w 2009 r. przestay obowizywa omówione
wyej reguy rozporzdzenia. Pozostaa uaktualniona ustawa o niektórych formach popiera nia bu dow nic twa – tekst jed no li ty
z 17 kwietnia 2015 r., do której nie opracowano rozporzdzenia w sprawie nowych wymaga, jakie powinny spenia lokale i budynki bu do wa ne, prze bu do wy wa ne lub
adaptowane przy wykorzystaniu kredytów
w ramach realizacji programów rzdowych
popierania budownictwa mieszkaniowego, bo
brak takich programów. Projektowane obecnie budynki maj zatem odpowiada aktualnym warunkom technicznym, przez co obniony zosta poprzedni – wyszy, standard
oddawanych przez TBS-y mieszka. Oczywicie sam inwestor – TBS – moe wybudowa budynek bardziej energooszczdny ni
w przepisach, ale jest to jedynie wybór a nie
wymóg ustawowy. Wiadomo, e realizacja takiego obiektu wymaga wikszych nakadów
finansowych, dlatego inwestorzy nie decyduj si na wersje o lepszych parametrach cieplnych, majc do dyspozycji ograniczone
rodki wasne lub kredyty komercyjne.
Efektywno energetyczna budynków
mieszkalnych i uytecznoci
publicznej w zasobach TBS-ów
Na podstawie analizy przeprowadzonej
wród towarzystw budownictwa spoecznego
mona podzieli ich zasoby na dwie grupy:
• pierwsz stanowi TBS-y, które wybudoway nowe zasoby mieszkaniowe i lokale
uytkowe po 1996 r. i zarzdzaj tylko nimi,
• drug grup stanowi TBS-y, które oprócz
budynków wybudowanych po 1996 r. zarzdzaj starszym mieniem komunalnym lub
przekazanym w aportach przez gminy.
Przy rozpatrywaniu pierwszej grupy naley zauway, e zgodnie z przytoczonymi wczeniej przepisami wikszo zasobów tych TBS -ów spe nia wa run ki
energooszczdnoci. Jednak w zwizku
z coraz ostrzejszymi wymaganiami warunków technicznych odnonie izolacyjnoci
cieplnej przegród budowlanych niektóre ze
starszych zasobów mieszkaniowych tbs-ów
naleaoby ju dzisiaj podda termomodernizacji. Jest to rozpatrywane w wielu strukturach tbs-ów z uwagi na konieczno naprawy spkanych cian wykonanych np.
z pustaków Ytong, bardzo popularnego materiau budowlanego w pocztkach tbs-owej dziaalnoci. Zatem moe si okaza,
e atwiej te budynki podda termomodernizacji, osigajc w ten sposób lepsze parametry izolacyjnoci cian, co znów wpynie na nisze zuycie ciepa ni naprawia
jedynie liczne rysy pojawiajce si na cianach. Z danych uzyskanych od TBS-ów wynika, e podejmowane s przez nie dziaania w kierunku pozyskania rodków na takie
prace modernizacyjne. Np. TBS Bielsko Biaa oraz Tyski TBS zamierzaj w ten sposób
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Pawilon przy ul. Edukacji w Tychach przed termomodernizacj

po modernizacji

Bielsko-Biaa, TBS Tychy – budynki mieszkalne TBS-y posiadajce starsze zasoby
w duej iloci np. ywiecki TBS. Maj one
wiele do zrobienia w celu poprawy efektywnoci energetycznej zarzdzanych obiektów
nie tylko w zakresie ocieplenia cian ale równie wymiany stolarki okiennej i zmiany systemu ogrzewania z wglowego – piecowego na bardziej ekologiczne. W tej grupie
potrzebne s konkretne fundusze.
Podsumowanie

Kolejny pawilon przy ul. Dbrowskiego po termomodernizacji

polepsza swoje zasoby. Brakuje tylko finansowania.
Druga grupa ma trudniejsze zadanie,
gdy zarzdza równie mieniem, które nie
odpowiada aktualnym wymogom energooszczdnoci. Te najstarsze zasoby – niektóre z XIX wieku – wymagaj najwikszych nakadów przeznaczonych na utrzymanie ich
we waciwym stanie technicznym. Cz
z tych obiektów ma jeszcze dodatkowe
utrudnienie – jest pod opiek konserwatora zabytków – co czasami bardzo podraa
koszty prac termomodernizacyjnych a niekiedy wrcz uniemoliwia wykonanie jakichkolwiek prac. Jednak w miar posiadanych rodków TBS-y ulepszaj swoje zasoby
poprzez dziaania termomodernizacyjne
(ocieplenie cian, wymiana stolarki okiennej) – poprawiana jest nie tylko efektywno
energetyczna ale równie obiekty uzyskuj nowoczesny wygld a najemcy mog
zaoszczdzi na opatach za ogrzewanie lokali. Do wykonywania prac modernizacyjnych TBS-y wykorzystyway równie do
2009 r. poyczki z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego. Wtedy zgodnie z zapisami rozporzdze wykonawczych, przedstawionych wczeniej w wykadzie, obiek-

ty poddawane procesowi termomodernizacji musiay odpowiada podwyszonym
o 15% standardom, okrelonym za pomoc wspóczynnika „E”. Jeli TBS-y nie korzystay z systemu kredytowania do zabiegów
termomodernizacji musiay jedynie wykona
j zgodnie z obowizujcymi w danym
okresie przepisami. Kilka przykadów przeprowadzonej termomodernizacji z Tyskiego
TBS-u pokazano na zdjciach (patrz wyej).
Z danych uzyskanych od TBS-ów wynika,
e mona wyróni 4 grupy towarzystw:
• TBS-y, które posiadaj nowe budynki – wybudowane po 1996r. w standardach
KFM-u oraz nowsze nie planuj w najbliszych latach termomodernizacji i nie zgaszaj zapotrzebowania finansowego,
• TBS-y, które maj w swoich zasobach
mao budynków starszych ni 20-letnie
i wykonay ju w nich prace termomodernizacyjne np. TBS Katowice – budynki mieszkalne, TBS Tychy – budynki uytkowe,
• TBS-y posiadajce w swoich zasobach
tylko nowe budynki (budowane po 1996 r.)
ale z np. spkanymi cianami zewntrznymi – przewiduj termomodernizacj starszych budynków w miar posiadanych rodków lub jeli zdobd finansowanie, np. TBS
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Na koniec zwracam si do osób decydujcych o rozdziale rodków publicznych
krajowego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i rodowisko” oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa lskiego na lata 2014-2020 o uwzgldnienie
struktur tbs-ów w dostpnoci tych rodków.
Zwaszcza apeluj o priorytetowe wsparcie
dla tych towarzystw budownictwa spoecznego z najwikszymi potrzebami w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej najstarszych budynków przez nich
zarzdzanych.
TBS prowadzc dziaalno statutow
w zakresie budowy mieszka na wynajem
w pierwszym okresie swojej dziaalnoci polepszay w istotnym stopniu rynek nieruchomoci. Jednak likwidacja róda finansowania w postaci KFM-u skutecznie zablokowaa
moliwoci realizacji nowych obiektów, budowanych w podwyszonym standardzie
energooszczdnoci.
Ma jc na uwa dze za po trze bo wa nia
mieszkaniowe Polaków szacowane na ok.
1 mln mieszka (15% naszego spoeczestwa yje w tzw. ubóstwie mieszkaniowym) warto byoby wróci do zbudowania
sensownego systemu wsparcia budownic twa czyn szo we go przez pa stwo.
Przy okazji mona wykorzysta potencja
kadrowy i tereny pod budow nowych domów posiadane przez towarzystwa. Brakuje tylko nowego programu finansowania taniego budownictwa na wynajem, o który
z tego miejsca w imieniu wszystkich TBS-ów kieruj apel do Ministerstwa Infrastruktury i wadz BGK.

SPÓDZIELCZO MIESZKANIOWA

„Rekreacyjna Dolina – May Staw”
przy ul. Puaskiego w Katowicach
to najnowsze osiedle Katowickiej
Spódzielni Mieszkaniowej
Najwiksza w Polsce poudniowej Katowicka Spódzielnia Mieszkaniowa jako jedna z niewielu konsekwentnie od lat buduje
nowe mieszkania. Obecnie oferuje nowe lokale w eleganckim, piknie pooonym
osiedlu w Dolinie Trzech Stawów przy ul. Puaskiego, tu obok jednego z akwenów
nieopodal 400-hektarowego Katowickiego
Parku Lenego. To najatrakcyjniejsze miejsce w centrum Katowic, a zarazem w rodku 4-milionowej aglomeracji. Lokalizacja ta
oznacza dostp do wielkich obszarów zieleni usytuowanych nad kilkoma stawami
z unikaln flor i faun, trasy rowerowe, rolkostrady i innych ogólnodostpnych obiektów sportowych (np. basen, korty tenisowe,
nowoczenie wyposaone miejsca zabaw
dla dzieci, modziey itp.)
Wokó osiedla w bliskiej odlegoci dostpna jest infrastruktura socjalna, drogowa
i szeroko rozwinita sie gastronomiczna,

szkoy, obki, obiekty sakralne, banki, biblioteka, uczelnie czy lokalne lotnisko „Muchowiec”. Do katowickiego rynku mona doj
z tego miejsca 20-minutowym spacerem.
Osiedle skada si z czterech 3-pitrowych 2-klatkowych budynków (w sumie 128
mieszka) bez barier architektonicznych
z miejscami parkingowymi w garaach
podziemnych i przynalenymi im zamykanymi komórkami gospodarczymi. Z ich poziomu na wysze mona dosta si windami. Projekt charakteryzuje nowatorska
architektura reprezentujca najwysze standardy europejskie. Architekci wybrani wczeniej w konkursie zaprojektowali nowoczesne bryy budynków na wzór fal, tak by
nawizyway do gównych atutów okolicy – stawów i zieleni. Domy posadowiono
w taki sposób, by midzy nimi byo do
przestrzeni, aby z okien rozpociera si tak
bardzo podany widok na wod.

Do mieszka parterowych przynale
rozlege tarasy. Mieszkania na pitrach
maj obszerne, oszklone balkony, które ogldane z zewntrz niejako „Faluj” wokó kadego budynku, dajc odniesienie do pobliskich akwenów i fal na nich.
Struktura budynków obejmuje mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 57
do 85 m2.
Mieszkania w „Rekreacyjnej Dolinie”
mona naby na pen wasno, jak równie istnieje moliwo wynajmu na okres 5
lat z moliwoci wykupu.
Miesz ka nio we Biu ro Po red nic twa
przy Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
czeka na zainteresowanych.
Aktualnie jest to bez wtpienia najatrakcyjniejsza moliwo nowoczesnego zamieszkania w sercu lska.
Katowice, dnia 25.05.2015 r.
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SESJA VI: RÓDA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA
KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW
I INNYCH FORM OSZCZDNOCI ENERGII

Fundusz
Termomodernizacji
i Remontów
jako narzdzie
wspierajce podnoszenie
efektywnoci energetycznej
budynków mieszkalnych
i uytecznoci publicznej

MARIUSZ WICZEK

Informacja o zawartoci artykuu:
W artykule przedstawiono opis
funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
jako instrumentu finansowego wspierajcego proces podnoszenia efektywnoci energetycznej budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Zakres omawianych zagadnie
obejmuje:
– podstawy prawne funkcjonowania
Funduszu FTiR,
– opis zasad przyznawania premii
inwestorom realizujcym przedsiwzicie termomodernizacyjne i/lub remontowe,

– statystyk Funduszu FTiR od roku 1999, t. j. od pocztku jego funkcjonowania,
– przedstawienie praktycznych
aspektów weryfikacji audytów energetycznych i remontowych, obejmujcy prezentacj najczstszych wtpliwoci interpretacyjnych, problemów
i bdów popenianych przez audytorów energetycznych.
Artyku suy rozpowszechnieniu
obowizujcych standardów wykonania audytów energetycznych w ramach Funduszu FTiR BGK w celu
usprawnienia relacji na linii inwestor-audytor-bank kredytujcy.
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Mariusz WICZEK – absolwent Politechniki
lskiej na Wydziale Inynierii rodowiska
i Energetyki, specjalno: Ogrzewnictwo, Wentylacja i Techniki Odpylania. Absolwent studiów
podyplomowych Politechniki lskiej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, specjalno: Statystyka stosowana. Od 1998 r. jest weryfikatorem audytów energetycznych i remontowych
Gównego Instytutu Górnictwa dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Posiada uprawnienia
do sporzdzania wiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz
czci budynku stanowicej samodzieln cao
techniczno-uytkow. Jest audytorem energetycznym Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz certyfikowanym Audytorem/Eksper tem ds. Ener ge ty ki w Pro gra mie NF
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej. W pracy naukowej zajmuje si dziaalnoci szkoleniow i badawcz
w dziedzinie efektywnoci energetycznej w budownictwie i przemyle.

SESJA VII: OCZEKIWANIA ZWIZANE Z REWITALIZACJ
BUDYNKÓW I OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

Przykad
kompleksowej
rewitalizacji bloku
mieszkalnego i osiedla
– symulacja
komputerowa
Symulacja komputerowa rewitalizacji przykadowego bloku zaprezentowana zostanie
podczas wystpienia na konferencji. Natomiast
poniej podkrelono najistotniejsze kwestie
zwizane z nowoczesnym podejciem do rewitalizacji osiedla jako caoci.
Powszechnie rewitalizacje bloków sprowadzaj si do termomodernizacji. Z jednej strony bardzo dobrze, poniewa nie tylko zmienia
si stan techniczny budynku, ale i jego bilans
energetyczny.
– Mona pój o krok dalej. Czy rewitalizacja osiedli i bloków koczy si na ociepleniu budynku?
– Przy planowaniu kadego remontu jest
okazja aby przemyle kompleksow rewitalizacj, zaprezentowa mieszkacom podejcie wariantowe w zakresie moliwych rozwiza jak i kosztów koniecznych do podjcia.
Ocie ple nie bu dyn ku jest wiet n oka zj
do przebudowy strefy wejciowej, wymiany
balkonów na wygodniejsze i estetyczniejsze
oraz wielu innych moliwych zmian. Nie zrobienie tego kroku zamyka na kilkanacie lat
drog do jakiejkolwiek dalszej inwestycji
w zakresie obiektu.
– Jaki jest zakres kompleksowej rewitalizacji.
– Jest wiele wanych zagadnie urbanistyczno-architektonicznych dotyczcych osiedli
z wielkiej pyty. Rewitalizacja powinna w sposób kompleksowy rozwizywa nurtujce
mieszkaców bloków aspekty jak: problemy
parkingowe, ziele urzdzon, strefy rekreacyjne, termomodernizacje, wizerunek zewntrzny, moliwoci rozbudowy, dostosowanie
do obowizujcych przepisów budowlanych,
ekonomika eksploatacji, zastosowanie energooszczdnych róde energii i wiele innych.
– Od czego naley rozpocz przystpienie do rewitalizacji.
– Wszelkie decyzje inwestycyjne naley
rozpocz od przeprowadzenia profesjonal-

nych bada jakociowych z analiz potencjau nieruchomoci. Takie podejcie uzasadnia
prawidowo podejmowanych decyzji. Badania jakociowe stanowi ródo wiedzy o rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach pyncych ze rodowiska zbudowanego i jego
uytkowników.
Przykad rewitalizacji
Przystpienie do ocieplenia budynku jest niepowtarzaln i czsto jedyna okazja do zmiany jego wizerunku zewntrznego. Do bloków
mieszkalnych jak by z zasady przypisano
najtasze rozwizanie w systemie ocieple
z wypraw tynkarsk. Poprzez stosowanie nowoczesnych materiaów okadzinowych mona uzyska o wiele wysz jako obiektu ni
pierwotnie zaoona.
Podsumowanie
Przy podejmowaniu decyzji o termorenowacji zaleca si przeanalizowanie wszelkich
moliwych do przeprowadzenia w przyszoci dziaa rewitalizacyjnych biorc pod uwag nowe przepisy budowlane. Wzrost jakoci funkcjonalnej mona uzyska poprzez
dobudowy atrakcyjnych stref wejciowych,
szybów wind, klatek schodowych speniajcych obowizujce przepisy, dostawienie
wikszych balkonów o niezalenej konstrukcji, przeszklonych oranerii. Rewitalizacja nie
wy klu cza tak cz sto po stu lo wa ne przez
miesz ka ców do bu do wy do dat ko wej po wierzchni mieszkalnych np. w postaci duego salonu. Natomiast przy zmianie wizerunku obiek tu war to sto so wa wszyst kie
dostpne materiay budowlane i systemy.
Przy rewitalizacji osiedla nie mona zapomnie o innych aspektach-problemach koniecznych do rozwizania jak: nowe parkingi czy tereny aktywnej rekreacji.

Dr hab. in. arch.
KLAUDIUSZ FROSS
Politechnika lska,
Wydzia Architektury
Euro Projekt Dr Fross
Dr hab. in. arch. Klaudiusz FROSS – absolwent
Wydziau Architektury Politechniki lskiej w Gliwicach. Uprawnienia budowlane bez ogranicze do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoci architektonicznej. Czonek lskiej
Okrgowej Izby Architektów, lskiej Izby Inynierów
Budownictwa, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziau Architektury Politechniki lskiej. Zagraniczne stae naukowe: Stratclyde Graduate Bussines School
w Glasgow, Chalmers Technical University Faculty
of Architecture w Geteborgu, Eindhowen Technical
University w Eindhoven. Uczestnictwo w programie
TEMPUS Phare pt. „Quality Asessment and Facility
Management in Architecture”. Autor wielu publikacji. Jedna z waniejszych to monografia: „Badania jakociowe w projektowaniu architektonicznym
na wybranych przykadach”, Wydawnictwo
Politechniki lskiej w Gliwicach, 2012 oraz wydanie II e-book 2014. Referaty promujce problematyk bada jakociowych w projektowaniu na midzynarodowych konferencjach: AHFE International
Conference on Applied Human Factors and Eronomics,
HFSI International Conference on Human Factors Sustainable Infrastructure, HCI Human Computer Interaction, OKE Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna. Wasna pracownia projektowa Euro Projekt
od 1991 roku. Liczne projekty i realizacje obiektów:
mieszkalnych, biurowych, handlowo-usugowych, gastronomicznych, medycznych, rekreacyjnych. Waniejsze to: park wodny „Tropikalna Wyspa”, zewntrzne parki rekreacji „Tropikalna Wyspa”
w Marklowicach i „Rafa” w Rydutowach, budynek
biurowy „Deutsche Bank” w Rybniku, budynek biurowo-handlowy „Bastra” w Chorzowie, fabryka i biura „Pamas” w Kolonowskie, szpital „Nefrolux-Silbud
Property” w Siemianowicach lskich, rozbudowa
dawnego paacu Donnersmarcków w Siemianowicach lskich. Laureat tytuu i statuetki „Autorytet
Budownictwa i Gospodarki lskiej 2014” przyznanej przez Kapitu lskiej Izby Budownictwa.
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dr in. ANNA LIS
Politechnika Czstochowska

dr in. ADAM UJMA
Politechnika Czstochowska

Termomodernizacja
impulsem rewitalizacji
osiedli mieszkaniowych
Wstp
Gboka termomodernizacja to zespó
dziaa prowadzcych do redukcji zuycia energii. Istot jest osignicie korzy ci eko no micz nych po le ga j cych
na obnieniu opat eksploatacyjnych,
rodowiskowych zwizanych ze zmniejszeniem emisji, uytkowych dotyczcych po pra wy ro do wi ska wntrz
i komfortu oraz spoecznych odnoszcych si do ogra ni cze nia ubó stwa
ener ge tycz ne go i wy klu cze nia spo ecznego.
1. Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego
Po rów na no rocz ne kosz ty ener gii
z kosztami, jakie ponosiliby mieszkacy
gdyby nie wykonano termomodernizacji
(rys. 1).

Rys. 1. Roczny koszt energii w stosunku do kosztu bez termomodernizacji

Obniyo si zuycie prdu oraz ciepej
i zimnej wody. Uzyskana premia zmniejszy-
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Dr in. Anna LIS, adiunkt Wydziau Budownictwa
Politechniki Czstochowskiej, audytor energetyczny. Zajmuje si zagadnieniami zwizanymi z fizyk
budowli, budownictwem energooszczdnym oraz
racjonalizacj zuycia energii. Autorka okoo 160 publikacji naukowych i techniczno-naukowych, czonek PZiTB, ZAE, IBPSA Poland oraz PTES.

Dr in. Adam UJMA, adiunkt Wydziau Budownictwa Politechniki Czstochowskiej, audytor
energetyczny. Zajmuje si zagadnieniami zwizanymi z fizyk budowli, efektywnoci energetyczn i budownictwem zrównowaonym. Autor oko o 200 pu bli ka cji na uko wych
i techniczno-naukowych, czonek PZiTB i ZAE.
Rys. 2. Spadek emisji zanieczyszcze po termomodernizacji

Poprawia si sytuacja finansowa nienajlepiej uposaonych mieszkaców.
Udzia kosztów energii w minimalnych zarobkach obniy si do 7,1%, a w emeryturze do 12,7% (rys. 4).

Fot. 1. Termomodernizacja szkoy

Rys. 3. Symptomy syndromu chorego budynku

Fot. 2. Termomodernizacja Orodka
Kultury i Biblioteki

2. Rewitalizacja zasobów budowlanych w miejscowoci
Analizowana inwestycja okazaa si dobrym przykadem dla innych podmiotów
zarzdzajcych obiektami. Przykady
termomodernizacji przedstawiaj fot. 1 i 2.
Wnioski
Rys. 4. Udzia kosztów energii w minimalnej emeryturze

Spadek zuycia opau przeoy si
na 50% redukcj emisji (rys. 2). Podnioso si bezpieczestwo i jako uytkowania oraz standard mieszka.

Polepszyy si warunki mikroklimatu
i komfortu. Ustpiy dolegliwoci z grupy
symptomów budynku chorobotwórczego
(rys. 3).

Kompleksowa termomodernizacja przynosi optymalne efekty i najkrótszy czas
zwrotu nakadów. Istnieje pilna potrzeba
dotarcia do grup decyzyjnych z informacjami dotyczcymi procedur jej przeprowadzenia, korzyci z niej pyncych oraz
wskazania wzorcowo zrealizowanych
przedsiwzi.

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015 79

OCZEKIWANIA ZWIZANE Z REWITALIZACJ BUDYNKÓW I OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

Wpyw docieple
i regulacji instalacji
grzewczych
oraz wentylacyjnych
na efektywno
energetyczn
budynków
1. Wprowadzenie
Termomodernizacja budynków w Polsce
przeprowadzana jest ju od ponad 30 lat. Pocztkowo, w latach 80. ubiegego wieku dziaania termomodernizacyjne skoncentrowane
byy na poprawie izolacyjnoci cian zewntrznych i dotyczyy budynków wykonanych w technologii wielkiej pyty. Od czasu urynkowienia cen
energii i ciepa w Polsce, co nastpio w poowie lat 90. ubiegego wieku, podstawowym powodem przeprowadzania dziaa termomodernizacyjnych stao si zmniejszenie kosztów
eksploatacji budynków dziki ograniczeniu zuycia ciepa na ogrzewanie. Okres ten mona
podzieli na dwa etapy. W pierwszym, który trwa
do poowy pierwszej dekady XXI znacznie
zwikszy si zakres dziaa termomodernizacyjnych, wprowadzone zostay nowe zabiegi termomodernizacyjne takie jak wymiana okien, moder ni za cja in sta la cji ogrzew czych, czy
docieplanie stropodachów. Ze wzgldu na to, e
jako energetyczna budynków wznoszonych
przed transformacj ustrojow bya niska, dziaania te kompleksowo wykonane przynosiy
znaczne oszczdnoci energetyczne. W drugim
etapie, który trwa do teraz, nie wprowadzono nowych zabiegów termomodernizacyjnych, lecz te
dotychczas stosowane zostay udoskonalone,
tzn. charakteryzoway si wiksz efektywnoci energetyczn. Jednak dalsza poprawa efektywnoci energetycznej termomodernizowanych budynków i zblienie ich standardu
do budynków o blisko zerowym zapotrzebowaniu na energi, jaki zgodnie z wytycznymi
przeksztaconej Dyrektywy o charakterystyce
energetycznej budynków, ma w Polsce obowi-

zywa od 2021 r., uwarunkowana jest zastosowaniem nowych rozwiza technicznych pozwalajcych zmniejszy zuycie energii na podgrzewanie powietrza wentylacyjnego i wody, które
nie s dotychczas stosowane w termomodernizacji budynków w Polsce.
2. Czynniki ksztatujce zapotrzebowanie
i zuycie ciepa na ogrzewanie
Wielko zapotrzebowania ciepa na ogrzewanie wynika z bilansu strat i zysków ciepa
w ogrzewanej czci budynku oraz strat ciepa
w ródle ciepa i instalacji ogrzewczej usytuowanej poza t stref. Zapotrzebowanie na ciepo
dostarczane do budynku na jego ogrzewanie obliczane jest przy przyjciu cile okrelonych zaoe zarówno co do warunków klimatycznych
w poszczególnych miesicach sezonu ogrzewczego, jak te sposobu eksploatacji budynków,
tzn. temperatury wewntrznej i intensywnoci
wentylacji. Procedura tych oblicze podana jest
w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. Zatem poprawa charakterystyki energetycznej budynku opartej na standardowym sposobie uytkowania budynku
moliwa jest tylko dziki zastosowaniu takich rozwiza, które nie powoduj obnienia standardu uytkowania budynku.
W rzeczywistoci zuycie ciepa do ogrzewania budynku zaley w znacznej mierze od sposobu uytkowania budynku i poszczególnych pomiesz cze. Wa run kiem ko niecz nym do
uzyskania oszczdnoci zuycia ciepa na ogrzewanie jest wyposaenie instalacji ogrzewczych
w termostatyczne zawory grzejnikowe. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych z wa-
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dr in. KRZYSZTOF
KASPERKIEWICZ
prof. nadzw. Instytut
Techniki Budowlane

snym ródem ciepa po termomodernizacji
zuycie ciepa jest zazwyczaj mniejsze od jego
zapotrzebowania. Natomiast w budynkach
mieszkalnych wielolokalowych oszczdnoci zuycia ciepa do ogrzewania stymulowane s
przez system indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania. W budynkach, w których
wprowadzono taki system zuycie ciepa jest zazwyczaj nisze od zapotrzebowania, natomiast
w przypadku braku tego systemu sytuacja jest
odwrotna tzn. zuycie ciepa jest wiksze
od zapotrzebowania.
3. Efektywno energetyczna docieplania
cian zewntrznych
Efektywno energetyczn docieplenia ciany zewntrznej przyjto okrela na podstawie
zmniejszenia strat ciepa przez t przegrod
w wyniku zainstalowania na jej zewntrznej powierzchni dodatkowej warstwy izolacji cieplnej.
Taki model jest suszny jedynie w przypadku ciany penej, bez otworów okiennych. Powszechnie stosowany sposób wymiany okien
w ramach termomodernizacji budynku, przede
wszystkim w budynkach wielolokalowych, polega na montowaniu nowych okien w miejscu
starych okien. Konsekwencje takiego stanu rzeczy s nastpujce:
Ze wzgldów technicznych zewntrzne powierzchnie otworu okiennego mona ociepli tylko cienk warstw materiay termoizolacyjnego o gruboci nie przekraczajcej szerokoci
ramy okiennej, zwykle do 3 cm. Jest to grubo
o wiele mniejsza ni stosowana obecnie do docieplenia cian zewntrznych, a zatem na obrzeach okien po wykonaniu docieplenia cian po-
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wstaj mostki cieplne zarówno w przypadku wymiany, jak te pozostawienia starych okien.
Skutkiem docieplenia ciany jest wiksze zagbienie okna w otworze okiennym co powoduje wiksze zacienienie powierzchni przezroczystej okna, czego konsekwencja jest zmniejszenie
zysków ciepa od nasonecznienia nie tylko pochodzcych od promieniowania sonecznego
bezporedniego, co jest oczywiste, lecz take
promieniowania rozproszonego, którego ródem
jest caa powierzchnia nieboskonu.
Efekty energetyczne docieplenia ciany zewntrznej zale od wielkoci moduu tej ciany, okrelanego jako powierzchnia ciany zewntrznej przypadajca na jedno okno jednego
rodzaju. Im warto tego moduu jest mniejsza,
tym wikszy jest wpyw liniowych mostków cieplnych i redukcji sonecznych zysków cieplnych.
Na rysunku 1 pokazano przykadowe efekty
energetyczne docieplenia ciany zewntrznej
z otworem okiennym, obliczone wg czterech modeli obliczeniowych:
– model 1 – obliczenia z uwzgldnieniem
wpywu mostków cieplnych oraz redukcji promieniowania sonecznego bezporedniego i rozproszonego,
– model 2 – obliczenia z uwzgldnieniem
wpywu mostków cieplnych oraz redukcji promieniowania sonecznego bezporedniego,
– model 3 – uwzgldniony jedynie wpyw
mostków cieplnych,
– model 4 – obliczenia w odniesieniu do ciany penej.
Warto moduu tej ciany przyjta w obliczeniach wynosi 5 m2.
Z analizy danych na rysunku wynika, e najwikszy wpyw na efektywno ciepln docieplenia maj straty ciepa przez mostki cieplne
powstajce na poczeniu ciany z oknem. Dotychczas w obliczeniach zysków ciepa od nasonecznienia uwzgldniano ich redukcj wynikajc jedynie ze zmniejszenia promieniowania
bezporedniego, którego wpyw na zapotrzebowanie ciepa do ogrzewania jest niewielki.
Model opracowany przez Autora pozwala
uwzgldni równie redukcj promieniowania
rozproszonego docierajcego do powierzchni
okna oraz konsekwencje energetyczne z tego
wynikajce. Zmniejszenie zysków ciepa, których
ródem jest promieniowanie soneczne rozpro-

Rys. 2. Maksymalna rednia krotno wymiany powietrza, odpowiadajca temperaturze wewntrznej równej 20°C, w budynkach odpowiadajcych wymaganiom normowym z przeomu lat 70 (1) i 80 (2) ubiegego wieku przed termomodernizacj i po termomodernizacji, w których moc ciepln instalacji centralnego
ogrzewania dostosowano do zmniejszonych strat ciepa stosujc norm PN-B-03430:1994 (3) lub PN-EN 12832: 2006 (4)

szone powoduje, e zwikszenie gruboci docieplenia ciany powyej granicznej wartoci zalenej przede wszystkim od moduu ciany zewntrznej, nie przynosi efektów energetycznych.
4. Efektywno energetyczna termomodernizacji instalacji wentylacyjnej
W budynkach poddanych termomodernizacji, w których wymienione zostay okna na charakteryzujce si du szczelnoci, bardzo atwo mona osign zmniejszenie zuycia
ciepa do ogrzewania przez zmniejszenie intensywnoci wentylacji zwaywszy, e wg bada
przeprowadzonych w Danii, intensywno wentylacji mieszka a w 63% zaley od zachowa
ich uytkowników. Znaczne ograniczenie intensywnoci wentylacji mieszka stanowio istotny problem, szczególnie w latach 90. ubiegego wieku, kiedy w do duej czci mieszka
pojawiy si grzyby pleniowe. Obecnie, po wprowadzeniu obowizku stosowania nawiewników powietrza wentylacyjnego, skala tego zjawiska zostaa znacznie zmniejszona. Ocen
maksymalnej intensywnoci wentylacji w budynkach poddawanych termomodernizacji, bez

Rys. 1. Wpyw gruboci docieplenia materiaem o wspóczynniku przewodzenia ciepa 0,040 W/(m·K)
moduu ciany zewntrznej z otworem okiennym o orientacji poudniowej, w budynku usytuowanym w Warszawie.

obnienia temperatury wewntrznej, mona
przeprowadzi przy zastosowaniu bilansu cieplnego, w którym zaoono cakowite wykorzystanie ciepa dostarczanego do pomieszcze i zysków ciepa. Przykadowe wyniki tej analizy
pokazano na rys. 2.
Z rysunku 2. wynika, e znaczce oszczdnoci zuycia ciepa na ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego mona uzyska tylko w tzw.
przejciowym okresie sezonu ogrzewczego, czyli
na jego pocztku i kocu.
5. Efektywno energetyczna termomodernizacji instalacji ogrzewczych
Sprawno cieplna obecnie stosowanych urzdze i wyposaenia instalacji ogrzewczych osigna ju wysoki poziom, w zwizku z czym uzyskiwanie znacznie wikszych oszczdnoci
energetycznych ni osigane obecnie nie jest moliwe. Dotyczy to zarówno klasycznych róde ciepa, takich jak koty lub wymienniki ciepa, izolacji
cieplnej przewodów usytuowanych w nieogrzewanej przestrzeni budynku oraz urzdze do regulacji ciepa do budynku i pomieszcze. Zatem dalsza poprawa efektywnoci energetycznej
elementów instalacji ogrzewczych obecnie instalowanych przynajmniej w najbliszej przyszoci
nie wydaje si moliwa.
6. Podsumowanie
Stosowane obecnie do termomodernizacji
budynków techniki, materiay i urzdzenia osigaj swój puap moliwoci w zakresie zapewniania zmniejszenia zuycia energii na ogrzewanie
budynków. Zastosowanie w budynkach poddawanych termomodernizacji rozwiza stosowanych w budynkach pasywnych, które charakteryzuj si bardzo du efektywnoci
energetyczn w okresie sezonu ogrzewczego, wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz
i bada poligonowych, na ile poprawa izolacyjnoci cieplnej obudowy budynku wpywa przegrzewanie budynku w okresie letnim. Zatem konieczne jest opracowanie nowych rozwiza, gównie
w dziedzinie instalacji, które pozwoliyby na osignicie oszczdnoci energetycznych wykorzystujc potencjalne moliwoci ograniczenia zuycia energii w instalacjach wentylacyjnej
i podgrzewania wody bez ograniczania komfortu uytkowania mieszka i innych pomieszcze.
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MAREK BIENIECKI

KRYSTYNA OLEJNICZAK

Kolektory soneczne
w realizacji
zapotrzebowania na ciepo
w budynkach
mieszkalnych
W artykule przedstawiono koncepcj
zastosowania metody korelowania godzinowego (w kadej godzinie doby) zapotrzebowania na ciepo grzewcze w budynku miesz kal nym ze zmien n ilo ci
pozyskiwanego ciepa z kolektorów sonecznych.
Zakres omawianych zagadnie obejmuje:
– gówne zaoenia i opis proponowanej
metody,
– okrelenie aktualnie stosowanych metod
doboru instalacji z kolektorami sonecznymi,
– omówienie wad i zalet proponowanej
metody.
Przedstawione w artykule wyniki analiz
oparto na dokonanych obliczeniach dla przykadowego domu jednorodzinnego. Rezultaty oblicze zestawione z godzinowym zasobem energii pozyskiwanej z kolektora
sonecznego pozwalaj okreli zakres stosowalnoci kolektorów w kontekcie utrzymywania komfortu cieplnego w pomieszczeniach
ogrzewanych.
W przedstawionej metodzie poprzez
uwzgldnienie lokalizacji budynku i jego
usytuowania wzgldem stron wiata oraz

Marek BIENIECKI ukoczy studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki lskiej w Gliwicach ze specjalnoci cieplne systemy energetyczne. Po studiach podj prac
w Zakadzie Badawczo- Projektowym ENERGOCHEM w Gliwicach na stanowiskach od asystenta do kierownika Pracowni Bada Cieplnych.
Od 1994 r. pracuje w Gównym Instytucie Górnictwa, na stanowisku kierownika Laboratorium
Efektywnoci Wytwarzania i Uytkowania
Energii w Zakadzie Oszczdnoci Energii
i Ochrony Powietrza.
Posiada uprawnienia audytora energetycznego
KAPE S.A. nr 0121/2000 oraz weryfikatora opiniujcego prawidowo danych zawartych
w sprawozdaniach rocznych oraz zasadnoci
skadania wniosków o wydanie wiadectw pochodzenia z kogeneracji. Gówne zainteresowania naukowe to planowanie zaopatrzenia w paliwa oraz energi miast i gmin, racjonalizacja
wytwarzania i uytkowania paliw i energii, termomodernizacja, ochrona powietrza, odnawialne róda energii. W charakterze kierownika ze spo u pro wa dzi pro jek ty ba daw cze
w zakresie:
– zeroemisyjnej gospodarki energi w warunkach zrównowaonego rozwoju Polski do 2050
roku,
– zwikszenia wykorzystania energii z odnawialnych róde energii w budownictwie,
– nowych, ekologicznych i bezpiecznych technologii w wytwarzaniu i konwersji energii,
– metod oceny efektywnoci energetycznej
i ekonomicznej zastosowa mieszanek paliwowych w energetyce zawodowej,
– metodyk liczenia kosztów produkcji jednostki energii wytwarzanej w kotach przemysowych w oparciu o mieszanki paliwowe wgla
i biomasy,
– opracowania technologii zgazowania wgla
dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej.

Krystyna OLEJNICZAK z wyksztacenia jest fizykiem, ukoczya studia na Uniwersytecie lskim;
Wydzia Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach, a nastpnie w 1995 r. Studia Podyplomowe: Ochrona rodowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Po studiach rozpocza prac w Gównym Instytucie Górnictwa, obecnie w Zakadzie Oszczdnoci
i Ochrony Powietrza. Przez wiele lat prowadzia prace badawcze w rónych zakresach:
– opracowania metod oceny wasnoci wgli aktywnych. Wyniki prac nad wasnociami sorbentów
wglowych i wgli aktywnych dla celów oczyszczania wody i cieków zostay wykorzystane w procesach wdroeniowych. W 1984 roku otrzymaa nagrod Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyszego i Techniki za udzia w realizacji pracy za opracowanie i wdroenie technologii wgli aktywnych i sorbentów
wglowych na bazie wgla kamiennego typu 33 z KWK „Nowy Wirek”,
– oprac. eksperckich zwizanych z ochron rodowiska, a mianowicie: kompleksowych ocen oddziaywania na rodowisko obiektów przemysowych i komunalnych, przegldów ekologicznych zakadów
pracy i gmin, studiów i oceny uciliwoci dla powietrza atmosferycznego zakadów przemysowych
i obiektów gospodarki komunalnej, programów ochrony rodowiska dla gmin, planów gospodarki
odpadami, wprowadzania systemu zarzdzania rodowiskowego w zakadach pracy. Od okoo 15 lat
zajmuje si tematyk zwizan z pozyskiwaniem oraz efektywnym wytwarzaniem i uytkowaniem paliw i energii. Prace dotycz: planowania energetycznego w gminach, audytingu energetycznego i efektywnoci energetycznej w zakresie odzysku energii w procesach przemysowych, energetyki prosumenckiej. Jest autorem lub wspóautorem kilkudziesiciu artykuów i projektów badawczych
zwizanych z tematyk ekologii i energii.

okrelenie godzinowego zapotrzebowania
na ciepo grzewcze (historyczne dane meteorologiczne) uzyskujemy lepsze podstawy
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Wykorzystanie
odnawialnych róde energii
w istniejcych
budynkach mieszkalnych
Dr in. Janusz BELOK
Politechnika lska,
Wydzia Budownictwa

Energia odnawialna to termin bardzo nieprecyzyjny, bowiem po gbszym zastanowieniu si nad tym pojciem dochodzimy
do wniosku e energia odnawialna tak naprawd nie istnieje. Dlaczego? Jeden z filarów energii odnawialnej Soce w globalnej ska li cza su nie jest ró dem
odnawialnym. Jego funkcjonowanie w pewnym momencie dobiegnie kresu i przestanie stanowi ródo energii dla naszej planety. Podobnie jest z pozostaymi ródami
energii czsto pochodnymi od Soca
traktowanymi jako odnawialne. Czym zatem s róda bd skd pochodzi energia odnawialna?
Za róda energii odnawialnej przyjo si
uwaa energi pozyskiwan z cyklicznie
powtarzajcych si procesów przyrodniczych, których funkcjonowanie z perspektywy czasu ycia czowieka czy pokole
ludzkich jest niezachwiane. Kluczowe znaczenie ma tutaj cykliczno powtarzania si
tyche procesów bowiem to wanie ona odrónia te róda od róde w postaci paliw kopalnych. Pojcie energia odnawialna poza
cech niewyczerpywalnoci utosamiane
jest równie z jego pozytywnym oddziaywaniem rodowiskowym. Przyjo si bowiem
traktowa róda energii odnawialnej jako
róda o neutralnym wpywie na rodowisko
naturalne.
Te dwie cechy: nieograniczona dostpno i neutralne oddziaywanie rodowiskowe stay si kluczowymi w deniu do przesta wie nia na szej go spo dar ki na ich

wykorzystywanie. W jakim stopniu udao si
wprowadzi róda energii odnawialnej
do obiegu w naszej gospodarce?
Najlepiej ilustruje to wykres przedstawiony na rys. 1.
Istotn informacj dotyczc wykorzystania energii odnawialnej jest znajomo
udziau poszczególnych róde tej energii
w globalnym bilansie. Dla krajów Unii Europejskiej przedstawia to rys. 2.
Dla Polski podzia ten jest nieco inny
i przedstawia go rys. 3.

Budownictwo, o którym mówi si e zuywa okoo 40% produkowanej energii powinno by sektorem gospodarki ywotnie zainteresowanym wykorzystaniem odnawialnych
róde energii.
Wykorzystanie energii odnawialnej w budownictwie mona rozpatrywa na wielu
paszczyznach. Przyjmujc, jako podstaw
rozwaa cykl istnienia obiektu budowlanego i zuycie energii przyporzdkowane
do kadego z jego etapów mona by zastanawia si nad moliwociami wykorzysta-

Rys. 1. Udzia energii ze róde odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogóem w wybranych krajach UE w latach 2008 i 2012 r. (GUS Energia ze róde odnawialnych w 2013 r.)
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nia energii odnawialnej w procesach pozyskania materiaów budowlanych, produkcji
wyrobów budowlanych, wznoszenia obiektu dalej przej do etapu eksploatacji itd.
Na kadym z tych etapów bdziemy dostrzegali inne moliwoci w zakresie wykorzystania odnawialnych róde energii w szczególnoci w odniesieniu do rodzaju nonika. Dla
przecitnego uytkownika obiektu budowlanego najbardziej interesujc wydaje si
kwestia wykorzystania energii odnawialnej na etapie eksploatacji.
W eksploatowanym budynku energia zuywana jest na trzy podstawowe cele:
ogrzewanie, przygotowanie ciepej wody
uytkowej, zasilanie urzdze wykorzystywanych przez uytkownika. Przy tak okrelonych celach energia wprowadzana do budyn ku to ener gia ciepl na i ener gia
elektryczna. W zalenoci od zakresu prowa dzo nych roz wa a mo e my bra
pod uwag rozwizania w skali makro
(centralna ciepownia zasilajca du grup odbiorców spalajca biopaliwa, dostawa
energii elektrycznej z sieci podczonej
do farmy wiatrowej, itp.) bd mikro, funkcjonujce na potrzeby pojedynczego obiektu. W dalszych rozwaaniach chciabym si
skoncentrowa na rozwizaniach odnoszcych si do pojedynczego obiektu.
Zaopatrzenie budynku w energi ciepln
za pomoc rozwiza wykorzystujcych
energi odnawialn moe by zrealizowane z wykorzystaniem:
– Biopaliwa,
– Pompy ciepa,
– Energii sonecznej.
– Energia elektryczna natomiast moe by
wytwarzana za pomoc:
– Energii wiatru,
– Energii wody,
– Energii sonecznej.
Najprostszym rozwizaniem zmieniajcym ródo zasilania budynku w energi
ciepl na ródo odnawialne to zastosowanie biopaliw. Moe si ono ogranicza
do wymiany róda ciepa na nowe przystosowane do spalania biopaliwa. Moc cieplna takiego róda moe by dopasowana
do istniejcego zapotrzebowania w budynku a zatem nie istnieje konieczno prowadzenia prac remontowych ograniczajcych zuycie energii. Rozwizanie to jest
niewraliwe na warunki pogodowe, które
istotnie komplikuj stosowanie innych róde odnawialnych. Wad tego rozwizania
jest niejasna kwestia oddziaywania na rodowisko i aspekt spoeczny.
Innym rozwizaniem moe by zastosowanie pomp ciepa. Jest to rozwizanie wykorzystujce ciepo otoczenia (rodowiska natu ral ne go) do za si la nia bu dyn ku.
W odrónieniu od biopaliw racjonalne wykorzystanie pomp ciepa w istniejcych zasobach budowlanych wymaga z reguy przeprowadzenia zabiegów termomodernizacyjnych
na szersz skal pozwalajcych obniy zapotrzebowanie budynku na energi ciepln
i dostosowa obiekt do wspópracy z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania
(ogrzewania paszczyznowe). Podobnie jak

Rys. 2. Pozyskanie energii ze róde odnawialnych wedug noników w UE-28, w 2012 r. (GUS
Energia ze róde odnawialnych w 2013 r.)

Rys. 3. Pozyskanie energii ze róde odnawialnych wedug noników w Polsce, w 2013 r. (GUS
Energia ze róde odnawialnych w 2013 r.)

Rys. 4. Bal kony jako miejsce montau kolektorów sonecznych (Arbeitsgemein schaft
ERNEUERBARE ENERGIE www.aee.at)
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Rys. 5. Pozyskanie ciepa geotermalnego, sonecznego i z pomp ciepa (GUS Energia
ze róde odnawialnych w 2013 r.)

wy efekt techniczno ekonomiczny uzyskiwany w takich rozwizaniach trudno uzna
za zadowalajcy. Wykorzystanie kolektorów
sonecznych w istniejcych obiektach budowlanych jest ograniczone z uwagi na uwarunkowania geograficzne (moliwo monta u ko lek to rów tak aby za cho wa
optymaln ekspozycj na promieniowanie
soneczne), jak i budowlane (dostpno odpowiedniej powierzchni dachu bd elewacji, moliwo przeniesienia dodatkowych
obcie przez istniejc konstrukcj).
Gównie pomysowo projektanta decyduje w tym przypadku o efekcie kocowym.
Przykadem rozwizania wykorzystujcego
energi soneczn jako ródo ciepej wody
moe by zastpienie tradycyjnych balustrad
balkonów rozwizaniem integrujcym je
z kolektorami sonecznymi (rys. 4)

Fot. autora

w przypadku biopaliw jest to rozwizanie niewraliwe na niestabilno warunków klimatycznych. W przypadku pomp ciepa z racji
ich zasilania gównie energi elektryczn oraz
wpywania na bilans energetyczny rodowiska przyrodniczego moemy si spotka z zarzutami co do kwestii rodowiskowych.
Obydwa wyej przedstawione rozwizania
mog funkcjonowa w budynku jako róda
ciepa na potrzeby ogrzewania jak i c.w.u.
Wy ko rzy sta nie ener gii so necz nej
do ogrzewania budynków z racji specyfiki
polskiego klimatu jest mocno ograniczone.
Gównie wykorzystujemy instalacje kolektorów sonecznych, jako systemy przygotowania c.w.u. Istniej, co prawda techniczne
moliwoci sprzenia instalacji sonecznych
z systemami ogrzewania budynku poprzez
wykorzystanie buforów ciepa, lecz koco-

Fot. 1. Instalacja fotowoltaiczna
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Przy wykorzystywaniu kolektorów sonecznych musimy pamita o koniecznoci
stosowania zasobników penicych jednoczenie funkcj magazynów energii cieplnej. W przypadku istniejcych obiektów
mog one stanowi znaczne obcienie dodatkowe oddziaywujce na konstrukcj.
Rozwój wykorzystania energii sonecznej
oraz dostarczanej przez pompy ciepa
w ostatnich latach mona przeledzi na wykresie przedstawionym na rys. 5
Produkcja energii elektrycznej wykorzystujca odnawialne róda energii ograniczna si w zasadzie do dwóch rozwiza:
wykorzystanie energii sonecznej (fotowoltaika) oraz energii wiatru. Wykorzystanie wody jako róda energii dla indywidualnych
elektrownich wodnych zasilajcych pojedyncze obiekty to w naszym kraju raczej pojedyncze przypadki uwarunkowane odpowiedni lokalizacj.
Fotowoltaika (fot. 1) jako ródo energii
elektrycznej jest rozwizaniem obiecujcym
aczkolwiek na dzie dzisiejszy nie jest
w stanie zastpi zasilania obiektu w tradycyjny sposób. Panele fotowoltaiczne charakteryzuj si przecitnie moc szczytow
ok 250 W przy powierzchni ok. 1,6 x 1,0 m.
Nietrudno przeprowadzi prosty rachunek
bilansu energetycznego typowego budynku mieszkalnego by stwierdzi e zapewnienie dostawy energii elektrycznej w oparciu
o to ródo wymagaoby sporej powierzchni dachu i elewacji szczególnie w przypadku budynku wielorodzinnego. Drugim problemem jest uzalenienie produkcji energii
elektrycznej od dostpnoci promieniowania sonecznego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kolektorów cieplnych.
Czciowo moemy zaradzi tej niedogodnoci stosujc akumulatory jako magazyny przechowujce zgromadzon energi
ale znacznie czciej stosujemy zasilanie hybrydowe budynku. Instalacja fotowoltaiczna zostaje wówczas zintegrowana z zewntrzn sieci elektroenergetyczn.
Wykorzystanie energii wiatru do produkcji
energii elektrycznej w przypadku instalacji indywidualnych powizanych z budynkiem
(fot. 2) równie nie zapewnia produkcji wystarczajcej iloci energii do zasilania obiektu. Moce niewielkich turbin wiatrowych przewi dzia nych do in sta la cji bez po red nio
na budynku pozostaj w duej rozbienoci
z zapotrzebowaniem na energi.
Czciowym rozwizaniem tych problemów oprócz postpów w dziedzinie fotowoltaiki czy budowy turbin wiatrowych moe by
integracja kilku systemów w jeden zasilajcy budynek.
Przykadem moe by kontener dostarczajcy energi elektryczn integrujcy
w sobie panele fotowoltaiczne, turbin wiatrow i generator zasilany biopaliwem
(fot. 3). Rozwizania tego typu w znacznym
stopniu uniezaleniaj odbiorc od niepewnoci dostaw energii.
Podsumowujc, zasilenie obiektu budowlanego w energi ze róde odnawialnych jest
sporym wyzwaniem. Najatwiejsze w realizacji to zaopatrzenie budynku w ciepo

Fot. autora
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Fot. 2. Przykady turbin wiatrowych do instalacji bezporednio na budynku

Rys. 6. Bilanse noników energii
odnawialnej (GUS Energia
ze ró de od na wial nych
w 2013 r.)

mem moe by realizacja dolnego róda ciepa, szczególnie na terenach o gstej zabudowie. Najtrudniejszymi do wprowadzenia
s róda oparte o energi soneczn i wiatr
w zakresie zasilania obiektu w energi
elektryczn. Wynika to z rozbienoci pomidzy zapotrzebowaniem mocy obiektu a moliwociami jakie daj nam rozwizania technologiczne w tym zakresie. Wykorzystanie

energii sonecznej w istniejcych obiektach
czsto jest ograniczone uwarunkowaniami
lokalizacyjnymi (orientacja geograficzna
budynku, zacieniajce ssiedztwo innych
obiektów bd przeszkód naturalnych).
Trudnoci te s jednak systematycznie pokonywane co wyranie pokazuj statystyki
wykorzystania odnawialnych róde energii
w budownictwie rys. 6.
Fot. autora

stosujc biopaliwa jako odnawialne róda
energii. Zabieg ten nie wymaga wprowadzenia istotniejszych zmian w samym obiekcie.
Trudniejszym w realizacji jest wykorzystanie pomp ciepa, gdy specyfika tego róda wymaga przeprowadzenia znacznie
powaniejszych prac adaptacyjnych jeli
chcemy uzyska maksymaln efektywno
energetyczn tego róda. Istotnym proble-

Fot. 3. Zintegrowany system dostawy energii elektrycznej: fotowoltaika, wiatr, biopaliwo
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XIV ZJAZD SPAWOZDAWCZY
LSKIEJ OKRGOWEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH

Dziaania na rzecz
czonków lOIIB
18 kwietnia br. obradowa XIV Zjazd Sprawozdawczy lskiej Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa w budynku Biuro Centrum w Katowicach. Delegaci podsumowali pierwszy
rok pracy organów wybranych na IV kadencj.
Obrady otworzy przewodniczcy
Rady lOIIB Franciszek Buszka.
Przy wysokiej, okoo 82. procentowej
frekwencji delegaci wybrali Prezydium
Zjazdu i komisje zjazdowe: Mandatow, Skrutacyjn oraz Uchwa i Wniosków. Prezydium Zjazdu pracowao
w skadzie: przewodniczcy Jan
Spychaa, zastpcy: Elbieta Godzieszka i Andrzej Kupniak, sekretarz Urszula Kallik oraz zastpcy sekretarza: Maria Hanak, Agnieszka
Orowska, Magorzata Szukalska
i Barbara Twardosz-Michniewska.
Gociem Zjazdu z ramienia Krajowej Izby by prezes Krajowej Rady
PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który
mó wi o pra cach sa mo rz du na
szczeblu krajowym, m.in. o dziaaniach PIIB dotyczcych zmian legislacyjnych i wspomaganiu czonków

Gociem Zjazdu z ramienia Krajowej Izby by prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki

Przewodniczcy Rady Franciszek Buszka w swym wystpieniu podkreli sprawne funkcjonowanie organów statutowych lOIIB i podzikowa osobom szczególnie zaangaowanym w prace samorzdu
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PIIB w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez rozszerzanie na portalu PIIB oferty pomocnych programów i szko le e -le ar nin go wych.
Podkrela równie wag dziaa organów statutowych na poziomie okrgów dla umacniania dobrego wizerunku naszego zawodu oraz potrzeb
aktywizowania w pracach samorzdu modych czonków.
Miym akcentem byo wyrónienie 11 osób Dyplomami Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej
transformacji w uznaniu za aktywne
propagowanie idei i ducha przedsibior czo ci oraz za an ga o wa nie
i wkad w rozwój polskiej gospodarki oraz 3 osób Srebrn Odznak
Honorow PIIB.

XIV ZJAZD SPAWOZDAWCZY
LSKIEJ OKRGOWEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH

W czci sprawozdawczej przewodniczcy organów statutowych
omówili gówne tezy swoich sprawozda. Pene teksty sprawozda otrzymali delegaci z wyprzedzeniem wraz
z zaproszeniem na Zjazd, bya wic
moliwo dyskutowania na ich temat
ju na spotkaniach przedzjazdowych
delegatów poszczególnych obwodów. Przewodniczcy Rady Franciszek Buszka w swym wystpieniu
podkreli sprawne funkcjonowanie organów statutowych lOIIB i podzikowa osobom szczególnie zaangao wa nym w pra ce sa mo rz du.
Wychodzc naprzeciw zgaszanym
przez delegatów propozycjom dziaa na rzecz czonków, szczególnie
w za kre sie zwik sze nia po mo cy
prawnej oraz dotyczcych podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapowiedzia przedstawienie przez Rad w najbliszym czasie propozycji
rozwiza systemowych doskonalenia zawodowego dla wszystkich
czonków lOIIB, natomiast zwikszenie pomocy prawnej bdzie realizowane przez osobiste dyury prawników w biurze Izby w Katowicach
oraz w pla ców kach te re no wych
i punkcie informacyjnym. W ramowym
programie dziaania zaoono, e
siedziba lOIIB i placówki terenowe
bd centrum ksztacenia, rozwijania
i wymiany myli technicznej oraz
miejscem spotka integrujcych rodowisko. Realizacji tych zamierze
su y b dzie m.in. prze ka za nie
do uytku po modernizacji nowej
siedziby w Katowicach-Giszowcu.
Delegaci przyjli uchwaami sprawozdania organów i udzielili absolutorium dla Rady za 2014 rok. Przyjli
take zasady gospodarki finansowej
i budet na 2015 rok oraz ramowy
program dziaania lOIIB na kolejny
rok, w którym duy nacisk pooono
na przedsiwzicia na rzecz czonków. Uchwalono równie zwikszenie
funduszu na modernizacj i podniesienie standardu siedziby w Katowicach-Giszowcu.
Do Komisji Uchwa i Wniosków
wpyno 20 uchwa i 18 wniosków.
Przyjte przez Zjazd wnioski zostan
skierowane do rozpatrzenia przez
Rad lOIIB oraz Krajow Rad PIIB.
MARIA WIERCZYSKA

Wyrónieni Dyplomami Ministra Gospodarki

Odznaczeni Srebrn Odznak Honorow PIIB

Delegaci przyjli uchwaami sprawozdania organów i udzielili absolutorium dla Rady za 2014 rok
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Dlaczego poddawa budynki
zabiegom konser wacyjnym?
Trwao metody lekkiej mokrej jest
bardzo wysoka. Prawidowo wykonany system ocieple, oparty o wysokiej
jakoci komponenty moe by uytkowany przez 30 lat. Jeli dodatkowo system jest poddawany zabiegom konserwacyjnym jego trwao moe zosta
wyduona o kolejne dziesiciolecia.

oraz wpywaj na popraw komfortu
mieszkaców. Estetyka oraz stan
techniczny budynku w sposób bezporedni wpywaj za na jego warto. Ce na me tra kwa dra to we go
mieszkania, które znajduje si w estetycznym, zadbanym budynku jest
za wsze zde cy do wa nie wy sza.

Waciciel budynku bd jego zarzdca jest zobligowany do utrzymywania obiektu oraz wszystkich jego czci w sposób zgodny z jego przeznaczaniem. W zwizku z tym kady obiekt musi by poddawany specjalnym okresowym kontrolom technicznym, których efektem s zalecenia wpisane w ksik obiektu budowlanego. Taka kontrola w przypadku systemów ocieple
powinna mie miejsce przynajmniej raz w roku. Podczas kontroli sprawdza si wszystkie aspekty techniczne i estetyczne wbudowanego w obiekt systemu ocieple. Dziaania podjte w lad
za zaleceniami wskazanymi w ksice obiektu s niezbdne dla prawidowego funkcjonowania danego obiektu budowlanego.

Procesowi starzenia podlegaj nie
tylko komponenty chemii budowlanej
zastosowanej w systemach ocieple
ale równie zastosowany w nich styropian. O ile wspóczynnik przewodnoci cieplej prawidowo wbudowanego
w system ocieple styropianu na przestrzeni czasu nie ulega wikszym
zmianom, o tyle jego wspóczynnik
oporu dyfuzyjnego drastycznie spada.
Jest to spowodowane wieloletnimi cyklami zamraania i odmraania strefy,
w której nastpuje kondensacja pary
wodnej. W ich efekcie wizania czce granulat styropianowy ulegaj czciowemu zniszczeniu i aby zapobiec cakowitej degradacji styropianu
ponowne ocieplenie staje si koniecznoci.
Systemy renowacyjne daj moliwo przywrócenia budynkowi estetyki, chroni ciany budynku zapewniajc im sku tecz n ochro n przed
od dzia ywa nia mi atmosfe rycznymi

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada budynki, we wntrzu przegrody nie moe wystpowa narastajce w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacj pary wodnej a rozwizania konstrukcyjno-materiaowe przegród powinny uniemoliwia powstawania zagrzybienia.

Wygld budynku jest równie wizytówk, wiadczc o wiadomej i zgodnej z przepisami eksploatacji. Regularnie prowadzone i udokumentowane
w ksice obiektu budowlanego prace, zwizane z renowacj fasad, to
wiadectwo potwierdzajce dobr
kondycj budynku oraz bezpieczestwo jego uytkowania. W przypadku
jakichkolwiek zdarze losowych, prawo do wypaty odszkodowania przysuguje bowiem tylko wtedy, gdy waciciel bd zarzdca budynku jest
w stanie udokumentowa prawidow
jego eksploatacj. Warto jest równie zaznaczy, e opaty za energi
w budynku, który ma prawidowo za-

rednie ceny gazu dla gospodarstw domowych
w latach 2001 – 2011
Rok
rednia cena gazu
(uwzgldniajca
opat abonamentow,
dystrybucyjn) (z/1m3)

izolowane ciany s znaczco nisze
co przy stale rosncych cenach energii jest niesychanie wane.
Prawidowa eksploatacja budynku
ma równie istotny wpyw na rodowisko naturalne oraz na zdrowie lokatorów. W celu utrzymania odpowiednich
pod wzgldem zdrowotnym warunków
klimatycznych we wntrzu, konieczne
jest zapobieganie wykraplaniu pary
wodnej w przegrodach. Poprzez waciwy dobór gruboci dodatkowego materiau izolacyjnego w przegrodzie oraz
odpowiednie (gwarantujce odpyw
kondensatu i uniemoliwienie rozwoju
ycia biologicznego) jego zamocowanie mona i naley realizowa optymalne warunki dla ochrony przed zawilgoceniem przegród zewntrznych.

2001

2003

2005

2007

2009

2011

1,22

1,35

1,49

2,01

2,41

2,85
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Ocieplanie fasad, które posiadaj
zbyt cienk warstw izolacji z punktu
widzenia ochrony rodowiska naturalnego oznacza:
• oszczdno energii – ograniczenie zuycia paliw kopalnych oraz obnienie zapotrzebowania budynku
na energi;
• oszczdne wykorzystanie surowców naturalnych – ochrona surowców
kopalnych, wykorzystanie zasobów
odnawialnych;
• zdrowe ciany – pozytywny wpyw
na samopoczucie i zdrowie czowieka;
• zmniejszenie skadowisk odpadów – mi ni ma li za cja od pa dów
przy wbudowaniu, brak koniecznoci
utylizacji istniejcego ocieplenia.
System renowacyjny powinien by
skonstruowany w taki sposób aby
utrzyma warto istniejcego ocieplenia. Ma ono bowiem sta si baz,
do której zainstalowany bdzie nowy
system. Dziki temu unikniemy kopotliwego demontau i utylizacji starego
ocieplenia. Demonta istniejcego
systemu ocieple oznacza potne ilo-

ci gruzu trwale zwizanego z materiaem izolacyjnym, którego wywóz
oraz utylizacja pochonie znaczne nakady inwestycyjne. S one niemal
13 razy wysze od wywozu i utylizacji
gruzu budowlanego.
Naley wspomnie tutaj równie
o aspekcie rodowiskowym. Biorc
pod uwag fakt, e na licznych budynkach w caej Polsce zostao wbudowanych kilkadziesit milionów metrów
kwadratowych systemów ocieple,
ciko wyobrazi sobie sposób na zutylizowanie tak potnych iloci materiaów. Iloci zdemontowanych ocieple z 10 lat, po kry y by bo wiem
powierzchni 312 boisk pikarskich
przy ska do wa niu na wy so ko
2 metrów.

W jaki sposób otoczy
budynek trosk?
W wie tle pra wa bu dow la ne go
do wykonania prac remontowych dopuszcza si stosowanie materiaów innych ni uyto w stanie pierwotnym.
Prace remontowe mona podzieli
na trzy kategorie:
• prace, które wymagaj pozwolenia
na budow wydanego przez waciwe
organy;
• prace wymagajce zgoszenia faktu ich przeprowadzania;
• prace, które mona wykonywa bez
pisemnej zgody lokalnych wadz, oraz
bez zgaszania ich.
Remont elewacji wymaga pozwolenia na budow w przypadku, gdy budynek zosta wpisany do rejestru zabytków. Wówczas oprócz pozwolenia
na budow konieczne jest uzyskanie
zezwolenia konserwatora zabytków.
Ponadto pozwolenie na budow jest
potrzebne, jeli remont elewacji zwizany jest z wykonaniem dodatkowego
ocieplenia (renowacja typu cikiego)
na bu dyn ku o wy so ko ci po wy ej 12 m. W pozostaych przypadkach
(renowacje typu cikiego na budynkach poniej 12 metra wysokoci oraz
renowacje typu redniego i lekkiego)
obowizuje zgoszenie. Trzeba je zoy w starostwie powiatowym lub
w urzdzie miasta na prawach powiatu co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczciem prac renowacyjnych.
Prace renowacyjne niosce za sob
due zmiany (renowacje typu redniego i cikiego) wymagaj wykonania projektu budowlanego oraz inwenta ry za cji bu dow la nej, a tak e
udokumentowanej oceny technicznej
budynku w formie ekspertyzy technicznej.
Inwentaryzacja budowlana powinna
zawiera:

• opis techniczny – lokalizacja budynku, jego rodzaj, wysoko, powierzchni elewacji;
• rzut dziaki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami,
tarasami, chodnikami, mietnikiem,
ogrodzeniem i ssiedni zabudow;
• opis materiaów, systemów uytych
do wykonania elewacji na poszczególnych fragmentach cian;
• rzuty wszystkich elewacji z naniesionymi wysokociami, wymiarami
cian oraz powierzchniami elewacji wykonane na podstawie pomiarów z natury;
• rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100
z naniesionymi elementami wiby,
przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia.
Ekspertyza techniczna powinna zawiera:
• opis badanych cian (wymiary, rodzaj uytego materiau);
• opis wykonywanych odkrywek;
• sposób i stan zamocowania elewacji;
• cz graficzna w postaci rysunków
i fotografii badanych cian;
• wymagane obliczenia dotyczce
waciwoci cieplnych przegrody;
• wnioski z ogldzin, oblicze
• zalecenia dotyczce wykonania
wzmocnie, napraw, odgrzybienia,
osuszenia, ocieplenia itp.
Profesjonalnie wykonana ekspertyza techniczna jest podstaw do wykonania projektu technicznego. Prace
zwizane z renowacja systemów ocieple naley zawsze prowadzi zgodnie z zaleceniami wskazanymi w ekspertyzie oraz projekcie technicznym.

Co zastosowa?
Program renowacji Weber!
W zalenoci od pooenia budynku,
jego ksztatu, uytych pierwotnie materiaów oraz czstotliwoci zabiegów
konserwacyjnych, stan techniczny zainstalowanego systemu ocieple moe znacznie odbiega od zaoe
pro jek to wych. W zwiz ku z tym
po pewnym czasie kada fasada wymaga renowacji, która przywróci jej
pierwotn funkcjonalno oraz estetyk. Przyjta metoda renowacji powinna by w cisej korelacji z charakterem i stopniem uszkodze, który
mona zdiagnozowa poddajc fa-

sad szczegóowej inwentaryzacji.
Na jej podstawie fasada moe by poddana:
• renowacji typu lekkiego – jeli grubo materiau izolacyjnego jest wystarczajca a wierzchnia wyprawa
jest w dobrym stanie technicznym natomiast jej powierzchnia pokryta jest
brudem bd mikroorganizmami lub
posiada liczne przebarwienia;
• renowacji typu redniego – jeli grubo materiau izolacyjnego jest wystarczajca a wierzchnia wyprawa
jest mocno spkana, tynk przejawia
tendencj do licznych odspoje;
• renowacji typu cikiego – jeli grubo materiau izolacyjnego jest niewystarczajca, bd na budynku wystpuj liczne mostki termiczne.
Firma Weber posiada w ofercie
produkty oraz systemy umoliwiajce pra wi do we wy ko na nie ka dej
z wyej wymienionych renowacji. Dowiadczenie w renowacjach zbudowane zostao na licznych placach budów
w Polsce oraz w innych krajach europejskich, w których ocieplanie metod lekk mokr jest jedn z wiodcych
metod wykoczenia fasad budynków. System do renowacji typu cikiego zgodnie z p. 3.4.2 instrukcji
nr 447/2009 „Zoone systemy izolacji cieplnej cian zewntrznych budynków ETICS. Zasady projektowania
i wykonywania” jest objty indywidulan aprobat techniczn nr AT-158979/2012.
Przy konstruowaniu systemu do wykonywania renowacji typu cikiego
weber. therm RENO S wykorzystalimy
równie wyniki obszernych bada, jakie przeprowadzone zostay na próbkach pobranych z losowo wybranego
budynku bdcego w zasobach jednej
ze Spódzielni Mieszkaniowych na terenie pónocnej Polski.
Prace zwizane z renowacj systemów ocieple powinny by powierzane wykonawcom z duym dowiadcze niem. Fir ma We ber za pew nia
kompleksowe szkolenia z zakresu
wbudowania systemów renowacyjnych wszystkich typów. Kada firma
wykonawcza, która przesza cykl szkole zwizanych z renowacja systemów
ETICS otrzymuje stosowny certyfikat.
Dodatkowo Weber pomaga Inwestorom w przygotowaniu ekspertyzy technicznej istniejcego systemu ocieple.

Przed podjciem decyzji o renowacji istniejcego ocieplenia, kadorazowo konieczne jest sprawdzenie jego stanu. Na podstawie ogldzin, zgromadzonej dokumentacji, pobranych próbek powinna zosta przygotowana ekspertyza techniczna, na podstawie której zostanie przygotowany projekt techniczny i dobrane odpowiednie rozwizanie. Jeli ekspertyza techniczna
jednoznacznie bdzie wskazywaa, e stan ocieplenia jest zy (odspojenie starego systemu
ocieple od podoa, znaczne zawilgocenie materiau izolacyjnego na wikszych powierzchniach) moe to oznacza na konieczno jego zdjcia i utylizacji. Naprawa takiego systemu
byaby bowiem drosza ni jego zdjcie i wbudowanie nowego.
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Warsztaty szkoleniowe
w Wile
Kolejne warsztaty szkoleniowe powicone wspódziaaniu organów lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego i administracji
architektoniczno-budowlanej na lsku odbyy si w dniach 27-29 kwietnia 2015 r.
w Wile-Jaworniku.
Wiosenne warsztaty organizowane
przez lsk Okrgow Izb Inynierów Budownictwa przy merytorycznym
wsparciu lskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
Dyrektora Wydziau Infrastruktury lskiego Urzdu Wojewódzkiego zgromadziy liczn grup uczestników. Wspólne szkolenia przedstawicieli trzech
podmiotów, odgrywajcych gówn rol w procesie inwestycji budowlanych,
su bezporednim kontaktom, wzajemnemu poznaniu, wypracowaniu jak
najlepszych form wspópracy oraz zasygnalizowaniu problemów wystpujcych w codziennej pracy.
W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych
oddziaów administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) z Pani dyrektor
Wydziau Infrastruktury lskiego Urzdu Wojewódzkiego Boen Goldamer-Kapa, pracownicy wojewódzkiego
i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (NB) z wojewódzkim inspektorem Nadzoru Budowlanego Janem

Spycha. Gociem warsztatów by take – zastpca Gównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Pawe Ziemski. Obecni byli przedstawiciele samorzdu zawodowego inynierów budownictwa: Opolsk Okrgow Izb
Inynierów Budownictwa reprezentowa
Przewodniczcy Rady Adam Rak i Zastpca Przewodniczcego Rady Mieczysaw Molencki, Maopolsk OIIB reprezentowa Zastpca Przewodniczcego
Rady Jan Skawiski, Podkarpack
Okrgow Izb Inynierów Budownictwa
OIIB reprezentowa Przewodniczcy
Rady Zbigniew Detyna.
W spotkaniu uczestniczyli take Tadeusz Wnuk Prezydent lskiej Izby
Budownictwa i Magorzata Pilinkiewicz
Przewodniczca Rady lskiej Okrgowej Izby Architektów RP.
lOIIB reprezentowali czonkowie rady i okrgowej komisji rewizyjnej wraz
z przewodniczcym Rady lOIIB Franciszkiem Buszk, zastpc przewodniczcego Waldemarem Szleperem,
penicym w Krajowej Izbie funkcj
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Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnoci Zawodowej koordynatora i czonkiem Prezydium Rady lOIIB, wiceprezesem Krajowej Rady PIIB Stefanem
Czarnieckim oraz przewodniczcy
okrgowej komisji kwalifikacyjnej, okrgowej komisji rewizyjnej, okrgowego
sdu dyscyplinarnego i okrgowy rzecznik od po wie dzial no ci za wo do wej
– koordynator.
Po uroczystym otwarciu warsztatów
i wystpieniach wicewojewody lskiego Piotra Spyry, przewodniczcego
Ra dy lO IIB Fran cisz ka Busz ki,
wojewódzkiego inspektora Nadzoru
Budowlanego Jana Spychay i dyrektor Wydziau Infrastruktury lskiego Urzdu Wojewódzkiego Boeny
Goldamer-Kapay odbya si poprowadzo na przez nich pierw sza se sja
warsztatów. Tematem sesji byy: „Nowelizacja przepisów ustawy Prawo
budowlane” oraz „Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w postpowaniach
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego”. W tej sesji uczestnicy wysuchali take interesujcego wykadu
kierownik Oddziau Nadzoru Budowlanego w Wydziale Infrastruktury UW
Boeny Gindery-Malickiej, w zwizku z uchwaleniem przez sejm 20 marca 2015 tzw. ustawy krajobrazowej.
Ustawa zawiera szereg rozwiza
prawnych majcych suy ochronie
krajobrazu, m.in. zobowizuje samorzdy wojewódzkie do wykonywania audytu krajobrazowego, w celu wskazania
zagroe oraz rekomendacji odnonie
jego ksztatowania i ochrony. Ten akt
prawny jest nastpstwem ratyfikowania
przez Polsk w 2004 roku Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej, do której
zapisów nawizuje polityka krajowa
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dotyczca zagospodarowania przestrzennego i ekologii. Ustawa krajobrazowa wnosi zmiany do wielu ju obowizujcych ustaw.
W drugim dniu warsztatów przedstawiciele lOIIB uczestniczyli w 3 panelach
tematycznych. Podczas pierwszego,
prowadzonego przez Boen Goldamer-Kapa i Jana Spycha, pt.: „Korelacja
przepisów ustawy Prawo budowlane
z przepisami ustawy Kodeks postpowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym – liberalizm a legalizm” omawiano m.in. przykady zapisów
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i interpretacji tych zapisów w orzecznictwie sdów oraz przykady odstpstw istotnych lub nieistotnych od przepisów Prawa budowlanego
i odpowiedzialnoci za kwalifikowanie odstpstw. Swoje stanowiska prezentowali
przedstawiciele WINB, Wydziau Infrastruktury UW oraz go warsztatów
z GUNB – zastpca Gównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pawe Ziemski. Zastrzeeniom dotyczcym nadmiernej szczegóowoci planów, która
blokuje inwestorów przeciwstawiany by
argument koniecznoci interpretacji zapisów ogólnych – zapis precyzyjny interpretacji nie potrzebuje. Dyskusja wiadczya o cieraniu si dwóch opcji:
inynierskiej i prawniczej.
Temat „Praktyczne aspekty kontroli do pusz cze nia do sto so wa nia
w obiektach wyrobów budowlanych
w wietle obowizujcych przepisów” przedstawi naczelnik Wydziau
Wyrobów Budowlanych WINB. Posugujc si ciekaw prezentacj omówi
podstawowe akty prawne regulujce
dopuszczenie do zabudowy wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym
i regulacje Prawa budowlanego dotyczce wyrobów budowlanych oraz weryfikacj, na podstawie doczonej dokumentacji, wyrobów ze znakiem CE,
ze znakiem budowlanym lub wyrobów legalnie stosowanych w innych
krajach UE.
Bardzo duym zainteresowaniem
cieszy si w popoudniowej sesji panel:
„Wybrane zagadnienia zwizane
z procedur administracyjn” (m.in.:
strona w postpowaniach administracyjnych organów I i II instancji;
stosowanie art. 61a Kpa – dopuszczalno zaalenia; konkurencyjno trybów nadzwyczajnych; wykadnia literalna a celowociowa),
prowadzony przez prof. dr. hab. Czesawa Martysza, dziekana Wydziau Prawa i Administracji U w Katowicach,

prezesa Samorzdowego Kolegium
Odwoawczego w Katowicach. O sprawach zawiych i kontrowersyjnych mówi on w klarowny i przystpny sposób,
podpowiadajc prawidowe rozwizania
w przykadowych postpowaniach.
Przez trzy dni odbyway si równie sesje prowadzone przez osoby z kierownictwa Wydziau Infrastruktury UW, dotyczce „Problemów w postpowaniach
administracyjnych, w aspekcie orzecznictwa z zakresu specustawy drogowej, Prawa budowlanego, planowania
i zagospodarowania przestrzennego
oraz odszkodowa za nieruchomoci
przejte pod drogi publiczne w trybie
specustawy drogowej”. Te tematy
znajdoway si gównie w sferze zainteresowa pracowników Wydziau Infrastruktury UW oraz powiatowych starostw, ale przedstawiciele lOIIB mogli
równie uczestniczy w wybranych panelach poszczególnych sesji.

Uczestnicy ze lOIIB odbyli równie
w ramach warsztatów posiedzenie celem omówienia zagadnie dotyczcych funkcjonowania oraz wspópracy
pomidzy organami statutowymi lOIIB, w którym brali udzia take gocie
z innych izb okrgowych. Bya okazja
podzielenia si uwagami i spostrzeeniami dotyczcymi warsztatów i polityki budowlanej oraz wasnymi dowiadczeniami w zakresie kontaktów z NB
i AAB w innych rejonach kraju.
Warsztaty day moliwo wysuchania interesujcych wykadów i prezentacji, dyskusji nad szczegóowymi problemami zarówno w sali wykadowej jak
i w indywidualnych rozmowach kuluarowych. Ta forma szkolenia oraz wzajemnej wymiany dowiadcze zostaa wyso ko oce nio na przez uczest ni ków
szkolenia ze lOIIB, NB i AAB
MARIA WIERCZYSKA
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Szanowni Pastwo!
Rada lskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa lskiego
uprzejmie informuje, e zostaa otwarta

V edycja Konkursu „LSKIE BUDOWANIE – 2015”
którego celem jest promocja atrakcyjnoci inwestycyjnej i gospodarczej
oraz moliwoci eksportowych województwa lskiego
poprzez publiczn prezentacj i wyrónianie:

LSK WIELK NAGROD BUDOWNICTWA
podmiotów gospodarczych i samorzdów terytorialnych
oraz Nagrod i Tytuem

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”
osób indywidualnych – za szczególne osignicia w dziaalnoci zawodowej
oraz wkad w rozwój regionu.
Kapitu Konkursu stanowi reprezentujcyWojewod lskiego i Marszaka Województwa lskiego, Rektorów
Politechniki lskiej oraz Politechniki Czstochowskiej, samorzdy zawodowe i gospodarcze budownictwa,
które utworzyy „Forum Budownictwa lskiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach konkursu.
Publiczna promocja Laureatów, poprzez wrczenie tych Nagród w postaci statuetki projektu
Zygmunta Brachmaskiego wraz z Dyplomem, odbdzie si podczas:
• uroczystych obchodów „lskiego Dnia Budowlanych – 2015” w dniu 13 padziernika 2015 r.
wraz z drug konferencj „VII lskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci” w Midzynarodowym
Centrum Kongresowym w ramach „V Europejskiego Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw”,
• corocznej, uroczystej XVIII GALI BUDOWNICTWA w dniu 20 listopada 2015 r.
w Operze lskiej w Bytomiu lub Filharmonii lskiej w Katowicach.
„Deklaracje Zgoszeniowe” przystpienia do konkursu „LSKIE BUDOWANIE – 2015”
prosimy przekazywa do Biura lskiej Izby Budownictwa na adres
– ul. Szeligiewicza 20 / lok. I, Katowice 40-074 bd mailowo – izbabud@izbabud.pl
w pierwszym terminie do 25 sierpnia br. i w drugim terminie do 15 wrzenia 2015 r.

Szczegóowe informacje o Konkursie znajd Pastwo na stronie internetowej www.izbabud.pl

Zadanie współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego

